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Weinen, Klagen, 

Sorgen, Zagen, 

Angst und Not 

Sind der Christen Tränenbrot, 

Die das Zeichen Jesu tragen. 

Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. 

 

Johann Sebastian Bach, BWV 12 
 

 

Representatie van het lijden 

 

Al weet je dat het om een gemeenplaats gaat, toch sta je er telkens 

opnieuw versteld van hoe waar het is dat de christelijke kunst één 

grote apotheose van pijn, leed en bloed is. Zelfs de Moeder-Maagd – 

ontegensprekelijk hét thema van de Renaissancekunst – houdt haar 

kind op haar schoot omdat het straks gedoemd is leeg te bloeden aan 

een kruis. Geen toeschouwer in de 15
de

 en 16
de

 eeuw die dat niet 

beseft als hij beaat dit familietafereel aanstaart. ‘Onheil, pijn, bloed’: 

het zou de titel van een encyclopedie van de christelijke beeldcultuur 

kunnen zijn. 

 

Maar ook de titel van een encyclopedie van de postchristelijke 

beeldcultuur. ‘Onheil, pijn en bloed’ zijn al evenmin de moderne 

kunst vreemd. Het nauwelijks te harden masochisme van sommige 

Wieneraktionisten (Schwarzkogler, Brus, Nitzsch en kompanen) is 

een extreme uiting daarvan. Wij zijn onderhand zo gewend geraakt 
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aan de vaak meedogenloos wrede manier waarop een Picasso, een 

Francis Bacon of een Lucian Freud hun modellen te lijf gaan, dat we 

het ternauwernood nog opmerken, maar ‘te lijf gaan’ en ‘maltraiteren’ 

is wel wat ze doen. Ook in de meest klassieke exemplaren van de 

moderne kunst voel je dat geweld. Alsof men iets gezegd wil krijgen 

dat bewust de grenzen tart van wat aannemelijk en tolerabel is.  

 

En dan is er de niet-artistieke beeldcultuur: de visuele vloedgolf die 

we dagelijks en nachtelijks over ons heen krijgen. Daarvoor is de titel 

‘onheil, pijn, bloed’ zo mogelijk nog passender. Van wat Hollywood 

ons te slikken geeft, tot het serieux van onze tv-journaals, van 

laatavondlijke A-films tot prime-time soaps: we vergapen ons aan een 

eindeloze reeks variaties op altijd weer hetzelfde: barre menselijke 

ellende, ‘onheil, pijn, bloed’. Vaak mooi geëtaleerd, dat wel, maar 

ellende, barre ellende zoals niemand van de miljarden kijkers dat in 

levende lijve of ‘in real time’ zou willen meemaken. Onze schier 

onverzadigbare ogen werken bakken lijden naar binnen, en doen dat 

om daarmee de ene keer onze morele verontwaardiging, de ander keer 

onze vege genotzucht te voeden. Anders dan haar christelijke 

voorganger, maar in een des te hevigere mate, is onze beeldcultuur een 

ware apotheose van ellende en lijden. Het gaat voorzeker te ver te 

beweren dat we thans regelrechte sadisten geworden zijn, maar het 

blijft wel een feit dat we ons onvoorstelbaar graag vergapen aan lijden 

en pijn, ook aan het lijden en de pijn die dat boven vermelde slag om 

zich heen zaait. Op de lijst van moderne mythische ‘helden’ staat 

Hannibal Lector vast bij de eerste tien gerangschikt. Sinds eeuwen, 

maar vandaag de dag nog overweldigender dan vroeger, is onze 

beeldcultuur samen te vatten onder de noemer: ‘representatie van het 

lijden’.  

 

 

Het lijden van de representatie 

 

Heeft dit vooral met de inhoud van de representaties te maken? Niet 

alleen. Op een fundamenteler niveau wijst het op een puur formele 

onhebbelijkheid, inherent aan elke representatie als zodanig, wat ook 

de verdere inhoud ervan  moge zijn. Onze beeldcultuur toont ons niet 

alleen een nooit geziene ‘representatie van het lijden’, ze verraadt ook 



 3 

altijd op de een of andere manier het lijden van de representatie. Wat 

ze voorstelt is ook altijd wreed omdat haar representatie zelf , het 

koste wat het wil – en steeds tevergeefs – een formeel tekort wil 

overwinnen. Sinds eeuwen, en zeker sinds ze modern geworden is, 

worstelt de representatie met een manco dat ze enkel en alleen aan 

zichzelf te danken heeft. En ze weetons op geen andere dan op een 

valse, listige manier van het tegendeel te overtuigen. Ook haar 

duidelijkste ernst dankt een moderne representatie aan haar 

onvermogen ons niet te verschalken.  

 

Daarom lijkt het soms alsof de beelden die onophoudelijk over ons 

heen stromen, boos zijn op zichzelf. Kwaadheid, omdat ze zichzelf 

onder verbod zouden willen stellen. Maar kwaad ook, omdat ze 

zichzelf niet kunnen verbieden. De nietsontziende vloed aan beelden 

waarin we ons bewegen, als was het de lucht waarvan we leven, is, 

meer dan we beseffen, door een iconoclasmegebod getekend. Meer 

nog: de hedendaagse beeldcultuur dankt haar explosieve karakter juist 

aan dit iconoclasme.  

 

 

Iconoclastische beeldproductie 

 

‘Je mag geen beelden maken. Waar het in het leven echt over gaat, is 

zó reëel dat een voorstelling ervan niet eens mogelijk is. De waarheid 

is zó waar dat een beeld ervan alleen nog liegen kan, en dus onder 

verbod moet worden gesteld.’ Zo leert de monotheïstische cultuur in 

het Jeruzalem van de 6
de

-5
de

 eeuw vóór onze tijdrekening. Zo leert in 

datzelfde tijdsgewricht, op een betrekkelijk korte afstand van daar 

verwijderd, ook de Griekse filosofie. Zeker het platonisch 

geïnspireerde denken. In het licht van de waarheid is het beeld niets 

dan een schaduw, een schim, een onbetamelijk pretentieus ‘niets’. Wie 

zich met schaduwen tevreden stelt, sluit zich op in een ‘grot’ van 

dwaling en leugen. Zo lezen we bij Plato. Bij het monotheïsme luidt 

het niet anders: wie de Schepper afbeeldt (of zelfs maar de Schepping 

in zijn levende vorm), suggereert daarmee zelf de schepper van het 

leven te zijn, en verheelt zodoende dat hij slechts afbeeldingen, 

representaties maakt.  
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Noch het monotheïsme (op de Islam na, maar ook daar zijn er 

uitzonderingen), noch de filosofie zullen zich aan het strikte 

beeldverbod houden. Voor hen geldt echter wel dat een beeld dat met 

waarheid begaan is, minstens ook altijd moet laten zien dat het slechts 

een beeld is. Het moet laten zien dat wat het laat zien niet datgene is 

wat het zou moeten laten zien. Het moet met andere woorden schuld 

bekennen. Bekennen slechts een beeld te zijn. En het moet die schuld 

mee in zijn voorstelling opnemen. Sindsdien vertoont elke ‘serieuze’ 

voorstelling altijd ook tegelijk die schuldbekentenis. Ze stelt niet 

alleen het lijden voor, ze geeft ook, formeel, het ‘lijden van de 

voorstelling’ te kennen.  

 

Het is evenwel niet zo dat die inherente schuld waarmee het beeld is 

beladen, een domper op de productie van kunst en cultuur heeft 

gelegd. Zeker in het Westen heeft zich net het tegenovergestelde 

voorgedaan. Het idee dat ieder beeld zijn eigen leugen mee hoort te 

verdisconteren, en daarom schuld moet bekennen, heeft onze 

beeldcultuur alleen maar in verhevigde mate aangezwengeld. We 

horen het wellicht niet graag, maar schuld is één van de productiefste 

fenomenen in onze westerse geschiedenis, ook – en dus niet alleen – 

in onze kunst- en beeldcultuur.  

 

 

Schuldeconomie 

 

Inderdaad: niet enkel in de christelijke en postchristelijke kunst. Het 

hele kapitalisme leeft van het idee dat alleen wie schulden maakt, rijk 

wordt. Waar gaat het fameuze ‘vertrouwen’ anders over, waar men het 

in tijden van financiële crisis, zoals vandaag, zo vaak over heeft? Wat 

de wereld tot wereld maakt, wat van de planeet een geglobaliseerd 

geheel maakt, is handel, en die handel is gebaseerd op ‘vertrouwen’; 

en vertrouwen is wat je nodig hebt als je schulden wilt maken. En 

schulden moet je maken als je überhaupt aan economie wil doen. Wie 

dat begrijpt, begrijpt ook dat de waarde van de dingen niet iets van de 

dingen zelf is, maar van hun representatie. Dat waarde representatie – 

want geld – is. Dat geld niets voorstelt tenzij… ander geld, dat op zijn 

beurt weer ander geld, maar in laatste instantie nooit iets anders dan 

geld voorstelt. En dat wie de waarheid van het geld wil voorstellen, 
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derhalve die dimensie van voorstelling, van representatie mee in zijn 

voorstelling moet opnemen.  

 

Het klinkt redundant en abstract, maar mensen uit de vroege jaren 

zestig, die vol bewondering naar Andy Warhols One Dollar Bills 

keken, hoefde je dit niet uit te leggen. Het is het enige dat Warhols 

werk, in al zijn eenvoud, wil laten zien. 

 

 

Kunst als schuldbekentenis 

 

‘Onheil, pijn, bloed: representaties van het lijden’: ondanks de schijn 

van het tegendeel gaat Warhols oeuvre nergens anders over. Neem 

bijvoorbeeld een werk uit 1963, Suicide (Purple Jumping Man). Het 

betreft de repetitieve voorstelling van een geslaagde zelfmoordpoging, 

een defenestratie vanuit een New Yorks flatgebouw. Warhols werk 

wil ons niet zozeer de zelfmoord laten zien, als wel de voorstelling 

daarvan. En tegelijk wat die voorstelling mogelijk maakt: haar 

repetitie. Het ten dode opgeschreven lichaam waar die voorstelling 

over gaat, ligt altijd al begraven onder de representaties die het voor 

ons present willen stellen. Dát wil Warhols werk laten zien: de schuld, 

het onheil, de pijn en het bloed van de voorstelling als zodanig, 

exacter nog: van de voorstelling die nooit tot de dimensie van het ‘als 

zodanig’ kan geraken, maar gedoemd is in zichzelf – wat hier 

betekent: in het gebrek aan zichzelf – te blijven steken.  

 

Het zelfde geldt overigens voor de vriendelijker ogende portretten van 

Marilyn Monroe (en zovele anderen). Het is de herhaling die ons toont 

wie Marilyn Monroe is. Zij is niets dan een zichzelf herhalende 

voorstelling van ‘iemand’ aan wie die voorstellingen nooit toekomen, 

‘iemand’ die er voorgoed onder begraven ligt en die zich enkel in 

onophoudelijke ‘pompe funèbre’ min of meer verzekerd kan weten 

van een bestaan in een tot beeld geworden wereld. 

 

Let wel: Warhol wil ons niet duidelijk maken dat de ‘echte’ Monroe 

achter of onder haar repetitief beeld schuilgaat. De ‘ware’ Monroe is 

nergens anders dan in die herhaling zelf te vinden. De ‘ware’ Monroe 

is die leugen, die leugen die niet in waarheid is om te zetten of daartoe 
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terug te voeren valt. ‘Zij’ is het tekort – het ‘lijden’, het ‘onheil’, de 

‘pijn’, het ‘bloed’, de schuld – dat uit het beeld zelf spreekt. Althans in 

de manier waarop Andy Warhol de zaken heeft neergezet. Daarin 

bestaat het grote van zijn kunst: hij zegt de zaken zoals ze zijn, hij 

toont de werkelijkheid zoals die is: beeld. Monroe is een beeld, een 

imago, een merknaam die het moet hebben van zijn herhaling, zoals 

dat met Campbell Soup het geval is, of met een One dollar bill.  

 

Dit belet echter niet dat al wie iet of wat naam had in het toenmalige 

New-Yorkse society-leven algauw ging aankloppen bij Warhols 

‘Factory’ met de vraag of hij ook van hen niet zo’n portret kon maken 

– alle pijn en schuld die erin schuilgingen ten spijt. Warhols 

repetitieve – en daarom deconstructieve – foto’s en zeefdrukken 

werden simpelweg foto’s en zeefdrukken zonder meer: representaties 

in de banale zin van het woord. Van de tragische conditie die deze 

representaties in hun eigen geste inschreven, hadden zij die voor de 

Factory in de rij stonden, geen last. Maar zelfs al was dit het geval en 

leden zij onder dat besef, dan nog belette hen dit niet probleemloos 

hun opwachting te houden, en zich oprecht op zo’n avant-gardistisch 

portret te verheugen.  

 

Want natuurlijk weten we dat een foto niet de realiteit zelf is. En dat 

de repetitie van die foto ons helpt om te zijn wie we zijn. Het mag dan 

wel de intentie van de foto zijn onze vermeende identiteit te 

deconstrueren, hij kan niettemin moeiteloos dienst doen als iets wat 

onze vermeende solide identiteit zonder meer bevestigt. Net als elk 

beschaafd mens, houdt ook de bourgeois van dat ondeugend vleugje 

deconstructie. Het komt de stevigheid van zijn fel bewaakte, 

geconstrueerde identiteit alleen maar ten goede. 

 

 

De bourgeois en zijn soevereine uitsluitingslogica 

 

Ook die beweging is christelijker dan op het eerste gezicht lijkt. 

Natuurlijk schiet het beeld tekort, natuurlijk representeert het niet de 

realiteit zoals die is. Maar op die manier eert het beeld onszelf niet 

minder als zijnde ‘echt’, als wie of wat aan het beeld ontsnapt en 

daarom ‘ware werkelijkheid’ is. Het mag dan zo zijn dat geen enkel 
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beeld de werkelijkheid van de Schepper kan weergeven zoals die is, 

maar juist daarom is elk beeld niet minder een lofzang op Zijn harde – 

want onvoorstelbare – realiteit. Precies het onvoorstelbare karakter 

van de monotheïstische godheid garandeert zijn waarheid en 

werkelijkheid, net zoals het onvoorstelbaar karakter van de waarheid 

die de filosofie op het spoor is. Dat elke representatie van haar ‘liegt’, 

bewijst de waarheid en de werkelijkheid waarover ze het wil hebben. 

Zo zag Plato het voor het eerst in alle helderheid en vond met dit 

inzicht meteen het kritisch denken uit.   

 

De representatie genereert haar eigen buiten. Haar meest intieme 

motor is een uitsluitingslogica. Wat ze representeert, verwijst in 

laatste instantie naar wat aan haar, aan haar voorstelling, ontsnapt. Een 

intelligente voorstelling geeft dit toe, bekent schuld en corrigeert de al 

te valse waarheidspretentie die het beeld er in zijn gangbaar gebruik 

op nahoudt. Maar of die voorstelling minder vals is, is nog maar de 

vraag. Want ook op die manier voedt de voorstelling de illusie dat 

hetgeen aan de voorstelling ontsnapt, waarlijk ‘echt’ is. En spontaan is 

de mens geneigd zich met dit laatste te identificeren. Geen enkele 

spiegel toont de mens zoals hij is, en daarom is elke spiegel een ode 

aan de mens zoals hij is.   

 

Dagelijks laat die mens alle ellende en lijden van de wereld over zich 

heen gaan, en neemt hij een olijke duik in het ‘onheil, pijn, bloed’-

bad. Alleen laat die vloedgolf van ellende – dit bad van pijn – de mens 

ongedeerd. In die spiegel vol ellende herkent hij zichzelf als degene 

die zich aan deze kant van de spiegel bevindt, die derhalve niet door 

die ellende is getekend en haar daarom juist kan voorstellen, want 

vóór zich – en dus buiten zich – kan stellen.  

 

Onze beeldcultuur is geobsedeerd door ‘onheil, pijn en bloed’, niet 

omdat we daar zo begaan mee zijn of daar zo door zijn getekend, maar 

omdat we ons willen profileren als degenen die dat juist niet zijn, die 

daar buiten staan, want die kommer en kwel vóór zich kunnen stellen. 

We vergapen ons dag in dag uit aan een onnoemelijke hoeveelheid 

wrede beelden en doen dat niet om die wreedheid in ons op te nemen 

en ons daarmee te identificeren – zoals zoveel bezorgde ouders 

denken, op zoek naar het antwoord op de vraag waarom hun 
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puberende kinderen zo flirten met geweld. We doen dit juist om die 

wreedheid van ons weg te duwen en onszelf van alle ‘onheil, pijn en 

bloed’ gevrijwaard te weten. De logica waarmee we onszelf een 

identiteit toemeten, is gedomineerd door een uitsluitingslogica. Die 

etaleert lijden en pijn op zo een manier dat wij daarvan zijn 

uitgesloten. Of, christelijker uitgedrukt, dat we daarvan zijn ‘bevrijd’.  

 

Maar voor die illusie van ‘bevrijding’ hebben we dat ‘onheil’, die 

‘pijn’, dat ‘bloed’ kennelijk wel nodig. Desnoods houden we het 

heimelijk in stand of gaan we er ongemerkt zelf voor zorgen dat het er 

is. Want hoe zouden we zonder die ellende anderen (en onszelf) 

überhaupt kunnen voorhouden erbuiten te staan? Zonder referentie 

naar ‘onheil’ kunnen we ons niet profileren als degenen die niet door 

onheil en kwaad getekend zijn. We zijn verslaafd aan beelden, omdat 

we alleen daarin nog kunnen vinden wie we zijn. Maar die 

spiegelbeelden moeten ons onophoudelijk van lijden en onheil 

spreken: precies om er ons verlost van te wanen.  

 

 

Wrede verlossing 

 

Onze cultuur is wreed, niet zozeer omdat ze onophoudelijk het 

menselijk lijden voorstelt, en omdat haar representatieveld al te vaak 

een ware apotheose van sadisme is. Zij is vooral wreed omdat haar 

voorstellingen fungeren als iets waardoor we ons van wreedheid en 

lijden verlost weten. Het idee verlost te moeten zijn van het lijden is 

juist altijd ook een oorzaak waarom er zoveel ellende en lijden is. We 

hebben er immers geen baat bij dat lijden en ellende zouden 

verdwijnen. Het zou ons de spiegel ontnemen waarin we ons 

herkennen als verlost van alle lijden en pijn. Uiteraard niet steeds 

feitelijk, maar wel altijd in principe. Elk beeld van lijden en ellende 

wordt door ons met een kannibalistische lust verorberd, omdat het ons 

zuivert, ook van dat kannibalisme zelf. Omdat het ons leert dat lijden 

en ellende aan anderen geschiedt, en daarom niet aan ons. 

 

Het probleem is natuurlijk dat dit niet zo is, dat we het slechts zo doen 

uitschijnen en daarvoor allerlei complexe procedures uitvinden die de 

illusie ondersteunen dat het wel zo is. Want we zijn natuurlijk 
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helemaal niet zuiver of vrij van ‘onheil, pijn, bloed’. En juist daarom 

hebben we alle onzuiverheid, alle ‘onheil, pijn, bloed’ nodig: om 

onszelf te profileren als degenen die er buiten staan. In een 

beeldcultuur als de onze ligt die positieve uitsluitingslogica zelfs aan 

de basis van onze identiteit. Wij sluiten kwaad, ellende en pijn niet uit. 

Wij sluiten onszelf daarvan uit en houden ons een identiteit voor die 

op een pure zuiverheid, een ongerepte ‘authenticiteit’ teruggaat. Om 

de illusie van die authenticiteit hoog te houden, houden we het kwaad, 

de pijn en de ellende altijd ook graag in stand. Al was het maar om het 

voor te kunnen stellen – en er ons van verlost te weten.  

 

Het lijkt me dat we ons van deze verlossingslogica dienen te 

verlossen. Maar hier aarzel ik even of een ander woord dan 

‘verlossing’ niet geschikter zou zijn. Maar ik ben lang niet zeker of we 

wel over zo’n woord beschikken. Zou zo een ander woord immers niet 

ook als een equivalent ervan gelezen worden ?  

 


