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De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op.  

Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. 

… 

Daarna zag ik vier engelen op de vier hoeken der aarde staan. 

[Apocalyps 6,14; 7,1] 

 

Stel: je wandelt in alle rust door de mooie open ruimtes van een museum waar oude meesters 

geduldig op je blik hangen te wachten. Alleen word je, zaal na zaal, in je bewegingsvrijheid 

subtiel maar trefzeker gehinderd. In hout getimmerde boxen, dozen, staketsels of hoe je dat 

verder moet noemen, ze staan er iedere keer weer midden de ruimte ‘in de weg’. Eerst ga je er 

nog op zitten om uit te blazen of de oude meesters nauwlettender in het gelaat te kijken, maar 

rugpijn leert je algauw dat ze niet daarvoor gemaakt zijn. Tot subtiele bordjes aan de muur je 

vaag een affiche bij de ingang van het museum doen herinneren. Je beseft plots dat je midden 

in een werk van Jan De Cock bent terechtgekomen. “Randschade Fig. 7 / Collateral Damage 

Fig. 7”: het stond zwart op wit bij de ingang van het museum, maar je had je hoofd nu 

eenmaal op oude kunst gezet en hield die lawine aan affichegrote letters waar je dagdagelijks 

doorheen moet zwemmen even op afstand. En zo tuimelde je, midden in een museum voor 

oude kunst, prompt ook midden in moderne, hedendaagse kunst. 

 Het is niet eens zo’n slechte manier om in het werk van Jan De Cock binnen te 

stappen. Bij mij heeft het in ieder geval gewerkt. En ik voelde niet alleen mijzelf eensklaps 

van de oude in de nieuwste kunst tuimelen, ik zag de oude kunst zelf in De Cocks moderne 

boxen naar binnen kantelen. Zoals ook De Cocks strakke dozen zich soepel over háár kaders 

krulden. Het leek wel of de oude Giotto zich in die nagelnieuwe houten kisten naar binnen 

plooide, en of die kisten zich op hun beurt bij Giotto naar binnen wrongen. Nee, Giotto 

tuimelde niet van zijn voetstuk. Eerder kwam een ‘tuimelen’ dat Giotto zeven eeuwen terug 

had uitgevonden, plots bovendrijven in De Cocks simpele geste om daar, in die kunstige 

ruimtes, kleinere houten lege ruimtes neer te zetten. De ene geste had zich in de andere 
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ingeplooid. Men zou haast zeggen: op de wijze van een ‘invaginatie’. Het was alsof in dat 

moment beide kunsten, de oude en de nieuwe, hun rand in een plooi vouwden en zo over en in 

elkaar gingen plooien. En heel even, in dat ‘vaginale’ ogenblik, kwam datgene waar onze 

westerse schilderkunst sinds haar ontstaan mee worstelt,  opnieuw aan de oppervlakte. 

Althans, zo kwam het me voor. De Cocks “Randschade Fig. 7 / Collateral Damage 

Fig. 7” had iets ‘vaginaals’, en meer bepaald zelfs iets, zoals ik zal pogen uit te leggen, 

transcendentaal vaginaals. Die uitleg – men vergeve het mij – is onmogelijk zonder een 

uitvoeriger historische omweg. En die kan het best bij Giotto beginnen, al was het maar omdat 

die als geen ander heeft getimmerd aan wat tot op heden het paradigma van onze westerse 

beeldcultuur kan worden genoemd. De Cocks ‘beelden’ draaien bewust rond dat paradigma en 

zetten ons daarom als kijker, zo zal blijken, aardig op onze ‘plaats’.  

 

Giotto di Bondoni (1267-1337) had iets met kaders, hokjes, dozen, boxen, kortom met 

constructies waarin hij de realiteit compact en trefzeker wilde inblikken. Denk maar aan de 

wereldberoemde Capella Scrovegni in Padua: één grote, binnenin aan alle zijden beschilderde 

‘doos’, waar de aparte schilderijen mooi zijn ingeblikt in geschilderde hokjes, doosjes, kaders, 

die op hun beurt ook weer hokjes en kadertjes bevatten waar telkens weer iets nieuws wordt 

ingeblikt. En de schilderijen zelf – de love story van Joachim en Anna, de passio van Christus 

of die van Maria, et cetera – zijn op hun beurt ook vaak ingeblikt in geschilderde 

architecturale ruimtes: in kamers, huizen, baldakijnen, staketsels. Zie bijvoorbeeld Sint-Anna 

in haar huisje zitten als in een doosje, waar, doorheen een piepklein venstertje, de Engel naar 

binnen tuimelt met de boodschap (de Annunciatie) dat ze zwanger zal worden. Of de scène 

met het Laatste Avondmaal, waar ze onmogelijk dicht opeengepakt zitten in die al te nauwe 

kamer. Of nog – maar dan in Assisi, in de Sint-Fransciscuskerk – de prachtige fresco waar een 

uitdagend jonge Jacob, bijgestaan door zijn instemmende moeder, zijn stervende vader Isaak 

bedriegt en hem onrechtmatig het eerste geboorterecht ontfutselt: het lijkt wel of Giotto 

uitdrukkelijk wil aangeven dat die scène zich afspeelt in een kamer zoals je die overal kunt 

vinden. In een echte kamer dus. Want dit is wat beeldende kunst hier lijkt te beogen: ons de 

zaken zo voorschotelen dat we denken dat ze in dezelfde ruimte gebeuren als die waarin we 

ons zelf bevinden. Of, klassieker uitgedrukt: de driedimensionale ruimte van alledag in een 

gelijkogend tweedimensionaal beeld inblikken, representeren.  

Dit is althans de manier waarop Giotto – en, met hem, de hele eerste generatie van 

renaissanceschilders – het beeld heeft gedefinieerd: als een spiegel, een representatie. Niet dat 

Giotto al voluit de dagdagelijkse realiteit representeert. Wat hij schildert zijn nog 
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onrealistische heiligen te midden van hun al even onrealistische sacrosancte exploten. Maar 

hij schildert ze in een ruimte die bewust identiek wil ogen aan de ruimte waarin iedereen zich 

bevindt. Om die ruimte is het Giotto en de vroege Renaissancekunst te doen. De heiligen 

kunnen onmogelijk present zijn op dezelfde wijze als het schilderij hen representeert – 

daarvoor zijn ze nu eenmaal heilig en behoren ze tot een andere, boven-natuulijke wereld. 

Maar de ruimte waarin ze worden gerepresenteerd is in die schilderijen dezelfde als degene 

die overal present is. Het ‘doosje’ waarin zij worden afgebeeld, is een huis, een kamer, een 

stad zoals je die overal om je heen vindt.  

 

In die ruimtes vind je bij Giotto inderdaad nog weinig gewone mensen. Die zijn er wel, maar 

het merendeel van de figuren is ontegensprekelijk heilig. Waarom zou Giotto trouwens 

gewone mensen schilderen? Schilderkunst moet een waar beeld van de mens geven, en die 

waarheid leert dat de mens helemaal niet zo gewoon is. Jazeker, de mens is sterfelijk, eindig, 

zondig en alles wat men ook in die tijd gewoon was van hem te zeggen. Jazeker hij is 

‘natuurlijk’. Maar voor de toenmalige ‘waarheid’ valt de mens daar niet mee samen. Die 

waarheid zegt dat hij, als hij tenminste naar haar regels leeft, die natuurlijke toestand zal 

ontstijgen en een bovennatuurlijke, heilige staat zal verwerven. Vandaar de centrale plaats die 

Giotto’s schilderijen voor de heiligen inruimt. Die voeren onze blik weg van het aardse en 

herinneren ons aan onze ware, dit wil in die tijd zeggen hemelse bestemming. Vanuit de 

eindige, besloten ruimte van het ondermaanse leiden ze ons naar de oneindigheid van het 

hemelse.  

Giotto’s tijdgenoten – Cimabue, bijvoorbeeld, aan wie hij waarschijnlijk zijn carrière 

te danken heeft – situeerden de heiligen daarom steevast in een hemelse ruimte. Niet in de 

blauwe lucht of de groene natuur, maar in de letterlijk goudgekleurde hemel. Een ruimte waar 

niemand nog schoenen aan had, aangezien op heilige grond schoenen nu eenmaal verboden 

zijn – zoals Mozes duidelijk werd bij het Brandende Braambos. Schilderkunst wil de ware 

werkelijkheid laten zien en leidt onze blik daarom weg van de wereld waarin we leven. Een 

beeld is waar, niet omdat het wat rondom ons present is, representeert. Het is waar omdat het 

een icoon is. 

 

‘Icoon’ is de naam voor het paradigma dat nog aan de basis van Giotto’s eerste werken ligt 

(en tot op heden nog steeds de basis van de Christelijk Orthodoxe beeldcultuur vormt). Het is 

een afbeelding die niet zozeer iets opnieuw present wil stellen (representeren), maar ons 

veeleer uit wat hier en nu present is weg wil halen en naar andere, hogere regionen wil voeren. 
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Een icoon is daartoe in staat, omdat het ervan uitgaat dat wij zelf al ‘beeld’ zijn. Wij zijn 

‘beeld van God’, zo leert de wetenschap – lees theologie – van die tijd. Alleen, zo leert 

diezelfde ‘wetenschap’, heeft de mens het als Gods beeld behoorlijk bont gemaakt. Pas 

geschapen, ‘beeldschoon’ levend in een paradijs zonder lijden en dood, heeft de zondige mens 

dat beeld meteen danig bezoedeld. Hij is daar zwaar voor gestraft: hij werd de ‘gewone’ 

wankele en wat zielige sterveling die we maar al te goed kennen. Tegelijk echter gaf God de 

mens de Wet die hem in staat moest stellen zich opnieuw in rechte tot Hem te verhouden. 

Toen ook dat heilloos bleek, kwam God in hoogsteigen persoon tussen: Hij werd zelf mens. 

De Geest werd ‘vlees’, de Onsterfelijke werd een sterveling, stierf de dood van een mens, en 

bevrijdde zo die mens van zijn sterfelijkheid en zijn ‘vleselijkheid’. Dit is de incarnatie, de 

vleeswording van God in Christus, onmiddellijk te koppelen aan Christus’ verrijzenis, diens 

overwinning op de dood. Die incarnatiegedachte liet de sterveling opnieuw toe om deelachtig 

te worden aan het smetteloze onsterfelijke lichaam waarin hij oorspronkelijk was geschapen.  

 Vóór de dertiende eeuw werd die incarnatie vooral neoplatoons gedacht: als 

‘emanatio’. God werd gezien als een excessieve, onophoudelijk uit haar oevers tredende ‘bron 

van goedheid’. Naar dit model verstond men ook de werkelijkheid of, zoals dat toen heette, de 

schepping. In al haar lagen was de werkelijkheid door dezelfde excessieve goedheid getekend: 

de hogere intelligenties (de engelen) genereerden de lagere (de mensen), tot men bij het 

laagste, de materie kwam. Zelfs in dat laagste, materiële niveau had God zich ‘geëmaneerd’ 

(geïncarneerd), maar juist daarom was ook dat lage materiële niveau drager van Gods beeld 

geworden.  

Het schilderkunstig beeld behoorde tot het materiële, met alle riscio’s die dat in zich 

droeg: het was vergankelijk en van ‘geest’ verstoken, het kon leugenachtig zijn, mensen 

misleiden en dood zaaien. Maar op de juiste (heilige) manier vervaardigd en aanschouwd, kon 

dat materiële beeld ons op het spoor brengen van het goddelijke dat erin was geëmaneerd. Het 

icoon getuigde bij uitstek hoe God zich in het materiële had geïncarneerd. Daarom liet het 

icoon het materiële van zijn beste, mooiste kant zien. Natuurlijk was het een vergankelijk stuk 

hout, maar in de schoonheid van zijn geschilderde oppervlak glansde tegelijk al het 

onvergankelijk hemelse. Zo kon het icoon al wie het aanschouwde inderdaad wegtrekken van 

het aardse, en kon het ook het aardse zelf terug naar zijn hemelse herkomst op weg zetten.  

Cimabue – en zelfs Giotto nog – situeren Christus’ kruisiging in een onaardse, 

hemelse ruimte, en laten op dat kruis – teken bij uitstek van de incarnatie – een verheerlijkte 

Christus schitteren. Het materiële, de dood, de eindigheid, het nietige, het zondige: dit alles is 

door de Incarnatie meegezogen in een opwaartse beweging naar God toe. En toch zie je bij 
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diezelfde schilders ook al de kentering die zich in die prille Renaissance onverminderd zal 

doordrukken. Het verheerlijkte lichaam van de verrezen Christus is tegelijk ook het zichtbaar 

lijdende, dodelijk gewonde, stervende lijf. De verheerlijkte Christus maakt plaats voor een 

eindeloze variëteit aan getormenteerde, vaak sadistisch gruwelijk ogende kruisigingscènes.  

Hier is iets aan het kantelen gegaan in de westerse iconografie waarvan het belang 

moeilijk kan worden overschat. In die kanteling is het paradigma gesmeed dat onze 

beeldcultuur tot op heden domineert, met name dat van de representatie. De incarnatie – de 

toemalige term voor de essentie van de werkelijkheid – wordt in de wende van de 14
de

 en de 

15
de

 eeuw afgebeeld, niet meer louter in een verwijzing naar het hemelse, dit is naar datgene 

waarheen de incarnatie ons kon brengen, maar ook – en vooral – in een verwijzing naar het 

aardse, naar datgene waarin de godheid zich geïncarneerd had, dit is naar de wereld zoals die 

voor ons present was. Hoe miniem die omslag ook lijkt, hij heeft het westers beeld een nieuw 

paradigma geschonken: de representatie.  

De uiterst complexe geschiedenis van die paradigmawissel is moeilijk hier in een kort 

bestek weer te geven. Die wissel heeft in ieder geval te maken met het feit dat de 

neoplatoonse emanatieleer sterk aan belang heeft moeten inboeten, en daar zit de invloed van 

het dominante aristotelisme van de 13
de

 eeuw voor iets tussen. Zo dacht Thomas van Aquino 

het wezen van de dingen niet langer als een emanatie/beeld van het Hogere, maar als een 

relatief autonome, ‘vrije’ potentie, die van de Schepper de kracht had gekregen om de dingen 

uit zichzelf te doen worden wat ze waren. De werkelijkheid houdt op een beeld te zijn (zoals 

in het christelijke neoplatonisme), en wordt opnieuw (zoals bij Aristoteles) ‘fysisch’. Het 

wordt een ‘φύσις’ (fysis) of, zoals Thomas die aristotelische term vertaalt ‘natura’: de 

werkelijkheid voor zover die ‘werkt’ en zichzelf ontplooit.  

De nominalistische reactie tegen het thomisme, gaf de emanatieleer nog rakere – 

misschien wel definitieve – klappen. De geïncarneerde God werd voor Willem van Ockham 

en andere nominalisten uit de 14
de

 eeuw een soevereine wilsgod: een voluntaristische God, 

niet langer gebonden aan de rationeel gelaagde structuur van een zich emanerende 

werkelijkheid. Het werd een God die de volstrekte, desnoods in onze ogen absurde vrijheid 

had te doen wat Hij maar wilde. Hij kon zich dus incarneren in het meest ongewone en 

‘waanzinnige’ materiële. Dat materiële hoefde niet langer te glanzen en zijn ‘inprint’ vanuit 

de hemel te verraden. Juist in zijn bruutste en meeste abjecte materialiteit, getuigde het bij 

uitstek van Gods incarnerende kracht. Zijn goddelijkheid werd voortaan afgemeten naar de 

mate waarin hij zich kon verliezen (incarneren) in het meest goddeloze, in de bruutste materie 

en de mensonterendste dood. Vandaar de apotheose van wreedheid die het gros van de 
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kruisigingen uit die tijd ten toon spreiden. De mens is een beeld van God, dat blijft men ook 

in de 15
de

 en 16
de

 eeuw onverminderd geloven; maar dat beeld openbaart zich in een toestand 

waar de mens het meest van God – en zelfs van menselijkheid – verstoken blijkt. Vandaar die 

vaak aan het obscene grenzende voorstellingen van de gemartelde, stervende of gestorven 

Christus. Juist in het gevloeide bloed, in zijn afzichtelijke wonden, in zijn brekende blik en 

van uitputting openvallende mond wordt duidelijk hoe ver Gods incarnerende goedheid wel is 

gegaan.  

 

Toch zijn het niet in de eerste plaats die ‘realistische’ kruisigingen die de grondslag voor een 

nieuw beeldparadigma hebben gelegd. Ons realisme – of wat wij, schatplichtig aan het 

paradigma van de representatie, ‘realisme’ zijn gaan noemen – vindt zijn herkomst in een 

banaler en formeler gegeven: in de veranderde ruimte waarin het heilige (het ware) zich 

afspeelt. En hier is Giotto zonder meer van doorslaggevend belang geweest.  

Inderdaad, bij Giotto vind je nog geen realistisch wrede kruisigingen. Je ziet er wel 

een gepijnigd, stervend lichaam, maar dan met een waardigheid en een sereniteit die nog al te 

duidelijk Christus’ nakende verheerlijking te kennen geven. En wat meer is, ze worden 

steevast afgebeeld tegen een gouden – hemelse – achtergrond. Zelfs die ene kruisiging die dat 

niet doet (uitgerekend in de Capella Sevoregni te Padua), toont weliswaar een achtergrond 

van blauwe – aardse – lucht, maar die hangt dan weer vol hemelse engeltjes. 

De kruisiging is echter wel de enige scène uit het incarnatieverhaal die Giotto niet in 

een natuurlijke ruimte situeert. Alle andere elementen vinden uitdrukkelijk in aardse ruimten 

plaats. De incarnatie is hier gebeurd, in ruimtes waar we dagdagelijks vertoeven: daar is het in 

Giotto’s fresco’s om te doen. De incarnatie is ook wat onophoudelijk nu gebeurt, in onze 

concrete menselijke wereld van alledag; kortom, niet in een bovennatuurlijke maar in een 

natuurlijke sfeer.  

In die zin is Giotto, eerder dan een voorloper, reeds een volwaardige exponent van de 

Renaissance. De ‘grammatica’ waarin die cultuur zich uitdrukte, laat het goddelijke en het 

menselijke naadloos in elkaar haken. De dagdagelijkse realiteit wordt de plaats bij uitstek 

waar de geïncarneerde God ‘zichtbaar’ is. Aandacht voor het goddelijke gaat samenvallen met 

aandacht voor het concrete, het aardse. Nog steeds wordt elk beeld, die naam waardig, geacht 

de glorie van de Schepper te tonen, maar dat beeld hoeft de aandacht daarom niet langer weg 

te leiden van het aardse naar het hemelse, zoals bij een icoon het geval was. Integendeel, de 

geïncarneerde godheid is bij uitstek in dat aardse te vinden. Daarin, in die boude natuur, is de 

bovennatuurlijke God ten volle present, want geïncarneerd. En omdat het voor geen enkel 
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monotheïsme – inclusief dat van de Renaissance – denkbaar is dat een beeld God zou kunnen 

present stellen, moet het beeld, juist ‘ter ere Gods’, de concrete, banale realiteit representeren, 

waarin Hij zich had geïncarneerd.  

Neem bijvoorbeeld Pinksteren, één van de ‘Giotto’s’ in de Londense National Gallery. 

De kamer waarin hij daar het hele gebeuren ‘samenpropt’ (die al te kleine gesloten kamer 

waarin de elf apostelen samen met Maria opeen zitten gepakt terwijl de Geest hun zijn 

gekende vuurdoop geeft), lijkt op het eerste gezicht misschien wat onhandig en primitief 

geschilderd. Maar wie daarop focust, ontgaat het bedoelde accent dat de ruimte hier krijgt. 

Onder het gewicht van de Oneindige die daar binnendringt, dreigt de besloten kamer haast uit 

haar voegen te barsten. Dit wil Giotto tonen: het goddelijke is hier en nu present, in kamers, 

huizen, straten als de onze. Die zijn het die ‘barsten’ van Gods heerlijkheid. Vandaar ook de 

gewone, onheilige mensen die hier, op dat pinksterenpaneel, rondhangen. Ze staan 

uitdrukkelijk buiten de gesloten ‘doos’ waarin het tafereel zich afspeelt, maar benadrukken zo 

nog eens extra de aardse locus van die ‘doos’ waarin het heilige vuur brandt. Zij turen niet 

naar de hemel; hun blik wordt niet weggezogen door de ‘stairway to heaven’, zoals bij een 

icoon het geval is. Ze staren naar een werelds gebeuren en ze hebben het vast daarover 

wanneer ze veelbetekenend elkaars blik – en die van de kijker – opzoeken.  

  

Bij Giotto is die wereldse ruimte nog een thema. Hij toont nog uitdrukkelijk – en naar ons 

aanvoelen al te uitdrukkelijk – kamers, huizen, zalen, pleinen waarin hij ons, als in een 

doorkijk, een blik gunt. Een eeuw later is dat geen thema meer, niet omdat dit soort ruimte 

afwezig zou zijn, maar precies omdat ze alomtegenwoordig is: het schilderij zelf gaat dan met 

die ruimte samenvallen, het wordt letterlijk een venster op de wereld: een venster op een 

ruimte die in niets verschilt van de ruimte waarin dat venster hangt. Hier wordt het beeld 

definitief representatie.  

Doorslaggevend in die evolutie is de ontdekking van het lineair perspectief (1420-

1430, Bruneleschi, Van Eyck, Alberti, en anderen). Geconcipieerd met uitsluitend rechte 

lijnen die alle in één enkel punt samenkomen, krijgt de schilderkunstige ruimte daar een 

oneindige, continue en homogene dimensie. Let wel, het is niet onze spontane blik op de 

ruimte. Die is anders. We kijken immers vanuit twee ogen en construeren daarom een bolle – 

en in die zin gesloten, eindige – ruimte. De volmaakte lijn in de Antiek Oudheid was de 

cirkel. Het universum was een ‘sfeer’, een ‘sfairos’, een bol. De perpectivistische 

schilderkunst uit die tijd nam dit ‘sferische’ vlak als model. Het lineaire perspectief van de 

Renaissance daarentegen construeert de ruimte vanuit één punt en maakt het schilderkunstig 
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vlak daarom tot een open, oneindige ruimte. Het universum blijft een bol, maar dan een ‘bol 

waarvan elk punt het middelpunt’ is (zoals Pascal het later zal definiëren) en de volmaakte lijn 

wordt de enkel in het oneindige eindigende rechte. Onze blik op de realiteit wordt, zo 

veronderstelt men nu, door die rechten geconstrueerd en maakt ons blikveld tot een oneindig 

plat vlak, dat men op elk punt in de ruimte vanuit een middelpunt  kan construeren.   

Het motief dat tot de ontdekking van het lineair perspectief heeft geleid, is, naast de 

wil om een bestaande schildertechniek te verbeteren, altijd ook theologisch geweest. Want 

wat is dat perspectiefpunt – dat ene punt in de oneindige diepte van het beeld waarin alle 

vluchtlijnen samenkomen – anders dan het punt waar de Ene God zich bevond toen hij zich de 

werkelijkheid voorstelde alvorens ze te scheppen? God heeft de wereld immers niet lukraak 

uit zijn creatieve mouw geschud. In zijn oneindige alwetendheid had Hij een volmaakt beeld 

van wat hij van plan was te creëren, een beeld dat de rationele eenheid van de hele 

werkelijkheid in één beweging restloos vatte. Het beeld dat de mens van de wereld heeft, mist 

die eenheid. Daarvoor is onze blik nu eenmaal te beperkt, te eindig, te zeer ook door zondige 

verlangens getekend. Maar de goddelijke voorzienigheid, zo redeneerde men in die tijd, is ons 

ook hierin tegemoetgekomen. We kunnen onze blik op de wereld construeren in referentie aan 

dat ene punt in de diepte waarin alle vluchtlijnen samenkomen. Daar, in dat punt ‘in het 

oneindige’, kunnen wij, eindige stervelingen, de plaats voelen van waaruit God naar de 

wereld kijkt en van waaruit Hij de wereld creatief vormgeeft. En zie, als we ons beeld 

nauwgezet van daar uit construeren, dan lijkt de tweedimensionale ruimte die dan te 

voorschijn komt, wonderwel op de driedimensionale ruimte waarin we normaliter vertoeven. 

Zo geeft het schilderkunstig beeld ons een kijk op de ware werkelijkheid: de aardse, concrete 

werkelijkheid die, precies in die hoedanigheid, Gods incarnatie toont.  

Die incarnatiegedachte – de kernidee waarop de hele Renaissance is gebouwd – heeft 

hier een uitstekende formele expressie gevonden. Het punt van waaruit de oneindige God de 

wereld ziet, incarneert zich in het punt van waaruit het de eindige mens gegeven is een 

‘realistisch’ beeld van de werkelijkheid te construeren. De mens neemt weliswaar Gods blik 

niet over, dit zou absurd zijn, maar hij weet zijn blik op de werkelijkheid voortaan deelachtig 

aan de blik waarin die werkelijkheid zelf rust. Het is in die zin dat zijn beeld ‘realistisch’ is: 

het kent zijn fundament in de essentie van de realiteit zelf, dit wil zeggen in de creatieve 

goddelijke blik die aan de basis ligt van alles wat is. In de zelfde zin is dat beeld ook 

‘wetenschappelijk’. De schilder weet wat hij schildert. In het Lam Godsretabel van Van Eyck 

is elk element, elk bloempje, plantje of grassprietje, soort na soort ‘wetenschappelijk’ na te 

trekken. Van Eyck schildert niet zomaar wat aan, hij schildert de realiteit zoals zij ‘is’, dit wil 
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zeggen zoals ze door de Schepper ‘soort na soort’ is geschapen. En zo ook ligt het 

perspectiefpunt, van waaruit het hele retabel zich ontvouwt, niet toevallig precies op de plaats 

van de incarnatie, dit is in de buurt van de als duif neerdalende Geest. Dit is hoog bovenaan 

het centrale ‘natuurlijke’ benedenluik, tegen de plaats aan waar het raakt aan het 

‘bovennatuurlijke’ opperluik: op de rechte lijn die van de Schepper naar het Lam loopt, 

halverwege tussen de Duif en het Lam: exact op de plaats van het incarnatiegebeuren dus. 

Van Eycks Lam Gods, één van de eerste geslaagde toepassingen van het geometrisch 

perspectief, is een ‘wetenschappelijke’ prent die, inhoudelijk én formeel, het paradigma van 

het toenmalige waarheidsdenken – de incarnatie – in een tot dan ongezien totaalbeeld wist te 

vatten. In die zin biedt het een voor die tijd volmaakte wetenschappelijke en realistische 

representatie van de werkelijkheid.  

 Om schilderkunstig te laten zien dat de goddelijke, eeuwige, oneindige waarheid zich 

in het aardse, tijdelijke, eindige heeft geïncarneerd, moet de aandacht niet langer worden 

gericht op de menselijke ruimte– op die kamers, pleinen, kerken, paleizen, die als ware 

‘doosjes’ op muren of panelen verschijnen. In de volle Renaissance worden die muren en die 

panelen zelf volmaakte ‘doosjes’. Het worden ‘doosjes’ waarvan je niet langer ziet dat het 

doosjes zijn omdat de ruimte die ze suggereren hetzelfde oogt als de ruimte waarin ze zijn 

opgesteld. Bij Giotto werd de werkelijkheid nog getoond in op het schilderij duidelijk 

afgebakende ruimtes, in staketsels waaraan meteen te zien was dat het staketsels, constructies 

waren; je kon nog zien dat ze een waarheid huisvestten die er slechts bij wonder (incarnatie) 

in terecht was gekomen. Nu worden die staketsels perfecte kaders – ‘perfect’ in de zin dat ze 

zichzelf onmiddellijk wegcijferen. Het worden ramen op de wereld, vensters die zo zijn 

gemaakt dat men niet naar, maar doorheen die vensters kijkt. Het worden spiegels, ‘beelden’ 

die enkel bestaan om hun eigen beeldstatuut, terwijl je erop staat te kijken, onzichtbaar te 

maken. 

  

De Renaissancistische representatie zet de incarnatie dus radicaler in beeld dan de icoon dat 

doet. Zij veronderstelt dat God zich op een verregaander manier in het aardse verliest 

(incarneert). Ze ver is die daarin gegaan dat zijn beeltenis alleen nog met dat aardse kan 

samenvallen. Waar een beeld niets goddelijks of heiligs meer toont, waar het enkel nog 

representeert wat buiten het beeld zichtbaar present is, daar wordt de geïncarneerde God ‘het 

best’ in beeld gebracht. Een ontgoddelijkt, ontheiligd, zuiver profaan beeld wordt zo het enige 

‘religieus’ beeld dat een religie van de incarnatie zich nog kan toestaan.  
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 De Reformatie heeft zich rücksichtslos tot die logische consequentie bekend. De 

beeldenstormen uit de tweede helft van de 16
de

 eeuw leren hoe ernstig ze het meende om, in 

religieuze aangelegenheden, alle afbeeldingen verbeurd te verklaren. Op die manier bewijst 

ze, e contrario, de definitieve triomf van het representatieparadigma. Als een beeld inderdaad 

enkel representeert wat ook naast het beeld present is, dan valt God per definitie buiten het 

domein van het beeld. In protestantse landen werd de beeldcultuur op de duur haast exclusief 

profaan, ook op de kansels en de altaren van de kerken. Hun schilderkunst – ook waar die 

religieuze thema’s neemt – liet vooral burgerlijke taferelen zien die nauwelijks nog een 

zweem van incarnatie verraadden. 

Onafgebeeld, of – wat in die logica op hetzelfde neerkomt – volmaakt afgebeeld, zal 

de incarnatie dan ook letterlijk uit de cultuur verdwijnen. Haar plaats, de plaats waar het 

goddelijke zich in het aardse nestelt, wordt hoe langer hoe meer gereduceerd tot de sfeer van 

het strikt persoonlijke. Ze is alleen nog te vinden in een in de ziel gehuisvest geloof, en die 

ziel wordt op haar beurt steeds zieliger: opgesloten in een strikte privé-sfeer, verliest ze in de 

publieke ruimte – daar waar de cultuur gemaakt wordt – algauw elke rol van betekenis. Als 

volmaakte beeldvorm voor een incarnatiereligie, zal de representatie, precies omwille van die 

volmaaktheid, die religie ook haar doodsteek geven.  

Natuurlijk is er ook de Contrareformatie geweest, die pertinent weigerde te breken met 

de beeldcultuur van de Renaissance en om steeds grootsere zichten op de hemelse zaligheid 

schreeuwde. Maar al die opgeschroefde visoenen van bovennatuurlijke triomf verraden vooral 

dat de gepretendeerde waarheid – met name Gods incarnatie – zich ook hier al onherroepelijk 

van het aardse aan het losmaken is. Ondanks het oblaat aureool van hemelse glorie, getuigt 

elke barokke afbeelding van de incarnatie vooral van haar verdwijnen. Het zijn holle beelden, 

die op hun manier de weg vrijmaken voor beelden die alleen nog representeren wat present 

was. De barokke ‘doos’ waarin de Contrareformatie de incarnerende God dacht te redden, was 

de facto de doos van Zijn dood – ontegensprekelijk een prachtige, met het rijkste goud en 

marmer verhulde doos, maar niettemin een doos vol dood: Gods verbluffende kist.  

 

De incarnatie, eeuwenlang hét paradigma van onze cultuur, verliest met het aanbreken van de 

moderne tijd (17
de

 eeuw) gestaag en onherroepelijk haar impact. De op die incarnatie 

gestoelde christelijke religie is dit nooit echt te boven gekomen. Maar het 

representatieparadigma, evenzeer gesmeed op het aambeeld van de incarnatiegedachte, 

bepaalt wel nog tot op heden de grammatica van onze beeldtaal.  
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De Renaissance had de blik, die van het zichtbare naar het onzichtbare liep (zoals een 

icoon veronderstelt), 180 graden omgedraaid: alleen in het direct zichtbare en in de ‘platte’ 

representatie daarvan kun je de Oneindige God geïncarneerd zien. Dit gaf het direct zichtbare 

meteen ook een oneindige dimensie. En die behield het, ook na de dood van die geïncarneerde 

God. Ook dan bleef een grenzeloze wereld openliggen voor ons representatievermogen. Zoals 

die nu dode God zich ooit de wereld had gerepresenteerd alvorens hem te creëren, benaderen 

ook wij de wereld vanuit de voorstellingen (representaties) die we ervan maken. Meer nog, 

we laten ons in die representaties nergens nog door beperken, ook niet door het wezen zelf 

van de dingen. Wij benaderen de werkelijkheid niet langer ‘zoals die in wezen is’. We laten 

dat ‘wezen’, die ‘essentie’, dat ‘zijn’ buiten beschouwing, en gaan met de realiteit om als met 

een voorstelling, een representatie. We hebben de ziel (de essentie) uit de wereld 

weggesneden en die wereld gereduceerd tot een grenzeloos veld van representaties die zich 

niet langer door een of andere oorspronkelijke, essentiële presentie laten gezeggen.  

Dit is wat men met Heidegger de conditie van de moderne of postmoderne techniek 

kan noemen. Die veronderstelt een wereld die alleen nog bestaat uit van elke echte presentie 

losgeslagen representaties, en die daarom grenzeloos aan ons manipulatief vermogen (onze 

techniek) is uitgeleverd. De Renaissance kon nog volhouden dat ze de dingen zelf toonde: in 

wat werd getoond, werd tegelijk altijd het wezen verondersteld alsook wat aan dat wezen ten 

grondslag lag: de scheppende God. De ‘dood van God’ is een manier om te zeggen dat dit 

wezen zijn grond heeft verloren, dat er helemaal geen grond of wezen meer is. Alles is een 

voorstelling zonder grond, een representatie zonder presentie geworden. Topics als ‘virtuele 

realiteit’ of een ‘uit de hand gelopen beeldcultuur’ zijn even zovele uitingen van hetzelfde 

primaat van de representatie, een representatie die aan geen wezenlijke presentie meer terug te 

koppelen is.  

 

De representatie representeert hier alleen nog representaties. De cirkel lijkt zich te sluiten. 

Maar betekent dat niet meteen ook het einde van de representatie als categorie, als paradigma? 

Kunnen wij met dat concept en met de bijhorende grammatica de problemen van onze 

hedendaagse geavanceerde beeldcultuur überhaupt nog wel aan de orde stellen? Zijn we niet 

toe aan een andere beeldparadigma? Wat betekent representatie nog als ze alleen 

representaties representeert? Het wegvallen van elke referentie naar presentie, het failliet van 

het onderscheid tussen presentie en representatie: het lijkt erop te wijzen dat we de hele logica 

van representatie – inclusief het concept zelf – maar beter voorgoed achter ons kunnen laten. 

Is het trouwens niet een typisch modernistisch concept dat onderhand inadequaat is gebleken 
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voor onze nieuwe, postmoderne tijden? Hebben zich ondertussen niet al een aantal goede 

alternatieve concepten aangeboden: ‘simulacrum’, ‘lichaam’, ‘transit’, … Baudrillard, 

Deleuze, Perniola en zovele anderen.  

  

Het is hier niet de plaats om die nieuwe paradigma’s stuk voor stuk kritisch door te lichten. 

De moeilijkheidsgraad en de draagwijdte van de problematiek, alsook de hitte van de 

controversies die daarover gaande zijn, laten het eenvoudigweg niet toe. Maar het is wel 

haalbaar, en binnen die context hoogst interessant, om stil te staan bij de koppigheid waarmee 

Jan De Cocks werk aan het representatieparadigma lijkt vast te houden. Want dat blijkt 

inderdaad het geval te zijn. De referenties in zijn werk aan modernistische architectuur en 

modernisme tout court zijn legio, en, in tegenstelling tot zoveel andere hedendaagse 

beeldende kunst, profileert het zich nooit als wat jenseits van modernisme en (dus) 

representatie opereert. Als dat werk zich al niet gewoon binnen het representatieparadigma 

beweegt, opereert het bewust in de rand ervan, maar in ieder geval nooit er voorbij.   

 Dit geldt voor het werk dat zo subtiel ‘in de weg’ stond toen ik in dat museum voor 

oude kunst rondhing. De houten boxen en dozen waaruit het bestond, zijn wel degelijk als 

representaties te interpreteren, meer bepaald representaties van het museum zelf waarin ze 

waren opgesteld. In die zin ‘herhaalden’ ze de moderne representatieve geste waarvoor het 

fenomeen ‘museum’ oorspronkelijk in het leven is geroepen. Een museum is immers niets dan 

een ‘doos’ gemaakt om representaties te presenteren – wat hier, aangezien dat niet hun 

originele plaats is, altijd ook wil zeggen representeren. De Cocks dozen herhaalden de 

museale ‘doos’ waarin ze stonden, maar dan ongevuld, leeg, ontdaan van hun inhoud. In die 

zin transcendentaal. Ze representeerden het museum op een puur formele manier: als een 

kader dat alleen maar kan functioneren indien het zich in zijn eigen transcendentale schemer 

terugtrekt en zelf nooit ‘inhoudelijk’ naar voren treedt. Een kader dus dat dient om niet zelf 

gezien te worden en dat, precies daardoor, andere dingen laat zien. Die herhaling plooit de 

ruimte van het museum naar binnen: de museale ruimte komt in het museum te staan. Het 

dispositief voor de representatie wordt in de representatie zelf naar binnen geplooid – 

geïnvagineerd – en gaat daarom, als een gestolde golf of een versteende vaginale plooi, het 

hele representatieprocédé zelf verstoren. De ruimte die de toeschouwer normaal alle ruimte 

moet geven, wordt dan plots iets waar hij tegenaan ‘botst’, iets dat hem in zijn 

bewegingsruimte hindert, iets dat in de weg staat. Of, ruimer: waar we ons normaliter in de 

representatieruimte bewegen (en het feit dat onze cultuur een beeldcultuur geworden is, 
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versterkt dat nog), staan we nu opeens tegenover die ruimte, er buiten, en dreigen er tegen aan 

te botsen. 

 Daarin ligt de hele geste van het Randschade/Collateral Damage-project: de 

representationele ruimte transcendentaal op en in zichzelf doen terugplooien. En de daarvoor 

uitgekozen ruimte is vaak modernistisch van aard. Bij uitstek representatieruimtes dus. Is het 

geen museum, zoals in Fig. 7, dan is het bijvoorbeeld een modernistisch bankgebouw zoals in 

Fig. 3. Dit werk beslaat een aantal kamers van een jaren zestig gebouw die zijn volgestouwd 

met hetzelfde soort dozen en staketsels, zij het nu op zo’n manier dat ze nagenoeg het hele 

grondvlak van een betreffende ruimte vullen. Als vormen ze een soort archeologische site, een 

netjes geënsceneerde opgraving waar je de fundamenten en grondstructuren van een 

modernistisch gebouw – en van modernisme en representatie tout court – kunt aanschouwen: 

het resultaat van een archeologie van de modernistische representatie, gerepresenteerd in een 

uitgelezen representant van dat modernisme. Waar de dozen en staketsels in het museum nog 

‘in de weg’ stonden, zijn ze hier voor het publiek zonder meer ontoegankelijk. Die 

archeologische sites worden alleen gerepresenteerd: ze worden alleen voor je gesteld, je kunt 

er niet in. In elke kamer zit zelfs een suppoost nauwlettend toe te zien dat niemand het waagt 

om de grenzen van de ‘voorstelling’ te overschrijden en de site toch te betreden.  

 

Dit laatste is niet zomaar een detail. Het is de zoveelste variant van een constante in De Cocks 

werk: de toeschouwer wordt bewust in een positie geplaatst die hem buiten het werk houdt. 

Alsof hij er niet in mag, alsof hij gedwongen wordt het werk, zoniet als ontoegankelijk, dan 

minstens als een sta-in-de-weg te beschouwen. De manier waarop dat werk de representatieve 

ruimte als een ‘invaginatio’ op zichzelf terug doet plooien, vindt hier trouwens haar meest 

pregnante implicatie. Die geste legt immers iets bloot wat de representatielogica geacht wordt 

mooi toegedekt te houden, met name dat we onszelf – als subject van die representatie – per 

definitie altijd buiten de representationele ruimte plaatsen. De plaats van waaruit wij ons tot 

onze tot representatie getransformeerde wereld verhouden, behoort principieel niet tot die 

wereld. Die plaats is nergens. En het ligt in de strike logica van de representatie om daarover 

te liegen – ook ten aanzien van onszelf. Elke representatie dient altijd ook om dit mooi 

toegedekt te houden. 

Als de geïncarneerde God in wie het representatieparadigma zijn herkomst kent, zich, 

ondanks zijn dood, ergens nog doet gelden, is het precies hier. We verhouden ons tegenover 

onze tot voorstelling gereduceerde wereld vanuit dezelfde plaats als die welke God innam 

toen hij zich de wereld voorstelde vóór hij die ging scheppen. Die God mag dan zijn 
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doodgegaan, wij zijn vanuit dat punt naar de wereld blijven kijken. Alleen moeten we dat 

voor elkaar en voor onszelf verdringen, omdat de moderniteit, zeker in zaken die haar 

fundament aangaan, zich nu eenmaal geen referentie aan een God kan permitteren, zelfs niet 

als het een dode God betreft. 

Wanneer kon het representatieparadigma zich definitief settelen? Zodra men erin was 

geslaagd om de representaties af te stemmen op het perspectiefpunt, dit is op punt van waaruit 

God zich de wereld voorstelde vóór hij die schiep. Enkel dit maakte de representaties 

realistisch, dat wil zeggen: het gaf ze de garantie in de realiteit gegrond te zijn. Een eindige 

representatie van de werkelijkheid kon er nu prat op gaan ergens een band te hebben met dat 

punt van waaruit de Oneindige ons creatief (in de ‘harde’, christelijke zin van het woord) 

gadesloeg en ons zo, samen met de hele werkelijkheid, in stand hield.     

 En jawel, die God ging dood, maar we bleven naar de wereld kijken als naar een 

representatie. En al had die representatie zijn ontologische grond verloren, we bleven kijken 

vanuit dat oneindige punt dat zich weliswaar buiten het ‘zijn’ bevond, maar van waaruit juist 

daarom alles zo mooi voorstelbaar, representeerbaar was.  

Dat is het punt dat René Descartes tot nieuw fundament voor onze verhouding tot de 

werkelijkheid maakte. Zijn fameuze ‘methodische’ twijfel reduceerde alles onherroepelijk tot 

representatie. Alleen al het feit dat hij zich afvroeg of aan die betwijfelde representatie wel 

een essentie of presentie kon worden gekoppeld, veronderstelt dit. Het is bekend hoe hij voor 

die losgeslagen representaties een eerste grond vond in het twijfelende subject zelf, en hoe hij 

vervolgens een beroep op Gods goedheid deed om voor die representaties ook een grond in de 

objectieve realiteit buiten het subject te vinden. Descartes’ constructie bleek algauw even 

ingenieus als onhoudbaar. De dood van die goede God beroofde de representaties in ieder 

geval van hun objectieve grond, en ook het subject bleek niet dat stevig fundament te zijn dat 

Descartes zich had gedroomd. Het was niets dan een schim,‘a ghost in the machine’, zo sprak 

men algauw in navolging van Julien Offray de la Mettrie’s filosofisch pamflet uit 1748, 

L’homme machine. De objectieve wereld is de enige wereld, en onze representaties zijn 

daarin gegrond. Tot op heden is dat min of meer de basis voor ons wetenschappelijk en 

andersoortig wereldbeeld.  

 Alleen ontkent die hele constructie dat de wereld slechts voorstelbaar is vanuit een 

positie die er formeel voor – en dus buiten – staat. De plaats van waaruit de wereld een 

representatie wordt, situeert zich formeel buiten die wereld. Descartes dacht nog dat buiten de 

wereld (de objectieve wereld, de res extensa) een andere, aparte wereld – een tweede 

substantie – bestond, het Cogito (de res cogitans, wat men in de volgende eeuw ‘het subject’ 
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is gaan noemen). Dat dit cartesiaanse Cogito onhoudbaar bleek, belet niet dat het punt van 

waaruit we naar die representaties kijken, er formeel buiten blijft staan. Wat wij een 

‘objectief’ standpunt noemen, is een punt waar de wetenschappelijke observator precies 

tegenover zijn object gaat staan en er dus bewust buiten blijft. Hoe waardevrij en neutraal – 

hoe objectief – we dat punt ook definiëren, het is zelf nooit objectief: het behoort per definitie 

nooit tot de wereld van de objecten. 

Alles is representatie en representeerbaar geworden, behalve dan dat ene formele punt 

van waaruit die representaties gerepresenteerd worden. Buiten de representaties (en dit is 

hetzelfde zeggen als: buiten alles wat is), is niets; maar die representaties worden wel vanuit 

dat ‘niets’ gerepresenteerd. Als de Renaissance daar, op de plaats van dat ‘niets’, een God 

positioneerde, was dat omdat je minstens over de almacht van een God moet beschikken om 

het in dat oneindige ‘niets’ voorbij alles wat is, überhaupt uit te kunnen houden. Alleen een 

God kon zich in dat ‘niets’ handhaven. Hij was tenslotte niet eens aan het zijn gebonden; dat 

had Hij, precies vanuit dat ‘niets’, immers zelf geschapen.  

Toen, met Descartes, de moderniteit dat nietige punt van waaruit de wereld een 

voorstelling werd ergens bij de mens en zijn twijfel legde, ontstond er meteen een controverse 

rond het statuut van dit nu menselijke punt. Had het een grond in zichzelf, los van de 

objecten/voorstellingen buiten zich, zoals het cartesiaanse Cogito hooghield? Of had het, 

zoals La Mettrie’s materialisme beweerde, de zelfde grond als de andere 

objecten/representaties en was het een ding onder de dingen, een representatie onder de 

representaties? Zowel de subjectieve als de objectieve definiëring miskennen de nietigheid en 

de ‘onplaats’ van dat betreffende punt. Natuurlijk was het de mens zelf die zich voorstellingen 

van de wereld maakte en dankzij die voorstellingen de wereld naar zijn hand zette. Maar was 

hij ook niet zelf een voorstelling, en werd ook die voorstelling (dat zelfbeeld, die identiteit) 

niet gemaakt vanuit een punt dat er per definitie aan ontsnapt?  

Wij zijn het zelf die ons de wereld representeren en conform aan die representaties ook 

creëren. Die quasi goddelijke vrijheid en almacht hebben wij aan het representatieparadigma 

te danken. Het maakt ons zelf tot creator van onze wereld. Maar wie zijn wij zelf? Waar is dat 

‘zelf’ te vinden? Kunnen wij ons dat ‘zelf’ van waaruit wij ons de wereld representeren, 

überhaupt wel voorstellen? Kunnen wij dat representeren? 

Dat kunnen we niet. Het punt waaraan wij onze vrijheid te danken hebben, ontsnapt 

aan onze vrije greep. De plaats van waaruit wij onszelf en onze wereld creatief representeren, 

is zelf niet representeerbaar. Dat ‘zelf’ – dat ‘punt’, die ‘plaats’ – breekt slechts in onze 

representatiewereld door als het te laat is. We kunnen de hele wereld naar de eisen van onze 
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representaties plooien, maar het ‘niets’ van waaruit we dat doen, wordt ons pas duidelijk 

wanneer we zelf plotseling totaal onmachtig tegenover onze eigen almacht komen te staan. 

Dit is het geval wanneer, bijvoorbeeld, een enkeling zijn vinger op een knop houdt die, als hij 

die induwt, de hele planeet onder een nucleaire megawolk zal begraven, hemzelf incluis. In 

dat apocalyptische moment laat onze almacht plots zien wat ze niet aankan, met name die 

almacht zelf. Het representatieparadigma stelt ons in staat om letterlijk alles aan onze 

representaties ondergeschikt te maken, maar wanneer we dit grenzeloos vermogen ook 

grenzeloos zijn gang laat gaat, komen we vroeg of laat oog in oog te staan met de 

mogelijkheid van onze eigen zelfvernietiging – wat meteen gelijk staat met de vernietiging 

van al was is. Tegen het ‘niets’ dat dan opdoemt voelt onze almacht zich de onmacht zelf. En 

toch is dit het ‘niets’ van waaruit onze almacht – en onze hele representatiecultuur tout court – 

altijd opereert. Een nucleaire wereldramp maakt dat ‘niets’ alleen macaber reëel, maar het is 

datzelfde ‘niets’ dat formeel – transcendentaal – aan de basis van elke representatie ligt.   

In De Cocks Randschade / Collateral damage gaat het – gelukkig alleen maar even 

formeel en transcendentaal – om dat zelfde ‘niets’. Dat werk dwingt de museumbezoeker en 

kunstliefhebber de onmogelijke plaats van dat ‘niets’ in te nemen. Het representeert de 

museale ruimte (of om het even welke representatieruimte) op een manier die haar in en op 

zichzelf terugplooit, en zo de toeschouwer bewust tegenover die ruimte plaatst: buiten die 

ruimte dus, in het ‘niets’ dat daar heerst, sinds de representationele ruimte de ruimte tout court 

geworden is. Die ‘invaginatio transcendentalis’ dropt de toeschouwer – en, meer algemeen, 

het westers subject – op een plaats die hij alleen kan verdringen: de plaats waar, bijvoorbeeld, 

de engel stond toen hij, bij het einde der tijden, de vier hoeken der aarde oprolde om de hele 

scène van het ‘zijn’ samen te vouwen en weg te gooien.  

In de Capilla Scrovegni zie je die engel staan, ergens op de westelijke wand waar 

traditiegetrouw ook Giotto zijn Apocalyps aanbracht. In De Cocks Randschade / Collateral 

damage zie je die engel niet: zijn plaats wordt er ingenomen door de toeschouwer zelf, of 

exacter, door de toeschouwer gereduceerd tot het ‘niets’ dat hij in die represenatieruimte nog 

is. Dat ‘niets’ een plaats geven, daar is het onze cultuur – hedendaagse beeldende kunst 

incluis – om te doen. En daarom kan ze zich maar beter alsnog niet over het 

representatieparadigma heen wanen. 

 Alleen geeft dit de hedendaagse beeldende kunst nog geen vrijgeleide om dan maar 

weer probleemloos op de wei van representatie te gaan spelemeien. Ook die laatste tendens 

teistert maar al te zeer het huidige kunstmilieu. Landkaarten van mondiale conflictgebieden 

waar met moraliserende slogans de conflicten o zo mooi utopisch worden weggegomd: 
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artistieke jury’s schrikken er vandaag de dag niet voor terug die ‘kunst’ met prijzen te 

bejubelen (Prijs Jeune Peinture Belge 2003). En dan te bedenken dat ze daarmee de politieke 

dimensie van de kunst in de kijker willen zetten. Nogmaals, het gaat in hedendaagse kunst 

niet om de inhoud van de representatie. Die is zaak van onze beeldcultuur. Die maakt de 

dingen zichtbaar. Kunst daarentegen moet, binnen die overweldigende zichtbaarheid, het 

onzichtbare aan het licht brengen. En dat onzichtbare is niet langer een of ander diep mysterie 

of verre utopie: God, het Zijn, de Natuur, de ‘individueelste expressie van de individueelste 

emotie’ of de politieke droom van een geweldloze mens. Het onzichtbare is niets dan het 

kader zelf van het zichtbare. Het is de horizon – het axioma, het paradigma, de 

basisvooronderstelling, de eerste leugen, het ‘prooton pseudos’ – van waaruit het zichtbare 

zichtbaar wordt. Daarom opereert kunst in het transcendentale, en is haar geste zo broos, zo 

freel. Zij moet de representatie op zichzelf terugplooien. Enkel zo geeft ze iets prijs van de 

inherente leugens waarvan ze leeft. Kunst – ook ‘politieke kunst’ – moet op zo’n manier met 

beelden spelen dat de ‘misverstanden waardoor wij elkaar verstaan’ (andere naam voor 

‘paradigma’) even aan de oppervlakte komen. Enkel zo laat ze ook het subject van die 

voorstellingswereld zien, met name diegene die, terwijl hij denkt er heer en meester over te 

zijn, er per definitie door wordt buitengesloten. In een tijd die zweert bij ‘human-interest 

approach’ (de ‘mens’ achter de Bekende Vlaming, de Manager, de Kunstenaar, de Gewone 

Mens) moet de kunst de transcendentale contouren van die ‘interest’ tonen. Ze moet doen wat 

onmogelijk is want door elke representatiestrategie onzichtbaar wordt gemaakt. Ze moet het 

prooton pseudos-gehalte van die representatie even doen oplichten en ons confronteren met 

het feit dat de ‘mens’ die zich door die representatiecultuur zo groot heeft gemaakt, niets is 

dan wat dat allesomvattend representatie-apparaat bij voorbaat uit zijn eigen terrein heeft 

buitengesloten, met name het ‘niets’ dat er het subject van is.  

 Achter het werk van Jan De Cock schuilt niet de ‘mens’ maar dat ‘niets’, en zijn werk 

is kunst – moderne kunst – in zoverre het dat niet uit de weg gaat. 

In “Randschade Fig. 7 / Collateral Dammage  Fig 7”, het werk dat expliciet in 

confrontatie gaat met oude kunst, was één van die oude meesters zichtbaar van de muur 

gehaald. Op de plaats waar normaal Géricault’s Kleptomaan hangt, was alleen, naast het 

obligate plaatje met auteur en titel, een naakte nagel te zien. Dat de representatie haar eigen 

subject bij zichzelf weg steelt, werd hier als het ware over zichzelf heen geplooid. Als in een 

flits deed die invaginatio transcendentalis de drager – het subject – van de voorstelling heel 

even oplichten. Gans het museum, het museum dat de wereld is, het tot representatie 

geworden universum leek plotseling aan die ene naakte haak te hangen, de muur waarin hij 
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zat incluis. Gelukkig had De Cock ‘banken’ geïnstalleerd om bij die duizelingwekkende 

geachte een moment te gaan zitten. Al kon dat slechts als je vergat waarop je dan eigenlijk 

zat.  

 

 

 

 

 


