
Hilde Van Canneyt werk-
te als restaurator van 
schilderijen toen ze in 
2005 de vraag kreeg of  
ze kunstrecensies wilde 

schrijven voor het stadsblad Zone09. “Als 
restaurator zit je de hele dag voor een 
dood schilderij. Je werk blijft veelal onop-
gemerkt. Schrijven is veel dynamischer; 
het is een gesprek dat nieuwe gesprekken 
op gang brengt”, vertelt Van Canneyt. 
De keuze was dan ook snel gemaakt: ze 
besloot dat ze de rest van haar leven over 
kunst wilde schrijven.
Aan het recenseren kwam een einde toen 
ze te horen kreeg dat ze niet kritisch ge-
noeg zou zijn. Nog altijd vindt ze het on-
nuttig om een recensie van een of  twee 
sterren te schrijven. “Uit elke expositie 
valt wel iets te halen – ik wil vooral dat 
mensen uit hun zetel komen en kunst 
ontdekken”, zegt Hilde. “Van een ont-
moeting met kunst krijg je zelden spijt, 
zo zie ik het. De rol van kunstcriticus 
ligt me daarom niet. Ik ben veel liever 
een soort kunstreporter, die het creatieve 
proces documenteert, die vraagt waarom 
iemand maakt wat hij maakt.”

AL LEZEND DEURTJES OPENEN
Zo begon ze na twee jaar recenseren 
met het bevragen van de mens achter de 
kunst, aanvankelijk op uitnodiging van 
kunstencentrum Croxapox te Gent. “Het 
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kan laten aan de kunstenaar en jouw ei-
gen mening buiten beschouwing kan la-
ten. Het is vervolgens aan de lezer om te 
oordelen”, zegt Van Canneyt.
Na haar eerste interview in 2007 is ze 
niet meer gestopt. De eerste 85 gesprek-
ken werden in 2013 samengebracht in 
het boek Hilde vraagt. “Het boek is niet 
voor iedereen: sommige mensen willen 
een kunstwerk zien zonder dat geleu-
ter eromheen”, zegt ze lachend. “Dat is 
natuurlijk oké – uitleg kan soms afbreuk 
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doen aan de onbevangenheid van de toe-
schouwer. Anderen begrijpen een werk 
beter na het lezen van het boek, of  raken 
erdoor geïnspireerd een expo te bezoe-
ken. Een kunstenares liet me weten dat 
ze elke ochtend in haar atelier een van de 
interviews leest. Elk interview opent het 
deurtje van een 
atelier, van ie-
mands levens-
verhaal.”
Dat geldt even-
zeer voor het 
v e r v o l g b o e k , 
4321 vragen aan 
123 kunstenaars, 
waarin ze inter-
views uit de pe-
riode 2013 tot 
2020 verzamel-
de. Een breed 
scala aan kun-
stenaars passeert 
de revue: van 
de Nederlandse 
beeldhouwer Maartje Korstanje in haar 
atelier op een camping waar hedendaag-
se kunst, vakantie vieren en biologisch 
tuinieren samenkomen, over een bewo-
gen gesprek met kunstschilder Michaël 
Borremans, waarbij er zelfs een traan 
vloeit, tot een babbel met Lee Ranaldo, 
die naast gitarist van Sonic Youth ook een 
verdienstelijk beeldend kunstenaar is. “Ik 
zou enkel de top 50 kunnen interviewen, 
maar daar kies ik bewust niet voor. Ik wil 
niemand uitsluiten; alle verhalen zijn in-
teressant. Je weet nooit welk verhaal le-
zers uiteindelijk zal raken – ik geloof  dat 
we van iedereen iets kunnen leren”, zegt 
Van Canneyt.  

WAT JE BETER NIET VRAAGT
Wie 4321 vragen aan 123 kunstenaars leest, 
krijgt het gevoel naast Hilde en de kun-
stenaar in de zetel te zijn neergestreken. 
De gesprekken zijn echter een recon-

‘Van een ontmoeting 
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structie van een halve dag, waarbij de in-
terviewster ook met de kunstenaar door 
het atelier wandelt en fotografeert, zodat 
ze later nog precies weet welke werken er 
getoond zijn. Aan de gesprekken gaat bo-
vendien een lange voorbereiding vooraf. 
Van Canneyt doet niets lievers dan lezen, 

en voordat ze een kunstenaar bezoekt, 
probeert ze zich diens oeuvre volledig ei-
gen te maken. 
Soms ziet ze zich genoodzaakt dat 
 streven los te laten, bijvoorbeeld bij haar 
ontmoeting met de Gentse kunstenaar 
Octave Landuyt, die intussen 99 jaar oud 
is. “Ik had de dagen ervoor wel 75 jaar 
kunstenaarschap proberen te reconstru-
eren tot een gedegen interview. Maar hij 
beantwoordde geen enkele vraag die ik 
stelde. Ik raakte niet eens tot vraag drie 
van de misschien wel vijftig vragen die ik 
voor hem had voorbereid. Ik kon niks an-
ders dan mijn voorbereiding laten varen, 
en gewoon genieten van zijn mooie ge-
zicht en de nog immer aanwezige Sturm 
und Drang die hem en zijn kunst aan-
vuurde.”
Zijn er bepaalde vragen die je beter niet 
aan een kunstenaar stelt? “‘Hoeveel ver-
dien je per uur?’” zegt Van Canneyt met 
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 PRAKTISCHE GIDS 

Alle beetjes helpen 
Als dochters van een milieu-
wetenschapper groeiden Saartje 
en Elisabeth Van Houtte op met een 
groot ecologisch bewustzijn. De ken-
nis die ze in de loop der jaren opde-
den om hun impact op het milieu te 
verkleinen, bundelden ze nu in dit 
praktische jaaroverzicht. Elke dag 
geven ze een weetje, een leuke tip, 
een lekker seizoensgebonden recept 
of een spannend DIY-project om je 
voetafdruk te verkleinen en je uit-
gaven fors te verminderen. Dit boek 
is niet zozeer voor zero wasters, wel 
voor iedereen die een groot of klein 
steentje wil bijdragen aan onze we-
reld. Voor elk verkocht boek wordt 
bovendien een boom geplant.
Red de wereld in 365 dagen van Eli-
sabeth en Saartje Van Houtte is uit-
gegeven bij Horizon. 
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 LUISTER ONLINE 

Ghent Singers zingen a capella
Op 27 maart brengen de Ghent Sin-
gers een gezellige bloemlezing van 
bekende en minder bekende chan-
sons en madrigalen uit de Renais-
sance, van de hand van Vlaamse 
en Franse polyfonisten, allemaal a 
capella. We horen hoe het Italiaanse 
madrigaal zijn stempel drukte op het 

 ROMAN 

Pakkend debuut van Inge Sierens
Met Blauw dat wemelt schreef Inge 
Sierens een meeslepende debuut-
roman. Het verhaal draait rond het 
hoofdpersonage Elly. Demonen uit 
het verleden houden haar sinds kort 
meer bezig dan haar lief is. Het is 
moeilijk om greep te krijgen op de 
herinneringen aan haar kindertijd. 
Een disfunctionele moeder die ge-
regeld vol drama uitbarstte in ge-
welddadige scènes, de relatie die ze 
als zeventienjarige had met Adam, 
een tien jaar oudere man. Hoe wáár 
zijn die herinneringen? En wat dreef 
haar geliefde doden nu echt? 
Blauw dat wemelt van Inge Sierens is 
uitgegeven bij Standaard Uitgeverij. 
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 EXPO 

Museumhuis Lucien De Gheus 
Hoe leefde en werkte een kunstenaar in 
de jaren vijftig? Ontdek het in de woning 
met ateliers en tuin van beeldhouwer-
keramist Lucien De Gheus (1927 – 2013) 
in Poperinge. Deze veelzijdige kunste-
naar startte zijn carrière in de artistiek 
boeiende naoorlogse periode. In het 
Museumhuis zie je de kunstcollectie in 
haar originele context met onder meer 
keramiek, gebrandschilderd glas en 
beeldhouwwerk.
www.luciendegheus.be Q

Franse chanson en hoe de expressi-
viteit van de tekst primeerde op de 
strikte regels van de polyfonie. Deze 
liederen zitten vol emoties: melan-
cholie, verdriet, verliefdheid en ja-
loezie. Verwacht werken van onder 
meer Josquin Desprez, Clément Ja-
nequin, Pierre Certon en Roland de 
Lassus. De praktische info vind je op 
de website.
www.ghentsingers.com

 BIOGRAFIE 

Levensverhaal van Kamala Harris 
Kamala Harris groeide op in Ca-
lifornië als oudste dochter van een 
alleenstaande moeder, een nuchtere 
kankerspecialist die op haar negen-
tiende vanuit India naar de VS was 
geëmigreerd. Zij en haar man, een 
talentvolle econoom uit Jamaica, 
gingen uit elkaar toen Kamala vijf 
jaar was. De Kamala Harris zoals we 
haar nu kennen, is een stoere, slim-
me, scherpe en veeleisende vrouw. 
Jarenlang was ze officier van justi-
tie. Zelfs in haar eigen memoires is 
ze terughoudend over haar persoon-
lijke leven, maar gelukkig heeft Dan 
Morain, de ervaren verslaggever van 
de Los Angeles Times, haar loopbaan 
vanaf het begin op de voet gevolgd. 
Kamala’s pad van Dan Morain is uit-
gegeven bij Hollands Diep. 
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een knipoog. “Wat ook not done is om te 
vragen: ‘Waarom doe je altijd hetzelfde?’ 
of  ‘Vind je eigenlijk je eigen kunst mooi?’ 
(lacht).” 
Hoewel kunstenaars bepaalde gevoelig-
heden lijken te delen, is elke ontmoeting 
in 4321 vragen aan 123 kunstenaars anders. 
Van oudere kunstenaars in een koud ate-
lier, omringd door onverkochte werken, 
tot jonge kunstenaars in een klinische 
kantoorsetting, wier werk digitaal is en 
hun marketingverhaal tot in de puntjes 
uitgedacht – en alles daartussenin.
“Bij oudere kunstenaars merk ik soms 
een zekere frustratie, als ze menen dat 
hun werk niet genoeg erkenning gekre-
gen heeft”, zegt Van Canneyt. “Iedereen 
wil graag gezien worden, maar van alle 
kunstenaars vergaart misschien zo’n vijf  
procent wat bekendheid.” 
Jongere  kunstenaars kampen er dan 
weer mee dat ze weinig tijd krijgen om 
zich te ontwikkelen, observeert Hilde. 
“Beginnende kunstenaars plaatsen van-
daag alles wat ze maken online, galeries 
pikken hen op en smijten hun werk direct 
op de markt. Dat leidt ertoe dat er geen 
oeuvres meer gemaakt worden, maar in-
dividuele werken; vergelijkbaar met de 
muzieksector waar het liedje het album 
verdrongen heeft.”

DE EENZAME KUNSTENAAR
Soms maakt iemand goede kunst, maar 
heeft daar niets over te vertellen. Het om-
gekeerde komt evengoed voor, zegt Van 
Canneyt. Een enkele keer is een kun-
stenaar niet happig op een interview en 
wil deze het werk liever voor zich laten 
spreken. “Ergens volg ik dat, maar wie 
aandacht wil voor zijn of  haar werk, zal 
er toch over in dialoog moeten gaan. Er 
is geen enkele krant die alleen de plaat-
jes toont”, zegt Van Canneyt. “Je vraagt 
bovendien veel van je publiek als je een 
werk zonder context voorschotelt. Kunst 
is een heel eigen taal. In mijn boeken 

probeer ik die taal voor iedereen toegan-
kelijk te maken, ongeacht de ruimte die 
daarvoor nodig is. Het kortste interview 
in mijn laatste boek is drie bladzijden, het 
langste veertig.”
Het boek beantwoordt aan een groeiende 
interesse in kunstenaars en hun maakpro-
ces, een ontwikkeling die ook merkbaar is 
in musea, waar het onderzoek dat voor-
afgaat aan de creatie steeds vaker on-
derdeel is van exposities. “Er is vandaag 
steeds meer aandacht voor wat er achter 
de schermen gebeurt, de weg ernaar toe. 
Waarom gaat iemand eerst 10 kilometer 
joggen alvorens het atelier in te gaan? 
Waarom is de ander een nachtdier?” 
De vraag die haar het meest bezighoudt, 
is waarom mensen hun leven wijden 
aan de harde arbeid van het kunste-
naarschap. Scheppen mensen voor een 
publiek of  voor zichzelf ? “Het is de 
eenzaamheid van kunstenaars die me 
fascineert. Wat drijft iemand om zich 
op te sluiten in een atelier? Muzikanten 
en theatermakers hebben plezier met 
elkaar, creëren samen met anderen en 
krijgen op het podium een directe reac-
tie van het publiek. Schilders en beeld-
houwers werken vooral solitair, ontmoe-
ten zelden hun toeschouwers. Je hoort 
ze ook amper tijdens de coronacrisis, 
terwijl theatermakers en muzikanten 
acties opzetten. Kunstenaars zijn meer 
ik-personen.”
Ondanks alle antwoorden die ze in de 
afgelopen dertien jaar gesprokkeld heeft, 
blijft die waarom-vraag ook voor Van 
Canneyt grotendeels ongrijpbaar. Ze 
merkt op dat heel wat mensen tijdens 
ziekte troost vinden in bezig zijn met hun 
handen, of  tijdens de laatste dagen van 
hun leven nog een sterke drang voelen 
om bijvoorbeeld te tekenen of  haken. 
“Hoewel de drijfveer van elke kunstenaar 
anders is, lijkt de behoefte om letterlijk 
iets om handen te hebben diep menselijk 
te zijn”, besluit ze.  

4321 vragen aan 123  kunstenaars 
door Hilde Van Canneyt is 
 uitgegeven bij Borgerhoff & 
 Lamberigts/MER books. 

TIPS VAN HILDE
“Het Middelheimpark in Ant-
werpen is écht zalig om in te 
wandelen. Moderne en heden-
daagse kunst wisselen elkaar 
af in een groot prachtig park. 
Ook gewoonweg in de open-
bare ruimte is er heel veel kunst 
te zien, als je er attent voor 
bent. Culturele centra hebben 
ook veelal een mooi kunsten-
programma, mensen vergeten 
dat weleens. En durf ook ge-
woon eens een galerie binnen 
te stappen en een praatje te 
maken met de galeriehouder, 
je kan er maar van leren. En 
– indien mogelijk – is er in elk 
museum voor ieder wat wils. In 
het  museum van Brugge loopt 
tot eind april een foto-expo van 
mijn zus Nele, dat mag ik  jullie 
zeker niet ontnemen! (knip-
oogt)” Q


