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De Behandelingen omvatten een reeks projecten (plannen op papier die nooit 
gerealiseerd werden), die ontstonden midden de jaren zeventig. Uit mijn drang om, via 
een kunstvorm, een directe wisselwerking met de realiteit te verkrijgen, resulteerden de 
volgende behandelingsplannen: kerk, onderwijs, leger, reizen, bouwen, arrivisme, sex, 
psychiatrie, sleur van een dagelijks arbeidsleven. De toeschouwer zou door een 
geënsceneerd decor worden geleid, waarbij hij, in enkele uren tijd, een soort van 
maatschappijstructuur of levensfase-behandeling zou ondergaan. De Behandelingen 
lagen aan de basis van mijn latere installaties en mijn uitdrukkingsvorm in het algemeen.  
 
Binnen het kader van mijn oeuvre noem ik de 'Transformatie-Installaties' 'een realiteit 
in een onrealiteit' (ervan uitgaande dat een kunstruimte 'onreëel', 'onfunctioneel' is). In 
1979 heb ik een fictief pamflet geschreven, waarin kunst overbodig werd geacht door de 
overheid (vanwege haar onfunctionele karakter), om vervolgens kunstruimten te laten 
sluiten en deze te transformeren in 'nuttige maatschappelijke instellingen'. Mijn 
installatie 'Autorijschool Z' werd de eerste in deze reeks. In '84 heb ik echter de tekst 
van het fictief faillissement bewust weggelaten, door enerzijds de duidelijke visuele 
evidentie ervan (die steeds inherent aanwezig is), en anderzijds door de 
interpretatieverwarring (men dacht verkeerdelijk kunst over kunst, anti-kunst e.d.). 
Meer dan in het Behandelingen-concept (dat meer theatraal was) verkreeg ik hier een 
subtiele overvloeiing van fictie naar realiteit (zowel voor kunstpubliek als 
buitenstaander). Ik verkreeg een driedimensionaal stilleven in een kunstruimte, 
verweven met de realiteit van deze paradoxale samenleving, die ik op deze tragi-
komische wijze relativeer. Daar ik deze vorm zo rijk aan expressie vond, met zijn 
uiteenlopende thema- en materiemogelijkheden (bvb. van een banaal reisagentschap tot 
een beklemmende atoomschuilkelder), is deze na twaalf jaar uitgegroeid tot een 
veertigtal installaties. Het is, als het ware, een visueel, kritisch, archeologisch verhaal 
geworden van deze tijd, in beeld gebracht met een 'afstandscheppende 'vervreemding.  
 
Vermeldenswaardig is dat op een tiental openingen enkele fictieve 'Tableaux Vivants' 
werden gerealiseerd, waarbij de nieuwe ontstane installatie eveneens fysisch aan de 
realiteit werd getoetst. Praktisch zijn al deze installaties tot stand gekomen dankzij de 
bereidwillige medewerking van allerlei bestaande instanties. Enkele ervan hebben de 
laatste jaren een museumbestemming gekregen. 
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