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OVER DE 
MYTHE ALS 
VEELBELOVENDE HULS

Rinus Van de Velde 
in het S.M.A.K.

In maart van dit jaar kan u in het Gentse S.M.A.K. 
terecht voor een tentoonstelling met nieuw werk 

van de in honderden beelden verdwijnende en dan 
als een lenige katachtige opnieuw verschijnende 

hongerkunstenaar Rinus Van de Velde.
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WIE IS VAN DE VELDE? In een onlangs gepubliceerd gesprek 
met zijn kompaan Koen Sels vertelt Rinus Van de Velde 
(°1983) dat hij gelooft dat hedendaagse kunstwerken niet 
meer te begrijpen zijn zonder bijkomende kennis over de 
kunstenaar. Zonder hem hierin te moeten bijtreden, kun-
nen we ons afvragen wat we dan over hem zouden moeten 
weten om zijn eigen werk te begrijpen, vooral als we besef-
fen dat zijn oeuvre gebaseerd is op fictieve autobiografische 
verhalen.

COURTESY TIM VAN LAERE GALLERY, ANTWERPEN

Natuurlijk hoeven wij niets te weten over Alexander Calders 
leven om te kunnen zien dat zijn vroege draadsculpturen 
onvoorstelbaar mooi en precies geplooid zijn, met prachtige 
lijnen die doen denken aan de tekeningen van Warhol en op 
een weergaloze manier de ruimtelijkheid van het lichaam 
oproepen. Wat moeten wij dan wel weten over Van de Velde? 
Allereerst zou ik willen zeggen dat we hier te maken hebben 
met een zacht en intelligent man, behorend tot die selecte 
groep kunstenaars die zich bewust zijn van hun narcistische  



Rinus Van de Velde, Call it some sort of fate, detached, as if it’s nothing at all, just 

a random hole to jump into, to keep sliding and sliding towards something of a goal. 

Having been as low as I was, any mission would do for me. And so I followed him into 

his office passively, a robot like creature in search of instructions, a function. Soon 

Richard Bartek, Professor in Geology, proved to be in utter despair, thrashing his desk, 

his lifework floating fragmentarily in the tense and musty air of an animal’s cage. 

‘Nothing, nothing at all! A liar! The existence of Donogoo Tonka, my grandest and only 

contribution to science, ruined by the Society of Geology! Soon I’ll be nothing at all!’ 

‘Mr. Bartek, I am an artist, I know all about the fears of being a fraud.’ I told him. 

‘But for an artist, there is nothing to be afraid of, no responsibilities to so-called reality. 

What isn’t, can be done’, I continued., 2015-2016, houtskool op doek, 300 x 600 cm 

COURTESY TIM VAN LAERE GALLERY, ANTWERPEN
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DE WERKEN ZELF Misschien is deze inleiding te abstract 
en moeten we kijken naar de werken zelf en naar de manier 
waarop ze zijn ontstaan. De werken die in het S.M.A.K. ge-
toond worden, zijn (naast een sculpturale installatie die nog 
vorm moet krijgen) grote zwart-wit tekeningen die aange-
bracht zijn op geprepareerd doek. Dat is niet altijd zo ge-
weest. Voordien werd ook getekend op papier of rechtstreeks 
op de muur. Aanvankelijk met houtskool op onbehandeld 
papier, later met pastel op glad gemaakt papier. Deze over-
gang van houtskool naar pastel en de manier waarop hier-
over wordt bericht is tekenend. Van de Velde blijft zeggen 
dat hij met houtskool tekent. Als ik hem vraag waarom, ant-
woordt hij dat ‘houtskool op papier’ anders klinkt dan ‘pas-
tel op papier’. “Tenslotte omschrijven schilders hun werk 
ook als ‘olie op doek’”, vertelt hij, “ook al hebben ze acryl 
of lakverf gebruikt. ‘Olie op doek’ klinkt gewoon beter, het 
zorgt ervoor dat je werk deel gaat uitmaken van de kunst-
geschiedenis.” Deze uitspraak is typerend omdat zijn werk 
vertrekt van de mythe van de kunstenaar, die hij op talloze 
manieren vormgeeft, of een vorm laat zijn voor talloze ver-
halen, beelden, gedachten en emoties.

WAT IS EEN KUNSTENAAR? Van de Velde studeerde beeld-
houwkunst aan de Sint-Lukas Hogeschool in Antwerpen. 
Zijn eerste tekeningen toonden dan ook taferelen uit het 
leven van een fictieve beeldhouwer, waarbij sculpturen 
werden afgebeeld die in het echt niet verwezenlijkt konden 
worden. Algauw vermengde dit verhaal zich met verhalen 
allerhande die gebaseerd waren op bestaande, gevonden fo-
to’s die, omgezet in tekeningen en voorzien van lange titels 
of legendes, een wereld opriepen van dwalende en zoeken-

aanleg en hun pathologische neigingen kunnen verplaatsen  
naar hun werk. Je voelt dat Van de Velde gedreven is, maar niet  
op een manier die hem buiten zichzelf drijft. Je voelt dat 
deze man al zijn hele leven kunstenaar heeft willen zijn, 
maar wel zonder te vergeten dat het kunstenaarschap maar 
een vorm is, die je kan helpen te worden wie je bent. Daarom 
doet zijn oeuvre zich voor als een spiegelpaleis dat beelden 
weerkaatst van een zoekende, voortdurend van rol wisselen-
de held die misschien droomt van wat Fernando Pessoa, de 
Portugese dichter, ubiquiteit noemde, of de hele wereld in 
zich wil verzamelen zoals Walt Whitman, de Amerikaanse 
dichter en essayist. 

“ Daarom doet zijn oeuvre
 zich voor als een spiegelpaleis 
 dat beelden weerkaatst van 
 een zoekende, voortdurend 
 van rol wisselende held...
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[vorige pagina] Rinus Van de Velde, Counting the cars, an endless caravan of them, until I 

finally spot mine. The bridge is far behind me now. Suddenly Paris turns into a machine of 

modern life, spawning possibilities, none more special than any other, so all equally valid. 

What an idea, to let myself be driven by a senseless choice, to give my life away like this, 

to someone else, an accidental servant, a master turned assistant. Who knows what lunatic 

I will meet? ‘Mister! Mister!’ A truck carrying barrels, the man behind the wheel looking at 

me as if I just woke him up. ‘Can I hop on, Mister?’ ‘Why not?’, he mumbles, as if nothing 

matters. ‘I have been told to help you, whatever that means.’ A sigh: ‘I am beyond that, son.’ 

The caravan is splitting up slowly, the vehicles spreading though the city. ‘I am Rinus Van 

de Velde, once a suicidal artist, now risen from a mental death.’ ‘And I am disappearing 

slowly.’, 2016, houtskool op doek, 300 x 600 cm - COURTESY TIM VAN LAERE GALLERY, ANTWERPEN

INFO Tentoonstelling Rinus Van de Velde – Van 5 maart tot 5 juni 2016 – Open: van dins-

dag t.e.m. zondag van 10 tot 18 uur – Gesloten: maandag – S.M.A.K. – Jan Hoetplein 1, 

9000 Gent – T 09 240 76 01 – www.smak.be ARCHIEF Houtskooltekeningen van Rinus 

Van de Velde: OKV 2010, nr. 5, blz. 2-7 – www.tento.be (gratis voor OKV-abonnees)

poseren in zelf bedachte en gebouwde decors. Zo komt hij tot 
gestileerde, fictieve werelden, die op een grafische manier 
een nieuwe werkelijkheid suggereren. Maar zo komt hij ten 
slotte ook tot een nieuwe vorm van beeldhouwen, die nog tal 
van mogelijkheden biedt. In het S.MA.K. zullen dergelijke 
decorstukken getoond worden, alleen is nog niet duidelijk 
hoe, omdat dit deel van het werk nog in volle ontwikkeling 
is. Tegelijk zien we hoe Van de Veldes schriftuur voortdu-
rend verschuift. Door het gebruik van pastelkrijt en met 
kalk gladgemaakte dragers, kon hij in elkaar vervloeiende 
grijswaarden creëren die je niet kan maken met houtskool. 
Vandaag zoekt hij echter naar nieuwe vormen. We zien dat 
sommige, uitgespaarde witte gedeelten belangrijker gewor-
den zijn en gaan functioneren als een positieve toevoeging 
aan de textuur van de tekening. We zien ook sneller, minder 
gedetailleerd getekende partijen, die zich op een evenwich-
tige manier proberen te verhouden tot tragere, meer verfijn-
de passages. Hij gebruikt ook opnieuw houtskool. We ont-
moeten nieuwe ritmes en technieken. We zien voor het eerst 
dat Van de Velde hier en daar probeert af te tasten hoever hij 
kan gaan in het ‘niet-tekenen’: in het louter suggereren van 
vormen. We voelen een eindeloze speeltuin die gestalte geeft 
aan de droom van de vrijheid, als geheime schuilplaats voor 
denkende en voelende enkelingen die elkaar graag ontmoe-
ten in uitgevonden werelden om meer vat te krijgen op de 
werkelijkheid.
– 
HANS THEYS

de ontdekkingsreizigers, wetenschappers en kunstenaars. 
Deze verhalen ontstonden gedeeltelijk tijdens het selecteren 
en samenbrengen van de bestaande beelden en gedeeltelijk 
bij het schrijven van meerduidige legendes bij de afgewerk-
te tekeningen. De kunstenaars, avonturiers, uitvinders, 
atleten, schrijvers en schakers die zo tot leven komen, ge-
ven op een proteïsche manier gestalte aan de droom van de 
vrijheid, die volgens mij aan de basis ligt van de mythe van 
de kunstenaar. En wat houdt die droom van de vrijheid in? 
Mensen kunnen alleen maar waarnemen en denken dankzij 
vereenvoudigende vormen. Altijd gaat de starheid van die 
vormen ons echter ook beletten dingen te zien of te begrij-
pen. Kunstenaars spiegelen ons een wereld voor waarin we 
niet meer gebonden zijn aan deze benauwende vormen. Hu-
mor en poëzie tonen ons de kieren, ze wijzen op een plooi-
baarheid, ze wrikken de dingen los.

WAT IS ER TE ZIEN? Voor deze tentoonstelling baseert Van de 
Velde zich op een filmscript van Jules Romains (1885-1972). 
Het zogenaamde ‘unanimisme’ van Romains doet denken 
aan Whitman en Van de Velde. Het pleit voor een ‘voorstel-
ling van de wereld zonder het vellen van oordelen’ en een 
solidaire levenshouding die het individualisme overstijgt 
vanuit een ‘universele sympathie’.  Voor Van de Velde biedt 
dit script de mogelijkheid beelden te maken die in verband 
staan met een niet bestaande film. De resulterende teke-
ningen stellen echter geen filmstills voor, in die zin dat er 
geen lichaamsdelen worden afgesneden. De tekening wordt 
omgeven door een witte boord die, zoals bij de Britse kun-
stenaar Malcolm Morley, aangeeft dat het om een afbeelding 
gaat en niet om een poging tot weergave van een werkelijk 
gebeuren. Tegelijk geeft deze boord aan dat we te maken 
hebben met een droombeeld, dat doet denken aan Prousts 
omschrijving van de droom als ‘het verlichte ingewand’. 
De hele tekening doet zich voor als een perfect gecompo-
neerd beeld, dat zich omwille van de verschillende texturen 
prachtig leent om omgezet te worden in een ritmisch ver-
strooien van grijswaarden en zwarte partijen. Hier ontstaan 
kleine werelden, fantasmagorieën, die zich rechtstreeks 
verhouden tot de geheimzinnige taferelen die we kennen 
van de beste schilderijen, foto’s, films, installaties en the-
atervoorstellingen. Hoeven we meer over de kunstenaar te 
weten om deze beelden te kunnen lezen? Ik geloof van niet. 
Veel liever kijken we naar de inhoudelijke en vooral vor-
melijke ontwikkeling van zijn werk. Vol verwachting kij-
ken we uit naar de nieuwe wegen die hij nog kan inslaan. 
We weten dat hij vroeger bestaande foto’s gebruikte, maar 
tegenwoordig zelf foto’s maakt, waarvoor hij vrienden laat 


