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Inleiding 

 

Vanaf het begin van mijn opleiding kunstgeschiedenis vond ik de moderne en vooral de 

hedendaagse kunst het meest interessante deel van het vakgebied kunstgeschiedenis. Dit klinkt 

tegenstrijdig: ik ging Kunstgeschiedenis studeren omdat de kunst van nu mij het meest 

interesseert. Maar om een gefundeerd begrip te kunnen krijgen van de wereld van tegenwoordig, 

moet een mens zich verdiepen in de geschiedenis die tot de stand van zaken heeft geleid. Zo ook 

binnen de kunst: men moet (in ieder geval een significant deel) van de kunstgeschiedenis kennen 

om de eigentijdse kunst te kunnen plaatsen.  

De kunstgeschiedenis van voor de 'moderne tijd', of de 'nieuwste tijd' interesseert mij daarom ook. 

Zij behoort tot het vakgebied waarin ik geïnteresseerd ben, waarin ik ben opgeleid en vormt de 

basis die iedere kunsthistoricus nodig heeft. Wat mij fascineert is wat een persoon drijft tot het 

maken van een kunstobject. En dan bedoel ik meer dan praktische overwegingen zoals het 

verdienen van geld of het aankleden van een kerk. Wat is het om een dusdanig grote devotie te 

hebben, dat een mens ertoe beweegt om vier en een half jaar onder het plafond van een kapel te 

liggen zoals Michelangelo di Buonarotti deed? Wat wij aan schoonheid zien in een door een 

middeleeuwse monnik gekopieerd miniatuur, reflecteert een fractie van de omstandigheden waarin 

dit gemaakt werd, van (de ervaring van) de uren, dagen en jaren van werk, toewijding en 

afzondering. Deze kunstwerken zijn gemaakt in een andere wereld; ze zijn vanuit een andere 

gedachtewereld ontstaan, binnen een andere wereldorde en vanuit een ander wereldbeeld. Om 

deze reden wil ik mij richten op de mensen die ik wel zou kunnen spreken, op de tijden die ik wel 

kan meemaken en op de omstandigheden waarin ik mijzelf bevindt: het heden. 

 

Gedurende mijn studie heb ik geprobeerd de invulling van individuele cursussen zo specifiek 

mogelijk te richten op moderne kunst en als het even kon zo dicht mogelijk bij het heden. Hierdoor 

werd ik mij langzaamaan bewust van het feit dat naarmate je onderwerp dichter bij het heden ligt 

het door allerlei praktische redenen lastiger wordt er 'kunsthistorisch verantwoord' onderzoek naar 

te doen.  

Documenta bleek een uitermate geschikt onderwerp voor mijn Doctoraalscriptie. Ten eerste was 

het de ideale combinatie tussen geschiedenis en heden. De documenta bestaat al vanaf 1955, 

waardoor het genoeg kunsthistorische body heeft om zowel voor mijzelf als voor de beoordeling 

van mij als student educatief interessant genoeg te zijn. Ook was het risico klein dat het onderzoek 

door gebrek aan bronnen zou vastlopen. Dit onderwerp boodt mij de mogelijkheid om het zeer 

recente verleden in historisch perspectief te plaatsen en om me te verdiepen in een van de 

toonaangevende tentoonstellingen op het gebied van de hedendaagse kunst waarover ik nog 

nauwelijks iets wist.  

De afbakening en verdieping van mijn onderwerp was lastig, doordat documenta een zeer 

omvangrijk en complex geheel is. Er is een enorme hoeveelheid informatie over te vinden en 

daarmee zijn er vele vraagstellingen over te bedenken. Mijn scriptiebegeleider hakte uiteindelijk 

definitief de knoop door, door mij erop te wijzen dat ik toch eigenlijk altijd al wel geïnteresseerd 

was in "die politiek gerichte, geëngageerde en inhoudelijke kunst". Waarmee de keuze voor 

documenta X als onderwerp voor mijn scriptie eigenlijk een vrij logische bleek. 

 

Dat er nogal wat te doen was geweest over deze tiende documenta was mij na mijn vooronderzoek 

voor een scriptieonderwerp al snel duidelijk. Titels van artikelen varieerden van 'Documenta is 

gemaakt door akela in een ivoren toren', 'De mislukking' en ' Gecorrumpeerde beeldtaal' tot 

'Hoongelach voor curator David op 10e Documenta' en 'Koude varkensdouche in Kassel'. De 
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hooggespannen verwachtingen rond deze jubileum-aflevering bleken niet geheel ingelost. Mij 

fascineerde de vraag waarom juist deze documenta zo negatief ontvangen werd. Lag dit aan 

inhoudelijke keuzes, aan de kunstwerken of aan de uitwerking van de tentoonstelling? Was 

Catherine David, die dame waar iedereen over viel, daadwerkelijk niet om mee samen te werken? 

Of was de pers niet in staat deze tentoonstelling op waarde te schatten?  

Mijn probleemstelling kwam daarmee in het kort neer op de vraag: werden de intenties van 

Catherine David verwezenlijkt en de verwachtingen van de pers over documenta X vervuld? 

 

In hoofdstuk 1 behandel ik kort de geschiedenis en ontwikkeling van het fenomeen documenta en 

probeer ik te verduidelijken wat er in de loop van de tijd is toegevoegd aan de 'succesformule' voor 

een documenta. In het tweede hooofdstuk geef ik een inhoudelijke beschrijving van het 'project' 

documenta X, waarbij de nadruk ligt op de plannen en intenties van de samenstellers en hoe deze 

volgens hen in de verschillende onderdelen naar voren zouden moeten komen. Het derde 

hoofdstuk bevat een bespreking van deelnemende kunstenaars. Hierbij besteed ik vooral aandacht 

aan kunstenaars die de mogelijkheid bieden het conceptuele raamwerk van Catherine David verder 

te verduidelijken. In het vierde hoofdstuk volgt een bespreking van de reacties van de pers op 

documenta X in kranten, weekbladen en tijdschriften. In dit hoofdstuk zal ik meer afstand nemen 

van de samenstellers, door aan de hand van de kritieken van de verschillende auteurs te kijken 

hoe de uitwerking van de plannen van David beoordeeld werd. In de conclusie zal ik tenslotte 

terugkomen op de probleemstelling en een antwoord formuleren op de vraag waarom de pers 

grotendeels negatief berichtte over documenta X. 
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1. Een geschiedenis van documenta 

 

Om de tiende documenta in perspectief te kunnen plaatsen, zal ik in dit hoofdstuk beknopt de 

geschiedenis en ontwikkeling van het 'instituut' documenta beschrijven.  

De allereerste documenta was onderdeel van de jaarlijkse Bundesgartenschau (het Nationaal 

Tuinenfestival), waarvoor Kassel in 1955 was uitgekozen als standplaats. De tentoonstelling, 

waarvan de volledige oorspronkelijke titel luidde: documenta. Europäische Kunst des XX. 

Jahrhunderts, werd samengesteld door de schilder, graficus en ontwerper Arnold Bode (1900-

1977), in nauwe samenwerking met het belangrijkste lid van zijn team van adviseurs: de 

kunsthistoricus Werner Haftmann (1912-1999). Voor de documenta werd het negentiende-eeuwse 

Neo-classisistische Museum Fridericianum, dat vrijwel geheel was verwoest door bombardementen 

in de Tweede Wereldoorlog, van buiten in oude glorie hersteld en van binnen voor de 

tentoonstelling geschikt gemaakt. Het belangrijkste doel van de tentoonstellingsmakers was in 

eerste instantie om het Duitse volk hernieuwd kennis te laten maken met de kunst, waarvan hen 

sinds 1937 door het nazi-regime van Adolf Hitler was voorgehouden dat het 'ontaard', fout en 

slecht zou zijn. In dit jaar werd alle niet-programmatische kunst, die het nationaalsocialisme niet 

verheerlijkte, betiteld als 'Entartet' en daarmee verboden. Honderden kunstwerken werden uit de 

nationale Duitse musea verwijderd en tot 1941 in een door Duitsland en Oostenrijk reizende 

tentoonstelling getoond. Van particulieren werden duizenden kunstwerken geconfisceerd. Het 

grootste deel van deze verboden kunst werd geveild aan het buitenland, het restant eindigde op de 

brandstapel. 'Entartet' waren uiteindelijk praktisch alle 'moderne' stromingen. Het Impressionisme, 

het Fauvisme, het Expressionisme, het Kubisme, het Dadaïsme en het Surrealisme werden evenals 

de Neue Sachlichkeit in hun volledigheid als 'ontaard' beschouwd.1  

Bode en Haftmann trachtten met hun documenta te laten zien hoe de Europese en wereldwijde 

geest zich ontwikkeld had, hoe deze zijn toenmalige vorm had aangenomen en hoe de Duitser zich 

daartoe kon verhouden en ervan kon leren.2 De tentoongestelde werken en de manier waarop deze 

werden getoond moesten aantonen hoe deze artistieke stromingen voortkwamen uit en aansloten 

bij de algemeen heersende tijdsgeest. De Duitser moest een nieuw bewustzijn krijgen van de 

wereld buiten Duitsland en van zijn eigen positie daarin. Bode en Haftmann probeerden de 'stand 

van zaken' in de wereld in zijn geheel te presenteren en daartoe voegden zij naast de beeldende 

kunst onderdelen als Dichtung und Drama, Musik, Industrieform und neues Wohnen en Film aan de 

tentoonstelling toe.3 Deze combinatie van meerdere disciplines die, met de beeldende kunst als 

uitgangspunt, bij elkaar gevoegd een totaalprogramma vormen, is typerend voor de documenta als 

instituut en komt dan ook in elke volgende documenta terug. Hierbij verschillen weliswaar per 

documenta de benaming en de afbakening van de disciplines, alsmede de onderliggende theoriëen 

over het gebruik, de taak en de invulling ervan (zeker vanaf documenta 5) en de visie op de wereld 

en de plaats van de kunst daarin. Maar het samenstellen van een dergelijk 'nevenprogramma' is 

exemplarisch en zelfs archetypisch gebleken: het is tegenwoordig welhaast een vereiste voor 

iedere zichzelf respecterende kunstmanifestatie.  

                                                 
1 Informatie afkomstig van de internetpagina van het Deutsches Historisches Museum: 
http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/kunst/entartet/index.html, geraadpleegd 14 december 2006. 
2 Documenta is de meervoudsvorm van het Latijnse woord documentum, wat zoveel betekent als les, voorbeeld 
of waarschuwing. Documentum is opgebouwd uit de Latijnse woorden docere (leren, instrueren, informeren, 
tonen, vertellen) en mens (het intellectueel vermogen, de geest, het begrip). Cristoph Lange, 'The Spirit of 
Documenta. Art-Philosophical Reflections', 50 Jahre / Years documenta 1955-2005. Archive in motion, Kassel 
2005, p. 14 
3 In het concept en de uitvoering van documenta zit duidelijk de idee van Lebensreform verweven: de 
overtuiging dat alle kunsten een eenheid vormen en, uitgaande van de afzonderlijke specifieke mogelijkheden 
van de verschillende kunstdisciplines, de werkelijkheid vorm kunnen geven en het dagelijks leven verbeteren. 
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Vier jaar na de eerste documenta verbreedde Bode in 1959 zijn kunstenaarskeuze en betrok voor 

de tweede documenta twee extra tentoonstellingsruimtes: de Orangerie en het Schloß Bellevue, 

beide oorspronkelijk gebouwd in het begin van de achttiende eeuw. Ook deze documenta had de 

educatieve visie van Bode en Haftmann als uitgangspunt, ging verder op Haftmanns idee van de 

'organische ontwikkeling van een wereldtaal van abstractie' en richtte de aandacht op 'accenten', 

'voorlopers' en 'mentoren'.4 Zoals de volledige titel II. documenta. Kunst nach 1945 al aangeeft, 

werd in deze tentoonstelling een historisch overzicht van kunst van de voorgaande 15 jaar 

getoond. Het Duitse publiek had evenwel sinds 1937 niets meegekregen van ontwikkelingen op het 

gebied van de eigentijdse kunst. Dankzij een uitgebreide lijst met circa 300 deelnemende 

kunstenaars (waaronder Karel Appel, Francis Bacon, Jean Dubuffet, Philip Guston, Anton Heyboer, 

Willem de Kooning, Joan Miró en Mark Rothko) bood de tentoonstelling het Duitse publiek een 

hernieuwde kennismaking met de 'ontaard' verklaarde stromingen. Belangrijk was hierbij ook de 

rehabilitatie van Duitse kunstenaars als Max Ernst, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee en Emil Nolde, 

die allen slachtoffer waren van het nationaalsocialistisch bewind.  

 

Voor documenta 3 (1964) laat Bode de in de oorlog zwaar beschadigde Alte Galerie (gebouwd aan 

het einde van de negentiende eeuw en sinds 1976 bekend als Neue Galerie) herbouwen. Kunst als 

ervaring moet hier en in het Museum Fridericianum en in de Orangerie de boventoon voeren. Bode 

wil meer nadruk leggen op de ervaring van het samenspel tussen ruimte, sculptuur, beeld en 

architectuur en hiertoe worden bijvoorbeeld schilderijen schuin aan het plafond (Ernst Wilhelm 

Nay) en boven ooghoogte (Sam Francis) gehangen. Bij de selectie van kunstwerken ligt de nadruk 

nog steeds op de 'oudere' moderne kunst, hoewel in de afdeling Aspekte 64 een aantal eigentijdse 

werken wordt getoond. Naast de expositie is er een bescheiden avondprogramma samengesteld, 

met onder meer voordrachten door eigentijdse dichters en lezingen door filosofen en kunsthistorici. 

De drang naar het educatieve, naar het opvoeden van de bezoeker, blijft aanwezig, maar wordt 

gepoliticeerd. De documenta moet (weliswaar impliciet) de welvaart in de Bonds Republiek 

Duitsland (BRD) uitdragen. De Duitser mag trots zijn op zichzelf en op de BRD in het bijzonder. De 

burger dient overtuigd te worden van het belang van de 'nieuwe kunst' en daarvoor wordt nauw 

contact gezocht met journalisten (onder meer door hen gratis een catalogus te verstrekken) en de 

televisie. Ook wordt voor het bijwonen van de lezingen contact gezocht met opleidingscentra, 

vakbonden en verenigingen. Door de structurele financiële ondersteuning vanuit de regering en 

met de president van de Republiek als beschermheer, ziet Bode in dat de documenta zijn naam 

heeft gevestigd en als instituut zijn plek heeft veroverd. Hij noemt de derde documenta in het 

voorwoord van de catalogus dan ook niet voor niets een "Museum der 100 Tage".5 

 

Met op de achtergrond van de studentenopstanden aan het einde van de jaren '60 vond documenta 

4 in 1969 plaats. Niet alleen ontkwam documenta 4 qua inhoudelijke stellingname niet aan de 

protesten tegen de regering en de oorlog in Vietnam, ook het fenomeen documenta en het 

bestaansrecht van andere grote kunstinstellingen werden onder vuur genomen. Na het ontslag van 

Werner Haftmann en enkele andere documenta-samenstellers van het eerste uur, uit protest tegen 

de in hun ogen matige 'esthetische kwaliteit' van de eigentijdse kunst, werd een team van 26 man 

aangesteld.6 Dit team moest via diverse werkgroepen, stemrondes en discussies het 

                                                 
4 Roland Nachtigäller, 'Performing the Zeitgeist. A Roundup of Fifty Years of Staged Art', 50 Jahre / Years 
documenta 1955-2005. Archive in motion, Kassel 2005, p. 28 
5 Justin Hoffmann, 'Documenta 3', 50 Jahre / Years documenta 1955-2005. Archive in motion, Kassel 2005, p. 214 
6 Karin Stengel, Friedhelm Scharf, 'Press Polyphony. A History of Documenta-Criticism', 50 Jahre / Years 
documenta 1955-2005. Archive in motion, p. 108 
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besluitvormingsproces rond het samenstellen van de tentoonstelling democratiseren. Voor het 

eerst richtte de documenta zich uitsluitend op kunst uit de voorafgaande vier jaren en namen veel 

kunstenaars deel die er niet eerder hadden geëxposeerd, waaronder Roy Lichtenstein, Frank Stella 

en Tom Wesselman. De stromingen die in 1964 al volop in ontwikkeling waren, maar toch 

grotendeels ontbraken bij documenta 3 (zoals Pop Art, Minimal Art en Fluxus) vormden in 1969 de 

hoofdmoot van de expositie. In tegenstelling tot het "Museum der 100 Tage" van documenta 3, 

waar weliswaar gewaagde opstellingen waren gekozen, stond documenta 4 in het teken van kunst 

die de ervaring van de kunstenaar beoogde en uit het kader van het museum probeerde te breken. 

Er waren sculpturen buiten opgesteld op het grote veld voor de Orangerie, de Karlsaue, en er 

waren environments en installaties van onder meer Joseph Beuys, Christo en Edward Kienholz. In 

dit jaar zette de documenta de nieuwe standaard voor de grote hedendaagse 

kunsttentoonstellingen van de afgelopen decennia: eigentijds en met bij voorkeur zoveel mogelijk 

nieuwe namen, niet gebonden aan een vooropgelegde, traditionele vorm of presentatie van het 

kunstobject en niet gebonden aan een specifieke, afgebakende locatie maar overlopend in de 

omgeving rondom de traditionele, statische tentoonstellingsruimte. 

 

Organisatorisch was documenta 5 (1972) volledig veranderd. Bode werd oud en zat nog maar in 

één werkgroep. Het pseudo-democratisch selectieproces werd met de aanstelling van de Zwitserse 

tentoonstellingsmaker Harald Szeemann stopgezet. Szeemann was van buiten de vaste organisatie 

aangetrokken als secretaris-generaal en wilde een honderd dagen durend, door de curator 

gestuurd en procesgeoriënteerd evenement organiseren. Met het "Museum of the 1970s" koos 

Szeemann uiteindelijk niet voor een doorlopend performance-event, maar wist hij een compleet 

nieuwe invulling aan de term 'museum' te geven. Zodoende gaf hij een belangrijke impuls aan de 

waardering van de status van de onafhankelijke curator. De nieuwe sociaal-politieke en culturele 

omstandigheden en de veranderende posities van zowel kunstenaar, beschouwer als curator 

vroegen om presentatie binnen een samenhangend, thematisch en theoretisch concept. De 

subjectieve selectie en de thematisch georiënteerde opstelling behoefden open, weinig van te 

voren bepaalde ruimtes. De Neue Galerie bood deze mogelijkheid eigenlijk niet voldoende en werd 

daarom gebruikt voor 'statische' kunstwerken die de realiteit en de status van het kunstwerk ter 

discussie stelden. Niet bedoeld als een definitieve opsomming, inventarisatie of canonisatie, maar 

eerder (wederom) als een 'stand van zaken', werden kunstenaars als Claes Oldenburg en Marcel 

Broodthaers en de hyper-realisten Chuck Close, Duane Hanson en John De Andrea hier 

ondergebracht. De afdeling Trivialrealismus bevatte zelfs (religieuze) kitsch-objecten, waaronder 

tuinkabouters. In het Museum Fridericianum hoefden slechts een aantal scheidingswanden 

geplaatst te worden om een open, ongedwongen structuur te creëren. Hierin konden kunstenaars 

als in een openbaar atelier hun werk tonen en bijvoorbeeld Vito Acconci, Joseph Beuys en James 

Lee Byars waren daadwerkelijk aanwezig om performances uit te voeren. 

 

De Duitse kunsthistoricus Manfred Schneckenburger was artistiek directeur van documenta 6 

(1977). Door financiële tegenvallers na documenta 5 werd besloten om toch weer een documenta-

comité op te richten, waarbij overigens de ideeën van de artistiek directeur wel de boventoon 

zouden voerden. Schneckenburger probeert zich te onderscheiden van zijn voorganger Szeemann: 

hij richt zich op kunstenaars die de oorzaken en gevolgen van de snel toegenomen invloed van de 

nieuwe media als uitgangspunt voor hun werk nemen. Hij gaf de tentoonstelling dan ook de 

werktitel "Art in the Media World–Media in Art". Naast de 'traditionele' kunstdisciplines (tekenen, 

schilderen en beeldhouwen) werden fotografie, film en video hier duidelijk en bewust 

gepresenteerd als volwaardige kunstvormen. Bijna het gehele pallet aan kunstvormen zoals we dat 
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vandaag de dag nog steeds kennen (behalve uiteraard internetgebaseerde kunst), komt hier aan 

bod: tekening, grafiek, schilderij, sculptuur, installatie, foto, video, film, performance, 

kunstenaarsboek en zelfs televisie. Al deze kunstvormen werden gepresenteerd als 

inhoudsoverdrachtelijk, wat vooral ten opzichte van de 'traditionele' disciplines een nieuwe houding 

was. De kunstenaar schiep, bewust of onbewust, een object dat inhoud of 'informatie' in zich heeft 

en die inhoud over kan brengen; kunst als 'communciatiemiddel', als 'communicerend' object, als 

medium. Autonoom werk, met een esthetische uitwerking op zijn omgeving voerde uiteindelijk de 

boventoon. In plaats van het aantonen en illustreren van het veronderstelde overeenkomstige 

thema bleef het volgens veel critici bij een krampachtige poging om de geselecteerde werken in het 

thematische concept te forceren.7 Uit deze kritiek blijkt duidelijk de toegenomen autonomie van de 

curator: buiten het individuele kunstwerk om wordt getracht een samenhang en een rode draad te 

vinden binnen de ontwikkelingen in de kunst en die aan te tonen en te legitimeren door middel van 

een (meer of minder thematisch conceptuele) tentoonstelling. Een uitermate belangrijke stap in de 

ontwikkeling van de positie van de curator, die desondanks tot op de dag van vandaag tot veel 

discussie en onenigheid leidt. 

 

De Nederlandse kunsthistoricus Rudi Fuchs zet zich met documenta 7 in 1982 zichtbaar af tegen 

zijn twee voorgangers. Het Museum Fridericianum laat hij volledig renoveren. Van een provisorisch 

herstelde ruïne wordt het omgebouwd tot een van buiten gerestaureerd en van binnen 

gemoderniseerd, eigentijds museumgebouw. Typerend voor zowel documenta 7, als voor Rudi 

Fuchs' professionele overtuiging, werd het museum een in zichzelf gekeerde kunsttempel, waarin 

de kunst bewonderd kon worden, zonder direct uitleg te behoeven. Fuchs wil de kunst vanuit de 

sociale sfeer terug in het museum plaatsen; het publiek moet de documenta, en daarmee de kunst, 

in een museale omgeving komen zien, ervaren en bewonderen. Verklarende teksten of andere 

uitleg of richtingwijzers zouden de toeschouwer bij deze ervaring slechts hinderen en de 

tentoonstelling krijgt dan ook bewust geen ondertitel. Fuchs werkt opzettelijk zonder een van te 

voren bepaald theoretisch of thematisch concept en is overwegend gericht op de in zijn ogen 

voorname status van het kunstwerk. Bij voorkeur toont hij niet-sociaal-geëngageerde kunst van de 

voorafgaande twee jaren, waarbij de leeftijd van de kunstenaar van ondergeschikt belang is. De 

documenta van 1982 sloot hiermee zo goed aan op de maatschappelijke ontwikkelingen (minder 

discussie, minder sociale hervorming en -vernieuwing, meer hedonisme en individualisme, meer op 

het uiterlijk gericht), dat zij alsnog een weerspiegeling van de eigentijdse sociale omstandigheden 

gaf. Dit alles geeft hij dus vorm in een tentoonstelling zonder thema, het wordt aan de 

toeschouwer overgelaten er al dan niet verbanden tussen de individuele kunstenaars te vinden. De 

klassieke disciplines schilderkunst en sculptuur (in hun eigentijdse, niet-classisistische 

verschijningsvorm) vormen het uitgangspunt van de tentoonstelling, met kunstenaars als Marlene 

Dumas, Dan Graham, Anselm Kiefer, Richard Long, Bruce Naumann, Hermann Nitsch, Claes 

Oldenburg, Gerhard Richter en Andy Warhol. Maar ook fotografen en conceptuele en 

minimalistische kunstenaars zijn ruim vertegenwoordigd: Michael Asher, Bernd & Hilla Becher, 

Daniel Buren, Marcel Broodthaers, Stanley Brown, Gilbert & George, Robert Mapplethorpe, Jeff  

Wall en Lawrence Weiner. Minder prominent aanwezig zijn de kunstenaars die werken met 

nieuwere media zoals performance en video: Joseph Beuys, James Lee Byars, het duo Ulay-

Abramović en Dara Birnbaum.  

 

                                                 
7 Annelie Lütgens, ' "This Media Society is the Media Reality, the Construction of Reality." A Re-Presentation of 
Documenta 6 ', 50 Jahre / Years documenta 1955-2005. Archive in motion, Kassel 2005, p. 283 
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Schneckenburger werd in 1978 opnieuw gevraagd als artistiek directeur, maar wist met documenta 

8 een weinig geïnspireerde tentoonstelling neer te zetten. Er is geen helder afgebakend thema, 

maar er wordt gestreefd een beeld te geven van datgene waar de kunst zich mee bezig lijkt te 

gaan houden.8 Geen allesverklarende theorie, geen rode draad, geen lineaire kunstgeschiedenis en 

geen overzicht van de eigentijdse kunstpraktijk, maar een subjectieve blik op dat wat 

mogelijkerwijs groot gaat worden, op de kunstenaars die wellicht de trend gaan zetten. Toch 

worden 'oude meesters' als Max Ernst, Wassili Kandinsky, Kazimir Malevich en Pablo Picasso van 

stal gehaald om de jonge generatie in een kunsthistorisch kader te plaatsen. Schneckenburger 

neemt enerzijds afstand van het modernisme, in de overtuiging dat er geen duidelijke grenzen zijn 

te stellen tussen de verschillende disciplines, terwijl hij anderzijds toch probeert een duidelijk en 

overzichtelijk beeld te geven van de kunst van zijn tijd. Hij raakt verstrikt in de tegenstrijdigheden 

die hij probeert te verenigen: hij wil niet generaliseren en niet alles op één hoop gooien, maar toch 

eenheid en een kader scheppen. Sculptuur lijkt hierbij het fundament te vormen. Verspreid door de 

stad Kassel zijn in de openbare ruimte kunstwerken te zien. Met namen als Joseph Beuys, Christian 

Boltanski, Chris Burden, Hans Haacke, Robert Longo, Gerhard Merz, Nam June Paik, Aldo Rossi en 

Richard Serra, wordt vooral duidelijk op wat voor uiteenlopende manier kunstenaars te werk gaan 

en hoe lastig het is al deze kunstenaars bijeen te scharen. Schneckenburger wil in documenta 8 

eenheid scheppen door eenheid te ontkennen en aandacht te vestigen op individuele onderdelen, 

waardoor de eenheid van die onderdelen duidelijk zou moeten worden.9 Helderheid en 

overtuigingskracht ontbraken in Schneckenburgers' tweede documenta. 10 

 

Met als ondersteunend team de Belgische curator Bart de Baere, de Italiaanse kunstcriticus Pier-

Luigi Tazzi en de kunstcriticus Denis Zacharopoulos uit Griekenland, werd voor documenta IX 

(1992) de Belgische kunsthistoricus Jan Hoet (1936) als artistiek directeur aangesteld. Hoet was 

van 1975 tot 2003 directeur van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) in Gent (vóór 

1999 nog Museum voor Hedendaagse Kunst geheten) en werd vooral bekend met het 

baanbrekende project Chambres d'Amis in 1986, waarbij kunst werd tentoongesteld in vijftig 

appartmenten in Gent. Voor deze negende editie van documenta werden meer locaties gebruikt 

dan ooit tevoren: het Museum Fri  dericianum en de Friedrichsplatz ervoor, de Neue Galerie, het 

natuurhistorisch museum Ottoneum, de pas gebouwde Documenta-Halle, de tijdelijke Aue 

Paviljoens in het park Karlsaue en het Brüder Grimm-Museum.11 Hoet en zijn team wilden evenals 

Schneckenburger geen systematische structuur aan de tentoonstelling opleggen, maar kozen voor 

een samenstelling en opstelling die de bezoeker zonder voorgeschreven route zijn eigen structuur 

moest laten vinden.12 Waar Schneckenburger het 'laten ervaren' van kunst als theoretisch concept 

hanteerde, legde Hoet expres de nadruk op het feit, dat de bezoeker de kunstwerken moet 

                                                 
8 Elke Bippus, 'Documenta 8. Toward Critical Discourse', 50 Jahre / Years documenta 1955-2005. Archive in 

motion, Kassel 2005, p. 317 
9 In de inleiding van de tentoonstellingscatalogus bij documenta 8 schrijft Martin Schneckenburger: 
"Documenta [...] leads away from the superstructures and back to the individual works on which, ultimately, 
every superstructure is erected", geciteerd naar: Michael Glasmeier, Karin Stengel (red.), 50 Jahre / Years 
documenta 1955-2005. Archive in motion, Kassel 2005, p. 318 
10 De complexiteit van het concept en de schijnbaar onverenigbare tegenstellingen die daaruit voortkomen 
blijken eveneens uit enkele regels van de tekst van Manfred Schneckenburger voor het tentoonstellingsconcept 
voor documenta 8: "[...] a kind of art that moves on from the investigation of form to iconography, from 
analysis to narrative and drama, from structure to metaphor, from pure perception to remembrance, from 
individual physical experience to an awareness of the environment, from the individual to society", geciteerd 
naar: Michael Glasmeier, Karin Stengel (red.), op.cit. (noot 9), p. 316 
11 Sinds 1994 staan de Aue Paviljoens in Almere, waar ze onderdak bieden aan Museum De Paviljoens. 
12 In een brief, geschreven tijdens de voorbereidingen voor documenta IX, schrijft Jan Hoet: "Art itself will tell 
us who it is. Not me. I can only offer a ticket for the journey of discovery. [...] The documenta must not be 
reduced to one central idea. I have no concept. I only build a structure that suggests a concept", geciteerd 
naar: Michael Glasmeier, Karin Stengel (red.), op.cit. (noot 9), p. 334 
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'ervaren' zonder op zoek te willen naar een theoretisch concept. Hoet ging hierbij uit van het 

lichaam als metafoor en gaf deze documenta de titel "From body to body to the bodies". De 

kunstenaars werden direct betrokken bij de inrichting en het was aan de toeschouwer om aan de 

hand van de aldus ontstane opstelling de kunst te zien en te ervaren, te bespreken en te 

bekritiseren. Hoet wilde de toeschouwer duidelijk maken, dat kunst ook vaak vragen en twijfel 

oproept, zonder dat ze er de oplossing bij geeft.13 De metafoor van het lichaam was te vinden bij 

kunstenaars die werk maakten met betrekking tot de verbeelding en perceptie van de fysiek en de 

psyche van de mens, de verstoring van het realiteitsbesef en de beleving van de lijfelijk 

waarneembare werkelijkheid door de toenemende invloed van virtual reality, bij  kunstenaars die 

de tegenstelling tussen het geïdealiseerde (onsterfelijke) lichaam en de kwetsbaarheid en 

imperfectie van het werkelijke (sterfelijke) lichaam becommentariëerden, evenals bij diegenen die 

kritische kanttekeningen zetten bij het museum als entiteit: Francis Bacon, Matthew Barney, Louise 

Bourgeois, Rebecca Horn, Roni Horn, Ilya Kabakov, Joseph Kosuth, Juan Muñoz, Bruce Naumann, 

Edward Ruscha, Bill Viola. 

 

Met de komst van de eerste vrouwelijke artistiek directeur, de 

Franse kunsthistorica en tentoonstellingsmaakster Catherine David, 

leek er bewust te worden gestreefd om gebruik te maken van alle 

'standaard-ingrediënten' voor een documenta. Documenta X (1997), 

het onderwerp van deze scriptie, leek alles waar documenta 

(volgens de makers van documenta X) voor staat te moeten 

belichamen en uitstralen: vernieuwing, progressie en verandering (ook gedurende de 

tentoonstelling) en daarmee verrassing en controverse. 14 Mede in de keuze voor de benaming van 

de diverse onderdelen werd duidelijk gemaakt dat het fenomeen documenta was uitgegroeid tot 

een veelzijdig cultureel evenement. In het onderdeel Retroperspektive waren verschillende oudere 

werken opgenomen om hun kunsthistorische relevantie: het Eagle Museum (1968) van Marcel 

Broodthaers, het imposante werk Atlas (1962-1996) van Gerhard Richter, arte povera-objecten 

van Michelangelo Pistoletto en werk uit de jaren '60 en '70 van de Zuid-Amerikaanse kunstenaars 

Hélio Oiticica en Lygia Clark. Ook werd een blik naar de mogelijke toekomst van de kunst gegeven 

met computer- en internetgebaseerde kunst, het uitgebreide filmprogramma in de bioscoop BALi-

Kino en de grote selectie videowerken. In het programma 100 Tage–100 Gäste werden 

kunstenaars, dichters, filosofen, sociologen, en theater- en filmregisseurs gedurende de 100 dagen 

van documenta X uitgenodigd voor lezingen, debat en discussie. Belangrijk was het Parcours, zowel 

fysiek als qua idee. De bezoeker werd van het KulturBahnhof door de stad Kassel, langs het 

Museum Fridericianum, de Friedrichsplatz, het Ottoneum en de Documenta-Halle, naar de 

Orangerie en het park Karlsaue geleid. Hiermee werd de verbinding tussen de stad en de 

documenta aanschouwelijk gemaakt. Onderweg waren in het stadsbeeld meerdere werken 

opgenomen, met name in de voetgangerstunnel bij het station en de Treppenstraße (de 'koopgoot' 

van Kassel). Sommige daarvan vielen nauwelijks op als kunstwerk, zoals de aanplakbiljetten van 

                                                 
13 In de inleiding van de catalogus bij Documenta IX schrijft Jan Hoet: "The ninth documenta is a documenta of 
places; its topography is the supporting, load-bearing framework. But it is also a documenta of the artists, 
because they are the ones that create the spaces within this framework. The starting point for any exhibition is 
its setting, the concrete conditions, the buildings, the lights, the paths. That is what visitors schould see and 
experience, instead of looking for theoretical concepts", geciteerd naar: Michael Glasmeier, Karin Stengel 
(red.), op.cit. (noot 9), p. 334 
14 Transcript van een persconferentie door Catherine David over documenta X in 1995: "These days, documenta 

is both an exhibition and a cultural event... Documenta X continues the tradition of innovation [...] the tenth 
documenta is thus intended to be rather a place for experiment, for conflict, for controversy, a type of laboratory 
[...] a process, a reflection in progress", in: Michael Glasmeier, Karin Stengel (red.), op.cit. (noot 9), p. 352 
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Hans Haacke of de rode neon-letters van het werk KINO die door Peter Friedl op het dak van de 

Documenta-Halle waren geplaatst. Documenta X en de documenta in het algemeen werden door 

David gepresenteerd als fenomeen en als 'merk', wat mede tot uiting kwam in het feit, dat de 

marketing van de tentoonstelling volledig overgelaten werd aan een professioneel 

marketingbureau. 

 

Voor documenta 11 (2002) werd voor het eerst een niet-Europese artistiek directeur aangesteld: 

de in Nigeria geboren politicoloog Okwui Enwezor. Hij zou samen met zijn van team van zes 

assistent-curatoren de eerste documenta van de 21e eeuw samenstellen rond het thema "post-

koloniale problematiek". Vóór het eigenlijke begin van documenta 11 werden 4 internationale 

conferenties gehouden, 'platforms' genaamd. Deze 4 'platform'-conferenties bestonden uit een 

serie publieke debatten over de historische en theoretische analyse van de postkoloniale 

machtsverhoudingen. Het discursieve element (de conferenties en de publicaties hierover) was 

bedoeld als theoretische verdieping van het thema en daarmee als aanloop naar 'platform 5': de 

eigenlijke tentoonstelling in Kassel. De tentoonstelling zelf was echter niet slechts een presentatie 

van de conferenties. Door het stylistisch ver uiteenlopende aanbod van getoonde werken kreeg de 

toeschouwer opzettelijk een bijna onmogelijke hoeveelheid beginpunten voor interpretatie 

voorgeschoteld.15 In deze editie werd bewust geprobeerd de subjectieve estethische ervaring en 

een ondubbelzinnig te interpreteren presentatie te vermijden; theoretische reflectie was geboden. 

Het is Enwezor's overtuiging, dat de plek die de hedendaagse kunst in het publieke domein heeft 

en de mechanismen die haar die plek verschaffen, grondig moeten worden heroverwogen.16 Met 

andere woorden, niet alleen de kunst en haar plaats in de maatschappij staan ter discussie, ook de 

gehele machtsstructuur in de wereld, ontstaan na het einde van het koloniale tijdperk, dient een 

hernieuwde evaluatie te krijgen. Het lijkt of documenta 11 wilde zeggen: het navelstaren in 'het 

westen' moet voorbij zijn, de rest van de wereld kan niet langer als 'ondergeschikt' gezien en 

genegeerd worden. In opzet en thematiek tekent zich een nieuwe trend af in de hedendaagse 

kunst: het idee, dat kunst kennis kan produceren.  

 

De Duitse tentoonstellingsmaker Roger Buergel en kunsthistorica Ruth Noack zijn aangesteld als 

respectievelijk artistiek directeur en curator voor documenta 12 (2007). Het ziet ernaar uit dat zij 

deze academische trend – de zoektocht naar kennis door kunst – zullen voortzetten.  

 

 

                                                 
15 Wolfgang Lenk, 'The First Postcolonial Documenta', 50 Jahre / Years documenta 1955-2005. Archive in 

motion, Kassel 2005, p. 377 
16 Ibidem, p. 376 
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2. Documenta X in woorden – thematiek, publicaties en discussies 

 

Volgens Catherine David heeft de documenta zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een cultureel 

evenement, waarvan de eigenlijke tentoonstelling in Kassel slechts één onderdeel is.1 Zij geeft 

vorm aan haar visie door documenta X als een zeer uitgebreid 'project' te ontwikkelen. Met dit 

veelzijdige 'project' wil David inzicht geven in de recente ontstaansgeschiedenis van de huidige 

toestand van de wereld, in de gevolgen daarvan voor kunst en cultuur en in de verschillende 

invalshoeken van waaruit dit wordt bekeken, verbeeld en bediscussieerd. De thematiek is hierdoor 

complex en veelomvattend; onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de invloed van de 

globalisering op de ontwikkeling van lokale cultuur, de culturele ontwikkelingen in de niet-westerse 

wereld, de invloed van het Westen op die ontwikkelingen en de begrippen identiteit en 

universalisme.2 Documenta X beslaat eveneens een veel breder scala aan vakgebieden en 

onderwerpen dan voorgaande edities. Het 'project' beslaat naast de 'kunstpraktijk' ook de 

kunsthistorie en de kunstkritiek, de sociologie, de filosofie en de internationale sociaal-culturele en 

koloniale geschiedenis. De diverse onderdelen van documenta X beperken zich daarom niet tot de 

'traditionele' ingrediënten van een (hedendaagse) kunsttentoonstelling. Het omvat een brede keuze 

aan onderdelen: discussieavonden, een lezingenprogramma, publicaties, de daadwerkelijke 

tentoonstelling van kunstwerken, een theaterprogramma, een filmprogramma en radio- en 

televisieuitzendingen. In de tentoonstelling was werk te zien van vlak voor en na de Tweede 

Wereldoorlog tot en met werk dat specifiek voor documenta X gemaakt werd. 

David gelooft naar eigen zeggen niet in 'alomtegenwoordigheid', maar in geschiedenis.3 Zij ziet 

geschiedenis niet als een vastgelegd, eenduidig verhaal of als een opsomming van feiten. 

Geschidenis is volgens haar een flexibel begrip, door de vertekening van de feiten. Met andere 

woorden, zij wil hiermee aangeven dat er niet zoiets zou bestaan als een losstaande, plots 

aanwezige en autonome 'status quo': de huidige omstandigheden zijn ontstaan als gevolg van een 

lange reeks, niet altijd voor de mens zichtbare en los met elkaar verband houdende oorzaken en 

gevolgen. Dit betekende voor de uitwerking van het project documenta X, dat David niet 

simpelweg een 'stand van zaken' wilde tonen. Dit zou alleen maar resulteren in een overzicht van 

wat er in 1997 zoal gebeurde in de kunst, waarbij willekeur en onduidelijkheid vrijwel 

onvermijdelijk zijn. David pretendeerde dan ook niet dat het project 'volledig' zou zijn, maar dat ze 

zou proberen binnen de context van de tentoonstelling haar ideëen zo helder en precies mogelijk te 

formuleren.4

                                                 
1 Transcript van een persconferentie door Catherine David over documenta X in 1995: "These days, documenta 

is both an exhibition and a cultural event ...", in: Michael Glasmeier, Karin Stengel (red.), 50 Jahre / Years 
documenta 1955-2005. Archive in motion, Kassel 2005, p. 352 
2 Anoniem, Pressemitteilung/Pressrelease documenta X, [Kassel] [1997]. Dit persbericht telt 57 pagina's en is 
in Nederland te raadplegen op de afdeling persdocumentatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie (RKD) in Den Haag en in een 40 pagina's tellende ingebonden versie in de Centrale Bibliotheek 
van de Gemeente Rotterdam. 
3 "I don't believe in immanence, I believe in history", geciteerd naar: Peter Noever (red.), kunst im abseits?/ 

art in the center, Wenen 1997, pp. 87 
4 "Is documenta a documentation? I would say yes and no. Because documentation, at least for me, does not 
mean a completely uncontrolled juxtaposition, a random accumulation of things where nothing would be 
understoood because everything is very messily juxtaposed. I don't think that documenta has any mission of 
exhaustivity [...]." "I mean I think for me the only question is to be conscious about who you are speaking to 
and trying to be as precise as possible [...]", geciteerd naar: Peter Noever (red.), op.cit. (noot 3), pp. 48, 86-87 
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2.1 Woorden vooraf 

 

Al in 1995 en 1996 werden twee discussieavonden georganiseerd waarin vooruit werd gekeken 

naar de mogelijkheden en uitgangspunten voor documenta X.5 Deze discussieavonden, 

respectievelijk in Wenen en Los Angeles, waren niet bedoeld als 'veredelde persconferenties' en er 

werden dan ook geen namen van mogelijke deelnemers genoemd. De aanwezige kunstenaars, 

curatoren en theoretici waren uitgenodigd op persoonlijke merite. Het doel van de bijeenkomsten 

was om "de algemene staat van de kunst" te bespreken. David wilde deze avonden gebruiken om 

vooruit te komen in de ontwikkelingsfase van het project documenta X. Ideeën, denkrichtingen, 

vragen en problemen die er ter sprake kwamen zou ze 'meenemen' in haar 'besluitvorming' over 

de invulling ervan. 

Hoewel beide avonden dus niet bedoeld waren als persconferentie, verschenen er op de avond in 

Wenen zo'n twintig Duitse journalisten die op de eerste rij voor het podium plaatsnamen, de tape-

recorders in de aanslag, waarschijnlijk in de hoop meer te weten te komen over de deelnemers aan 

en de ideeën van David over documenta X.6 Maar de hoge verwachtingen zorgden ervoor dat David 

voorzichtig was met het beantwoorden van vragen. Ze weigerde om namen te noemen en om een 

duidelijk concept of thema voor de tentoonstelling te presenteren. Dit kenmerkte niet alleen haar 

optreden tijdens deze twee avonden; ook in interviews die zij gaf voordat de tentoonstelling was 

geopend wilde zij hier niet op ingaan. Peter Noever, directeur van het MAK, maakte al in zijn 

openingswoord tijdens de eerste avond duidelijk, dat David niet geïnteresseerd was in het 

presenteren en toelichten van een concept of voorstel (het was toen 23 november 1995, 

documenta X zou pas 21 juni 1997 openen). Ze hechtte er meer aan om met de aanwezige 

kunstenaars in gesprek te gaan over de vraag hoe de kunst er op dat moment voor stond en 

waarmee zij zich bezighield.7  

 

De deelnemers aan de discussie in Wenen waren, behalve Catherine David, allen afkomstig uit 

Oostenrijk. Dit waren de toenmalige directeur van de Kunsthalle Basel Peter Pakesch (1955), de 

beeldhouwer Franz West (1947), de schilder Gerwald Rockenschaub (1952), de performance-

kunstenaar Elke Krystufek (1965), de computerkunstenaar Peter Kogler (1959) en de kunstcriticus 

en curator Robert Fleck (1957). Fleck opende de discussie en gaf aan dat het feit dat de eerste 

bijeenkomst over documenta X in Wenen werd gehouden, niet wilde zeggen dat er een prominente 

plek voor Oostenrijkse kunstenaars weggelegd zou zijn in de tentoonstelling. Het gesprek werd hier 

met een aantal lokale kunstenaars aangegaan, om de relatie tussen de lokale en de internationale 

situatie te bespreken.8 

Het daadwerkelijke en specifieke verloop van de discussies en een aantal van de aangesneden 

onderwerpen zijn binnen het kader van deze scriptie niet direct interessant of relevant genoeg om 

er in detail op in te gaan. Met name de avond in Los Angeles verliep nogal moeizaam, doordat de 

sprekers het grotendeels met elkaar oneens waren.9 Het gesprek vervalt al snel in een moeizaam 

                                                 
5 Deze twee discussieavonden vonden respectievelijk plaats op 23 november 1995 in MAK-Österreichisches 
Museum für angewandte Kunst te Wenen en op 18 september 1996 in MAK Center for Art and Architecture te 
Los Angeles. De belangrijkste gedeeltes werden uitgeschreven en gepubliceerd in: Peter Noever (red.), kunst 
im abseits?/ art in the center, Wenen 1997. 
6 Peter Noever (red.), op.cit. (noot 3), p. 18 
7 "Wesentlich scheint mir auch in diesem Zusammenhang der Umstand, daß Catherine David, so wie auch heute 
abend hier, das Gespräch mit den Künstlern sucht und vermutlich weniger daran interessiert ist, gedankliche 
Zwischenergebnisse in Form einer Pressekonferenz zu präsentieren", geciteerd naar: Peter Noever (red.), 
op.cit. (noot 3), p. 29 
8 "It's not directly about Austrian art, but more about the relation between a local situation and an international 
situation in the art of today", geciteerd naar: Peter Noever (red.), op.cit. (noot 3), p. 30 
9 Peter Noever (red.), op.cit. (noot 3), pp. 62-87 
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te volgen discussie tussen de kunstenaars Mike Davis (1946), Mike Kelley (1954) en Jeff Wall 

(1946), die alledrie in Los Angeles wonen en werken. Ze praten over het al dan niet bijzondere 

karakter van de stad Los Angeles en voeren een kortstondige, door het publiek in gang gezette 

discussie over de publieke kunst(-praktijk) en de mate van publieke toegankelijkheid van musea en 

galeries.  

 

Belangrijker en interessanter zijn echter de momenten waarop David, met name in Wenen, haar 

mening geeft en toelicht. Hieruit valt een beeld op te maken van haar denk- en werkwijze tijdens 

de samenstelling van documenta X. Refererend aan de documenta als 'wereldtentoonstelling' stelt 

David dat politiek en geo-politiek onderwerp zouden moeten zijn van documenta X. Tegelijkertijd 

vloeit hieruit in haar optiek de verplichting voort om de internationale politieke en economische 

omstandigheden ook te bezien binnen de eigen context, wat in dit geval betekent: binnen de 

Europese context.10 Deze overtuiging werd in Wenen in het klein vanuit Oostenrijks perspectief 

uitgeprobeerd. Ook is dit terug te vinden in de publicatie Documenta X – the book: politics poetics. 

De recente ontwikkelingen in de Europese en wereldwijde politieke verhoudingen en de invloed 

ervan op de ontwikkeling van kunst en cultuur worden in het boek op een poëtische manier en 

door middel van kunst en literatuur tegemoet getreden.11  

David illustreert haar visie door de werkwijze van de Franse cineast Jean-Luc Godard (1930) aan te 

halen. Deze stelt dat er diverse snelheden zijn waarmee de wereld zich ontwikkeld (bijvoorbeeld op 

lokaal, regionaal of globaal niveau), waardoor de ervaring van de werkelijkheid kan veranderen 

wanneer er vanuit een ander niveau of 'standpunt' naar de wereld gekeken wordt. Volgens David 

kunnen verschillende 'standpunten' ten opzichte van de wereld en de werkelijkheid naast elkaar 

bestaan. Kunstwerken proberen bij uitstek duidelijk te maken dat deze verschillende 'standpunten' 

bestaan. Esthetiek zou volgens David dan ook wellicht het beste tot zijn recht komen, wanneer zij 

een afstand bewaard tot 'het alledaagse', om te voorkomen dat één bepaald 'standpunt' de 

overhand krijgt.12 

David wil zich naar eigen zeggen richten op de westerse perceptie van niet-westerse, niet-Europese 

culturen. Om dit integer te doen zal documenta X niet slechts beeldende kunst bevatten. Het gaat 

er volgens haar niet om zo hedendaags en vernieuwend mogelijk werk te tonen. Hoewel ze vaak 

kiest voor film, wat haar critici dikwijls opvatten als een voorliefde voor dit medium, is deze keuze 

niet per se gebaseerd op een persoonlijk voorkeur. David is van mening dat muziek, literatuur en 

bewegende beelden, en dan met name film, het meest adequaat zijn voor het geven van inzicht in 

de aard van niet-westerse culturen.13 Volgens haar zijn er daarentegen weinig (interessante) 

filmmakers die nog buiten de televisie en Hollywood om werken. Maar diegene die dat wel doen, 

                                                 
10 "We know that the conditions of knowledge of the world are eminently political and geopolitical [...] it would 
be a complete imposture to pretend to make a world exhibition without at least trying to make these conditions 
visible." "[...] shortminded political and economical emergencies [...] should not be an alibi for not dealing 
precisely with the European situation […]. So in other words, we should not use the world as an alibi for not 
looking in front of our door", geciteerd naar: Peter Noever (red.), op.cit. (noot 3), p. 31 
11 Jean-François Chevrier (red.), Catherine David (red.), Documenta X – the book: politics poetics, Kassel 1997 
12 "Works of art create relationships of speed and distance towards the world and its immediate problems and 
this has nothing to do with denying the existence of the world with its problems, but with admitting that there 
are these different speeds and distances, and that maybe the ultimate role of aesthetics is not to stick to the 
world, but to keep a distance. [...] his theory [van Godard, RK] of trying to change speeds and to preserve the 
distance as an aesthetic but also analytical and sometimes political attitude is maybe one of the very few 'mots 
d'ordre' I can have for documenta", geciteerd naar: Peter Noever (red.), op.cit. (noot 3), p. 34 
13 "But maybe the issue at the moment is not to go further into what I would call the hyper-relativistic attitude 
which declares that everything is art, everything is fun, everything which is not new is old. I really believe that 
the problem now is to consider if we really want to deal with contemporary non-western or non-European 
culture. And maybe music, maybe literature, maybe moving images, maybe movies are more pertinent, more 
adequate, more relevant, and more representative of what these cultures have to say now. So it is not at all 
about showing the latest painting, about being new [...]", geciteerd naar: Peter Noever (red.), op.cit. (noot 3), p. 42 
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zijn zich meer dan in andere kunstdisciplines het geval is bewust van de invloed van de commercie 

op hun vakgebied. Ze weten wat het betekent voor zichzelf en voor hun werk, wanneer ze zouden 

besluiten om een contract aan te gaan met de commerciële sector. Het is deze zelfbewuste 

houding die David interesseert en die ertoe leidt dat haar keuze vaak valt op kunstenaars die 

werken met bewegend beeld. 

 

Toch is David zich er terdege van bewust dat het organiseren van een cultureel evenement, wat 

documenta in haar optiek inmiddels is geworden, met een dergelijke complexe thematiek 

problemen oplevert rondom 'publieksvriendelijkheid'.14 Als een evenement van 'hoogstaande 

kwaliteit' moet zijn dan betekent dit ook dat kwaliteit het streven is, niet kwantiteit. Dit staat 

echter direct op gespannen voet met het streven naar het 'binnenhalen' van (zoveel mogelijk) 

publiek en het behalen van commercieel succes. De behoefte om cultuur voor een breder publiek 

toegankelijk te maken, voor documenta in het begin zelfs vanuit een zwaar ideologische 

overtuiging, resulteert uiteraard niet per definitie in een cultureel hoogstaande prestatie. 

Anderzijds, wanneer er een tentoonstelling wordt samengesteld die vanwege de inhoudelijke 

complexiteit slechts voor een beperkte groep mensen 'te volgen' is, is de kans aanwezig dat de 

bezoekersaantallen tegenvallen. Het komt uiteindelijk neer op de vraag: wil je zoveel mogelijk 

mensen bereiken of staat de inhoud voorop en moet getracht worden die op de best mogelijke 

manier vorm te geven? 

Dit is, zoals David aangeeft, zowel een inhoudelijke als een organisatorische en een politieke 

kwestie. Het is een inhoudelijke kwestie omdat, wanneer je het publiek tegemoet wilt komen, 

wellicht de inhoudelijke kant van het evenement aangepast moet worden (het bijstellen, 

'versimpelen' of in extreme gevallen wijzigen van de onderwerpskeuze). Organisatorisch moet op 

de praktische gevolgen hiervan worden ingespeeld, bijvoorbeeld door het produceren van 

informatieve teksten, het organiseren van rondleidingen of het aanbieden van de tegenwoordig 

populaire audiotour. Tevens is het een politieke kwestie, omdat het de vraag oproept of de 

kunstsector zich in dienst zou moeten stellen van een educatieve wens of een wens tot het creëren 

van een zo groot mogelijk draagvlak onder de bevolking.  

 

Persoonlijk ben ik van mening dat een instelling zijn best zou moeten doen om een zo groot 

mogelijke hoeveelheid publiek te bereiken. Hierbij ligt de nadruk op het woord 'mogelijk', wat 

inhoudt dat de inhoudelijkheid wel voorop moet staan. Met andere woorden: het concept en de 

reden waarom (om het bij documenta te houden) een tentoonstelling wordt bedacht en 

samengesteld, blijft voor alles het uitgangspunt. De educatieve wens is erop gericht om geen 

mogelijkheid onbenut te laten om de inhoudelijkheid van die kunst(-tentoonstelling) over te 

brengen aan een publiek dat mogelijkerwijs wordt aangesproken door die inhoud. De praktische 

invulling hiervan zou dan bestaan uit het formuleren en informeren van doelgroepen, deze 

aansporen tot het brengen van een bezoek en het zowel tijdens als na afloop van dat bezoek 

aanbieden van diverse mogelijkheden voor verduidelijking, verdieping en meningsvorming. 

                                                 
14 "[...] now the major problem is maybe the possibility of dealing with a cultural event, with cultural priorities 
and even emergencies in the context of mass media, of entertainment, and of audimat [= kijkcijfers in 
Frankrijk, RK]. So I think the goal is not to have as much public as possible and this is not necessarily elitism. 
[...] any ambitious cultural production is by definition minoritarian. Minoritarian does not mean dandy or 
underground [...], a minoritarian attitude is not an immediate democratic attitude [...]. This is a technical but 
also a political question", geciteerd naar: Peter Noever (red.), op.cit. (noot 3), pp. 45-46 
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2.2 Documenta X op papier 

 

Er verschenen meerdere publicaties die, in combinatie met het lezingen-, film- en 

theaterprogramma 100 Days – 100 Guests, het theoretisch kader van de tentoonstelling moesten 

verbreden en verduidelijken. Naast de tweetalige uitgave Short guide/Kurzführer, die fungeerde als 

kleine, handzame en overzichtelijke tentoonstellingsgids, werden de Duitstalige tekstenbundel 

Materialien zur documenta X. Ein Reader für Unterricht und Studium, het Engelstalige boekwerk 

Documenta X – the book: politics poetics (eveneens gepubliceerd in een Duitstalige versie)15 en 

een driedelige reeks "working papers" uitgegeven. 

 

De twee discussieavonden van het MAK dienden, zoals hiervoor beschreven, met name om het 

ontwikkelingsproces richting te geven. Ook de driedelige reeks "working papers", getiteld 

documents, diende om verdere verduidelijking te verschaffen over de inhoudelijke kant van het 

(wordings-)proces en  de invulling van het project. David licht dit toe in het voorwoord van 

documents 1, de eerste documenta X-publicatie die werd uitgegeven. Ze legt uit dat de serie 

(waarvan ze op dat moment nog niet weet dat deze uiteindelijk uit drie delen zal bestaan) bedoeld 

is als een kijkje in het 'montageproces'. Ze vergelijkt het samenstellen van de tentoonstelling met 

het monteren van een film. Het is een lang en geduldig werk, waarbij aan de hand van een min of 

meer coherent script losse stukken worden uitgewerkt, om uiteindelijk al die stukken bij elkaar te 

voegen en er een geheel van te maken. De serie is nadrukkelijk niet bedoeld om een lijstje "art 

heroes" op te sommen die bejubeld zullen worden in Kassel, noch om een vergezocht concept, dat 

eigenlijk alleen overeind blijft binnen de muren van de tentoonstelling, neer te zetten.16 

Documents 1 bevat een viertal teksten die ingaan op de invloed van verschillende aspecten van de 

geïndividualiseerde en hoofdzakelijk seculiere consumptiemaatschappij op het individu, de 

kunstenaar en de hedendaagse kunst, alsook op het verlies van vaststaande waarden en 

continuïteit, de zoektocht naar eigenheid en de overdaad aan keuzemogelijkheden. Onder meer 

zijn opgenomen een transcript van een gesprek tussen Catherine David en de Franse filosoof en 

cultureel theoreticus Paul Virilio (1932), getiteld The Dark Spot of Art, en de tekst The Free Use of 

the Proper van de Franse filosoof en schrijver Jean-Christophe Bailly (1949). 

Documents 2 bevat teksten die met name gaan over de overeenkomsten tussen geschiedenis en 

film, besproken aan de hand van de toepassing van tekst, taal, beeld, montage, documentaire en 

fictie. De Duitse filmcritica Frieda Grafe (1934-2002) bespreekt in Whose History. Jean-Luc Godard 

between the Media werk en werkwijze van de Franse filmmaker Jean-Luc Godard (1930). De 

Italiaanse filosoof Giorgio Agamben (1942) bespreekt in Repetition and Stoppage. Guy Debord's 

Technique of Montage werk en werkwijze van de Fransman Guy Debord (1931-1994), filmmaker en 

auteur van het op de hedendaagse kunsttheorie nog altijd invloedrijke boek The Society of the 

Spectacle (1967). In The Actuality of the Image, between the Fine Arts and the Media gaan 

Catherine David en de Franse filosoof en freelance-curator Jean-François Chevrier (1954) in op de 

relatie tussen kunst en het gebruik van beelden in de media.17 

Het derde en laatste deel van de documents-reeks bevat het grootste aantal teksten en is gericht 

op cartografie in de ruimste zin van het woord: het 'in kaart brengen', verbeelden en verwoorden 

van politieke en geologische vraagstukken en gebieden. In het stuk Eclectic Atlases bespreekt de 

Italiaanse architect Stefano Boeri (1956) de problemen van de complexe structuur van de moderne 

metropool, waar een duidelijk onderscheid tussen centrum en periferie aan het vervagen is. De 

                                                 
15 Catherine David (red.), Jean-François Chevrier (red.), Das Buch zur Documenta X: politics poetics, Kassel 1997 
16 Françoise Joly (red.), documents 1, [Kassel] 1996, p. 1 
17 Françoise Joly (red.), documents 2, Kassel 1996, p. 2 
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teksten van de Duitse kunstenaar Johannes Stüttgen (1945) en de Griekse kunsthistorica en 

schrijfster Rhea Thönges-Stringaris (1934) gaan in op het belang van het werk van de Duitse 

kunstenaar Joseph Beuys (1921-1986) voor de documenta  in het algemeen – Beuys nam deel aan 

documenta 3 tot en met documenta 9 – aan de hand van van het werk 7,000 Oaks. Voor dit 

project, dat in 1982 tijdens documenta 7 begon en tijdens documenta 8 in 1987 werd afgerond, 

plantte Beuys in Kassel 7.000 bomen, elk vergezeld van een blok basalt. Beuys' bedoeling was 

eigenlijk dat het project aanleiding zou geven tot het planten van bomen over de gehele wereld, 

terwijl het lokaal in Kassel aanzette tot heroverweging en herinrichting van de stedelijke ruimte. De 

Griekse architect Christos Papoulias (1953) bespreekt in "Urban Rooms" het stedebouwkundige 

modelbouwproject Ogetti in Meno (1965-1966) van de Italiaanse kunstenaar Michelangelo 

Pistoletto (1933). Filmmaker Abderrahmane Sissako (1961, Mauritanië) geeft door zijn (dagboek-) 

aantekeningen inzicht in zijn gedachtewereld en werkwijze en in het ontwikkelingsproces van de 

documentaire Rostov Luanda (1997), die hij maakte in opdracht van de organisatie van documenta X. 

 

Het 833 pagina's tellende Documenta X – the book: politics poetics heeft een chronologische 

opbouw, waarbij vier jaartallen de belangrijkste punten in de geschiedenis van na de Tweede 

Wereldoorlog markeren. Het boek is niet bedoeld als een geschiedschrijving van de tweede helft 

van de twintigste eeuw, maar probeert op een losse manier een beeld te geven van de politieke en 

sociale omstandigheden die bepalend zijn geweest voor ontwikkelingen in de kunst. Het einde van 

de Tweede Wereldoorlog in 1945 markeert het begin van de nieuwe na-oorlogse machts-

verhoudingen in Europa. Het jaartal 1967 markeert het begin van sociale onrust, waarbij 

maatschappelijke groeperingen ageren tegen verstarde machtsverhoudingen. In 1978 zijn de 

socialistische en Marxistische regeringen van China en de Sovjet-Unie over het hoogtepunt van hun 

macht heen. Er wordt een voorzichtig begin gemaakt naar een ommezwaai, hetgeen in 1989 

resulteert in het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.  

Het is vrijwel onmogelijk om binnen de ruimte die een scriptie biedt, een overzichtelijk en compleet 

beeld te geven van de inhoud van dit boek. Het boek leest als een blauwdruk voor de 

tentoonstelling, hoewel opstelling en tentoongestelde werken niet worden vermeld. Het is daarom 

geen tentoonstellingscatalogus te noemen. Het is te zien als een cruciale aanvulling op, of eerder 

nog een wezenlijk onderdeel van, de tentoonstelling, vrijwel onmisbaar om een evenwichtig beeld 

van de complexiteit van de inhoud van het geheel te krijgen. Het boek geeft op intuïtieve wijze 

inzicht in de keuzes voor, de (denk-)richtingen van en de verbanden tussen de verschillende 

kunstenaars en werken van documenta X. Door de grote tijdspanne die het boek probeert te 

overbruggen, is er een enorme verscheidenheid aan materiaal in het boek te vinden, zowel qua 

inhoud als vorm: er zijn teksten van kunstenaars als Vito Acconci, Joseph Beuys, Pier Paolo 

Pasolini, Jean-Luc Godard en Rem Koolhaas, teksten over kunstenaars en afbeeldingen van hun 

werk, uiteraard met name van diegene waarvan werk is opgenomen in de tentoonstelling. Er zijn 

interviews opgenomen met theoretici als de Franse filosofen Etienne Balibar (1942) en Jacques 

Rancière (1940), de Duits-Amerikaanse kunsthistoricus Benjamin Buchloh en de Indiase 

literatuurcritica Gayatri Chakravorty Spivak (1942), evenals teksten van de Duitse Walter Benjamin 

(1892-1940) en Theodor W. Adorno (1903-1969), beide filosoof en kunstcriticus, en Paul Virilio. 

 

Naast het lijvige boekwerk Documenta X – the book: politics poetics staat de 'tentoonstellingsgids': 

de Short guide of Kurzführer, een relatief klein, handzaam boekje, waarin vrijwel alle aanwezige 

kunstenaars zijn opgenomen. Aan de hand van twee pagina's tekst en één afbeelding van een voor 

hun werkwijze representatief werk worden zij geïntroduceerd. Deze tentoonstellingsgids bevat dus 

geen volledig overzicht van alle tentoongestelde werken, maar laat de bezoeker kort en bondig 
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kennis maken met de diverse kunstenaars. Achterin is overigens wel een zo goed als complete lijst 

van tentoongestelde werken opgenomen. Zo goed als compleet, omdat de catalogus enkele weken 

voor de opening werd gepubliceerd en een aantal kunstenaars hun werk nog niet af had of pas op 

het allerlaatste moment aan de tentoonstelling werd toegevoegd. Achter het alfabetisch overzicht 

van deelnemers – individuele kunstenaars, kunstenaarsduo's, en kunstenaarscollectieven – zijn 

eveneens korte beschrijvingen opgenomen van het 100 Days – 100 Guests-programma, van de 

Hybrid Workspace in de Orangerie (een media-archief waar de bezoeker allerhande naslagwerken 

en digitale informatie kon raadplegen, waaronder videoregistraties van de lezingen) en van het 

project documenta meets radio/radio meets documenta – de programmering van radio- en 

televisie-uitzendingen over (deelnemers aan) documenta X. 

In het voorwoord van de Short guide/Kurzführer beschrijft Catherine David de beginselen van het 

project documenta X. Hierbij zijn volgens haar, omdat dit de laatste documenta van de 20e eeuw 

was, drie zaken van belang: het project zal een historische en kritisch blik werpen op haar eigen 

geschiedenis, op de algemene, historische ontwikkelingen in het (recente) verleden na het einde 

van de Koude Oorlog en op de overblijfselen van dat verleden. Duitsland en met name Kassel is 

hiervoor bij uitstek de plek om dit te realiseren. Het was de bedoeling van Arnold Bode om middels 

documenta een relatie te leggen tussen 'lokaal' en 'internationaal', om zodoende duidelijkheid te 

scheppen over hoe en waarom Duitsland en de wereld waren geworden zoals ze op dat moment 

waren, en om inzicht te geven in de waarheden en onjuistheden die in de perceptie daarvan waren 

ontstaan en gecreëerd. De ontwikkeling van documenta werd in vele opzichten bepaald door de 

ontwikkelingen in de machtsverhoudingen in de wereld en tegelijkertijd daarmee door de 

ontwikkelingen in de kunst. De stad Kassel werd, na vrijwel geheel te zijn verwoest in de Tweede 

Wereldoorlog, heropgebouwd en lag na de opdeling van Duitsland op de grens tussen Oost- en 

West. Na de hereniging in 1989 lag zij echter in het hart van het nieuwe Duitsland. Thema's als 

post-kolonialisme, dekolonisatie en "de-Europeanization"18 en dilemma's rond identiteit en traditie, 

waren door het uiteenvallen van de communistische (Sovjet-)staten in 1997 (en waarschijnlijk nu 

nog steeds) in Kassel zeer actueel. 

David verklaart dat documenta X zich bezig zal houden met kritische kunst die ageert tegen, of 

zich in ieder geval bezig houdt met, de 'cultuurindustrie'. Om de omvang en uitingsvormen van die 

kritische kunst te tonen, zal ze zowel naar de geschiedenis van documenta teruggrijpen als op 

recente ontwikkelingen in de kunstpraktijk ingaan. Gevolg hiervan zal zijn dat hedendaags en 

specifiek voor documenta X geproduceerd werk te zien is naast bekender werk van 'oudere', meer 

gevestigde kunstenaars. Deze laatste groep benoemt David met de term Retroperspectives. Veel 

van deze kunstenaars zijn vlak voor, tijdens of vlak na de oorlog geboren. Hun werk is veelal te 

typeren als institutiekritisch: ze wijken bewust af van de norm, ageren tegen (gedwongen) vaste 

structuren en de traditionele hiërarchie in de politieke, sociale, economische en culturele wereld. 

Met betrekking tot de meer recente ontwikkelingen in de techniek (met name in nieuwe media, 

televisie, digitale fotografie en -fotobewerking, virtual reality, en ten opzichte van de 

'spectacularisering' van het beeld in zowel kunst als reclame), wordt teruggeblikt naar sociaal 

geëngageerde fotografen van vlak na de Tweede Wereldoorlog en de jaren '60.  

Voor de vorm waarin de tentoonstelling in de stad is geïntegreerd wordt de term Parcours gebruikt. 

Deze maakt duidelijk hoe groot de connectie tussen het fenomeen documenta en de stad Kassel is. 

De bezoeker wordt van het KulturBahnhof door de stad geleid via de Treppenstraße, langs het 

Museum Fridericianum, de Friedrichsplatz, het Ottoneum en de Documenta-Halle, naar de 

Orangerie en het park Karlsaue. De vervaging van de grenzen tussen 'binnen' en 'buiten', tussen 

                                                 
18 Een term die Catherine David leent van de Poolse socioloog en politicoloog Wolf Lepenies (1941).  
Françoise Joly (red.), Short guide / Kurzführer, [Kassel] [1997], p. 9 
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reëel en virtueel en tussen media en kunst, volgens David door de gehele tentoonstelling te zien, 

wordt met de term Limits aangeduid. Dit sluit weer aan bij het 100 Days – 100 Guests-programma, 

waarvoor veel mensen van buiten 'de Westerse wereld' werden uitgenodigd.  

De verschillende termen die David hanteert zijn in feite benamingen voor hoofdlijnen die door de 

gehele tentoonstelling heen te zien zijn. Het zijn geen afgebakende onderdelen maar meer 

verklaringen van keuzes en denkrichtingen, 'aanwijzingen' of handreikingen voor de bezoeker en 

benamingen voor deelgebieden en overlappende structuren binnen het grotere geheel. David poogt 

in documenta X duidelijk te maken hoe veel breder in haar ogen de kunst – ze impliceert zelfs de 

wereld in het algemeen – zou kunnen worden, wanneer pluriformiteit geaccepteerd zou worden en 

inherente (culturele en disciplinaire) verschillen niet als onoverkoombaar gezien zouden worden. Ze 

hoopt dit te kunen bereiken door deze zaken met intelligentie en optimistische doortastendheid 

tegemoet te treden en door een grote diversiteit aan mensen met uiteenlopende overtuigingen en 

uit verschillende disciplines bij elkaar te verzamelen. 

 

Materialien zur documenta X. Ein Reader für Unterricht und Studium is, zoals de titel al aangeeft, 

een Duitstalige 'leesmap' bedoeld voor onderwijs en studie en werd in samenwerking met het 

Hessischen Landesinstitut für Pädagogik samengesteld.19 Het boek is bedoeld voor middelbare 

scholieren, het hoger onderwijs en het geïnteresseerd publiek en bevat teksten over documenta en 

over het (leren) begrijpen en interpreteren van kunst. Het is naast een goede handreiking voor 

bezoekers van documenta X een interessant en leerzaam document over een aantal elementaire 

kenmerken en onderwerpen van de (hedendaagse) kunst en de moeilijkheden en vraagstukken die 

aan de orde komen bij de perceptie en receptie ervan. De ruim dertig teksten in het boek zijn 

thematisch onderverdeeld in vijf delen en werden geschreven door onder andere kunsthistorici, 

medewerkers van kunstinstellingen, pedagogen, sociologen en docenten. De vijf teksten in het 

eerste deel, 'Kunst und ihre Rezeption', behandelen de receptie van kunst vanuit verschillende 

standpunten en proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe kwaliteit in de kunst is te 

omschrijven, waar en waarom irritatie over hedendaagse kunst kan ontstaan en wat de redenen 

kunnen zijn waarom dit bewust (door de kunstenaar) of onbewust (bij de beschouwer) wordt 

opgewekt. 'Kunst und ihre Vermittlung' bevat vijf teksten die met name ingaan op de pedagogische 

mogelijkheden die documenta X biedt voor het kunstonderwijs en hoe met scepsis jegens 

(hedendaagse) kunst en de speculatieve interpretatie ervan omgegaan kan worden. Het deel 

'Kunst und Künstler auf der Documenta X' begint met een vraaggesprek met Catherine David over 

hedendaagse kunst, media- en massacultuur en hoe Davids stellingname in de samenstelling van 

documenta X naar voren komt. Hierna worden een aantal kunstenaars en hun werk en werkwijze in 

een veertiental teksten nader toegelicht. In 'Zur documenta, ihrem Ort und ihrer Geschichte' wordt 

in een vijftal teksten een aantal specifieke onderdelen van de documenta vanuit historisch 

perspectief bekeken, waaronder de ontwikkeling van het tentoonstellingsconcept, een onderzoek 

naar de regionaal-economische effecten van documenta en de mate van informatieverstrekking (of 

juist het ontbreken daarvan) door de verschillende organisatoren. Het laatste deel, 'Betriebssystem 

Kunst – Künstler und Markt' bevat vier teksten over commercie en marktwerking in de 

kunstwereld.

                                                 
19 Werner Stehr (red.), Johannes Kirschenmann (red.), Materialien zur documenta X. Ein Reader für Unterricht 

und Studium, Ostfildern-Ruit 1997 
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2.3 Documenta X in discussie – 100 dagen praten 

 

Gedurende de honderd dagen dat de tentoonstelling in Kassel te zien was, werden vele 

internationale gasten uitgenodigd. Ieder avond waren er lezingen en voerden sprekers discussies 

over de in de tentoonstelling aangestipte onderwerpen. Thema's als 'universalisme', identiteit, de 

(politieke) mogelijkheden van cultuur in de geglobaliseerde markteconomie, democratie, 

burgerschap en de gevolgen van het toenemend gebruik van nieuwe informatietechnologie worden 

in het officïele persbericht van documenta X aangehaald als uitgangspunten voor discussie.20 Onder 

de bijna honderd genodigden bevonden zich bekende en minder bekende journalisten, architecten, 

kunstenaars, theater- en filmregisseurs, dichters, schrijvers, filosofen, geschiedkundigen, 

kunsthistorici, kunstcritici en zelfs een neurobioloog, een anthropoloog en een econoom. De landen 

waar zij vandaan kwamen zijn al even divers, onder meer: Argentinië, Brazilië, China, Frankrijk, 

India, Israël, Italië, Palestina, Rusland, Senegal, Syrië, Tsjechië, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika 

en Zaïre. 

Het theater- en filmprogramma voor documenta X was geïntegreerd in dit 100 Days – 100 Guests 

programma. Documenta had al vanaf de eerste editie een bijbehorend filmprogramma, maar nog 

niet eerder waren er films speciaal voor dit programma gemaakt, altijd was het samengesteld uit 

reeds bestaande films. Voor documenta X werd aan zeven filmmakers gevraagd een nieuwe 

productie te maken: de Amerikaan Charles Burnett (1944), de Tsjech Harun Farocki (1944), de 

Amerikaan Jon Jost (1943), de Duitse Antonia Lerch (1949), de Haïtiaan Raoul Peck (1953), de 

Mauritaniër Abderrahmane Sissako (1961) en de Rus Aleksandr Sokurov (1951). In de eerste week 

na de opening gingen de zeven in opdracht gemaakte films in de Documenta-Halle in première. De 

desbetreffende filmmaker werd uitgenodigd om zijn werk toe lichten en te bespreken met het 

aanwezige publiek.  

Voor het onderdeel Theater Outlines/Theaterskizzen werden voorafgaand aan documenta X 

choreografen, regisseurs, decorontwerpers en scriptschrijvers uitgenodigd om gezamenlijk stukken 

te ontwikkelen. De resultaten van deze samenwerkingen werden opgevoerd op 5, 6 en 7 

september 1997 op diverse locaties in de stad Kassel. Op deze dagen was het lezingenprogramma 

gevuld met sprekers uit de theaterwereld, onder meer: de Franse theaterregisseur Stanislas 

Nordey (1966), de Belgische kunstenaar en theaterregisseur Jan Lauwers (1957), het in 1994 

opgerichte Duits-Engelse performancekunstenaarscollectief Gob Squad en de Amerikaanse 

choreografe Meg Stuart (1965). 

De discussieavonden van het programma 100 Days – 100 Guests werden, in tegenstelling tot de 

twee door het MAK georganiseerde discussieavonden in 1995 en 1996, helaas niet uitgewerkt op 

papier. Wel werden alle discussies opgenomen door Bundmedia Berlin en waren ze live te volgen 

via de internetpagina van documenta X. Deze zijn inmiddels echter helaas niet meer digitaal te 

raadplegen. Tweemaal helaas, omdat deze discussieavonden, meer nog dan de twee 'inleidende' en 

voorbereidende avonden, een wezenlijk onderdeel uitmaakten van het project documenta X. De 

avonden, althans dat was de intentie, behandelden de thematiek van het project. Ze zouden 

inhoudelijk ingaan op de tentoonstelling en konden er direct aan referen omdat de tentoonstelling 

nu daadwerkelijk geopend was en binnen handbereik lag. Ze vormen aldus een aanvulling op en 

een wezenlijk onderdeel van het gehele project. Toch is er voor gekozen (om welke reden dan ook) 

om deze niet uit te werken, waardoor dit deel niet meer beschikbaar is voor het geïnteresseerde 

publiek.  

                                                 
20 Anoniem, Pressemitteilung/Pressrelease documenta X, [Kassel] [1997] 
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3. Documenta X in beeld – de kunstenaars 

 

In dit hoofdstuk beschrijf ik een (significant) deel van de kunstenaars die deelnamen aan 

documenta X. Gezien het grote aantal – 136 kunstenaars waren vertegenwoordigd op deze tiende 

documenta – was het maken van een selectie onvermijdelijk. Hierbij heb ik geprobeerd met name 

die kunstenaars uit te zoeken die het concept van het totale project toelichten en die zowel in vorm 

als inhoud duidelijk aansluiting vinden bij de thematiek en de achterliggende gedachten van het 

project. Het betreft hier dus geen volledig representatieve keuze, maar een keuze waarmee de 

redeneringen van David, zoals besproken in het vorige hoofdstuk, goed te illustreren zijn. Ook 

betekent dit, dat ik mij vooral gericht heb op de 'bekendere' kunstenaars, waardoor de 'onbekende' 

kunstenaars hier ondervertegenwoordigd zijn.  

Daarnaast heb ik bewust geen chronologische volgorde aangehouden, maar heb ik de voorbeelden 

op een intuïtieve manier geordend aan de hand van drie subjectief bepaalde, overkoepelende 

hoofdrichtingen. In de eerste paragraaf bespreek ik kunstenaars die zich in hun werk kritisch 

verhouden tot de geïnstitutionaliseerde (kunst-)wereld. In de paragraaf daarna heb ik twee in 

elkaar overlopende richtingen gecombineerd: kunstenaars die zich in hun werk bezig houden met 

de verschillen tussen lokaal en globaal, wat zich met name uit in aandacht voor de relatie van de 

mens tot de stedelijke ruimte, en kunstenaars die zich bezig houden met (de perceptie van) 'de 

Ander', veelal door het portretteren van mensen uit andere culturen. Als laatste komen in dit 

hoofdstuk de internet-kunstenaars aan de orde. 

Het is wellicht een ietwat droge opsomming, toch denk ik dat de gekozen voorbeelden sprekend 

genoeg zijn om een beter beeld van het project te kunnen schetsen. Het theater- en 

filmprogramma blijft met de bespreking van 100 Days – 100 Guests in het vorige hoofdstuk 

weliswaar wat onderbelicht; dit komt doordat ik mij in deze scriptie met name richt op de 

(autonome) beeldende kunst. De hoofdlijnen en thematische richtingen die hier aan de hand van 

beeldend kunstenaars worden besproken, zijn echter eveneens bij de deelnemers aan deze 

programma's terug te vinden. 
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3.1 Institutiekritisch, pluriform en encyclopedisch 

 

Deze kunstenaars uiten in hun werk kritiek op conventies en misstanden in zowel de kunstwereld 

als in de maatschappij in het algemeen. Veel van hen werken in zeer uiteenlopende media, 

verzamelen hiervoor grote hoeveelheden materiaal en brengen hierin een subjectieve en 

suggestieve ordening aan. 

 

Art & Language, opgericht als anoniem kunstenaarscollectief in 1968, werd op documenta X 

vertegenwoordigd door de twee kunstenaars die sinds 1976 een kunstenaarsduo vormen onder 

deze naam. Michael Baldwin (1945) en Mal Ramsden (1944) maakten het uitgebreide werk Sighs 

trapped by Liars (1996-1997) besloeg twee ruimtes en bestond uit twaalf vitrines en 'meubels' met 

in elk daarvan een zestiental monochrome 'schilderijen'. [zie afbeelding] In elk 'schilderij' waren 

twee pagina's uit een opengeslagen boek half doorschijnend, en daarmee nauwelijks leesbaar, door 

de basiskleur heen te zien. Het werk roept vragen op omtrent de 'bedoeling' van kunst in het 

algemeen en over dit kunstwerk 

in het bijzonder, door de 

combinatie van de esthetisch 

aantrekkelijke kleuren van de 

panelen en de theoretische 

inbreng in de vorm van de 

teksten: wordt van de 

beschouwer een passief 

absorberende en bewonderende 

houding verwacht, of moet deze 

zich, eveneens passief, 

opstellen als leergierig 

geïnteresseerde, die probeert 

de teksten te lezen en de theorie tot zich te nemen om zodoende via de kunstwerken 'onderwezen' 

te worden door de kunstenaar over diens achterliggende gedachten en de onderliggende 

bedoeling? 

 

Opmerkelijk is de keuze voor het institutiekritische werk Musée d'Art Moderne, Départment des 

Aigles, Section Publicité (1972) van de Belgische kunstenaar Marcel Broodthaers (1924-1976). 

Broodthaers stelt met dit langdurige project het instituut museum ter discussie. Hij opent in 1968 

in zijn atelier in Brussel een 'museum', waarvan hij zelf directeur, conservator, curator, exposant, 

rondleider en suppoost is. In de jaren tussen 1968 en 1972 duikt zijn fictieve museum in 

verschillende gedaantes als diverse departementen en secties op, zonder dat er een vaste collectie 

is met een vaste verblijfplaats. De Section Publicité is hiervan een van de laatste onderdelen.  

Broodthaers' werk geeft een indicatie van de werkwijze en visie van Catherine David. Het is 

encyclopedisch zonder de pretentie volledig te zijn, geëngageerd zonder de wens om 'de les te 

lezen' of een enkelvoudig te interpreteren standpunt neer te zetten en fragmentarisch, zowel qua 

inhoud van de 'verzameling' en de inhoudelijkheid daarvan als in chronologisch en geografisch 

opzicht. David refereert hieraan tijdens de discussieavond in het MAK in Wenen, waarbij ze 

aangeeft dat het haar gaat om referenties (binnen de tentoonstelling van werk naar werk en van 

oud naar nieuw), reflectie en het preserveren of conserveren van belangrijke werken, maar niet 



 21

zozeer om er nieuw leven in te blazen.1 Het heeft echter wel wat vreemds, het opnieuw 

tentoonstellen van een onderdeel van een project, dat in essentie en conceptie tijdelijk van aard 

moest zijn. Het project is inmiddels lange tijd ten einde, het concept kan echter nog lange tijd 

besproken en becommentarieerd worden. Maar het herscheppen van dit kleine onderdeel kan 

begrijpelijkerwijs zowel door mentaliteitsveranderingen bij de beschouwer, door onwetendheid over 

inhoud en context en door het negeren van het voorbijgaande karakter van het werk – het werk is 

immers bedoeld om al afgelopen en 'verdwenen' te zijn – gezien worden als een ontkenning van 

(een aantal van) de essentiele kenmerken ervan, ten behoeve van het onderstrepen van een eigen 

idee.2  

 

De Duitse kunstenaar Gerhard Richter (1932) woonde en werkte in Oost-Duitsland tot 1961, het 

jaar waarin hij besloot 'over te lopen' naar het Westen. Zijn huidige werkwijze is ontstaan in deze 

periode, waarin hij, eenmaal in West-Duitsland gevestigd, in aanraking kwam met de Pop Art. Hij 

maakte de foto tot onderwerp van zijn schilderijen, waarbij hij de nadruk niet zozeer legde op het 

driedimensionale, fysieke object of op het onderwerp van de foto, maar geïnteresseerd was in de 

alledaagsheid ervan en de ervaring ervan als de meest waarheidsgetrouwe weergave van de 

werkelijkheid. Hij hanteerde een gedetailleerde schildertechniek waarmee hij specifieke 

eigenschappen en technische kenmerken van de fotografie, zoals scherptediepte, nabootst. 

Zodoende creëert Richter in zijn schilderijen een complexe laag betekenissen en verwijzingen; een 

op deze manier vervaardigd schilderij is in essentie de subjectieve representatie van de 'objectieve' 

fotografische representatie van de werkelijkheid. 

Vanaf 1963 bewaart Richter het 

beeldmateriaal dat hij als basis voor 

veel van zijn schilderijen gebruikt in 

een privé-archief. Al het 

beeldmateriaal is in de loop der jaren 

samengevoegd op honderden 

panelen en in deze vorm wordt het 

archief tentoongesteld onder de 

naam Atlas. [zie afbeelding] Het 

bestaat tegenwoordig uit zo'n vier- 

tot vijfduizend foto's, reproducties, 

uitgesneden details en illustraties.3 

Door Richters combinatie van twee 

                                                 
1 "Maybe I don't care about documenta and the exhibition system, but I care about the aesthetic space which is 
also maybe the last heterogeneous, messy, dissentious space. This is very important for me, not the 
documenta as a machine as an institution. It is important to preserve – not to restore, because any entreprise 
of restoration comes too late and is too dangerous – but to preserve this space of heterogeneity, of difference, 
of dissents", geciteerd naar: Peter Noever (red.), kunst im abseits?/ art in the center, Wenen 1997, p. 43 
2 "Documenta X continues the tradition of innovation [...] the tenth documenta is thus intended to be rather a 
place for experiment, for conflict, for controversy, a type of laboratory [...] a process, a reflection in progress", 
geciteerd naar: Michael Glasmeier, Karin Stengel (red.), 50 Jahre / Years documenta 1955-2005. Archive in 

motion, Kassel 2005, p. 352 
3 Twee verschillende schattingen doen de ronde. In de documenta X-tentoonstellingsgids – Françoise Joly 
(red.), Short guide / Kurzführer, [Kassel] [1997], p. 196 – wordt het totaal geschat op "almost 5,000 images", 
terwijl het Contemporary Art Institute op de internetpagina http://www.gerhard-richter.com, geraadpleegd 22 
maart 2007, melding maakt van een hoeveelheid van "approximately 4,000 images, reproductions or cut-out 
details of photographs and illustrations". Overeenstemming is er wel over het feit dat alle afbeeldingen bij 
elkaar zijn gevoegd op ruim 600 panelen. De internetpagina is geheel gewijd aan het leven en werk van 
Gerhard Richter en biedt tevens de interessante mogelijkheid om een zeer groot deel van Atlas digitaal te 
raadplegen, waarbij de relatie wordt weergegeven tussen specifieke afbeeldingen uit het archief en de 
schilderijen die Richter hierop baseerde. 
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technieken, fotografie en schilderkunst, door de kritische houding ten opzichte van beide en ten 

opzichte van (de gevolgen van) de alomtegenwoordigheid van beelden en door het vrije, pluriforme 

en persoonlijk-encyclopedisch karakter van zijn verzamelwoede vormt dit werk van Richter, samen 

met het werk van Broodthaers, een belangrijk ijkpunt binnen het gehele project. 

 

De Amerikaan Hans Haacke (1936) houdt zich na zijn verhuizing naar New York vanaf 1968 bezig 

met werk dat de relatie tussen kunst, commercie en macht onderzoekt. In onder meer 

aanplakbiljetten, collages, foto's, installaties en teksten probeert hij informatie over censuur en de 

schendingen van democratische principes en grondrechten "op het juiste moment en op de juiste 

plaats" naar buiten te brengen.4 Zodoende hoopt hij vanuit de kunstwereld bestaande (politieke) 

machtsstructuren aan het licht te brengen en aan de kaak stellen. Of zijn werk daadwerkelijk het 

door hem gewenste effect sorteerde is lastig te bepalen, het riep echter zeker reacties op. De 

solotentoonstelling van Haacke in het Solomon R. Guggenheim Museum werd kort voor de opening 

afgelast door de directeur. Voor deze tentoonstelling maakte Haacke het werk Shapolsky et al. Real 

Estate Holdings, a Real Time Social System as of May 1, 1971 (1971). Hierin toonde hij middels 

foto's, verklarende teksten en plattegronden van een aantal wijken in New York het resultaat van 

zijn onderzoek naar de dubieuze transacties van de onroerendgoedhandelaar Harry Shapolsky, die, 

beschermd door invloedrijke vrienden, jarenlang een frauduleuze huizenhandel dreef. In het kader 

van het voor documenta X gemaakte project Standortkultur (1997) hing Haacke in de 

Treppenstraße aanplakbiljetten op, waarop uitspraken van vooraanstaande zakenlieden, over de 

redenen voor het geven van financiële ondersteuning ('corporate sponsorship') aan kunstprojecten 

of -instellingen, met naam en toenaam werden geciteerd. 

 

In het Museum Fridericianum werd het videowerk Dial H-I-S-T-O-R-Y (1995-1997) van de Belg 

Johan Grimonprez (1962) getoond. [zie afbeelding] Inmiddels heeft het werk bijna de status van 

cultfilm gekregen, mede door de herwaardering die het kreeg na de zelfmoordvliegtuigkapingen in 

de Verenigde Staten op 11 september 2001. Grimonprez zocht voor dit werk gedurende een aantal 

jaar allerlei archieven af en monteerde van het uiteindelijk 70 minuten door hem gevonden 

beeldmateriaal aaneen van. De beelden 

van vliegtuigkapingen, reclames voor 

luchtvaartmaatschappijen, diplomatieke 

trainingsvideo's, fragmenten uit 

sciencefictionfilms en tekenfilms worden 

af en toe, meestal na een verontrustend 

fragment, kort onderbroken door de 

tekst 'INSERT COMMERCIAL HERE'. De 

ondertitels bevatten tekst die niet 

corrspondeert met wat er te zien is, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de 

ondertiteling van het commentaar door 

een verslaggever bij een nieuwsitem. Op 

het geluidsspoor monteerde Grimonprez disco- en funkmuziek uit de jaren '70, waaroverheen hij 

een deel van de roman White Noise (1985) en Mao II (1991) van de Amerikaanse schrijver Don 

DeLillo (1936) reciteert. Door de combinatie van deze verschillende elementen becommentarieert 

Grimonprez de constructie van 'werkelijkheid', 'waarheid' en 'geschiedenis' door de media en 

suggereert hij dat de informatie die de media overbrengen, mede dankzij de fascinatie van de 

                                                 
4 Françoise Joly (red.), Short guide / Kurzführer, [Kassel] [1997], p. 84 
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kijker voor spektakel, gemanipuleerd en gebruikt kan worden ten gunste van de gewenste 

beeldvorming die belanghebbenden partijen – met name overheden en andere politiek 

gemotiveerde groeperingen – nastreven.5 

 

De mogelijkheden van geschiedvervalsing werden, weliswaar op een andere manier, eveneens 

onderzocht in de samenwerking tussen Mike Kelley (1954) en Tony Oursler (1957). Deze 

samenwerking resulteerde in de installatie The Poetics Project (1997). Hierin werd nieuw werk van 

beide kunstenaars afzonderlijk, gecombineerd met een aantal werken waaraan zij gezamenlijk 

hebben gewerkt. Hun punkrockband, The Poetics, werd in 1977 opgericht en in 1983 ontbonden, 

maar in de tussentijd hadden ze nooit een album uitgebracht. Door middel van (soms in scène 

gezette) interviews met mensen die werkzaam waren in de muziek- en kunstwereld in die tijd, 

waaronder ook Dan Graham, probeerden ze met terugwerkende kracht hun kunstenaarsband 

alsnog een plaats te geven in de muziekgeschiedenis. Ook was er een documentaire te zien over de 

productie van het fictieve verzamelalbum The Poetics: Remixes of Recordings from 1977-1983. 

 

Van Richard Hamilton (1922) was zowel het zevendelige werk Seven Rooms (1994-1996) te zien, 

als het project The Typosophic Pavilion (1998-1997). Dit laatste werk maakte hij in samenwerking 

met de Egyptische conceptueel kunstenaar Ecke Bonk (1953). Hamilton onderzoekt in zijn werk de 

mogelijkheden van het herstructuren en bewerken van bestaand beeldmateriaal en eigen foto's. 

Technieken die hij hiervoor gebruikt lopen uiteen van de 'simpele' collage uit de jaren '50 – 

waarvan Just what is it that makes today's homes so different, so appealing (1956) een vroeg en 

invloedrijk voorbeeld is – tot fotomontage en -bewerking met behulp van moderne (computer-

)technologie. Bonk houdt zich in zijn werk bezig met taal- en symboolsystemen, die hij vanuit de 

kunst, de typografie, de wetenschap en de filosofie onderzoekt. Het paviljoen was een complexe 

samenvoeging van zeer uiteenlopende onderdelen, waaronder plasmaschermen, door Hamilton zelf 

geconstrueerde computers, een pagina uit Finnegan's Wake (1939) van de Ierse schrijver James 

Joyce (1882-1941) en een zogeheten nevelkamer of Wilsonvat, waarin door middel van een 

condensatiesysteem de sporen van (sub-)atomaire deeltjes zichtbaar gemaakt kunnen worden. In 

dit project waren tevens twee werken van Albrecht Dürer (1471-1528) te zien: Das grosse Glück 

(Nemesis) (ongedateerd) en Melencolia I (1514), alsook het werk L'Académie des sciences et des 

beaux-arts (1695) van Sébastien le Clerc (1637-1714). Het motto van The Typosophic Pavilion was 

"AIDE MOI : O MEDIA". In een uitermate complex geheel werden symboliek, filosofie, typologie, 

wetenschap, techniek en emotie aan elkaar gekoppeld en raakte dit werk aan het vinden van 

waarheid, werkelijkheid, betekenis en zingeving in het leven. 

 

                                                 
5 Informatie afkomstig van de internetpagina van Essor Gallery in Londen: http://www.essorgallery.com, 
geraadpleegd 19 februari 2007. 
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3.2 Lokaal – globaal en de perceptie van 'de Ander' 

 

De overeenkomstige factor in het werk van de hieronder besproken kunstenaars is dat zij in hun 

werk de verschillen illustreren tussen lokaal en globaal en tussen traditie en moderniteit. Een deel 

van hen levert commentaar op de alsmaar groeiende stedelijke ruimte en het verlies van 'de 

menselijke maat' daarbij. Verder wordt het filosofisch concept van 'de Ander' door een aantal op 

intuïtieve en subjectieve wijze gehanteerd.6 Zij doen een poging om een beter beeld te geven van 

een andere bevolkingsgroep of cultuur, vaak door middel van het portretteren van mensen met 

een andere sociaal-culturele achtergrond of uit een ander werelddeel. In deze paragraaf heb ik 

deze twee richtingen gecombineerd, omdat beide richtingen in de kern met elkaar overeenkomen 

en daarmee ook zowel de werkwijze van de kunstenaars die ik ertoe reken als de thematiek van 

hun werk. 

 

Martin Kippenberger (1953-1997) wilde voor zijn project 

Metro-Net Sculpture "Transportable Subway-Entrance" 

meerdere steden denkbeeldig met elkaar verbinden middels 

eigengemaakte, onbruikbare 'metro-ingangen' op onlogische 

locaties. De eerste ingang werd in 1993 ingegraven in een 

heuvel op het Griekse eiland Syros. [zie afbeelding] Het is 

mogelijk om in deze sculptuur af te dalen – er wordt door een 

ingebouwd ventilatiesysteem zelfs warme lucht uitgeblazen – 

maar eenmaal onderaan de trap blijkt men aangekomen te 

zijn in een doodlopende, loze ruimte. In Dawson City in 

Canada werd in 1995 een tweede exemplaar, maar dan van 

hout, ingegraven. Voor Documenta X werd in Kassel een 

exemplaar op een veld geplaatst, waarmee het stereo-type 

van het fenomeen 'metro-ingang' in deze niet-functionele 

vorm nog meer werd benadrukt door het nog verder buiten 

de context te plaatsen.7 

Van de Amerikaan Gordon Matta-Clark (1943-1978) was de fotoserieWindow Blow-Out (1976) te 

zien, die hij maakte voor een groepstentoonstelling in het Institute of Architecture and Urbanism. 

Voor deze presentatie in New York schoot hij gaten in de ramen van het instituut en hing hier foto's 

van verwaarloosde, maar wel bewoonde gebouwen met gebroken ramen voor. De directie van het 

instituut liet echter alle foto's weghalen en de ramen vervangen. Matta-Clark werkte in 1973 al met 

de fysieke omstandigheden van de metropool New York, door tijdens een veiling een vijftiental 

onregelmatig gevormde, praktisch onbruikbare braakliggende stukken grond in de wijk Queens op 

te kopen, waaronder een vierkant stuk asfalt en een stuk straatgoot. 

De Nederlandse architect Rem Koolhaas (1944) rondde in Los Angeles zijn opleiding tot architect 

af. Sinds de oprichting in 1975 is Koolhaas directeur van het Office for Metropolitan Architecture 

(OMA). Hij verwierf met OMA bekendheid met de ontwerpen voor de Villa Dall'Ava in Parijs (1984) 

en de Kunsthal in Rotterdam (1987). Koolhaas publiceerde in 1995 het boek S,M,L,XL. Hierin 

                                                 
6 Dit filosofisch concept wordt in verschillende vakgebieden gebruikt, waaronder de psychoanalyse en 
postkoloniale theorie. De exacte uitleg van het begrip 'de Ander' of 'the Other' verschilt hierbij nogal eens, maar 
over het algemeen komt de strekking van de term neer op de relatie van een subject tot een ander persoon of 
ding, waarbij het subject zichzelf ervaart als 'eigen', 'bekend', 'vertrouwd' en 'normaal' en de ander 
(logischerwijs) als 'anders', 'onbekend', 'afwijkend' en 'vreemd'. David Macey, The Penguin Dictionary of Critical 
Theory, Londen / New York / Toronto 2000, pp. 285-286 
7 Op de internetpagina http://www.centreimage.ch/metronet/metronet.htm staan de locaties waar Kippenberger 
nog meer ingangen had willen plaatsen, maar waar hij door zijn overlijden in 1997 niet aan toegekomen is. 
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verwoordt en verbeeldt hij hij zijn visie op de architectuur in een tijd van globalisering en de rol 

van de architect in de stedebouwkundige ontwikkeling van zeer grote steden. In Kassel 

presenteerde Koolhaas het project New Urbanism: Pearl River Delta (1996). Dit project bestaat uit 

de visuele en tekstuele presentatie van een studie die hij samen met studenten van Harvard 

University in Cambridge deed naar de huidige staat van deze rivierdelta nabij Hongkong en naar de 

mogelijkheden voor de ontwikkeling ervan.  

De Amerikaanse fotograaf, video-kunstenaar, architect en kunsthistoricus Dan Graham (1949) 

zoekt in veel van zijn architectonische sculpturen naar de relatie tussen binnen- en buitensluiting, 

sociale controle, intermenselijke verhoudingen en de sturende kracht die architectuur daarin kan 

zijn. In een winkelvitrine in de Treppenstraße plaatste hij tijdens documenta X het videowerk Video 

for Two Showcase Windows (1976-1997), waarbij de voorbijganger door de winkelruit heen werd 

gefilmd en zichzelf op een monitor kon bekijken. Deze werd hiermee onbedoeld onderdeel van de 

te koop aangeboden voorwerpen en tegelijkertijd gewezen op de tegenwoordig steeds vaker 

aanwezige videobewaking. New Design for Showing Videos (1995) in het Fridericianum was een 

opstelling van projectieschermen die van elkaar worden gescheiden door glazen wanden. [zie 

afbeelding] Hierdoor kon de bezoeker zowel de video in zijn 'eigen' compartiment bekijken als de 

video's en bezoekers in de hem 

of haar omringende 

compartimenten. Graham maakt 

in zijn ruimtelijke objecten vaak 

gebruik van semi-transparante 

glazen ruimtes, waardoor de 

bezoeker gedwongen wordt in de 

rol van 'voyeur'. Deze kijkt als 

het ware door het kunstwerk 

heen en kan zowel van buitenaf 

naar binnen en van binnenuit 

naar buiten andere bezoekers 

observeren. Door het gebruik 

van half spiegelend glas wordt 

de bezoeker tevens met zijn eigen aanwezigheid geconfronteerd in de hem fysiek omringende 

architectonische ruinte en, in metafysisch opzicht, in zijn sociale omgeving. 

 

Ook drie prominente fotografen die met werk in documenta X werden opgenomen toonden in hun 

werk misstanden en de harde kant van de maatschappij. Zij kunnen in plaats van institutiekritisch 

missschien beter getypeerd worden als geëngageerd, 

maatschappijkritisch of maatschappelijk betrokken.  

Van de Nederlandse fotojournalist en 

documentairemaker Ed van der Elsken (1925-1990) 

was een reeks foto's uit de periode 1959-1960 te 

zien. Een groot deel van deze serie foto's werd in 

1966 gepubliceerd in het fotoboek Sweet Life.8 De 

zwart-witfoto Durban, Australië (1959-1960) toont 

bijvoorbeeld op een simpele maar uiterst treffende 

wijze de segregatie in koloniaal Australië. [zie 

afbeelding] De tekst achterop het bankje op de foto luidt: "Europeans Blankes".  

                                                 
8 Ed van der Elsken, Sweet Life, Amsterdam 1966 
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De Amerikaanse fotograaf Walker Evans (1903-1975) fotografeerde met name het Amerikaanse 

leven. Kenmerkend is dat hij nooit de 'Amerikaanse droom' 

glorifieerde, maar neutraal en documentair probeerde de 

werkelijkheid om zich heen te registreren. Vaak laat hij hiermee ook 

de rafelranden van de Amerikaanse maatschappij zien, zoals in het 

portret van een boerenvrouw Tenant Farmer's Wife, Hale County, 

Alabama (1936). [zie afbeelding] Van Evans waren acht foto's uit de 

serie Subway Portrait (1938-1940) te zien. Deze portretten van 

onwetende metropassagiers maakte Evans met zijn camera verborgen 

onder zijn jas. Ook waren zes foto's uit zijn serie The Athenian Reach 

te zien. Het zijn foto's van rijkelijk in de gothische stijl 

geornamenteerde grafstenen die desalniettemin bijna vergaan zijn.  

Van fotografe Helen Levitt (1913) was een serie foto's in de tentoonstelling opgenomen, allen met 

als titel New York, gemaakt tussen 1936 en 1942. Het werk van Levitt is dat van de insider – ze 

leeft en werkt tussen de mensen en straatbeelden die ze vastlegt. Hoewel ze zich niet doelbewust 

richt op de minderbedeelde en kansarme bevolking van de volkswijken, geven haar foto's een 

sfeerbeeld van de over het algemeen niet al te rooskleurige toestand aldaar. 

 

De foto's van de Canadees Jeff Wall (1946) lijken terloops genomen, maar er is een gelaagdheid in 

te vinden die de lukraak geschoten foto overstijgt. 

Zijn bekende werk A Sudden Gust of Wind (After 

Hokusai) (1993) is bijvoorbeeld samengesteld uit 

vijftig verschillende opnamen.9 Voor Documenta X 

werd een zevental foto's van Wall geselecteerd, 

waaronder het bekende werk Milk (1984) en de 

recentere zwart-witfoto Housekeeping (1996). 

Housekeeping toont een hotelkamer op het moment 

dat de schoonmaakster in de deuropening op het 

punt staat de kamer te verlaten en de deur achter 

zich te sluiten. Milk toont een bevreemdend 

tafereel: een man zit schijnbaar bewegingsloos op 

de stoep en houdt in zijn hand een pak melk. [zie afbeelding] Het lijkt alsof de man stil zit, maar een 

straal melk die uit het pak in zijn hand vliegt verraadt beweging en geeft het werk een 

anticiperende kracht. 

 

De Duitse filmmaker en fotograaf Lothar Baumgarten (1944) raakte, mede doordat zijn vader 

antropoloog was, gefascineerd door niet-westerse culturen en dan met name door de leefwijze van 

inheemse Zuid-Amerikaanse stammen. In zijn installaties, boeken, foto's, films en reizen zoekt hij, 

als ware hij een antropoloog, naar een mogelijkheid waar twee culturen elkaar kunnen ontmoeten 

zonder dat dit resulteert in het verloren gaan van beider specifieke culturele identiteit. Voor 

documenta X presenteerde hij een gedeelte van het (foto-)archief dat hij aanlegde in 1978 tijdens 

zijn verblijf van meer dan een jaar bij de Yanomani-stam in Venezuela. Het archief ligt in uiterlijke 

verschijningsvorm dicht tegen een antropologische studie aan. Baumgarten registreert echter niet 

alleen, hij maakt een persoonlijk 'dagboek', waarin hij zijn ervaringen documenteert en nadruk legt 

op de manier waarop hij probeert mee te draaien in het dagelijks leven van de Yanomani. Hij 

                                                 
9 H. H. Arnason, Marla F. Prather (red.), Daniel Wheeler (red.), A History of Modern Art. Painting. Sculpture. 
Architecture. Photography, Londen 1998 (4e druk; eerste druk 1969), pp. 802 
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onthoudt zich van een oordeel en een afgeronde analyse, waarmee hij tracht te vermijden een 

definitie van deze cultuur als antropologische entiteit neer te zetten. 

Van de Nigeriaanse videokunstenaar Oladélé Ajiboyé Bamgboyé (1963) was in de Documenta-Halle 

het videowerk Paradigm Shift: African Stories (1997) te zien en in de foyer van het Museum 

Fridericianum Homeward: Bound (1995). Hierin probeert hij de 'westerse' visie op het Afrikaanse 

continent en de representatie ervan in de westerse media te nuanceren door te laten zien dat deze 

informatie tot in het extreme wordt gereduceerd tot de vermelding van rampspoed en conflict.  

In de 'installatie-performance' You can order and eat delicious poh-piah (1997) kan de bezoeker 

met de Indonesische kunstenaar Matthew Ngui (1962), die in een andere ruimte staat dan de 

bezoeker, praten via een pijp. Hierop kan Ngui antwoorden 

door tekst in een computer te tikken, die verbonden is met 

een monitor naast de opening van de pijp waarin de 

bezoeker moet praten. [zie afbeeldingen]  

In de video-installatie Matthew Ngui Walks Through a Chair 

(1997) is op een beeldscherm te zien hoe Ngui door een 

object loopt. Dit object staat naast het beeldscherm 

opgesteld; het is een sculptuur die vanuit één bepaald 

standpunt gezien kan worden als een stoel. Matthew Ngui 

refereeert in zijn werk zowel visueel, tekstueel als verbaal, 

door de fysieke afbakening van ruimte en door het gebruik 

van (cultureel bepaalde) beeldvorming aan de 

verbindingsmogelijkheden van (moderne) 

communicatiesystemen, maar ook aan de (culturele) 

barrières die door het toenemende gebruik hiervan aan het 

licht kunnen komen. 

De Mexicaanse kunstenaar Gabriel Orozco (1962) exposeerde in het Museum Fridericianum zijn 

werk Black Kites (1997). Het bestaat uit een menselijke schedel, die door Orozco uiterst 

nauwkeurig voorzien is van een zwart-wit hokjes patroon. Orozco combineert in dit werk Westerse 

abstracte esthetiek met de, met name Zuid-Amerikaanse, religieus-culturele en rituele gebruiken 

om menselijke botten te bewaren en te versieren. De titel verwijst tevens naar een roofvogel: 

black kite is het engelse woord voor zwarte wouw. 

Een zeer onopvallend werk was Untitled (1997) van de Kroatische kunstenaar Slaven Tolj (1964). 

Het bestond uit twee hoog in de Kulturbahnhof opgehangen lampen uit een kerk in Dubrovnik. Tolj 

maakt werk dat refereert aan de bewogen geschiedenis van zijn geboortestad Dubrovnik. Tolj, die 

in 1992 en 1993 in het Kroatische leger dienst had, maakt ook samen met zijn vrouw 

performances, zoals Food for Survival (1993). Hierin bedekken ze elkaars lichaam met voedsel uit 

blikjes van humanitaire hulporganisaties uit verschillende landen, waarna ze het van elkaars 

lichaam aflikken. 

 

De dubbele 16 mm filmprojectie Der Sandmann (1996) maakte de Canadese kunstenaar Stan 

Douglas (1960), naar aanleiding van het gelijknamige verhaal uit 1817 van de Duitse schrijver 

E.T.A. Hoffmann. De film en het verhaal handelen in door elkaar lopende verhaallijnen over het 

verdringen van angstige en onaangename herinneringen. Douglas gebruikt in zijn werk 

verschillende vormen van het medium film. Zo gebruikt hij in onbruik geraakte procedés en 

technieken zoals die van de stomme film met ondertitels en pianobegeleiding, en een mix van 

archiefmateriaal en in scène gezette opnames. In Der Sandmann laat Douglas drie vertellers aan 

het woord die, al pratend over de Sandmann, een oudere man die in zijn volkstuintje werkt aan 



 28

een onduidelijk soort machine, een verdrongen herinnering aan hun vermoorde vader oprakelen. 

Voor het decor werden in een filmstudio twee Duitse volkstuincomplexen van voor en na de val van 

de Berlijnse Muur volledig nagebouwd. De opnames werden vervolgens zo gemonteerd en 

geprojecteerd, dat de achtergrond in het midden van de projectie overloopt van het vervallen 

'oorspronkelijke' tuinencomplex in het half onttakelde 'nieuwe' complex. De oude situatie en de 

nieuwe lopen naadloos in elkaar over, waarmee Douglas eindeloos heen en weer refereert tussen 

oud en nieuw, verleden en heden en het terugkomen van de verdrongen herinnering. De mythische 

figuur van de Sandmann, een Duitse versie van Klaas Vaak, de teloorgang van de volkstuinen en 

het Freudiaanse begrip van de verdrongen herinnering voegt Douglas in deze filmische vertelling 

samen.  

Carsten Höller (1961) is in zijn werk als kunstenaar beïnvloed door zijn opleiding tot bioloog. Hij 

houdt zich bezig met evolutietheorieën die menselijke emoties als liefde en geluk zien als 

instrumenten voor de succesvolle reproductie van genetisch materiaal. Rosemarie Trockel (1952) 

ageert in haar foto's, schilderijen, tekeningen, video's en installaties vanuit haar feministische 

achtergrond tegen de overwegend door mannen gedomineerde kunstwereld. Ook dieren komen 

vaak in haar werk voor.10 Voor documenta X maakten Höller en Trockel samen het werk Ein Haus 

für Schweine und Menschen (1997) dat, zoals de titel al aangeeft, een bouwwerk behelste dat 

onderdak bood aan bezoekers 

van de documenta en speciaal 

voor dit kunstwerk ingehuurde 

varkens. [zie afbeelding] De 

bezoeker was vrij om het werk 

te betreden en te verlaten, 

maar kon slechts van binnenuit 

naar de varkens kijken en 

passief aanschouwen hoe deze 

'gedachteloos' hun gang gaan. 

De varkens konden op hun 

beurt zowel in het bouwwerk als 

in de open lucht rondscharrelen, 

hadden de beschikking over 

eten, drinken en stro, maar werden gevangen gehouden op het afgebakende terrein. 

Het werk KINO (1997) van de Oostenrijker Peter Friedl becommentarieerde de ontwikkelingen in 

de kunst alsmede de documenta zelf: hoewel het filmprogramma in de BALi-Kino gedraaid werd, 

leek de Documenta-Halle, waarop Friedl in grote rode neonletters het woord KINO plaatste, door de 

grote selectie video-werken die hier te zien waren welhaast een bioscoop. Ook is het een knipoog 

naar het naastgelegen gebouw waarop in grote letters wordt aangegeven dat er het Staatstheater 

is gehuisvest.

                                                 
10 Françoise Joly (red.), op.cit. (noot 4), pp. 100-101 
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3.3 Documenta X virtueel 

 

Praktische informatie, het programma van het onderdeel 100 Days – 100 Guests, alsook de 

internetgebaseerde kunstprojecten waren via de internetsite bij documenta X te raadplegen. De 

kunstprojecten zijn via deze site deels nog te raadplegen, maar omdat de pagina niet meer wordt 

onderhouden is een groot deel van de internetsite niet meer operationeel en resulteren veel 

verwijzingen naar andere internetpagina's in een foutmelding.11 De curator van de internetsite, de 

Zwitser Simon Lameunière (1961), had onder meer de volgende projecten opgenomen.  

Het kunstenaarsduo Joan Heemskerk (1968) en Dirk Paesmans (1965) maakt onder de naam jodi 

internetpagina's die onbenutte en niet-functionele mogelijkheden van het besturingssysteem van 

een computer gebruiken. De onwetende bezoeker van hun internetpagina's zou zelfs kunnen 

denken dat er iets ernstig mis is met het besturingssyteem van de eigen computer, of dat deze 

besmet is met een virus. Tegenwoordig zijn onder andere nog te raadplegen: http://asdfg.jodi.org, 

een stroboscopisch vormgegeven pagina, http://oss.jodi.org, een pagina die ervoor zorgt dat er in 

hoog tempo op willekeurige plaatsen op de monitor van de bezoeker vensters worden geopend en 

gesloten, en http://wwwwwwwww.jodi.org, die middels de beeldtaal van computerspellen en 

vervormde statistische figuren en landkaarten de indruk wekt dat er een fout is opgetreden in de 

weergave van de logische structuur van de bezochte pagina's. Alle werken verwijzen naar 

beperkingen en dogma's die spelen in de computerwereld, zoals het standaardbegin van een 

internetadres van drie w's (die een afkorting zijn van de term World Wide Web) en de vele 

verschillende foutmeldingen en mogelijke vervormingen van inhoud. 

Matt Mullican (1951) maakte voor documenta X de internetpagina Up to 625 (1997), die nu nog te 

raadplegen is via de internetpagina van het Centre pour l'image contemporaine in Genève, 

Zwitserland: http://www.centreimage.ch/mullican, waarop welhaast oneindig volgens een 

zelfbedachte structuur en middels symbolen door een aaneenschakeling van afbeeldingen, 

kleurenpatronen, foto's en teksten 'gebladerd' kan worden. Mullican maakt hiermee een soort eigen 

'mini-internet', waarbij eveneens doelloos rondgezworven kan worden door informatie en 

gegevens, waarbij er niet strikt een reden hoeft te zijn waarom deze te raadplegen zijn of 

geraadpleegd worden. 

De in Spanje geboren Antoni Muntadas (1942) maakte voor documenta X het internetproject On 

Translation: The Internet Project (1997) waarin hij op eenvoudige wijze de rol en invloed van taal, 

vertalers en (communicatie-)netwerken in de globaliserende maatschappij duidelijk maakt. Een 

eerste vertaler ontving een tekst van Muntadas, vertaalde deze en stuurde de vertaling door 

middel van een fax of e-mail door aan de volgende van de groep van twintig deelnemende 

vertalers. Doordat de tekst zo vaak werd doorvertaald, was deze, als ze uiteindelijk weer belandde 

bij de eerste vertaler, totaal veranderd. Dit proces werd tijdens documenta X in een lus herhaald. 

Een aantal van de uitkomsten en een toelichting bij het project zijn nog te raadplegen via de 

interpagina voor internetkunst influx van het Walker Art Centre in Minneapolis: 

http://www.adaweb.com/influx/muntadas. 

 

                                                 
11 Tegenwoordig is een statische versie, voor het laatst bijgewerkt in september 1997, nog te raadplegen via: 
http://www.documenta12.de/archiv/dx. 
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4. De receptie in de Nederlandse pers 

 

De vorige twee hoofdstukken geven een beeld van de visie van David en van de manier waarop zij 

daaraan invulling probeerde te geven in de verschillende onderdelen van het 'project' documenta X. 

In dit hoofdstuk zal de receptie van documenta X in de Nederlandse pers aan de orde komen. Om 

inzichtelijk te maken hoe de reacties in de loop van de tijd van toon en inhoud veranderden, heb ik 

voor een chronologische volgorde gekozen. Bij een aantal auteurs die meerdere stukken over 

documenta X hebben geschreven wijk ik hier omwille van de verduidelijking van hun standpunten 

vanaf. De bespreking van dagbladartikelen beslaat het grootste deel van dit hoofdstuk. In de 

regionale en landelijke dagbladen is veel over documenta X geschreven. Bij het maken van een 

selectie van te bespreken krantenartikelen heb ik me in eerste instantie gericht op de landelijke 

dagbladen. Wat betreft de regionale dagbladen heb ik vooral gekozen voor artikelen van auteurs 

die meerdere stukken aan documenta X hebben gewijd. Een aantal artikelen in regionale dagbladen 

komen daarom niet aan de orde.1 Aan het einde van dit hoofdstuk komen de tijdschriftartikelen 

aan bod. 

 

De berichtgeving over de tiende documenta in Kassel valt in een aantal fasen onder te verdelen. 

Opvallend is dat over het algemeen gezegd kan worden dat deze berichtgeving overwegend 

bestaat uit zeer betrokken opiniërende artikelen, al dan niet gekleurd door een subjectieve afkeur 

van de persoon Catherine David. 

Tot aan de persbezichtigingsdagen op 19 en 20 juni 1997 bestaat de aandacht in dagbladen 

voornamelijk uit 'statische' berichtgeving zoals over het feit dat Catherine David, als eerste vrouw 

in die functie, is aangesteld als artistiek directeur van documenta X.2 Ook is er kritiek op het feit 

dat er vanuit de organisatie erg weinig informatie wordt verstrekt en wordt er gespeculeerd over 

het aantal deelnemende Nederlandse kunstenaars.  

De toon van de reacties in de pers vlak voor de opening en tijdens documenta X is ronduit negatief 

te noemen. Een groot gedeelte is openlijk afwijzend en verontwaardigd en zeker rond de 

persbezichtigingsdagen (naar aanleiding van een aantal 'incidenten' tijdens de opening, zie 

hoofdstuk 4.2) met name gericht aan het adres van Catherine David. De opmerkelijke keuze voor 

een binnen de internationale kunstwereld nog relatief onbekende Franse conservator, maar vooral 

haar houding ten opzichte van de pers worden als stuitend of in ieder geval offensief beschouwd.  

Vanaf 26 juni 1997 verschijnen meer inhoudelijk gerichte besprekingen van documenta X. Deze 

blijken onverminderd kritisch en eveneens overwegend negatief, maar richten zich wel duidelijker 

op de door David geleverde prestaties in plaats van op haar persoonlijke houding. Vooral de 

auteurs die schreven voor de landelijke dagbladen proberen aan de hand van een analyse van het 

project duidelijk te maken waar hun ongenoegen vandaan komt.  

 

In de Nederlandse weekbladen en tijdschriften over beeldende kunst is, zeker ten opzichte van de 

hoeveelheid artikelen die in de dagbladen verscheen, relatief weinig aandacht besteed aan 

documenta X. In Metropolis M werden een interview met Catherine David en een opiniërend stuk 

van Paul Groot gepubliceerd. Het redactioneel commentaar van Kunstbeeld was tweemaal gewijd 

                                                 
1 De strekking van deze artikelen komt in essentie overeen met de teksten die ik wel bespreek. Het feit dat ik 
ze hier niet bespreek heeft dan ook geen consequenties gehad voor mijn conclusie. 
2 Waarschijnlijk zijn de meeste van dit soort eenvormige berichten (vrijwel) letterlijk overgenomen van 
persberichten afkomstig van persbureau's als ANP (Algemeen Nederlands Persbureau) en DPA (Deutsche Presse 
Agentur). In de noten verwijs ik bij dit soort artikelen gemakshalve en omwille van de leesbaarheid van het 
notenapparaat naar één van de mogelijke bronnen. Voor een vrijwel volledige lijst van krantenartikelen, 
waaronder de bronvermeldingen uit het notenapparaat en de mogelijke alternatieven met grofweg dezelfde 
strekking, zie bijlage. 
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aan documenta X, of beter gezegd aan Catherine David.3 Ook werd in ditzelfde blad in drie 

opeenvolgende nummers, onder de titel Uit de documenta gelicht, werk van een drietal 

deelnemende kunstenaars besproken.4 Deze artikelen zal ik niet behandelen, omdat zij niet 

specifiek genoeg op het totale project ingaan. Verder waren er artikelen in Elsevier, Vrij Nederland, 

De Groene Amsterdammer, Kunstwerk en een viertal vakspecifiekere tijdschriften zoals De 

Architect. Het eerste nummer van De sandwich-man, het onregelmatig verschijnende tijdschrift 

van de Nederlandse afdeling van de Association Internationale des Critiques d'Art (AICA), was 

geheel gewijd aan documenta X. Het bevatte een negental artikelen van AICA-leden en beslaat 

daarmee het grootste deel van de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.

                                                 
3 Anoniem, 'Commentaar. De honderd dagen van Catherine David', Kunstbeeld, jaargang 21 (1997) nummer 7-8, p. 11 
 Anoniem, 'Commentaar. De werpslinger van Catherine David', Kunstbeeld, jaargang 21 (1997) nummer 9, p. 11 
4 Rob Perrée, 'De verhalen van K.J. Marshall. Uit de documenta gelicht 1', Kunstbeeld, jaargang 21 (1997) 
nummer 10, pp. 12-15 
Rob Perrée, 'De wederkomst van Öyvind Fahlström. Uit de documenta gelicht 2', Kunstbeeld, jaargang 21 
(1997) nummer 11, p. 30-33 
Rob Perrée, 'Het onaffe werk van Martin Walde. Uit de documenta gelicht 2', Kunstbeeld, jaargang 21/22 
(1997/1998) nummer 12/1, pp. 27-29 
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4.1 Berichten vooraf 

 

In eerste instantie was er in de maand maart van het jaar 1994, vlak na de officiële bekendmaking 

van haar aanstelling, berichtgeving in veel Nederlandse dagbladen dat Catherine David was 

uitgekozen om documenta X samen te stellen. Ook voormalig documenta-samensteller Harald 

Szeemann en de toenmalige directeur van het Witte de With in Rotterdam, de Belg Chris Dercon 

(1958), behoorden tot de kandidaten, hoewel door de aanstellingscommissie over de overige 

kandidaten niet meer werd gezegd dan dat David was gekozen "aus Einer Gruppe hochqualifizierten 

Bewerbern."5 De berichtgeving was zeer eenvormig en hoogstwaarschijnlijk gestoeld op, zo niet 

een letterlijke kopie van, een officieel persbericht van DPA (Deutsche Presse Agentur).6 Er wordt 

steevast gemeld dat Catherine David de eerste vrouw zal zijn die een documenta samenstelt, dat 

zij met haar aanstelling de Belg Jan Hoet, die in 1992 documenta IX samenstelde, zal opvolgen en 

dat de in 1982 door Rudi Fuchs samengestelde documenta 7 de meeste indruk op haar maakte. 

Daarnaast wordt melding gemaakt van het feit dat David conservator was bij het Centre Pompidou 

in Parijs alvorens bij het Musée Jeu de Paume te beginnen. Voor het overgrote deel wordt verder 

vermeld dat "een commissie van deskundigen," waaronder toenmalig directeur van het Museum für 

Angewandte Kunst Frankfurt Jean-Christophe Amman,7 koos voor David "vanwege haar grote 

ervaring in het organiseren van tentoonstellingen" en "om de manier waarop zij met andere 

kunstdisciplines als literatuur en film omgaat."8 Over de inhoudelijke kant van haar plannen wordt 

gemeld, dat David de nadruk wil leggen op culturen buiten Europa. Over de selectieprocedure wist 

het Belgische tweemaandelijkse kunsttijdschrift De Witte Raaf verder te melden dat de bekende 

Duitse kunsthistoricus en curator Kasper König (1943), met name bekend als curator van talrijke 

tentoonstellingen, waaronder Skulptur Projekte Münster in 1987 en 1997, niet eens het laatste 

selectieniveau behaalde. Volgens Yves Aupetitallot kon dit, in combinatie met het feit dat ook de 

uiteindelijke keuze niet gevallen is op Chris Dercon, niet anders betekenen dat het feit dat 

Catherine David een vrouw was de doorslaggevende factor was geweest bij de keuze van de 

commissie.9 

 

In de maand juli van datzelfde jaar berichtten vier zuidelijke regionale kranten dat Catherine David 

op donderdag 7 juli 1994 in het Van Abbemuseum in Eindhoven een lezing zou houden "over de 

relatie tussen westerse en niet-westerse kunst."10 David was door het Grafisch Atelier Daglicht in 

Eindhoven uitgenodigd om een lezing te geven ter gelegenheid van de presentatie van een nieuwe 

publicatie over een multicultureel project in Eindhoven. Din Pieters (NRC Handelsblad) en Robbert 

Roos (Trouw) gingen achteraf inhoudelijk op de lezing in. Hoewel David doelbewust het onderwerp 

Documenta X vermeed, had het onderwerp van haar lezing wel met de (toen nog waarschijnlijke) 

                                                 
5 Paul Depondt, 'Française David organiseert de Documenta van Kassel', de Volkskrant, 15 maart 1994 
6 Een aantal regionale dagbladen (waaronder De Gelderlander, De Limburger, Overijssels Dagblad en Brabants 
Dagblad) en het NRC Handelsblad vermelden DPA als directe bron. Alle overige krantenberichten, uitgezonderd 
het artikel van Paul Depondt, zijn anoniem of "van onze kunstredactie." 
7 Anoniem, 'Conservatrice Cath. David leidt in 1997 Documenta X', Trouw, 14 maart 1994 
8 Anoniem, 'Eerste vrouw leidt tiende Documenta', De Telegraaf, 15 maart 1994 
9 Yves Aupetitallot, 'Documenta X', De Witte Raaf, (mei 1994) nummer 49, geraadpleegd 22 april 2007 via het 
online-archief van De Witte Raaf op de internetpagina: http://www.dewitteraaf.be. 
Aupetitallot gist naar de beweegredenen van de commissie, daar Catherine David op zijn vraag om wederhoor 
weigert te antwoorden. Hij speculeert over de achterliggende gronden van de keuzebepaling. Volgens hem 
hadden de concepten van Dercon en König waarschijnlijk vele malen meer de voorkeur van de commissie, 
alsook het feit dat zij beiden de verantwoordelijkheid hadden gedragen voor een instelling. Het grote aantal 
verbaasde en overwegend afkeurende reacties op de uitkomst ondersteunen Aupetitallot in zijn conclusie dat 
een vrouw de voorkeur genoot van de commissie. 
10 Anoniem, 'Artistiek leider Documenta X geeft lezing in Van Abbe', de Gelderlander, 1 juli 1994 
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inhoud ervan te maken. David waarschuwde, dat "escapisme" en de "behoefte aan 'vers vlees' " de 

realistische representatie van niet-westerse kunst en cultuur zou kunnen schaden.11 Expliciet 

bekritiseerde zij als voorbeeld hiervan de tentoonstelling Magiciens de la terre (1989) in het Centre 

Pompidou, waar volgens David door overmatige aandacht voor het magische (dat in haar ogen 

alleen nog in niet-westerse culturen wordt gecultiveerd voor toeristische doeleinden) een 

karikatuur van niet-westerse kunst werd gepresenteerd.  

Robbert Roos wist een gesprek aan te gaan met Catherine David en kon daardoor iets meer ingaan 

op de eerste ideeën van David voor de tentoonstelling. Hij citeerde haar in zijn artikel dan ook 

uitvoerig.12 David spreekt over de noodzaak van een nieuwe invulling van grote 

groepstentoonstellingen als documenta en de Biënnale van Venetië. Zij wil "dat er ruimte is voor 

reflectie, denkprocessen en esthetische experimenten",13 waarmee ze vooruitloopt op de uitwerking 

van haar ideeën in de vorm van Parcours en de discussieavonden van het programma 100 Days – 

100 Guests. Tijdens haar lezing in Eindhoven stelde David dat "het traditionele onderscheid tussen 

westers en niet-westers" wat haar betreft beter kon worden omgezet in het onderscheid "stedelijk 

en niet-stedelijk of megapool en metropool."14 Roos had zo zijn bedenkingen bij de haalbaarheid 

van het samenstellen van een documenta over deze thema's. Hij verwachtte dan ook dat het nog 

"een huzarenstukje [zou] worden om deze thematiek te verplaatsen naar de context van een toch 

provinciale stad als Kassel."15 

 

Eind februari 1997 was er in diverse regionale en landelijke dagbladen sprake van de selectie van 

drie Nederlandse kunstenaars: de architect Rem Koolhaas, de fotograaf Ed van der Elsken en de in 

Oostenrijk geboren en in Nederland werkzame fotografe Aglaia Konrad (1960).16 Hans den Hartog 

Jager wist hieraan een vierde naam toe te voegen: de fotografe en videokunstenares Marijke van 

Warmerdam (1959).17 Tijdens een persconferentie op dinsdag 4 maart 1997 in Witte de With in 

Rotterdam voegde Catherine David "haast onverstaanbaar en met zichtbare tegenzin" nog eens 

drie namen aan het lijstje Nederlandse deelnemers toe: de architect Aldo van Eyck (1918-1999), 

theatermaker Ritsaert ten Cate (1939) en de internetkunstenaar Geert Lovink (1959).18 Uiteindelijk 

zou ook de Nederlandse internetkunstenaar Joan Heemskerk, als onderdeel van het 

internetkunstenaarsduo jodi, deelnemen aan de tentoonstelling en werd de Nederlandse filmmaker 

Johan van der Keuken (1938) uitgenodigd als spreker in het lezingen- en discussieprogramma 100 

Days – 100 Guests.  

 

Drie maanden voor de opening van documenta X werd er een reeks persconferenties georganiseerd 

waarin David de internationale pers te woord stond: vrijdag 28 februari in Berlijn, zaterdag 1 maart 

in Parijs, maandag 3 maart in Turijn, dinsdag 4 maart in Rotterdam, woensdag 5 maart in 

Stockholm, donderdag 6 maart in Londen en vrijdag 7 maart in New York.19 In diezelfde periode, 

waarschijnlijk met name naar aanleiding van de persconferentie in Rotterdam, verscheen er in de 

Nederlandse dagbladen een reeks artikelen die ingingen op de door David gedane (of juist 

vermeden) uitspraken over de dan nog vaag omschreven thematiek van de tentoonstelling.  

                                                 
11 Din Pieters, 'Documentaleidster even in Nederland', NRC Handelsblad, 8 juli 1994 
12 Robbert Roos, 'Catherine David kiest voor drama in tiende Documenta', Trouw, 9 juli 1994 
13 Ibidem 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
16 Anoniem, 'Werk van Koolhaas, Van der Elsken en Konrad gekozen voor Documenta', de Volkskrant, 27 
februari 1997 
17 Hans den Hartog Jager, 'Voorlopig vier Nederlanders op Documenta Kassel', NRC Handelsblad, 27 februari 1997 
18 Marina de Vries, 'David kiest zeven Nederlanders voor Documenta', Het Parool, 5 maart 1997 
De Vries spelt overigens de naam van Geert Lovink verkeerd, namelijk als "Gert Lovinck."  
19 Lucette ter Borg, Ineke Schwartz, 'Cathérine David predikt oproer in Kassel', de Volkskrant, 7 maart 1997 
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David maakte duidelijk zelf de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling van het 

gehele project.20 Tegelijkertijd weigerde ze echter een lijst met namen van deelnemers vrij te 

geven. Ondanks het feit dat een groot deel van de Nederlandse deelnemers al bekend was 

geworden, legde David uit waarom ze zo'n lijst niet bekend wilde maken. Lijsten met namen 

zouden in haar ogen slechts goed zijn voor "voetbalelftallen en voor de Top-50."21 Een belangrijker 

overweging lijkt mij echter het fenomeen marktwerking, dat volgens David afleidde van waar het 

werkelijk om ging, namelijk de kunst. "Zodra je namen noemt, stijgen de prijzen van kunstwerken 

en ontstaan er nationalistische polemieken over wie welk land vertegenwoordigt."22 Verder 

verklaarde ze met het geheimhouden van de lijst ook "politiek- en nationaal getinte discussie [...] 

over de representativiteit van deelnemende kunstenaars en projecten" te willen vermijden, zowel 

voor zichzelf als voor de kunstenaars, want "Dokumenta is onafhankelijk en heeft aan niemand 

voor zijn keuzen verantwoording af te leggen."23  

Een artikel in de Volkskrant ging als enige wat dieper in op de Nederlandse deelnemers door een 

kort beeld van de carrières van Ten Cate, Van Eyck, Lovink en Van Warmerdam te schetsen.24 In 

het Eindhovens Dagblad verscheen een interview met Marijke van Warmerdam.25  

 

De verslaglegging in de artikelen naar aanleiding van deze persconferenties is overwegend te 

typeren als neutraal, hoewel ik er toch een onderliggende toon in meen te bespeuren van 

ongenoegen jegens het uitblijven van concrete informatie of een uitgewerkt program met een lijst 

van deelnemers. De auteur van een artikel in De Telegraaf vond het klaarblijkelijk niet prettig dat 

David "haar gehoor liever onderhoudt met nogal vage, wollige theorieën" en "aan namen noemen 

een broertje dood" had.26  

Duidelijker kwam het ongenoegen naar de oppervlakte in een artikel van Koos Tuitjer.27 Tuitjer 

schetste in eerste instantie een sfeerbeeld van de persconferentie. Het Witte de With straalde 

volgens hem "een steriele nuchterheid uit," de drie "geheel in het zwart geklede functionarissen" 

die de persconferentie zouden geven, waaronder David (de andere twee aanwezigen worden niet 

geïntroduceerd), namen "zwijgend" plaats aan een tafel die volgens Tuitjer "een toonbeeld van 

soberheid" was.28 Een waarschijnlijk terecht punt van kritiek uitte Tuitjer ten opzichte van de 

voertaal die tijdens de conferentie werd gesproken, namelijk het Engels. Niet omdat er iets mis zou 

zijn met het in het Engels toelichten van een internationaal vermaarde kunsttentoonstelling, maar 

om de simpele reden dat het de Française David volgens Tuitjer de nodige moeite kostte om zich 

goed verstaanbaar en begrijpelijk te maken in het Engels.29 

 

                                                 
20 "Er zijn soms hele lange discussies geweest, we hebben met ontzettend veel mensen gepraat, maar we 
hebben besloten tegen een comité van museumexperts. Dan kun je tenminste doen wat je wilt. Die vrijheid heb 
je nodig. En ik vind het een ethische kwestie, dat ik voor alles [sic] keuzes verantwoordelijk ben", geciteerd 
naar: Alice Broeksma, 'Catherine David: 'Kunst is geen showbusiness' ', Haagsche Courant, 3 maart 1997 
21 Anoniem, 'Recordaantal Nederlanders gevraagd voor Documenta', de Volkskrant, 5 maart 1997 
22 Ibidem 
23 Anoniem, 'Documenta X zoekt 'globalisering' ', Rotterdams Dagblad, 5 maart 1997 
24 Anoniem, 'Recordaantal Nederlanders gevraagd voor Documenta', de Volkskrant, 5 maart 1997 
25 Angelique Spaninks, 'Van Warmerdam op Documenta X', Eindhovens Dagblad, 1 maart 1997 
26 Anoniem, 'Zes Nederlanders op Documenta X. Voor het eerst filmprogramma op culturele manifestatie 
Kassel', De Telegraaf, 7 maart 1997 
27 Koos Tuitjer, 'Eerste Documenta-vrouw staat niets meer in de weg', Eindhovens Dagblad, 5 maart 1997 
Dit artikel werd in vrijwel identieke vorm tevens gepubliceerd in de Gelderlander en De Stem, zie bijlage. 
28 Ibidem. Enigszins onbegrijpelijk is de volgende toevoeging aan dit sfeerplaatje: "Drie glazen en een literfles 
Spa bepalen de intellectuele monoloog, die volgt."  
29 Ibidem 
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Kunstcritici Lucette Ter Borg (1962) en Ineke Schwartz (1961-2004) leken de periode die voor de 

persconferenties was vrijgemaakt wat karig te vinden.30 Zij hadden voor de persconferentie in New 

York een interview met Catherine David op haar hotelkamer.31 In hun artikel weten ze meer over 

Davids ideeën te vermelden dan andere auteurs, hoewel het voornamelijk neerkomt op meer van 

hetzelfde in andere woorden. Het blijkt echter ook de moeite van vermelden waard dat het 

interview plaatsheeft terwijl David uitgestrekt op haar hotelbed ligt en dat ze niet onderbroken 

wenst te worden als ze aan het woord is.32 Toch hebben zij een met Tuitjer overeenkomstig punt 

van kritiek, namelijk de manier waarop David spreekt in het openbaar. Ditmaal is de kritiek echter 

niet gericht op de voertaal maar op de woordkeuze. David zou volgens hen door haar verlangen zo 

precies mogelijk te verwoorden wat ze bedoelt "nuance op nuance" stapelen, "maar het resultaat 

klinkt vaak zo vaag dat ze het gros van haar toehoorders verbijsterd achterlaat."33 

 

Ook Anna Tilroe (1946), kunstcritica voor NRC Handelsblad en de Volkskrant, had een interview 

met Catherine David. Dit werd gepubliceerd in NRC Handelsblad drie maanden na het interview van 

Ter Borg en Schwartz.34 Doordat de opening van documenta X op het moment van het interview 

nog slechts een aantal weken op zich liet wachten en de opbouwwerkzaamheden dus volop in gang 

waren, lukte het Tilroe wel iets dieper door te vragen naar Davids keuzes. Tilroe wist, tijdens een 

rondgang langs het parcours dat de bezoeker langs de diverse tentoonstellingsgebouwen voerde, 

van een persvoorlichtster te achterhalen dat gevestigde namen als Michelangelo Pistoletto, Hélio 

Oiticica, Dan Graham, Richard Hamilton en Marcel Broodthaers een soort leidraad door de 

tentoonstelling zouden gaan vormen.  

Het gesprek begon met de vraag aan David waarom ze nog steeds geen officiële lijst met 

deelnemers had vrijgegeven, ondanks het feit dat, in de woorden van Tilroe, haar 

"oesterachtigheid" en "in rad franglais uitgesproken theoretische verhandelingen" haar niet geliefd 

hadden gemaakt bij de pers. David herhaalde haar overtuiging dat namen slechts van belang 

zouden zijn voor de kunstmarkt, terwijl zij juist wilde dat men zich in de inhoud verdiepte van wat 

werd aangeboden. David beaamde de stelling van Tilroe dat de jaren zestig en zeventig, waarin 

bovengenoemde kunstenaars hun eerste belangrijke werken maakten, "zowel in de pop-cultuur als 

in de kunst" weer "in de mode" waren geraakt. Ze legde uit dat deze kunstenaars met oud en 

nieuw werk vertegenwoordigd zouden zijn, om zodoende een vergelijking mogelijk te maken 

tussen 'toen' en 'nu', zowel binnen het oeuvre van deze 'oudere kunstenaars' als tussen hun werk 

en dat van de huidige generatie kunstenaars. Hierbij lag volgens David in het verleden de nadruk 

op het conceptuele in een werk, terwijl het tegenwoordig meer om "de activiteit, het maken" zou 

gaan. Dit laatste had volgens David tot gevolg dat zij persoonlijk het "gebrek aan afstand en een 

veelomvattend concept" en de "enigszins naïeve en banale kant van een groot aantal hedendaagse 

kunstwerken" als teleurstellend ervoer.  

De keuze om werk van architecten als Rem Koolhaas en Aldo van Eijck een prominente plek te 

geven binnen een tentoonstelling die van oorsprong gericht is op eigentijdse en moderne 

beeldende kunst, verdedigde David met het argument dat volgens haar zowel Van Eijck als 

                                                 
30 "[...] zeven persconferenties in niet veel meer dan een week. Meer tijd trekt ze niet uit voor publiciteit", in: 
Lucette ter Borg, Ineke Schwartz, 'Cathérine David predikt oproer in Kassel', de Volkskrant, 7 maart 1997 
31 Lucette ter Borg was destijds kunstredacteur bij NRC Handelsblad en coördinator Beeldende Kunst bij de 
Volkskrant. Tegenwoordig is zij kunstredacteur bij Vrij Nederland. Ineke Schwartz was auteur en kunst- en 
cultuurcritca voor onder andere Elsevier, NRC Handelsblad en de Volkskrant. 
32 "Een onderbreking pareert ze bot: 'Val me niet in de rede! Ik probeer na te denken. Dit is geen televisie-
show' ", geciteerd naar: Lucette ter Borg, Ineke Schwartz, op.cit. (noot 30) 
33 Ibidem 
34 Anna Tilroe, 'Kunst is geen intelligent decor. Gesprek met Catherine David over de tiende Documenta', NRC 
Handelsblad, 6 juni 1997 



 36

Koolhaas in hun werk rekening houden met meer facetten van architectuur dan alleen het 

ontwerpen van een gebouw, "omdat ze urbanist zijn, mensen die op een zeer antropologische 

manier werken."35 Hoe de keuze voor deze architecten zich binnen haar gehele concept voor 

documenta X nu werkelijk zou verhouden tot haar keuze voor beeldend kunstenaars, werd uit 

Davids antwoord niet duidelijk. Wel beaamde ze dat dit aansloot bij haar wens om de 

tentoonstelling in het teken te stellen van werk dat zich bezighoudt met, in de woorden van Tilroe, 

"de ruimte, de mens en de economie."36 

Tilroe haalde nog een ander voorbeeld aan van werk dat zich aan de rand van de beeldende kunst 

bevindt: de kostuums en voorwerpen van de bij Tilroe overigens "totaal onbekende" Braziliaanse 

schilder en beeldhouwer Lygia Clark (1920-1988). [zie afbeelding] De kostuums maakte Clark, die 

tevens therapeute was, om te gebruiken tijdens therapeutische sessies waarbij twee personen 

elkaar door 'ingangen' in de kostuums moesten bevoelen.37 Het bleek voor David lastig de 

kostuums als object tentoon te stellen zonder het gevaar te lopen dat ze "het karakter van een 

relikwie" kregen. De oorspronkelijke functie kwam zonder verdere uitleg volgens Tilroe uiteindelijk 

niet of nauwelijks over, omdat de voorwerpen 

"keurig gerangschikt op een tafel en met een 

aanrakingsverbod" als kunst werden 

gepresenteerd. David vond de onbekendheid 

van Clark en de manier van het presenteren 

van haar 'werk' echter geen belemmering, 

maar ze wist dit tijdens het gesprek niet veel 

duidelijker te onderbouwen dan met de 

opmerking dat in haar ogen "de vormen en 

kleuren zo sterk zijn dat het werk nog steeds 

leeft."38  

Tilroe verwachtte dat "de gevestigde kunstorde" het nakijken zou hebben bij deze tiende 

documenta, aangezien David "een strenge theoretica, type Franse intellectueel" is.39 Kunst als 

verhandelbaar object leek bij David taboe en daarmee ook de schilderkunst. Deze documenta zou 

volgens Tilroe dan ook veel moeilijk of niet verhandelbare kunst tonen zoals geluidssculpturen, 

installaties en films. Na een discussie over de mate waarin de schilderkunst nog wel of niet 

interessant en ter zake doende zou zijn, besluit Tilroe het stuk met de constatering dat David aan 

geschiedenis hecht en dat dit tot uiting zou komen middels de door haar zelf bedachte term 

retroperspectief. Daarbij zou het beeld dat documenta X zou schetsen van verleden en heden en 

van de onderliggende verbanden die er zouden zijn tussen die twee, onvermijdelijk gekleurd 

worden door de blik van David, een gegeven dat David overigens zelf eerlijk toegaf.40 

                                                 
35 Ibidem 
36 Ibidem 
37 Ibidem 
38 Ibidem 
39 Ibidem "Ze hanteert denkbeelden en begrippen van Benjamin, Deleuze en Bourdieu alsof ze ze zelf heeft 
bedacht en mengt de oud-linkse cultuurkritische opvattingen van de Amerikanen Buchloh, Foster en Kraus 
probleemloos met de hare." 
40 Ibidem "Deze Documenta is een blik op de wereld en op de esthetiek van nu. [...] Ja, er zit altijd een blik van 
iemand achter. [...] Het is niet voldoende om [...] te zeggen: 'Hier houd ik wel of niet van'. Je moet je positie 
duidelijk maken, hoe voorlopig die ook is." 
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4.2 De knuppel in het hoenderhok 

 

De eerste artikelen van journalisten die documenta X tijdens de persbezichtigingsdagen bezochten, 

verschenen op 20 juni 1997 in de landelijke dagbladen de Volkskrant, Het Parool, Algemeen 

Dagblad en NRC Handelsblad. Op 21 en 23 juni 1997 volgden De Telegraaf en Trouw en een groot 

aantal regionale dagbladen.41 In deze artikelen werd de voorgaande documenta, waarvan Jan Hoet 

artistiek directeur was, vaak aangehaald om het contrast tussen beide tentoonstellingen en de 

gang van zaken tijdens de opening duidelijk te maken. De manier waarop deze vergelijking in veel 

van de artikelen wordt getrokken – er spreekt soms een bijna nostalgisch verlangen naar 'betere 

tijden' en meer luchtigheid uit – is een indicatie dat er nogal wat verwachtingen leefden omtrent 

invulling en inhoud van deze tiende documenta.  

 

Bijna alle artikelen besteedden aandacht aan de persconferentie van Catherine David die tijdens de 

eerste persbezichtigingsdag op donderdag 19 juni 1997 werd belegd in de Stadthalle in Kassel.42 

De persconferentie leidde op zich namelijk al tot het nodige ongenoegen bij de talrijke aanwezige 

journalisten.43 Als openingsrede las David in het Frans een tekst voor die de aanwezige pers een 

dag eerder al had ontvangen.44 Over de inhoud en de toegevoegde waarde van de voordracht en 

over Davids ontwijkende antwoorden waren de aanwezige persleden onverdeeld negatief. Het feit 

dat er "klaterend applaus" uit de zaal opklonk, nadat een van de aanwezige journalisten vroeg 

waarom David zich beperkte tot het voorlezen van een al bekende tekst en waarom ze bleef 

weigeren om in te gaan op inhoudelijke vragen, zegt veel over de overheersende frustraties van de 

in Kassel bijeengekomen internationale kunstpers.45 

 

Wanneer een Japanse journalist David vraagt om een verklaring voor het feit dat er in zijn ogen zo 

weinig kunstenaars van niet-westerse oorsprong opgenomen zijn in de tentoonstelling, en David 

simpelweg weigert te antwoorden, omdat ze "aan haar geschreven tekt niets heeft toe te voegen", 

is er wederom bijval vanuit de zaal; ditmaal een massale uiting van verontwaardiging.46 Dit is 

volgens de kunstcriticus Menno Schenke (1950), naast het feit dat ze "snauwt" en haar 

opmerkingen "bits" zijn, een van de redenen waarom David het "botte, bitse voorbeeld van Franse 

arrogantie" is. Volgens Schenke waren de reacties van de collega-persleden op "de 

monstermanifestatie" van "mevrouw David" ook niet al te positief. Meer dan eens hoorde hij tijdens 

een rondgang door de tentoonstelling de kwalificatie "wat een shit" en verschillende mensen 

verzuchtten blij te zijn de volgende dag weer naar huis te kunnen. Deze opmerkingen plaatste 

Schenke in een artikel in Algemeen Dagblad van 20 juni 1997.47 Vergeleken met een tweede artikel 

van zijn hand drukte Schenke zich nog mild uit.  

                                                 
41 Voor een vrijwel volledige lijst van artikelen in regionale en landelijke dagbladen zie bijlage. 
42 Menno Schenke, 'Dokumenta: een blik terug naar voren', Algemeen Dagblad, 20 juni 1997 
43 Tuitjer schatte het aantal aanwezige journalisten op ruim 1500, Wesseling hield het op 2000, terwijl Ter 
Borg, Schenke en Van den Hoven een aantal noemden van 2500. Van de Velde dacht dat het er "niet minder 
dan 2500" waren. 
44 Volgens Wesseling en Schenke duurde het voorlezen van de gehele tekst maar liefst drie kwartier, maar 
volgens Tuitjer duurde de voordracht "precies eenentwintig minuten". Welke tekst dit geweest is wordt in geen 
van de artikelen vermeld. Ter Borg noemde het een "catalogusinleiding", Wesseling "een tekst [...] die ook in 
de catalogus staat afgedrukt". Hoogstwaarschijnlijk was het de inleiding van Documenta X – the book : politics 

poetics, hoewel het voorlezen daarvan mijns inziens niet zo lang zou hoeven duren als volgens de hier 
genoemde auteurs het geval was. 
45 "Een klaterend applaus onderstreepte alle ergernis over een voortdurend ontwijken van opgeworpen vragen", 
in: Koos Tuitjer, 'David kan absoluut niet tegen kritiek', de Gelderlander, 21 juni 1997 
46 Menno Schenke, op.cit. (noot 42) "Buh klinkt het uit zeker 1500 van de 2500 kelen in de Stadthalle in Kassel."  
47 Menno Schenke, op.cit. (noot 42) 
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In dit tweede artikel, dat drie dagen later verscheen in Algemeen Dagblad, laat hij zijn 

verontwaardiging de vrije loop.48 Hij geeft aan dat hij zich met name stoort aan de "pseudo-

intellectueel" Catherine David en haar theoretische inslag. Er staan weliswaar veel lezenswaardige 

teksten (die echter "geen catalogus willen zijn") in het boek bij de tentoonstelling, maar ook 

evenzoveel "blabla". Davids neiging om te referen aan filosofen is Schenke een doorn in het oog.49 

Voor een goed begrip en een evenwichtige waardering van kunst in het algemeen of van 

documenta X in het bijzonder, zou volgens hem geen voorwaarde moeten zijn dat de bezoeker veel 

namen van theoretici en de strekking van hun theorieën kent of wil leren kennen.50 De frustraties 

over het gebrek aan gevoeligheid, het ontwijken van menselijke emotie en de nadruk die gelegd 

werd op verstand, tekst en theoretische reflectie zijn zo groot, dat Schenke zich de opmerking laat 

ontlokken dat hij wenst dat er een bepaling komt die het Fransen verbiedt zich op professionele 

basis bezig te houden met hedendaagse kunst.51 Schenke heeft voor documenta X uiteindelijk geen 

goed woord meer voor over. Voor hem is het gehele project "een ramp, zowel tentoonstelling als 

idee." Hij is zich er echter wel van bewust dat hij de in kunst geïnteresseerde lezer van zijn tekst 

met een dilemma opzadelt en adviseert deze dan ook om vooral niet de moeite te nemen 

documenta X te gaan bezoeken.52 

 

Waar Schenke onverbloemd zijn irritatie verwoordde, gaf Koos Tuitjer in zijn tweede artikel over 

documenta X, ditmaal in de Gelderlander, op een wat beschouwelijker toon aan niet echt tevreden 

te zijn met de gang van zaken.53 Meer dan de helft van het artikel vulde hij met anekdotes over de 

persconferentie tijdens de opening. Het antwoord van David op de vraag van de Japanse journalist 

was volgens hem een "botte aansporing om haar inleiding nog maar eens goed na te lezen."54 Ook 

schoot David "geterd uit haar slof" toen een Franse journaliste door bleef vragen over de nadruk 

die in de tentoonstelling lag op kunstenaars uit Europa en Noord-Amerika. David wenste hierop 

geen antwoord te geven en beëindigde daarom abrupt de persconferentie, met als laatste 

opmerking: "we zijn de Verenigde Naties niet".55  

In een derde artikel, op 26 juni 1997 gepubliceerd in zowel de Gelderlander als De Stem, 

onderbouwde Tuitjer zijn kritiek steviger.56 Vergeleken met de uitbundige presentatie "met toeters 

en bellen" van de negende documenta van de hand van Jan Hoet, had documenta X volgens Tuitjer 

"een hoog hersenspinsel-gehalte". Tuitjer vond het jammer dat de Documenta-Halle, door Hoet in 

1992 ingewijd als tentoonstellingsruimte, door "mevrouw David" zijn ingericht tot "praathuis". Door 

alle lezingen, het doorlopende filmprogramma, het theaterweekeinde in het begin van de maand 

september en het ruim 800 pagina's tellende boek zou de bezoeker de tentoongestelde werken 

                                                 
48 Menno Schenke, 'Denken en kletsen met je ogen dicht. Documenta X bant emotie uit de kunst', Algemeen 

Dagblad, 23 juni 1997 
49 Ibidem "Hou op met die onzin! Hou op met het laten vallen van namen van filosofen, hou op met het 
schrijven van onbegrijpelijke tekst." 
50 Ibidem "Paniek! Ook ik heb Nietzsche nog niet vanuit Deleuze bekeken! Dan gaat het met mijn waardering 
van documenta X falikant mis!" 
51 Ibidem "Laten we opnieuw vaststellen: Fransen mogen zich slechts met kunst uit het verleden bemoeien. 
Klassieke en klassiek-moderne kunst benaderen ze op een smaakvolle wijze. Maar jaag de Fransen weg zodra 
de kunst van nu aan bod komt, want daar snappen ze niks van. Dan produceren ze onleesbare ellenlange 
teksten en zwatelen oeverloos uit hun nek." 
52 Ibidem "Ja maar, vraagt u nu, moet ik naar Kassel van de zomer of niet? Als ik u was, zou ik thuisblijven..." 
53 Koos Tuitjer, 'David kan absoluut niet tegen kritiek', de Gelderlander, 21 juni 1997 
54 Lucette Terborg noemt dit voorval ook en citeert David: "U heeft duidelijk niets van mijn verhaal begrepen. 
Leest u de tekst nog maar eens een keer", in: Lucette ter Borg, 'Hoongelach voor curator David op tiende 
Documenta', de Volkskrant, 20 juni 1997 
55 Koos Tuitjer, op.cit. (noot 53) 
56 Koos Tuitjer, 'Documenta X: niet de Zonde maar de Leer', de Gelderlander, 26 juni 1997 en Koos Tuitjer, 
'Hoog hersenspinsel-gehalte. Documenta X in Kassel: wereldreis van anderhalve dag', De Stem, 26 juni 1997 
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bijna over het hoofd zien. De tentoongestelde werken leken volgens hem overigens vooral gebruikt 

ter illustratie van het theoretisch concept van David.57  

 

Kritiek op de samenstelling van documenta en op de artistiek directeuren is er altijd geweest, maar 

volgens Lucette Ter Borg was dit nog nooit zo duidelijk als bij Catherine David.58 Hoewel Ter Borg 

aangeeft dat ze al aan zag komen dat de tiende documenta een lastig en theoretisch geheel zou 

worden, deed ze in haar stuk meer dan de voorgaande auteurs een poging om tot de kern van het 

project te komen. Ze zag twee kernpunten in de tentoonstelling: het Parcours, waarmee de 

verbinding tussen documenta en de stad Kassel werd onderstreept, en het lezingen- en 

discussieprogramma 100 Days – 100 Guests. Het totaaleffect van de tentoonstelling, de 

debatsessies en het gebruik van radio, televisie, internet en publicaties was volgens haar echter 

een leegte in de stad, die met name zichtbaar werd op het plein voor het Fridericianum waar in 

voorgaande jaren grote en opvallende werken geplaatst waren. De nieuwe locaties wisten volgens 

Ter Borg nog geen "Documenta-effect" op te wekken. Daarbij vroeg ze zich af of documenta X het 

aantal bezoekers dat nodig was om uit de kosten te komen (vijfhonderdduizend volgens Catherine 

David) wel zou weten te trekken.59 Wellicht was deze vraag enigszins voorbarig, gezien het feit dat 

de tentoonstelling nog niet officieel voor publiek geopend was op het moment dat Ter Borg in 

Kassel was. 

Ter Borg vond ook dat de weigering van David om in te gaan op vragen en commentaar van de 

pers haaks stond op haar wens om een bijdrage te leveren aan het discours over de stand van 

zaken in de hedendaagse kunstwereld. Het zou tevens in tegenspraak zijn met het grote aantal 

lezingen dat op het programma stond, waarvan Ter Borg aannam dat het, samen met het "vijf kilo 

wegend boek", zou moeten aanzetten tot discussie. Toch is dit niet zoals David het zelf verwoordde 

en Ter Borg haalt zelf een citaat van David aan waaruit dit blijkt. David wilde de bezoeker "met een 

gescherpt bewustzijn naar huis laten gaan."60 Dit houdt strikt gezien niet in dat zij specifiek met de 

bezoeker in discussie had willen gaan of dat zij dit als doel van de lezingen zag. Eerder geeft dit 

aan dat David haar visie op de bezoeker wilde overbrengen. Er moest blijkbaar, zoals de 

kunstcriticus Jhim Lamoree het verwoordde, "gestudeerd worden, in rust en stilte."61 

  

Jhim Lamoree was zich dus bewust van de semi-educatieve invalshoek die David aan het project 

probeerde mee te geven en was daar niet onverdeeld blij mee. "Mon dieu! Catherine David haalt de 

zweep erover!", verzucht hij in de openingszin van het artikel dat hij voor Het Parool schreef.62 Met 

de titel van het stuk maakte Lamoree vanaf het begin duidelijk dat hij niet onverdeeld positief was 

over documenta X. Lamoree vond David een "akela in een ivoren toren" die "haar kabouters 

dresseert" en alleen kunstenaars selecteerde die "in haar intellectuele straatje passen".63 Vrij 

vertaald probeerde David volgens hem als een strenge schooljuf het publiek te laten studeren op 

de door haar samengestelde afstandelijke en streng gepresenteerde tentoonstelling. David wilde 

werk tonen dat ging over "het grote onrecht van de wereld" en selecteerde daarom met name 

kunstenaars "die zich engageren met dat leed." Dit had volgens Lamoree als voordeel dat er veel 

                                                 
57 "Je zou dan haast voorbij gaan aan tentóóngestelde Documenta-waar. Maar David heeft ook drie 
tentoonstellingsruimten ingericht. Wat getoond wordt zijn de 'plaatjes' bij een zwaar aangezette Documenta-
filosofie", in: Koos Tuitjer, 'Documenta X: niet de Zonde maar de Leer', de Gelderlander, 26 juni 1997 
58 "Kritiek op de artistiek directeuren is er altijd geweest, maar nooit werd iemand met zoveel hoongelach 
begroet als Catherine David donderdag tijdens de persopening van de tiende Documenta", in: Lucette ter Borg, 
'Hoongelach voor curator David op tiende Documenta', de Volkskrant, 20 juni 1997 
59 Ibidem 
60 Ibidem 
61 Jhim Lamoree, 'Documenta is gemaakt door akela in een ivoren toren', Het Parool, 20 juni 1997 
62 Ibidem 
63 Ibidem 
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onbekende kunstenaars werden geïntroduceerd en dat "oude of dode" kunstenaars weer in 

herinnering werden geroepen. Ook voorkwam Davids eigengereidheid een voorspelbare en 

trendgevoelige selectie kunstenaars.64 Toch woog dit alles volgens Lamoree niet op tegen het feit 

dat er zoveel informatie en documentatie werd aangeboden dat het de bezoeker al snel duizelde. 

Het gebrek aan relativering en humor stoorde Lamoree. David zou zich verschuilen achter theorie 

en intellectualisme, waardoor emotie werd buitengesloten. Er werd zowel in beeld als in gesproken 

woord en geschreven tekst overmatig getheoretiseerd, met als gevolg dat de tentoonstelling 

eigenlijk alleen sprak tot ingewijden.65 

 

Kunstcriticus Janneke Wesseling (1955) vindt de opstelling ook nogal rigide en klassiek. Zij typeert 

de presentatie in haar artikel in NRC Handelsblad als "afgepast en museaal van karakter."66 Ook 

Wesseling heeft moeite met het hoge theoretische en intellectuele gehalte en het ontbreken van 

emotie, zoals al duidelijk wordt uit titel en ondertitel van haar artikel.67 Maar het grootste en 

belangrijkste punt van de kritiek van Wesseling is het gebrek aan niet-westerse kunst. Als er al 

kunstenaars zijn uit Afrika, Oost-Europa of Azië (als voorbeeld haalt ze het werk van de Nigeriaan 

Oladélé Ajiboyé Bamgboyé aan) dan is dit volgens haar "niet meer dan een goedmakertje." Dat 

verbaast haar des te meer, omdat David juist hierop de nadruk wilde leggen en steevast termen 

als "globalisatie, urbanisatie, universalisme, de-europeanisatie en de-kolonisatie" noemde als 

uitgangspunten van haar concept.68 Dit alles komt volgens Wesseling totaal niet terug in de 

daadwerkelijke tentoonstelling. Sterker nog, volgens Wesseling bereikt documenta X juist het 

tegenovergestelde. De tentoonstelling toont niet-westerse kunst zoals die wordt bezien "door de 

ogen van blank." Documenta X is daarom in haar ogen ook niet meer dan "de zoveelste 

manifestatie van westerse suprematie en hegemonie, en van neo-imperialisme." 

 

Kunstredacteur van De Telegraaf Paola van de Velde beaamt vrijwel alle voorgaande kritiek, 

hoewel de toon in haar twee artikelen minder persoonlijke frustratie uitdraagt. Er is weliswaar 

"geen pret te beleven", het geheel komt "streng en museaal" over en met de "vijf kilo wegende 

catalogus" wordt letterlijk en figuurlijk duidelijk hoe 'zwaar de kost' van Catherine David is: "een 

vierdejaars-college geschiedenis is er niets bij!".69 Maar toch lijkt Van de Velde gematigd 

enthousiast over de poging van David om haar publiek te "prikkelen tot nadenken".70 Ze vraagt 

zich echter wel af of David haar doel ook zal bereiken. David wil volgens Van de Velde de bezoeker 

namelijk wel als een "strenge schooljuf" onderwijzen, maar of dit op een manier gebeurt die voor 

de bezoeker ook te volgen en te begrijpen is zou haar vervolgens niets interesseren. Hiermee zou 

David geen plaats laten voor de beleving van de bezoeker of voor "het grote genieten van kunst" 

en zou ze zich bewust tegen het 'cultuurconsumentisme' keren waaraan de voorgaande 

documenta's, en dan met name die van Jan Hoet in 1992, zich "volgens David schuldig aan 

maakten".71 

                                                 
64 Ibidem "Een pre is ook dat zij zich niets aantrekt van de belangen van de kunstmarkt en de hokjes uit het 
kunstgeschiedenisboekje." 
65 Ibidem "David verschanst zich in een ivoren toren waarvan de deur alleen voor ingewijden kan worden geopend" 
66 Janneke Wesseling, 'De tentoonstelling van een intellectueel. Op de tiende Documenta in Kassel overheerst 
de afstandelijkheid', NRC Handelsblad, 20 juni 1997 
67 Ibidem 
68 Ibidem 
69 Paola van de Velde, 'Strenge documenta moeilijk te doorgronden. Speuren naar verrassingen in Kassel', De 
Telegraaf, 23 juni 1997 
70 Paola van de Velde, 'Kassel blikt terug in de toekomst. Cathérine David's Documenta laatste voor de 
eeuwwisseling', De Telegraaf, 21 juni 1997 
71 Ibidem 
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Van de Velde wijst na deze kritische woorden wel nadrukkelijk op een aantal "aardige 

verrassingen". Ze is te spreken over de aanwezigheid van werk van 'oudere' kunstenaars als Marcel 

Broodthaers en Gerhard Richter, omdat ze de hernieuwde aandacht verdienen. Maar naar 

aanleiding van recenter werk van bijvoorbeeld Matthew Ngui, Carsten Höller en Rosemarie Trockel, 

vraagt Van de Velde zich af of ze de essentie van documenta X niet het best in deze 'jonge' werken 

kan zoeken. Want ondanks al haar "wollige theoriën" zou het zomaar kunnen zijn dat David 

eigenlijk duidelijk wil maken dat "het leven uiteindelijk belangrijker is dan de kunst". Van de Velde 

besluit met de wellicht cruciale vraag of het daarom "noodzakelijk is ons aan het eind van de 20ste 

eeuw te bezinnen op de vraag wat de rol van de kunst in onze huidige complexe wereld nog kan 

zijn".72 

 

Van Gerrit van den Hoven verscheen op 21 juni 1997 een artikel in vrijwel identieke vorm in vier 

regionale dagbladen.73 Van den Hoven schreef nog twee artikelen over documenta X, die 

respectievelijk op 28 juni en op 4 juli 1997 in het Brabants Dagblad werden gepubliceerd. Het 

eerste artikel verscheen eveneens in het Eindhovens Dagblad.74 Volgens Van den Hoven had 

Davids houding, die hij omschrijft als "nukkig" en "eigengereid", invloed op de waardering die ze 

kreeg vanuit de pers. De strekking van zijn artikelen komt grotendeels overeen met die van de hier 

besproken auteurs. 

 

Ook een artikel van Peter van Nuijsenburg werd in meerdere regionale dagbladen gepubliceerd.75 

Van Nuijsenburg probeerde zijn ergernis niet te verbergen. Zijn kritiek is laconiek en cynisch van 

toon en gericht op het in zijn ogen mislukte theoretisch concept van David. De tiende documenta 

stelde Van Nuijsenburg teleur; ze liet "geen diepe sporen" na (elders schrijft hij "geen enkel 

spoor") en het voor hem onduidelijke concept van David vond hij "een fiasco".76 Het geheel had 

zelfs zo 'weinig om het lijf', dat hij zijn stuk in het Brabants Dagblad van 26 juni 1997 de titel 'De 

Nieuwe Kleren Van Kassel' meegaf, verwijzend naar het sprookje over de koning die zijn 

onderdanen zijn nieuwste en mooiste kleren toonde, terwijl hij feitelijk niets aan had.77 Hij noemde 

David verschillende malen de "Heilige Cathérine van Kassel", omdat hij zich ergerde aan het 

fenomeen dat volgens hem inmiddels gemeengoed is in de hedendaags kunstwereld, de curator als 

"de ster van het festijn".  

Gelukkig waren er voor Van Nuijsenburg nog wel enkele lichtpuntjes te vinden in de 

tentoonstelling. De foto's van Ed van der Elsken waren "zonder meer de moeite waard" en de 

wand- en plafondschildering naar een computergegenereerd 'buizenpatroon' van de Oostenrijkse 

kunstenaar Peter Kogler (1959) in de Documenta-Halle kon wat hem betreft "een hoogtepunt 

genoemd worden". 

                                                 
72 Paola van de Velde, op.cit. (noot 71) 
73 Dit zijn achtereenvolgens: Gerrit van den Hoven, 'Beeldende kunst zonder sterren. Tiende Documenta in 
Kassel', Eindhovens Dagblad, 21 juni 1997; 'Tiende Documenta in Kassel: catalogus van vijf kilo', Friesch 
Dagblad, 21 juni 1997; 'Documenta Kassel met catalogus van vijf kilo, De Stem, 21 juni 1997; en 'Een 
catalogus van vijf kilo. Tiende Documenta in Kassel', Brabants Dagblad, 21 juni 1997 
74 Gerrit van den Hoven, 'Kunst is wat kunstenaars maken. Documenta X geeft zwaar beeld van hedendaagse 
kunst', Eindhovens Dagblad, 28 juni 1997 
Gerrit van den Hoven, 'Kunst: dat is wat kunstenaars maken. Documenta X geeft zwaar beeld van hedendaagse 
kunst', Brabants Dagblad, 28 juni 1997 
Gerrit van den Hoven, 'Kunst is niet belangeloos op Documenta X in Kassel. Politiek rode draad van Catherine 
David', Brabants Dagblad, 4 juli 1997 
75 Het artikel van Van Nuijsenburg werd, in bijna exact dezelfde vorm, in maar liefst tien dagbladen 
gepubliceerd. Voor een vrijwel volledige lijst van deze artikelen zie bijlage. 
76 Peter van Nuijsenburg, 'Documenta van Heilige Cathérine laat geen diepe sporen na', Rotterdams Dagblad, 
25 juni 1997. 
77 Peter van Nuijsenburg, 'De Nieuwe Kleren Van Kassel. Documenta X; vragen rond een afvalbak', Brabants 
Nieuwsblad, 26 juni 1997 
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4.3 Een mager eindcijfer 

 

In eerste instantie richt de kritiek zich dus met name op de subjectieve indruk die het totale 

project achterlaat en op de (on-)hebbelijkheden van de persoon Catherine David. Wanneer de 

eerste verontwaardiging van de openingsdagen, of wellicht is teleurstelling een beter woord, is 

wegeëbd, worden de artikelen beschouwelijker ten opzichte van de tentoonstelling, worden er 

meer voorbeelden aangehaald om het oordeel toe te lichten en is er meer aandacht voor de 

theorieën en achterliggende gedachten van David die aan documenta X ten grondslag liggen en 

voor de thematiek zoals die in teksten en interviews naar voren wordt gebracht. 

 

In een artikel in het NRC Handelsblad van 27 juni 1997 geeft Anna Tilroe aan wat de belangrijkste 

onderdelen van documenta X zijn.78 Ze signaleert dat het werk van de 'oudere garde' kunstenaars 

met name uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw afkomstig is; uit "de tijd van de 

vrolijke revolutie". Ze redeneert dat, mede gelet op de titel van Documenta X – the book : politics 

poetics, deze periode voor David een logische keuze was, aangezien deze periode de meest 

politieke in de geschiedenis van de moderne kunst was. Veel kunstenaars stonden zowel in hun 

werk als in hun professionele attitude kritisch ten opzichte van 'het establishment', de kunstwereld 

en de hierbij horende instituten. Er werd veel kunst gemaakt die, al dan niet bewust, ongeschikt 

was voor de commercie. Dit was een trend die volgens Tilroe door David opnieuw werd 

gesignaleerd in de 'jongste kunst' ten tijde van documenta X.79 Met andere woorden: de 'jonge 

garde' kunstenaars zou wederom kritisch staan tegenover marktwerking in de kunst en zich actief 

engageren met de maatschappij. De term retroperspectief greep David dan ook vooral aan, om 

deze 'jonge garde' af te zetten tegen hun voorgangers en om de overeenkomsten tussen beide 

partijen duidelijk te maken. 

Over de manier waarop dit in de tentoonstelling naar voren komt is Tilroe niet geheel positief. In 

sommige teksten van de tentoonstellingsgids Short Guide / Kurzführer worden volgens haar open 

deuren ingetrapt en vergezochte, overmatig complexe of niet voor de hand liggende interpretaties 

van de intenties van de kunstenaar of van bepaalde kunstwerken verkondigd.80 Als voorbeeld 

hiervan haalt Tilroe de kookperformance van Matthew Ngui aan. In de Short Guide / Kurzführer is 

te lezen dat deze moest uitdrukken dat "een culturele identiteit bepaald wordt door ideeën over 

smaak, esthetisch plezier, kitsch en representatie".81 Dit lijkt me inderdaad een voor de hand 

liggende (zij het wat kort door de bocht geformuleerde) definitie van het begrip 'culturele 

identiteit'. Wellicht zou verwacht mogen worden dat de beschouwer hiervan wel op de hoogte is, of 

zoals Tilroe het verwoordde: "We zouden het eens kunnen vergeten!"  

De beschouwer kreeg weliswaar voor de hand liggende zaken te lezen, een groter probleem 

signaleert Tilroe in het feit dat de beschrijvingen van en redeneringen over de diverse kunstwerken 

meermalen in te geringe mate uit het werk zelf leken te spreken. De tentoonstelling is volgens haar 

dan ook een zwak punt in het gehele project. Tilroe vindt de theorethische onderbouwing van 

documenta X weliswaar grondig en redelijk steekhoudend, in haar stuk schemert door dat ze van 

                                                 
78 Anna Tilroe, 'Heimwee naar de vrolijke revolutie. De tiende Documenta in Kassel', NRC Handelsblad, 27 juni 1997 
79 Ibidem "Waarom die periode? [...] Het is de tijd waarin tal van kunstenaars socialer en politiek bewuster over 
hun kunstenaarschap en de functie van kunst zijn gaan nadenken en het museum als instituut onder vuur lag, 
de tijd ook waarin het kunstwerk alles mocht zijn behalve een object voor de handel. David stelt dat die 
kwesties in de jongste kunst opnieuw aan de orde komen." 
80 Ibidem "Voor de beschouwer die niet uit zichzelf op die gedachte komt, is er een handzame gids 
samengesteld waarin de gedachten van en over de kunstenaars staan vermeld. Dat is geen overbodige luxe 
want in veel gevallen blijken de gronden veel dieper dan ze zich laten aanzien." 
81 Ibidem. Tilroe parafraseert hier een deel van een Engels citaat van Matthew Ngui: "ideas around taste, 
aesthetic pleasure, pleasurable kitsch, representation (and expression) and how the diverse nature of 'cultural' 
identity is related to these", in: Françoise Joly (red.), Short guide / Kurzführer, [Kassel] [1997], p. 166. 
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mening is dat een documenta toch in essentie en conceptie gestoeld zou moeten zijn op de 

presentatie van kunstwerken.82 Met name het werk van de 'jonge' kunstenaars vindt Tilroe zwak en 

onvoldoende volgroeid. Zeker ten opzichte van 'de grote namen' bleven 'de nieuwkomers' ver 

achter. Er waren tussen beide groepen wel thematische overeenkomsten, maar door verschillen in 

de behandeling ervan lagen intentie en zeggingskracht van het werk ver uit elkaar.83  

Tilroe is resoluut in haar oordeel over de therapeutische kostuums van Lygia Clark en de door de 

tweeling Christine en Irene Hohenbüchler (1964) vervaardigde therapeutische attributen. Deze 

werden gepresenteerd als kunst, terwijl ze die kwalificatie volgens haar niet verdienen. Ze waren 

onterecht uit hun context gehaald en waren misplaatst in een beeldende kunsttentoonstelling.84 

Ook het werk van de Nigeriaan Oladélé Ajiboyé Bamgboyé zou onterecht als kunst worden 

gepresenteerd. Zijn videowerken, waarin hij een realistischer en positiever beeld van Afrika wil 

laten zien dan in de Westerse media gebruikelijk is, zouden eerder documentaires dan videokunst 

zijn. Tilroe laat blijken dat dit op zich niet zo erg is, maar ze vindt het jammer dat in haar ogen te 

overduidelijk getracht werd het werk als esthetisch object te presenteren met als gevolg dat de 

onhandige plaatsing afbreuk doet aan het werk.85 

Over de afstandelijke en soms zelfs geagiteerde, defensieve houding van Catherine David 

tegenover pers en kunstwereld heeft Tilroe een verrassende mening. Deze houding zou volgens 

Tilroe een directe en onontkoombare consequentie zijn van de keuze voor de thematiek van 

documenta X. Doordat David een relatie probeert aan te tonen tussen maatschappij, politiek en 

kunst, raakt ze volgens Tilroe aan een onderwerp dat taboe is in de kunstwereld.86 David stelt dat 

kunst niet louter metafysisch is, maar wellicht meer bij de alledaagse werkelijkheid betrokken is 

dan menig (commercieel ingestelde) kunstprofessional zou willen beamen.87 Door de nadruk op 

maatschappelijk geëngageerde kunstenaars en kunstenaars met een kritische houding ten opzichte 

van de kunsteconomie en ten opzichte van het kunstwerk als verhandelbaar object, leek het 

waarschijnlijk dat David veel kritiek kon verwachten. Volgens Tilroe was David zich hier bij 

voorbaat terdege van bewust. Haar weigerachtige houding aangaande vragen vanuit pers en 

kunstwereld over inhoud en deelnemers, zou een middel zijn geweest om de discussie over de 

inhoud van documenta X van meet af aan op de voorgrond te plaatsen en op scherp te stellen.88 

 

                                                 
82 Ibidem "Er wordt veel geïllustreerd op deze Documenta. Dat is [...] het zwakke punt ervan. Maar David heeft 
ook niet voor esthetiek gekozen. Ze heeft gezocht naar kunst en een manier van tentoonstellen die te denken 
geven. En het moet gezegd, daar biedt ze genoeg stof voor aan." 
83 Ibidem. Na hiervan een aantal voorbeelden genoemd te hebben, vervolgt Tilroe: "En zo zijn er talloze 
samenhangen te vinden. Ze verdoezelen een beetje dat veel werken met elkaar sterker zijn dan ieder voor zich 
als het gaat om nieuwe inzichten of de aanzet daartoe. Vooral de jonge kunstenaars kunnen hier slecht op 
eigen benen staan. Hun politieke en sociale ideeën komen vaak opgeblazen of naïef over." 
84 Ibidem "De produkten [...] staan nu tentoongesteld alsof het kunst is. Dat zijn ze natuurlijk niet. Ze zijn de 
uitkomst van een concept, een als kunst opgevat idee waar je wel sympathie voor moet hebben. Dat is er 
meteen ook zo hinderlijk saai aan." 
85 Ibidem "Je zou willen gaan zitten om aandachtiger naar zijn beelden te kijken, maar daar is geen gelegenheid 
voor, de monitoren staan wat verloren in de ruimte op sokkels. [...] eerlijk gezegd denk ik dat hij vreesde dat 
zitjes te veel het idee zouden wekken van tv-kijken. Zijn werk zou daarmee wel eens meer op een 
documentaire kunnen gaan lijken dan op kunst. Aan zulk onderscheid hecht David niet." 
86 Ibidem "Over politiek spreek je niet in de kunst, althans niet als tentoonstellingsmaker." 
87 Ibidem "Politiek banaliseert de kunst, neemt het aura weg en het idee dat kunst over andere werkelijkheden 
spreekt dan het alledaagse. [...] Ze zegt met die korte titel [van het boek Documenta X – the book : politics 

poetics, RK] dat kunst geen uitzonderlijk, bovenwerelds fenomeen is, maar een product met economische 
belangen, een maatschappelijke functie en misschien zelfs wel een taak." 
88 Ibidem "Daarmee is ze verzekerd van vijanden, om te beginnen bij de kunstmarkt en het gevestigde circuit. 
Omdat aanval de beste verdediging is, heeft ze zich van meet af aan openlijk van het establishment afgekeerd. 
Geen deals, geen compromissen, wel moeilijk verhandelbare kunst als film, video en installaties." 
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Net als Anna Tilroe vond Lucette ter Borg dat het leek alsof de tentoonstelling vooral als illustratie 

diende bij het uitgesponnen gedachtegoed van Catherine David.89 Ter Borg hekelde in een artikel in 

de Volkskrant in niet mis te verstane woorden de "ongeïnspireerde" opstelling en het vrijwel geheel 

ontbreken van menselijke emotie, waardoor de tentoonstelling "een klinische sfeer" uitstraalde.90 

De samenhang en 'dialoog' die Tilroe zag in een aantal combinaties van kunstwerken, waren in de 

ogen van Ter Borg niet aanwezig. Hoewel er de Kurzführer was met beknopte informatie over de 

verschillende kunstenaars, ergerde Ter Borg zich aan het ontbreken van 'verantwoording' of uitleg 

over de gemaakte keuzes bij het opstellen van de werken. Ze zag geen logica in de presentatie en 

er waren volgens haar zelfs een aantal 

ronduit slechte of verkeerde keuzes 

gemaakt bij de plaatsing van de werken.91 

Ze haalt als voorbeeld hiervan net als 

Tilroe de videowerken van Bamgboyé aan. 

[zie afbeelding] Door de akoestische 

eigenschappen van de Documenta-Halle 

en de drukte in de entree van het 

Fridericianum kwam het werk op beide 

plaatsen ook volgens haar niet tot zijn 

recht; ze hadden zelfs "geen slechtere 

vertoningsplaatsen kunnen krijgen".  

David probeerde weliswaar complexe materie te vatten in een veelomvattend project, het project 

bleef volgens Ter Borg steken in een onontcijferbare en nauwelijks te vatten opeenhoping van 

onduidelijkheden en onuitgesproken verwijzingen. Ter Borg heeft hiervoor geen goed woord over, 

sterker nog, ze vermoedt dat gemakzucht, "elitairisme" en arrogantie een rol hebben gespeeld in 

het ontbreken van toelichting en verantwoording. Het boek heeft een soortgelijk gebrek als de 

tentoonstelling: nergens worden auteurs ingeleid, complexe theorieën worden niet of onvoldoende 

toegelicht en aangenomen wordt dat namen, theorieën en fillosofische stromingen bij de lezer 

bekend zijn en dus geen nadere introductie of uitleg nodig hebben. Het oordeel van Ter Borg luidt 

overduidelijk: de tentoonstelling, het boek en Catherine David waren te veel in zichzelf gekeerd 

met als gevolg dat documenta X, waar vele tienduizenden bezoekers naartoe kwamen, er niet in 

was geslaagd haar ware intenties over te brengen.92

                                                 
89 Lucette ter Borg, 'Deficit van de moraal, etcetera. Documenta spreekt alleen tot ingewijden', de Volkskrant, 
27 juni 1997 
90 Ibidem "[..] zelden is er op een mega-tentoonstelling zoveel oninspirerende en ongeïnspireerd opgehangen 
en neergezette kunst bij elkaar te zien geweest als nu in Kassel. De kunst die David toont, spreekt tot het 
hoofd, en maar heel, heel zelden tot het hart."  
91 Ibidem "In de tentoonstellingsruimten [...] hangen de werken zonder aanwijsbare logica bij elkaar. David 
heeft een kleine pocket samengesteld, met daarin, toch, een soort beknopte top-honderd van deelnemende 
kunstenaars. Maar op de tentoonstelling: geen verantwoording of toelichting. [...] Er lijkt niet op stijl, niet op 
thema ingericht, en bij sommige werken is ook niet gezocht naar een geschikte plek van tentoonstelling."  
92 Ibidem "Deze tegenzin op enigerlei wijze specifiek te willen zijn, bemoeilijkt het begrip van wat er beweerd 
wordt. David wil met deze Documenta een 'discours'. Maar met wie, vraag ik me af. Blijkbaar alleen met een 
heel select groepje ingewijden. Daarmee doet ze de niet-ingewijden te kort, maar ook de ingewijden. David 
heeft met deze Documenta deelnemers, publiek en zichzelf geen goede dienst bewezen. Niemand is erbij 
gebaat als hij niet begrepen wordt, zelfs David niet."  
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4.4 Weekbladen en tijdschriften 

 

Ineke Schwartz schreef twee artikelen over documenta X voor het weekblad Elsevier. Het eerste 

artikel verscheen op 24 mei 1997, krap een maand voor de officiele opening van documenta X.93 In 

het tweede artikel van 5 juli 1997 was Schwartz iets milder in haar oordeel dan Lucette Ter Borg 

(zie voorgaande paragraaf).94 Schwartz signaleerde eveneens dat er "veel op Documenta X af te 

dingen" viel, met name wat betreft de keuze van kunstenaars, de presentatie van hun werk en het 

gebrek aan communicatie naar de bezoeker.95 Opmerkelijk genoeg beweerde Schwartz het 

omgekeerde van wat Ter Borg in haar artikel naar voren schoof als grootste commentaar op zowel 

het project als Catherine David. Volgens Schwartz was juist de hedendaagse kunst in zichzelf 

gekeerd en geïsoleerd geraakt van een groter publiek, en bleef brede belangstelling daardoor 

achterwege. Volgens Schwartz probeerde David met haar concept een koerswijziging te forceren. 

Documenta X was weliswaar "bloedserieus" en leverde de nodige kritiek, onrust en weerstand op 

binnen de kunstwereld, maar in de ondertitel bij het stuk gaf ze aan opgelucht te zijn over deze 

hernieuwde discussie: "eindelijk een kunstmanifestatie die niet vrijblijvend is".96 

 

Zowel de documentairemaakster en journaliste Bregtje van der Haak (1966) als de kunstcriticus 

Paul Groot hadden voor een artikel in Metropolis M een gesprek met Catherine David. Paul Groot 

richtte zich in zijn artikel op de vraag waarom David gekozen had voor film als overheersend 

medium op documenta X.97 Aan het gesprek dat hij had met David refereerde hij slechts summier, 

omdat hij op zijn vragen slechts een onbevredigend of ontwijkend antwoord had gekregen. Het 

grootste deel van zijn verhandeling draait om de constatering dat film in de tentoonstelling de 

boventoon voert.98 Groot betwijfelde of Davids voorkeur voor dit medium recht deed aan het beeld 

dat zij schetste van de ontwikkelingen in de kunst. Met name de ontwikkelingen in de diverse 

kunstdisciplines zouden door de rigoreuze afwijzing van de schilderkunst onvoldoende door David 

onder de aandacht worden gebracht. Ook was Groot van mening dat David last had van een 

behoorlijke dosis chauvinisme en hooghartigheid.99 

In een collumn in het daaropvolgende nummer van Metropolis M kwam Groot terug op dit 

artikel.100 Hij gaf aan dat zijn vorige betoog in hoofdlijnen wellicht niet helemaal klopte. Inmiddels 

had Groot de tentoonstelling blijkbaar 'aan den lijve' ondervonden en was het resultaat in zijn ogen 

teleurstellend. Hij vroeg zich sterk af of Catherine David wel over voldoende talent en capaciteiten 

beschikte voor het samenstellen van een tentoonstelling met zo'n omvang. Hij gaf ook toe in eerste 

instantie nog te hebben geloofd in de "eigenzinnigheid" van David, waardoor zijn relatief positieve 

voorbeschouwing van documenta X te veel gebaseerd zou zijn op "wishfull thinking". 

Bregtje van der Haak confronteerde Catherine David in een vraaggesprek met het feit dat de 

persreceptie in Nederland tot dan toe overwegend (zeer) negatief was.101 Vooral het verwijt dat het 

geheel afstandelijk en intellectueel zou zijn vond David niet terecht. David had naar eigen zeggen 

                                                 
93 Ineke Schwartz, 'Zin documenta', Elsevier, 24 mei 1997 
94 Ineke Schwartz, 'Streng in de leer. 'Educatief en totaal geen seks'. Documenta X in Kassel is bloedserieus, 
maar ook eindelijk een kunstmanifestatie die niet vrijblijvend is', Elsevier, 5 juli 1997 
95 Ibidem 
96 Ibidem "Eén ding is echter nu al duidelijk. De discussie over hoe het wel of niet moet, is lange tijd niet zo 
levendig geweest als nu." 
97 Paul Groot, 'Artistiek exorcisme. De Documenta van David', Metropolis M, jaargang 19 (1997) nummer 3, pp. 21-24 
98 Ibidem, p. 22 "De kunst wordt gepresenteerd als een cinematografisch proces [...]. Documenta X lijkt te 
willen bewijzen dat de schilder- en beeldhouwkunst [...] doodmoe is en alleen bij de film genezing kan vinden." 
99 Ibidem, p. 23 "Meer dan vijftig jaar na dato gaat intellectueel Parijs Duitsland alsnog bevrijden van haar 
kwade geesten." 
100 Paul Groot, 'P.S. Documenta X', Metropolis M, jaargang 19 (1997) nummer 4, pp. 67 
101 Bregtje van der Haak, 'Frontale strategie. Interview Catherine David', Metropolis M, jaargang 19 (1997) 
nummer 4, pp. 42-46 
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bewust niet geprobeerd om ondubbelzinnig in te spelen op het sentiment. Het verwijt dat 

documenta X elitair en intellectualistisch zou zijn was volgens haar dan ook niet terecht, omdat de 

wens om de stand van zaken in zowel de kunstwereld als de maatschappij kritisch te behandelen 

het noodzakelijk maakten om meer aandacht te besteden aan reflectie en discussie. De 

onmogelijkheid om de grote hoeveelheid lezingen bij te wonen waren door David bedoeld als 

stellingname. David wilde hiermee duidelijk maken dat het beeld dat de bezoeker van documenta X 

kreeg kon worden samengesteld uit verschillende onderdelen en derhalve per bezoeker kon 

verschillen. Dit fenomeen was volgens David een essentieel onderdeel geworden van de huidige 

maatschappij waarin de publieke opinie zowel lokaal als globaal uiteen kan lopen. 

 

Auteur en kunsthistorica Ella Reitsma adviseerde net als Menno Schenke de lezers van haar artikel, 

dat werd gepubliceerd op 28 juni 1997 in Vrij Nederland, om documenta X links te laten liggen.102 

Zeker als de lezer zich wilde vermaken tijdens de zomervakantie, deed hij of zij er volgens Reitsma 

beter aan de 4e Biënnale van Lyon, Skulptur Projekte in Münster, of de 47e Biënnale van Venetië te 

bezoeken. Ze oordeelde met name dat de subjectieve ervaring van "de Documenta van de ernst" 

er niet één zou zijn van onbekommerd en onverdeeld genieten van luchthartige, oogstrelende 

kunst; 'gezelligheid' zou ver te zoeken zijn.103 In Kassel was veel, zo niet te veel te zien; Reitsma 

concludeerde dan ook dat documenta X alles bij elkaar genomen ongeschikt was als 

vakantiebestemming.104 Na deze 'uitgaanstip' gaat Reitsma inhoudelijk op documenta X in. Ook 

Reitsma vond dat er een totaal ongeschikte plek was toebedeeld aan het videowerk van 

Bamgboyé.105 Als voorbeelden van interessante 'oudere' kunstenaars noemt Reitsma onder andere 

Gerhard Richter en Ed van der Elsken. In tegenstelling tot een aantal van haar collega's vond 

Reitsma dat "een aantal jonge of onbekende kunstenaars" toch zeker "met deze kopstukken 

concurreren" konden. Ook Reitsma was van mening dat er te weinig werd verklaard en dat de 

bezoeker nodeloos 'aan zijn lot werd overgelaten'. Hierdoor zou deze zich een eigen beeld kunnen 

vormen van de tentoonstelling dat niet overeen kwam met de intenties van David. Handreikingen 

waren zowel voor het begrip van en de waardering voor specifieke werken, als voor het 

overbrengen van 'de boodschap' van Catherine David volgens Reitsma dan ook zeker geen 

overbodige luxe geweest.106 

 

Francien Doedes onthield zich in haar artikel voor Kunstwerk zo veel mogelijk van inhoudelijk en 

opiniërend commentaar.107 Wel signaleerde ze gebreken in de presentatie (en wederom wordt het 

voorbeeld van Bamgboyé aangehaald). De reden voor het ontbreken van commentaar lijkt aan het 

eind van het stuk duidelijk te worden. In de laatste alinea wordt de lezer een door Kunstwerk in 

samenwerking met een cultureel reisbureau georganiseerd en geheel verzorgd bezoek aan Kassel 

                                                 
102 Ella Reitsma, 'Kassel: verboden te lachen. De Documenta van de ernst', Vrij Nederland, 28 juni 1997, pp. 84-86 
103 Ibidem, p. 84 "Voor spektakel kun je deze zomer het beste naar München, Venetië of Lyon afreizen. [...] 
Daar wordt het tenminste echt gezellig. [...] In Kassel is het andere koek. Trek een ernstig gezicht, houd – 
eventueel – je bril bij de hand en neem als opkikker een reep chocola mee. Je moet veel studeren." 
104 Ibidem, p. 84 "Haar Documenta is een serieuze zaak, geen kermis of cultuurtoeristisch tripje. [...] Alles zien 
duurt dagen, en ligt te zwaar op de maag." 
105 Ibidem, p. 85 "Er lopen voortdurend mensen voor het beeld en je kunt door het geroezemoes van 
binnenkomende mensen niets verstaan." 
106 Naar aanleiding van een videowerk van Bamgboyé, waarin bepaalde rituele handelingen tijdens een 
bruiloftsfeest worden uitgevoerd, merkt Reitsma op: "Maar ik ben zo'n hooghartige Europeaan die zo'n film met 
bijna niets kan verbinden. David doet ook geen enkele moeite mij dat uit te leggen. Mijn interesse wordt 
uitsluitend gewekt door de exotische kleren, kleuren en vormen. En dat mag vast niet van juf Catherine", in: 
ibidem, p. 86 
107 Francien Doedes, 'Documenta X. De knuppel in het hoenderhok', Kunstwerk, jaargang 9 (1997) nummer 3, 
pp. 42-45 
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aangeboden. In dit licht zou het inderdaad onverstandig zijn geweest om, zoals Schenke en 

Reitsma wel deden, de lezer aan te raden documenta X te laten voor wat het is. 

 

Kunsthistoricus en schrijver Paul Kempers (1960) relativeerde in De Groene Amsterdammer 

allereerst de beschrijving die door anderen gegeven werd van de reacties van het aanwezige 

publiek op de opmerkingen van Catherine David tijdens de opening.108 De aanleiding voor de 

verontwaardiging was volgens hem wel terecht. Hij vond het van weinig tact en respect jegens de 

verzamelde internationale pers getuigen dat David een tekst voorlas in het Frans. Bij de opening 

van een dermate internationaal gerenommeerd instituut als documenta zou het volgens Kempers 

dan ook niet meer dan normaal zijn geweest om als voertaal het Engels te gebruiken. Aangenomen 

mag worden dat maar weinig van de aanwezige journalisten het Frans moeiteloos konden 

verstaan.109 Kempers onderschreef de mening, dat de kunstwerken bij elkaar leken gebracht ter 

illustratie van het theoretisch concept van David.110 En ook hij betwijfelde of David erin geslaagd 

was haar complexe visie duidelijk in het project naar voren te laten komen. Volgens Kempers was 

het waarschijnlijk dat de strekking van het geheel aan het grootste deel van het publiek voorbij 

was gegaan, met name aan diegenen die alleen de tentoonstelling hadden bezocht zonder kennis 

te hebben genomen van de teksten in het boek.111 De term retroperspectief werkte op theoretisch 

niveau en in Davids teksten verhelderend bij het aanbrengen van de dwarsverbanden die David 

zag tussen hedendaagse en laat-moderne kunstenaars. Maar in de uitwerking ervan binnen de 

tentoonstelling, waar het retroperspectief als rode draad had moeten dienen, kwam de strekking 

volgens Kempers onvoldoende naar voren.112 Kempers was wel van mening dat de doelstelling van 

David om discussie op gang te brengen gehaald was. Naar eigen ervaring zou de tentoonstelling 

zelfs bij het 'gewone' publiek tot de nodige gespreksstof hebben geleid.113  

 

Door de ruime vertegenwoordiging van fotografen, filmmakers en videokunstenaars en de 

prominente aanwezigheid van een aantal architecten, werd ook in een aantal vakspecifieke 

tijdschriften kort aandacht besteed aan documenta X.  

In Nieuwsbrief NFg (de nieuwsbrief van het Nederlands Fotogenootschap die vier maal per jaar 

wordt uitgegeven) schreef de kunsthistoricus en voormalig conservator van zowel het Stedelijk 

Museum in Amsterdam als het Gemeentemuseum Den Haag Roel Arkesteijn (1974) dat Catherine 

                                                 
108 De 'overweldigende' reacties van verontwaardiging, zoals die door zowel Lucette ter Borg als Koos Tuitjer, 
Menno Schenke en Gerrit van den Hoven werden beschreven, bleken volgens Kempers nogal mee te vallen: "In 
de praktijk bleek het allemaal wel mee te vallen: de tv-beelden laten zien hoe David het gekrakeel van de 
journalisten pareert [...]. Waarna er wel wat boe-geroep weerklinkt, maar niet het verpletterende hoongelach 
dat de Volkskrant meende te horen", in: Paul Kempers, 'Kunst komt van praten', De Groene Amsterdammer, 
jaargang 121 (1997) nummer 28, p. 20 
109 Ibidem "Dat David een instituut als de Documenta opent met een toespraak in het Frans [...] is een uitglijer 
van formaat. Gallisch arrogant en geheel in tegenspraak met de internationale uitstraling van het vijfjaarlijks 
weerkerend megaspektakel." 
110 Ibidem " [...] de in Documenta X bijeen gebrachte kunst dient als bewijsmateriaal voor de in de catalogus 
verwoorde maatschappijkritische theorie." 
111 Ibidem "Davids aanpak getuigt van intellectuele moed, maar belast de kunst met een theoretisch-
maatschappelijke betekenis die voor de tentoonstellingsbezoeker niet altijd duidelijk is." 
112 Ibidem, p. 21 "Davids idee van 'de blik terug naar voren' [...] levert wel een omvangrijke verzameling 
werken van bekende [...] en onbekende kunstenaars [...] op, maar met het 'perspectief' wil het niet zo 
vlotten." 
113 Ibidem, p.21 "Kunst kijken op de tiende Documenta is in de eerste plaats: in de Kurzführer lezen, met 
fronsend voorhoofd het vermaledijde kunstobject analyseren en dan in discussie treden met de andere 
aanwezige bezoekers. Ik heb het zien gebeuren en bij m'n gezond: [sic] de mensen vermaken zich uitstekend 
op deze 'anti-monstertentoonstelling' [...]. Davids Documenta brengt niet alleen de tongen van critici in 
beweging, ook de bezoekers doen, na jaren kunstconsumerend stilzwijgen, een duit in het zakje." 



 48

David meer wilde weergeven dan een stand van zaken van de eigentijdse kunst.114 Davids 

voornemen om ook "een cultureel-maatschappelijk statement" te maken vond Arkesteijn 

bewonderenswaardig. Arkesteijn kon zich niet volledig in alle negatieve kritiek vinden, zeker niet 

wat betreft de vermeende ontoegankelijkheid van documenta X. Er was een "zeer behapbare" 

bezoekersgids en de "begeleiding in de vorm van publicaties" was volgens hem nog nooit zo groot 

geweest. Wellicht hadden de theoretische inslag en de gesloten houding van David aan alle kritiek 

bijgedragen, maar Arkesteijn vond de tentoonstelling over het algemeen zeer geslaagd. Ook het 

vermeende ontbreken van aandacht voor de menselijke emotie was volgens Arkesteijn onterechte 

kritiek. Er waren in zijn ogen voldoende individuele kunstwerken te vinden voor de bezoeker die 

zich buiten "Davids intellectuele kader" wilde begeven. 

Gabriëlle Provaas stelt in Skrien, een maandblad over film en video, dat Catherine David in 

documenta X te veel aandacht besteedde aan oudere kunst.115 Volgens Provaas had David geen 

oog voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van videoclips en voor het feit dat mede door 

de televisiezender MTV deze ontwikkelingen in de kunst door een groeiend deel van de bevolking 

kon worden bijgehouden. De 'oudere' kunstenaars waren zeker van belang geweest voor de aanzet 

naar vernieuwingen in de videokunst, maar in de tentoonstelling miste Provaas de eigentijdse 

"avant-garde". De oorzaak hiervoor was volgens Provaas een elitaire en intellectualistische houding 

van David, die niet zou willen aanvaarden dat kunst een steeds grotere groep mensen bereikt en 

daarmee ook steeds meer aan 'populistische' invloeden onderhevig raakt. Ondanks alle politiek- en 

maatschappelijk geëngageerde kunstenaars aanwezig in de tentoonstelling, zou David het 

maatschappelijk debat uit de weg gaan en de discussie over kunst aan een kleine intellectuele elite 

willen voorbehouden.116 

In Simulacrum (het studentenblad van de opleidingen Kunstgeschiedenis en Algemene 

Cultuurwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam) schreef Adriana Vergeer zowel over 

haar bezoek aan de Biënnale van Venetië als haar bezoek aan documenta X.117 Een overeenkomst 

tussen beide tentoonstellingen was volgens Vergeer 'de mislukking'. In Venetië was in haar ogen 

de volledige tentoonstelling mislukt doordat er, ondanks de grote hoeveelheid bekende namen en 

interessante werken, in de tentoonstelling geen overkoepelend thema viel te ontdekken.118 In 

Kassel was volgens Vergeer een groot deel van de kunstwerken 'mislukt', in de zin dat de intentie 

van de kunstenaar niet was vervuld. Als voorbeelden haalde ze onder meer New Urbanism: Pearl 

River Delta aan, het stedebouwkundig ontwikkelingsplan van Rem Koolhaas dat nooit ten uitvoer 

werd gebracht, evenals het project Metro-Net Sculpture "Transportable Subway-Entrance" van 

Martin Kippenberger, dat door diens dood in 1997 nooit zijn uiteindelijk bedoelde omvang zou 

krijgen. Waar het thema 'globalisering' in documenta X met name tot uiting kwam doordat "kunst 

uit alle windstreken" bij elkaar was verzameld, wilde David volgens Vergeer in deze tentoonstelling 

eigenlijk vooral pleiten voor het behoud van het experimentele in de kunst.119 

                                                 
114 Roel Arkesteijn, 'Video, fotografie en World Wide Web. Terugblik op Documenta X in Kassel', Nieuwsbrief 
NFg, jaargang 5 (1997) nummer 19, p. 13 
115 Gabriëlle Provaas, 'Gecorrumpeerde beeldtaal? Documenta X Kassel', Skrien, jaargang 29 (1997) nummer 
217, pp. 56-57 
116 Ibidem, p. 57 "Net nu de kunst democratisch begon te worden, [...] roept David dat het zo niet langer kan. 
[...] Zij vindt dat het denkwerk op deze aardkloot maar beter aan een elite overgelaten kan worden. Diep in 
haar hart wil ze geen maatschappelijk dialoog. Ze is op zoek naar een nieuwe geheimtaal voor de happy few." 
117 Adriana Vergeer, 'De mislukking', Simulacrum, jaargang 7 (1997) nummer 1 pp. 10-12 
118 Ibidem, p. 11 "De ene grote naam volgde er op de andere, maar een verband viel niet te ontdekken. 
Prachtige werken stuk voor stuk. Bij elkaar: een mausoleum van mislukking." 
119 Ibidem, p. 12 "[...] voor het eerst in mijn leven zag ik een tentoonstelling waar werken werden getoond, 
omdat ze mislukt waren, als negatief argument in een discussie over kunst. De mislukking als geheim thema. 
[...] Het experiment moest doorgang vinden." 
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Hoofredacteur Harm Tilman richtte zich in zijn artikel in het maandelijkse vaktĳdschrift De Architect 

logischerwijs op de architecten in de tentoonstelling, zonder daarbij een onomwonden oordeel te 

vellen over de tentoonstelling.120 Tilmans belangrijkste observatie was dat Catherine David met 

documenta X probeerde duidelijk maken dat door de alomtegenwoordigheid van beeldmateriaal in 

onze directe (stedelijke) omgeving, de esthetische ervaring van een 'beeld' in de ruimste zin van 

het woord (een kunstobject, een reclameboodschap, het uiterlijk van een gebouw, een wijk of een 

stad) nog minder dan voorheen beperkt blijft tot de uiterlijke kenmerken van dat 'beeld', maar dat 

er een grote hoeveelheid externe factoren meegewogen wordt.121 Tilmans illustreert dit met name 

aan de hand van Rem Koolhaas, die in zijn werk toont dat er in extreem grote steden nauwelijks 

meer bewuste sturing mogelijk lijkt in een bewust geplande ontwikkeling; toeval, pragmatisme en 

nostalgische sentimenten bepalen hoe de beschikbare ruimte binnenin een stad wordt opgevuld en 

economische belangen zijn van invloed op de snelheid en omvang van stadsuitbreiding. Volgens 

Tilman wilde David in documenta X aantonen dat het van belang is deze omstandigheden te 

herkennen en te erkennen dat kunstenaars, door het bewaren van voldoende afstand tot deze 

ontwikkelingen, de mogelijkheid om er kritische kanttekeningen bij te plaatsen in stand houden.122  

 

In het voorwoord van de eerste editie van De sandwich-man wordt aangegeven dat men al langer 

een tijdschrift voor en door AICA-leden wilde starten. De constatering door de redactieleden dat de 

Nederlandse dagbladpers in gebreke bleef wat betreft degelijke analyses van documenta X was 

voor hen een extra aansporing om dit plan te realiseren.123 De verspreiding van deze publicatie 

moet echter minimaal zijn geweest; de oplage van dit eerste nummer bedroeg volgens de colofon 

slecht 160 stuks.  

De auteur Frank-Alexander Hettig, de freelance curator Mark Kremer (1963), de kunsthistoricus en 

kunstcriticus Philip Peters (1948), de hoofdredacteur van Museumtijdschrift Din Pieters en de 

kunsthistorica Tineke Reijnders (1941) schreven specifiek voor dit eerste nummer van De 

sandwich-man een artikel. De stukken van de huidige directeur van het Nederlands 

Architectuurinstituut (NAI) Ole Bouman (1960) en van de kunsthistoricus Camiel van Winkel 

(1964) waren evenals het interview met Chris Dercon al eerder gepubliceerd. Het artikel van de 

kunsthistorica Antje von Graevenitz (1940) bestond uit de uitgeschreven versie van een lezing die 

Von Graevenitz had gegeven in juni 1997 in het lezingen- en discussiecentrum Depot te Wenen en 

in september 1997 in Museum Wiesbaden te Wiesbaden.  

 

Ole Bouman constateerde dat twee Nederlandse architecten, Aldo van Eijck en Rem Koolhaas, 

centrale plaatsen in de tentoonstelling hadden gekregen.124 Daarom moesten zij volgens hem 

gezien worden als "de kern van de zaak", oftewel als toonaangevend voor documenta X. Bouman 

zag wel een groot verschil wat betreft de inhoud van hun werk. Van Eijck vertegenwoordigde de 

"humanistische" architectuur die bedoeld is om de mens veiligheid te bieden en een betere 

samenleving te bouwen, maar Koolhaas "staat juist nergens voor" volgens Bouman. Hij zag dit 

verschil echter niet als een probleem, omdat er een duidelijke en waarschijnlijk voor Catherine 

                                                 
120 Harm Tilman, 'Documenta X stelt beeldcultuur ter discussie', de Architect, jaargang 21 (1997) nummer 7-8, 
pp. 30-35 
121 Ibidem, p. 33 "De esthetische ervaring vindt plaats in materiële en mentale ruimtes die ver uitgaan boven 
het afzonderlijke object."  
122 Ibidem, p.33 "Op de tiende Documenta in Kassel houdt Catherine David een pleidooi voor een kunst die 
afstand bewaart tot de werkelijkheid, die steeds meer gekenmerkt wordt door globalisering; een kunst die zich 
niet laat verleiden door het beeld." 
123 Mark Kremer, Philip Peters, Tineke Reijnders, 'Introductie', De sandwich-man, jaargang 1 (1997) nummer 1, p. 3 
124 Ole Bouman, 'Een subliem landschap', De sandwich-man, jaargang 1 (1997) nummer 1, pp. 11-12. Dit 
artikel werd eerder gepubliceerd in Archis, jaargang 12 (1997) nummer 8. 
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David belangrijke overeenkomst was tussen de twee architecten, namelijk "de brede 

antropologische blik waarmee zij het menselijk huisvesten bezien." Hierdoor komt Bouman in zijn 

conclusie tot een positief oordeel over de tentoonstelling, omdat hij van mening is dat het David is 

gelukt kunstenaars bijeen te brengen die stuk voor stuk "hun wereld bezien als een landschap." 

Ondanks de grote verschillen tussen de kunstenaars qua werkwijze en onderwerpskeuze, is David 

er volgens Bouman in de tentoonstelling in geslaagd een evenwichtig en overtuigend beeld te 

geven van een wereld die zowel positief (vanuit de idee van een maakbare wereld) als negatief 

(vanuit de overtuiging dat iedere poging om het tij van 'de vooruitgang' tegen te gaan futiel is) 

tegemoet wordt getreden.125 

 

Ook Mark Kremer was van mening dat het inhoudelijk concept van David helder was uitgewerkt.126  

Hij constateerde dat David de maatschappelijke betrokkenheid van kunstenaars alsook "de 

(on)mogelijkheden om met kunst in de sociaal-economische orde te interveniëren" aan de orde 

stelde. Daarbij werd volgens hem in de tentoonstelling geen waardeoordeel uitgesproken over 

geëngageerde kunst, maar werd er onderzocht wat de 'toegevoegde' waarde of de 'effectiviteit' 

ervan zou kunnen zijn. Enerzijds vroeg Kremer zich af of een kunstenaar niet slechts een 

observerende buitenstaander was die aan zijn verslaglegging van de werkelijkheid slechts "een 

portie schoonheid" toevoegde, zonder daadwerkelijk verandering te (kunnen) bewerkstelligen. 

Anderzijds bestond er volgens Kremer de mogelijkheid dat de objectiviteit van de kunstenaar door 

engagement onmogelijk wordt, waardoor deze zijn autonomie verliest. 

Kremer beaamde de veel geuite kritiek dat David in de uitwerking van de tentoonstelling de kunst 

'ondergeschikt' zou hebben gemaakt aan haar concept, wat met name bij de keuze voor jonge 

kunstenaars zou hebben geleid tot de aanwezigheid van weinig overtuigend of spannend werk. 

Maar juist de consequente toepassing van dit concept vond Kremer een sterk punt. Door de ruimte 

die David naast de tentoonstelling creëerde voor reflectie (vooral in het lezingen-, film- en 

theaterprogramma) en door de aanwezigheid van het werk van 'oudere' kunstenaars voor het 

retroperspectief werden zowel de overheersende trends in de hedendaagse kunst als "de status 

van documenta als tentoonstelling van de nieuwste ontwikkelingen van de kunst" gerelativeerd. 

Kremer was daarom blij met het feit dat documenta X de 'hype' vermeed en dat hij door Catherine 

David aan het denken werd gezet.127 

 

Tineke Reijnders gaf haar artikel voor De sandwich-man de titel Luchtgaten.128 Aan de hand van 

het voorbeeld van de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer (1945), wiens werk in hetzelfde jaar op de 

Biënnale van Venetië te zien was, verklaarde ze deze titel door te stellen dat veel kunstenaars op 

documenta X werk maakten dat minder 'sturend' leek dan het zware, beladen werk van Kiefer, 

waardoor meer ruimte bleef voor de interpretatie van de beschouwer.129 Positief aan documenta X 

vond Reijnders dan ook net als Kremer dat David geslaagd was in de opzet om de bezoeker aan te 

zetten tot reflectie op het concept en op de bijeengebrachte kunstwerken. Negatief was echter het 

in haar ogen eenzijdige perspectief van waaruit een beeld geschetst werd van de niet-westerse 

                                                 
125 Ibidem, p. 12 "Het is Catherine Davids verdienste de twee werelden die zij vertegenwoordigen tegenover elkaar 
te zetten. [...] Met het bijeenbrengen van Van Eyck [sic] en Koolhaas wordt duidelijk dat de hele tentoonstelling een 
landschap is. Een subliem landschap met Licht en Donker in de juiste menging." 
126 Mark Kremer, 'En nu zelf aan het werk', De sandwich-man, jaargang 1 (1997) nummer 1, pp. 13-16 
127 Ibidem, pp. 14-15 "De boodschap hiervan is duidelijk: het is niet te voorspellen waar en hoe de kunst van 
de toekomst zich zal ontwikkelen. [...]  Maar als criticus en curator vind ik het stimulerend dat een expositie nu 
eens niet hijgerig invult wat de belagrijkste actuele kunst zou zijn. De tentoonstelling prikkelt mij om zelf aan 
het werk te gaan."  
128 Tineke Reijnders, 'Luchtgaten', De sandwich-man, jaargang 1 (1997) nummer 1, pp. 17-20 
129 Ibidem, p. 17 "Het bracht de kijker tegenover werken die niet je adem afsnijden, zoals de megalomane 
Kiefer op de Biennale, maar werken die tochten, transparant zijn, lucht geven." 
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wereld, temeer omdat de mogelijkheden om dit perspectief te verbreden volgens haar nog nooit zo 

ruim voorhanden waren geweest.130 Reijnders verbaasde zich over het feit dat de werken in de 

tentoonstelling vrijwel allemaal een "zuiver westers" perspectief vertegenwoordigden, terwijl 

Catherine David toch geschoold was vanuit het differentiedenken.131 Het retroperspectief van David 

zou in haar ogen weleens bijgedragen kunnen hebben aan dit gebrek aan diversiteit, doordat "de 

historische terugblik haar het zicht op vandaag en morgen" benam. 

 

Hoewel de presentatie van films en video's volgens Din Pieters "belabberd" was, deelde ze de 

mening van Kremer dat de keuze voor de combinatie van jonge en oude kunstenaars binnen het 

retroperspectief een interessant alternatief vormde voor "het gebruikelijke mega-overzicht met de 

actuele stand van zaken in de beeldende kunst."132 Pieters, tegenwoordig de hoofdredacteur van 

Museumtijdschrift, had net als Anna Tilroe en Lucette ter Borg (zie paragraaf 4.3) het gevoel dat de 

kunstwerken in de tentoonstelling vooral dienden ter illustratie van het theoretisch concept van 

David.133 Pieters ervoer dit als uitermate negatief en stelde dat zowel de lezingen als de grote 

hoeveelheid tekst in Documenta X – the book : politics poetics gebruikt werden om door middel 

van allerhande theorieën te maskeren dat David en haar team de hedendaagse kunst in 

onvoldoende mate wisten te interpreteren.134 Het gevolg hiervan was volgens Pieters dat er door 

de toepassing van 'verouderde' theorieën veel verbanden werden gelegd die geen recht deden aan 

de eigentijdse kunst, waardoor het retroperspectief toch vooral een vertekend beeld van de 

werkelijk stand van zaken opleverde. 

 

Frank-Alexander Hettig vond net als Din Pieters dat David niet in staat bleek de werkelijke 'stand 

van zaken' op waarde te schatten en dat de tentoonstelling voornamelijk functioneerde als 

onderbouwing van haar theoretisch concept.135 Volgens Hettig leek het alsof David zich op 

krampachtige wijze wilde onderscheiden van het "media event" van haar voorganger Jan Hoet door 

alle kunstwerken binnen een strak afgebakend theoretisch raamwerk te plaatsen. Het resultaat van 

deze beperkte blik was dat David ten onrechte de verscheidenheid aan verschijningsvormen van de 

hedendaagse kunst negeerde door zich te veel te richten op sociaal- en politiek geëngageerde 

kunstenaars.136  

                                                 
130 Ibidem, pp. 18-19 "Op de drempel van de twinigste eeuw zou de pluriforme samenleving meer aanwezig 
moeten zijn. [...] Er zijn maar weinig momenten in de geschiedenis van de kunst waarin 'de ander' zozeer een 
partner is als nu. [...] Wat een viering van die verworvenheid had kunnen zijn, was nu een kwestie van 
tussenpersonen." 
131 Ibidem, p. 18. Reijnders weet te melden dat de Franse filosoof Giles Deleuze, invloedrijk 'vertegenwoordiger' 
van het Franse differentiedenken, docent is geweest van Catherine David. Het differentiedenken benadrukt het 
belang van het bestaan van 'verschil'. Binnen de context van dit artikel kan het differentiedenken ruwweg (en 
wellicht kort door de bocht) als volgt worden uitgelegd: in tegenstelling tot het denken vanuit de overtuiging 
van de juistheid en onfeilbaarheid van één objectief te bepalen waarheid bepleit het differentiedenken de 
acceptatie van het bestaan van verschillende invalshoeken, standpunten en plaats-, tijd-, en persoonsgebonden 
ervaringen van de werkelijkheid. 
132 Din Pieters, 'Retro, zònder perspectief', De sandwich-man, jaargang 1 (1997) nummer 1, pp. 39-42 
133 Ibidem, p. 41 "De kunst is primair – niet de theorie. Andersom is mijns inziens een heilloze weg, dan wordt 
kunst gereduceerd tot een illustratie bij een theorie." 
134 Ibidem, p. 42 "Met kilometers tekst, niet alleen in het boek maar ook via uitgeschreven lezingen op internet 
proberen de samenstellers van DX de angst en verwarring te bestrijden die de hedendaagse kunst kennelijk bij 
hen oproept." 
135 Frank-Alexander Hettig, 'Sleepless in Seattle, Depressed in L.A.', De sandwich-man, jaargang 1 (1997) 
nummer 1, pp. 45-47 
136 Ibidem, p. 46 " [...] I had the impression that each piece had a predescribed function in the framework of 
Catherine David, exposing art as social and political practice. The result was a dry and moralistic show: unusually 
narrow, inflexible and in fact ignoring the pluriformity of contemporary art." 



 52

Philip Peters begint zijn artikel met het noemen van een aantal aspecten van documenta X die hij 

ervoer als positief.137 De poging van David om middels het retroperspectief oude kunstenaars 

opnieuw onder de aandacht te brengen en een verband te leggen tussen het verleden en 

eigentijdse kunstenaars was volgens Peters zelfs "de sleutelopdracht van de Documenta-maker". 

Dat de manier waarop deze verbanden werden gelegd subjectief zou zijn was voor hem niet meer 

dan logisch, omdat David zich logischerwijs zou willen onderscheiden van haar voorgangers. Het 

grotendeels ontbreken van schilderkunst was voor Peters het grote minpunt van documenta X. Aan 

de hand van een drietal omstandigheden probeerde hij te verklaren waarom de schilderkunst door 

David "voor de zoveelste keer dood verklaard" werd.  

De eerste twee omstandigheden hingen volgens Peters samen met overeenkomsten die gezien 

konden worden tussen de eigentijdse kunst en de kunst van de jaren '60. Ten eerste zou de 

maatschappelijke betrokkenheid van veel jonge kunstenaars er de oorzaak van zijn dat de 

kunstkritiek zich eenzijdig richtte op geëngageerde kunstenaars. Deze betrokkenheid vertoonde 

volgens Peters zeker overeenkomsten met de conceptuele kunst en de fluxus-beweging uit de 

jaren '60. Maar de eenzijdige aandacht voor deze kunstenaars zou tot gevolg hebben dat alle 

kunstenaars die zich in hun werk niet actief konden of wilden engageren met de maatschappij (en 

daarmee klaarblijkelijk ook de schilders) door critici werden afgeschreven als niet terzake 

doende.138 Ten tweede was er de plotselinge opkomst van 'nieuwe media': in de jaren '60 was dit 

video, ten tijde van documenta X het internet. Peters zet hierbij de kanttekening dat de overdreven 

aandacht voor dit nieuwe medium niet gebaseerd zou zijn op de inhoudelijke kant van de werken, 

maar puur op het 'nieuwe' aspect ervan. Waar de videokunst eind jaren '90 eindelijk het 

experimentele stadium oversteeg en daarmee ook inhoudelijk een waarlijk nieuw medium was 

geworden, stond de internetkunst nog aan het begin van deze ontwikkeling. Het grootste nadeel 

dat Peters zag bij de aandacht binnen documenta X voor internetkunst was dat deze een paradox 

bevatte: waar het internet gekenmerkt werd door weinig structuur en hiërarchie, werd in 

documenta X juist een strenge hiërarchie gehanteerd, mede door de uitsluiting van de 

schilderkunst.139 Ten derde had de groeiende aandacht van zowel kunsthistorici, critici, 

tentoonstellingsmakers én kunstenaars voor de filosofie volgens Peters tot gevolg dat er een afkeer 

was ontstaan van het subjectieve, sentimentele en 'metafysische' in de kunst. 

Alles bij elkaar genomen vormde het gevolg van deze voornoemde omstandigheden, het ontbreken 

van kunst "die troost en vertroosting biedt", Peters' grootste punt van kritiek. Hij was van mening 

dat een "mammoet-evenement" als documenta een beeld zou moeten geven van de actuele 'stand 

van zaken', met daarin ook aandacht voor kunst die buiten de overheersende tendens valt. Tot zijn 

spijt constateerde Peters dat er in documenta X slechts een trendgevoelig beeld van de kunst werd 

geschetst.140 

 

                                                 
137 Philip Peters, 'Documenta X: Het probleem van de uitsluiting', De sandwich-man, jaargang 1 (1997) nummer 
1, pp. 49-54 
138 Ibidem, p. 51 "Er bestaat dus weer een stroming in de kunstkritiek en in de kunstorganisatie die van mening 
is dat de beeldende kunst uitsluitend en alleen een kwestie kan en mág zijn van radicaal-ideologische blik. [...] 
men denkt opnieuw dat de kunst kan bijdragen aan maatschappelijke veranderingen." 
139 Ibidem, p. 52 "Maar op het internet gaat het per definitie om gebrek aan hiërarchie en mijn verwijt aan 
Documenta X is nu juist dat er sprake is van een hiërarchische en categorale keuze, een model van exclusie, 
een model met een verbodsbepaling." 
140 Ibidem, p. 53 "Bij alle waardering die de opzet van de tiende Documenta ook wel degelijk verdient, blijft dit 
toch mijn kritiek: dat die vorm van kunst die troost en vertroosting biedt kennelijk niet als volwaardig wordt 
beschouwd." 
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Antje Von Graevenitz schetste in de uitgeschreven versie van haar lezing aan de hand van een 

groot aantal voorbeelden van deelnemende kunstenaars een beeld van documenta X.141 Von 

Graevenitz was van mening dat veel oudere werken (waaronder de kostuums van Lygia Clark) 

onvoldoende toegelicht werden en gepresenteerd werden op een manier die onvoldoende 

duidelijkheid verschafte over de oorspronkelijke 'functie' ervan.142 Ook werden sommige 

kunstwerken volgens haar geforceerd 'gebruikt' ter verduidelijking van de thematiek van David, 

waardoor in meerdere gevallen te weinig recht werd gedaan aan de individuele positie of 

bedoelingen van de kunstenaar.143 Volgens Von Graevenitz wilde David de bezoeker heel gericht 

bewust maken van de gevolgen voor de mens van migratie, globalisering en grootschalige 

verstedelijking. Von Graevenitz zag daarin een duidelijk verschil met de voorgaande documenta die 

in 1992 was samengesteld door Jan Hoet. Waar Hoet de bezoeker vrij liet om zijn eigen weg te 

vinden en zijn eigen mening te vormen, wilde David de bezoeker bij haar les houden door deze 

(letterlijk door middel van het Parcours door Kassel) 'aan de hand mee te voeren' door de 

tentoonstelling.144 De nadruk lag daarmee niet op 'gebruikelijke' aspecten zoals esthetiek. De 

onderwerpen die David aan de orde stelde waren volgens Von Graevenitz universeel en actueel en 

verdienden het om onder de aandacht gebracht te worden.145  

 

In het begin van het interview door de journaliste Antje Petzold van het Duitse dagblad Taz, die 

Tageszeitung geeft Chris Dercon aan dat hij niet bij de opening kon zijn en daardoor zijn eerste 

indruk van documenta X moest halen uit de persreceptie.146 Met name de reacties in de 

Nederlandse pers irriteerden hem.147 Drie zaken vielen hem hierbij op: ten eerste de anti-

intellectualistiche houding van veel mensen uit de kunstwereld, vervolgens het nostalgisch 

sentiment in de kunstkritiek tegenover de jaren '80 van de vorige eeuw en ten slotte dat er van 

een Europese "Globalisiering von Ideeen" eigenlijk nog steeds geen sprake was, gezien het feit dat 

veel auteurs de houding van Catherine David en haar theoretische redeneringen veelal typeerden 

als typisch Frans. Volgens Dercon was er een generatieconflict te bespeuren in de hoofdzakelijk 

negatieve ontvangst van documenta X. Jonge tentoonstellingsmakers en museummedewerkers die 

                                                 
141 Antje von Graevenitz, 'Ein paar locker notierte Gesichtspunkte...', De sandwich-man, jaargang 1 (1997) 
nummer 1, pp. 29-38 
142 Ibidem, p. 38 "In Kassel liegen oder stehen die Dinge als leblose Relikte umher, niemand darf ihre 
Radikalität und Poesie am eigenen Lebe erkunden. Man sollte dazu Hintergrundswissen mitbringen. Große Fotos 
von Ihre gebrauch hätten hier Abhilfe bieten können, aber zu der Information konnte sich die Organisatorin 
wohl nicht entschließen." 
143 Ibidem, p. 36 "Ich wehre mich nur gegen die sinnbildliche Bedeutung die hier der Kunst im Allgemeinem 
aufgelegt scheint. Manchmal wirkt die kritische Position die Künstler einnehmen müssen, wenn das Thema einer 
Ausstellung mehr anthropologischen, denn ästhetischen Charakter hat, so illustrativ wie ein Comic-strip." 
144 Ibidem, p. 30 "Diese documenta X war die lebendigste Unterrichtsstunde, die Sie je über die Probleme des 
zeitgenössischen Menschen im urbanen Leben erhalten haben. Urbanisation, Migration und Vernetzung heißen 
die drei Themem dieser Show, und sie war damit eine thematisch begenzte Ausstellung und nicht mehr die 
documenta IX von Jan Hoet, der 1992 ein Feld vorstellte, auf dem alle Blumen blühten. Dessen documenta 
zeigte vor fünf Jahren kein zusamenfassendes Thema, man sah einfach dies und das un konnte vorsichtig 
versuchen, selbst Zusammenhänge zwichen den Exponaten herzustellen. Das war nun 1997 ganz anders. Wir 
schlenderten diesmal in Kassel nicht nur wahllos herum, wir wurden von Catherine David unsichtbar an die 
Hand genommen." 
145 Ibidem, pp. 35, 38 "David hat hier ein Thema gewählt, das in großem Maße gerade unsere Zeit bestimmt. 
[...] Es sind unser aller Probleme. Diese documenta is keine Ausstellung für akademische und ästhetischen 
Fragen, sondern für die bedrängenden Fragen der Besucher in unsere Zeit. Vielleicht sollte man ihnen demütig 
begegnen." 
146 Chris Dercon, ' "Experiment bedeutet immer Reduktion." ', De sandwich-man, jaargang 1 (1997) nummer 1, 
pp. 23-27. Dit interview werd eerder gepubliceerd op 23 september 1997 in het Duitse dagblad Taz, die 
Tageszeitung. 
147 Ibidem, p. 23 "Ich konnte nicht zur Eröfnnung gehen, also war das erste Bild, das ich von der dX bekommen 
habe, das Pressbild, das mich sehr aufgeregt hat, insbesondere die Berichte der niederländischen Presse." 
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Dercon sprak waren overwegend enthousiast over de tentoonstelling.148 Hiermee impliceerde hij 

dat de toenmalige leden van de Nederlandse pers tot een 'oudere' generatie behoorden die wellicht 

niet voldoende met zijn tijd meeging.  

Dercon was het niet eens met de kritiek dat David 'verouderde' thema's zou behandelen. Hoewel 

de invulling van de tentoonstelling niet vernieuwend was, vond Dercon dat David een nieuwe 

ervaring van een tentoonstelling mogelijk maakte. Hoewel Dercon beaamde dat de presentatie van 

bijvoorbeeld het werk van Lygia Clark moeilijkheden opwierp met betrekking tot het overbrengen 

van de oorspronkelijke functie en betekenis van het werk, was hij van mening dat juist deze 

interdisciplinaire kunstenaars een nieuwe impuls konden geven aan (de waardering voor) 

beeldende kunst en en de aansluiting ervan met uiteenlopende disciplines als film, theater en 

architectuur. Het lezingen- en discussieprogramma 100 Days – 100 Guests vond Dercon zeer 

lovenswaardig, omdat het de bezoeker in staat stelde om naast het 'passief' bekijken en ervaren 

van kunst actief op de bijeengebrachte kunst te reflecteren. 

 

Camiel van Winkel verbaasde zich over de gevoelens van afkeuring jegens Catherine David en de 

irritaties over haar invulling van documenta X die hij tijdens de persbezichtigingsdagen bespeurde 

bij de aanwezige kunstcritici en tentoonstellingsmakers.149 Volgens Van Winkel waren met name de 

tentoonstellingsmakers vooringenomen ten opzichte van de capaciteiten van een vrouw als 

artistiek directeur. Ook de hooggespannen verwachtingen en de vooronderstellingen over de 'juiste' 

vorm en inhoud van een documenta waren volgens hem reden voor deze wrevel. Van Winkel vond 

het positief dat David in documenta X probeerde om de kunst in een ruimer kader te plaatsen en 

vanuit een breder perspectief te beschouwen.150 Het leek echter of de tentoonstelling slechts een 

aanvulling vormde op Documenta X – the book : politics poetics. Het voornaamste punt van kritiek 

van Van Winkel was dat in zijn ogen de tentoonstelling in onvoldoende mate het theoretisch 

concept van David kon onderbouwen.151 Zeker het werk van de 'jonge' kunstenaars was in zijn 

ogen weinig overtuigend.152 Het vrijwel ontbreken van schilderkunst was voor Van Winkel geen 

enkel bezwaar, omdat hierdoor meer ruimte werd gegeven aan fotografie en film. Deze twee media 

waren, in tegenstelling tot de voornamelijk naar zichzelf verwijzende schilderkunst, bij uitstek 

geschikt om de kunst weer van intellectuele verdieping te voorzien.153 

                                                 
148 Ibidem, p. 23 "Die dX spricht außerdem die Generationsfrage und einen Generationskonflikt an. So sind z.B. 
junge Ausstellungsmacher und Museumsleute, die ich gesprochen habe, oft sehr begeistert über die dX. Das 
bleibende Urteil kommt auf jeden Fall von der nächsten Generation." 
149 "Tijdens de kijkdagen voorafgaand aan de opening van Documenta X viel er in Kassel veel geklaag te 
beluisteren over het gebrek aan 'passie' en het 'Franse intellectualisme' van Catherine David, de artistiek 
directeur. Het was tamelijk ontluisterend om te merken hoezeer ieder spoortje van reflectie en distantie op de 
zenuwen werkt van de culturele goegemeente: behalve critici vooral collega-tentoonstellingsmakers, waarvan 
de meest masculiene exponenten als verkrampte chef-koks die overtuigd zijn van hun eigen sensibiliteit en van 
het idee dat vrouwen niet kunnen koken", in: Camiel van Winkel, 'À rebours Documenta zoekt naar een nieuwe 
toon', De sandwich-man, jaargang 1 (1997) nummer 1, p. 5. Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Archis, 
jaargang 12 (1997) nummer 8. 
150 Ibidem, p. 10 "Het voornaamste is vooralsnog dat David met Documenta X een nieuwe toon heeft willen zetten 
voor de omgang met kunstproducten in hun verhouding tot de cultuur (in de breedste zin van het woord)." 
151 Ibidem, pp. 6, 9 "Doorspekt met essays van diverse auteurs [...] lijkt dit boek minder een appendix bij de 
tentoonstelling te zijn dan andersom. [...] Waar David uiteindelijk niet in slaagt is om haar opvattingen van 
'kritische kunst' een inhoud te geven die ook op beeldend niveau in de huidige situatie zoden aan de dijk zet."  
152 Ibidem, p. 9 "De keuze van jonge(re) kunstenaars kan nog minder overtuigend worden genoemd. In te veel 
gevallen is sprake van middelmatigheid of zelfs epigonisme." 
153 Ibidem, pp. 8-9 "Gegeven de expansieve mentale ruimte die schilderijen doorgaans voor zich opeisen, 
betekent dat [=het vrijwel ontbreken van schilderijen – RK] een enorme bevrijding. Fotografie (en in tweede 
instantie, als een afgeleide daarvan, film) is hier het geprivilegeerde medium. [...] In vergelijking met 
Documenta IX behelst nummer X een serieuze poging om temidden van de postmoderne beeldcultuur – de 
overdaad aan 'tekens die slechts naar andere tekens verwijzen' – toch een harde kern aan te wijzen waar 
kritische kunstenaars op in zouden kunnen spelen." 
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Conclusie 

 

De Oostenrijkse kunstcriticus Robert Fleck stelt in zijn inleiding in Art in the center, dat bezoekers 

van de documenta van tevoren dusdanig hoge verwachtingen hebben, dat het bij voorbaat 

onmogelijk is om deze te vervullen.1 Dit lijkt bij documenta X ook het geval geweest te zijn bij de 

bezoekende pers. Het is opvallend dat veel van de negatieve geluiden in de pers al vanaf het begin 

gericht zijn aan het adres van Catherine David. Het geeft ook wel te denken of het een goede 

ontwikkeling is dat er zoveel aandacht uitgaat naar de persoon die deze tentoonstelling samenstelt, 

in plaats van dat er gekeken wordt naar kunstenaars, hun werk en de samenstelling van het 

geheel. Deze aandacht voor David werd mede veroorzaakt door de terughoudendheid die tot op het 

allerlaatste moment in acht werd genomen bij het bekendmaken van de deelnemers. Er viel bij een 

dusdanig rigide, principiële en soms ietwat hooghartige opstelling wel een reactie vanuit de pers, 

die afhankelijk is van informatieverstrekking door de organisatoren, te verwachten.  

Mijn vermoeden is dat er bewust voor gekozen is om terughoudend te zijn in de 

informatieverstrekking naar de buitenwereld toe, mede door de wens om niet in te spelen op de 

marktwerking bij kunsthandelaren. Het lijkt me niet aanemelijk dat een intelligente vrouw als 

Catherine David (in opvallend veel artikelen wordt dit benadrukt: "Frans-intellectueel" en 

"theoretisch goed onderlegd") zich slechts zou laten leiden door haar gevoel en eerdere frustraties. 

Wellicht is zij heetgebakerd, maar in haar handelen reageert ze doordacht. Dit blijkt ook uit een 

interview van Waldemar Kramer uit november 1994 met Catherine David. Uit haar woorden valt op 

te maken dat de confrontatie met de (hedendaagse) kunstwereld van meet af aan de intentie van 

David is geweest.2 Hieruit blijkt echter ook dat ze haar voornemen om relatief weinig kunstenaars 

uit te nodigen om de megatentoonstelling overzichtelijk te houden, in ieder geval in de ogen van 

vrijwel alle critici, ergens in het wordingsproces uit het oog is verloren.3 Een van de grootste 

punten van kritiek blijkt achteraf juist te zijn, dat er van alles te veel is. 

 

Kunstcritica Ineke Schwartz signaleerde eveneens dat David een richtingsverandering wilde 

forceren in de aandacht binnen de hedendaagse kunst.4 Door de discussie die David op gang wist 

te brengen over de presentatie van en het denken over hedendaagse kunst en door de impuls die 

documenta X heeft gegeven aan de trend in de hedendaagse kunst die neigt naar meer debat, 

meer lezingen en meer uitwisseling tussen kunst en diverse wetenschappelijke disciplines kan 

geconcludeerd worden dat David in haar opzet is geslaagd.  

David wilde daarnaast een beeld schetsen van de eigentijdse internationale culturele en politieke 

structuren. Ook gezien vanuit dit perspectief was deze tiende documenta geslaagd. Door middel 

van historische lijnen, internationale en globale verwijzingen, verbanden en tegenstellingen wilde 

David een zo uitgebreid mogelijk beeld geven van de positie van 'cultuur' ('kunst' in de breedste 

zin van het woord dus) in het dagelijks leven, in de kunstwereld, in de 'Westerse' wereld en 

daarbuiten.  

 

                                                 
1 Peter Noever (red.), kunst im abseits?/ art in the center, Wenen 1997, p. 18 
2 "Ik wil dat de Documenta een werkelijk 'oord der confrontatie' in de hedendaagse kunstwereld wordt. Kunst is 
geen consumptieprodukt, niet 'just for fun', of 'for entertainment', het heeft tijd nodig om door te dringen." 
Waldemar Kramer, 'Directeur van de Documenta', Tableau Fine Arts Magazine, november 1994 
3 "Ik zal minder kunstenaars uitnodigen. Ik denk ook niet dat de kunstwerken weer overal in alle hoeken, zoals 
op een beurs, tentoongesteld zullen worden. Mijn keuze zal kleiner en in ieder geval 'leesbaarder' worden." 
Waldemar Kramer, 'Directeur van de Documenta', Tableau Fine Arts Magazine, november 1994 
4 Ineke Schwartz, 'Zin documenta', Elsevier, 24 mei 1997 "Of het allemaal overkomt, moet nog maar blijken als 
de documenta op 21 juni opengaat. Maar één slag is alvast voor David. Dat het hoog tijd is om de hokjesgeest 
in de beeldende kunst te verlaten, dat engagement in de kunst onontbeerlijk is en mediakunst zeer belangrijk, 
heeft ze heel duidelijk gemaakt. En dat statement van de artistiek leider van de belangrijkste 
kunsttentoonstelling ter wereld zal zeker blijven hangen, ook als Kassel allang voorbij is." 
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In mijn ogen is het concept en daarmee het totale project een ambitieuze onderneming en een 

interessant en (hoewel erg theoretisch) redelijk steekhoudend geheel. Wel vraag ik mij af of het 

redelijk is om te verwachten dat de opzet en inhoud van een zo omvangrijk project wel kan worden 

gevat in een tentoonstelling als documenta. Wie heeft er de tijd om 100 dagen lang in Kassel te 

verblijven, of via de 'live'-internet-verbinding, om het verhaal van elke spreker te volgen? 

Documenta X – the book : politics poetics is een mooi document dat ook los van de tentoonstelling 

interessant materiaal bevat. Maar gekoppeld aan de tentoonstelling en de doelstelling van David 

dat het als wezenlijk onderdeel van het totale project gezien moet worden, bevat het wel erg veel 

informatie. Het lezen van het hele boek vergt behoorlijk veel tijd en om te verwachten dat een 

bezoeker dit voor of tijdens een bezoek aan de tentoonstelling in Kassel zal doen is ireeël.  

De 'onderwerpskeuze' van het gehele project beslaat een zo groot en complex gebied dat het voor 

een klein publiek interessant is en mijns insziens slechts voor een zeer beperkte groep in zijn 

geheel te overzien. Voor alle 'dagjesmensen', toeristen, kunstliefhebbers, en ik denk zelfs voor een 

groot deel van de kunstprofessionals, gaat het grotere geheel verloren. Tijdtechnisch is het 

onmogelijk om alles bij te wonen, te zien en te lezen. Daarvoor is er simpelweg te veel. Te veel 

papier, te veel gasten, te veel dagen, te veel verschillende standpunten en te veel informatie en 

theorie. Zelfs voor de doorgewinterde kunstkijker was de berg aan informatie nauwelijks te 

overzien. Dit gezegd hebbende realiseer ik me ook, dat dit mogelijkerwijs een knipoog kan 

betekenen naar 'het leven'. Ook in ons dagelijks leven is het onmogelijk alles bij te houden en van 

alles op de hoogte te blijven. 

 

De meeste auteurs van dagbladartikelen waren het erover eens dat documenta X de bezoeker 

overvoerde met beelden, tekst en theorie en meer vroeg van de bezoeker dan redelijkerwijs kon 

worden verwacht. De overdaad aan beelden, teksten en lezingen maakte het de bezoeker praktisch 

onmogelijk alle onderdelen van het project (lijfelijk) mee te maken. Ook werd er een dusdanig 

groot beroep gedaan op (grotendeels onterecht) voorondersteld aanwezige theoretische en 

filosofische feitenkennis dat het de bezoeker vrijwel onmogelijk werd gemaakt het gehele project 

verstandelijk te bevatten. Veelvoorkomend is dan ook het gevoel dat het theoretisch concept teveel 

aandacht heeft gekregen en dat de daadwerkelijke presentatie er onder te leiden heeft gehad. De 

tentoonstelling leek 'bijzaak' geworden, een niet overal even geslaagde illustratie bij het 

theoretisch raamwerk. 

 

Mijn oordeel over het gehele project documenta X en de mate waarin de wensen van Catherine 

David hierin tot hun recht zijn gekomen sluiten aan bij de mening van de Duitse kunstcritica Amine 

Haase. Zij schrijft in het Duitse kunsttijdschrift Kunstforum over de mate waarin het 

nevenprogramma (de lezingen- en discussieavonden, het theaterprogramma, het filmprogramma) 

en de tentoonstelling een aanvulling op elkaar zijn. De tentoonstelling is volgens haar nauwelijks 

nog als een afzonderlijk onderdeel te bestempelen, maar wordt desalniettemin wel door veel 

journalisten en kunstcritici als zodanig beoordeeld. Hierdoor wordt een aantal wezenlijke 

onderdelen van documenta X niet meegenomen in het eindoordeel. Haases oordeel luidt dat het 

geheel zo omvangrijk is dat een oprecht en afgewogen oordeel slechts geveld zou kunnen worden 

wanneer men iedere avond alle activiteiten had gevolgd, hetzij 'live', hetzij via internet. Het gevolg 

hiervan is dat het verschil tussen Periferie en Centrum, termen waaraan David zelf met regelmaat 

refereerde, wegvalt. Voor de persoon die niet alles volgt is er geen middelpunt en nauwelijks 

inhoudelijke stellingname te ontdekken, omdat alles als even belangrijk wordt betiteld.5 

                                                 
5 Amine Haase, 'Peripherie und Zentrum. Clap de fin – Schlußklappe zur documenta X', Kunstforum 
International, jaargang 33 (1997) nr. 138, pp. 249-252 
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Om het totaal te beoordelen zouden alle losse onderdelen bij elkaar genomen moeten worden en 

als geheel beoordeeld. Het geheel zou meer moeten worden dan de som van alle onderdelen. Ik 

vrees echter dat de uitkomst van deze som zo groot is geworden, dat het slechts voor de 

organisatie van het project mogelijk was overzicht te houden op het grotere geheel. 

 

Ondanks het feit dat ik denk dat het belangrijk is niet teveel consessies aan het inhoudelijk concept 

van een tentoonstelling te doen, ben ik van mening dat de keuze voor een uitgebalanceerder en 

publieksgerichter aanpak verstandiger zou zijn geweest. Daarmee denk ik dat het eindoordeel over 

het geheel, los van de kwaliteit en 'effectiviteit' van de losse onderdelen, erop neer komt dat door 

ambiteuze plannen de praktische invulling van een documenta uit het oog is verloren en er een te 

ontoegankelijke documenta is samengesteld. Kunstcriticus Roos van Put verwoordde alle kritiek 

misschien nog wel het beste in de laatste zin van haar artikel in Haagsche Courant.6 Volgens haar 

bleek David, ondanks al haar theoretische en filosofische verwijzingen, een bekend citaat van 

Goethe uit het oog te zijn verloren: "In der Beschränkung zeigt sich (erst) der Meister".7 

                                                 
6 Roos van Put, 'Documenta zonder emotie', Haagsche Courant, 27 juni 1997. Haagsche Courant werd in 2005 
overgenomen door de uitgeverij van Algemeen Dagblad, AD NieuwsMedia, en heet sindsdien AD Haagsche Courant. 
7 Dit citaat is afkomstig uit Das Sonnett van Johann Wolfgang (von) Goethe (1749-1832). Vrij vertaald betekent 
het: "In de beperking toont zich de (echte) meester." 
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