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De beeldcultuur 
wordt officieel om-
schreven als een 
maatschappe l i j ke 
ontwikkeling waar-
bij visuele beelden 
een indringende rol 
spelen in communi-
catieve situaties. De 

beeldcultuur bestaat al jaren maar versnelt nu door nieu-
we technologische mogelijkheden. De beeldcultuur is een 
duidelijke trend binnen communicatie(20). Communicatie 
gedreven door beeld. Een cultuur waarin de visuele mens 
optimaal gedijt. Beeld is duidelijk in opmars. Iedereen kan 

eenvoudig in beeld zijn leven vastleggen want iedere mo-
biele telefoon beschikt over een camera. We zijn allemaal 
connected en kunnen deze beelden eenvoudig wereldwijd 
delen om vervolgens deze te bewerken. We denken en 
doen steeds meer in beeld en dit zal alleen maar toenemen 
nu de technologische mogelijkheden dit toelaten(20).

William John Thomas Mitchell (1942) is professor Engels 
en Kunstgeschiedenis aan de universiteit van Chicago en 
houdt zich bezig met studies die op zoek gaan naar een 
vernieuwde manier van kijken, noodzakelijk gemaakt door 
het ontstaan en groeien van een heuse beeldcultuur. Mit-
chell wordt vaak genoemd als één van de grondleggers van 
een ‘theorie’ van de pictorial turn. In zijn baanbrekende es-
say ‘What do pictures really want?’ uit 1996 stelt Mitchell 
de vreemd aandoende vraag wat beelden nu eigenlijk zélf 
verlangen Hij wil nagaan wat ze ons te vertellen hebben. 
Mitchell is van oordeel dat men beelden enkel recht doet 
door hen zelf te laten spreken(21).
Dit als reactie op Richard Rorty’s linguïstische wending.  
Rorty heeft de linguïstische wending in zijn boek ‘The 
linguistic turn’ voor het eerst geduid en ging uit van de 
volgende stelling: de taal ligt aan de basis van hoe we de 
wereld opvatten en begrijpen. En om bij de kunst te blij-
ven: een schilderij werd een tekst die nog vertaald moet 
worden in iets leesbaar. Men denkt hier aan de woorden 

A
Als inleidingIn hoeverre zijn

de woorden
hun zin verloren

in de huidige
beeldcultuur

De vraag waarop ik een antwoord hoop 
te kunnen geven door een onderzoek 
te doen naar het omvangrijke gebied 
van de taal-beeldrelatie. De kunst zit 
vol met woorden en ik zal aan de 
hand van een aantal uitgekozen kun-
stenaars uit diverse periodes laten 
zien hoe ontzettend interessant dit is.
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van J. Derrida “Il n’y a pas de hors-texte”.  
De picturale wending tracht een blinde vlek die ontstaan 
is bij de linguïstische wending te belichten. De linguïstische 
wending erkent het belang van de taal, maar onderschat 
de rol van beelden in de cultuur.  
We zijn vaak in de ban van beelden; ze spreken ons aan, 
hebben ons in hun macht, slagen erin ons aan de grond 
te nagelen en op ongeëvenaarde wijze te fascineren. In 
Mitchell’s benadering hebben beelden naast verlangen ook 
macht in zich. Nog duidelijker gezegd: beelden verlangen 
naar macht. Mitchell wil beelden centraal plaatsen (en niet, 
bijvoorbeeld, hun maker) en nagaan wat ze in 
zich dragen aan mogelijke verlangens.  
Laten we de gebeurtenis van de aanslag op het 
WTC in New York nemen. Het lijkt er soms op 
dat je met beeld meer vertelt. Een beeld roept 
vaak meteen een gevoel op, maar soms kan dat 
gevoel ook een verkeerde indruk of wending ge-
ven. Dan is er wel degelijk tekst nodig om de 
beelden betekenis te geven. Het beeld van de 
brandende torens als icoon, met de woorden 
‘America under attack’ als betekenisgever. Maar, 
je kan het ook anders bekijken. De semiotiek 
legt ons uit dat een verwijzing iets is dat verwijst naar de 
werkelijkheid. En doet een foto dat niet veel beter dan een 
woord? Zonder dat we dezelfde taal spreken begrijpen we 

door het zien van het beeld waarover het gaat. Een woord 
is een symbool dat totaal niet lijkt op de werkelijkheid 
waarnaar het verwijst.
Ik wil hiermee laten zien dat ík het in ieder geval heel 
lastig vind om of wel voor het één ofwel voor het ander 
te zijn. Het één is niet belangrijker dan het ander. Beeld 
en tekst hebben elkaar nodig, versterken elkaar.  Als il-
lustratief vormgever kan ik niet anders dan het daar mee 
eens te zijn. 
Voor je eigen ontwikkeling (en niet alleen als vormgever) 
is het belangrijk om de huidige beeldcultuur, waarin steeds 

maar meer beelden op ons afkomen, kri-
tisch te benaderen. Wat is positief en wat 
is negatief aan onze huidige beeldcultuur? 
We moeten ons bewust zijn van het feit 
dat het vaak afgestemd is op het grote 
publiek, daardoor weinig divers is en een 
soort vrijheid suggereert die er eigenlijk 
niet is. Bedoelingen kunnen worden mis-
plaatst en het onderscheid tussen belang-
rijke informatie en misleidende informatie 
is er bijna niet. 
Kunst kan profiteren van al die beelden 

waar wij iets mee moeten. Doormiddel van hun creativi-
teit kunnen kunstenaars hun beeldende kwaliteit tegen-
over de alledaagse troep zetten. Zij nemen het beeld als 
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doel opzich (22). Hoe zij dat doen is de vraag die aan de 
orde komt in mijn tekst. 

In de komende drie hoofdstukken zal ik steeds een ander 
fenomeen in de taal-beeldrelatie belichten. Waarbij ik mij 
ervan bewust ben dat het slechts een klein stukje is uit 
dit omvangrijke gebied. De vele 
vormen waarin de taal-beeld-
relatie tot uitdrukking is geko-
men is enorm. In elke tijd is zij 
anders en ook binnen elke tijd 
zien we weer uiteenlopende 
manieren van hoe kunstenaars 
ermee om gaan. 
Taal en beeld, het is een relatie 
die mij enorm boeit onder andere door mijn eigen vak. 
Illustratieve vormgeving. Ik ben heel dicht bij mijzelf geble-
ven bij het maken van de keuze welke kunstenaars ik wilde 
bespreken. Ik ben uitgegaan van mijn eigen fascinaties. 
Dit is in het eerste hoofdstuk de collage en tekst als es-
thetisch gegeven binnen een beeld. Ik heb gekozen voor de 
kunstenaars George Braque,  Pablo Picasso, Kurt Schwit-
ters, Hannah Höch en Jasper Johns. De collages die deze 
kunstenaars maakten spreken mij bijzonder aan en ik denk 
dat ik bij hen de dubbelzinnigheid van talige en puur beel-
dende betekenis op interessante wijze behandeld zie. 

Een ander fenomeen dat ik heel interessant vind is het 
scheppen van verwarring; kunstenaars die de kijker op het 
verkeerde been zetten door taal en beeld te combineren 
in hun werk.
In hoofdstuk 2 zal ik met Rene Magritte en Michel Fou-
coult taal en beeld meer filosofisch benaderen. Om dit fe-

nomeen ook in een iets recentere tijd onder 
de loep te nemen zal ik Joseph Kosuth, John 
Baldessari en Richard Prince introduceren in 
deze tekst. Ik wil ook gaan kijken naar hoe 
kunstenaars van nu zich bezig houden met de 
interactie taal en beeld. 
Van de linguistic naar de pictorial turn? 
In hoofdstuk 3 komen een aantal kunstenaars 
aan bod die hun werk exposeerden tijdens 

de tentoonstelling ‘Ecstaticalphabets/Heaps of Language’. 
Hoe is het in het post-postmodernisme gesteld met de 
relatie taal-beeld? 
In het vierde hoofdstuk duiken we in de hedendaagse 
beeldcultuur en zien we hoe Arjen Mulder en Susan Sontag 
hierop reageren. En zal ik mijn eigen mening verwoorden, 
met als afsluiting het antwoord op mijn onderzoeksvraag.

Taal is iets heel moois. Ik ben er altijd ge-
fascineerd door geweest: talen die niet te 
volgen zijn, talen die zingen, talen die bijna 
niemand spreekt, talen die er mooi uit-
zien...Gesproken taal speelt in onze cul-
tuur een grote rol. Een taal is een systeem 
van tekens die door hun onderlinge sa-
menhang een bepaalde betekenis dragen.
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Schrift is het notatiesysteem van deze sy-
stemen. In ons alfabet ‘betekent’ elke let-
ter een klank. Klanken vormen samen een 
woord. Woorden vormen samen zinnen. En 
zo dragen zij alle op hun niveau een bete-
kenis. Een complex geheel waarbinnen be-
tekenissen opnieuw teken worden voor een 
complexere betekenis op een volgend niveau.

Saussure zegt over het woord dat het opzichzelf geen vast-
staande betekenis heeft, maar dat het dit krijgt binnen een 
bepaalde context. Het heeft de potentialiteit tot betekenen. 
Het woord is een teken om een begrip of een ding op 
te roepen. De relatie tussen woord en begrip berust op 
afspraak. Doordat veel van deze afspraken vastliggen, zijn 
wij in staat door middel van tekens te communiceren, in-
formatie over te dragen. In ons dagelijks taalgebruik staan 
wij daar niet meer bij stil en lijkt het alsof de woorden 
zelf de dingen zijn geworden die zij vertegenwoordigen

Ook beeld is op te vatten als een tekentaal waar-
bij de tekens alleen niet zo eenduidig naar een 
bepaalde betekenis verwijzen. Lijnen en kleu-
ren in een plat vlak geven de inhoud betekenis 
doordat ze door hun onderlinge samenhang be-
tekenis dragen. Het geheel van de tekens krijgt 
betekenis. Als er verandering in de samenhang 
wordt aangebracht, verandert de betekenis.

Het schrift 
is het beeld 
van het 
woord en het 
beeld van 
het ding zo-
als wij het 
kennen via 
de taal. 
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De semiologie onderscheidt twee begrippen die met het 
teken verbonden zijn: de betekenis (de inhoud) en de be-
tekenaar (de drager of significant). De relatie tussen deze 
twee begrippen is kenmerkend voor wat we willen com-
municeren. Is die relatie volgens bepaalde codes, dan is 

het teken duidelijk. Dit is 
het primaire doel van alle 
logica. Bijvoorbeeld als we 
wetenschappelijk spreken. 
Zijn er nauwelijks formele 
afspraken, dan is het teken 
eerder vaag. Individueel 
begrijp ik de betekenis van 
het teken. We bevinden ons 
hiermee op het estheti-
sche vlak. Alle informatie 
die wij dagelijks over ons 
uitgestort krijgen gebeurt 
als een combinatie van die 
twee, waarbij de cultuur-
vormende rol van het teken 
meer dan ooit aanwezig is 
(1,p.155).

In een boodschap die ik wil overbrengen zitten twee din-
gen, namelijk het teken zelf en de betekenis binnen een 
bepaalde context. In een boodschap waarin ik ergens naar 
wil refereren gaat het om de betekenis binnen een be-
paalde context. Er is geen aandacht voor het teken zelf. 
We snappen de boodschap. 
Hier tegenover staat de boodschap waarin het gaat om 
de esthetische functie. De ontvanger van deze boodschap 

Dubbelzinnigheid

1
Boodschappen, 
citaten,leuzen, 
cryptische verwijzingen. 

Het is allemaal taal.
Taal is het medium van de mens 

om de werkelijkheid 
tot wereld te maken.

De belangrijkste functie van taal is de boodschap, het geven van 
informatie, het communiceren. Taal als een geheel van tekens 
die door met elkaar samen te werken de boodschap uitdraagt. 
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vestigt de aandacht op de vorm van het teken zelf, wordt 
erdoor verrast. De boodschap beeldt dubbelzinnigheid uit 
(2,p.5).
Over die dubbelzinnigheid wil ik het gaan hebben door 
een aantal kunstenaars te introduceren waar ik veel be-
wondering voor heb. Dit zijn Braque, Picasso, Schwitters, 
Höch en Johns. De dubbelzinnigheid van talige en puur 
beeldende betekenis. Hoe gingen genoemde kunstenaars 
daar mee om?

Het lijkt mij goed om eerst een korte samenvatting te ma-
ken van de geschiedenis van de relatie Beeld en Taal. 
In de Middeleeuwen staan woord en beeld dicht bij elkaar. 
We zien dit aan de hand van de boekverluchting. De vorm 
en inhoud van de versierde initialen worden bepaald door 
de inhoud van de tekst. Maar er werd door beeld aan de 
tekst toe te voegen ook rekening gehouden met diegenen 
die niet konden lezen. Het beeld en het woord dienden 
hetzelfde doel, vulden elkaar aan waar nodig. 
In de achttiende en negentiende eeuw was het niet toe-
gestaan om woorden op een schilderij te schilderen. Toch 
was er ook toen behoefte om geschreven informatie te 
geven en kunstenaars gingen hier heel creatief mee om. 
Ofwel er kwam tekst op de lijst te staan, of we zien een 
opengeslagen boek, een briefje dat ergens ronddwarrelt 
met hierop een ‘toevallige’ boodschap (3). Eind negen-

tiende eeuw zien we dat woorden soms in het beeldvlak 
verschijnen. Zoals in schilderijen van Manet of Cezanne 
waar we titels op boeken zien of tekst in een krant die 
iemand aan het lezen is. En zo komen we in de twintigste 
eeuw waar we een hele nieuwe tendens zien.   
Niet alleen in de schilderkunst zien we het einde van de 
verwijzing naar de werkelijkheid, ook in de taal verdwijnt 
de herkenbare vorm. Betekenissen gelden niet meer. We 
zien dat de grens tussen beeld en taal vervaagt (1). 
De Kubisten integreren tekst in hun beeld op harmonieu-
ze manier. De Surrealisten die al het reeds geziene uit hun 
geest wilden bannen om op zoek te gaan naar het nog niet 
geziene gebruikten hier veelal woorden voor. Woorden als 
middel om hun doel te bereiken. 
Magritte is hier een voorbeeld van. In de poëzie dienen 
de woorden niet meer alleen als transparant communi-
catiemiddel. Typografie gaat een actieve rol spelen in de 
gedichten. Door plaatsing, richting, grootte van de letters 
wordt de boodschap duidelijk of roept juist vragen op. De 

Dubbelzinnigheid

1
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typografische middelen kunnen worden toegepast om de 
vorm, de betekenis of de klank van het gedicht te bena-
drukken (1).

Aan de hand van de volgende drie componenten kun-
nen we twee momenten in de kunstgeschiedenis aan-
wijzen waarop deze op uiteenlopende wijze aan elkaar 
gerelateerd werden. Het eerste moment was de kubis-
tische collage en het tweede 
de Manipulatie van Magritte, 
waarover later meer(4,p.31): 
Woord-beeld: het beeld van het 
woord. Het esthetische van 
het schrift. Woord-ding: de be-
naming van dingen. Taal.
Ding-beeld: het beeld van een 
ding. Mimesis, imitatie, teken-
taal, abstractie. 
Omstreeks 1910 waren het Georges Braque en Pablo Pi-
casso die toenadering zochten tot de taal door letters en 
teksten in hun kubistische schilderijen te integreren. Deze 
tekstfragmenten hadden, zoals we verderop zullen lezen, 
uiteenlopende functies, maar toch zien we steeds dat de 
relatie woord-ding ‘klopt’, complementair is, en er meestal 
voor zorgt dat we de relatie tussen het beeld en het ding 
beter snappen. Doordat de analytisch kubisten de objecten 

in hun schilderijen gefragmenteerd en met verschillende 
perspectiefpunten afbeeldden was deze relatie (beeld-ding 
oftewel object-afbeelding) niet langer duidelijk(4,p.31)
In eerste instantie gebruikten zij de letters als formele 
schilderkunstige elementen. Maar het waren niet zomaar 
woorden. De woorden die zij gebruikten verwezen naar 
het dagelijks leven waar zij mee te maken hadden. Het Pa-
rijse leven, de sfeer van bistro’s en bars (‘fox’, ‘vieux marc’, 

‘vin’, ‘bass’), naar kranten (‘le 
journal’, le torero’), reclame 
(‘job’) en populair entertain-
ment (‘ma jolie’). De woor-
den werden in het schilderij 
geschilderd. Totdat in 1912 Pi-
casso met iets heel eigen zin-
nigs kwam. Hij plakte een stuk 
krant zelf in een tekening. Het 
ontstaan van de collage. En, 

vanaf nu zouden woord en beeld niet langer enkel naast 
elkaar bestaan, maar met elkaar een dialoog aangaan. Ze 
worden bevrijd en gaan een samenwerking aan.    
De letters en stukjes tekst in de schilderijen van Braque 
en Picasso hebben niet meer hun oorspronkelijke beteke-
nis. Het gaat er niet om dat we de tekst kunnen lezen. De 
tekst krijgt net zoals alle andere onderdelen in de collage, 
een autonome beeldwaarde. 

WOORD-BEELD
W O O R D -D I N G
D I N G-B E E L D
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Taal wordt beeld. Taal zonder inhoud, betekenis. 
Tóch hadden Braque en Picasso ook een andere bedoe-
ling met het plaatsen van tekst in hun schilderijen. De 
woorden zouden het tweedimensionale van het schilderij 
benadrukken. 
Nog een andere verklaring zou kunnen zijn dat de beide 
kunstenaars woorden gebruikten om de ‘armzalige com-
positionele vocabulaire’ van het kubisme rijker te maken. 
Robert Rosenblum wil in het boek ‘De Woorden en de 
Beelden’ onze ogen openen voor verdere interpretaties. 
De vraag luidt simpelweg: zou het nu echt waar zijn dat Pi-
casso en zijn mede-kubisten de woorden, de krantenknip-
sels, de visitekaartjes, de vloeitjes doosjes, de advertenties, 
de flessenetiketten, en zelfs het lettertype, zonder enig 
oog voor hun mogelijke verbale betekenis of associatieve 
waarde hebben uitgekozen? (1,p.54). 
Rosenblum wil dit aan de hand van de vele verwijzingen 
naar dagbladen (en dan vooral van Le Journal) in de schil-
derijen, collages en tekeningen van Picasso verder onder-
zoeken. 
Karakteristiek voor de esthetica van het kubisme is dat 
zelfs dit alledaagse object met een korte levensduur, een 
dagblad, een gedaanteverandering ondergaat. Net zoals alle 
andere voorwerpen op het schilderij. Het woord wordt 
volledig veranderd door het in fragmenten op te delen. 
Zoals de objecten worden versneden, zo ondergaat het 

woord een verbale vlakversnijding. Het biedt de mogelijk-
heid om steeds weer nieuwe ordeningen en combinaties 
te maken. De conventionele verbale volledigheid is er niet 
meer en om het te begrijpen moeten we niet alleen lezen, 
maar ook kijken. De woordspelingen zijn niet alleen maar 
zinnebeelden die het doel hebben om de visuele twee-
slachtigheid te karakteriseren. Ze hebben ook een lite-
raire en verbale functie (1,p.55). Woorden ondergaan een 
metamorfose en leveren zo een meervoudig verbaal-visu-
eel leeseffect van op elkaar lijkende klanken en letters op. 
We zien woordspelletjes ontstaan die ons kinderlijk, vul-
gair, satirisch en vol met ironie voorkomen. LE JOURNAL 
bijvoorbeeld ondergaat talloze metamorfoses. Het wordt 
LE JOUR (de dag), of LE JOU (het spel), of JO valt weg 
waardoor URNAL overblijft (een bewust smakeloos al-
lusion naar URINAL). 
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Nog een voorbeeld is ‘Au Bon Marché’. In dit stilleven plak-
te Picasso een advertentie van de lingerie afdeling van een 
winkel onder de afbeelding van een vrouw. Hieronder de 
woorden TROU ICI (gat hier).
We zien in mijn verhaal steeds een heen en weer slingeren 
tussen puur beeldende betekenis aan de ene kant en talige 
betekenis aan de andere kant. Stukjes krant, tickets, adver-
tenties als kleine oases van leesbare of tastbaar verwij-
zingen naar de werkelijke, materialistische wereld (6,p.39). 
Braque zei erover dat hij niet zozeer als doel had dat de 
kijker de teksten in zijn collages zou gaan lezen. De woor-
den hadden meer een zuiver formeel doel. Ze fungeerden 
als onderdeel van de compositie of als ruimtelijk figuur om 
zo de aandacht te vestigen op de tekstualiteit van tekst 
en om licht te laten schij-
nen op de schrijfsels, op 
het grafische ervan. Tekst 
werd gebruikt als textuur, 
als vorm in een patroon. De 
letter ‘J’ werd in het beeld 
geplaatst om zo een mooie 
harmonie te vormen met 
een afgebeeld glas. 
De volgende twee kunste-
naars die ik behandel in dit 
eerste hoofdstuk zijn Kurt 

Dit schilderij van Picasso heet 
‘Stilleven met fles’. De titel 
helpt ons om het werk te begrij-
pen. Het woord ‘fles’ zorgt ervoor 
dat we de fragmenten ‘E’, ‘VIE’ 
en ‘MARC’ zullen gaan lezen 
als ‘EAU DE VIE DE MARC’. De 
relatie woord-ding klopt en het 
werk komt ons niet langer ab-
surd of vormeloos voor.(4, p. 31)
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Schwitters en Hannah Höch. Zij representeerden 
samen met Raoul Rauschenberg en Johannes Baad-
er de Berlijnse tak van Dada. Aan de hand van hun 
collages wil ik gaan bekijken hoe deze twee Dada 
kunstenaars omgingen met de dubbelzinnigheid van 
talige en puur beeldende betekenis in hun werk.
Eerder lazen we al dat (onder andere) het kubisme 
woord en beeld had bevrijd. Aangescherpt door 
bittere oorlogservaringen en politiek radicalisme 
zouden woord en beeld in de komende jaren on-
der het motto ‘dada’ de Europese burger choqueren 
(1,p.30).
Niet voor niets volgt Schwitters in mijn verhaal de 
twee zonet besproken kubisten op. Het herposi-

Kijken we nu naar dit werk van Braque, 
dan zien we een zelfde soort strategie.Het 
heet ‘Aria de Bach’. We zien verschillende 
momentopnamen van een gitaar en een 
tekening van een partituur. In de realiteit 
vullen deze twee elementen elkaar aan: 
als object en als activiteit. De afbeelding 
van een gitaar roept in onze geest het beeld 
op van een gitaar en de aria komt voor als 
tekst, de naam, en niet door de weergave van 
bijvoorbeeld een fragment van de aria.(4, 
p.31
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tioneren van typografische tekens werd ook door hem 
op creatieve wijze onderzocht en ontwikkeld. Schwitters 
plakt resten van alledaagse teksten als collages bijeen. 
Deze volkomen nieuwe zienswijze verdrijft de alom te-
genwoordigheid van het leesbare woord (7). Zijn poëzie 
en collages zijn een speels en complex antwoord op de 
tegenstellingen van taal; de niet eenduidige relatie tussen 
klank en woord, teken en object, materialiteit en beschrij-
ving (5,p.16).
In dit licht haal ik graag Ferdinand de Saussure aan, omdat 
hij het was die de ogenschijnlijke aanname dat taal bestaat 
om ideeën te representeren overboord zette.

In het boek ‘Art and Text’ schrijft hij het volgende: ‘The 
most troublesome feature of linguistic sign was its arbitra-
riness: there is no resemblance between a sound such as 
‘horse’ and the concept of ‘domesticated quadruped’. No 
natural link binds the material, phonic aspect of the sign 
(the signifier) to the mental concept (the signified), Only a 
social agreement appears to hold the two sides together.’ 
(5,p.16).
Wat trekt mij zo aan in Schwitter’s werk? Deze zin van 
de dichter Adrian Henri uit de late zestiger jaren geeft 
misschien een antwoord: “Kurt Schwitters smiles as he 
pickes up two pink bus tickets we have just thrown away.” 
Door alle op straat gevonden rommel te verzamelen en in 
zijn composities te integreren bracht hij de collage in een 
nieuw daglicht. Het werk werd een verzameling van allerlei 
prullaria die mensen achteloos van zich af gooiden. Tussen 
al deze rommel kwam hij natuurlijk veel ‘woorden’ tegen: 
tickets, advertenties, kranten, geld, flyers, enzovoorts. Zo 
werd het visuele en verhalende van het woord benut in de 
collages die hij ermee maakte.Hij geloofde dat er nieuwe 
verbindingen en betekenissen verwekt werden uit de be-
staande elementen van de ons zo bekende wereld. Dat 
gebeurde niet door de innerlijke realiteit in de kunstenaar 
zelf. Schwitters hielp hiermee de samenvloeiing van woord 
en beeld te versnellen en probeerde kunst uit de heiligheid 
van galeries en musea te verbannen en de wijde wereld in 
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Kurt 
Schwitters 
smiles as he 
pickes up two 
pink bus tic-
kets we have 
just thrown 
away.



��

te sturen (6,p.68).Typografie en Schwitters. Hij 
vond dat typografie kunst kan zijn (p.79).
Bij Hannah Höch zien we een politieke dimen-
sie in het werk. Ook zij maakt collages en in de 
fotomontage ‘Schnitt mit dem Küchenmesser 
Dada die letzte weimarer Bierbauchkulturepo-
che Deutschlands’ uit 1919 verenigde zij haar 
verbintenis met de revolutie en het feminisme. 
De visuele verwarring tussen typografie en foto-
grafie die wordt teweeg gebracht is om een strijd 
aan te gaan tussen de krachten van vooruitgang 
en die van het conservatisme.

Het werk van Jasper Johns paste niet in de ab-
stract expressionistische stroming van dat mo-
ment. Zijn succes lag in de relatie tussen on-
derwerp en materiaalkeuze. Johns gebruikte 
vaak herkenbare alledaagse onderwerpen met 
een simpel compositie patroon zoals vlaggen en 
nummers in dikke lagen verf opgebracht. Daar-
naast gebruikt hij ook andere materialen zoals 

Kan een afbeelding 
zijn wat het 
afbeeldt?

H
an

na
h 

H
öc

h
Ja

sp
er

 J
oh

ns



��

pleister gekleurde was en ‘echte voorwerpen’. Deze inter-
actie tussen materiaal en onderwerp stelt de vraag “wat 
is het verschil tussen realiteit en afbeelding” en “kan een 
afbeelding zijn wat het afbeeldt?” (8).
De reden waarom Johns letters en cijfers in zijn schilde-
rijen plaatste, was omdat dit dingen waren die de mensen 
kenden. Ze kunnen het lezen en dus begrijpen. Op het 
eerste gezicht komen de elementen de toeschouwer be-
kend voor, iedereen heeft een alledaagse relatie met let-
ters en cijfers. Maar dan ontstaat daar twijfel. Nog nooit 

had de toeschouwer ze op deze manier, in de context van 
een schilderij, gezien. We zien het werk ‘False Start’. Johns 
gebruikt de titel in een dialectische relatie tot het schilde-
rij. Zo worden we betrokken in de betekenisvorming. Op 
het schilderij zien we de namen van kleuren geschilderd in 
kleuren die niet corresponderen met de werkelijke kleu-
ren. Het woord wordt losgemaakt van zijn betekenis. Er 
ontstaat een woordbeeld (1,p.118). Dit op elkaar inwer-
kende spel van geschreven en uitgebeelde vormen noe-
men we syntactische complexiteit (1,p.125).
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2
Verwarring

We zagen in het vorige hoofdstuk hoe Picasso en Braque 
toenadering zochten tot de taal. Deze kunstenaars gingen 
welliswaar ‘aan het werk’ met tekst en beeld, maar we zien 
steeds dat de relatie woord-ding ‘klopt’, complementair 
is, en er meestal voor zorgt dat we de relatie tussen het 
beeld en het ding beter snappen. We kunnen de interactie 

woord-beeld-ding binnen hun werken als complementair 
en aanvoegend omschrijven. 
Het is Magritte geweest die ermee kwam dit samengaan 
te willen verstoren. Door te ontwrichten of door het te 
scheiden of afzonderen. In de manier waarop Magritte er-
mee omgaat zien we manipulatie van beelden en woorden. 
Taal is niet langer vanzelfsprekend. Door Magritte wordt 
het verbindende van de taal geschonden. 
Eigenlijk wil Magritte in zijn werk laten zien dat taal op 
conventie berust.  ‘La Trahison des Images’ (1928-29) is 
hier het meest extreme voorbeeld van. Wat we zien is een 
afbeelding van een pijp, met hieronder de tekst ‘dit is geen 
pijp’. Woord en beeld staan lijnrecht tegenover elkaar. Hij 
laat ermee zien dat er geen  noodzakelijk verband bestaat 
tussen het ding, het beeld daarvan en de naam van het 
ding.
Ik wil hier graag wat dieper op in gaan door Michel Fou-
cault te introduceren. Hij interesseerde zich voor het werk 
van Magritte en spitste zijn onderzoek naar de relatie tus-
sen taal en werkelijkheid toe aan de hand van diens werk. 
We kunnen ook zeggen: Foucault wilde het verband tussen 
taal en beeldende kunst onderzoeken. Beide vergelijkingen 
zijn goed, want is het niet zo dat beide zaken, taal en kunst, 
altijd iets zeggen over de werkelijkheid? Magritte laat met 
zijn werk zien wat de rol is van taal en beeld in het ervaren 
van de werkelijkheid. Hij doet dit door elke algemene ge-

Een ander fenomeen dat ik heel interessant vind is het schep-
pen van verwarring; kunstenaars die de kijker op het verkeer-
de been zetten door taal en beeld te combineren in hun werk. 

Het scheppen 

verwarring
Kunstenaars 
   die de kijker 
 op het verkeerde been 
  zetten

van
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2
Verwarring

lijkenis met de echte wereld op losse schroeven te zetten. 
Niet bijelkaar passende objecten, visuele trucs, uitspraken 
die zichzelf tegenspreken, binnendringen van tekst. 
Op het eerste oog lijkt de pijp in  ‘La Trahison des Ima-
ges’ een simpele, schoolse weergave van een object dat 
herkenbaar en ondubbelzinnig wil zijn. De tekst eronder 
brengt ons in verwarring. ‘Hoezo geen pijp?’ Foucault geeft 
aan dat er ons een lichtje moet gaan branden: ‘Natuurlijk! 
Dit is inderdaad geen pijp, het is een beeld van een pijp!’. 
De zin verstoort de illusie dat het ding dat zo realistisch 
wordt weergegeven, er ook echt is. Realistisch getekend 
zoals de pijp van Magritte wil het zeggen: dit getekende 
ding is dat ding. 
Wat nu het eigenaardige van de tekening uitmaakt is niet 
de tegenspraak tussen beeld en tekst. Er kan namelijk 
helemaal geen tegenspraak bestaan tussen een beeld en 
een tekst, dat kan alleen bestaan tussen twee uitspraken, 
of binnen één en dezelfde uitspraak. De enige uitspraak 
in dit werk kan niet innerlijk tegenstrijdig zijn. De zin is 
niet fout en is niet dáárom absurd. Het is absurd omdat 
we niet kunnen zeggen dat het een foute zin is. Een ding 
is nu eenmaal niet altijd wat het lijkt. Wij zijn wel geneigd 
om er een enkele, definitieve betekenis aan te geven, 
maar de veelzijdigheid en dubbelzinnigheid van de mate-
rie zelf zorgt ervoor dat het ons absurd voorkomt. 
Als we het zinnetje nog verder uitrafelen komen we tot 

het volgende. Het woord ‘Dit’ kan betekenen: deze afbeel-
ding van een pijp is geen echte pijp in materiële zin, of in 
deze afbeelding zien we de functie van een pijp niet. Wel-
licht gaat de zin over zichzelf: ‘Deze zin is geen pijp’. 
Wat Foucault en Magritte willen zeggen is dat een schilde-
rij niets anders is dan zichzelf. Een autonoom ding, los van 
de taal. De getekende pijp representeert niets.
Op de achterkant van het schilderij heeft Magritte ge-
schreven: ‘De titel weerspreekt de tekening niet; hij beves-
tigt op andere wijze.’ (9)(10). 
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In een werk als ‘La clef 
des songes’ wil Ma-
gritte ook dat onze 
aandacht gevestigd 
wordt op de taal zelf. 
Maar nu gaat het niet 
zozeer om betekenis, 
maar eerder om bete-
kenisverschuiving.
We zien een soort 
schoolbord waar 
objecten op zijn af-
gebeeld met onder-
schriften die doen 
vermoeden dat de 

beelden worden uitgelegd. Maar dat blijkt dus niet zo te 
zijn. Magritte bevrijdt het ding en daarmee ook de taal. 
Het woord wordt hier nutteloos, maar het houdt tegelij-
kertijd niet op te bestaan. 
Net zoals de kubisten die ik in het vorige hoofdstuk be-
sproken heb, wil Magritte op zijn manier de dubbelzinnig-
heid van het woord aan de kaak stellen. Het ding op het 
schoolbord wordt benoemd zodat het een afbeelding 
van een ding wordt. De benoeming laat het willekeurige 
van het woord zien, want het ding is niet zijn naam.
Ook in dit werk zien we dat Magritte goed heeft nage-

dacht over alle elementen die uiteindelijk het totale beeld 
vormen: een schoolbord met keurig school handschrift, 
realistische schilderwijze, een open vlak zonder illusionis-
tische voorstelling als achtergrond, de tekens die een ver-
wachting wekken. Al deze beslissingen versterken de be-
tekenis en vormen samen de boodschap. De kijker wordt 
aangezet tot nadenken. De vraag is hoe die boodschap in 
elkaar steekt en ook: wat is die boodschap dan?
In ‘La Trahison des Images’ komt de boodschap wellicht 
duidelijker over, omdat hier uiteindelijk niet de tekst maar 

het beeld dubbel-
zinnig blijkt te zijn. 
Een beeld van een 
pijp is niet een ech-
te pijp.
‘Les mots et les 
images’ als laatste 
voorbeeld van Ma-
gritte’s werk waarin 
het gaat over de re-
latie tussen woor-
den, beelden en 
dingen. We zien een 
soort schooltekst 
met begeleidende 
illustraties. 

‘Wat ons van de wijs brengt, is de 
onvermijdelijkheid om de tekst in 
verband met de tekening te bren-
gen (waartoe het aanwijzend 
voornaamwoord, de betekenis van 
het woord “pijp” en de gelijkenis 
van de afbeelding ons uitnodigen), 
en dat het onmogelijk is de orde 
te bepalen die het mogelijk zou 
maken om te zeggen dat de bewe-
ring juist, verkeerd, of met zich-
zelf in tegenspraak is’. (10,p.18)
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Magritte wil vergelijkingen maken tussen taal en beeld; 
tekensystemen die iets zeggen over de dingen. In het 
werk verwoord hij het principe dat ‘elke vorm het beeld 
van een object kan vervangen’ (11).  We kunnen het 
werk zien als een theoretisch essay waarin de kunste-
naar een synthese van zijn gedachten over taal en schil-
derkunst uiteen zet. Magritte kon zo laten zien dat in 
een schilderij ‘de woorden dezelfde substantie hebben 
als de beelden’.
Ik neem de eerste uitspraak: ‘Geen voorwerp is zozeer 
met zijn naam verbonden dat wij er geen andere voor 
zouden kunnen vinden die er beter bij past’. Onder de 
tekst de afbeelding van een blad dat de naam ‘kanon’ 
heeft gekregen. De poëtische kracht ligt niet in de pro-
grammatische uitspraak, maar in Magrittes poëtische 
verdraaiing en vervreemding van het evidente (11p. 61). 
Ook laat hij het beeld illustratie worden: ‘Er zijn voor-
werpen die het zonder naam kunnen stellen’. Onder 
deze tekst de afbeelding van een bootje. In weer een 
ander geval is de theorie niet in de tekst gelegen, maar 
in het beeld. ‘Soms duiden namen in een schilderij exacte 
dingen aan, en afbeeldingen [juist] vage dingen’. Hier stig-
matiseert Magritte de schilderkunst van zijn eigen tijd. 
De avant-gardes die in hun abstracte schilderijen streven 
naar het vormeloze (11).
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Ik heb het idee dat ik met het fragment uit ‘Les mots et les 
images.’ dat hierboven te zien is een mooi bruggetje kan 
slaan naar de volgende kunstenaar die ik in dit hoofdstuk 
wil bespreken. 
Zijn naam is Joseph Kosuth, één van de voormannen van 
de conceptual art (13,p.28). Ik laat hier één van zijn wer-
ken zien, namelijk ‘Klok (Een en vijf) Engelse en Latijnse 
versie’ uit 1965. Het werk bestaat uit drie elementen: een 
echte klok, een foto van een klok en drie woordenboek 
teksten. De volgende vragen borrelen op: wat is het we-
zen van een klok, het me-
chanische object, de vi-
suele voorstelling of het 
netwerk aan ideeën dat 
opgeroepen wordt? Het 
kunstwerk zelf stelt een 

filosofische vraag over de 
betekenis van betekenis. 
Laten we eens kijken naar 
de verschillende types van 
manipulatie van woord-
beeld-ding. 
We bespraken in het eer-
ste hoofdstuk de comple-
mentaire samenvoegingen 
van de kubistische colla-

ges. Magritte liet ons de paradox in ‘La Trahison des Ima-
ges’ zien. Broodthaer’s werk toont ons de samenvoegende 
afwijkingen en in Kosuth’s werk ‘One and Three Chairs’  
komt de tautologie aan bod. Maar deze laatste kunste-
naar deed nog iets anders: de uitschakeling van beeld en 
object. 
Sinds de midden jaren zestig analyseerde hij taal op ba-
sis van haar structurele eigenschappen in relatie tot een 
kunstwerk. Kosuth onderzocht hoe betekenis tot stand 
komt in kunst, een proces waarbij het idee kunst zelf 
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wordt ondervraagd. Het was niet langer het kunstobject 
zelf dat de aandacht verdiende, maar het idee dat aan het 
werk vooraf was gegaan. Dit ten tijde van het minimalisme, 
waarin kunst wordt beoordeeld 
naar de zuiverheid waarin de beel-
dende middelen zijn uitgedrukt. 
Logisch dus dat kunstwerken 
waarin tekst voorkomt beoordeeld 
worden volgens categorieën uit de 
taalkunde. 
Het puur linguistische werk van die 
andere ‘woordkunstenaars’ zoals 
bijvoorbeeld Twombly, Kabakov en 
Hains kunnen we vergelijken met 
dat van Kosuth 
onder de noe-
mer ‘Citeren’ 
(1,p.115). 
Kosuth citeerde 
het handgeschre-
ven woordje 
‘spräche (zon-
der tweede aan-
ha l i n g s teken ) 
uit Wittgensteins notitieboekje, dat deze om onbekende 
reden ook weer had doorgestreept. Inclusief de door-

streping liet Kosuth het woord in 1990 in grote letters 
op een galeriemuur zetten (1,p.188). Het woord is een 

citaat, doorgestreept omdat het 
niet gezien mocht worden, want 
volgens Wittgenstein (en later 
dus ook volgens Kosuth) is het 
onwaar of niet mogelijk om in 
de conjunctief te praten, dan wel 
niet mogelijk om iets te zeggen, 
of slechts de illustratie van die 
onmogelijkheid. En nu hangt het 
als propaganda in grote neon-let-
ters aan de muur van een galerie 
Als kunstwerk, wat maakt dat het 
tegelijkertijd ook geen propagan-
da meer is. Een complexe situatie 
dus (1,p.188).
In een ander werk van Ko-
suth ‘Titled (Art as Idea as Idea 
(Idea))’ uit 1967 zien we duidelijk 
wat zijn doel is: het vervangen van 
de vorm voor taal, woorden voor 
dingen, het redenerende voor de 
schijnbaar transparante betekenis 
van het beeld (6,p.145). Het werk 
toont ons een woordenboek de-
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finitie van het woord ‘idea’. En transformeert het geziene 
in het gezegde en de kijker in een lezer.

Kosuth citeert de filosofie van Wittgenstein ook als mo-
del in zijn visie op esthetiek en smaakkwesties. Deze zijn 

niet essentieel/wezenlijk voor kunst. In 
zijn eerste grote tekst  ‘Art after Phi-
losophy’ plaatst Kosuth de kunst boven 
de filosofie. De kunst kan werken als 
een alomvattend model van taal en cul-
tuur. De kunstenaar is als een cultureel 
agent, een bemiddelaar die meer dan 
critici of filosofen voeling heeft met wat 
het is om maker te zijn en tegelijker-
tijd het beste begrijpt in welke context 
het werk functioneert. Kunst moest ge-
scheiden worden van esthetiek. Hij zegt 
in zijn tekst dit erover:  ‘When objects 
are presented within the context of art… 
they are as eligible for aesthetic conside-
ration as are objects in the world, and an 
aesthetic consideration of an object existing 
in the realm of art means that the object’s 
existence or functioning in an art context is 
irrelevant to the aesthetic judgement.’(14).
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Postmodernisme
Postmodernisme is een concept waarvan maar weinig mensen zeker denken te weten wat de term 
precies betekent. Dat komt onder andere door de naam zelf. Wat het in ieder geval wél wil zeggen 
is dit: postmodernisme zonder modernisme bestaat niet. We kunnen het zien als een reactie op de 
idealen van het modernisme waarbij we een aantal kernwoorden kunnen opnoemen: een ‘verschuiving 
van productie naar reproductie’, ‘zonder middelpunt’, ‘simulatie’, ‘schizofreen’, ‘anti-esthetisch’. Ons 
begrip van de wereld wordt vooral bepaald door overgebrachte beelden uit de massamedia, films en 
de reclame. En dat terwijl de ‘echte’ wereld om ons heen lijkt in te storten. En de kunst in deze nieuwe 
wereld reageert hierop door als tekst te  verschijnen, de geschiedenis als mythe te onthullen, de auteur 
dood te verklaren, de gedateerde werkelijkheid af te danken en taalregels en ideologiën als waarheid te 
laten camoufleren. In filosofisch opzicht kan het postmodernisme verbonden worden met het afwijzen 
van de ideeën over vooruitgang, het onafhankelijke onderwerp, de waarheid en de buitenwereld die 
tijdens de Verlichting zijn gevormd. (13, p.7). 

Het lijkt mij goed om, voor we gaan zien hoe Baldessari 
en Prince omgingen met de taal-beeldrelatie, duidelijk te 
hebben wat het Postmodernisme nu eigenlijk is. 

De twee ‘anti-estheten’ onder de postmodernisten die 
ik nu wil introduceren zagen tekst, fotografie en film als 
dé middelen om kunst mee te maken. Want alleen hier-
mee konden ze onderzoek doen naar dat gene wat was 
overgebleven na het modernisme: representatie. Want ons 
denkbeeldig zelfbeeld en de werkelijkheid werd opge-
bouwd door de enorme toevloed van media en reclame, 

en deze bedrieglijke representatie, deze ‘mythe’, moest 
volgens hen omvergeworpen worden.
Roland Barthes gebruikte de term ook: ‘Mythe zorgt voor 
een wereld die geen tegenstellingen kent, een wereld die 

h e l e m a a l 
open is en 
zwelgt in het 
voor de hand 
liggende, in 
mythe is er 
iets aange-
naam duide-
lijk: dingen 
lijken iets te 
betekenen’.
W i t t g e n -
stein’s the-
orie over 
taalspelletjes 

en de vaststelling van Ferdinand de Saussure dat het lingu-
istische teken een willekeurig karakter draagt waren van 
grote invloed op Baldessari. Zijn vroege werken zijn zuiver 
linguistisch, citaten uit kunsthandboeken en esthetische 
verhandelingen werden op doek aangebracht. Verder zien 
we niets op het doek.
In het werk ‘Semi-Close-Up of Girl By Geranium (Soft 
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View)’ functioneert taal opnieuw in de eerste plaats in af-
wezigheid van een object, in dit geval een voorstelling van 
een filmfragment. Onderwerp 
van het werk is natuurlijk een 
visueel beeld, maar het beeld 
wordt uitgesteld, omdat we al-
leen een verbale beschrijving te 
zien krijgen. Taal wordt gebruikt 
om ons verlangen om te zien 
te wekken én om te frustreren, 
want we krijgen niets te zien (1, 
p.151). 
In dit licht wil ik de taalfiloso-
fie van Jacques Derrida onder 
de loep nemen. Taal verwijst 
volgens Derrida niet naar een 
werkelijkheid die buiten de taal 
staat, maar geeft juist vorm aan 
onze perceptie van die werke-
lijkheid. Derrida legt het uit aan 
de hand van zijn ‘différance’-
concept. Het Franse woord ‘dif-
férer’ heeft twee betekenissen, 
namelijk ‘uitstellen’ en ‘verschil-
len van’. Ik zal dit verder uitleggen. Een woord verwijst 
niet naar een buiten-talige werkelijkheid, naar een concept 

of signifié, maar stelt definitieve betekenis uit (dit is de 
eerste betekenis van différer). Dit uitstellen wordt ver-

oorzaakt doordat het in eerste 
instantie verwijst naar andere 
signifiants, waarvan het verschilt 
(en dit is de tweede betekenis 
van différer). Met het woord 
‘tafel’ wordt dit verder duide-
lijk gemaakt. Het woord ‘tafel’ 
verwijst niet naar het concept 
‘tafel’, maar verschilt in eerste 
instantie van andere signifiants 
als ‘stoel’, ‘kast’ of ‘wafel’. Ne-
men we bijvoorbeeld het woor-
denboek als verwijzing, dan zien 
we dat ook het woordenboek 
het niet voor elkaar krijgt om 
uit de taal weg te komen, ter-
wijl we dat juist wel graag zou-
den willen; we willen weten wat 
een woord betekent, naar welke 
werkelijkheid het verwijst. Het 
woord ‘tafel’ wordt niet gedefi-
nieerd door een concept, maar 

door andere woorden. En die woorden weer door andere 
woorden, enzovoorts. Betekenis wordt dus uitgesteld, 
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waarbij de tekens het afwezige de schijn van het aanwezige 
geven. Betekenis komt slechts in een bepaalde context tot 
stand, het staat niet vast (15). 

In zijn werk maakt Baldessari op dezelfde manier gebruik 
van taal. Die dubbelde betekenis wordt soms aan het beeld 

toegevoegd en in andere gevallen vervangt het beelden.
Voor het werk ‘Blasted Allegories’ uit 1978 vroeg hij vrien-
den om woorden te plaatsen bij foto’s die uit televisiepro-

gramma’s afkomstig waren (afb1, p.153). Maar ook in ‘Hiel’ 
uit 1986 werd het aan de toeschouwer overgelaten een 
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eigen interpretatie te geven van bestaande beelden die de 
kunstenaar in een nieuwe context had geplaatst (13,p.36). 
Het werk is een fotomontage gebaseerd op stills uit B-
films. Deze stills, signifiés met een open einde die allen 
te maken hadden met het Engelse woord ‘heel’, kon de 
toeschouwer zelf op zo’n manier rangschikken dat ze in 
zijn ogen een betekenis opleverden. Baldessari gebruikt 
hiermee één van de elementen die kunstenaars in zetten 
om te waarschuwen tegen kritiekloos consumeren van de 
massacultuur (13,p.36).
Richard Prince deed iets vergelijkbaars. Hij fotografeerde 
beelden uit tijdschriften en advertenties, haalde de oor-
spronkelijke teksten weg en gebruikte slechts delen van 
de foto’s, die hij vaak enorm uitvergrootte. Doordat de 

beelden hierdoor op een vreemde manier onduidelijk en 
emotieloos werden maakte hij zichtbaar hoe leeg het fun-
dament van ruig individualisme waren. 
Hoe zat het dan met die bestaande beelden, die eigenlijk 
van iemand anders waren? Weer citeer ik hier Roland Bar-
thes: ‘Ik denk dat het publiek altijd al de schepper van het 
werk van de kunstenaar is geweest. Wat nu anders is, is dat 
de kunstenaar de schepper van het werk van een ander 
kan worden.’  
Als voorbeeld dit werk uit 1989 ‘Zonder titel (cowboy)’ 
waarin hij de stoere cowboy uit zijn vertrouwde context 
haalde, waardoor die een rondzwervende signifiant van de 
mythologie van de Amerikaanse mannelijkheid werd, met 
de nadruk op zelfredzaamheid en bevrijding van sociale 

restricties (13,p.40).
(Niet voor niets wordt 
Prince genoemd in het 
hoofdstuk ‘The Prison-
house of Language ‘ in 
het boek ‘Writing on 
the Wall’. )
Het soort werk dat 
Prince maakte in het 
midden van de jaren 
tachtig kunnen we 
onder brengen bij de  

‘Ik denk dat het publiek altijd al de 
schepper van het werk van de kun-
stenaar is geweest. Wat nu anders is, 
is dat de kunstenaar de schepper van 
het werk van een ander kan worden.’
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Story art. Als kijker worden we bij Story art in de donkere 
kamers van de a-logica en de doolhoven van de disconti-
nuïteit gestuurd (1, p. 190).Voor zijn pratende schilderijen 

verzamelde hij  ‘jokes’ uit literaire tijdschriften uit de jaren 
vijftig en zestig. Door deze grappen op een doek te plaat-
sen gaat de context verloren. Het komt een beetje flauw 
over, we halen onze schouders op. Maar Prince wil dat we 
meer ermee doen. De citaten brengen de kwaliteit van het 
banale, lelijke en absurde aan het licht. De toeschouwer 

krijgt de taak het over de banaliteit in culturele patronen 
te hebben (1,p.190).
Maar er zit meer in deze ‘joke’ schilderijen. De onbepaalde 
ruimte tussen communicatie systemen rust op de bontge-
kleurde relatie tussen het geschrevene, het mondelinge 
en het auditieve. Prince’s werk bevindt zich in de onken-
baar, afwezige ruimte tussen dergelijke vormen van com-
municatie en tast de grenzen af van betekenis, begrip en 
de vraag wanneer en waarom de grap begrepen wordt.
Ik noemde Derrida al eerder in dit hoofdstuk. Deze post-
moderne filosoof gaat het alleen om de tekst, niet om 
de werkelijkheid die daar achter ligt, of de mens die die 
tekst geschreven heeft. Er is geen schrijver van de tekst; 
de schrijver wordt als het ware gemaakt door de tekst. 
Nog een stap verder is dat hij zegt: Je kunt willekeurig 
citeren. Dit heeft Prince volgens mij ook willen zeggen 
en is daar uitgebreid mee aan de slag gegaan. Teksten van 
verschillende schrijvers, die niets met elkaar te maken 
hebben kunnen tegen elkaar worden uitgespeeld of juist 
samengebracht. 
Het gaat er volgens Derrida niet om wat die verschillende 
schrijvers met hun teksten bedoelden. Waar het om gaat, 
is wat ik met die teksten ga doen of wat die teksten met 
mij gaan doen (17, p.46).
Prince’s werk komt ons nog absurder voor als hij er ook 
nog een afbeelding bij plaatst die totaal niets te maken 
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heeft met het bijschrift. Het zorgt ervoor dat er een sto-
ring optreedt in het teken. 
Iets dat we al bedacht zagen bij Picabia die de volgende 
verklaring deed: ‘Wij schilderen zonder ons met de uit-
beelding van de dingen bezig te houden en wij schrijven 
zonder op de betekenis van de woorden te letten. Wij 
zoeken alleen het genoegen ons uit te drukken, maar wij 
kennen tevens aan de schema’s 
die we tekenen, aan de wworden 
die wij aaneenrijgen een symbo-
lische betekenis, een vertalende 
waarde toe die niet alleen buiten 
elke versleten conventie om gaat, 
maar een instabiele, toevallige 
conventie is die niet langer duurt 
dan het moment waarop wij haar 
gebruiken. Als het werk eenmaal 
voltooid is, dan is het ook voor 
mij onbegrijpelijk en interesseert 
het me verder nniet meer. Het is 
verleden tijd.’ (6, p.178).
Bovendien zien we, in het kader 
van de praktijk van de avant-gar-
des, in Prince’s nadrukkelijk ge-
kozen ‘lage’ cultuurbronnen dat 
hij terugkeek naar Pop art, dat in 

wezen een kunst is die gaat over tekens en symbolen. De 
strips, etiketten en handelsmerken waarvan de Pop Art 
zich graag bediende waren alledaagse ‘tekensystemen’ van 
de Amerikaanse cultuur (27, p.67). 
Maar we signaleren ook een nieuw bewustzijn van de alge-
mene nivellering van cultuur.
Richard Prince, lid van de Pictures Generation (naar de 

tentoonstelling ‘Pictures’, die in 1977 werd 
georganiseerd door Douglas Crimp in Ar-
tists’ Space, New York) hield zich bezig met 
de groeiende hoeveelheid circulerende beel-
den en met de ‘waarheid’ achter die beelden.
De term ‘picture’ is een raadselachtig begrip. 
Het verwijst naar de groep kunstenaars waar 
Prince bij hoorde van het einde van de jaren 
zeventig. ‘Picture’ is tevens de term die het 
‘disciplinair verval’ waarvan sinds de jaren 
zestig sprake is verheldert. De term ‘picture’ 
impliceert de niet bestaande of weggevallen 
grenzen tussen kunst, mode en fotografie. 
‘Picture’ staat voor het opgaan van beeld in 
beeld, van referent in beeld en vice versa. 
‘Picture’ staat voor de ‘amnesia’ van beelden 
(28).
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3
Werkelijkheid

 
Beelden 
in de postmoderne cultuur 
   hebben 
een nieuwe status gekregen

als fascinerende 
extra werkelijkheid

De mens is het contact met de echte 
wereld verloren: hij creëert een beeld 
van de wereld aan de hand van wat 
hij in de media ziet, hoort en leest. 
Dat wat wij kennen als werkelijkheid 
wordt gecreëerd door film, televisie 
en andere media. Onze eigen erva-
ring speelt hier geen rol meer in. Er 
wordt ons van alles ingeprent en we 
komen zo terecht in een beteke-
nisloze schijnwereld. Zelfs de kunst 
ontsnapt niet aan deze hyperrealiteit: 

een kunstwerk wordt niet meer bekeken vanuit zijn es-
thetische waarde maar als genaamtekend voorwerp waar-
door de verzamelaar zich onderscheidt van anderen (30).

Ik zal in dit hoofdstuk een aantal kunstenaars introduce-
ren waarvan werk werd getoont tijdens de tentoonstel-
ling ‘Ecstaticalphabets/Heaps of Language’ in het MoMa in 
2012. 
Maar eerst zal ik meer ingaan op hoe we vanuit het post-

Onze huidige multimediale cultuur produceert aan de lopende 
band beelden. Baudrillard was een van de eerste filosofen die 
vaststelde dat beelden in de postmoderne cultuur een nieuwe 
status hadden gekregen. Niet meer als ‘afbeelding’ van de wer-
kelijkheid, maar als fascinerende extra werkelijkheid (16,p. 50). 
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modernisme  in het post-postmodernisme terecht zijn 
gekomen. 
In het vorige hoofdstuk lazen we al dat de term postmo-
dernisme voor veel mensen niet duidelijk is. Het merk-
waardige is dat het postmodernisme het eerste tijdperk is 
dat door sociologen en filosofen beschreven en voorspeld 
is vanaf de tijd dat het ontstaan is (de jaren zestig), maar 
pas zo’n dertig jaar later drong het tot de meeste mensen 
door dat ze in het postmoderne tijdperk leefden. Dit kwam 
onder andere door de manier waarop die beschrijvingen 
en voorspellingen waren beschreven, namelijk met zo’n 
algemeenheid dat 
mensen zich er niet 
mee konden iden-
tificeren, ze waren 
moeilijk toepasbaar 
op de persoonlijke beleving. Dit leidde tot groot onbegrip 
van het postmodernisme. We hebben het hier over be-
schrijvingen als ‘het gecentreerde, autonome subject be-
staat niet meer’, ‘de geschiedenis en de kunst zijn tot hun 
einde gekomen’ en ‘de ideologieën zijn voorbij’. 
Pas in de jaren negentig werd duidelijk dat de westerse 
maatschappij en cultuur grote veranderingen had onder-
gaan. De samenleving werd steeds losser, overgeleverde 
waarden en normen golden niet meer, het individu leek 
het overal voor het zeggen te hebben en de cultuur werd 

steeds speelser. Men concentreerde zich toenemend op 
overvloed, genot en schoonheid. 
Voor kunstenaars braken gouden tijden aan. Niet langer 
waren zij gebonden aan de waarden en normen van de 
avant-gardes in de twintigste eeuw; de gemeenschappe-
lijke ideologieën van vernieuwing waren niet meer geldig. 
Elke kunsttheorie kon een goede reden bieden om iets 
als kunst te zien en elke kunstenaar kon zijn eigen theorie 
ontwikkelen, in elke stijl werken en verschillende soorten 
werkzaamheden, bijvoorbeeld die van criticus en kunste-
naar, met elkaar combineren (18). 

De grootste theoreticus van de postmoderne kunst, de 
filosoof Arthur Danto, formuleerde zijn ideeën over de 
nieuwe kunst naar aanleiding van de Brillo Boxes van War-
hol. Beeldende kunst werd afhankelijk van kunsttheorie, 
het pluralisme werd steeds extremer en kunstenaars gin-
gen zich bezig houden met allerlei soorten van cultuur die 
hiervoor niet tot de kunst hadden behoord zoals design, 
mode, popmuziek en siencefiction films. Volgens Danto is 
de postmoderne kunst een kunst zonder stijl. Stijl is tij-
dens het postmodernisme ondergeschikt geraakt aan wat 

De auteur is gestorven, de lezer is geboren.
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Linguistic turn
Pictorial turn

kunstenaars per werk te zeggen hebben. 
Elke stijl kan als ‘vormgeving’ worden inge-
zet, als de kunstenaar dat met het oog op 
de plaats van het kunstwerk of de beteke-
nissen ervan, nodig acht (18). 
De uitspraak van Roland Barthes dat ‘de 
auteur gestorven is en de lezer geboren’, 
zien velen als hét model van het postmo-
dernisme. Om die postmoderne kunst 
die bestaat uit een complex geheel van 
tekens en verwijzingen te kunnen begrij-
pen, te kunnen ‘lezen’, ging men te rade 
bij filosofen en theoretici. Zij probeerden, 
net als de semiotici Ferdinand de Saussure 
en Charles S. Pierce, al die betekenissen 
onder woorden te brengen (19). Kunst 
en theorie zijn bijna volledig met elkaar 
verweven geraakt. Dat dat problemen op-
leverde is duidelijk genoeg. Hoe kan je ob-
jectief en onafhankelijk kunst bekijken bij 
zo’n verstrengeling en wetend dat de twee 
niet gelijk zijn aan elkaar? Wat de theorie 
vooral deed was terugkijken.
En dan komt daar in de jaren negentig de 
wending in de kunsttheorie. De Ameri-
kaanse kunsthistoricus Hal Foster onder-

zoekt in zijn ‘The return of the Real’ de 
werkelijkheid in en rond kunst. Ook nu 
zien we weer een poging om te breken 
met de voorafgaande periode: het post-
modernisme waarin alles slechts als een 
cynische simulatie of abstracte theorie 
wordt gezien, volledig losgezongen van de 
werkelijkheid (19). 
De post-postmoderne kunst van de jaren 
negentig verwijst  niet meer naar andere 
kunst. En is zo ook niet langer meer teken, 
dialoog en theorie. De kunst en de erva-
ring die zij oplevert staan weer centraal. 
Anti-theoretisch is de kunst uit de jaren 
negentig toch ook weer niet, want in veel 
gevallen voorzien van Freud’s psycho-
ananlyse: de terugkeer van het reële en 
dat wat niet direct verklaard kan worden, 
omdat het buiten de representatie valt. 
Bij deze kunstenaars zien we de theorie 
van het begrip lichamelijkheid, het vulgai-
re en het trauma centraal staan en vooral 
dat blijkt bruikbaar, aangezien daar ruimte 
is voor een gat in het taal-en betekensy-
steem (19).
We kunnen hier spreken van ‘ervarings-
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kunst’. En de bijpassende theorie komt voort uit het ver-
langen de theorie op te heffen en zoals al eerder gezegd, 
de ervaring van de kunst weer centraal te stellen. 
Iets dat we al in het Modernisme zagen. Het formalisme 
uit die tijd probeerde ook de overbodige kennis en theo-
retische ballast weg te halen met een theorie die de visu-
ele ervaring als belangrijkste zag. 
Ook in het post-postmodernisme staan kunst en theorie 
in een meer afstandelijke relatie tot elkaar. Maar dat is niet 
de enige vergelijking met het modernisme. 
Kenmerkend voor de jaren negentig is de hernieuwde aan-
dacht voor het beeld en het kijken. Het postmodernisme 
had zich vooral bezig gehouden met het lezen van tekens 
(de ‘linguistic turn’) en vanaf nu zou een ‘pictorial turn’ be-
werkstelligd gaan worden. Kijken naar beelden zonder ze 
meteen met woorden te beschrijven, maar eerst te kijken 
hoe beelden zelf de specifiek beeldende betekenis uitbeel-
den, zou ons kunnen helpen te ontsnappen aan de taal. 
Een cruciaal aspect van deze ‘pictural turn’ is dat we niet 
alleen naar beeldende kunst moeten kijken, maar naar alle 
mogelijke beelden die de cultuur kent (19, p. 52). En dit is 
dan tegelijkertijd toch ook nog postmodern: het weg laten 
vallen van ‘hoge’ en ‘lage’ kunst wat we bij bijvoorbeeld 
Richard Prince zagen. 
We kunnen dus stellen dat het post-postmodernisme 
enerzijds kritiek uitoefent op bepaalde aspecten uit het 

postmodernisme en aan de andere kant bepaalde aspec-
ten laat voortbestaan. 
In het post-postmodernisme wordt veel beeld gemaakt 
dat ontkent beeld te zijn. Beeld wordt slechts drager, 
transparant medium dat verslag legt van ‘de waarheid’ zo-
als we die zien in de harde wereld buiten de kunst. De 
vraag rijst: ‘welke rol speelt kunst in de maatschappij?’ en 
‘hoe kan kunst weer directer betrokken raken bij alles wat 
zich afspeelt in de wereld?’ 
De tentoonstelling ‘Ecstatic alphabEts/Heaps of Language’ 
toont ons werk van kunstenaars die onderzoek doen naar 
de relatie taal en beeld. De tentoonstelling werd in 2012 
gehouden in het Museum of Modern Art in New York. Ik 
zal in mijn tekst een aantal hedendaagse kunstenaars in-
troduceren die betrokken waren bij deze tentoonstelling: 
the artists in the contemporary section have for the most 
part done away with the page and returned language to 
the world.

The idea, born of 20th-century concrete 
language experiments that language, our 
most powerful system of the control and 
dissemination of ideas, can break from re-
ceived meanings and run free in the world 
strikes a chord with contemporary artists. 
Irreverent and ecstatic, the work of the 
contemporary artists in Ecstatic Alphabets 
is fundamentally engaged not with the 
celebration of existing linguistic systems, 
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Laten we kij-
ken hoe zich 
dit uit in het 
werk van 
een aantal 
kunstenaars 
dat te zien 
was op de 
tentoonstel-

ling. Laura Hoptman, currator van het museum, onder-
zocht een aantal werken uit de tentoonstelling op het 
extatische gehalte van taal en zij zei dit over het werk 
‘Two-alphabet Monograms’ (2009–2010) van Arakawa 
en Gambaroff: ‘Deze taal is extatisch, want deze taal is 
flexibel. Het kan in woorden 
worden gestampt, worden 
doorsneden in fonemen, wor-
den ontleed in, zoals Georges 
Perec het noemde, “gemo-
tiveerde karakters”. Als een 
vorm zonder enige structuur’. 

but with the much more creative and 
difficult job of re-imagining a more ex-
pansive role for language in contempo-
rary art. One of the founders of concrete 
poetry, the Swiss poet Eugen Gomringer, 
predicted that “initially concrete poetry 
needed poets with wit; in the future I 
think it will need poets with character.” 
The contemporary artists in Ecstatic Al-
phabets, in their attempts to set langu-
age free from the confines of convention, 
and ultimately, of power, have gone a 
long way to prove that Gomringer might 
have been prescient.

This collaborative project consists of 325 canvas flags, each spray-painted with a two-character mono-
gram featuring one possible combination of uppercase letters in the Latin alphabet. The monograms 
compose a kind of alternative language made up of discrete linguistic building blocks that can be 
combined and permutated in various ways: read aloud as speech, displayed as paintings, performed 
semaphorically, and physicalized as structures in space. The flags are accompanied by audio record-
ings of the artists pronouncing different texts that have been cut up into these two-letter pairs.
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Een ander mooi voorbeeld hiervan is het werk van 
Nora Schultz en Ei Arakawa, ‘Countdown Perfor-
mance’(2007/2012).

Een volgende typering van 
hoe taal kan verschijnen 
is als het werkt tegen het 
lezen. Hoptman: ‘Het kan 
onleesbaar zijn en tege-
lijkertijd ook begrepen 
worden, het kan zelfs uit-
gesproken worden. Het 
ondermijnt de conventio-
nele wijze van interpreta-
tie. Het is niet tekst, het 

is vorm, en die vorm kan uit een oneindig aantal variaties 
bestaan. In sommige gevallen is de vorm de inhoud. En in 
weer andere gevallen weerstaat het de vorm helemaal.’

Het werk van Nora Schultz ‘Discovery of the primitive 
(2011) laat dit zien. 

Performence of a countdown from 10 to zero, bending a thin, flexible length of 
stainless steel into the form of each successive number. Because of the malleable 
nature of the material, each new number carries traces of the previous bended 
forms, and the steel becomes increasingly warped. The work confronts material 
transformation and the accumulation of allegory through simple means, from neu-
trality through action. Zero—the return to neutrality—is impossible to achieve 
once the material has been loaded with the history of its transformations.
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Ook Trisha Donnelly gaat op 
deze manier met taal om.

Kunstenares Shannon Ebner 
laat volgens Hoptman taal ex-
tatisch zijn doordat het geen 
beschrijving van de werke-
lijkheid is, maar door het zelf 
werkelijkheid te laten zijn. ‘Taal 
heeft hier gelijke gestalte met 
het materiële, het kan worden 
gevonden in de wereld, het be-
staat autonoom en heeft het 
vermogen om te reflecteren 
op die wereld. Het heeft de 
mogelijkheid om een waarheid 
te creëren.’

Untitled (2005) juxtaposes a series of enlarged rubbings and a sound instal-
lation. The perception of canals dug out in the heart of tree trunks collides 
with a sound source that gives us the sense of a cinematographic dimension 
and historical distance. Her deft staging of a natural phenomenon haunted 
by a story draws together categories that are, on the face of it, as distinct 
as narrative and science.
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Ook Paulina Olowska maakt taal tot iets materiëels. Het 
werk ‘The performance Alphabet’ is geïnspireerd op het 
typografische boek  ‘ABECEDA’ uit 1926 van de Tsjechisch 
ontwerper Karel Teige.

Olowska maakte voorafgaand aan de performance 16 
prachtige collages: ‘Body Movement Alphabet Studies’ die 
mij erg fascineren. Zoals ik met de collages van Picasso 
en Braque ben begonnen in mijn onderzoek naar de taal-
beeldrelatie in de beeldende kunst zie ik ook in de col-
lages van Olowska mijn fascinatie voor deze kunstvorm 
terug....
Waar kunstenaars zich voorheen voornamelijk bezighiel-
den met het gebruik van woorden als beelden enerzijds, 
of het gebruik van taal als een artistiek medium anderzijds, 
richten kunstenaars zich nu meer op het onderzoeken van 
begrippen als ‘woord’ en ‘ruimte’ in een poging naar bete-
kenisgeving te zoeken (29).

Referring to the poetics of typography and Eastern European 
avant-garde tradition, the work involves collaboration with 
other performers, who curve and stretch their bodies into 26 
letters, from A to Z, to construct a new system for convey-
ing meaning. The performance also includes the presentation 
of short poems by Josef Strau, Frances Stark, and Paulus Ma-
zur. The physicality of text, writing, and the contexts in which 
words appear are all parts of Olowska’s poetics.  
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4In dit laatste hoofdstuk zal ik slechts een aantal van de vele 
visies op de beeldcultuur naar voren laten komen.
Arjen Mulder heeft het over geloof en ongeloof in de 
nieuwe media; Anneke Smelik over echt en onecht in de 
hedendaagse beeldcultuur. Bij Susan Sontag kijken we naar 
of taal handig is bij het kijken naar kunst. En ondergeteken-
de onderzoekt vanuit haar eigen vakgebied of woorden 
hun zin hebben verloren in de huidige beeldcultuur.

Aller eerst moeten we beseffen dat we al in de komst van 
het schrift, rond 1000 voor Christus, een bedreiging za-
gen, namelijk die voor de oude, orale cultuur. De reacties 
op het ontstaan van de film (vanaf 1895) en van de tele-
visie (vanaf 1948) volgen eenzelfde patroon. Eerst raken 
we erdoor overdonderd, dan onstaat er weerstand. We 
gaan er daarna toch gebruik van maken, waarbij we onze 
gewoontes die eerst voor het oude medium golden gaan 
toepassen op het nieuwe medium. En uiteindelijk krijgt het 
nieuwe medium zijn eigen status naast de al bestaande 
media; we hebben het geaccepteerd......

Goed, de nieuwe media, onze huidige beeldcultuur, we 
hebben het geaccepteerd, maar wat doet het met onze 
werkelijkheidsbeleving en welke rol spelen woorden hier 
nog in?

Arjen Mulder is bioloog en essayist. Hij is medewerker 
van V2-instituut te Rotterdam, docent mediatheorie aan 
de HKU te Utrecht en redacteur van literair tijdschrift De 
Gids. Ik wil hem in mijn tekst introduceren met een artikel 
die hij in 2006 schreef in ‘Jong Holland’: ‘Geloof en onge-
loof in de nieuwe media’. De ontwikkeling van het beeld 
in de schilderkunst, fotografie, film, video en games ver-
toont breuken en loops, maar zeker ook continuïteit, die 
in de vraag ligt of wij bereid zijn de getoonde beelden te 

Woord of Beeld

 Woorden
   in onze huidige 
Beeldcultuur

De rol van

We hebben in de vorige hoofdstukken in lineaire vorm kennis ge-
maakt met kunstenaars die de relatie taal en beeld elk op eigen 
wijze onderzocht hebben. Een relatie waarover in onze tegenwoor-
dige beeldcultuur bij sommige mensen zorgen zijn ontstaan. Zorgen 
over het eventuele verdwijnen van het woord door de toename van 
beeld. De vraag is of die zorgen terecht zijn.
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4geloven.. (24, p.43). Wat Picasso anekdote noemde, wordt 
in de mediatheorie aangeduid als ‘transparantie van het 
beeld’. Transparante beelden zijn beelden die de aandacht 
vestigen op hun inhoud, op wat ze zogenaamd te zien ge-
ven van de werkelijkheid buiten het medium, en leiden 
daarmee de aandacht af van hun eigen werkelijkheid als 
medium. Picasso wilde zich bevrijden van die anekdote. De 
mediatheorie noemt deze bevrijding de ‘hypermedialiteit 
van het beeld’. Hypermediale beelden drukken de kijkers 
met hun neus op het feit dat ze door een medium zijn 
opgeroepen en uitgedragen (24, p. 47). 
Wat zegt dit over werkelijkheid? In beide gevallen heb-
ben we als kijker het gevoel iets 
mee te maken. Bij transparantie 
zien we de werkelijkheid achter 
het medium en bij hypermedi-
aliteit de werkelijkheid van het 
medium zelf. Twintigste-eeuwse 
kunst zette zich af tegen de 
anekdote, wilde abstractie en 
kwam daarbij uit op kunst over 
de media waarmee die kunst 
zelf is gemaakt. Ieder geloof in 
iets groters, breders, verder rei-
kends dan dit was verdwenen. 
Geloof, overboord ermee! Maar 

met het geloof verdween ook het gevoel uit de kunst. De 
nu volgende formulering van Arjen Mulder om dit uit te 
leggen vond ik heel mooi. Hij toont ons een werk van de 
Kroatisch-Belgische kunstenares Loreta Visic. Volgens Mul-
der laat het beeld zien wat er van de kunst over is na een 
eeuw autonomie: 
Het is erbinnen leeg, en al die stevige materie waarmee 
het zich tegen de buitenwereld verweerde blijkt weinig 
voor te stellen, is afgedragen goed. Een andere interpre-
tatie die hij geeft, stemt ons wat hoopvoller. Het beeld 
toont de toestand van onze ziel aan het begin van de een-
entwintigste eeuw: ongeschonden, onschendbaar. De geest 

waait er nog steeds 
doorheen en wat 
er dan ontstaat is 
schoonheid. Trans-
parant mediage-
bruik (dat voor 
empathie gaat) en 
ons het bestaan 
toont in zijn ver-
gankelijkheid. Wat 
we zien is vergan-
kelijke schoonheid, 
waar mee te leven 
valt. 

Woord of Beeld
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Zouden  hedendaagse kunstenaars zo graag werken met 
afgeschreven materiaal omdat ze het hele gedoe met de 
media zat zijn? Mulder zegt dit erover: 
‘De waarheid van de kunst ligt ergens anders dan in haar 
mediale bepaaldheid. Ze stroomt van buiten naar binnen 
en dan weer van binnen naar buiten 
de kunst. Ze ligt niet vast in de mid-
delen waarmee ze tot stand wordt ge-
bracht. Ze laat zich niet vangen. Maar 
ze bestaat’. (24, p.48)

Anneke Smelik is hoogleraar Visuele 
Cultuur aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en ook zij ziet hoe media 
ons leven, het straatbeeld en ook de 
kunst domineren. Mediatechnologieën 
als fotografie, film, televisie, video, in-
ternet en mobiele telefonie produce-
ren zo’n enorme berg aan beelden dat 
de werkelijkheid door en door geme-
dialiseerd raakt. Zij bespreekt in ’Op 
het eerste gezicht’ welke consequen-
ties dit heeft voor de status van het 
beeld.
We zagen in hoofdstuk 2 al hoe Magritte een onbekende 
en onderliggende werkelijkheid wilde blootleggen om het 

banale van alledag volkomen vreemd te maken en iets later 
de kunstenaars van het postmodernisme verwikkeld raak-
ten in een proces waarin werkelijkheid en representatie 
steeds meer door elkaar gaan lopen. Smelik benoemt de 
contemporaine beeldtaal van reclame, mode en videoclips 

die veelvuldig putten 
uit het surrealistische 
repertoire. Wat natuur-
lijk vooral een kwestie 
is van bricolage en in-
tertekstualiteit, post-
moderne strategieën 
die het kopieëren tot 
kunst hebben verheven 
en originaliteit naar de 
vuilnisbak hebben ver-
wezen. Het postmoder-
ne spel van citeren en 
verwijzen staat voorop: 
het plezier van de kijker 
ligt in de herkenning. 
Met een aantal herken-
bare voorbeelden toont 
Smelic hoe ver dit cite-

ren gaat: een reclame citeert een film, die een film én vi-
deoclip citeert, terwijl de videoclip ook de geciteerde film 

A
nn

ek
e S

m
el

ik

Het 
Postmoderne 
spel 
van citeren 
en verwijzen



��

heeft geciteerd. In de hedendaagse beeldcultuur verwijzen 
beelden niet meer naar een werkelijkheid, maar uitslui-
tend en onophoudelijk naar elkaar. 
De speurtocht naar diepte, zoals de surrealisten inzicht 
wilden geven in de werkelijkheid die voor ons onder de 
opervlakte verborgen ligt heeft plaats gemaakt voor de 
oppervlakte zelf. Media reflecteren de werkelijkheid niet, 
maar construeren die. 
Wat doet dit met ons? Smelik ziet tegenreacties. Een hy-
perrealistische cultuur van pastiche, oppervlakte en schijn 
maakt dat men vaak wanhopig op zoek is naar een ‘echte’ 
ervaring. In een cultuur van ‘werkelijke virtualiteit’ willen 
we juist datgene wat niet meer bestaat: een authentieke 
ervaring. Smelik is hier heel duidelijk in: vergeet het maar, 
die vind je niet meer terug in de huidige beeldcultuur. Ga 
maar beter op zoek naar authenticiteit in je persoonlijke 
leven. 
Het surrealisme was op zoek naar een betekenis achter 
de beelden; naar een onbekende diepte die naar boven 
gebracht moest worden. In het hyperrealisme geldt al-
leen de oppervlakte: het is wat het is. Het beeld is zo plat 
als een dubbeltje. Digitale media schotelen beelden voor 
die zowel werkelijk als virtueel zijn. Dit is niet langer een 
postmoderne verwarring tussen echt en onecht, maar een 
hypermoderne verstrengeling die niet meer ongedaan te 
maken is. (25)

Het beeld komt er zo bezien niet al te best vanaf. In mijn 
inleiding gaf ik al aan dat ik het heel lastig vind om een 
standpunt in te nemen vóór of tégen de steeds groter 
wordende stortvloed van beelden die over ons heen komt. 
Dreigt het beeld het nu werkelijk over te nemen van het 
woord? En zal dit de cultuur vervlakken? Als illustrator 
zou ik natuurlijk als eerste voor het beeld horen te kiezen. 
Het bekende spreekwoord luidt: ‘een beeld zegt meer dan 
duizend woorden’. Als ik de uiterlijke beschrijving van een 
slapende kat zou moeten geven, kan ik het veel precie-
zer tekenen dan dat ik het in woorden zou kunnen be-
schrijven; het zou me heel veel woorden kosten. Ook zijn 
beelden van belang in het verwijzen naar de werkelijkheid 
die we met het blote oog niet kunnen zien. Een gedetail-
leerd plaatje van iets abstracts als een molecuul kan ons 
veel duidelijk maken, ook al hebben we het in het echt 
nog nooit gezien. Een mooie illustratie kan mij ontroeren, 
verwonderen, doen glimlachen. Een beeld dringt direct je 
geheugen binnen, het raakt je direct, iets dat met taal veel 
moeilijker gaat. Maar hoe illustreer ik het woord ‘idee’? 
We zagen eerder in mijn tekst hoe Kosuth hier mee om 
ging. Ik denk dat mijn illustratie van dat woord een heel 
abstract beeld zou opleveren dat niet snel begrepen zal 
worden. Dan toch maar een afbeelding van de woorden-
boekbeschrijving van het woord. En laten we eens kijken 
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naar het woord illustratie zelf. Met een illustratie wil je 
een boodschap overbrengen. In het geval van een geslaagd 
ontworpen infographic zijn geen woorden nodig, maar de 
illustraties in een kinderboek horen bij het verhaal dat in 
dat boek verteld wordt. Ze verbeelden datgene wat zich 
afspeelt, ze vullen het verhaal aan, ze verluchtigen de tekst. 
Mijn eigen vak zo onder de loep nemend kan ik conclude-
ren dat ik het woord dus nog niet zo snel zie verdwijnen in 
onze beeldcultuur. Eerder zie ik dat tekst en beeld elkaar 
dus prima kunnen aanvullen, omdat ze elk hun specifieke 
eigenschappen hebben. Zowel de illustratie als de tekst 
heeft uiteindelijk te maken met toeschouwers. Een verhaal 
wordt gelezen en geïnterpreteerd, net zoals je een beeld 
‘leest’; je zoekt naar aanknopingspunten in de illustratie 
doordat je alle elementen die erin zitten interpreteert. 
Het roept gedachten en associaties op, net zoals de tekst 
dat doet.

Een volgende vraag rees bij me op: hoe handig is taal bij 
het kijken naar kunst. Susan Sontag verdedigt in haar boek 
‘Against Interpretation’ de opvatting, dat ‘interpretatie de 
wraak van de criticus op kunst is’. Sontag beklaagde zich 
over de neiging van critici om een kunstwerk tot in het 
kleinste detail te analyseren op zoek naar de ‘verborgen’ 
betekenis. Met hun onbedwingbare behoefte het kunst-
werk te temmen door het te verklaren doen zij de kunst 

en de kunstbeschouwer tekort. Ze ziet de bandeloze in-
terpretatiezucht, duidingsverslaafdheid en uitlegmanie als 
de meest besmettelijke ziekte onder literaire critici. Het 
recensentendom heeft een onuitroeibare, ziekelijke nei-
ging het esthetische (manier van vertellen, toonzetting, 
woordkeus) als franje te beschouwen en de ethiek (de 
moraal van het verhaal) als wezenlijk.’ Sontag pleit er dan 
ook voor om een fysieke en sensitieve confrontatie met 
kunst aan te gaan. 
Dit is wat zij er in haar boek over schrijft: ‘Het is een 
hardnekkig misverstand te denken dat een literaire tekst 
ergens propaganda voor kan maken, dat een vertelling 
een moreel doel zou kunnen nastreven. Een ideaal ver-
haal straalt een subliem soort neutraliteit uit, wat iets heel 
anders is dan vrijblijvendheid. Dan wordt de moraal een 
onderzoeks thema dat de auteur al schrijvend en met een 
open geest aftast. De kernvraag is niet wat een literaire 
tekst zegt maar wat die tekst doet met de zintuigen zodat 
de wereld er, voor de schrijver én de lezer, anders uit komt 
te zien. Onze cultuur steunt op excessiviteit en overpro-
ductie en daarom is het droevig gesteld met de scherp-
te van onze zintuigen. «We moeten leren meer te zien, 
meer te horen en meer te voelen.» De kunst moet meer 
transparantie bieden en zich via parodie, subtiele ironie en 
andere stijlmiddelen en manieren van vormgeven onttrek-
ken aan gemakzuchtige interpretatiezucht die manipuleert, 
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conformeert, verarmt, verkracht en leegzuigt’ (26).

Toch pleit ik wel voor een zekere zin van interpretatie nu 
we ons in de tegenwoordige beeldcultuur bevinden. Al is 
het alleen al om mij, als toekomstig docent beeldende vor-
ming, bewust te zijn van het feit dat één van mijn taken zal 
zijn om leerlingen mediawijsheid bij te brengen. Wijs met 
media worden ze door al die beelden die op ze afkomen 
te interpreteren, op waarde te beoordelen om er zo een 
eigen mening over te kunnen formuleren. Ik schreef het 
al in mijn inleiding: een beeld roept vaak meteen een ge-
voel op. Zonder dat we dezelfde taal spreken begrijpen we 
door naar een foto te kijken waarover het gaat. Maar die 
foto kan evenzogoed gemanipuleerd zijn, wat het opge-
roepen gevoel ook een verkeerde indruk of wending kan 
geven. Dan is er wel degelijk tekst nodig om de beelden 
betekenis te geven.
In eerste instantie zijn wij ‘talige’ mensen die gebruik ma-
ken van woorden om ons duidelijk te maken. Om dus te 
kunnen functioneren in de samenleving is het begrijpen 
van taal en het lezen van woorden een belangrijk middel. 
We leren dit dan ook op school. 
Maar in de huidige beeldcultuur krijgen we steeds meer 
te maken met beelden waar geen begeleidende tekst of 
uitleg bij zit. Naast begrijpend lezen en het leren van taal 
zouden we ook onderwezen moeten worden in begrij-
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pend kijken en het leren van beeld.

Volgens de auteur van het boek ‘Approaches to under-
standing visual culture’, Malcolm Barnard, is beeld in de 
beeldcultuur de enorme variëteit van zichtbare twee- en 
driedimensionale dingen die door mensen geproduceerd 
en geconsumeerd worden. We moeten hierbij denken aan 
alle soorten beeldende kunst en dingen als gezichtsuit-
drukkingen, mode en tatoeages, websites, instagram, vi-
deoclips, televisiebeelden, krantenfoto’s: het zijn allemaal 
onderdelen van de beeldcultuur. 

Je verzetten tegen de beeldcultuur is zinloos. Zie het als 
een verrijking in de ontwikkeling van de mens. Maar ge-
bruik het op een kritische manier en blijf inzien dat beeld 
niet belangrijker is dan woord. Het geschreven woord be-
vordert ons rationele en abstracte denken. Woorden vra-
gen om een actieve verbeeldingskracht van de lezer. Woord 
en beeld zullen elkaar altijd nodig hebben en wij hebben 
beide weer nodig om ons te blijven ontwikkelen.
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