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Vrijheid Vandaag   

Naar aanleiding van de viering van de bevrijding na 
de Tweede Wereldoorlog, werd deze editie van het 
tweejaarlijkse Kunstenfestival Aardenburg in het teken 
geplaatst van de vrijheid.
 Voor Baruch Spinoza, een ingeweken Portugese Jood die 
spreekrecht had in het vrije Nederland, bestond vrijheid in 
het aanvaarden van de noodzakelijkheid. Vrij is, wie zich 
niet stukloopt op de onveranderlijkheid van de wereld of, 
zoals Nietzsche het iets pathetischer uitdrukte, zijn noodlot 
durft te omarmen. In die zin kunnen we vrijheid zien als 
een verlossing van onwerkelijke verlangens of buitensporige 
driften.
 De grootste gevangenis van de mens, echter, lijkt niet te 
bestaan in de begrensdheid van zijn of haar mogelijkheden 
en die van de wereld, maar in een steeds weer opgeslorpt 
worden door een gewoontedenken dat ons belet te zien dat 
sommige zaken wél kunnen veranderen.
 Humor en poëzie tonen barsten in dit gewoontedenken. 
De lach en de ontroering werken bevrijdend. Ze tonen onze 
gedachten opnieuw in hun ware gedaante: als conventies die 
ooit werkzaam zijn geweest, maar ons vandaag misschien 
beletten van op een alerte, beweeglijke, speelse, nederige, 
onderzoekende, door het niet-weten gedreven manier om te 
gaan met de almaar in beweging zijnde werkelijkheid.
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 Kunstwerken nemen onze blinddoek weg. Ze plaatsen  
ons in een ontbloot heden, waar oude gedachten minder 
greep hebben op ons gemoed en op onze handelingen.
 Op een vergelijkbare manier komen oorspronkelijke 
kunstenaars tot nieuwe kunstwerken door conventies te 
negeren of te overstijgen, door via een oefenende omgang 
met de dingen meer mogelijkheden te ontdekken, door 
zo eerlijk mogelijk naar zichzelf te kijken, door hun 
schaamtegevoelens te overwinnen en zich kwetsbaar op  
te stellen.
 Door te doen wat ze doen, eisen kunstenaars het 
recht op te zijn wie ze zijn, zoals ze zijn, waar ze zijn, 
vandaag. Zo maken ze plaats voor zichzelf, voor hun 
manier van handelen en zijn, maar ook voor ons. En door 
hun onderlinge verschillen maken ze ook plaats voor 
verscheidenheid, voor het gesprek, voor echt denken en vrij 
handelen.
 Kunst is een actualisering van de vrijheid: een aftasten van 
de grenzen van het bereikbare en een reikhalzend uitkijken 
naar het onbereikbare. Het aftasten van de grens tussen het 
bestaande en het mogelijke. Een werkelijk in de wereld staan, 
met open vizier.



Deelnemende kunstenaars
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Ann Veronica Janssens

°1956 

Ann Veronica Janssens maakt vloeibare beelden door de materie op te lossen 
in het licht of  ons in een onwezenlijke tijd te lokken waarin we de onwankele 
staat van de dingen gaan ervaren. Ze houdt niet van voorwerpen. Vaak 
zijn haar sculpturale voorstellen uitnodigingen tot nieuwe waarnemingen, 
die zich net naast het voorwerp lijken af  te spelen, daar geplaatst door ons 
vooruitspiegelend brein.

‘Aquarium’ (1991), detail
Museum Morsbroich, Leverkusen, Duitsland, 2007
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Annea Lyvv Dreisz

°1977

Zingend, acterend, schilderend, sculpterend, toont zich deze hogepriesteres 
door zich te hullen in kostuums en te verhullen in gebaren. Schilderijen 
tonen bijna doorschijnende kleurstroken, onwezenlijke, felgekleurde 
scalpen hangen als vurige tongen aan geschilderde stelen, de grote 
carwash-pluim verschijnt als een zwevend, orakelend, zowel vrouwelijk 
als mannelijk geslacht: ‘We hebben een nieuwe verklaring van de 
mensenrechten nodig,’ zingt het orakel, ‘en daarom is dit een individuele 
revolutie. Ik wens de mens te bevrijden van de onnaspeurlijke verdrukkers 
van de verbeelding, de geest, de zintuigen, het verlangen. Ik roep op tot 
warsheid van benepen redelijkheid, dodelijk functionalisme, betweterige 
morele regels en verlammend gezond verstand. Ik roep niet op tot betere 
arbeidsomstandigheiden, maar tot geen arbeid tout court. Ik ga niet 
in pragmatische gezamenlijkheid, maar in een van verbeelding volle 
eenzaamheid.’

‘We Are You in the Future’ (2019)
Digitale fotocollage, fotografische performance, 29 x 29 cm
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Ate de Jong

°1953

Cineast Ate De Jong, die opgroeide in Aardenburg, maakte voor deze 
tentoonstelling een filmpje en collages met krantenknipsels die hij aantrof  in 
de nalatenschap van zijn moeder, als een ritselend en vergelend loflied op de 
betrekkelijkheid van de roem. (Zoals Oliver Stone suggereert in zijn film over 
Alexander de Grote, willen wij misschien weinig meer dan gezien worden 
door onze moeder en geprezen door onze vader.) Hier en daar worden 
zinnen toegevoegd die een beeld oproepen van een jeugd doorgebracht in 
een benauwende omgeving.

‘Brandende polder’ (2019)
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Bernd Lohaus

°1940

Het werk van Lohaus kan je zien als een reeks van besliste incisies, die een 
eind maken aan een tijd van kijken en overwegen. (De aflopende wekker 
kerft de lucht als een beitel.) Tegelijk blijven deze incisies huiveren aan de 
oppervlakte. Lohaus werkt met heel hard hout, dat zich niet makkelijk leent 
tot bewerking. Zijn inscripties zijn minimaal. Soms wordt het hout enkel 
beroerd met krijt.

Door het ondiepe van de inscripties, verkrijgt het werk van Lohaus iets 
architecturaals. De sculptuur wordt een voorwerp met een fascinerende 
huid, die er van dichtbij uitziet als een landschap. De bronzen sculpturen 
zijn architecturale modellen voor reusachtige bouwwerken: altaren, kapellen, 
hunebedden.

Tegelijk liggen de grote, zware balken als littekens op de huid van de aarde.

‘Beersel’ (2007)



18 19

David Claerbout

°1969 
 
Sunrise duurt 17 minuten en toont voornamelijk een poetsende dienstmeid 
in een woning die is opgetrokken volgens de formele wetten van de 
modernistische traditie. Claerbout is geen kunstenaar die afgoderij bedrijft, 
in Platonische zin, maar iemand die op een zichtbare manier nadenkt over 
een zich in beelden en klanken verhullende en onthullende werkelijkheid. 
 
Vooraleer we de heldin zien verschijnen in een bocht, projecteert 
haar fietslicht een dansend vlammetje op het duistere scherm van de 
werkelijkheid. De heldin heeft iets androgyns, met haar schoudertas en 
broek. Maar even later vinden we haar onherkenbaar terug in de traditioneel 
ogende uitrusting van een dienstmeisje. Ze is een beeld geworden, opgaand 
in het grotere beeld van de architecturale omgeving. De beelden van het 
huis zijn in kleur opgenomen, maar bijna grijs. En dan volgt het gekleurde 
slotbeeld: een landschap, het naar huis fietsende meisje, een zonsopgang en 
haar oplichtende gezicht, dat doet denken aan het ochtendlijk rood kleuren 
van het gezicht van Prousts melkmeisje.  
 
Het lijkt alsof  de film iets toont dat niet getoond mag worden. Iets dat al 
voorbij is, misschien, of  iets dat had kunnen gebeuren. Het lijkt zo, maar 
zeker zijn we niet. 
 
‘Sunrise’ (2010) Videoprojectie, kleur, stereo, 18’
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De Klup

Larsen Bervoets, Gerard Leysen, Johan De Meulder, Maarten Wagemans, 
Wout Schildermans en eventueel bijkomende sympathieke gasten vormen 
een bijwijlen bovengronds opererende, doch aanvankelijk vooral nachtelijke 
arbeidsovereenkomst waarbij samen op dezelfde dragers wordt getekend en 
geschilderd, duwend en trekkend aan een gezamenlijke compostie en een 
mogelijk uitdagend beeld. Soms verschijnen ze met hun ezeltjes en fluo-
rugzakjes op publieke vergaderingen zoals Art Brussels, een eroticabeurs, het 
cowboydorp El Paso in Wuustwezel of  een vers geopende supermarkt, soms 
leven ze in het verborgene en proberen ze ook dat te verbergen. Zelf  zeggen 
ze: ‘De Klup tekent voor kinderen, dronkaards, weduwen en paarden. 
De Klup tekent op muren, canvas, papier en fruit. De Klup doet dat met 
potlood, penseel, krijt en zelfs bloed. De Klup doet dat vooral met liefde en 
humor.’

‘Paal binnen’ (2019)
Getoond tijdens de tentoonstelling ‘Paal binnen’ in Forbidden City, Antwerpen
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Dries Van Laethem

°1996

Dries Van Laethem maakt contrapuntische evenwichtsoefeningen of  
puntdichten die doen denken aan de schermende flaneurs van Baudelaire. 
Een gebruikt metalen rek rolt zich op als een insect en wordt in die houding 
bevroren door een nauwelijks zichtbare staalkabel. De dingen proberen in 
de hoogte te klimmen, maar hun voeten zijn wieltjes of  zware klompen en 
hun reiken is zowel koddig als sierlijk. De voortgebrachte sculpturen zijn niet 
log, overwerkt, stroef  of  beduimeld. Ze hebben iets straks, iets dansants en 
iets grappigs (bijvoorbeeld het klunzige laswerk). Ze herinneren ons eraan 
dat humor en poëzie scheuren trekken in de beeldende voorhang die ons 
beschermt tegen de chaotische, bedreigende werkelijkheid, maar ons tegelijk 
gevangen houdt door de mogelijkheden van diezelfde werkelijkheid aan ons 
blikveld te onttrekken.

‘Het Brancusi defect’ (2018)
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Elly Strik 

°1958

Spermatozoïden, pluimen, golvende haren, schaamheuvels, vlekjes, gaatjes, 
schemeringen, nissen, verknipte haartjes, vagina’s, ogen, vagina’s met ogen, 
apen, apen die bang zijn voor slangen, bruiden, vrouwen, haarknotten, 
vlechten, mutsen, handen, schelpen, verschijningen, dingen die opgeslokt 
worden en opdoemende spoken. Potloodstrepen, kleurvlakken, stipjes 
en krulletjes leiden een eigen leven. De tekeningen vallen uit elkaar en 
hergroeperen zich tot duistere labyrinten, spelonken, schaduwgestalten en 
verschijningen, vaak bezield door aanvankelijk onzichtbare, bijkomende 
ogenparen.

‘Reina, the Great Invitation’ (2002-2013)
Grafiet, olieverf, lak en kleurpotlood op papier, 300 x 205 cm
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Fran Van Coppenolle

°1998

Verrassend frisse materialen worden onder spanning gezet, geklemd, 
gevlochten, ingesnoerd, aan elkaar gerijgd tot ze onvatbare, onbegrijpelijke, 
boeiende voorwerpen gaan vormen. Prachtige vrijgezellenmachines die 
als een accordeon openvouwende ademruimte de wereld in kwakken 
zonder iemand om toestemming te vragen. ‘Pardon,’ vraagt iemand, ‘is 
dat geen formalistische kunst, gelijk wij dat in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw noemden als we iets als leeg ervoeren?’ ‘Dat is een feit dat zeker 
is,’ antwoordt iemand anders, ‘want het is zoals Gerard Reve al schreef: 
“Mensen die beweren dat de literatuur dood is, bedoelen eigenlijk dat ze 
zelf  dood zijn.” Waaraan ik zou willen toevoegen: En mensen die beweren 
dat een kunstwerk inhoudsloos is omdat ze er zelf  niks bij voelen, bedoelen 
eigenlijk dat ze beter zouden zwijgen.’

Zonder titel (Penseel), 2019
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Gijs Milius

°1985

‘Is het verlangen naar een natuurlijke gang van zaken debiel?’ Deze vraag 
wordt gesteld door een personage in een hoorspel van Gijs Milius, waarin 
twee heren hun kinderwens bespreken.

Ooit berichtte ik over mijn eerste ontmoeting met Gijs Milius in een parkje 
in de Brusselse Noordwijk waar we, omringd door spelende kinderen 
en filosoferende moeders, zagen hoe met gras begroeide heuvels de 
achterliggende torengebouwen verkleinden, alsof  we ons in een maquette 
bevonden. Milius vertelde mij een grap over twee mannen die vanuit 
het noorden en het zuiden van Parijs naar de Seine wandelen en elkaar 
vanaf  beide oevers menen te herkennen. In het midden van de Pont Neuf  
gekomen, zien ze dat ze het allebei niet zijn.

De schilderijen, tekeningen, hoorspelen, muziekstukken en beeldhouwwerken 
van Milius lijken heel erg op échte kunstwerken: dingen die we van ver als 
dusdanig herkennen. Maar als we ze van dichtbij bekijken, zien we dat we 
ons hebben vergist en dat ze veel beter zijn: veel nieuwer, veel grappiger, veel 
vrijer, veel wonderbaarlijker.

‘Daantje de Ouder’ (2017)
Polystyreen, polyuretaan, acrylhars, staal, acrylverf
Ook afgebeeld op pagina 8
Getoond tijdens de tentoonstelling ‘Present’, Museum Van Buuren, Brussel, 2018
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Guy Mees

°1935 
 
Van alle meesters van het bijna-niets is Guy Mees de grootste, zo droomde 
ik vannacht, en zijn Verloren ruimtes roepen een afwezige wereld op die in 
al zijn glorie straalt als de zekere terugkomst van de verre geliefde, het 
ochtendgloren of  een nieuwe lente. Niets wordt hier nog gezegd, dan een 
dansant uitsparen, een precies verzwijgen of  een lichtjes aanduiden, dat  
ons ademruimte schenkt en verse beweegredenen.

‘Verloren ruimte’ (1979)
Rood en metalig bordeaux-kleurig papier, 76 x 266 cm
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Guy Rombouts

°1949

En verteld wordt dat deze dandy-strandjutter op zijn dertigste, in 1979 dus, 
op een verlicht en begenadigd moment, het Azart-alfabet bedacht waarin 
elke letter wordt voorgesteld door een kleur of  een particulier lijnstuk 
(waarvan de naam begint met de letter in kwestie), zodat geschreven, dan wel 
getekende woorden veelgekleurde silhouetten gaan vormen die, uitgevoerd 
in velerlei materialen en met alle mogelijke technieken, tot de raarste 
voorwerpen kunnen leiden, zodat we hier eigenlijk te maken hebben met 
een gelukkig onbetrouwbare vormengenerator, een gedichtenmachine met 
ruimtelijke voortbrengselen die als sierlijke draadsculpturen kunnen worden 
rondgestrooid, bijvoorbeeld, opdat we er kunnen rond wandelen  
of  doorheen.

‘Azart Kermis, Azartfoor, Draaiazart, Azartroundabout, Fairgroundazart of  misschien valt 
u een betere naam in’ (1873)



34 35

Henk Visch

°1950

Niemand weet wie Henk Visch is. Zijn hoedje ziet er niet uit. Ook is 
niemand er ooit in geslaagd zijn oeuvre te kenschetsen, tenzij door erop te 
wijzen dat het ons telkens weer ontglipt. We denken een sculptuur te zien, 
een beeldhouwwerk, want voor ons staat een voorwerp dat van brons is 
gemaakt of  van hout en bovendien iets lijkt te zeggen of  voor te stellen, maar 
een beetje verder heeft de kunstenaar een ander voorwerp geplaatst, dat 
we niet zo gemakkelijk kunnen thuisbrengen en wel de gek met ons lijkt te 
houden. We luisteren naar onze gedachten, maar we begrijpen ze niet meer. 
Deze man lijkt het spel heel ernstig te nemen, maar zeker zijn we er niet van.

‘De Architect’ (2015)
Brons, 340 cm hoog
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Idris Sevenans

°1991

Opgesloten, gevangen en onophoudelijk vernederd en betutteld in een 
wereld die wordt bestierd door aan het conciërgesyndroom leidende 
meesters in de op tweedehandskennis gebaseerde regelneverij en de 
geïnstitutionaliseerde kortzichtigheid, gekerkerd in die wereld dus, en 
onophoudelijk bestookt door achterlijke voorschriften en stompzinnige, 
lelijke beelden en slogans die ons moeten aanzetten tot het consumeren van 
zinloze, nutteloze, smakeloze, kleurloze en ambetante dingen die we niet van 
node hebben, verzuipend in onnute onzinnigheid dus, verademen wij bij elke 
kennismaking met de aikido-achtige wijze waarop deze alomtegenwoordige 
duizendpoot de onbenullige impetus van opgemelde constante agressie omzet 
in een spiraalvormige beweging die haar met een vette smak vloert en voor 
heel even de lucht klaart en de horizon weer zichtbaar maakt. Elk uitsproken, 
geschreven, gedrukt of  anderszins in een smakeloze lay-out tot ons gekomen 
woord, wordt meteen verkeerd begrepen en op zijn plaats gezet. Dankzij 
de Grote Slavische filosoof, die de hierboven omschreven modieuze diarree 
countert door middel van een zogezegd door Lacan gerechtvaardigde 
filosofische plethorie, dankzij Hem dus, weten we dat de denkende mens 
zo overleeft in eeuwenoude dictaturen: door niks niet ernstig te nemen, 
niets te geloven, niets te doen, niets te onthouden en niets te weten en in de 
armoedige aangeklede keuken, als er niemand anders thuis is, staand op een 
omgekeerde wasteil en zichzelf  beschouwend in de afbladderende spiegel 
boven het aanrecht dat ook dienstdoet als wastafel, Stalins tics te imiteren  
en er nog eens goed mee te lachen.

‘Iets dat al gedaan is in de jaren zestig’ (2019)



38 39

Jolijn Baeckelandt

°1993

Soms lijkt het alsof  deze schilder, geïnspireerd door kamerbrede schilderijen 
van Géricault of  Delacroix, maar als drager louter beschikkend over textiel 
met foute slangenprints en van fraaie motieven voorziene theedoeken, 
zich kruipend en kronkelend naar de schilderkunst heeft moeten worstelen 
waar ze, verstrikt in de zalige oneindigheid van technische problemen die 
alleen schilders bezighouden, slangen blijft schilderen, en ook geometrische 
motieven, en ook mensen met te grote en te slappe voeten, die nauwelijks 
vooruitkomen en altijd in de weg lopen. In haar sculpturen krijgen sommige 
zaken dan ook volop het recht om in de weg te staan, ook al lijken ze iets 
te zeggen over driehoeksverhoudingen, claustrofobische slaapkamers en 
eeuwige verlangens, als slangen die punten zuigen aan hun eigen staart.

‘De echo van de triangel’ (2019)
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Jorik Dzobava 

°1993

Zoals het verglijdende en wisselende zonlicht het gebladerte, de wolk, de 
rotsblok, het zand en de tere jongenshuid anders aanraakt, zo werd elke 
vierkante centimeter van deze vreemde, ongrijpbare schilderijen op een 
andere manier opgelost. Net onder een naakt en schijnbaar nonchalant 
ingeschilderd of  daarentegen juist geheimzinnig geweven oppervlak, net 
daaronder of  daarin of  daarboven gloeien de kleuren van een eigen licht 
en een eigen sensualiteit. Zwart-wit portretten van Spinoza en Victor Hugo 
krijgen een nieuwe ziel, van weemoed, zinnelijkheid en aanhoudende 
verlangens vervuld. Taferelen uit oude prentenboeken, fragmenten uit 
schilderijen van David Teniers en Antoon Van Dyck of  huisdieren van 
vrienden komen opnieuw tot leven in het veelzijdige oeuvre van deze literair 
bevlogen kleurtovenaar en opdrachtschilder die ook uw lievelingsdier, 
pepermolen of  rozenprieel met Bacchus en fontein kan vereeuwigen in een 
schijnbaar lichtgevend, van eeuwig licht doorgloeid, uit linnen, huidlijm, 
krijt, pigment en olie opgetrokken en strelend gemetseld konterfeitsel.

‘Victor Hugo’ (2018)
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Karl Philips 

°1984

Extra bewegingsvrijheid binnen de openbare ruimte wordt hier gezocht en 
afgedwongen, bijvoorbeeld in de vorm van een opvouwbaar appartement 
dat aan de achterzijde van een reclamebord kan worden opgehangen of  een 
hand pump car waarmee je over de vangrails van autosnelwegen kan rijden. 
Radicaal, fris, helder, strak, stevig, pneumatisch, poëtisch, prachtig.

‘Hand Pump Car’ (2014)
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Kasper De Vos 

°1988

Soms verbindt De Vos geboetseerde lichaamsdelen met gevonden 
voorwerpen om tot groteske, dansende stapelingen te komen. De logica 
achter deze stapelingen is fysiek. Zo herkennen wij ergens een houten 
kapstok, die wordt aangesloten op een stuk paraplu, een stofzuigerbuis, 
de achterzijde van een Thonet-stoel, een verwarmingsbuis en een bierfles, 
omdat al die dingen op elkaar passen. In deze tentoonstelling ontmoeten we 
een negen meter lange arm, voornamelijk bestaande uit gevonden kepers die 
vroeger deel uitmaakten van een dakgebinte en allerlei buizen en snoeren die 
het beeld van aders en zenuwen oproepen. De hand loopt uit op ultra-zacht 
uitziende, piepschuimen vingertoppen. Ook zien we het kraam met eigen klei 
(Antwerps grof, Luikse worst, W-Vlaams grijs, Vl-Brabants nat enzovoort).

‘100% klei’ (2019)  
Tentoongesteld tijdens ‘Hors Commerce is ook commerce’, Ronny Van de Velde, Knokke.



Leendert Van Accoleyen 

°1991

Deze beeldhouwer lijkt de wereld te bestormen. Ook hier moet alles 
omhoog, de hoogte in en weg van de grond: zware balken of  stenen, grote 
piepschuimen blokken. Schorende latten worden samengebonden met heel 
dun touw, schuin omhooggetilde balken worden op hun plaats gehouden 
door dikker touw. De dingen hebben wielen om ze te kunnen verplaatsen. 
Grote wielen van gips, kleine rollende metalen hulzen. Zelfgemaakte kachels 
brengen een bromtoon voort terwijl de hen voedende, staande houten latten 
onzichtbaar korter worden. De dingen worden verplaatst, gesleept, opgetild 
en tot een tijdelijk zweven gebracht. Alsof  de natuur zelf  aan het denken 
gaat en deze jongeman gebruikt om tot nieuwe constellaties te komen. 
Verbluffend. Ons lokkend in een ademloos kijken.

Boven links: ‘Goede vriend’ (2018) 
Getoond tijdens ‘The Old Up & Down’ in Galerie D’Apostrof, Meigem
Boven rechts: ‘De confrontatie’ (2017)
Volgende pagina: ‘Transport naar Mars’, INBOX, M HKA (2019)
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Léon Frédéric

°1856

Naar verluidt gold Léon Frédéric als een symbolistisch schilder die op 
latere leeftijd een sociaal bewustzijn tot zijn oeuvre liet doordringen. 
Hij werd bekroond met gouden medailles voor schilderkunst op de 
wereldtentoonstellingen van 1889 en 1900. De alhier afgebeelde 
pasteltekening werd aangetroffen in de nalatenschap van de minimale 
kunstenaar Guy Mees (p. 30 en 31) en inderdaad herkennen we in deze 
schets de Verloren ruimtes die de Meester van het Bijna-Niets in de toekomst 
onsterfelijke roem zullen bezorgen. Met schroom zien we hier hoe scherp 
sommige kunstenaars kunnen waarnemen en hoe zij, zoals Borges opmerkte 
over Kafka, hun eigen voorlopers creëren door een bepaald aspect hunner 
specifieke gevoeligheid zichtbaar te maken in de hoogstpersoonlijke toets 
van het eigen oeuvre.

Zonder titel (‘Ceci ne peut être qu’un fragment’, ca. 1900)
Pastel en potlood op papier
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Luc Deleu & T.O.P. office 

°1944

Kunstenaar en architect Luc Deleu, bijgestaan door T.O.P. office 
medewerkers Laurette Gillemot, Isabelle De Smet en Steven Van 
den Bergh, wijdt zich onvermoeibaar aan een veelvormige, zichzelf  
vernieuwende praktijk die tal van sculpturen, tekeningen, maquettes, 
teksten, stedenbouwkundige concepten en architecturale verwezenlijkingen 
voortbrengt. De voorbije jaren was Deleu ook bezig met barricades. Die 
doen ons denken aan de Parijse Commune, aan mei ‘68, aan de barricade 
met ijsblokken van Panamarenko en Hugo Heyrman, maar ook aan Deleus 
stedenbouwkundige fascinatie voor circulatie. Met barricades kan je de 
circulatie in een stad regelen. Voor deze tentoonstelling stelde Deleu voor een 
barricade op te richten in de Tuimelsteenstraat. Helaas was dit niet mogelijk 
omwille van veiligheidsredenen en andere grondwettelijke bezwaren.

Tuimelsteenstraat, 11 mei 2019
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Nicolas Bal 

°1989

Zij die hem al bezig zagen, omschrijven hem als iemand die behoedzaam, 
met beheersbare vingers, onooglijke gebruiksvoorwerpen rangschikt tot 
nieuwe composities die zowel dichterlijk zijn als grappig, verrassend en 
verwarrend. Eigenhandig pinden wij het vreemde houten dansertje vast 
op de bovenrand van een verplaatsbare tentoonstellingsruimte van Robby 
Blondbaard (‘De rest is Parking’), omdat de kunstenaar dit omwille van 
een gespalkte hand niet zelf  kon. Het dansertje zag eruit als de veelzijdige, 
losgescheurde houtsplinters die je soms aantreft in een stapel brandhout. Het 
werd vastgepind op een voordien aangebrachte, koploze speld en vervolgens 
vervolledigd met een dansende dobber.

‘Jade’ (Kind en Belgische vogelpik, 2019 )
‘Movement’ (Kar en sokkel, 2018)
‘Tiny Dancer’ (Hout, draad, dobber, 2019)
‘Over Grenzen’ (2019), getoond tijdens ‘Shelf  Publishing’, INBOX, MHKA
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Nienke Baeckelandt 

°1989

Baeckelandt oogstte vroege roem omwille van haar ‘Snip It’-performances, 
waarbij ze op de maat van voor ons onhoorbare muziek (die ze beluistert 
met een koptelefoon) papier verknipt waardoor de snippers onvoorspelbare 
composities gaan vormen op de vloer. Haar ‘Extra Light’-ingrepen laten ons 
vrijwel onzichtbaar opgloeiende kleurvlakken ontdekken op onverwachte 
plekken, soms als getinte schaduw, soms als een zweem die bij een bepaalde 
invalshoek opduikt uit het witte oppervlak van een muur, een paneel of  een 
sokkel. Kleine gebaren die de wereld openvouwen.

Boven: ‘Snip It’ (2017), Conservatorium, KASK, Gent
Onder: ‘Extra Light Advertising’ (2019), De Studio
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Omer Gielliet 

°1925

Hout, incisie en ziel. Deze drie. Maar van deze drie de ziel het meest.  
Het mooiste werk van deze priester-dichter-beeldhouwer is misschien  
het gekantelde wortelstelsel dat hij niet heeft omgevormd tot een religieus 
tafereel, maar beitelend louter heeft voorzien van de uit louter medeklinkers 
bestaande, onuitspreekbare naam van God, die ook het voorhoofd van de 
Golem sierde en deze lemen reus tot leven bracht. Want uiteindelijk vergt 
Gods werk weinig toevoeging om ons in vervoering of  ontzetting achter te 
laten, ons te verbijsteren, te verwarren of  te troosten.

‘JHWH’
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Oscar Peters 

°1981

Verwoed hakkende messen, rondzwierende kettingzagen, achtbanen met 
rondrazende kunstwerken of  zwirrelende reuzenponpons van cheerleaders: 
de dingen hebben te bewegen in de wereld van Oscar Peters (een naam zo 
fijn dat je er een vloerbekleding in kan ontwaren). De onbestuurbare oerwil 
van Schopenhauer (die waait waar hij wil) materialiseeert zich hier, dacht 
iemand, tot iemand anders ontdekte dat het gewone, gezonde driften zijn 
die hier een uitweg of  een gestalte zoeken: dingen van geweld en 
begeestering, in een vreemde macho-vermomming die de diepe, echte, 
tomeloze vrouwelijkheid nauwelijks kan verhullen.

‘Sun’ (2017)
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Robby Blondbaard

°1991

Voor de nomadische onderneming De rest is parking nodigde Blondbaard 
kunstenaars uit werk te maken voor een verplaatsbare, scharnierende 
galerieruimte, die op onvoorspelbare ogenblikken in verschillende steden 
werd geparkeerd en gestabiliseerd. Eerder verrijkte hij de kunstwereld 
ook met penselen gemaakt van zijn baard en met doe-het-zelf  tekeningen 
aangebracht op forex bordjes waarmee de toeschouwer op een prikbord 
eigen composities kon samenstellen. Blondbaards tekeningen bevatten vaak 
herkenbare elementen als interieurs, planten en ineengedrukte mannetjes. 
Ook zou hij ooit een grote klomp boter hebben geboetseerd en er iemands 
rug mee hebben bedekt. 

‘De rest is parking’ (2019)
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Robert Soroko 

°1990

Als rietpluimen wiegen de dingen hier, dunne vellen hout, in de greep van 
magere, doorbuigende, ijzeren staanders. Draaidingen zijn het ook. Uit 
elkaar genomen, liggen de sculpturen als iele potloodlijnen mooi geordend 
naast elkaar te rusten of  te mediteren. Eenmaal in elkaar geschoven, gaan  
ze draaien en keren, proberen ze staande te blijven, niet te kantelen of  uiteen 
te vallen. Het is een precair overeind blijven, dat hier gestalte krijgt, als een 
Oosters lichaamdenker die nu nog op één been staat, maar straks hoopt te 
zweven. Of  zweven de dingen al? En zijn alleen onze breinen en lijven zo 
zwaar dat we het niet kunnen zien?

‘A Primitive Holding Two Sticks’ (2018)
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Ronald Ophuis 

°1968

Ophuis is vooral bekend omwille van harde, pijnlijke schilderijen op basis  
van schokkende gebeurtenissen die hij wil voelbaar maken door ze om 
te zetten in geschilderde beelden. Daarnaast schildert hij ook bloemen 
en werd hij enkele jaren geleden in Frankrijk getroffen door het beeld 
van enkele koeien in een stal, dat hij vervolgens trachtte om te zetten in 
schilderijen. Schijnbaar onschuldiger, lokken deze duistere, verbrokkelende 
beelden ons evenzeer in een schiftende wereld die nauwelijks meer lijkt te 
zijn dan een dun, broos vlies dat een grapjas ophoudt voor een nachtelijke, 
voorwereldlijke baaierd. Iemand lijkt zich hier vast te klampen aan de 
momentane, amechtige maar hoopgevende geboorte van licht en kleur aan 
die uitgeputte duisternis die wij zo graag een zin zouden willen kunnen 
toeschrijven.

‘Cowshed’ (2016) 
Olie op doek, 340 x 525 cm
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Simon Masschelein 

°1994

Deze man maakt scharnierende beeldhouwwerken, gedacht vanuit het 
gewricht. Hoe is dat gekomen? Rond hem lagen stukken hout, nooit langer 
dan anderhalve meter, mooie vormen zelf  gekapt, en vanuit de wens 
hoger te kunnen reiken, hogere sculpturen te maken, als wankel gestapelde 
totempalen, ging hij zoeken naar manieren om deze stukken te verbinden, 
eerst gelijkend op de uitwendige koppelingen van prothesen aan het nog 
levende lidmaat, later de vorm krijgend van scharnieren. Eén sculptuur is 
gedacht vanuit een knie, een andere vanuit de manier waarop een dijbeen 
in het bekken past. Eén beeldhouwwerk, bestaande uit veertig kilo zelf  
vervaardigde ringen van albast, wordt enigszins omhooggehouden door een 
opgespannen kabel die, zelf  vastgeklonken aan een ijzeren bol, in een beugel 
geklemd zit. Een vreemd tweedelig figuurtje, op twee wankele voetjes die 
gestalte geven aan een bescheiden contrapposto, klapt soms voorover. Een 
boomstam wordt bewerkt tot spiraalzuil, vervolgens uitgehold, gehalveerd 
en opnieuw verbonden met een houten schakel. Enzovoort. Het mooie aan 
het werk van Masschelein, aldus de ouden, is de manier waarop hij hout, 
steen en metaal zelf  bewerkt en vervolgens combineert tot nieuwe vormen. 
Geen assemblages. Geen oud spul. Nieuw, krachtig werk met een nauwelijks 
verborgen tederheid, zoals wij het graag hebben.

‘Ree’ (2018)
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Sterling Ruby 

°1972

‘Eigenlijk vloeit mijn werk voort uit wat mijn moeder ‘packrag’ noemde,’ 
vertelt de Amerikaan Sterling Ruby, wiens moeder Nederlandse was. ‘Ze 
stond erop niets weg te gooigijsen en zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken,’ 
vervolgt hij, ‘de sleutel tot alles wat ik heb gemaakt, is de collage: de 
mogelijkheid zachte en harde of  ronde en rechte dingen met elkaar te 
combineren.’ Toegepast op keramiek, zie je dat Ruby voor sommige werken 
gebruik maakt van het feit dat dit vaak barst of  breekt tijdens het drogen 
en bakken. Spinoza indachtig omarmt hij dit barsten en gebruikt hij de 
brokstukken opnieuw.

‘Basin Theology/HIDSC’ (2011)
Keramiek, 21,6 x 96,5 x 94 cm
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Tamara Van San

°1982

Van San maakt sculpturen die tot ons spreken zonder figuratief  of  
geometrisch te zijn. Dat is uitzonderlijk. Daarnaast kan zij ook beeldhouwen 
(vormen tot leven brengen) met kleur. Dat is even uitzonderlijk. 

Vrijwel alle kunstenaars die keramische sculpturen maken (ook die van 
vandaag) maken asbakken of  vazen. Soms maken ze van die vaas een 
vrouwelijke figuur door er borsten aan toe te voegen, soms maken ze er 
een uil van. Maar het blijven vazen: verlengde, met gladgestreken worstjes 
opgehoogde asbakken. Bij Van San zien we iets heel anders gebeuren. 
Vertrekkend vanuit het gegeven dat keramische sculpturen hol moeten zijn 
(omdat ze anders barsten tijdens het bakken) en niet verstevigd kunnen 
worden met een metalen geraamte, ontwikkelde ze verschillende technieken 
(anders dan de verlengde asbaktechniek) om torens te maken. Door dit op 
een leesbare manier te doen, bijvoorbeeld door met de duim geplette kelkjes 
aan elkaar te hechten, maakt ze metasculpturen, die het oude gesprek tussen 
beeldhouwers als Rodin (‘le passage du trou à la bosse’), Henry Moore 
(‘the science of  holes and bumps’) en Brancusi (‘trouw aan het materiaal’) 
verderzetten.

‘Banana Dream’ (2016)
Geglazuurde keramiek, aluminium sokkel, ca. 140 x 70 x 50 cm
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Walter Swennen

°1946

De poëtica van Swennen werd door hemzelf  lapidair verwoord in de zin: 
‘Les écouteurs ne font pas la musique’ (de koptelefoon en de toehoorders 
creëren niets). Dit betekent dat een kunstwerk niet hoeft te worden begrepen 
en geen ontroering dient op te roepen. Het kunstwerk hoeft helemaal niets. 
Het dankt zijn status aan het feit dat het is gemaakt door een kunstenaar.  
In schilderkunstige zin betekent dit, dat het doel van het schilderen er louter 
in bestaat een schilderij te maken. En dat de kunstenaar vrij is.

‘Pelure de banane’ (1984)
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Werner de Vos

°1957

Deze zachtaardige kunstenaar lokt collages, assemblages, constellaties, 
installaties en sculpturale voorstellen in een onzeker, tastend bestaan dat ons 
aan minimale, geometrisch-abstracte kunst zou doen denken als het niet de 
onwennige sporen droeg van schijnbaar achteloos aangewende, alledaagse 
voorwerpen die onze neus in de onwillige aard van een beduimelde 
werkelijkheid wrijven.

Zonder titel, 2019
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Zena Van den Block

°1995

De eerste werken die we van deze kunstenaar zagen, waren een schijnbaar 
oubollige diavoorstelling van vakantiebeelden, gebaseerd op digitale beelden 
die afkomstig waren van Google Streetview, en illustraties van artikels op 
Wikipedia, waarbij telkens een stukje van het eigen lichaam in beeld kwam. 
Vandaag zijn er lenticular prints op basis van telkens drie prentbriefkaarten 
die zonsondergangen voorstellen, een puzzel van de Mona Lisa met een 
aantal verdwenen, door toeschouwers gekochte stukken, lichtbakken met 
foto’s van filmsterren die door iemand jarenlang in een portefeuille werden 
bewaard of  collages met plastic namaak-fineer op basis van in te kleuren 
tekeningen van bloemen (met genummerde kleurvlakken). We ontmoeten 
hier een verrassend beeldhouwster van collage-achtige beelden, die in ultimis 
altijd fotografe blijft, én sprokkelaarster van beelden en voorwerpen die haar 
om gelukkig onduidelijke redenen ontroeren of  aanspreken. 

Zicht op de tentoonstelling ‘Beach By Night’ in Haecken & Ooghen, Antwerpen
Midden: ‘Untitled (Mountain View) IV’ (2019)
ca. 200 x 130 cm
Links en rechts: ‘Piper Laurie: You Know You’ve Got Me In Your Pocket (Piper, Stay With 
Me)’ (2019) Foto in lichtbak, 100 x 70 cm
‘Guy Madison: You Know You’ve Got Me In Your Pocket (Guy, Stay With Me)’ (2019) 
Foto in lichtbak, 100 x 70 cm
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Zoro Feigl

°1983

Een samengaan van kracht en gezwindheid, treffen we hier aan, een 
omarmen van de natuur, voor zover dit mogelijk is, en een kanaliseren van 
haar onstuimigheid, een soort van temmen, eigenlijk, en dan weer niet, 
want de opgeroepen gratie en beweeglijkheid wordt niet bevroren, niet 
vastgelegd in een stijve notitie: de tekening is eeuwig veranderlijk (schijnbaar 
toch, als de ontelbare verschijningsvormen van de diepe krachten, die altijd 
dezelfde blijven, maar zich ongewild altijd anders in de wereld duwen). 
‘Een zweepslag’, zei iemand, ‘een sierlijk turnster,’ zei een ander iemand, 
‘een Verloren ruimte van Guy Mees in nieuwe dimensies geslingerd’, zei een 
derde, ‘de ongrijpbaarheid vorm gegeven,’ zei een vierde, ‘bevrijdend en 
bedreigend’.

‘Hula’ (2015)
Staal, motor, lint van koolstofvezel
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Colofon

Dit boek is verschenen naar aanleiding van de groepstentoonstelling  
‘Vrijheid Vandaag !’, die werd georganiseerd in het kader van de tweede 
editie van het Biënnale Kunstenfestival Aardenburg.

Met werk van AARS, Ann Veronica Janssens, Annea Lyvv Dreisz,  
Ate de Jong, Bernd Lohaus, David Claerbout, De Klup, Dries Van Laethem, 
Elly Strik, Fran Van Coppenolle, Gijs Milius, Guy Mees, Guy Rombouts, 
Henk Visch, Idris Sevenans, Jolijn Baeckelandt, Jorik Dzobava, Karl Philips, 
Kasper De Vos, Leendert Van Accoleyen, Leon Frédéric, Nicolas Bal,  
Nienke Baeckelandt, Omer Gielliet, Oscar Peters, Robby Blondbaard, 
Robert Soroko, Ronald Ophuis, Simon Masschelein, Sterling Ruby,  
Tamara Van San, Troebel Neyntje, Vincent Van Meenen, Walter Swennen, 
Werner de Vos, Zena Van den Block en Zoro Feigl

Samengebracht door Hans Theys op diverse locaties in Aardenburg (NL)  
en Middelburg (BE) en te bezichtigen van zaterdag 29 juni tot en met zondag 
18 augustus 2019

En met een literair valluik, georganiseerd door romanschrijver Vincent Van 
Meenen, met apparities van de auteurs Eli Elise Hoopman, Bob Vanden 
Broeck, Simone Atangana Bekono, Frank Keizer en Maarten Inghels.

Met steun van Mondriaan Fonds, VSBfonds, Gemeente Sluis, Provincie 
Zeeland, Stimuleringsfonds Rabobank, Gemeente Maldegem

Concept en realisatie: Hans Theys

Beeldcorrectie: Reza Jafari
Gedrukt door Cultura, Wetteren

© Teksten: Hans Theys, Montagne de Miel, 2019
© Foto’s: de kunstenaars en de fotografen
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De statistieken

Voor wie is dit boek? Wie zijn onze “lezers”?
Dat is een belangrijke vraag die wij ons dienen te stellen. A.d.h.v. 
een aantal grafieken vinden wij ons publiek.

Jongeren lezen minder, minst en steeds minder

Het (dik) boek heeft voor jongeren afgedaan. Ze lezen over het algemeen 
ook het minst van alle leeftijdscategorieën. Toch is dit boek ook voor hen 
want ook jongeren worden oud en vinden hun weg terug naar het boek, naar 
het lezen in het algemeen. Daarom is het ook belangrijk dat zij tijdig dit 
boek ter hand nemen en stoppen voor het te laat is. Het is zoals met fietsen, 
hoe later je begint met te leren stoppen, hoe moeilijker het is.
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Mannen en vrouwen, boeken en tijdschriften

Tussen de geslachten is er geen verschil in tijdsbesteding in het lezen 
op zich. Mannen en vrouwen trekken hier dagelijks respectievelijk 36,2 
en 38,1 minuten voor uit. Wat opvallend is, is dat mannen de laatste 
twee jaar significant minder lezen, terwijl de leestijd van vrouwen stabiel 
blijft. Vrouwen zijn leeshongeriger als het gaat om boeken. Zij lezen 
niet alleen met grotere regelmaat in een boek, maar lezen tevens een 
groter aantal boeken per jaar. Ook is het korter geleden dat ze voor het 
laatst een boek hebben uitgelezen. De leesverschillen tussen de seksen 
manifesteren zich met name bij fictie. Vrouwen lezen vaker literaire 
boeken, thrillers en detectives, romantische boeken, streekromans en 
kinder- en jeugdboeken. Ook gedichten zijn onder hen meer in trek. De 
enige verhalende genres die populairder zijn onder mannen, zijn oorlogs- 
en verzetsboeken, science fiction-boeken en strips. Informatieve boeken 
worden vaker door mannen gelezen dan door vrouwen. Ook besteden 
mannen meer tijd aan het lezen van kranten, zowel op papier als digitaal. 
Kennelijk wensen zij zich sterker te informeren over wat er in de wereld 
gebeurt. 
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Leesgedrag naar opleiding

Lager, midden en hoger opgeleiden besteden nagenoeg evenveel tijd aan 
lezen, tussen de 33,4 en 41,7 minuten per dag. Het verschil zit hem in het 
leestempo, een niet te onderschatten probleem. Op het eerste gezicht 
zijn deze gelijklopende cijfers geruststellend. Maar een hoger opgeleide 
leest op dezelfde tijd tot wel dubbel zoveel boeken als een lager opgeleid 
persoon. 

Conclusie

Het is duidelijk dat er in de categorie van ouderen en hoger opgeleiden 
het meeste werk voor de boeg is. Zij zijn de zwakste groep en hebben het 
grootste risico op leesgedrag. Het is aan ons hen te bereiken met ons 
zelfhulpboek want motivatie en besef dat het nooit te laat is, zijn zaken die 
wij hoog in het vaandel dragen.
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Oefening Marcel van Maele

Marcel van Maele - Zonder titel - 2005 uit het MvM archief van 
Carine Lampens         foto: Tom Peeters

Oefening Marcel van Maele

Marcel van Maele - fragment uit Winteralbum 1970



Tone Pauwels en Wybrand Ganzevoort in het 
atelier van Marcel van Maele aan het werk aan 
“Boekenverdriet” 1993 foto uit archief Carine 
Lampens - MVM

Oefening Tone Pauwels Oefening Hans Theys

Provocateur Hans Theys tijdens AARS 
(AntwerpArtistRunSchool) 
Summer School 1 sept 2018
foto: Idris Sevenans



Oefening Guy Rombouts
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Oefening Idris Sevenans

Stoppen met Lezen oefening voor buiten (tangram) - Idris Sevenans 2019



Oefening Marcel Broodthaers

Marcel Broodthaers - fragment uit ‘Pense-Bête’ 
1964

Marcel Broodthaers, filmstill uit
‘Berlin oder ein Traum mit Sahne’ 1974

Oefening Marcel Broodthaers



Stoppen met Schrijven
verschijnt in 2085

opgelet: dit is een advertentie



Interview met schrijver van ‘Stoppen Met Lezen’:

Vraag: Mensen laten stoppen met lezen door er een boek over te 
schrijven, is dat niet wat tegenstrijdig?

Antwoord: Herakleitos beweerde 2000 jaar geleden al dat de 
wereld uit tegenstrijdigheden bestond. Waarom zou ik dan niet 
het recht hebben om aan de hand van een tegenstrijdige actie 
een van de grootste problemen ter wereld trachten op te lossen? 
Wel ziet u, om een maatschappelijk probleem van deze 
proporties aan te pakken is het belangrijk om bij de kern van de 
zaak te beginnen. Zelf ben ik al jaren gestopt met lezen, wat het 
schrijven en corrigeren van eventuele fouten er niet makkelijker 
op maakte (lacht). Verder doe ik mijn best om mijn schrijfstijl zo 
onaantrekkelijk mogelijk te maken, door me te laten inspireren 
door schrijvers als Kavka en Kristien Hemmerechts. De meeste 
mensen halen de laatste pagina niet, wat dan ook weer net de 
bedoeling is.
Er zijn in het verleden al initiatieven vanuit de overheid 
geweest, neem nu in Duitsland, daar hield men in 1933 een 
boekverbranding, maar dat soort progressieve bewegingen 
wordt hardnekkig in de kiem gesmoord. Of bijvoorbeeld Marcel 
Broodthaers en Marcel van Maele die hun dichtbundels op 
allerlei manieren onleesbaar maakten alreeds in de vroege 
zeventiger jaren. De bibliotheek verbranding van Alexandrië is 
een schoolvoorbeeld van de noodzaak om te stoppen met lezen.

Vraag: Wie zijn uw lezers, denkt u?

Antwoord: Ik vrees wel dat vooral mensen die niet lezen dit boek 
ter hand gaan nemen.

Vraag: En wat vindt u zelf van uw boek, denkt u hiermee veel 
lezers te bereiken?

Antwoord: Ik weet het niet, ik heb het niet gelezen.

SMS: Stoppen met Schrijven volgens Vincent Van Meenen
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Beste Idris Sevenans, 

Eind 2017 stelde je me voor om de inleiding te schrijven voor een publicatie die je toen 
voorbereidde met als titel Stoppen met lezen. 
Die uitnodiging greep ik met beide handen aan. Ik besefte ogenblikkelijk dat ik me inliet met 
een gevaarlijk spel, maar ik houd van gevaarlijke spelletjes. Bovendien achtte ik mezelf in die 
tijd onoverwinnelijk. 
Die inleiding schreef ik met veel plezier. Pas bij publicatie in de Antwerpse Bibliotheek 
Permeke tijdens het ‘Komt dat Zine-festival’ enkele maanden later, besefte ik dat het om meer 
ging dan een grap. 
Ik bladerde door de handleiding, liet de pagina’s van de Belgische editie door mijn vingers 
glijden. 
Had ik toen maar geweten dat mijn onschuldig geblader niet zonder gevolgen zou blijven. 
Sinds die namiddag in april 2018 heeft een merkwaardig verlangen zich in mijn lichaam 
verankerd. 

Ik wil stoppen met schrijven. 

Ik weet dat er in de oorspronkelijke publicatie van Stoppen met lezen een advertentie is 
opgenomen voor de publicatie Stoppen met schrijven, een publicatie die pas in 2086 zou 
verschijnen. De idee om te stoppen met schrijven komt dus niet van mijn hand. 
Maar Idris, ik heb alles geprobeerd: tv-kijken, afwassen, sporten, muziek luisteren, koffie 
drinken, schilderen, websites bezoeken, eten bestellen online. Niets helpt. Niets kan me van 
mijn verlangen om te stoppen met schrijven afhelpen. 
Daarom zie ik me genoodzaakt zelf een kleine publicatie samen te stellen, een kleine 
voorbode van wat ons in 2086 te wachten staat. Misschien vind ik dankzij deze brieven enkele 
medestanders. Misschien lukt het om het schrijven helemaal op te geven. 
Mijn pogingen tot nog toe waren vruchteloos. 

Hartelijke groeten

Vincent Van Meenen
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Beste inwoners van Aardenburg 

Zoals jullie weten kent de totstandkoming van een boek een lange weg. Tussen de 
vloeiende handbeweging van de schrijver op een vel papier en het gedrukte boek 
dat jullie in handen houden, zitten verschillende tussenstadia. Uittypen, corrigeren, 
vormgeven, nakijken, kleuren kiezen, drukken, lijmen, inbinden, verpakken, vervoeren, 
uitpakken en openslaan zijn slechts enkele van de werkwoorden die nodig zijn om van 
een tekst een boek te maken. 
Gewoonlijk houdt men de cyclus van een boek daar voor bekeken. Maar is dat geen half 
werk? Is het niet half werk om het tot leven komen van een boek te laten beëindigen bij 
de lezing ervan? 
Zijn wij het niet verplicht aan de boeken om ons ook over de rest van de cyclus te buigen? 
Jaarlijks worden er in Nederland 5,7 miljoen boeken vernietigd. 
Ik heb daarover het Centraal Boekhuis gecontacteerd, ze willen preciseren hoe die 
vernietiging precies plaatsvindt. Dat is ook niet erg. Ik stel voor dat we een alternatief 
formuleren. In plaats van de boekvernietigingen heimelijk in de rand van ons bewustzijn 
te laten plaatsvinden, wil ik die graag naar het centrum van onze maatschappij trekken. 
Daarom wil ik graag met jullie medewerking een boekverbranding organiseren op de 
Markt van Aardenburg. Alle inwoners kunnen dan de boeken waar zij van af willen op een 
grote stapel dumpen, waar we vervolgens de vlam in zetten. Het resultaat is een groot 
brandend vuur: gezellig, warm, feestelijk. Een overgangsrite van inkt naar as. Schrijven is 
ijdelheid, en dat kunnen we samen in de verf zetten. 
Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten bij de vlammen. 

Warme groeten

Vincent Van Meenen
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Stoppen met schrijven-strooibiljet, timmerspotlood op papier, 2019
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Beste Bedrich Eisenhoet,

Bij mijn onderzoek naar Stoppen met schrijven botste ik op uw brieven uit 1990, voor 
het eerst gepubliceerd in NOUS-magazine. Graag nam ik die brieven over in de kleine 
bundel. 

Hartelijke groeten

Vincent Van Meenen 
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Van: Maarten Inghels 
Date: ma 4 feb. 2019 om 10:41
Subject: Re: Stoppen met schrijven
To: Vincent Van Meenen 

Ik vond in mijn notities een idee voor een performance terug dat me uitermate geschikt 
lijkt om te stoppen met schrijven.

Ik wil dat je de restoplage van mijn boeken een voor een de lucht inwerpt zodat ik 
ze met een tweeloop kan neerschieten. Kleiduifschieten voor de boekenhater of 
literatuurliefhebber. 

Er is in Aardenburg vast een veldje vrij voor deze performance.

Het werk heet HAGELSCHOTMETHODE naar analogie met de gebruiken in de 
boekensector.

Het geheel wordt gefilmd. De stapel doorboorde of gewonde boeken wordt 
tentoongesteld onder de video.

Straffe koffie vanochtend.

Maarten Inghels
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Beste inwoners van Aardenburg, 

Bij een bezoek aan jullie prachtige gemeente valt op dat de bewoners van Aardenburg er 
niet voor terugdeinzen om de leefbaarheid te vergroten. 
Zo worden de etalages van leegstaande panden kleine in-situ expositieruimtes waar 
plaatselijke kunstenaars hun werk tentoonstellen. Aan enkele gevels vindt men kleine 
boekenkasten die jullie gebruiken om boeken aan elkaar door te geven. Ook sieren 
gedichten het straatbeeld, fraai vormgegeven strohalmen voor wandelaars met 
doemgedachten. 
In Vertoeving het Lam organiseren vrijwilligers verschillende samenkomsten, filosofische 
gespreksnamiddagen en kleurnamiddagen. 
Op de kleurnamiddagen komen volwassenen samen met houten kisten vol potloden en 
stiften. Ze geven zich over aan de meditatieve kracht van het kleurplaatkleuren. Toen 
ik Aardenburg bezocht, had ik het geluk dat er net een KLEURSAMEN-namiddag aan 
de gang was. De volwassenen die daar verzamelden, fleurden niet alleen de mandala 
kleurplaten op, maar ook mijn dag. 
Uit erkentelijkheid voor die onverwachte vreugde, heb ik zelf een kleurplaat ontworpen. 
DE STOPPEN MET SCHRIJVEN – KLEURPLAAT

(Bijgevoegd fotokleurplaat.pdf)

Onderschrift: De kleurplaat vormt de dwarsdoorsnede van het polsgewricht van de 
auteur. 

Met deze kleurplaat brengen we samen, beste bewoners van Aardenburg, het stoppen 
met schrijven naar een hoger niveau. 
Ik zal eerlijk zijn. Ik heb in mijn pogingen om te stoppen met schrijven overwogen om 
mijn handen af te hakken. Dat zou uiteraard zonde zijn voor het huishouden waarin ik me 
beweeg. 
Met de kleurplaat materialiseren we alsnog die fantasie, zonder slachtoffers te maken. 
De creativiteit, liefde, aandacht en het geduld waarmee jullie de afgehakte handen 
inkleuren wekt energie op. Die energie kunnen we gebruiken. Hetzij om het stoppen met 
schrijven kracht bij te zetten, hetzij om het verlangen naar het stoppen met schrijven op 
te heffen. In beide gevallen zou ik jullie enorm dankbaar zijn. 

Hartelijke groeten

Vincent Van Meenen 
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Bob Vanden Broeck – boom 2019, inkt op papier. 
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Aan de bewoner van de Tuimelsteenstraat nr (insert Krysia’s huisnummer),

Beste Krysia, 

Ik schrijf je met een persoonlijk verzoek. 
Zoals je weet zal ik het Kunstenfestival van Aardenburg 2019 gebruiken om te stoppen 
met schrijven. In het kader daarvan zal ik de pen aan de wilgen hangen, meer bepaald 
aan de wilgen op het kerkelijk domein van de Sint-Bavokerk. De wilgen die op dat terrein 
groeien, lijken me uitermate geschikt. 
Nu wil het toeval dat ik bij een verkennend bezoek aan Aardenburg vanuit jouw 
studeerkamer een blik kon werpen op deze treurwilgen en hun hangende twijgen. 
Daarom zou ik je met aandrang willen vragen om gedurende het Kunstenfestival af en toe 
vanuit jouw studeerkamer mijn pen in de gaten te houden. Barre weersomstandigheden 
en ruwe zomerwinden willen er wel eens voor zorgen dat schrijfgerei uit wilgen verdwijnt. 
Indien je zou merken dat mijn pen niet meer in de wilgen hangt, zou je me dan 
telefonisch kunnen verwittigen? Curator Hans Theys beschikt over mijn telefoonnummer. 
Warme groeten

Vincent Van Meenen 

Colofon

Idris Sevenans, Hans Theys, Vincent Van Meenen,  Bedrich Eisenhoet, 
Guy Rombouts, Tone Pauwels, Marcel van Maele, Marcel Broodthaers, 
Bob Vanden Broeck, Maarten Inghels

Lay-out: Het Ongewenst Reclamebureau

Stoppen met Lezen - Stoppen met Schrijven
Niet onuitgegeven bij Troebel Neyntje
Stoppen met Lezen addendum brochure als onderdeel van Kunstenfestival 
Aardenburg “Vrijheid Gisteren” 2019



Hebt u ook al alles geprobeerd?  Maar bent u voortdurend 
afgeleid door uw smartphone of verscheidene boeken, dan is er 
nu dit zelfhulpboek ‘Stoppen met Lezen’. U wordt bespaard van 
alle overbodige informatie, een mensenleven is toch te kort om 
alle boeken ter wereld te lezen. Dus waarom nog proberen?


