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Voorwoord 
 
Het is alweer meer dan tien jaar geleden dat de terroristische aanslagen in New York en omgeving 

plaatsvonden. Op 11 september 2011 had iedereen het erover: waar was jij toen het gebeurde? Ik 

moest direct denken aan 9/12 Front Page (2001) van Hans-Peter Feldmann. Dit kunstwerk bracht op 

een veel prikkelendere manier deze tragische gebeurtenissen in herinnering dan de programmering 

op televisie. Ik weet niet meer precies wanneer ik voor het eerst in aanraking kwam met het werk 

van Feldmann, maar ik herinner me wel dat ik direct meer wilde weten over zijn werk. Waarom zou 

een kunstenaar voorpagina’s van kranten die verschenen op 12 september 2001 verzamelen? En hoe 

kan het dat die pagina’s een andere betekenis krijgen als ze zijn samengevoegd tot kunstwerk? Dit 

leidde tot een fascinatie voor kunstenaars die gebruik maken van gevonden foto’s. Het onderwerp 

voor deze thesis was daarom snel gekozen. Het was een plezier om de prachtige werken van Hans-

Peter Feldmann, Steve McQueen, Lisa Oppenheim en Luc Tuymans met elkaar te vergelijken. 

 

Ik wil graag mijn begeleider dr. Patrick van Rossem bedanken voor zijn inspiratie en feedback. Ook 

wil ik mijn tweede lezer dr. Hestia Bavelaar bedanken. Ik wil mijn vader bedanken voor het ontwerp 

voor de titelpagina. Dank ook aan mijn moeder, Clariska, Ceri-Anne, Lonneke, Ilse, Vera, Brenda en 

Marjolijn omdat zij mij ieder op hun eigen manier gesteund hebben. Tot slot wil ik Leon bedanken 

voor zijn kritische opmerkingen en goede ideeën. 

 

Sophia Zürcher, april 2012.
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Inleiding 
 

Op 4 mei 2011 maakte de Amerikaanse president Barack Obama (1961) in een interview bekend dat 

hij geen foto’s van het lijk van Osama bin Laden, die wel wordt beschouwd als het brein achter de 

aanslagen van 11 september 2001, zou publiceren. ‘It is important to make sure that very graphic 

photos of somebody who was shot in the head are not floating around as an incitement to additional 

violence or as a propaganda tool,’ zei hij.1 Dit leidde tot een fel debat waarbij al snel werd opgemerkt 

hoe groot de kracht van fotografie is.2 Die kracht blijkt uit de behoefte van mensen om een foto te 

zien als bewijs van de dood van Bin Laden. Dat blijkt ook uit de angst van president Obama dat de 

foto’s misbruikt kunnen worden en kunnen aanzetten tot wraak. Hieruit blijkt eveneens dat een foto 

vatbaar is voor meerdere interpretaties. 

 

Fotografie gebruiken 

Deze kwestie raakt aan het hart van deze thesis. Hoe kunnen foto’s van betekenis veranderen? 

Blijkbaar zijn er minstens twee interpretatiemomenten: het moment dat de fotograaf met een 

bepaalde intentie een foto maakt en het moment dat de beschouwer de foto ziet en interpreteert. En 

als een kunstenaar die foto gebruikt in een kunstwerk komt daar nog een derde interpretatiemoment 

bij. De Duitse dadaïsten, waaronder Raoul Hausmann (1886-1971) en Hannah Höch (1889-1978), 

wisten al dat zij door de montage van twee beelden een derde beeld konden creëren. Veel 

hedendaagse kunstenaars ‘gebruiken’ foto’s of kiezen foto’s als basis voor kunstwerken. Deze thesis 

gaat over hoe hedendaagse kunstenaars foto’s gebruiken als zij iets willen uiten over terrorisme en 

oorlog, zondermeer een actuele problematiek, en hoe zij de betekenis van de foto’s meerduidig 

maken, veranderen of complex maken. 

 

Terrorisme, fotografie en kunst 

In deze thesis worden kunstwerken van vier kunstenaars besproken die foto’s gebruiken om iets te 

zeggen over terrorisme en oorlog, in het bijzonder de aanslagen van 11 september 2001 en de 

daaropvolgende oorlog tegen het terrorisme. Op 11 september 2001 beraamde Al Qaida vier 

terroristische aanslagen. Twee gekaapte vliegtuigen boorden zich in de Twin Towers van het World 

Trade Center in de Verenigde Staten. Eén vliegtuig vloog in het Pentagon en een vliegtuig vloog 

richting het Capitool of het Witte Huis, maar stortte neer in de buurt van Shanksville. De 

gebeurtenissen van deze dag worden ook wel aangeduid met de term 9/11. In mijn thesis komt niet 

alleen 9/11 aan bod, maar ook de oorlog die hierop volgde. Ik bedoel hiermee de zogenoemde oorlog 

                                                             
1 Steve Kroft (interview), 60 minutes, televisieprogramma, New York (CBS) 4 mei 2011.  

2 Zie bijvoorbeeld: Sean O'Hagan, ‘Osama bin Laden's body: the world's most incendiary image’, the Guardian 6 mei 2011 en 
Henri Beunders en Martijn Kleppe, ‘Maybe we got him!’, De Groene Amsterdammer 3 mei 2011. 



4 

 

tegen het terrorisme (War on Terror). Als reactie op 9/11 verklaarden de Verenigde Staten de oorlog 

aan het terrorisme. Dit leidde in het najaar van 2001 tot de oorlog in Afghanistan. Twee jaar later 

werd Irak ingevallen vanwege de mogelijke aanwezigheid van massavernietigingswapens. In Irak 

was een multinationale troepenmacht actief en dit leidde ertoe dat veel landen, waaronder de 

Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, betrokken waren bij de War on Terror. 

 

Onder een terroristische handeling versta ik een politiek gemotiveerde, gewelddadige handeling die 

als doel heeft een regering of bevolking onder druk te zetten. Het gaat onder meer om het maken van 

veel (onschuldige) slachtoffers en om daarbij zo veel mogelijk publiciteit te krijgen. De media speelt 

hierin dus een grote rol, als verslaggever van de terroristische daad. Terroristen hebben de media 

immers nodig om hun daad kenbaar te maken aan de wereld. Filosoof en kunstcriticus Boris Groys 

(1947) schreef in zijn essay ‘The Fate of Art in the Age of Terror’ uit 2005 dat de media de rol van de 

kunstenaar hebben overgenomen als het gaat om het afbeelden van strijd.3 Vroeger had een strijder 

een schilder nodig om de daad na afloop te portretteren. Dankzij de media heeft een strijder meer 

invloed op het afbeelden van zijn daden: de daden kunnen namelijk direct gerepresenteerd worden op 

televisie, internet en in kranten, aldus Groys. Volgens Groys is het nu aan de kunstenaar om deze 

representaties met een kritische blik te onderzoeken. In deze thesis worden werken besproken van 

vier kunstenaars die deze taak op zich lijken te nemen. 

 

Ik zal twee werken bespreken van kunstenaars die de iconische beelden van 9/11 onderzoeken. Ook 

komen twee werken aan bod van kunstenaars die juist een aspect van de War on Terror willen tonen 

dat nog geen, of niet genoeg, media-aandacht heeft gekregen. Vooral de beelden van de aanslagen op 

de Twin Towers van het World Trade Center zijn door de mediaherhaling door veel mensen gezien. 

Hierdoor konden de beelden van 9/11 deel uitmaken van een collectief geheugen. Deze term zal ik 

uitgebreider toelichten in hoofdstuk 3. Met collectieve herinneringen bedoel ik de herinneringen die 

individuen binnen een bepaalde gemeenschap delen. Omdat de aanslagen live te volgen waren op tv, 

werd de gebeurtenis een soort gedeelde ervaring. Zo herinneren veel mensen zich precies waar ze 

waren op het moment dat het gebeurde. De rechtstreekse verslaggeving was daarom van grote invloed 

op hoe deze gebeurtenissen herinnerd worden. Van de War on Terror zijn echter minder beelden 

naar buiten gekomen die zo iconisch werden als de beelden van de brandende Twin Towers. Ik zal 

twee werken bespreken die beelden toevoegen aan de herinneringen aan de War on Terror. De vier 

besproken kunstenaars onderzoeken hoe dergelijke gebeurtenissen worden herinnerd, door 

bestaande foto’s uit kranten, familiealbums, internet en andere bronnen te gebruiken. Door foto’s te 

combineren, te verzamelen of als basis te gebruiken voor een kunstwerk kunnen bovendien nieuwe 

                                                             
3 Boris Groys, ‘The Fate of Art in the Age of Terror’, in: Maria Hlavajova en Jill Winder (red.), Concerning War: A Critical 
Reader in Contemporary Art, Utrecht/Rotterdam 20102 (2006), p. 89. Dit artikel verscheen eerder in: Bruno Latour en Peter 
Weibel (red.), Making Things Public: Atmospheres of Democracy, Cambridge (MA) 2005, pp. 970-975. 
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betekenissen ontstaan. De rollen die reproductie, serialiteit en herhaling spelen in deze kunstwerken, 

komen uitvoeriger aan bod hoofdstuk 2. 

 

Het gebruik van andermans foto’s in de kunst is niet nieuw. Appropriation is het lenen, recyclen, 

citeren, kopiëren of op een andere manier eigen maken van een bestaand beeld. Appropriation is sinds 

1989 wel van karakter veranderd, schrijft kunstcriticus en curator Jan Verwoert (1972) in zijn essay 

‘Living with Ghosts: From Appropriation to Invocation in Contemporary Art’ uit 2007.4 Dit heeft te 

maken met een nieuwe geschiedopvatting. De modernistische geschiedenis laat zich lezen als een 

vooruitgaande lijn, een lijn die richting een doel gaat. In de jaren zeventig en vooral de jaren tachtig 

van de vorige eeuw kwam met het postmodernisme een soort breuk tussen het verleden en het heden. 

Dit betekende voor kunstenaars dat zij volgens Verwoert gebruik konden maken van ‘frozen lumps 

of dead historical time’.5 Echter, na 1989, toen de muur was gevallen en de Koude Oorlog volgens 

Verwoert ten einde kwam, ging de tijd weer lopen. Dit betekende het einde van de dominantie van de 

twee tegenstelde verhalen van het Communisme versus het kapitalistische Westen. Er kwam ruimte 

in de geschiedenis voor een veelheid aan asynchrone verhalen. Daarom voelt appropriation volgens 

Verwoert anders aan na 1989. De bevroren klonten geschiedenis zijn na de Koude Oorlog gaan 

smelten. De oorspronkelijke betekenissen van beelden blijven hierdoor niet vastgevroren in het 

toegeëigende beeld, maar sijpelen door naar onverwachte plekken. Ik zal hier dieper op in gaan in 

hoofdstuk 1. Daar zal ik aantonen hoe de vier kunstenaars spelen met de verschillende 

betekenislagen van een beeld. 

 

In deze thesis komen dus meerdere thema’s aan bod. Ik zal onderzoeken hoe de kunstenaars zich 

bestaande foto’s toe-eigenen (het principe van appropriation). Vervolgens kijk ik wat deze 

kunstenaars met die foto’s doen; hoe zij die foto’s gebruiken, verzamelen en combineren. Tot slot laat 

ik zien hoe de kunstenaars aan de beschouwers vragen om na te denken over hoe zij 9/11 en de War 

on Terror herinneren.  

 

De hoofdvraag luidt daarom: Wat zeggen kunstenaars over het fotografisch verbeelden van terrorisme en 

oorlog wanneer zij reeds bestaande fotografische beelden gebruiken? 

 

Methode 

Deze thesis presenteert de resultaten van een vergelijkende studie. Ik zal de beeldende middelen, de 

concepten en de artistieke strategieën van vier kunstenaars onderzoeken. Daartoe zal ik ook 

                                                             
4 Jan Verwoert, ‘Living with Ghosts: From Appropriation to Invocation in Contemporary Art’, Art & Research 1 (2007) nr. 
2 (zomer), pp. 1-7. 

5 Verwoert 2007 (zie noot 4), p. 1. 
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literatuuronderzoek doen: ik zal onderzoeken wat de kunstenaars hebben gezegd over deze 

kunstwerken en hoe kunsthistorici en –critici de werken hebben geïnterpreteerd. Ik zal nu eerst 

toelichten welke kunstwerken ik heb gekozen. 

 

De vier kunstwerken 

De vier kunstweken die worden onderzocht zijn 9/12 Front Page (2001) van Hans-Peter Feldmann; 

Queen and Country (2003-2009) van Steve McQueen; The Sun is Always Setting Somewhere Else (2006) 

van Lisa Oppenheim; en de schilderijen in de tentoonstelling ‘Proper’ (2005) van Luc Tuymans. Ik 

zal deze vier kunstwerken kort beschrijven. 

 

9/12 Front Page (2001) van Hans-Peter Feldmann (1941) bestaat uit een grote verzameling 

krantenpagina’s. Het zijn de voorpagina’s van kranten die verschenen op 12 september 2001, de dag 

na 9/11. De pagina’s komen uit veel verschillende landen; van Nederland tot Chili, van Turkije tot 

Japan. Er zijn alleen geen kranten uit de Verenigde Staten te zien, omdat deze kranten destijds niet 

verkrijgbaar waren in Europa. Toen het werk voor het eerst werd getoond in de tentoonstelling 

‘Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art’ in 2008 in het International Center of 

Photography te New York, bestond de verzameling uit honderd pagina’s, opgehangen in een raster 

van drie pagina’s hoog. Deze installatie bedekte de hele muur. Op de Gwangju Biënnale in 2010 

bestond de installatie uit 151 pagina’s. 

 

Queen and Country (2003-2009) van Steve McQueen (1969) bestaat op het moment uit een 

eikenhouten kabinet met 160 facsimile postzegelvellen. Op iedere postzegel staat het gezicht van een 

Britse soldaat die is omgekomen tijdens de Irakoorlog. Deze portretfoto’s zijn gekozen door 

nabestaanden. In de linkerbovenhoek van iedere postzegel staat het profiel van de koningin van 

Engeland, een gebruikelijk onderdeel van Britse postzegels. Het is de bedoeling dat de postzegels 

daadwerkelijk in gebruik worden genomen, maar tot op heden wil de Royal Mail de postzegels niet 

uitgeven. 

 

The Sun is Always Setting Somewhere Else (2006) van Lisa Oppenheim (1975) bestaat uit een projectie 

van vijftien dia’s. Op iedere dia is de hand van Oppenheim te zien die een afgedrukte foto van een 

zonsondergang voor een echte zonsondergang houdt. Door de volgorde van de vijftien dia’s lijkt het 

alsof de zon zakt. De foto’s die Oppenheim vasthoudt zijn foto’s die Amerikaanse soldaten namen 

tijdens hun verblijf in Irak en deelden via Flickr. Oppenheim drukte deze foto’s af en hield ze voor de 

zonsondergang die ze zag in haar woonplaats New York. 

 

De tentoonstelling ‘Proper’ (2005) van Luc Tuymans bestaat uit tien schilderijen. Ieder schilderij is 

gebaseerd op een fotografisch beeld. Alle werken zijn in 2005 gemaakt en werden in dat jaar 
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tentoongesteld in de galerie van David Zwirner te New York. De titels zijn: Ballroom Dancing (een 

koppel danst op een zegel van Texas); Demolition (een grote wolk); The Perfect Table Setting 

(fragment van een gedekte tafel); The Secretary of State (close-up van Condoleezza Rice); Timer (een 

tijdschakelaar); S. Croce (een fragment van het beeld van een heilige); Mirror (een spiegel); Ballroom 

(een danszaal); Courtesy (het bovenste deel van een hemelbed); The Parc (delen van vier 

boomstronken). De schilderijen variëren van grootte; The Secretary of State is het kleinst (45,5x61,5 

cm) en Ballroom het grootst (178,5x310,5 cm). 

 

Om de mogelijkheden van appropriation als artistieke strategie te onderzoeken, heb ik gekozen voor 

kunstenaars die foto’s op verschillende manieren gebruiken. Feldmann verzamelt beelden; de 

verzameling is het kunstwerk. McQueen zet familiekiekjes om in postzegels. Oppenheim 

herfotografeert de foto’s die zij vond op Flickr en toont de foto’s als slideshow. Tuymans gebruikt de 

beelden als basis voor zijn schilderijen. Hierdoor komen dus vier verschillende vormen van 

appropriation aan bod. 

 

De kunstwerken laten meerdere interpretaties toe, maar hebben te maken met 9/11 of de War on 

Terror. Feldmanns kunstwerk gaat over de ervaring van de aanslagen van 9/11 via de media. 

Tuymans heeft het over de gevolgen van de aanslagen van 9/11 voor de Amerikaanse samenleving; 

daarbij beeldt hij niet de aanslagen zelf af, maar gaat hij wel in op de gevolgen van de aanslagen en 

dan vooral de rol die schijn is gaan spelen in de Verenigde Staten. De werken van Oppenheim en 

McQueen gaan over de oorlog in Irak. McQueen, die de rol van officiële ‘War Artist’ bekleedt, maakt 

een eerbetoon aan alle Britse soldaten die omkwamen in Irak. Oppenheim onderzoekt hoe zij zich 

verhoudt tot de soldaten die gelegerd zijn in Irak en hoe zij vergeten aspecten van het leven van deze 

soldaten in herinnering kan brengen. 

 

De verhouding tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid met betrekking tot beelden van terrorisme 

wordt door deze kunstenaars aangekaart door de herinneringen aan te spreken. Deze werken gaan 

over hoe personen belangrijke (historische) gebeurtenissen herinneren. Daarom spelen de associaties 

van de beschouwer een belangrijke rol in de betekenis van de kunstwerken. Wat willen deze 

kunstenaars zeggen over de rol die fotografie speelt in het herinneren van 9/11 en de War on 

Terror? 

 

Onderzoeksmethode en status quaestionis 

Een onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van bestaande foto’s en het onderwerp terrorisme 

heeft nog niet eerder plaats gevonden. Ik heb daarom alleen gebruik kunnen maken van algemene 

bronnen over appropriation, herhaling, beeldcultuur en herinneringen. Het merendeel van de 

gebruikte bronnen heeft betrekking op de specifieke kunstwerken of op de vier kunstenaars. 
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Algemeen 

Voor het onderwerp appropriation in hoofdstuk 1 zal ik verscheidene bronnen gebruiken over de 

zogenaamde Pictures-generatie. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het boek Art since 1900. 

Modernism, antimodernism, postmodernism (2004) en uiteraard het zojuist genoemde essay ‘Living with 

Ghosts: From Appropriation to Invocation in Contemporary Art’ van Jan Verwoert uit 2007. Mijn 

definitie van collectieve herinneringen in hoofdstuk 3 is losjes gebaseerd op de inleiding van het boek 

The Collective Memory Reader uit 2010. Over de rol van geschiedenis en herinnering in de kunst heeft 

Dieter Roelstraete het essay ‘After the Historiographic Turn’ (2009) geschreven. 

 

Interviews met de kunstenaars 

Omdat dit een onderzoek is naar artistieke strategieën, ben ik geïnteresseerd in de intenties van de 

kunstenaars. Ik zal dus veel interviews gebruiken. Bij sommige kunstenaars is dat makkelijker dan 

bij anderen.  

 

Hans-Peter Feldmann geeft weinig interviews. In 1977 verscheen in het Duitse tijdschrift Kunstforum 

een belangrijk interview met Feldmann over verzamelen. In 2010 won hij de Hugo Boss Prize van 

100.000 dollar en een tentoonstelling in het Guggenheim. Het winnen van deze prijs leverde ook een 

reeks interviews op, waarbij vooral het interview van Andrew M. Goldstein op de website Artinfo 

waardevol bleek. 

 

Steve McQueen is veelvuldig geïnterviewd door Britse media, omdat zijn werk een controverse 

opleverde: de Royal Mail wilde de portretten niet uitgeven als postzegels. In interviews in onder 

meer the Guardian, The Sunday Telegraph en Daily Post licht hij zijn bedoelingen toe.  

 

Lisa Oppenheim is de jongste kunstenaar en is in vergelijking met de andere kunstenaars minder 

bekend. Ik heb daardoor tot op heden weinig interviews van haar gevonden. De twee belangrijkste 

interviews staan online: op de website van tank.tv en van The Artist of the Month Club. Ook waardevol 

bleek een ‘artists statement’ op de site van de Rema Hort Mann Foundation en haar eigen portfolio. 

 

Luc Tuymans heeft veruit de meeste interviews gegeven of zijn werken in geschreven teksten 

toegelicht. Een belangrijk interview door Juan Vicente Aliaga was te vinden in de gereviseerde versie 

van het boek Luc Tuymans (Londen 2003), herdrukt in pressPLAY. Contemporary artists in conversation 

(Londen 2005). In een interview in de catalogus bij zijn tentoonstelling in Tate Modern in 2004 gaat 

hij uitgebreid in op het werk Still Life (2001) dat hij toonde op de Documenta 10 toen men van hem 

een reactie verwachtte op 9/11. In het boek Is it Safe? (Londen 2010) legt hij duidelijk uit welke 

foto’s als bronnen dienden voor de schilderijen in de tentoonstelling ‘Proper’. Ook in 

kunsttijdschriften als Kunstforum, Art Press, Flash Art stonden bruikbare interviews. 
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Over de kunstenaars 

In deze thesis zal ik mijn interpretaties van de kunstwerken afwegen tegen de interpretaties van 

kunstcritici die ik vond in recensies en van kunsthistorici die ik vond in catalogi.  

 

Vanwege Feldmanns overzichtstentoonstelling in 2001 verscheen in de catalogus 272 Pages 

(Barcelona 2001) een essay van Helena Tatay, dat onmisbaar bleek voor deze thesis. In deze 

tentoonstelling was het werk 9/12 Front Page (2001) echter niet te zien. Dit werk werd pas voor het 

eerst getoond op de tentoonstelling ‘Archive Fever’ in 2008. De catalogus met een essay van Okwui 

Enwezor (Göttingen 2008) en recensies van de tentoonstelling leverden interessante interpretaties 

van het werk. 

 

De meeste teksten over McQueen gaan over zijn videokunst of zijn speelfilms. Omdat de speelfilm 

Hunger (2008) over terrorisme gaat (van de IRA) zal een vergelijking van For Queen and Country 

(2003-2009) met de film een enkele keer interessante conclusies leveren over McQueens werkwijze 

en ideeën. Bronnen over het kunstwerk Queen and Country (2003-2009) zelf komen vooral uit de 

Britse pers zoals The Times, The Independent en the Guardian. Het werk ging ook niet onopgemerkt 

voorbij aan kunsttijdschriften en –websites als ARTslant, Artforum en Frieze. 

 

Omdat Oppenheim de jongste kunstenaar is, is er het minst over haar geschreven. Haar werk The 

Sun is Always Setting Somewhere Else (2006) is vooral besproken in de context van de tentoonstelling 

‘Free’ in het New Museum te New York in 2010 over de rol die het internet speelt als informatiebron 

en als publiek domein. Haar kunstwerk was in deze tentoonstelling te zien, omdat ze foto’s van 

Flickr gebruikt en dit wordt uitvoerig besproken in de, uiteraard digitale, catalogus (New York 

2011). Ook werd haar werk veel besproken in recensies van deze tentoonstelling. 

 

Tuymans heeft al meerdere overzichtstentoonstellingen op zijn naam staan. Zijn tentoonstelling in 

Tate Modern in 2004 leverde een interessante catalogus (Londen 2004) met een bruikbaar essay van 

curator Emma Dexter. ‘Proper’ vond pas plaats in 2005 en komt wel aan bod in het boek Luc 

Tuymans (New York 2009) dat verscheen bij zijn rondreizende tentoonstelling in de Verenigde 

Staten. Veel teksten over Tuymans gaan echter vooral in op zijn ideeën over authentieke vervalsingen 

en minder over de tentoonstelling ‘Proper’ zelf. Een combinatie van recensies van ‘Proper’ en essays 

over het oeuvre van Tuymans levert de benodigde informatie van deze thesis.  

 

Opbouw 

Deze thesis bestaat uit drie hoofdstukken. Omwille van de structuur zal ik in ieder hoofdstuk de 

kunstwerken in dezelfde volgorde bespreken. In ieder hoofdstuk zal ik eerst ingaan op wat de 
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kunstenaar heeft gezegd over zijn kunstwerk om daarna deze intenties te vergelijken met de 

interpretaties van kunsthistorici, -critici en mijzelf. 

 

Hoofdstuk 1: Fotografie gebruiken 

Het eerste hoofdstuk gaat over het gebruiken van fotografie. Allereerst zal ik ingaan op de term 

appropriation zoals die ook gebruikt werd in de jaren tachtig. Het idee van appropriation is vooral van 

belang voor het werk van Hans-Peter Feldmann. Hij verzamelt foto’s uit de media, in dit geval 

voorpagina’s van kranten die verschenen op 12 september 2001. Steve McQueen maakt ook een 

verzameling; hij gebruikt portretfoto’s die zijn uitgekozen door familieleden van omgekomen 

militairen. Lisa Oppenheim gebruikt kiekjes van zonsondergangen die Amerikaanse militairen in 

Irak maakten en combineert die met haar eigen zonsondergang. Luc Tuymans gebruikt allerhande 

foto’s; uit boeken, van internet of foto’s die hij zelf maakte met een polaroidcamera of zijn mobiele 

telefoon. Ik zal hier aantonen hoe de vier kunstenaars betekenislagen wijzigen of toevoegen aan 

bestaande foto’s wanneer zij deze gebruiken in hun kunstwerken. 

 

Hoofdstuk 2: Herhalen en Combineren 

In dit hoofdstuk zal ik bespreken wat er gebeurt als kunstenaars foto’s met elkaar combineren. Door 

foto’s te combineren tot een serie kan een betekenislaag worden toegevoegd aan de bestaande foto’s. 

Ik ga hier in op de fotomontagetechniek. Feldmann werkt met verzamelingen die hij presenteert als 

series. McQueen verzamelt eigenlijk op dezelfde manier, met dit verschil dat hij de verzameling in 

gebruik wil nemen als postzegels. Oppenheim verzamelt foto’s van Flickr en herfotografeert ze met 

haar eigen zonsondergang als achtergrond. Tuymans maakt geen gebruik van de fotomontage 

binnen een enkel kunstwerk, maar maakt een tentoonstelling als serie. De schilderijen in de 

tentoonstelling ‘Proper’ beïnvloeden elkaars betekenis. 

 

Hoofdstuk 3: Herinneren 

In dit hoofdstuk ga ik in op de rol die de beschouwer krijgt toebedeeld. De vier kunstwerken gaan 

over herinneringen en geschiedenis en vragen daarbij een actieve houding van de beschouwer. 

Feldmann wijst op de ruimte tussen collectieve herinnering en mediarepresentatie: veel mensen 

herinneren zich heel goed hoe zij 9/11 hebben beleefd, hoewel de meesten het beleefden via de media. 

McQueen geeft alle gesneuvelde Britse soldaten in Irak een gezicht. Hij vraagt beschouwers de 

doden te herdenken. Oppenheim maakt de oorlog in Irak persoonlijk en menselijk. Zij laat zien dat 

iedereen dezelfde zonsondergang ziet door haar eigen zonsondergang te combineren met die van 

soldaten in Irak. Hiermee voegt zij beelden toe aan de herinneringen van de beschouwer aan de 

Irakoorlog. Tuymans wil met zijn werken het kijken naar beelden vertragen om de beschouwer te 

laten nadenken over hoe hij of zij een gebeurtenis herinnert. 
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Hoofdstuk 1: Foto’s gebruiken 
 

1.1 Inleiding 
 

In dit eerste hoofdstuk staat de werking van appropriation centraal. Kunstenaars kunnen andermans 

foto’s citeren, aanhalen, inlijven in bijvoorbeeld een collage, kopiëren, herfotograferen, of op een 

andere manier eigen maken. Al deze vormen worden samengevoegd onder de Engelse term 

appropriation. Het bronmateriaal wordt deels vervormd na toe-eigening door de kunstenaar. Met 

bronmateriaal bedoel ik de afgedrukte foto (bijvoorbeeld in het werk van Hans-Peter Feldmann) of 

het beeld (bijvoorbeeld in het werk van Luc Tuymans). Het originele bronmateriaal krijgt een 

nieuwe rol in een kunstwerk, en daarmee ook een nieuwe context (namelijk: een nieuwe plaats en 

tijd). De oorspronkelijke betekenis gaat daarbij echter niet geheel verloren. Ik zal dit nader toelichten 

door de werken van Hans-Peter Feldmann, Steve McQueen, Lisa Oppenheim en Luc Tuymans te 

bespreken. Echter, voor ik hiertoe over ga, wil ik eerst kort ingaan op de geschiedenis van de 

appropriation art om te kijken of daar handvatten te vinden zijn om deze vier werken uit de 21ste 

eeuw beter te kunnen analyseren en begrijpen. Deze appropriation artists kunnen gezien worden als 

voorlopers van het werk van Feldmann, McQueen, Oppenheim en Tuymans. Wat zij deden in de 

jaren zeventig en tachtig, en hoe deze artistieke strategie veranderde in de jaren negentig levert 

belangrijke voorkennis om tot rake analyses te kunnen komen. 

 

Een korte geschiedenis van appropriation art 

De geschiedenis van appropriation art voert ver terug. Het verhaal kan beginnen bij het gebruik van 

krantenpagina’s in kubistische collages, of met het gebruik van de readymade door de Dada-

kunstenaars in het eerste kwart van de twintigste eeuw. Een alledaags voorwerp, zoals een flessenrek 

of een urinoir, werd een kunstwerk omdat de kunstenaar het als zodanig aanwees. Ook de Pop Art uit 

de jaren zestig kan als voorloper van de appropriation art worden gezien. Hier werden niet zozeer 

industriële vormen tot kunst verklaard, maar werden beelden uit de massamedia gebruikt voor 

collages of zeefdrukken waarmee de grens tussen hoge en lage kunst werd opgerekt.  

 

In de jaren zeventig en tachtig ging appropriation een belangrijke rol spelen in het 

postmodernistisch discours. Appropriation wordt soms zelfs gezien als een sleutelelement van het 

postmodernisme.6 Er is in dit essay geen plaats voor een analyse van het modernisme en het 

postmodernisme. Kort gezegd kwam het erop neer dat kunstenaars zagen dat het modernisme was 

                                                             
6 David Evans (red.), Appropriation, Londen 2009, pp. 13-14. 
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geïnstitutionaliseerd en dat vroeg om een antwoord.7 Kunstenaars eigenden zich –vaak onbevoegd– 

bestaande beelden of artefacten toe en dergelijke handelingen werd geïnterpreteerd als kritieken op 

ideeën over originaliteit, authenticiteit en auteurschap (als een reactie op het modernistische idee van 

het expressieve, originele kunstenaarsgenie). Deze zogenaamde appropriation artists, onder wie 

Robert Longo (1953), Sherrie Levine (1947), Jack Goldstein (1945-2003) en Barbara Kruger (1945) 

worden nu wel geschaard onder de noemer Pictures Generation, naar de tentoonstelling ‘Pictures’ in 

1977 van Douglas Crimp (1944) in Artists Space te New York met bijbehorend essay en naar de 

Metro Pictures Gallery ook te New York.8 Volgens critici als Douglas Crimp, Rosalind Krauss 

(1941) en Craig Owens (1950-1990) van het tijdschrift October ging het vooral om de deconstructie van 

representaties, dus om te tonen welke vooronderstellingen in een representatie liggen verborgen.9 

Van wie zijn die beelden en hoe krijgen ze betekenis? Volgens Crimp stelde Levine deze vragen toen 

zij een foto van Edward Weston (1886-1958), waarop een jongenstorso staat dat lijkt op een klassiek 

Griekse sculptuur, herfotografeerde.10 Richard Prince (1949), bijvoorbeeld, speelde volgens Rosalind 

Krauss met de reclameregels die gebruikt worden om een product aantrekkelijk te maken.11 Door 

foto’s van cowboys op paarden te verzamelen en te tonen als serie, onthulde hij hoe in reclames voor 

Marlboro roken gelijkgesteld werd aan stereotype ideeën over mannelijkheid. Deze critici uit de 

jaren zeventig en tachtig maakten dankbaar gebruik van poststructuralistische theorieën om te 

analyseren wat er gebeurt als een kunstenaar een beeld ‘steelt’. 

 

Vanaf de jaren negentig 

Lag in de jaren zeventig en tachtig de nadruk op de handeling van het toe-eigenen en welke 

betekenissen daardoor werden blootgelegd, inmiddels wordt ook naar de toegevoegde inhoud van 

deze kunstwerken van de Picturesgeneratie gekeken. Daarbij ligt de nadruk op kwesties als 

subjectiviteit en identiteit.12 De kunstenaars van nu gebruiken appropriation op een meer politiek 

bewuste manier.13 Jan Verwoert heeft hier een interessant essay over geschreven wat ik nu kort zal 

                                                             
7 Evans 2009 (zie noot 6), p. 14. 

8 Een van de beroemdste appropriation artists is Richard Prince, maar zijn werk was opvallend genoeg niet opgenomen in 
de tentoonstelling van Douglas Crimp. 

9 John C. Welchman, Art after appropriation. Essays on art in the 1990s, Amsterdam 2001, p. 39. 

10 Douglas Crimp, ‘The Photographic Activity of Postmodernism’, October (1980) nr. 15, p. 98. Ik kom hier later nog op 
terug. 

11 Rosalind Krauss, ‘1980. The simulacral image’, in: Hal Foster e.a. (red.), Art since 1900. Modernism, antimodernism, 
postmodernism, Londen 2004, pp. 586-589. 

12 Nancy Spector, ‘After the end’, in: Jennifer Blessing en Nat Trotman, Haunted. Contemporary photography, video, 
performance, New York 2010, p. 164. Zo wordt het werk van Richard Prince nu niet meer slechts gezien als decodering van 
mediarepresentaties, maar ook als uiting van een worsteling met zijn eigen seksuele geaardheid. 

13 Spector 2010 (zie noot 12), p. 165. 
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toelichten.14 Volgens Verwoert leefden de kunstenaars in de jaren zeventig en tachtig met het idee 

van de ‘dood’ van het modernisme. De geschiedenis was als het ware afgelopen, of stond stil, en 

kunstenaars konden naar believen de objecten of beelden uit het verleden pakken die ze wilden.15 Na 

1989, toen de supermachten omvielen, ging de geschiedenis echter weer lopen. Er is nu niet meer een 

modernistische tijdslijn die lineair verloopt tot een eindpunt, maar er zijn allemaal tijdslijnen die 

kriskras door elkaar heen lopen: de tijd bestaat uit meerdere lagen. Appropriation heeft daarmee een 

ander karakter gekregen. Dat betekent, volgens Verwoert, dat wanneer een kunstenaar zich een 

object toe-eigent, dat object niet ‘dood’ is, maar dat er spoken in het object waren van die 

verschillende tijdslagen. Dus, schrijft Verwoert, laat het toegeëigende teken (in dit geval een foto) 

zich niet als een dood object analyseren, want de betekenissen van het oorspronkelijke object blijven 

doorwerken: alsof het spoken zijn. Volgens Verwoert is appropriation sinds de jaren negentig 

veranderd van ‘nemen’ in ‘aanroepen’. Net zoals je bij een seance niet zeker weet of jij het spook 

beheerst, of andersom, kan je ook niet meer compleet bezit nemen van het object dat je je hebt 

toegeëigend. Het object kan dus niet helemaal van jou zijn, want het heeft nog iets eigens. Dit wordt 

duidelijk in 9/12 Front Page (2001) van Feldmann. De foto’s die Feldmann gebruikt, hebben een 

eigen geschiedenis en dus ook eigen spoken. Die spoken zijn in dit geval de geschiedenissen van wat 

er gebeurde op 11 september 2001; eigen herinneringen; de verhalen van vrienden, kennissen; de 

ervaringen van nabestaanden, overlevenden, toeschouwers die het rechtstreeks volgden of via de 

media; de politieke situatie; de gevolgen enzovoorts. 

 

Ik richt mij hier op vier kunstenaars die zich foto’s hebben toegeëigend, omdat fotografie een grote 

invloed heeft op ons begrip van geschiedenis. Foto’s brengen iets dat ver weg of lang geleden is 

gebeurd dichtbij. Wie kent niet het gevoel dat je niet zeker weet of je je vijfde verjaardag nog echt 

herinnert, of dat je geheugen wordt misleid door de foto’s? En dat geldt ook voor historische of 

(buitenlandse) politieke gebeurtenissen waar je als beschouwer verwijderd van bent door tijd of 

plaats. Gebeurtenissen waar foto’s van zijn, lijken veel dichterbij, veel voorstelbaarder. Mijn 

generatie zal zich de gebeurtenissen van 9/11 en de daaropvolgende oorlogen herinneren alsof we 

erbij waren. Door de mediapresentatie wordt wel gezegd dat het zelfs een collectief trauma geworden. 

Waarom gebruiken Feldmann, McQueen, Oppenheim en Tuymans foto’s die in verband gebracht 

kunnen worden met 9/11 of de daaropvolgende oorlogen en wat willen ze hier eigenlijk over 

zeggen? Wat zegt de kunstenaar over de oorspronkelijke beelden? En hoe interpreteren kunstcritici 

en –historici dit gebruik van foto’s?  

                                                             
14 Verwoert 2007 (zie noot 4). 

15 Verwoert ziet de aandacht van kunstenaars voor producten als symptomatisch voor de kunst die in deze tijd wordt 
gemaakt, bijvoorbeeld de kunstwerken van Jeff Koons. Jan Verwoert, (lezing), From Appropriation to Evocation, lezing, 
Glasgow (The Glasgow School of Art) 9 november 2007. <http://www.gsa.ac.uk/life/gsa-events/events/jan-verwoert-
1/> (12 april 2012). 
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1.2 Hans-Peter Feldmann: Krantenpagina’s gebruiken 
 

Hans-Peter Feldmann is een verzamelaar. Hoewel hij ook speelgoed verzamelt als basis voor zijn 

kunstwerken, zal in dit essay slechts aandacht worden besteed aan zijn verzamelingen foto's. In een 

interview uit 1977 legt hij uit waarom hij foto’s verzamelt: hij wil een inventaris maken van het 

wensdenken, van de dromen, van mensen.16 Hij gelooft namelijk niet dat een foto zijn betekenis 

compleet zelf bepaalt, maar dat een groot deel van de betekenis wordt gevormd door wat de 

beschouwer erop projecteert. Volgens Feldmann komt het wensdenken voort uit de manier waarop 

de mens waarneemt. Met de zintuigen worden dingen waargenomen die zich in de hersenen 

omzetten tot ervaringen. Als een kind heel veel informatie heeft verzameld, gaat het die ervaringen 

rangschikken en vervolgens projecteren op wat het ziet. Zo gaat het ervaren kind dus de wereld 

waarnemen op een manier die correspondeert met zijn wereldbeeld. Feldmann zegt hierover: ‘Das 

heißt, dass man Dinge nicht nur von Außen nach Innen wahrnimmt sondern auch Dinge von Innen 

nach Außen projiziert.’17 De beeldenwereld om ons heen is een uiting van dergelijk wensdenken. In 

die foto’s wordt de wereld niet getoond zoals zij is, maar hoe wij willen of denken dat zij is. Achter 

elke foto zit dus een wereldbeeld verborgen. Feldmann probeert orde te scheppen in de 

beeldenstroom om ons heen door foto’s te categoriseren en typologieën te maken. Je zou dus 

eigenlijk beter kunnen zeggen dat hij beeldmotieven verzamelt dan foto’s. Om hoofdgroepen te 

kunnen onderscheiden en om te weten wat typisch is voor een bepaald beeldmotief, is het belangrijk 

om heel veel beelden te sparen. Het belang van serialiteit in zijn oeuvre komt uitvoeriger aan bod in 

hoofdstuk 2. 

 

Feldmann spaart een specifiek soort beeldmotieven, namelijk motieven die te maken hebben met het 

dagelijks leven. In 2001 zei hij daarover: ‘I am not interested in the high points in life. Only 5 

minutes of every day are interesting. I want to show the rest, normal life.’18 Hij spaart daarom vooral 

beelden die voorkomen in het dagelijks leven, zoals kiekjes uit familiealbums. Hij verzamelt ook 

foto’s uit tijdschriften en kranten, omdat de media niet weg zijn te denken uit het leven van alledag. 

In dit deel zal dieper worden ingegaan op het werk 9/12 Front Page (2001), een verzameling 

krantenpagina’s van 12 september 2001. 

 

                                                             
16 Werner Lippert, ‘Das Sammlerporträt: Hans-Peter Feldmann’, Kunstforum (1977) nr. 19, p. 46. 

17 Lippert 1977 (zie noot 16), p. 46. 
 
18 Helena Tatay, ‘Text’, in: Helena Tatay (red.), 272 pages, Barcelona 2001, p. 34. 
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Feldmann legt zelf uit wat hij doet met foto’s: ‘I find them, and I present them, that’s enough for 

me.’19 Hij weigert op een theoretische manier over zijn werk te praten. Het woord ‘appropriation’ 

wijst hij af, maar het minder theoretisch klinkende ‘stelen’ vindt hij wel bij zijn werkwijze passen.20 

Op die manier lijkt hij zichzelf buiten de theoretische appropriation art uit de jaren tachtig te 

plaatsen. Hij benadrukt dat zijn verzamelingen voortkomen uit persoonlijke voorkeuren en interesses 

en niet uit een alomvattend idee. In 2010 blijft hij herhalen wat hij al in 1977 zei: hij wil slechts leren 

door een groot aantal beelden met elkaar te vergelijken.21 Hiermee suggereert hij dat het niet uitmaakt 

of het gaat om foto’s van fietsen of voorpagina’s met de aanslagen van 11 september erop. Of 

Feldmann werkelijk met zo’n afstandelijk blik naar foto’s van 9/11 kan kijken, valt te betwijfelen. 

 

Hoewel de kunstenaars van de Picturesgeneratie en Feldmann dezelfde artistieke strategie toepassen 

(Feldmann gebruikte eind jaren zestig al andermans foto’s) zijn hun beweegredenen wel anders. De 

Picturesgeneratie werkte vanuit een poststructuralistische filosofie, waarbij veel ironie werd 

gebruikt, in tegenstelling tot Feldmann die simpelweg zegt: ‘If I discover something in art that I 

really like, I take it. I don’t care.’22 

Hoewel hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de conceptuele kunst, identificeert hij 

zichzelf niet met deze kunst. Volgens hem draait conceptuele kunst om een idee en is zijn kunst juist 

heel concreet. Daarom wil hij zijn werk niet uitleggen; de beschouwer moet het zien en ervaren en 

hopelijk voelt hij of zij er iets bij.23 

 

Feldmann heeft niets gezegd over zijn bedoelingen met het werk 9/12 Front Page (2001). Hij 

verzamelde de kranten om deze met elkaar te kunnen vergelijken.24 Hij erkende direct het belang van 

de gebeurtenis, maar onthoudt zich van een mening over de betekenis van de gebeurtenis of de 

gevolgen. Op die manier maakt het werk meerdere interpretaties mogelijk. Ik zal nu ingaan op de 

interpretaties van mijzelf, kunsthistorici en –critici. 

 

 

 
                                                             
19 Mikkel Carl, ‘Interview: Hans-Peter Feldmann’, Kopenhagen 16 maart 2010.  
<http://www.kopenhagen.dk/interviews/interviews/interviews_2010/interview_hans_peter_feldmann/> (12 april 2012). 

20 Carl 2010 (zie noot 19). 

21 Andrew M. Goldstein, ‘The View Finder: A Q&A With Hugo Boss Prize Winner Hans-Peter Feldmann’, Artinfo11 
november 2010. <http://www.artinfo.com/news/story/36335/the-view-finder-a-qa-with-hugo-boss-prize-winner-hans-
peter-feldmann/> (12 april 2012). 

22 Carl 2010 (zie noot 19). 

23 Carl 2010 (zie noot 19). 

24 Goldstein 2010 (zie noot 21). 
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Voorpagina’s vergelijken 

Als het Hans-Peter Feldmann gaat om het categoriseren van wensdenken en hij daarvoor vooral 

foto’s van alledaagse taferelen bij elkaar zoekt, lijkt 9/12 Front Page (2001) niet in zijn oeuvre te 

passen. Ten eerste omdat foto’s van rampen niet snel geassocieerd zouden worden met wensdenken. 

Ten tweede omdat het instorten van de Twin Towers geen alledaags tafereel was.  

 

Toch is dit niet het eerste werk in het oeuvre van Feldmann dat wel degelijk over ‘hoogtepunten’ (de 

vijf belangrijke minuten van een dag) lijkt te gaan. Ook Die Toten (1967-1993) gaat over een situatie 

die niet alledaags is, namelijk over alle overledenen wier dood in verband kan worden gebracht met 

de Rote Armee Fraktion. De foto’s komen oorspronkelijk uit kranten, waar het nieuwsbericht de 

betekenis bepaalde. Feldmann haalt de portretten uit deze context. Alle doden worden gelijkwaardig 

getoond: een foto uit de krant, een naam, een datum van overlijden. Feldmann maakt visueel geen 

onderscheid tussen posities, tussen een ‘wij’ en een ‘zij’. Zo benadrukt hij de overeenkomsten: 

ongeacht politieke opvatting, zijn deze mensen allemaal overleden. Ook 9/12 Front Page (2001) gaat 

om vergelijkingen die de overeenkomsten benadrukken. In heel veel landen waren de aanslagen op 

de Twin Towers voorpaginanieuws en Feldmann laat dat zien. 

 

Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met deze nieuwsfoto’s? Is Feldmanns werkwijze vergelijkbaar met 

die van de appropriation artists uit de jaren tachtig? Volgens het persbericht bij zijn 

overzichtstentoonstelling in het Ludwig Museum te Keulen in 2003, heeft Feldmann het pad 

geëffend voor de appropriation artists.25 Feldmann gebruikte immers al andermans foto’s in de jaren 

zestig en de Picturesgeneratie ging pas eind jaren zeventig met fotografisch beeldmateriaal aan de 

slag. Opvallend genoeg schrijft curator Helena Tatay in een voetnoot in de catalogus bij deze 

reizende tentoonstelling dat Feldmann niet hoort bij de appropriation artists. Zij wijst er op dat 

Feldmann weliswaar beelden uit de populaire cultuur en de media gebruikt, maar geen foto’s uit de 

reclames, mode of ‘hoge cultuur’, omdat Feldmann niet is geïnteresseerd in de commerciële of 

ideologische waarden die dergelijke beelden representeren.26 Tatay denkt hier mogelijk aan 

kunstenaars als Sherrie Levine, die reproducties gebruikt van kunstwerken van bijvoorbeeld 

Cézanne, Miró, Morandi of Van Gogh of aan Richard Prince die reclames van Marlboro 

reproduceert. In de meeste interpretaties van dergelijk werk gaat het om het blootleggen van 

conventies en codes achter zulke beelden. In veel analyses wordt dan gewezen op de 

intertekstualiteit. Bijvoorbeeld, volgens Rosalind Krauss toont Sherrie Levine in haar foto Untitled, 

After Edward Weston I (1980), een foto van een foto van Edward Weston, dat de fotograaf niet gezien 

                                                             
25 Anoniem, ‘Hans-Peter Feldmann at Museum Ludwig’, persbericht, e-flux 20 februari 2003. <http://www.e-
flux.com/announcements/hans-peter-feldmann-at-museum-ludwig/> (12 april 2012). 

26 Tatay 2001 (zie noot 18), p. 36 en 47. 
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kan worden als de maker (auteur) van het beeld. Het beeld van de jongenstorso verwijst naar 

sculpturen uit de klassieke oudheid (kouroi) of naar reclamemakers die dit beeld gebruiken om 

producten te promoten.27 Feldmanns inventarisatie van het wensdenken van mensen lijkt misschien 

een soortgelijke strategie, maar met het grote verschil dat voor Feldmann de band met de realiteit 

heel belangrijk is, zoals blijkt uit zijn fascinatie voor het alledaagse. Feldmann wil met zijn 

beeldenverzamelingen de beschouwers confronteren en hun geheugen aanspreken. Hij is uit op een 

performatief effect, in tegenstelling tot de Pictureskunstenaars die met hun kunst over kunst een 

cultuurkritisch statement maken. 

 

Feldmann verwijdert foto’s uit de oorspronkelijke context en geeft ze vervolgens een nieuwe context 

in een verzameling. Hoewel Feldmann zelf weigert op een theoretische manier over zijn werk te 

spreken, zijn de semiotische termen van Roland Barthes (1915-1980) nuttig om het werk op een 

systematische manier te analyseren. Barthes onderscheidde twee betekenislagen van een teken. 

Allereerst heeft een teken een denotatief niveau; dit is de directe verwijzing naar de realiteit. Daar 

bovenop ligt het connotatieve niveau; dit is de manier waarop een gemeenschap communiceert wat 

hij of zij er over denkt.28 Op de voorpagina van the Guardian staat een grote foto van de twee torens, 

waarvan er een explodeert. Op denotatief niveau verwijst deze foto naar een gebeurtenis in de 

realiteit: torens stonden in brand of stortten in. Dit is het eerste betekenisniveau. Volgens Barthes 

hebben persfoto’s van trauma’s slechts een denotatief niveau, omdat het trauma verdere taal en 

betekenis tegenhoudt.29 Daarmee bedoelt Barthes dat zowel de afzenders als de ontvangers dan ‘met 

stomheid geslagen’ zijn. Toch krijgt de foto op de voorpagina van the Guardian wel degelijk een 

connotatief niveau en dat komt door de aanwezigheid van tekst. Op de voorpagina staat geen tekst, 

slechts een foto en een kop. De kop luidt: ‘A declaration of war’ en daarmee wordt de foto het ‘bewijs’ 

van een oorlogsverklaring, terrorisme, de Verenigde Staten die worden aangevallen. De foto is dus 

geen illustratie bij de woorden, maar de woorden geven betekenis aan de foto. 

 

Feldmann laat de invloed van de context op een foto zien door er nog een derde betekenislaag 

bovenop te leggen. Door pagina’s te verzamelen, voegt Feldmann namelijk een kunstzinnige waarde 

toe aan de nieuwswaarde van de krantenpagina’s. Hij toont deze verzameling krantenpagina’s zo 

onpartijdig mogelijk. Hij heeft iedere pagina neutraal ingelijst, opgehangen in een raster, zonder 

                                                             
27 Rosalind Krauss, ‘1977. The “Pictures” exhibition’, in: Hal Foster e.a. (red.), Art since 1900. Modernism, antimodernism, 
postmodernism, Londen 2004, pp. 580-581. Krauss analyseert dit beeld in navolging van Douglas Crimp, zie noot 10. 

28 Roland Barthes, ‘The Photographic Message’, in: Roland Barthes en Stephen Heath, Image, music, text, New York 1977, p. 
17. Bijvoorbeeld: in een foto van president Kennedy waar hij omhoog kijkt en zijn handen bij elkaar houdt (het denotatieve 
niveau), wijst de pose van de president op het connotatieve niveau: het doet denken aan iconische afbeeldingen van 
biddende mensen en wijst daarmee op ‘spiritualiteit’. 

29 Barthes 1977 (zie noot 28), pp. 30-31. 
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sturende bijschriften of titels. Het werk heet slechts 9/12 Front Page en de titel verwijst naar wat het 

is: voorpagina’s van 12 september. Maar door het vele gebruik van de term (het teken) ‘9/11’, door 

de foto’s die iedereen al heel vaak heeft gezien, maar ook zeker doordat Feldmann dit werk voor het 

eerst in 2008 in New York tentoonstelde, beseft de beschouwer gelijk dat het gaat om de aanslagen op 

de Twin Towers op 11 september 2001. Over de hele wereld werd 9/11 voorpaginanieuws, heel veel 

mensen zagen het min of meer tegelijkertijd gebeuren via de media en daarmee werd het een 

collectieve herinnering. Is het eigenlijk wel mogelijk om naar al die krantenpagina’s van 12 

september te kijken, zonder je eigen herinneringen aan de gebeurtenissen de interpretatie te laten 

kleuren? Door de persfoto’s te recyclen en vooral door ze te tonen in een artistieke omgeving (het 

museum), vraagt Feldmann je om de foto’s nog eens te bekijken, waardoor extra betekenislagen 

worden toegevoegd aan de oorspronkelijke nieuwswaarde van de foto. 9/12 Front Page (2001) gaat 

niet alleen over ‘9/11’, maar gaat ook over ‘9/12’. Het gaat over de gebeurtenissen, maar ook over de 

nasleep, namelijk de herinneringen aan de gebeurtenissen van mensen uit verschillende landen. Elke 

beschouwer van Feldmanns kunstwerk kan zelf verhalen toevoegen aan deze interpretaties. Een 

persoon die een familielid heeft verloren bij de aanslag zal anders naar het werk kijken, dan een 

persoon die geen persoonlijke band heeft met de gebeurtenis. Een Amerikaans politicus zal het 

kunstwerk anders lezen dan een aanhanger van Al Qaida. Het werk kan dus meerdere betekenissen 

hebben, afhankelijk van hoe de gebeurtenis werd ervaren. Feldmann maakt gebruik van die 

meerduidigheid van de krantenfoto’s.  

 

Feldmann breekt dus eerst de invloed die de tekst heeft op de betekenis van een foto; om vervolgens 

gelijk aan te tonen dat het niet mogelijk is om objectief naar foto’s te kijken, omdat de betekenis 

afhangt van de context. Een foto kan dus niet alleen op denotatief niveau worden gelezen. Volgens 

kunstcritica Astrid Wege is Feldmann zo belangrijk voor de hedendaagse kunst geweest, omdat hij 

als een van de eersten de arbitraire relatie tussen betekenaar en betekende erkende.30 Om die reden 

beschouwt curator Thomas Weski Feldmann zelfs als een wegbereider van de appropriation art.31 

Wege en Weski hebben gelijk dat de werkwijze van Feldmann en de appropriation artists uit de 

jaren tachtig overeenkomen. De uitwerking is echter wel verschillend, omdat Feldmann de band met 

de realiteit belangrijk vindt en hij daarmee een andere thematiek oppakt dan de kunstenaars van de 

Picturesgeneratie. Daarom zie ik Feldmann als voorloper van de appropriation art. 

                                                             
30 Astrid Wege, ‘Hans-Peter Feldmann’, Artforum 42 (2003) nr. 3 (november), p. 185. 

31 Thomas Weski, ‘In Indirect Speech’, in: Helena Tatay (red.), 272 pages, Barcelona 2001, p. 105. 
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1.3 Steve McQueen: Familiekiekjes gebruiken 
 

Het Londense Imperial War Museum stelt kunstenaars aan als zogenoemde ‘war artists’. Het 

museum vraagt deze kunstenaars om oorlogen waar Britse troepen bij betrokken zijn vast te leggen. 

Steve McQueen werd gekozen om kunst te maken over de oorlog in Irak (2003-2009). In 

tegenstelling tot Feldmann die niet uit wil leggen hoe hij op zijn ideeën komt, legt McQueen wel uit 

hoe zijn project tot stand kwam. Eind 2003 werd hij naar Basra gevlogen waar hij in totaal zes dagen 

zou verblijven. McQueen is vooral bekend door zijn videokunst en het eerste plan was daarom om 

opnames te maken voor een film. McQueen mocht wegens veiligheidsmaatregelen nergens zelf 

rondlopen en zelfs als dat wel had gekund, waren die zes dagen niet genoeg: ‘I took my camera but it 

was no way enough time. It takes a few days just to acclimatise to the heat, it is so hot.’32 Hij zou in 

2005 nog eens teruggaan naar Irak, maar omdat de situatie daar steeds gevaarlijker werd, werd dit 

plan geannuleerd. McQueen had geen videomateriaal om zijn opdracht uit te voeren en dit dreef hem 

aanvankelijk tot wanhoop.33 

 

McQueen wist niet goed hoe hij een kunstwerk over de oorlog in Irak moest maken, maar wist wel 

welk thema hij wou uitlichten. Naar eigen zeggen was het vooral de kameraadschap onder de troepen 

die hem bij bleef.34 McQueen onthoudt zich van een mening over de oorlog, en richt zich op de 

soldaten.35 Hij vindt het belangrijk dat niet alleen de soldaten die stierven in de vuurlinie worden 

genoemd, maar ook de soldaten die vaak niet worden meegeteld als slachtoffers, omdat ze 

omkwamen door friendly fire, bermbommen of zelfmoord.36 Het gaat dus om het zichtbaar maken van 

de gesneuvelde soldaten die anders vergeten zouden worden. McQueen wil deze soldaten eren door 

hun portretfoto’s op postzegels te plaatsen.  

 

De anekdote wil dat de in Amsterdam woonachtige McQueen op het idee kwam van de postzegels 

toen hij zijn belastingaangifte deed en zag dat Vincent van Gogh op de postzegel stond: ‘And then it 

hit me – a stamp has a beautiful scale, the proportions are right, the image, it is recognisable, and 

then is goes out into the world, who knows where.’37 Na onderzoek concludeerde McQueen dat 

                                                             
32 Vicky Anderson, ‘Dignified tribute to UK troops’, Daily Post  26 september 2008. 

33 Adrian Searle, ‘Last post’, the Guardian 12 maart 2007. 

34 Anderson 2008 (zie noot 32). 

35 Roya Nikkhah, ‘The stamp of remembrance’, The Sunday Telegraph 11 oktober 2009. 

36 Searle 2007 (zie noot 33). 

37 Searle 2007 (zie noot 33). 
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voornamelijk leden van de Koninklijke familie of overleden personen op postzegels verschijnen.38 

McQueen vond het daarom passend dat een gesneuvelde soldaat die streed voor ‘queen and country’ 

op een postzegel gedrukt werd. Later voegt hij aan dit verhaal toe dat hij ook onderzoek heeft 

gedaan naar brieven die tijdens de eerste wereldoorlog werden verstuurd vanaf het front en dat deze 

vorm van communicatie ook een rol speelde in het concept van Queen and Country (2003-2009).39  

 

Het Ministerie van Defensie van het Verenigd Koninkrijk wou geen foto’s van de overleden soldaten 

aan McQueen geven.40 McQueen huurde daarom een researcher in die de nabestaanden opspoorde 

zodat ze hen persoonlijk konden vragen of ze mee wilden doen aan het project en zo ja, of ze een foto 

wilden opsturen. Op deze manier werd Queen and Country (2003-2009) een samenwerkingsproject, 

enerzijds met de nabestaanden en anderzijds met de rest van het Britse volk wanneer zij de postzegel 

op een brief zouden plakken.  

 

De kunstenaar die bekend werd om zijn video’s, maakte dus uiteindelijk postzegels van 

familiekiekjes. Zelf gaf McQueen al aan dat hij zichzelf niet ziet als videokunstenaar: het gaat om een 

idee en daar worden de middelen bij gezocht om dat idee zo goed mogelijk te representeren.41 Om de 

soldaten te eren door ze zichtbaar te maken, gebruikt hij daarom foto’s die familieleden zelf hebben 

uitgekozen. 

 

McQueen legt zijn bedoelingen in tegenstelling tot Feldmann graag uit. Maar lezen kunstcritici en 

kunsthistorici zijn werk op een wijze die overeenkomt met de intenties van de kunstenaar? 

 

‘Bringing the war home’ 

Een maand nadat McQueen in Irak was geweest, maar nog voor het idee van de postzegels zich had 

gevormd, voorspelde kunstcriticus Nico Israël in Artforum al dat McQueen een lastige taak had.42 

Veel moderne kunst over oorlog richt zich, volgens Israël, op het verschil tussen het rechtstreeks 

aanschouwen van het conflict en het ervaren via de media. Maar hoe had McQueen echt iets kunnen 

leren over de oorlog als hij maar een week in Irak zou zijn? Uiteindelijk koos McQueen inderdaad 

niet voor een ooggetuigenverslag, maar liet hij familiekiekjes het verhaal vertellen. Volgens Christy 

                                                             
38 Nikkhah 2009 (zie noot 35). 

39 Nicholas James, ‘Interview with Steve McQueen’, ARTslant maart 2010. 
<http://www.artslant.com/ny/articles/show/15123> (12 april 2012). 

40 James 2010 (zie noot 39). 

41 Hannah Duguid, ‘McQueen and country’, Independent Extra 15 juli 2008. 

42 Nico Israël, ‘Atelier in Samarra’, Artforum (2004) (januari). <http://artforum.com/inprint/id=6011> (12 april 2012). 
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Lange, redacteur van Frieze, demonstreert McQueens gebruik van andermans foto’s hoe moeilijk het 

is om de oorlog zelf visueel te representeren.43 

 

De meeste foto’s die McQueen ontving, waren portretfoto’s. Vooral de officiële pasfoto’s waarbij de 

geportretteerden de militaire hoofddeksels dragen die horen bij een rang (corporaal, luitenant etc.), 

vallen op. Daarnaast zijn er ook foto’s bij die overduidelijk amateuristisch zijn qua belichting of pose. 

Doordat de achtergrond is weggesneden, is ook de context verwijderd (er valt niet met zekerheid te 

zeggen of de foto thuis, bij vrienden, tijdens het uitgaan of op vakantie is genomen). Het 

oorspronkelijke doel van de portretfoto’s blijft behouden: zo zag dit individu eruit. Dat is het 

denotatieve niveau. Het is veel lastiger te zeggen welke oorspronkelijke connotaties een dergelijke 

portretfoto heeft. Indien de persoon in uniform wordt getoond, vertelt de foto welke positie in de 

hiërarchie van het leger deze persoon bekleedde. Wellicht dat een nabestaande een specifieke 

karaktereigenschap van een geportretteerde kan aflezen aan een foto, maar deze betekenis is 

persoonlijk, niet gemeenschappelijk. De foto’s die McQueen gebruikt, hebben in tegenstelling tot de 

persfoto’s die Feldmann gebruikt geen overduidelijke politieke betekenis die opengebroken moet 

worden. McQueen hoeft daarmee geen derde betekenislaag toe te voegen, maar vervangt de tweede 

betekenislaag door zelf voor connotaties te zorgen. De boodschap die McQueen meegeeft door de 

titel Queen and Country, de postzegelvorm en de bijschriften44 is: het mag niet vergeten worden dat 

deze mensen zijn overleden toen zij ‘Queen and country’ dienden. McQueen wil dus geen structuren 

blootleggen van de foto’s die hij gebruikt, maar legt er slechts een betekenislaag op door de foto’s te 

gebruiken als gedenktekens.  

 

In vergelijking met het werk van Feldmann, worden associaties en gedachten die de beschouwer op 

het werk van McQueen kan projecteren veel meer gestuurd door de bedoelingen van de kunstenaar, 

die zichtbaar wil maken wat anders onzichtbaar zou zijn gebleven. Zowel voor- als tegenstanders 

van de Irakoorlog, zowel nabestaanden als buitenstaanders, zowel Britten als Irakezen kunnen het 

werk lezen zoals het past bij hun visie, maar de overkoepelende boodschap blijft voor iedereen 

hetzelfde. McQueen gebruikt een van de hoofdfuncties van fotografie: om te herinneren. Hij zet actief 

aan tot het vormen van een collectieve herinnering. Hij gebruikt juist foto’s om de beschouwer te 

confronteren met de gezichten van de overleden soldaten. 

 

                                                             
43 Christy Lange, ‘Shooting Gallery’, Frieze (2010), nr. 132 (juni-augustus). 
<http://www.frieze.com/issue/article/shooting_gallery/> (12 april 2012). 

44 Ieder bijschrift is hetzelfde opgebouwd: rank, naam, legereenheid, datum van overlijden en de leeftijd die diegene toen 
had, bijvoorbeeld: ‘Lance Bombardier Llywelyn Carl Evans, Royal Regiment of Artillery, died 21 March 2003 aged 24’. De 
namen zijn te vinden op de website van The Art Fund: The Art Fund. 
<http://www.artfund.org/queenandcountry/British_Service_Personnel.html> (12 april 2012). 
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Kunsthistoricus David Evans beziet Queen and Country (2003-2009) in het licht van Nicolas 

Bourriauds (1965) teksten over relational aesthetics en postproduction.45 Bourriaud introduceerde de 

term ‘postproduction’ in 2002 om daarmee kunst van de jaren negentig te kunnen analyseren. 

Postproductie is een algemene term voor het proces dat volgt op het maken van bronmateriaal, 

bijvoorbeeld de montage van gefilmde scènes, of het bewerken van geluidsfragmenten. Het 

bronmateriaal van ‘postproduction art’ is dus bestaand materiaal, bijvoorbeeld andermans foto’s die 

een kunstenaar zich heeft toegeëigend. En inderdaad heeft Bourriaud gelijk dat veel kunstenaars 

vertrekken uit bestaand materiaal, maar of dit echt een nieuwe ontwikkeling in de kunst is, is 

omstreden. Sommige critici menen dat hij slechts nieuwere termen gebruikt voor termen die al een 

tijdje meegaan in de kunstwereld: readymade, montage, appropriation.46 Maar welke naam je er ook 

aan geeft, McQueen gebruikt inderdaad gevonden (of eigenlijk: aangevraagd) beeldmateriaal. Evans 

wijst erop dat McQueen zich twee soorten beelden toe-eigent: de postzegel en de familiekiek.47 In 

tegenstelling tot de New Yorkse appropriation art uit de jaren zeventig en tachtig, gaat het 

McQueen niet om de handeling van het ‘nemen’, of om het bevragen van authenticiteit of uniciteit, 

maar om, zoals de eigen analyse aantoont, herinneren.  

 

De Royal Mail wil de postzegels niet in gebruik nemen. Het staatspostbedrijf heeft vooralsnog 

geweigerd om de postzegels uit te geven. De meeste critici denken dat de overheid niet onder ogen 

zou willen komen wat de gevolgen zijn van de oorlog.48 De Britse overheid zou dus een andere 

betekenis in de portretten lezen, namelijk een beschuldigende vinger: deze mensen zijn overleden 

door jullie beleid. De boodschap dat deze jonge mensen vroegtijdig zijn gestorven blijft behouden, 

maar blijkbaar heeft McQueens werk meer connotaties dan hij zelf zegt te leggen in het werk. 

Verwoerts theorie over appropriation sinds 1989 blijkt hier goed toepasbaar: als je een geest 

aanroept is niet zeker wie wie beheerst. 

 

Al die connotaties worden mogelijk gemaakt door de postzegelvorm. Hiermee vraagt McQueen om 

een veel actievere publieksparticipatie dan wanneer hij een standbeeld (een traditioneel gedenkteken) 

had gemaakt. Volgens de Britse kunstcriticus Martin Herbert ondervindt dit project misschien wel 

                                                             
45 David Evans, ‘War Artist: Steve McQueen and Postproduction Art’, in: David Evans (red.), Appropriation, Londen 2009, 
pp. 169-175. Dit artikel verscheen eerder in: Afterimage 35 (2007) nr. 2 (september-oktober), pp. 17-20. In hoofdstuk 3 zal 
dieper worden ingegaan op de relationale kunst (kunst waarin samenwerking een belangrijke rol speelt) en of deze theorie 
toepasbaar is op het werk van McQueen. 

46 Evans 2009 (zie noot 45), p. 173. 

47 Evans 2009 (zie noot 45), p. 173. 

48 Zo schrijft Julie Maddison, moeder van de overleden Christopher Maddison, op de website van The Art Fund waar een 
petitie gestart was om de postzegels te laten uitgeven: ‘Refusal to issue this stamp is tantamount to pretending this war and 
its deaths never happened.’ The Art Fund, <http://www.artfund.org/queenandcountry/The_Families.html> (12 april 
2012). 

http://www.artfund.org/queenandcountry/The_Families.html
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weerstand, omdat het een taboe is de gezichten van de doden te tonen.49 In tegenstelling tot andere 

culturen waarin de dood een rol speelt in het alledaags leven, is het in het westen niet gewoon om zo 

bezig te zijn met de doden. Laat staan dat de gezichten van gesneuvelde soldaten je aankijken bij 

iedere brief die je ontvangt of verstuurt. Dat argument gaat gedeeltelijk niet op, omdat er vaak 

overleden personen (koningen, koninginnen) op postzegels staan. Echter, dat het gewone (niet 

beroemde) personen zijn, die vroegtijdig zijn gestorven, geeft een wrang randje aan de postzegels. 

McQueen toont wat we liever niet zien. Daarom denk ik dat het gebruik van de postzegel steeds 

weer een confrontatie zal betekenen, omdat een dood die te vroeg kwam niet went en zeker niet als 

de individualiteit van de overledene zo benadrukt wordt. 

 

Zowel het werk van Feldmann als van McQueen gaat over zichtbaarheid. Feldmann laat de 

beschouwer opnieuw bekijken wat al vastgeroest zat in ons collectief geheugen: iedereen weet precies 

hoe de aanslagen op de Twin Towers eruit zagen. McQueen wil juist actief een beeld toevoegen aan 

het collectief geheugen: uit angst dat de gesneuvelde soldaten in de vergetelheid geraken, reserveert 

hij ruimte in het geheugen voor de portetten. De relatie van fotografisch beeldmateriaal en het 

collectief beeldgeheugen komt uitvoeriger aan bod in hoofdstuk 3.  

                                                             
49 Martin Herbert, ‘Post war’, Artforum (2007) (mei). <http://artforum.com/inprint/id=15203> (12 april 2012). 
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1.4 Lisa Oppenheim: Foto’s van Flickr gebruiken 
 

Lisa Oppenheims werk The Sun is Always Setting Somewhere Else (2006) gaat net als het kunstwerk 

van McQueen over soldaten in Irak, maar dan over de Amerikaanse troepen. Haar werk is niet in 

opdracht gemaakt en zij werkt ook niet met familieleden samen, waardoor haar werk een heel ander 

uitgangspunt heeft dan het werk van McQueen. Zij vroeg gaan foto’s aan familieleden, maar vond 

foto’s die de soldaten zelf op Flickr hadden geplaatst. Zij ging specifiek op zoek naar foto’s van 

zonsondergangen. 

 

Lisa Oppenheim is naar eigen zeggen geïnteresseerd in de ondergewaardeerde aspecten van onze 

visuele cultuur, de aspecten die vergeten worden: ‘I like to discern the repercussions of significant 

moments in history, not from the moment itself, but rather the gestures and remainders of the 

forgotten.’50 In de praktijk betekent dit, dat ze vaak met archiefmateriaal werkt; de restanten van 

gebeurtenissen die zijn gearchiveerd en vervolgens zijn vergeten. Door deze nog een keer te bekijken 

en te gebruiken, duikelt ze de beelden op uit de vergetelheid en geeft ze ze een plaats in het nu. In 

tegenstelling tot Feldmann en McQueen die actief een archief samenstellen, duikt Lisa Oppenheim in 

reeds bestaande archieven. 

 

Een voorbeeld is de serie Killed Negatives, After Walker Evans (2007). In de National Library of 

Congress vond zij ongepubliceerde foto’s van Walker Evans. Evans fotografeerde in de jaren dertig 

de depressie in Amerika in opdracht van de Farm Security Administration (FSA). De foto’s die niet 

waren bestemd voor publicatie werden afgekeurd door middel van een perforatie. Oppenheim drukte 

de originele geperforeerde negatieven af en interpreteerde het ontbrekende gat met een eigen 

kleurenfoto. Op die manier voegt ze een nieuwe betekenis toe aan het beeld. Enerzijds gaat de foto 

nog steeds over een belangrijke gebeurtenis (de depressie), en tegelijkertijd verwijst het beeld ook 

naar andere zaken, zoals hoe we omgaan met archieffoto’s. Door middel van de titel verwijst ze ook 

                                                             
50 Lisa Oppenheim, ‘Artists Statement’, Rema Hort Mann Foundation 2008.  
<http://rhmfoundation.org/egallery.php?id=223&img=1556&a> (5 mei 2011).  

Deze webpagina bestaat niet meer. Lisa Oppenheim schreef hier het volgende: ‘I am interested in the underappreciated 
aspects of visual culture: the tell tale expressions of contemporary life which are often overlooked. I like to discern the 
repercussions of significant moments in history, not from the moment itself, but rather the gestures and remainders of the 
forgotten. My interest lies in damaged negatives from early 20th century reportage, the personal photographs posted on 
Flicker by soldiers serving in Iraq, the constellation above the location of a famous media news story, as well as the 
meaning inherent in supposedly innocuous products like crayons and alphabet charts. Re-looking at such moments allows 
for transformation. I try to make images that point towards the main event as well as in other directions; the erosion of 
information through the passage of time, the canned beauty of a sunset, the aestheticization of war, the socially loaded 
meaning of everyday objects. Much of my work is research, looking for images and objects that point to something larger 
and then developing strategies and techniques to make these relationships visible. As a result the final form depends heavily 
on the original material and ranges from 16mm film installations to slide shows, photographs and photograms, as well as 
prints and drawings.’ 
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naar de toe-eigening van foto’s van Walker Evans door Sherrie Levine in de jaren tachtig. Het 

wezenlijke verschil tussen het toe-eigenen van Oppenheim vergeleken met Levine, is dat Oppenheim 

haar eigen blik zichtbaar aan de werken toevoegt. Haar voorstellen van hedendaagse beelden die op 

de plek van het donkere gat komen, tonen bijna letterlijk hoe zij door de geschiedenis naar het heden 

kijkt. Oppenheims werk gaat net zoals dat van Levine over auteurschap, maar wijst ook nog heel veel 

andere kanten op. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is besproken, speelt die veelheid aan lagen 

een grote rol in appropriation art sinds de jaren negentig.  

 

Voor The Sun is Always Setting Somewhere Else (2006) dook Oppenheim in een heel ander archief: de 

online fotodatabase van Flickr. Zij zocht naar persoonlijke foto’s van soldaten die gelegerd waren in 

Irak. Zij koos uit hun archieven voor foto’s van zonsondergangen. Oppenheim is namelijk 

geïnteresseerd in de menselijke behoefte om jezelf en de wereld om je heen te af te beelden.51 Hoewel 

haar werken in eerste instantie lijken te gaan over formele aspecten, zoals het bewaren of 

distribueren van fotografie, gaan de werken uiteindelijk altijd over mensen, aldus Oppenheim. 

 

Foto’s die geplaatst zijn op Flickr, zijn voor iedereen toegankelijk. Toch zullen maar heel weinig 

mensen buiten de familie en vriendenkring van de betreffende soldaat oog hebben voor deze 

herkenbare foto’s van zonsondergangen. Oppenheim wil onderzoeken hoe zulke visuele clichés de 

representatie van geweld verdringen.52 De soldaten lijken hun specifieke individuele situatie te 

verhullen door te kiezen voor het sublieme van de natuur. Maar verandert de betekenis van een 

zonsondergang niet wezenlijk als je beseft dat het een soldaat is die deze zonsondergang in een 

oorlogsgebied, ver weg van huis, gadeslaat? Die afstand tussen hier en daar wordt nog eens extra 

benadrukt doordat Oppenheim de foto’s voor haar eigen zonsondergang houdt. Zelf beschrijft ze het 

beste haar werkwijze:  

 

‘For this slide show, I downloaded from the internet and printed out images of 

sunsets taken by soldiers in Iraq. I then organized these pictures in order of the 

position of the sun on the horizon and positioned them in front of a setting sun in 

New York. I photographed this gesture over the course of the entire sunset.’53 

 

                                                             
51 Anoniem, ‘Frame Rate’, The Artist of the Month Club 30 november 2010. 
<http://theartistofthemonthclub.wordpress.com/2010/11/30/frame-rate/> (12 april 2012). 

52 Oppenheim, Lisa, Portfolio, pdf op eigen website, New York  2011, p. 50. <http://www.lisaopp.net/portfolio.pdf> (12 
april 2012). 

53 tank.tv (interview), Interview with Lisa Oppenheim, videoproductie, (tank.tv) 2009. <http://tank.tv/archive2009.php> (12 
april 2012). 
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Oppenheim geeft toe dat de context waarin haar werk bekeken wordt, een deel van de betekenis 

bepaalt. Daarom wil ze haar werken in verschillende contexten tonen; in galeries, bioscopen, op 

internet. ‘The more context (…) the better for the work and the better for the audience and the 

better for the conversations that happen around it.’54 Daarom volgen nu enkel interpretaties van 

critici en mijzelf. 

 

De zonsondergang als metafoor voor gedeelde ervaringen 

Oppenheim lijkt met The Sun is Always Setting Somewhere Else (2006) twee vragen te stellen. 

Allereerst lijkt zij iets te willen zeggen over het feit dat soldaten foto’s van zonsondergangen maken. 

De foto’s verwijzen naar een zonsondergang (het denotatieve niveau). Maar wat is het connotatieve 

niveau? Wat zeggen deze foto’s en waarom maken soldaten deze foto’s? De tweede vraag gaat over 

digitale distributie: wat gebeurt er met de foto’s als de soldaat ze op Flickr zet? Welke invloed heeft 

sociale media op de connotaties van een foto van een zonsondergang?  

 

Critici leggen ofwel nadruk op het onderwerp en het verhaal erachter, ofwel op het medium en het 

fenomeen digitale distributie.55 Dat is ook te zien aan de tentoonstelling waar haar kunst getoond 

wordt: in het najaar van 2010 was haar werk te zien in Kunstfort bij Vijfhuizen in de 

tentoonstellingen ‘Van Zwaarden en Ploegen’ over trench art (kunst gemaakt door soldaten of 

burgers tijdens een oorlog) en in het New Museum in New York in de tentoonstelling ‘Free’, over de 

invloed van internet.  

 

Holger Nickisch en Saskia Monschouwer stelden de tentoonstelling ‘Van Zwaarden en Ploegen’ 

samen in Kunstfort bij Vijfhuizen in het najaar van 2010. Zij zien het werk in het kader van trench art: 

zelfs in gevaarlijke situaties maken mensen kunst. Net als Oppenheim, zien deze curatoren de foto’s 

van de soldaten als een uiting van een behoefte aan schoonheid. Oppenheim legt volgens hen de 

schrijnende situatie van de soldaten bloot door het beeld voor haar eigen horizon te leggen.56 Door 

Oppenheims blik, krijgen de foto’s van de zonsondergangen bijbetekenissen, connotaties met 

bijvoorbeeld escapisme. De soldaten lijken zich bewust af te keren van de realiteit en inderdaad is er 

op de foto’s weinig te herkennen wat aan de oorlog doet denken. Maar door dit clichématige beeld te 

verdubbelen met een zonsondergang in New York, komen toch verschillen naar boven. Kunstenaar 

Brian O’Connell (1972) ziet het volgende: ‘As one sunset replaces another, the viewer cannot help 

but notice in the substitute images the distant plume of dust kicked up by a tank or the spot of a 

                                                             
54 tank.tv 2009 (zie noot 53). 

55 The Artist of the Month Club 2010 (zie noot 51). 

56 Holger Nickisch en Saskia Monschouwer, ‘Curatorial Statement’, Kunstfort bij Vijfhuizen, Vijfhuizen 2010. 
<http://www.kunstfort.nl/Kunst/Geweest/2010/Van-Zwaarden-en-Ploegen/Curatorial-Statement> (12 april 2012). 
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helicopter in the sky.’57 Die associaties kunnen echter alleen veroorzaakt worden wanneer de 

beschouwer weet wie deze foto’s heeft gemaakt. Kunstcriticus Ed Halter wees er op dat het werk 

zelfs onbegrijpelijk is, als je de bron van het gebruikte materiaal niet weet. Pas als je weet dat deze 

landschapsfoto’s gemaakt zijn door soldaten in een oorlogsgebied, ga je nog een keer goed kijken en 

daardoor meer zien of er in ieder geval meer bij denken: ‘The meaning of a photograph of a sunset 

changes when the photographer is a soldier stationed abroad.’58 Volgens Halter heeft kunst altijd 

woorden nodig gehad om begrepen te kunnen worden.  

 

Vooral de tentoonstellingscontext van ‘Free’ heeft een groot stempel gedrukt op de interpretatie van 

het werk. De slideshow werd getoond op deze tentoonstelling in het New Museum in New York. 

Deze tentoonstelling ging over de invloed van internet op de manier waarop met informatie wordt 

omgegaan. Oppenheims werk werd geïnterpreteerd als een reactie op de invloed van internet en 

Flickr en daarbij werd het gebruik van zonsondergangsfoto’s gezien als case study. De soldaten 

hebben hun foto’s op Flickr gezet en lijken daarmee dus iets te willen communiceren. Maar wat doet 

het internet met deze foto’s? Caterina Fake, medeoprichtster van Flickr, schrijft in de catalogus van 

‘Free’ hoe het internet brokstukken informatie geeft maar niet het menselijke verhaal daarachter kan 

vertellen.59 Volgens Fake gaat Oppenheims werk over een gefaalde poging tot een 

gemeenschappelijke ervaring. Opnames van zonsondergangen genomen door soldaten in Irak maken 

de oorlogssituatie niet invoelbaar. Die foto’s op Flickr vertellen wel iets, maar vangen niet het 

menselijk drama. Het werk van Oppenheim is daarmee een van de werken die de kloof toont tussen 

de onverschillige technologie voor informatieverwerking en de menselijke invoer. Halter beschrijft in 

diezelfde catalogus echter de mogelijkheden die het internet biedt, omdat het verschil in tijd en 

ruimte wegvalt.60 Halter gaat er vanuit dat het internet het mogelijk maakt om ervaringen te delen 

ook al ben je op verschillende plekken. Door de zonsondergangen in Irak te koppelen aan een 

zonsondergang in het thuisland, creëert Oppenheim symbolen voor heimwee, moed, hoop en angst, 

aldus Halter. 

 

Door een foto van een zonsondergang die genomen werd door Amerikaanse soldaten in Irak voor 

haar eigen zonsondergang te houden, toont Oppenheim dat een foto van een zonsondergang meer is 

dan een foto van een zonsondergang (meer dan een denotatief niveau). De personen die de 

                                                             
57 Brian O’Connell, ‘Between Appropriation and Reconstruction’, Art & Research 1 (2007), nr. 2 (zomer), p. 2.  
<http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/oppenheim.html> (12 april 2012). 

58 Ed Halter, ‘The Centaur and the Hummingbird’, in: Lauren Cornell e.a. (red.), Free, New York 2011. 
<http://www.newmuseum.org/free/#edhalter> (12 april 2012). 

59 Caterina Fake, ‘How to be Free: Proustian Memory and the Palest Ink’, in: Lauren Cornell e.a. (red.), Free, New York 
2011. <http://www.newmuseum.org/free/#caterinafake> (12 april 2012). 

60 Halter 2011 (zie noot 58).  



28 

 

zonsondergang aanschouwen en de plek waar zij zich bevinden, geven betekenis aan het beeld van de 

zonsondergang. Wat eerst leek op een onopvallend (vakantie)kiekje wordt dus door Oppenheim 

voorzien van een nieuwe betekenis. Deze sentimentele foto’s kunnen verwijzen naar heimwee en hoe 

soldaten hun ervaringen met anderen delen via internet. In Oppenheims poging om een ervaring te 

delen (we zien beiden een zonsondergang), worden de verschillen eigenlijk alleen maar meer 

benadrukt (onze situaties zijn verschillend).  

 
Net als Steve McQueen houdt Lisa Oppenheim zich dus bezig met het zichtbaar maken van wat 

anders onzichtbaar zou blijven. McQueen stelt daartoe actief een archief samen en Oppenheim duikt 

in een bestaand archief. Als men de foto’s al op Flickr zou tegenkomen, zou de link met de oorlog 

niet zijn af te lezen aan de foto’s zelf. Oppenheim wijst op die context, door de foto voor haar eigen 

zonsondergang te houden. McQueen werkt met beelden die we anders niet onder ogen zouden 

komen, maar Oppenheim wijst juist op beelden die iedereen kent (zonsondergangen) en iedereen op 

internet zou kunnen vinden (via Flickr). De plek waar Oppenheim haar bronmateriaal vindt is 

zodoende belangrijker dan in McQueens werk.  
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1.5 Luc Tuymans: Verschillende soorten foto’s gebruiken 
 

Bij Feldmann, McQueen en Oppenheim is de fotografische bron rechtstreeks verwerkt in het 

kunstwerk. Het werk van Luc Tuymans lijkt daarom heel anders: hij gebruikt foto’s als basis voor 

zijn schilderijen. Tuymans gebruikt dezelfde theorie voor al zijn schilderijenseries. Omdat er veruit 

het meeste is geschreven over Tuymans en omdat hij bovendien zelf veel interviews geeft, volgt nu 

eerst een langere tekst over wat Tuymans ideeën zijn voordat ik de tentoonstelling ‘Proper’ uit 2005 

zal beschrijven en analyseren. 

 

In het oeuvre van Luc Tuymans vormt de term ‘authentieke vervalsing’ een rode draad. Tuymans 

legt deze term in meerdere interviews uit aan de hand van de anekdote over het boek van James 

Ensor (1860-1949).61 Toen hij 18 jaar was, won hij met een geschilderd zelfportret naast een 

geldprijs een boek van James Ensor. Hierin zag hij een zelfportret van Ensor dat weliswaar een 

andere vorm, maar dezelfde betekenis had als zijn zelfportret. Tuymans concludeerde dat zijn beeld 

een vervalsing was en dat het niet mogelijk is een origineel te maken.62 Om toch een reden te hebben 

om te schilderen, bedacht Tuymans het thema dat al zijn volgende schilderijen zou leiden: de 

authentieke vervalsingen. Dat klinkt paradoxaal, want een vervalsing is een namaaksel en kan dus 

eigenlijk niet authentiek zijn. Tuymans wil niet andermans schilderijen vervalsen, maar is van 

mening dat ieder beeld al vervalst is. Alle beelden bestaan al. Tuymans meent dat hij geen nieuwe 

beelden kan toevoegen, alleen al bestaande beelden origineel kan interpreteren. Daarom kan je al zijn 

schilderijen zien als onderzoeken naar bestaande afbeeldingen. Die beelden kunnen uit allerlei 

bronnen komen; uit boeken, van internet of televisie, zelfgemaakte schetsen, of foto’s die hij maakte 

met een polaroidcamera of zijn iPhone. Tuymans schildert deze beelden niet één op één na, maar 

maakt talloze voorstudies. Hij bekijkt en analyseert het beeld tot er, volgens hem, niets meer van 

over is.63 Pas als het beeld is ontdaan van zijn betekenissen (als het leeg is), kan hij zich het beeld toe-

eigenen. Voordat Tuymans dus begint met schilderen worden die beelden aangepast en veranderd 

opdat ze net een andere betekenis krijgen: 

 

‘Whether it’s drawings –I make a great deal– a film, a video or a photograph, they 

are already images, and so they have been worked on before they are painted. The 

                                                             
61 De volgende anekdote is gebaseerd op informatie uit het interview met Juan Vicente Aliaga, ‘Interview’, in: Anoniem 
(Phaidon Press red.), PressPLAY. Contemporary artists in conversation, Londen 2005, p. 620. Dit interview verscheen eerder 
in: Ulrich Loock (red.), Luc Tuymans, Londen 20032 (1996), pp. 6-31. Zie bijvoorbeeld ook: Jocks 2001 (zie noot 62),  p. 344. 

62 Heins Norbert Jocks, ‘Malerei ist sinnvoll! Ein Gespräch mit Luc Tuymans’, Kunstforum international 156 (2001), nr. 340 
(augustus-oktober), p. 244. 

63 Éric Suchère, ‘Luc Tuymans. More than a medium’, Art Press (2002) nr. 281 (juli), p. 31.  
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aim is to make them signify in a completely different way from what we have seen 

before.’64  

 

Het gaat hem niet zozeer om de representatie van een onderwerp, maar meer om een reconstructie 

van zijn eigen gedachten over het onderwerp.65 Hij ‘steelt’ of ‘vervalst’ misschien bestaand beeld, 

maar omdat het een persoonlijke reconstructie is, in een persoonlijke stijl, is het schilderij ook 

authentiek. 

 

Hoe komt Tuymans aan zijn onderwerpen? Allereerst gebruikt hij beelden uit de realiteit. Hoewel 

alle beelden misschien al bestaan, wil Tuymans geen abstracte schilderijen maken omdat het voor 

hem niet alleen om vorm kan gaan. Iedere vorm is volgens hem al een keer is geschilderd.66 Het gaat 

Tuymans vooral om betekenis. De band met de werkelijkheid is voor hem heel belangrijk: ‘Ich 

benötige die Verknüpfung mit der Wirklichkeit, mindestens eine bestimmte Form von Realismus, 

den ich anders deute.’67 Het gaat Tuymans om de betekenis van beelden en om de gevolgen van die 

beelden.68 Daar heeft hij bestaande beelden uit de realiteit voor nodig. Het gaat niet zozeer om het 

puur representeren van representaties, maar meer om een reconstructie van zijn eigen gedachten 

over een onderwerp.69 Zijn werken zijn dus eigenlijk interpretaties, vaak van herinneringen en 

gebeurtenissen uit de geschiedenis.  

 

Tuymans gebruikt onder meer foto’s als basis voor zijn schilderijen. Het beeld van deze foto’s 

verandert van betekenis, omdat het beeld geschilderd wordt. Een schilderij heeft een andere 

verhouding tot tijd dan een foto, omdat een foto een momentopname is. Tuymans zegt zelf dat hij 

een heel slechte fotograaf zou zijn, omdat hij altijd te laat zou zijn.70 Een schilderij is, net als film, 

altijd later gemaakt: ‘My images are mental images, formulated after the event, with a time lag.’71 Die 

verhouding tot tijd komt ook terug in hoe de schilderijen ogen: ze lijken te vervagen. Hiermee lijkt 

hij te refereren aan foto’s en herinneringen, die vervagen, in tegenstelling tot schilderijen die door 

ouderdom juist donkerder worden. Zijn werken gaan dus over zijn verhouding tot de tijd en 
                                                             
64 Suchère 2002 (zie noot 63), p. 27. 

65 Craig Garret en Michele Robecchi, ‘The Dark Places. Interview with Luc Tuymans’, Flash Art 37 (2004) nr. 235 (maart-
april), p. 279.   

66 Hans Rudolf Reust, ‘Das megalomane Detail. Ein Gespräch mit Luc Tuymans’, Kunstforum 134 (1996) nr. 320, p. 328. 

67 Jocks 2001 (zie noot 62),  p. 345. 

68 Suchère 2002 (zie noot 63), p. 31. 

69 Garret 2004 (zie noot 65), p. 279. 

70 Garret 2004 (zie noot 65), p. 279. 

71 Suchère 2002 (zie noot 63), p. 27. 
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geschiedenis. Zelf zegt hij ook dat je schilderijen moeilijk kan herinneren als geheel.72 Net zoals je 

een gebeurtenis maar moeilijk helemaal kan herinneren. 

 

In meerdere interviews geeft hij aan te behoren tot de televisiegeneratie; de generatie die veel visuele 

ervaringen opdoet via de televisie, maar weinig echt zelf heeft ervaren.73 Deze beeldcultuur heeft 

consequenties voor hoe de kunstenaar met beelden omgaat: ‘I think it’s almost impossible to make a 

universal image. One can only make bits of images. Existence looks edited.’74 Zelf geeft hij aan dat 

het fragmentarische karakter van zijn schilderijen komt door de invloed van film. Hij heeft van 1982 

tot 1985 gewerkt met film en de manier waarop je in film het beeld kan versnijden, inzoomen, 

uitzoomen en monteren is terug te vinden in zijn schilderijen. De invloed van montage komt 

uitvoeriger aan bod in hoofdstuk 2.  

 

Daar komt bij dat de televisiegeneratie de geschiedenis ervaart op gemedialiseerde wijze. Luc 

Tuymans heeft, in tegenstelling tot zijn ouders, geen persoonlijke herinneringen aan bijvoorbeeld de 

tweede wereldoorlog. De generatie van Tuymans en de generaties daarna vernemen de geschiedenis 

van hun (groot)ouders behalve door verhalen, vooral ook door de beeldcultuur, door de foto’s, de 

filmbeelden en andere documentatie.75 Fotografische documentatie vormt voor een groot deel ons 

idee van hoe een historische gebeurtenis moet zijn geweest, maar kan nooit de hele traumatische 

gebeurtenis representeren. In veel gevallen lijken de schilderijen van Tuymans te wijzen op de 

beperkingen van een representatie van (historisch) terreur of geweld, juist door het schilderen van 

fragmenten. Tuymans heeft tot nog toe geen schilderij gemaakt over 9/11, omdat de mediabeelden 

te precies waren: ‘After the events of 9/11, it became clear to me that the pictures that that moment 

suddenly introduced into the world are fantastically precise. Those attacks were also an assault on 

aesthetics.’76  

 

De tentoonstelling ‘Proper’ (2005) lijkt in bepaalde opzichten wel over de gevolgen van 9/11 te gaan, 

maar Tuymans schildert dat in fragmenten en geeft de gebeurtenissen van 9/11 niet weer. Over het 

ontstaan van de serie zegt hij: ‘I had a sense that I had to make a show about the absurdity -

particularly the political absurdity- that the United States is finding itself in now, especially because 

                                                             
72 Aliaga 2005 (zie noot 61), p. 621. 

73 Aliaga 2005 (zie noot 61), p. 621. 

74 Aliaga 2005 (zie noot 61), p. 621. 

75 Ludo Bekkers, ‘Luc Tuymans, au-delà de la mémoire’, Septentrion 25 (1996) nr. 2, pp. 40-41. 

76 Julian Heynen, ‘Illusion and reality. Interview with Luc Tuymans, Düsseldorf, 13 January 2004’, in: Emma Dexter en 
Julian Heynen (red.), Luc Tuymans, Londen 2004, p. 11. 
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of the mistakes of the Bush administration.’77 De beschrijving van de totstandkoming van de serie is 

echter beter op zijn plek in het volgende hoofdstuk, omdat dit te maken heeft met de 

montagetechniek. Ik zal eerst nog ingaan op de interpretaties van mijzelf en andere kunsthistorici en 

–critici.  

 
Representeren 

In tegenstelling tot de werken van Feldmann, McQueen en Oppenheim is de herkomst van de 

gebruikte foto van minder groot belang voor de interpretatie van de schilderijen van Tuymans. In 

enkele gevallen speelt Tuymans met de connotaties van het oorspronkelijke beeld (zoals in de serie 

Der Diagnostische Blick, 1992), maar vaak ook niet. Zoals hierboven al aangegeven, wil de schilder het 

beeld ‘leeg’ maken voor hij het gebruikt. Tuymans vervangt de connotaties van een beeld.78 

 

Herinneringen en historische gebeurtenissen zijn belangrijke thema’s in het oeuvre van Tuymans. 

Dat hij onder meer foto’s gebruikt als bronmateriaal om deze thema’s aan te kaarten lijkt mij logisch 

om twee redenen. Ten eerste hebben foto’s vanwege hun indexicale karakter een heel directe band 

met de realiteit en dat is waar Tuymans het over wil hebben. Ten tweede zijn foto’s, net als 

herinneringen, fragmentarisch. Het zijn momentopnamen. Een foto geeft slechts een klein stukje van 

de realiteit weer (en dat stukje kan zelfs gemanipuleerd zijn). Foto’s zijn weliswaar hulpmiddelen om 

te herinneren, maar kunnen niet volledig zijn. In tegenstelling tot videofilm kan een foto geen 

verhaal vertellen, hoogstens een verhaal suggereren. In een foto zie je slechts een deel van iets wat 

ooit ongeveer op die manier heeft plaatsgevonden (voor de lens), maar wat je doet denken aan 

volgende beelden. In zijn schilderijen speelt Tuymans met de combinatie van beelden en de 

associaties die dat oplevert. Op die manier wordt het beeld meer dan een momentopname. 

 

Museumdirecteur Ulrich Loock (1953) trekt overtuigend de parallel tussen de schilderkunst van 

Tuymans en herinneringen: beiden komen ‘later’.79 Een herinnering komt nooit exact overeen met 

een gebeurtenis of object; het is een interpretatie die gekleurd wordt door persoonlijke 

omstandigheden. Een schilderij over een herinnering is een vervalsing omdat het altijd een 

representatie is van een object of gebeurtenis. En het is authentiek omdat het een persoonlijke 

interpretatie is. Geen enkele herinnering kan beweren de juiste representatie van een gebeurtenis te 

zijn. Een vervalsing kan dus authentiek zijn als ontoereikende representatie. Volgens Loock gaan de 

                                                             
77 Robert Ayers, ‘The AI Interview: Luc Tuymans’, Artinfo 23 oktober 2007. 
<http://www.artinfo.com/news/story/17171/luc-tuymans/> (12 april 2012). 

78 Zelfs het denotatieve niveau is niet altijd duidelijk. In hoofdstuk 3 zal ik uitleggen dat de onderwerpen van de schilderijen 
van Tuymans niet altijd herkenbaar zijn op het eerste gezicht. 

79 Ulrich Loock, ‘On layers of sign-relations, in the light of mechanically reproduced pictures, from ten years of exhibitions’, 
in: Ulrich Loock (red.), Luc Tuymans, Londen 20032 (1996), p. 44. 
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schilderijen van Tuymans dus eigenlijk over de beperkingen van representaties. Tuymans gaf zelf in 

een interview in 1996 ook aan geïnteresseerd te zijn in het versterken van argumenten tegen 

representaties.80 Hij zei dit in de context van het werk van Gerhard Richter (1932). Richter en 

Tuymans worden vaak vergeleken, omdat zij beiden fotografie als bron gebruiken voor hun 

schilderijen. Er is echter wel een groot verschil, dat al vroeg door enkele critici werd erkend: Richter 

bevraagt het medium en onderzoekt de grenzen van de schilderkunst en Tuymans is geïnteresseerd 

in het motief.81 

 

In een aantal vroege schilderijen lijkt Tuymans de onmogelijkheid van het afbeelden van de 

Holocaust te erkennen, maar wil hij het onderwerp toch aankaarten. Hij raakt het onderwerp via een 

omweg, door te kiezen voor het fragment. Zo schilderde hij bijvoorbeeld de Duitse architect Albert 

Speer (1906-1981) op skivakantie. De titel Der Architekt (1997) roept associaties op over deze 

‘architect van het Derde Rijk’, zonder dat Tuymans ook maar iets representeert van Speers 

handelingen of gevolgen. Tuymans kiest dus fragmenten die niet het ‘beslissende moment’ zijn. 

Henri Cartier-Bresson (1908-2004) introduceerde deze term in 1952 voor een foto waarin het 

esthetisch hoogtepunt (de ideale compositie) samenvalt met het hoogtepunt van de gebeurtenis. Een 

foto die alles zegt. Zoals hierboven al aangegeven, gelooft Tuymans niet dat een dergelijk beeld kan 

bestaan. Tuymans kiest er daarom niet voor om te proberen het hart van een onderwerp te 

representeren, maar kiest bij wijze van spreken voor de ‘rand’. Hij nadert het onderwerp, maar kan er 

geen beeld van maken.82 Op die manier is hij meerdere historische gebeurtenissen genaderd, zoals 

zijn serie over het Belgisch koloniaal verleden die hij toonde op de Biënnale van Venetië in 2001. 

 

In veel recente persberichten komt ook naar voren dat ‘9/11’ tot zijn onderwerpen behoort.83 Maar 

in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Holocaust, heeft hij de gebeurtenis zelf nooit aangekaart. De 

gebeurtenis komt echter wel op twee verschillende momenten terug. Allereerst op de Documenta in 

2002 en vervolgens in de tentoonstelling ‘Proper’ in de David Zwirner Gallery in New York in 2005.  

 

Omdat Luc Tuymans als een soort moderne historieschilder werd beschouwd, verwachtte men op de 

politieke Documenta 11 in 2002 een reactie op de aanslagen van 11 september. Tuymans toonde 

echter een stilleven. Omdat men denkt, zoals hierboven al besproken, dat hij aan historische 

                                                             
80 Luk Lambrecht, ‘Luc Tuymans. Sowing the seed of a new painting’, Flash Art 29 (1996) nr. 188 (mei-juni), p. 78. 

81 Zie noot 4 in: Hans Rudolf Reust, ‘Confrontation with Lost Meaning. On the Painting of Luc Tuymans’, Parkett (1993) 
nr. 37, p. 109. Of: Owen Drolet, ‘Luc Tuymans. The truth of the matter’, Flash Art 37 (2004) nr. 235 (maart-april), pp. 77-
78.  

82 Godehard Janzing, ‘Die Gaskammer als ästhetisches Erlebnis’, Kritische Berichte 29 (2001) nr. 4, p. 84.  

83 Bijvoorbeeld op: Anoniem, ‘Luc Tuymans. Retrospective’, Paleis voor Schone Kunsten, 2011. 
<http://www.bozar.be/activity.php?id=9137&lng=nl> (12 april 2012). 
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gebeurtenissen refereert door juist fragmenten of details te schilderen, werd het stilleven gezien als 

een statement over de onmogelijkheid van een representatie van 9/11.84  

 

In de tentoonstelling ‘Proper’ in het najaar van 2005 in de galerie van David Zwirner in New York 

was het schilderij Demolition (2005) te zien. Het is een schilderij van een grote beeldvullende wolk. 

Linksonder is een deel van een lantaarnpaal zichtbaar, waardoor je een idee krijgt van de grootte van 

de wolk. Het deed recensent Ken Johnson van The New York Times denken aan de aanslagen van 11 

september en andere terroristische bommen.85 Ook in The New York Sun, Village Voice en ARTnews 

werd de wolk direct geassocieerd met 9/11.86 Door de context waarin het werk te zien was, namelijk 

in New York, en door de omringende schilderijen (onder meer een portret van Condoleezza Rice een 

schilderij van een timer) leek het een representatie van de aanslagen van 11 september. Luc Tuymans 

staat er echter om bekend dat hij gebeurtenissen nooit direct weergeeft. Volgens het persbericht van 

David Zwirner toont Demolition (2005) slechts de wolk die volgt op de sloop van een gebouw, met op 

de voorgrond een New York City lantaarnpaal.87 Het persbericht legt zelf niet de link met 9/11, 

maar de verwijzing naar een ‘New York City street lamp’ suggereert misleidend naar de 

gebeurtenissen op 11 september 2001. Tuymans legt namelijk zelf uit dat de foto waar het schilderij 

op gebaseerd was, niet van 9/11 is, maar van de sloop van een gebouw in Chicago in 1995.88 

Tuymans was zich er echter wel degelijk van bewust dat het beeld in de context van de 

tentoonstelling associaties zou oproepen met de terroristische aanslagen.89 Volgens kunstcriticus 

Gerrit Vermeiren gaat het schilderij daarom over hoe de bezoeker dergelijke beelden direct 

associeert met 9/11.90 Zo kan een schilderij gebaseerd op een foto van de afbraak van een pand in 

Chicago in 1995 in een tentoonstelling in New York verwijzen naar de aanslagen op de Twin 

Towers in 2001. Volgens curator Ralph Rugoff gaat het schilderij daarmee eigenlijk over 

mediabeelden.91 Het schilderij wijst volgens Rugoff op het afstompende effect dat de eindeloze 

herhaling van de beelden van de instorting van de Twin Towers heeft op het collectieve geheugen. 

Door een spoor van een gebeurtenis te tonen (de wolk) in plaats van de gebeurtenis zelf (het gebouw 

                                                             
84 Zie bijvoorbeeld: Anoniem, ‘Luc Tuymans, ‘Still Life’, The Saatchi Gallery, Londen (z.j.). < http://www.saatchi-
gallery.co.uk/artists/artpages/tuymans_Still_Life.htm > (12 april 2012). 

85 Ken Johnson, ‘Luc Tuymans’, The New York Times 28 oktober 2005. 

86 David Cohen, ‘The Couch-Potato Painter’, The New York Sun 20 oktober 2005. En: Jerry Saltz, ‘Mr. System and Dr. 
Death’, Village Voice 9 november 2005. En: Linda Yablonsky, ‘Luc Tuymans’, ARTnews 105 (2006) nr. 2 (februari), p. 128. 

87 Anoniem, ‘Luc Tuymans: Proper’, persbericht, New York (David Zwirner) 27 september 2005. 

88 Luc Tuymans, Pablo Sigg en Tommy Simoens (red.), Is it Safe?, Londen 2010, p. 37. 

89 Ayers 2007 (zie noot 77). 

90 Gerrit Vermeiren, ‘Proper’, in: Luc Tuymans, Pablo Sigg en Tommy Simoens (red.), Is it Safe?, Londen 2010, p. 54. 

91 Ralph Rugoff, ‘Luc Tuymans: Inside the box’, in: Madeleine Grynsztejn en Helen Molesworth, Luc Tuymans, New York 
2009, pp. 55-56. 
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dat instort) onderscheidt dit beeld zich van die mediabeelden. Hiermee demonstreert Tuymans 

volgens Rugoff dat je een onderwerp alleen gecamoufleerd, dus indirect, kan tonen. ‘Proper’ wordt 

inmiddels in overzichtstentoonstellingen een post-9/11 serie genoemd.92 De andere schilderijen, en 

hoe zij elkaars betekenis beïnvloeden, komen aan bod in hoofdstuk 2. 

                                                             
92 Bijvoorbeeld op: Anoniem, ‘Luc Tuymans’, persbericht, e-flux 19 oktober 2010. <http://www.e-
flux.com/announcements/luc-tuymans-3/> (12 april 2012). 



36 

 

1.6 Voorlopige conclusie 
 

Deze vier kunstenaars gebruiken allen foto’s als basismateriaal voor hun kunst. Zij veranderen deze 

foto’s omwille van uiteenlopende intenties, waardoor hun kunstwerken verschillend ogen. Toch zijn 

er ook overeenkomsten te ontdekken met betrekking tot hun keuze van foto’s, het gebruik van die 

foto’s en hoe die foto’s gelezen kunnen worden.  

 

Foto’s kiezen 

Feldmann, McQueen, Oppenheim en Tuymans kiezen foto’s die zij actief bij elkaar zoeken. Vaak zijn 

dat foto’s die niet eenvoudig gevonden worden. Feldmann verzamelt voorpagina’s van zoveel 

mogelijk verschillende kranten die verschenen op 12 september 2001. McQueen vraagt portretfoto’s 

aan nabestaanden van overleden soldaten. Oppenheim zoekt op Flickr naar foto’s van 

zonsondergangen genomen door soldaten in Irak. In tegenstelling tot de andere drie kunstenaars die 

gelijksoortige foto’s verzamelden (voorpagina’s, portretten, zonsondergangen), verzamelt Tuymans 

ongelijksoortige beelden uit verschillende bronnen die door hun combinatie betekenis krijgen. 

Hoewel het bronmateriaal van de vier kunstwerken verschillend van aard is, zijn het beelden die te 

maken hebben met geschiedenis en herinnering. Feldmann en Tuymans gebruiken de beelden die 

vaak gezien zijn. De beelden van de terroristische aanslagen zijn immers vaak herhaald op televisie 

en in de pers. McQueen en Oppenheim kiezen juist beelden die onopvallend zijn, beelden die je 

eenvoudig zou kunnen verwarren met gewone portretfoto’s of vakantiekiekjes. De kunstenaars 

vragen de beschouwer om nog eens goed te kijken naar deze beelden.  

 

Foto’s gebruiken 

Nadat de kunstenaars hun foto’s hebben gekozen of verzameld, geven zij een nieuwe vorm aan de 

foto’s. Feldmann lijst alle pagina’s in en hangt ze naast elkaar. McQueen maakt series postzegels van 

de portretfoto’s. Oppenheim print de foto’s van de zonsondergang, fotografeert ze opnieuw terwijl ze 

de foto’s voor haar eigen zonsondergang vasthoudt en maakt daar een slideshow van. Tuymans kiest 

details van de foto’s, of gebruikt het beeld in zijn geheel als basis voor een schilderij dat hij schildert 

in zijn persoonlijke stijl. Deze nieuwe vormen veranderen de betekenissen van het bronmateriaal, of 

voegen er nieuwe betekenislagen aan toe. Door de context van een beeld te wijzigingen, tonen de 

vier kunstenaars allen dat de context waarin een beeld bekeken wordt, invloed heeft op de 

interpretatie van een foto. Het maakt verschil of een foto in een krant of in een tentoonstelling; in een 

familiealbum of op een postzegel; op Flickr of in een museum te zien is. De kunstenaars veranderen 

de betekenis van een foto, of voegen er betekenislagen aan toe, wanneer zij zich deze toe-eigenen. In 

tegenstelling tot Feldmann, McQueen en Oppenheim zegt alleen Tuymans niets over zijn 
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bronmateriaal zelf, maar toont wel aan hoe de beschouwer betekenis toekent aan een beeld. Door de 

omringende beelden kon een sloping in Chicago de instorting van de Twin Towers betekenen.  

 

Foto’s lezen 

Net als de kunstenaars van de Picturesgeneratie, tonen deze kunstenaars aan dat een foto meer is dan 

een afbeelding van de werkelijkheid. Zij laten echter ook zien dat een foto een veelheid aan 

betekenissen kan hebben. Passend bij Verwoerts idee dat appropriation sinds de jaren negentig van 

karakter is veranderd, worden de foto’s niet door de kunstenaars geanalyseerd alsof zij ‘dode 

objecten’ zijn. Alle ‘spoken’ van de geschiedenissen van de foto worden aangeroepen, of om het 

anders te zeggen: de foto kan door de beschouwer op verschillende manieren geïnterpreteerd 

worden. Er is immers niet meer één lineaire geschiedenis, maar er zijn allemaal kleine 

geschiedenissen. Niet alleen de context van de het werk, maar ook de associaties die de beschouwer 

krijgt bij het beeld hebben dus invloed op de betekenis. Deze kunstenaars houden rekening met de 

vooroordelen van de beschouwers en met de relaties die zij kunnen aangaan met het werk. Het werk 

van Feldmann laat door de verschillende perspectieven (de verschillende kranten) de meeste 

associaties toe, omdat het je vraagt na te denken over hoe jij de gebeurtenissen (via de media) hebt 

ervaren. McQueen en Oppenheim zetten je aan het denken over hoe het moet zijn geweest om als 

soldaat in Irak gestationeerd te zijn. Tuymans laat zijn eigen stem het meeste horen in de vorm van 

een mening over de politieke situatie in Amerika na 9/11.  

 

Het is al even aangestipt: Feldmann en Tuymans lijken ook iets te zeggen over de beeldcultuur, waar 

beelden van ‘9/11’ eindeloos herhaald worden tot ze in het collectief geheugen gegrift zijn. Het 

volgende hoofdstuk gaat over serialiteit en reproductie. Hier wordt besproken welke invloed 

herhaling (door de media) heeft op welke beelden we onthouden, maar ook hoe het combineren van 

beelden in verzamelingen, combinaties en montage zorgt voor nieuwe betekenislagen van de 

kunstwerken. 
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Hoofdstuk 2: Herhalen en combineren 
 
In het eerste hoofdstuk kwam aan bod hoe een foto van betekenis kan veranderen als een kunstenaar 

zich deze foto heeft toegeëigend. Het valt op dat alle vier de kunstenaars het niet houden bij het 

gebruiken van een enkel beeld, maar beelden gaan verzamelen en er ook series van maken. Door een 

combinatie van beelden te maken wordt er wederom een betekenislaag aan het oorspronkelijke beeld 

toegevoegd. Dit is geen nieuw idee. De fotomontage is een vorm van collage en die artistieke 

techniek werd al gebruikt door de kubisten aan het begin van de twintigste eeuw. Ook dadaïsten 

speelden met het feit dat een foto of een beeld geen stabiele betekenis heeft die geheel overeind blijft 

in een andere context. Een combinatie van fotografische fragmenten vormt een nieuwe context voor 

deze fragmenten en het verwekt een nieuw beeld in het hoofd van de beschouwer. Door beelden met 

elkaar te combineren, kan een kunstenaar een verhaal vertellen.  

2.1 Inleiding 
‘Reproductie’ en ‘serialiteit’ zijn significante termen als het goed om fotografie. Niet alleen kan iedere 

foto in theorie gereproduceerd worden, in onze beeldcultuur worden beelden bovendien veel 

herhaald. Uit de verzameling krantenpagina’s van Hans-Peter Feldmann blijkt al hoe de foto’s van de 

aanslagen op de Twin Towers overal herhaald werden. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat deze 

gebeurtenis de meest gefotografeerde gebeurtenis tot nu toe is.93 Die veelheid aan beelden zou de 

beschouwer immuun kunnen maken voor het effect van dergelijke beelden. Als de eerste schok is 

weggevallen, raak je dan niet verveeld of zelfs geïrriteerd door die schijnbaar eindeloze herhaling 

van beelden? Andy Warhol (1928-1987) stelde in de jaren zestig deze vraag al door beelden van 

ongevallen te herhalen in zijn Death and Disaster-serie. In een interview in 1963 zei hij: ‘(…) when 

you see a gruesome picture over and over again, it doesn't really have any effect.’94 Volgens de 

schrijfster en essayist Susan Sontag (1933-2004) komt dat echter niet door de herhaling zelf, maar 

doordat een afstompend effect optreedt wanneer medelijden niet kan leiden tot een actie (wanneer je 

niets kan doen aan het vele leed dat je ziet).95 De vier kunstwerken die centraal staan in dit essay 

kunnen gezien worden als een manier om via herhaling toch een actieve houding te vragen van de 

beschouwer. De kunstwerken zetten weliswaar niet aan tot een handeling, maar vragen de 

beschouwer om te reflecteren op de beelden, de situaties waar die beelden naar verwijzen en naar hun 

eigen situatie. 

 

                                                             
93 De tentoonstelling ‘Here is New York’ in Soho toonde al die foto’s; van amateuropnamen tot professionele foto’s. Het 
immense archief staat ook online: Here is New York, <http://hereisnewyork.org/gallery/> (12 april 2012). 

94  G. R. Swenson, ‘What is pop art?’, ARTnews 62 (1963) nr. 7 (november), p. 60. 

95 Susan Sontag, Regarding the pain of others, New York 2003, pp. 100-103. 
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De montagetechniek wordt door de vier kunstenaars op verschillende wijzen toegepast. Hans-Peter 

Feldmann verzamelt soortgelijke beelden. Hiermee benadrukt hij de overeenkomsten en de 

verschillen in standpunten. Ook Steve McQueen verzamelt gelijksoortige beelden, maar bij hem gaat 

het er juist om zijn verzameling zo compleet mogelijk te maken. Binnen het werk is veel herhaling 

zichtbaar, omdat de postzegelvellen bestaan uit een reeks foto’s. Lisa Oppenheim verzamelt 

gevonden foto’s van zonsondergangen en combineert die met de zonsondergang die zij zelf 

waarneemt. Luc Tuymans is eigenlijk op het eerste gezicht de vreemde eend in de bijt. Niet alleen 

verzamelt hij ongelijksoortige beelden, ook is het fotografisch beeld nauwelijks herkenbaar in de 

schilderijen. Hij hanteert de montagetechniek vooral in de tentoonstellingvorm. Toch proberen de 

vier kunstenaars door beelden te combineren tot series een verhaal te vertellen. 
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2.2 Hans-Peter Feldmann: Verzamelen van perspectieven 
 

Het kunstwerk 9/12 Front Page (2001) van Hans-Peter Feldmann bestaat uit honderd voorpagina’s 

van kranten die verschenen op 12 september 2001. De aanslagen van 11 september op de Twin 

Towers waren die dag voorpaginanieuws. De aanslagen speelden bij iedereen die het zag een 

belangrijke rol in het alledaags leven van 11 september en de dagen die daarop volgden. Dat blijkt 

uit het feit dat de gebeurtenis bijna overal ter wereld voorpaginanieuws was. Verreweg de meeste 

mensen zullen deze gebeurtenis niet zelf, maar via de media hebben gezien. Op veel nieuwsstations 

werd rechtstreeks uitgezonden hoe het tweede vliegtuig in de tweede toren vloog. Dit maakte van de 

aanslag op 11 september een collectieve herinnering. De meeste mensen weten nog precies wat ze 

deden en waar ze waren op 11 september 2001. Feldmann is geïnteresseerd in hoe de verschillende 

landen de aanslagen presenteren. Om vergelijkingen mogelijk te maken, toont hij de vele 

voorpagina’s zo neutraal mogelijk. Ongeacht het formaat van de krant, worden alle kranten in gelijke 

passe-partouts getoond. De serie werd drie rijen hoog gepresenteerd en besloeg de hele wand toen 

het voor het eerst werd getoond in de tentoonstelling ‘Archive Fever’ in New York in 2008 en later 

op de Gwangju biënnale in Zuid-Korea in 2010.  

 

Feldmann zegt zelf dat zijn verzamelingen ontstaan doordat hij begint met het verzamelen van 

objecten of beelden die hem bevallen. Zo begon hij vanuit een gevoel van nostalgie speelgoed te 

zoeken dat hij vroeger bezat. Daarna heeft hij dat speelgoed gecategoriseerd en er gelijksoortige 

objecten bij verzameld.96 Zoals in het vorige hoofdstuk al werd aangegeven, begon Feldmann met 

het verzamelen van beelden om het wensdenken van mensen te inventariseren. De grootte van de 

verzameling heeft volgens hem enerzijds te maken met wat iedere verzamelaar eigen is: een 

verlangen naar compleetheid.  

 

Anderzijds moet de verzameling ook groot zijn, om het mogelijk te maken om hoofdgroepen te 

onderscheiden. Bijvoorbeeld: om te weten wat typisch is voor tuiniertijdschriften, moet je misschien 

wel zeventig of honderd tijdschriften leren kennen voor je de hoofdlijnen van tuiniertijdschriften kan 

herkennen, aldus Feldmann.97 Van sommige dingen moet je meerdere soorten zien om het te 

begrijpen, om te voorkomen dat je denkt dat een enkel beeld representatief is voor alle beelden. Zo 

zegt hij zelf: ‘To put it very simple: If you see only one Japanese guy, you imagine they all look the 

same, whereas if you go to Japan you realize that they are all just as different from each other, as we 

are.’98 

                                                             
96 Lippert 1977 (zie noot 16), p. 41. 

97 Lippert 1977 (zie noot 16), p. 47. 

98 Carl 2010 (zie noot 19). 
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Feldmann begon voorpagina’s van kranten die verschenen op 12 september 2001 te verzamelen 

omdat hij besefte dat de gebeurtenis van de dag daarvoor heel belangrijk was. Een dergelijke grote 

gebeurtenis vindt maar een keer in de zoveel jaar plaats.99 Hoe reageerden de kranten op 9/11? Naar 

eigen zeggen heeft hij veel geleerd over de landen waar de kranten vandaan kwamen door de 

voorpagina’s te vergelijken:  

 

‘For some countries, the page only had a two-centimeter note about 9/11, but mainly 

they were full pages. They had collages, too, and one collage in this collection had 

people laughing in front of the crashing towers. And also for the text, the titles, there 

are only two to three words. It was interesting to study this.’100  

 

Hij benadrukt dat het hem niet gaat om de politieke inhoud van de gebeurtenis. Feldmann zegt 

slechts een grote hoeveelheid beelden te willen vergelijken. Hiermee onderzoekt hij de representatie 

van 9/11 in de media en daarmee uiteindelijk ook hoe mensen de gebeurtenis (via de media) hebben 

ervaren. 

 

Reacties op 9/11 vergelijken om overeenkomsten te benadrukken 

Volgens de kunsthistoricus David Stroband maakt Feldmann series om een zekere objectiviteit te 

waarborgen, of om in ieder geval overhaaste conclusies te voorkomen.101 Volgens Stroband heeft 

Feldmann interesse in de breuklijn tussen de droom- en de alledaagse wereld en dat heeft te maken 

met Feldmanns jeugd.102 Feldmann groeide op in het naoorlogse Düsseldorf. De pers was in die tijd 

in de handen van de geallieerden en Feldmann groeide daardoor op met Amerikaanse beelden, die hij 

ook verzamelde. Op een gegeven moment besefte hij dat deze beelden niet overeenkwamen met zijn 

omgeving. Sindsdien gelooft hij niet meer in de waarheidsgetrouwheid van een enkel beeld: een serie 

kan iets veel beter verduidelijken dan een enkel beeld dat kan.  

 

Door een serie te maken van een onderwerp, maak je vergelijkingen mogelijk. 9/12 Front Page 

(2001) toont een belangrijke gebeurtenis vanuit verschillende perspectieven. Het werk lijkt daardoor 

neutraal te zijn. Volgens de curator van de tentoonstelling ‘Archive Fever’, Okwui Enwezor, laat 

Feldmann de beschouwer oordelen of 9/12 Front Page (2001) moet worden behandeld als een 

kunstwerk of als een openbare getuigenis, doordat Feldmann zelf geen commentaar lijkt te leveren 

                                                             
99 Goldstein 2010 (zie noot 21). 

100 Goldstein 2010 (zie noot 21). 

101 David Stroband, ‘Hans-Peter Feldmann. Een professionele voyeur’, AKT 18 (1994), nr. 3 (september), p. 13. 

102 Stroband 1994 (zie noot 101), pp. 13-14. 
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op de gebeurtenissen.103 Het werk gaat namelijk over de verbeelding door de media van een 

gebeurtenis die een collectieve herinnering is geworden - juist door de media. Een foto wordt 

meestal gebruikt om iets te herinneren, maar kan nooit het hele verhaal vertellen.104 Foto’s in een 

serie vullen elkaar aan en tonen een gebeurtenis vanuit meerdere perspectieven. 

 

Het werken in series dient dus twee doelen in Feldmanns oeuvre. Enerzijds brengt Feldmann 

bepaalde beeldmotieven in kaart om vergelijkingen mogelijk te maken. Veel werken uit Feldmanns 

oeuvre gaan over banale onderwerpen; zoals knieën of bergen of fietsen, maar soms ook om 

zwaardere onderwerpen als de mediarepresentatie van de aanslag op de Twin Towers. Tegelijkertijd 

krijgen de foto’s, door ze als serie te presenteren, een open karakter. Ook Steve McQueen verzamelt 

foto’s en onthoudt zich van politiek commentaar. 

 

                                                             
103 Okwui Enwezor, Archive fever. Uses of the document in contemporary photography, Göttingen 2008, p. 30. 

104 Dominic Eichler, ‘The Collector’, Frieze (2005), nr. 91 (mei). <http://www.frieze.com/issue/article/the_collector/> (12 
april 2012). 
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2.3 Steve McQueen: Verzamelen van gezichten 
 

Queen and Country (2003-2009) van Steve McQueen gaat eigenlijk net als 9/12 Front Page (2001) van 

Feldmann over het dichterbij brengen, of zichtbaar maken, van dat wat ergens anders gebeurt. Het 

lijkt misschien alsof 9/11 alleen in New York plaats vond, maar door de media is het ook buiten 

Amerika een collectieve herinnering geworden. Feldmann toont dat door voorpagina’s van 

internationale kranten te verzamelen. Daarbij lijkt Feldmann naar een vorm van volledigheid te 

streven: zoveel mogelijk verschillende kranten. McQueen lijkt net als Feldmann te streven naar 

volledigheid: hij wil zo veel mogelijk soldaten eren. Dit streven naar volledigheid lijkt een middel te 

zijn om geen politiek standpunt in te nemen. McQueen wil slechts de Britse soldaten die sneuvelden 

in Irak bij de Britten thuis brengen. Hij wil dit doen door series postzegels uit te geven.  

 

Queen and Country (2003-2009) bestaat op het moment nog uit een eikenhouten kast, het type kast 

waar zeldzame postzegels in worden bewaard. Op ieder uitschuifbaar paneel is een vel met facsimile 

postzegels te zien. Op een postzegelvel staat 168 keer hetzelfde portret van een overleden soldaat in 

een raster van twaalf portretten breed en veertien hoog. De vellen zijn chronologisch geordend; het 

eerste paneel toont de eerst gestorven soldaat (21 maart 2003) en het laatste paneel de meest recent 

gestorven soldaat (12 februari 2009). Queen and Country (2003-2009) is daarom serieel in twee 

opzichten: binnen het postzegelvel vindt een herhaling plaats en alle postzegelvellen bij elkaar zijn 

ook een serie. Voor McQueen is vooral dat laatste aspect belangrijk: hij wil aan zoveel mogelijk 

gesneuvelde Britse soldaten een postzegelvel wijden. Net als voor Feldmann gaat het voor McQueen 

om een vorm van compleetheid. Die compleetheid is voor Feldmann belangrijk om te laten zien dat 

er vele perspectieven mogelijk zijn; er is niet één beeld dat een gebeurtenis ten volle kan 

representeren. Bij het werk van McQueen is de grootte van de verzameling vooral een streven naar 

volledigheid: het gaat om iedere soldaat die gestorven is tijdens de oorlog in Irak, met uitzondering 

van de enkele soldaten van wie de nabestaanden niet mee wilden werken met het project. In 2007 zei 

McQueen daarom dat het een werk onder constructie bleef tot de laatste soldaat thuis was.105  

 

McQueen kiest voor een serieel werk in plaats van een enkel werk, omdat hij de soldaten als 

individuen wil eren. McQueen vindt het belangrijk dat het uitschuiven van een lade een fysieke 

handeling is, waarna een gevoel van intimiteit moet ontstaan als de bezoeker oog in oog staat met 

het portret van een overledene.106 Om deze ervaring voor zoveel bezoekers mogelijk te maken liet 

het Britse onafhankelijke liefdadigheidsfonds The Art Fund het kabinet reizen naar musea, galeries, 

                                                             
105 Anderson 2008 (zie noot 32). 

106 Searle 2007 (zie noot 33). 
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bibliotheken en universiteiten verspreid over het Verenigd Koninkrijk. Het kabinet heeft nu een 

permanent onderkomen in het Imperial War Museum. Maar het uiteindelijk doel van McQueen is 

dat de postzegels daadwerkelijk in gebruik worden genomen en dat de intimiteit zo in huiselijke 

kring ontstaat. Het is de bedoeling dat de portretten van de overleden soldaten gaan circuleren in het 

dagelijks leven en niet staan te verstoffen in een museum.107 Hij wil dat de gebeurtenis dichter bij de 

mensen komt:  

 

‘It’s happening but only on the TV screen, it’s only happening in the media, it’s not 

real. Therefore you have to break that line; try to engage the public in a way that’s 

within their every day experience.’108  

 

McQueen vindt dus de persoonlijke verhouding van de beschouwer tot het kunstwerk van groot 

belang en wil zo veel mogelijk mensen bereiken. Een beeldhouwwerk in een park zou niet genoeg 

mensen bereiken en niet persoonlijk genoeg zijn.109 Een enkel postzegelvel zou niet alle soldaten 

persoonlijk herdenken. Zolang de postzegels nog niet zijn uitgegeven door Royal Mail, is het 

kunstwerk voor McQueen dus nog niet voltooid. 

 

De familiekiek als eerbetoon 

Opmerkelijk genoeg heeft Queen and Country (2003-2009) dus eigenlijk twee vormen. Het heeft de 

vorm die het nu heeft: het eikenhouten kabinet. Maar McQueen wil dat de postzegels uitgegeven 

worden. Martin Herbert schreef in een column in Artforum dat de gereduceerde, huidige vorm ook 

erg krachtig is. Hij ziet de invloed van Warhol terug in Steve McQueens gebruik van een raster.110 

Dit is een vreemde vergelijking. Hoewel McQueen wel heeft aangegeven geïnspireerd te zijn geweest 

door Warhols films voor zijn eigen films, lijkt de invloed in Queen and Country (2003-2009) niet direct 

evident.111 De vormen van de kunstwerken van Warhol en McQueen lijken op het eerste gezicht 

misschien overeenkomsten te hebben. Warhol en McQueen gebruiken allebei foto’s die zij niet zelf 

                                                             
107 Anderson 2008 (zie noot 32). 

108 James 2010 (zie noot 39). 

109 Charles Darwent, ‘Your country needs you: The artist Steve McQueen on what Britishness means to him’, The 
Independent, 24 mei 2009. In dit interview zegt hij: ‘Everyone can get involved in it, if they're posting letters or getting a 
letter, not mediated through the TV or the internet or the media, but through the everyday. It's dispersed, available to 
anyone – not some bronze sculpture in a city somewhere where only a few people can see it. And that's only fair. It's Queen 
and country, after all, and we are the country. We are all involved.’ 

110 Herbert 2007 (zie noot 49): ‘Andy Warhol, a clear influence on McQueen's film work (though not, he says, a conscious 
one here), is a ghostly presence in the grids of faces, their mute images utterly incommensurate with the lives lost.’  

111 Steve McQueen bespreekt de invloed van Andy Warhols film Couch (1964) en hoe de vertraging van het filmbeeld 
ervoor zorgt dat de film ‘pulseert’. Zie: Steve McQueen, ‘Life in Film: Steve McQueen’, Frieze (2007), nr. 109. 
<http://www.frieze.com/issue/article/steve_mcqueen/> (12 april 2012). 
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hebben gemaakt. En allebei tonen ze het in een rastervorm. Warhol maakte bijvoorbeeld een raster 

van gezeefdrukte portretten van beroemdheden, zoals Marilyn Diptych (1962) of van foto’s van 

rampen voor zijn Death and Disaster-serie. Warhol speelde met de herhaling van beelden in de media 

en was geïnteresseerd, zoals al bleek uit het eerder genoemde interview uit 1963, hoe die herhaling 

een beschouwer kan afstompen. Hij maakte eigenlijk iets opnieuw zichtbaar en speelde met de grens 

tussen massamedia en kunst, populaire cultuur en zogenaamde ‘high art’. McQueen maakt ook iets 

zichtbaar wat anders misschien onzichtbaar was gebleven, met dit grote verschil dat de betreffende 

foto’s niet uit de media komen, maar uit familiealbums en dus nooit eerder zichtbaar waren in het 

publieke domein. Terwijl Warhol gebruik maakt van het sensationele karakter van foto’s uit de 

media, voorkomt McQueen dit effect door het gebruik van familiekiekjes. McQueen zet het raster in, 

omdat zijn uiteindelijk doel is dat de portretten op postzegels uitgegeven worden. Je zou kunnen 

zeggen dat het raster bij McQueen een noodzakelijk middel is tot een doel (het evoceren van een vel 

postzegels), en bij Warhol het raster zelf een nadrukkelijker doel is. 

 

Als de Royal Mail de postzegels in de toekomst daadwerkelijk zou uitgeven, is alleen de 

productiewijze nog serieel, maar de ervaring zal gaan om een enkel beeld. De beschouwers 

veranderen dan in deelnemers wanneer zij een brief versturen of ontvangen. Het kunstwerk van Lisa 

Oppenheim heeft ook te maken met soldaten in Irak. 
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2.4 Lisa Oppenheim: Verzamelen van zonsondergangen 
 

Het werk van de Amerikaanse Lisa Oppenheim gaat net als het werk van de Britse Steve McQueen 

over de soldaten in Irak. Allebei gebruiken zij persoonlijke foto’s van de soldaten om de oorlog als 

het ware ‘thuis’ te brengen. Maar McQueen wil de gesneuvelde soldaten eren en Oppenheim wil 

ingaan op de situatie van de soldaten aan het front. 

 

The Sun is Always Setting Somewhere Else (2006) bestaat uit vijftien dia’s in een diaprojector en bestaat 

ook als slideshow online. Iedere dia toont een hand die een foto van een zonsondergang vasthoudt. 

Oppenheim vond de foto’s van zonsondergangen op Flickr en drukte ze af. Deze foto’s werden door 

Amerikaanse soldaten in Irak geschoten. Oppenheim houdt deze foto’s voor haar eigen horizon. De 

posities van de zonnen in de afdrukken corresponderen met de positie van de langzaam ondergaande 

zon in New York. De hele slideshow legt dus één zonsondergang in New York vast waar 

verschillende zonsondergangen in Irak overheen zijn gelegd. 

 

Oppenheim heeft in tegentelling tot gevestigde namen als Feldmann, McQueen en Tuymans nog 

weinig interviews gegeven. In een interview op de website tank.tv The online museum of artists' moving 

image legt Oppenheim uit dat zij in haar werk geïnteresseerd is in de kloof tussen het moment dat 

een foto gemaakt wordt en het moment dat een foto bekeken wordt.112 Zij legt niet letterlijk uit 

waarom de serie als slideshow wordt getoond, en niet bijvoorbeeld als reeks afdrukken naast elkaar 

op de muur wordt gehangen. Maar uit het interview blijkt dat tijd en duur belangrijk elementen zijn 

in haar werk: ‘I’m interested in time-based media as a way exploring temporal displacements.’113 De 

achtergrond in de serie volgt precies een zonsondergang in New York, want de serie is in één avond 

gemaakt. Maar de afgedrukte foto’s zijn op een ander moment op een andere plaats gemaakt. Behalve 

het verschil in tijd, gaat zij ook in op het verschil in locatie, door de ondergaande zon in Irak te 

combineren met de ondergaande zon in de Verenigde Staten. Zo benadrukt zij de verschillen in 

locatie en tijd en hoe de locatie en tijd van de beschouwer de betekenis van de foto’s kleuren. 

 

De zonsondergang als metafoor voor gedeelde ervaringen 

McQueen benadrukt de individualiteit van de Britse soldaten in Irak door hun portretten te tonen. 

Oppenheim noemt de Amerikaanse soldaten echter niet bij naam. Zij toont wat anonieme soldaten 

iedere avond zien. 

 

                                                             
112 tank.tv 2009 (zie noot 53). 

113 tank.tv 2009 (zie noot 53). 
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Een zonsondergang is een clichébeeld geworden, omdat het beeld zo vaak herhaald is. Oppenheims 

kunstwerk gaat echter niet zozeer over zonsondergangen zelf, maar over het kijken naar 

zonsondergangen. Doordat zij een afgedrukte foto vasthoudt, is de hand van de kunstenaar letterlijk 

te zien. Met deze handeling lijkt Oppenheim te zeggen: ik zag dit. Maar de afgedrukte foto’s zijn ook 

door iemand gezien: iemand keek door de zoeker van zijn digitale camera. En als je eenmaal weet dat 

het een soldaat in Irak was die door de zoeker (of op het lcd-scherm van de camera of telefoon) keek, 

verandert dat de betekenis van de foto, zoals al was aangetoond in hoofdstuk 1. De foto die eerst leek 

op een saai vakantiekiekje, wordt opeens een symbool voor heimwee of een voorbeeld van hoe 

soldaten hun ervaringen delen via internet. 

 

Oppenheim vond op Flickr veel foto’s van zonsondergangen. Door een serie te maken wijst zij erop 

dat het blijkbaar een gewoonte is onder soldaten om foto’s te maken van zonsondergangen en die op 

internet te plaatsen. Lauren Cornell, de curator van de tentoonstelling ‘Free’, ziet de foto’s van 

zonsondergangen als metaforen voor heimwee. Zij schrijft: ‘The rote beauty of a sunset here becomes 

a way to connect to something universally familiar. Homesickness isn’t a side of war discussed in top 

news headlines and yet here eloquently expressed.’114 Hoewel de beschouwer zich in een compleet 

andere situatie bevindt, kan deze zich toch inleven in de ervaringen van de soldaten doordat 

Oppenheim verwijst naar een universele menselijke emotie. Door afdrukken van de gevonden foto’s 

voor haar eigen horizon te houden, toont zij een gemeenschappelijkheid aan. Je ziet hetzelfde 

onderwerp vanuit verschillende perspectieven, net als bij Feldmanns serie van voorpagina’s die de 

aanslagen van 9/11 tonen. Alleen maakt Oppenheim de situatie persoonlijker door 

zonsondergangfoto’s van de soldaten zelf te combineren met haar eigen zonsondergang in 

Manhattan. Caterina Fake noemt de serie van Oppenheim in de catalogus van ‘Free’ daarom een ‘act 

of tribute and attempt at communal experience.’115 Toch blijft het bij een poging. Zelfs web 2.0 (dat 

wil zeggen: het internet als platform) kan de kloof in tijd en plaats tussen Oppenheim en de soldaten 

niet helemaal dichten. Een foto kan nou eenmaal niet het hele verhaal vertellen. Fake schrijft hoe de 

tentoonstelling aantoont dat de data op internet nooit helemaal menselijk kunnen worden: 

‘Pervading the show is this sense of how the “data” –the “facts,” if you will – tells us something but 

fails to capture the human drama, the story, the suffering, the lived lives behind the information 

gathered and displayed.’116 Oppenheim wijst op een gemeenschappelijkheid, maar toont tegelijkertijd 

aan dat er altijd dingen zijn die je niet ziet of kan tonen. 

 

                                                             
114 Lauren Cornell, ‘Walking Free’, in: Lauren Cornell e.a. (red.), Free, New York 2011. 
<http://www.newmuseum.org/free/#edhalter> (12 april 2012). 

115 Fake 2011 (zie noot 59). 

116 Fake 2011 (zie noot 59). 
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Door op deze manier een serie te maken gaat Oppenheims werk niet over een specifieke soldaat Irak, 

maar meer over de ervaringen van de soldaten in het algemeen. Daarmee balanceert Oppenheim 

tussen verschillende uitersten: tussen individualiteit (je eigen ervaring) en collectiviteit (menselijke 

ervaringen); tussen het specifieke (een zonsondergang in Irak/New York) en het algemene 

(zonsondergangen); tussen het bekende (je eigen foto) en het anonieme (foto’s van onbekenden op 

internet). 

 

Oppenheim heeft dus geprobeerd om de zogenaamde ‘ruwe data’ die zij vond op internet een verhaal 

te laten vertellen door het te combineren met een gelijksoortig beeld dat zij zelf maakte. De schilder 

Luc Tuymans probeert ook een gevonden beeld een verhaal te laten vertellen, maar hij doet dat op 

een heel andere manier.  
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2.5 Luc Tuymans: Verzamelen van fragmentarische schilderijen 
 

De drie hiervoor genoemde kunstwerken bestaan uit series foto’s. De slideshow van Lisa Oppenheim, 

het postzegelkabinet van Steve McQueen en de verzameling voorpagina’s van Hans-Peter Feldmann 

zijn drie afzonderlijke kunstwerken die bestaan uit gelijksoortige deelelementen. Luc Tuymans 

maakt afzonderlijke schilderijen die als tentoonstelling een serie vormen. 

 

Zoals werd benadrukt in hoofdstuk 1, maakt Tuymans geen schilderijen die een heel verhaal 

vertellen, maar schildert hij juist fragmenten. Tuymans heeft zich tussen 1982 en 1985 bezig 

gehouden met het maken van films en daarom is door kunsthistorici en door Tuymans zelf meerdere 

keren filmtheorie op zijn werk toegepast. Twee technieken uit de filmwereld helpen te begrijpen wat 

Tuymans eigenlijk doet: découpage en montage. 

 

Découpage betekent het versnijden van het beeld in kleine shots. Tuymans legt zelf uit dat hij deze 

filmische techniek toepast op zijn schilderijen: ‘I began to see the painted image as a kind of 

decoupage, something that could suggest content outside the boundaries of the canvas.’117 De 

volledige betekenis ligt niet in het beeld zelf, maar ook daarbuiten. Toch is volgens Tuymans het 

effect van film uiteindelijk het tegenovergestelde van dat van een schilderij. Als je aan een film 

terugdenkt, herinner je je slechts enkele beelden waar je het hele verhaal aan kan herinneren. Een 

schilderij is juist een enkel beeld dat allerlei andere beelden oproept. Het is daarom voor Tuymans 

belangrijk dat de afzonderlijke schilderijen ‘onvolledig’ zijn, zodat ze als katalysator voor volgende 

beelden kunnen dienen.118 Zo blijven zijn beelden open voor nieuwe betekenislagen: ‘[…] I’ve 

always tried to make something so many-sided that it could never simply be the reification of its own 

contents.’119  

 

Door zulke ‘onvolledige’ beelden bij wijze van spreken aan elkaar te monteren, kan een verhaal 

ontstaan. Tuymans monteert slechts incidenteel in beeld zelf.120 De montagetechniek wordt vooral 

toegepast in de tentoonstellingsvorm. Hoe en waar de werken worden tentoongesteld is voor 

Tuymans erg belangrijk. Hij gelooft weliswaar dat zijn beelden op zichzelf moeten kunnen staan, 

maar dat een combinatie van beelden een extra betekenislaag kan blootleggen.121 Daarom kan een 

                                                             
117 Lambrecht 1996 (zie noot 80), p. 78. 

118 Reust 1996 (zie noot 66), p. 327. 

119 Heynen 2004 (zie noot 76), p. 9. 

120 Het uitgangspunt van het schilderij Lumumba (2000) is een aquarel waarop Tuymans meerdere foto’s heeft 
gecombineerd. Zie: Jocks 2001 (zie noot 62),  pp. 344-345. 

121 Reust 1996 (zie noot 66), p. 327. 



50 

 

beeld in een andere tentoonstelling een andere betekenis krijgen. Of een schilderij kan zo slecht zijn 

opgehangen, dat het zijn betekenis grotendeels verliest. Ook de context van de 

tentoonstellingsruimte heeft invloed op de betekenis van de beelden.122 De ruimte waar de 

tentoonstelling te zien is, wordt door Tuymans dus meegenomen in zijn concept van een serie 

schilderijen. Zijn serie over het Belgisch koloniaal verleden paste goed bij het Belgisch paviljoen op 

de biënnale van Venetië, omdat het paviljoen was ontworpen door een architect die ook veel 

koloniale gebouwen had ontworpen.123 De tentoonstelling ‘Proper’ gaat over de Amerikaanse 

samenleving en politiek en kwam daarom juist goed tot zijn recht in een galerie in New York. 

Hoewel het in hoofdstuk 1 besproken schilderij Demolition (2005) niet 9/11 toont, heeft Luc 

Tuymans die associaties wel bewust opgewekt: ‘(…) if you show these immense clouds of dust in 

New York you immediately evoke the events of 9/11, and I was quite aware of that.’124 Tuymans was 

zich dus bewust van de locatie van de tentoonstelling, net zoals Feldmann er ongetwijfeld bewust 

voor koos om 9/12 Front Page (2001) in 2008 voor het eerst in New York te tonen. 

 

Tuymans kwam op het idee om voor de tentoonstelling bij David Zwirner iets te zeggen over de 

absurditeit van de regering Bush.125 Naar eigen zeggen walgde hij van het beleid van president Bush 

in die tijd, maar wist hij niet hoe hij het onderwerp moest aankaarten.126 De uitkomst kwam met het 

idee van gepastheid of properheid. Op de in hoofdstuk 1 besproken wijze, koos Tuymans voor 

indirecte beelden die om het onderwerp heen cirkelen. Door een combinatie van interviews is te 

reconstrueren hoe Tuymans die indirecte beelden bij elkaar zocht. Het begon met het idee van 

stijldansen. Stijldansen was een vorm van escapisme in onzekere tijden vanwege de duidelijke 

rolverdeling en de afgesproken bewegingen. Niet alleen bloeide het stijldansen op ten tijde van de 

tweede wereldoorlog, ook won het in Amerika aan populariteit toen Tuymans bezig was met deze 

tentoonstelling in 2005.127 Op internet vond Tuymans bovendien een foto van een koppel op het 

Governor’s Ball dat danste op het zegel van Texas. Hiermee werd direct de link gelegd naar 

president George W. Bush, die voorheen gouverneur van Texas was.  

 

Vervolgens schilderde hij een beeldvullende close-up van Condoleezza Rice (1954). Ook het verhaal 

achter dit beeld is belangrijk. Tuymans besloot de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van 

                                                             
122 Lambrecht 1996 (zie noot 80), p. 81. 

123 Jocks 2001 (zie noot 62),  p. 342. 

124 Tuymans 2010 (zie noot 88), p. 37. 

125 Ayers 2007 (zie noot 77). 

126 Steel Stillman, ‘Luc Tuymans’, Art in America 98 (2010) nr. 2 (februari), p. 82. 

127 Tuymans 2010 (zie noot 88), p. 37. 
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de Verenigde Staten te schilderen na te hebben vernomen dat de Belgische politicus Karel de Gucht 

(1954) een seksistische opmerking over Rice had gemaakt dat ze een sterke vrouw was, die niet lelijk 

was.128 Het beeld gaat eigenlijk over de verschijning van de regering Bush: de titel The Secretary of 

State (2005) duidt erop dat het schilderij niet gaat over de vrouw zelf, maar over haar functie. Ze is 

afgebeeld alsof het een plat beeld betreft, zoals het beeld op een televisie- of een computerscherm.129 

Hiermee wordt nog eens benadrukt dat het gaat om de representatie van Rice: ‘Instead of going 

overtly for what I believe about the Bush administration, it’s better to go for the appearances within 

it.’130 Tuymans nam Condoleezza Rice als voorbeeld van de scheve verhoudingen in Amerika binnen 

een deel van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Zo zei hij in 2005: ‘Condoleezza Rice intrigeerde 

mij vanwege haar conservatieve achtergrond. Van huis uit werd ze aangemoedigd om zich te 

conformeren, om het racisme in de Amerikaanse maatschappij te accepteren en het ver te brengen in 

het leven. Vandaag is ze een van de machtigste vrouwen van de wereld.’131 Rice moest zich dus 

aanpassen om succes te hebben. Het thema ‘gepastheid’ wordt nog versterkt door de nabijheid van 

het schilderij The Perfect Table Setting (2005). Tuymans gebruikte voor dit schilderij een foto van een 

tafelschikking die hij vond in het boek The American Women’s Encyclopaedia of Home Decorating 

(1948).132 

 

Ook de andere schilderijen hebben te maken met conformeren, gepastheid, rituelen, doen wat er van 

je verwacht wordt. De onderwerpen zijn: een soort timer, een close-up van een klassiek uitziend 

beeldhouwwerk, een spiegel, nog een danszaal, een hemelbed en een boom in een park. De betekenis 

van de drie eerst genoemde werken resoneert in deze overige zeven beelden. Ik zal nu ingaan op hoe 

deze beelden ‘aan elkaar geassocieerd’ worden door kunsthistorici en –critici. 

 
Beelden aan elkaar associëren 

De combinatie of montage van de schilderijen The Secretary of State (2005), Ballroom Dancing (2005) 

en Demolition (2005) lijkt direct op een politieke boodschap te duiden en werd als zodanig ook door 

critici geïnterpreteerd.133 Dit zijn immers de drie meest direct herkenbare schilderijen. De overige 

schilderijen lijken minder sprekend, maar door deze werken te zien in het licht van de drie meest 

                                                             
128 Ayers 2007 (zie noot 77). 

129 Het oorspronkelijke beeld komt van een website, vertelt hij in een interview. MCA Chicago (interview), Luc Tuymans on 
“The Secretary of State”, videoproductie, Chicago (Museum of Contemporary Art Chicago) 12 oktober 2010.  
<http://www.youtube.com/watch?v=hNtV-upIBiA> (12 april 2012). 

130 Ayers 2007 (zie noot 77). 

131 Jan van Hove, ‘Tuymans schildert Condoleezza Rice’, De Standaard 13 oktober 2005.  

132 Tuymans 2010 (zie noot 88), p. 37. 

133 Zie bijvoorbeeld: Johnson 2005 (zie noot 85). 
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herkenbare fragmenten, ontstaan verschillende betekenissen. Bijvoorbeeld: de associaties met 9/11 

bij het werk Demolition (2005) geven een wrang randje aan het schilderij Timer (2005), omdat wat 

eerst nog een thermostaat leek, opeens ook het ontstekingsmechanisme van een bom zou kunnen 

zijn.  

 

De meest uitgebreide analyse van ‘Proper’ is geschreven door kunsthistoricus Gerrit Vermeiren in 

het boek Is it Safe? uit 2010.134 Hij schrijft dat de betekenis van een portret van Condoleezza Rice kan 

overslaan op de betekenis van een schilderij van een gedekte tafel, een spiegel of een sculptuur. Als je 

eenmaal het idee hebt dat The Secretary of State (2005) gaat over schijn en uiterlijkheden lijkt The 

Perfect Table Setting (2005) en Mirror (2005) eigenlijk dezelfde thematiek te bezitten. De 

herkenbaarheid van Condoleezza Rice staat volgens Vermeiren weer in schril contrast met het enige 

andere portret in de tentoonstelling: dat van een beeldhouwwerk.135 De titel S. Croce (2005) lijkt er 

op te wijzen dat het mogelijk een heilige betreft, maar zonder attributen is de heilige op het schilderij 

niet identificeerbaar. Door het werk te vergelijken met het portret van Rice die je ziet alsof ze op een 

beeldscherm te zien is en de titel die verwijst naar haar beroep, komt het thema ‘functie versus 

persoonlijkheid’ op.  

 

Op die manier kan van het ene naar het andere schilderij geassocieerd worden. De betekenis ligt niet 

vast en het is daarom gevaarlijk om een trefzekere analyse van de tentoonstelling te willen maken. 

De kunstcriticus Stephen Maine interpreteert de tentoonstelling bijvoorbeeld in eerste instantie 

helemaal niet in het licht van de Amerikaanse politiek. Hij vertrekt vanuit de titel van de 

tentoonstelling, ‘Proper’, en meent daarom dat de schilderijen gaan over gecontroleerde chaos en 

beschaving, over ‘biological imperatives reined in by civilized society.’136 Hij associeert bijvoorbeeld 

The Perfect Table Setting (2005) niet met uiterlijkheden, maar met een beschaafde manier van eten tot 

je nemen. Pas bij de beschrijving van The Secretary of State (2005) aangekomen legt hij uit dat de 

tentoonstelling ook nog over de regering Bush kan gaan. Hoewel je dus op verschillende manieren 

kan beginnen met het interpreteren van ‘Proper’, kom je toch uit bij de intenties Tuymans. 

 

Door het schilderen van fragmenten, speelt Tuymans met het fragmentarische karakter van 

herinneringen. Tuymans representeert hier niet het hart van het onderwerp, maar lijkt het 

onderwerp vanuit verschillende richtingen te naderen. Dit kan Tuymans alleen doen door een serie 

schilderijen te maken, net zoals Tuymans eerder deed met onderwerpen als de Holocaust en het 

                                                             
134 De volgende analyses zijn grotendeels beïnvloed door de analyse van Gerrit Vermeiren. Zie: Vermeiren 2010 (zie noot 
90), pp. 51-59. 

135 Vermeiren 2010 (zie noot 90), p. 53. 

136 Stephen Maine, ‘Luc Tuymans at David Zwirner’, Art in America 93 (2005), nr. 10 (december), p. 145. 
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Belgisch koloniaal verleden. Een serie schilderijen werkt op dezelfde manier als flarden 

herinneringen: samen vormen ze een verhaal. En net zoals herinneringen voor meerdere 

interpretaties vatbaar zijn, zo zijn de beelden in ‘Proper’ dat ook. Hoewel de combinatie van werken 

in een bepaalde richting wijst, vragen de werken om eigen associaties en interpretaties. Net als bij de 

werken van Feldmann, McQueen en Oppenheim. 
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2.6 Voorlopige conclusie 
 

Al deze vier kunstwerken lijken te gaan over politieke situaties, over de aanslagen van 11 september, 

de oorlog in Irak en over de Amerikaanse regering. Maar eigenlijk gaan de werken over de 

(traumatische) gevolgen van deze situaties. De vier kunstenaars willen iets zeggen over hoe je deze 

gebeurtenissen uit het recente verleden kan herinneren door het gebruik van persoonlijke foto’s of 

juist foto’s uit de media. Doordat de series gaan over het verleden, herinneringen en trauma’s, 

benadrukken zij de menselijke kant van het verhaal. Als de kunstwerken met elkaar worden 

vergeleken, valt op dat tegenwoordige collectieve ervaringen eigenlijk afzonderlijke ervaringen zijn 

die ongeveer tegelijkertijd plaats vinden. Zoals de gebeurtenissen van 9/11 live op televisie te 

aanschouwen waren voor iedereen, of zoals foto’s van soldaten in Irak thuis op internet bekeken 

kunnen worden door iedereen. Juist door zulke beelden te tonen als serie, wordt de veelheid aan 

ervaringen en herinneringen benadrukt. En juist door beelden te combineren wordt er een extra 

betekenislaag toegevoegd aan de oorspronkelijke foto’s. Die extra betekenislaag heeft te maken met 

het opnieuw specifiek menselijk maken van beelden die algemeen en anoniem geworden waren door 

herhaling in de media en internet. Het volgende hoofdstuk gaat over collectieve herinneringen. 
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Hoofdstuk 3: Herinneren 
 

3.1 Inleiding 
 

In het eerste hoofdstuk kwam aan bod hoe de vier kunstenaars een foto losweken van de 

oorspronkelijke context en betekenis. In het tweede hoofdstuk werd vervolgens aangetoond hoe een 

combinatie van beelden de intenties overbrengt van de kunstenaar, maar deze betekenis niet vastzet: 

er blijven meerdere interpretaties mogelijk. Uit deze artistieke strategie bleek een wantrouwende 

houding tegenover het unieke beeld met een enkelvoudige betekenis. In dit laatste hoofdstuk zal de 

aandacht uitgaan naar de manier waarop de beschouwer het werk voltooit. De herinneringen van de 

beschouwer bepalen de laatste betekenislagen van de kunstwerken. Ik zal nu eerst ingaan op twee 

soorten herinneringen en op de rol die geschiedenis speelt in de kunst uit het eerste decennium van 

de 21ste eeuw. 

 

Herinneringen 

Foto’s spelen een belangrijke rol bij het herinneren van gebeurtenissen. Niet alleen helpen foto’s 

persoonlijke gebeurtenissen te onthouden (hoe vierden we tien jaar geleden mijn verjaardag ook 

alweer?), het brengt ook gebeurtenissen van over de hele wereld dichterbij (hoe zag het kapseizen 

van het cruiseschip Costa Concordia in de Tyrreense Zee eruit?). Er zijn verschillende soorten 

herinneringen. Hoewel deze thesis geen ruimte biedt voor een uitgebreide analyse, wil ik toch kort 

ingaan op twee typen herinneringen: de autobiografische en de collectieve herinnering.137 Een 

autobiografische herinnering is een herinnering die betrekking heeft op het leven van een individu. 

Er zijn veel middelen die helpen herinneren. In sommige gevallen weet ik niet zeker of ik me een 

gebeurtenis uit mijn jeugd zelf herinner of geholpen word door verhalen van mijn ouders of foto’s. 

Collectieve herinneringen zitten nog ingewikkelder in elkaar. Het collectief geheugen is een 

problematische en controversiële metafoor, maar in deze thesis worden met collectieve herinneringen 

de herinneringen die individuen binnen een bepaalde gemeenschap delen bedoeld. Wat een 

gemeenschap belangrijk vindt om te herinneren blijkt bijvoorbeeld uit gedenktekens (zoals het 

Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam of het Indisch Monument in Den Haag), of juist uit 

het gebrek daaraan. Net als bij persoonlijke herinneringen hebben tal van factoren invloed op 

collectieve herinneringen, niet in de laatste plaats de media. Hoe een persoon herinnert is een vraag 

die beter beantwoord kan worden in een psychologisch of neurologisch essay. Omdat het gebruik van 

bestaande foto’s als artistieke strategie in deze thesis centraal staat, zal de aandacht vooral uitgaan 

                                                             
137 De volgende analyse is losjes gebaseerd op: Jeffrey K. Olick, Vered Vinitzky-Seroussi en Daniel Levy, ‘Introduction’, in:  
Jeffrey K. Olick, Vered Vinitzky-Seroussi en Daniel Levy (red.), The Collective Memory Reader, New York 2010, pp. 3-62. 
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naar de kunst- en fotografiegeschiedenis. Aan de vraag hoe foto’s invloed hebben op het collectief 

beeldgeheugen zal daarom voorbij worden gaan. Dit hoofdstuk zal draaien om de vraag: hoe 

gebruiken Hans-Peter Feldmann, Steve McQueen, Lisa Oppenheim en Luc Tuymans foto’s die 

bepalend (kunnen) zijn voor het beeld dat wij hebben van 9/11 of de War on Terror? 

 

Kunst en geschiedenis 

De werken van deze vier kunstenaars lijken goed te passen bij een tendens in de kunst. De kunst die 

aan het begin van de 21ste eeuw werd gemaakt kenmerkt zich door een interesse in het verleden. 

Filosoof en curator Dieter Roelstraete (1972) noemde dit de ‘historiographic turn of art’ naar 

aanleiding van de kunstenaars die bezig waren met archiveren, nostalgie, vergetelheid en 

herinneringen, zoals Gerard Byrne (1969), Tacita Dean (1965), Felix Gmelin (1962) en Joachim 

Koester (1962).138 Roelstraete situeerde deze ‘stroming’ tussen 11 september 2001 en 2008 en 

noemde het ook wel ‘the art of the Bush era’. De neiging van kunstenaars om gedurende deze periode 

terug te blikken komt volgens Roelstraete doordat het een deprimerende tijd was, vanwege de 

mondiale zorgen om terrorisme, de angst en het gevoel van onmacht. De vier kunstwerken die 

centraal staan in deze thesis, zijn gemaakt in deze periode. De werken die werden gemaakt in 2001, 

2003-2009, 2005 en 2006 gaan over 9/11 en de daaropvolgende War on Terror. Enerzijds gaan de 

werken op dat moment over het heden, anderzijds gaan de werken ook over geschiedenis en 

herinneren. De vier kunstenaars blikken terug, maar niet zo ver terug als de kunstenaars die 

Roelstraete als voorbeelden noemde. De besproken werken van Feldmann, McQueen, Oppenheim en 

Tuymans gaan over het herinneren van het zeer recente verleden. De rol die de media spelen in het 

herinneren van 9/11 en de gevolgen spelen daarbij een grote rol. Filosoof en kunstcriticus Boris 

Groys wees er al op dat een strijder vroeger een schilder nodig had om zijn roem vast te leggen en 

deze deed dat altijd naderhand. De oorlogshandeling van Al Qaida op 11 september 2001 viel echter 

samen met de representatie.139 De aanslagen waren live te volgen op televisie en al een dag later 

voorpaginanieuws. Groys maakt onderscheid tussen hoe terroristen en hoe hedendaagse kunstenaars 

gebruik maken van fotografie. De terrorist is een iconofiel en wil beelden maken die ‘waar’ of ‘echt’ 

zijn. In tegenstelling tot de strijders van vroeger, maken deze nieuwe terroristen geen geïdealiseerde 

beelden van zichzelf, maar tonen zij de vreselijkheid van hun daden. Deze beelden worden iconen en 

nestelen zich in het collectief beeldgeheugen, aldus Groys. Maar wat betekent dat voor de kunstenaar 

als iconoclast, de kunstenaar die sinds de avant-garde juist representaties bekritiseert? Is het nog wel 

eerlijk om kritisch te zien over afbeeldingen die zo duidelijk empirisch bewijs zijn van aangedaan 

leed? Volgens Groys kan de kunstenaar misschien niet de bewijswaarde, maar wel de symbolische 

waarde van deze foto’s bekritiseren. De beelden van terroristen zijn ook in scène gezet en kunnen, 
                                                             
138 Dieter Roelstraete, ‘After the Historiographic Turn: Current Findings’, e-flux journal (2009) nr. 5. <http://www.e-
flux.com/journal/after-the-historiographic-turn-current-findings/> (12 april 2012). 

139 Groys 2010 (zie noot 3), p. 89. 
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zodra zij circuleren in de media, net als iedere andere representatie bekritiseerd worden. Groys geeft 

de kunstenaar daarom twee taken: onderzoeken hoe deze beelden worden gebruikt en kritiek uiten op 

vormen van censuur. In de volgende paragrafen wordt aangetoond hoe Hans-Peter Feldmann en Luc 

Tuymans onderzoeken hoe we naar beelden kijken. Steve McQueen en (in mindere mate) Lisa 

Oppenheim richten juist hun blik op dat wat doorgaans niet gezien wordt. De vier kunstenaars 

kennen daarbij een belangrijke rol toe aan de beschouwer. 
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3.2 Hans-Peter Feldmann: samen herinneren 
 

Zoals al werd aangegeven in hoofdstuk 1, gelooft Feldmann niet dat de foto’s helemaal zelf hun 

betekenis bepalen. Sterker nog, uiteindelijk bepaalt niet de foto, maar de beschouwer de betekenis.140 

Dat komt door de al eerder genoemde neiging om een eigen verhaal te projecteren op het beeld. Voor 

Feldmann is de relatie die de beschouwer aangaat met de foto van groot belang, want de beschouwer 

bepaalt welke waarde een foto krijgt. Zo vertelde hij in een interview in 2010 over foto’s:  

 

‘It’s all just colour on paper. If you turn it around, there’s nothing there. That’s my 

point exactly. What you see are your own illusions. (…) Why do some photographs 

make me sad, happy or even worried? Is it because they remind me of something? It’s 

really not the picture that’s on my mind; it’s the situation it creates. You just go and 

show a photo to a dog, and, I guess, not much will happen.’141  

 

De verhalen die de beschouwer projecteert op een beeld zijn dus bepalend voor de betekenis. Om die 

projecties mogelijk te maken, ‘breekt’ Feldmann het beeld als volgt ‘open’: hij haalt foto’s uit hun 

oorspronkelijke context (hoofdstuk 1.2) en geeft ze een nieuwe context door de foto’s met elkaar te 

combineren (hoofdstuk 2.2). Maar waarom wil Feldmann op die manier projecties afdwingen? En 

lukt dat ook? 

 

Het is moeilijk om de intentie van Feldmann te achterhalen, omdat hij weinig interviews geeft en 

niet wil uitleggen waar zijn werk over gaat. Zodra het gaat om de betekenis van zijn werk, benadrukt 

hij dat hij geen kunstenaar is. In een interview met Timothée Chaillou in 2011 beet hij als volgt van 

zich af: ‘[…] there are no concepts in my work. I just have to make things. I really don't know why 

and how I get these ideas. I can't talk rationally about what I am doing.’142 Hoewel hij zichzelf geen 

kunstenaar noemt, beschouwt hij zijn verzamelingen wel als kunstwerken. Die werken maakt hij niet 

voor zichzelf; hij zoekt het publiek op door tentoonstellingen te maken of boeken te laten drukken. 

Hij verzamelt wat hem bevalt en wil dat aan anderen tonen, want het publiek voltooit het kunstwerk. 

In 2005 vertelde hij Kaspar König, die toen directeur was van Museum Ludwig (dat een groot deel 

van Feldmanns oeuvre bewaart):  

 

                                                             
140 Tatay 2001 (zie noot 18), p. 32. 

141 Carl 2010 (zie noot 19). 

142 Timothée Chaillou, ‘Interview with Hans-Peter Feldmann’, <H>ART (2011) nr. 84. 
<http://www.kunsthart.org/nl/21/40/interview-with-hans-peter-feldmann.aspx> (12 april 2012). 
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‘When someone works things out about themselves in a very egocentric, very stupid, 

very plain way, but also very honestly, very sincerely, and turns these things 

outwards, and other people suddenly recognize their own problems in these things 

made by someone else, and they understand something, feel something, then and 

only then does art happen. You can’t make art, art happens. And there are always - 

always! – two sides involved, one that does something and one that perceives this 

work.’143 

 

Feldmann vertelt niet wat hij voor zichzelf uitwerkt in 9/12 Front Page (2001). Hij benadrukt echter 

wel dat hij nooit politieke bedoelingen heeft met zijn verzamelingen, zelfs niet met 9/12 Front Page 

(2001).144 Hij besloot de kranten te gaan verzamelen, omdat de aanslagen van 11 september 

belangrijk waren: ‘This event was really something that doesn't happen with this importance every 

10 years, or every 20 years. Maybe the killing of Kennedy or something comparable in the '60s.’145 

Hij legt uit dat het hem gaat om het bestuderen van de landen waar de kranten vandaan komen: hoe 

werd het nieuws daar gebracht? Hoe hebben mensen het nieuws ervaren? Hij vraagt de beschouwer 

eigen herinneringen mee te laten wegen in de interpretatie van het werk. 

 

Behalve dat 9/11 ‘een heel belangrijke gebeurtenis was’ en hij wil onderzoeken hoe dat nieuws 

gebracht werd, lijkt Feldmann niet aan te sturen op een specifieke betekenis die de beschouwer uit de 

verzameling moet afleiden. Maar juist door de ogenschijnlijke weigerig het verhaal te sturen, dwingt 

Feldmann projectie af. Hij verzamelt niet zomaar beelden, hij schept verbanden tussen de beelden 

door ze naast elkaar te plaatsen. De beschouwer vult die verbanden aan met zijn eigen associaties. 

Het is interessant om te kijken hoe critici de serie hebben geïnterpreteerd. 

 

De beschouwer deelt ervaringen 

Zoals al in hoofdstuk 1 kort werd aangestipt, is 9/12 Front Page (2001) niet Feldmanns eerste 

verzameling over terrorisme. Die Toten 1967–1993 (1998) is een boek dat bestaat uit krantenfoto’s 

van alle negentig personen die hun leven verloren door het terrorisme van de Rote Armee Fraktion. 

Feldmann toonde deze foto’s zo onpartijdig mogelijk. De betekenis blijft daardoor ‘open’. Toch zijn 

de beelden niet neutraal. Hij herdenkt alle slachtoffers van dit politieke geweld, waarbij de dood van 

mensen de verbindende factor is en niet de politieke positie die zij bekleedden. De overledenen op de 

foto’s, die eerst illustratief materiaal waren in een verhaal over een ideologisch conflict, worden door 

                                                             
143 Kaspar König, ‘Hans Peter Feldmann and Kaspar König in conversation’, Frieze (2005) nr. 91 (mei). 
<http://www.frieze.com/issue/article/hans-peter-feldmann/> (12 april 2012). 

144 Goldstein 2010 (zie noot 21). 

145 Goldstein 2010 (zie noot 21). 
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Feldmann weer menselijk gemaakt. Feldmann kan het terrorisme van 9/11 geen menselijk gezicht 

geven zoals hij dat deed in Die Toten 1967–1993 (1998). Het nieuwe terrorisme is anoniemer en 

massaler: het aantal slachtoffers is zó groot (tegen de drieduizend doden) dat het bijna ondoenlijk is 

grip te krijgen op de situatie.146 Feldmann kan echter wel de representaties ervan verzamelen. 

 

Terroristen en de media maken gebruik van elkaar. Terroristen gebruiken de publiciteit om hun 

boodschap te verspreiden.147 Ondertussen levert dit nieuws de media meer beschouwers of lezers 

op.148 Daarom schrijft filosoof en curator Dieter Roelstraete over Die Toten 1967–1993 (1998): 

 

‘For Feldmann, images of terror (and art that reflects upon images of terror) must be 

“free” – they cannot, under any circumstances, be allowed to exploit (however subtly 

or unassumingly) the suffering they depict.’149  

 

Feldmann gebruikt de voorpagina’s met nieuws over 9/11 wel, maar niet omwille van een politieke 

boodschap of om financiële redenen.150 Feldmann ontdoet de voorpagina’s van kranten die 

verschenen op 12 september 2001 van hun oorspronkelijke nieuwswaarde. Op die manier laat hij de 

foto’s naar méér verwijzen dan hun directe onderwerp. Volgens Christy Lange, redacteur van Frieze, 

kunnen de krantenpagina’s op twee verschillende manieren gelezen worden: ‘do these pictures 

symbolize something powerful, or does their ubiquity render them powerless?’151 Opvallend genoeg 

vinden de meeste critici de foto’s van de krantenpagina’s krachtig. Dat zou er mee te maken kunnen 

hebben dat Feldmann die beelden, die toen in september 2001 alomtegenwoordig waren, pas voor het 

eerst toont in 2008. In 2001 werden de beelden veel herhaald en waren de gevoelens die de beelden 

                                                             
146 The New York Times heeft geprobeerd een eerbetoon te maken aan iedere dode in de serie Portraits of Grief door een 
portretfoto en een korte schets van zijn of haar persoonlijkheid te publiceren. Zie: Janny Scott, ‘Closing a Scrapbook Full of 
Life and Sorrow’, The New York Times 31 december 2001. Het verhaal werd echter wel vanuit Amerikaans perspectief 
verteld; het viel onder het katern getiteld ‘A Nation Challenged’ en toonde niet de andere kant van het verhaal door 
bijvoorbeeld ook de vliegtuigkapers die omkwamen te tonen.  

147 Een van de homevideo’s die de Amerikaanse regering vrijgaf na de dood van Osama bin Laden was een video waarop te 
zien is hoe hij zichzelf bekijkt op televisie. 

148 De relatie tussen terrorisme en de media is bijvoorbeeld onderzocht door Bruno S. Frey en Dominic Rohner. Zij hebben 
onderzocht of verslaggeving in de media leidde tot meer terroristische aanslagen. Bruno S. Frey en Dominic Rohner, ‘Blood 
and ink! The common-interest-game between terrorists and the media’, Public choice 133 (2007), nr. 1-2 (oktober), pp. 129-
145. 

149 Dieter Roelstraete, ‘Art in and Out of the Age of Terror: On Hans-Peter Feldmann’s Die Toten’, Afterall (2008), nr. 17 
(voorjaar), p. 65. 

150 Het is misschien goed om hierbij op te merken dat Feldmann geen geld wil verdienen met kunst. In de jaren negentig 
opende hij bijvoorbeeld een cadeauwinkel in Düsseldorf om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.  

151 Christy Lange, ‘8th Gwangju Biennale’, Frieze (2011) nr.  136 (januari-februari). 
<http://www.frieze.com/issue/article/8th-gwangju-biennale/> (12 april 2012). 
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opriepen misschien heftig, maar zeven jaar later kan er met enige afstand gekeken worden naar deze 

foto’s. 

 

Het werk gaat niet specifiek over de gebeurtenis of over de slachtoffers of de nabestaanden, maar ook 

over hoe de gebeurtenis is ervaren door de mensen die er niet fysiek bij waren en het nieuws via de 

media vernamen. Dat thema past goed binnen Feldmanns oeuvre waarin het alledaagse centraal 

staat. Zoals Helena Tatay schreef: ‘What Feldmann wants to show is what appears relevant to the 

walk-on parts in the drama of history.’152 Het werk gaat minder over een terroristische aanslag, dan 

over de herinnering aan een bepaalde dag. Om iets te kunnen zeggen over deze ervaring, gebruikt hij 

beelden uit de massamedia, juist omdat de meeste mensen de aanslagen via de media hebben ervaren. 

Anders dan bij Die Toten 1967–1993 (1998) haalt Feldmann de foto’s die hij toont niet uit hun 

context, maar toont hij de hele krantenpagina. Zo toont hij dat de kranten uit verschillende landen en 

culturen komen. Feldmann voorkomt een ‘hij’ en een ‘zij’ door al die perspectieven te tonen en 

daarmee te bewijzen dat deze gebeurtenis overal, bij iedereen, een grote invloed had - zonder een 

oordeel te geven over die invloed. Door de selectie en de combinatie benadrukt hij het 

gemeenschappelijke karakter van de ervaring. 

 

Het Amerikaans perspectief ontbreekt, omdat er geen kranten uit de Verenigde Staten zijn 

opgenomen in de verzameling. Dat was geen bewuste keuze van Feldmann op het moment, maar 

overmacht omdat het koeriersbedrijf UPS dicht was en Feldmann in Europa niet aan Amerikaanse 

kranten kon komen.153 Het werk geeft dus weer hoe 9/11 buiten de Verenigde Staten een collectieve 

ervaring werd door de mediarepresentatie. Okwui Enwezor schrijft in de catalogus van ‘Archive 

Fever’ waar 9/12 Front Page (2001) voor het eerst werd getoond: 'How does one revisit, not the 

event itself, but its aftermath, its mediatized manifestation?’154 Het werk kan daarom gezien worden 

als een voorbeeld van de manier waarop telecommunicatie ervoor zorgt dat een gebeurtenis mondiaal 

ervaren kan worden. Het werk gaat niet alleen over hoe beelden in de media circuleren, maar ook hoe 

die beelden in het collectief geheugen blijven ronddwalen.155 Een aantal kunstcritici waardeert dit 

werk omdat het toont dat mensen over de hele wereld deze schokkende gebeurtenis waarnamen. 

Hoewel het gaat om verschillende beelden die door verschillende nieuwsmedia op verschillende 

manieren gebracht werden, hebben veel mensen levendige herinneringen aan dezelfde gebeurtenis. 

Die gemeenschappelijkheid van de ervaring spreekt de beschouwer van het kunstwerk daarom 

persoonlijk aan. Kunstcriticus Lance Esplund schrijft in een recensie over een solotentoonstelling die 

                                                             
152 Tatay 2001 (zie noot 18), p. 36. 

153 Goldstein 2010 (zie noot 21). 

154 Enwezor 2008 (zie noot 103), p. 29. 

155 Holland Cotter, ‘Well, It Looks Like Truth’, The New York Times 18 januari 2008. 
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een jaar later plaats vindt in 303 Gallery te New York, dat hij het betreurt dat er in die 

tentoonstelling geen werken zijn die zoveel ‘oomph’ veroorzaken als 9/12 Front Page (2001).156 Ook 

kunstcriticus Carly Berwick beschrijft hoe het werk haar raakt: ‘The headlines shout, in several 

languages, “Attack Against America” and “World in Shock”. The immediate and natural sympathy of 

other countries has since mostly evaporated. Arranged together, without commentary, the front 

pages hit the gut, not the mind.’157 

 

Door de neutrale presentatie van krantenpagina’s blijft de betekenis open. De beschouwer kan zijn 

eigen herinneringen toevoegen aan de interpretatie van het kunstwerk. Hoe heb ik deze gebeurtenis 

ervaren? Waar was ik op dat moment? Komen mijn ervaringen overeen met de ervaringen van 

andere mensen? Deze laatste vraag kan ontstaan door het zien van de vele pagina’s afkomstig uit 

andere landen en culturen. De beeldenverzameling is daarmee ook meer dan een document, omdat de 

verzameling benadrukt dat de gebeurtenis door heel veel mensen ervaren is en dat iedereen er zowel 

gedeelde als eigen herinneringen aan heeft. Het werk gaat over de consumptie van mediabeelden, 

waarbij Feldmann van de passieve consument een individu met herinneringen maakt. Ook Steve 

McQueen vraagt een actieve houding van de beschouwer. 

                                                             
156 Lance Esplund, ‘A Classy Conceptualist’, The Wall Street Journal 10 oktober 2009. 

157 Carly Berwick, ‘“Feverish” Artists Obsess Over History's Truth’, Bloomberg 26 februari 2008. 
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3.3 Steve McQueen: saamhorigheid 
 

Queen and Country (2003-2009) van Steve McQueen lijkt ogenschijnlijk op Die Toten 1967–1993 

(1998) van Hans-Peter Feldmann. Beide werken willen een overzicht geven van de mensen die om 

het leven kwamen als gevolg van een specifiek conflict. McQueen toont echter niet beide kanten van 

het conflict; het gaat hem alleen om de lotgevallen van de Britse soldaten in Irak. Daarbij lijkt hij wel 

een ander verschil te overbruggen. De Irakoorlog leidde tot verdeeldheid onder het Britse volk. 

McQueen zegt zelf dat hij neutraal begon aan het project, dat hij nog geen oordeel wilde vellen tot 

hij in Irak was geweest.158 Als ‘war artist’ verbleef hij slechts zes dagen in Irak om de Britse troepen 

te observeren. Eenmaal daar had hij geen contact met burgers.159 Wat hem vooral opviel was de 

kameraadschap onder de militairen. Zijn kunstwerk gaat echter niet over kameraadschap, maar over 

een verwant onderwerp: de soldaten als individuen. Hij wilde na zijn bezoek geen werk maken dat 

pro- of antioorlog is, maar een werk dat gaat over mensen.160  

 

Queen and Country (2003-2009) is vergelijkbaar met een ander werk dat McQueen maakte over een 

politiek conflict. De speelfilm Hunger (2008) vertelde het verhaal van Bobby Sands, een lid van de 

Irish Republican Army (IRA) dat in 1981 een hongerstaking leidde. Ook in deze film houdt 

McQueen zich op de vlakte. Hij laat in het midden of hij Sands ziet als vrijheidsstrijder of terrorist, 

wat bijvoorbeeld blijkt uit een scene waarin Sands en zijn priester over de moraliteit van de 

hongerstaking discussiëren. Wel geeft McQueen toe dat de War on Terror, waarin geweld met 

geweld wordt bestreden, hem leidde tot dit onderwerp.161 Voor McQueen gaat het echter meer om 

mensen dan om politiek: ‘But to me, it is only by looking at the human scale that you make some 

sense of it. If you don’t, if you just think about the politics, you are led into the troubles we have now 

in the world.’162 

 

Publieksparticipatie, of samenwerking, speelt een belangrijke rol in Queen and Country (2003-2009). 

Die samenwerking komt op twee momenten aan bod: bij het maken van het werk en bij bekijken van 

het werk. McQueen vroeg eerst aan nabestaanden om portretfoto’s. McQueen kon zijn foto’s niet net 

als Feldmann uit de krant halen, omdat heel veel portretten de kranten niet haalden. McQueen wil 

dat de soldaten niet vergeten worden:  

                                                             
158 Nikkhah 2009 (zie noot 35). 

159 James 2010 (zie noot 39). 

160 Nikkhah 2009 (zie noot 35). 

161 Tim Adams, ‘The nation’s conscience’, New Statesman 8 juni 2009, p. 39. 

162 Adams 2009 (zie noot 161), p. 40. 
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‘I was interested in visualising the soldiers, because soon after I came back from Iraq, 

those who were losing their lives became just a number.’163  

 

Om die soldaten zichtbaar te maken had hij niet alleen foto’s nodig, maar ook de goedkeuring van de 

nabestaanden.164 De meerderheid van de aangeschrevenen wilde meedoen, slechts een klein aantal 

families niet en de portetten van die soldaten maken geen deel uit van het kunstwerk. 

 

McQueen wil niet alleen dat de soldaten zichtbaar zijn, hij wil ook dat er naar deze portretten 

gekeken wordt. Door de kabinetvorm vraagt McQueen om een actieve handeling: het opentrekken 

van een lade en het kijken naar de gezichten moet een fysieke en intieme ervaring zijn, aldus 

McQueen.165 En ook als de postzegels gedrukt zouden worden, zou het publiek iedere keer als een 

brief gepost of geopend wordt, deelhebben in het project.166 Zo vertelde hij in een interview in de 

krant Independent:  

 

‘It’s a question of being involved. Once people can get involved in an artwork and 

recognise themselves in it, I think that’s the main thing. In Queen and Country there 

are two things: intimacy and a very broad situation.’167  

 

Dat een deel van het publiek zich inderdaad betrokken voelde bij het project blijkt bijvoorbeeld uit de 

26.273 ondertekeningen van de petitie op de site van The Art Fund om de postzegels uit te geven.168 

 

De beschouwer werkt mee 

Volgens kunsthistoricus David Evans ligt de kracht van McQueens werk in de samenwerking met de 

families van de overleden soldaten.169 Dit leidt Evans tot een analyse van Queen and Country (2003-

2009) in het licht van Nicolas Bourriauds theorieën die in een Engelse vertaling gepubliceerd werden 

in de boeken Relational Aesthetics (2002) en Postproduction (2002). Dit laatste onderwerp is al aan bod 

gekomen in hoofdstuk 2. Relational art was de naam die Bourriaud gaf aan de kunst uit de jaren 

                                                             
163 Nikkhah 2009 (zie noot 35). 

164 Searle 2007 (zie noot 33). 

165 Searle 2007 (zie noot 33). 

166 Nikkhah 2009 (zie noot 35). 

167 Duguid 2008 (zie noot 41). 

168 The Art Fund <http://www.artfund.org/queenandcountry/Support_for_the_Project.html> (12 april 2012). 
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negentig. Hij zag dat kunstenaars niet de persoonlijke expressie als uitgangspunt namen, maar 

kunstwerken maakten die intermenselijke verhoudingen als doel of onderwerp hadden.170 Het meest 

sprekende voorbeeld is Rikrit Tiravanija die in 1992 een maaltijd bereidde voor de galeriebezoekers. 

Bourriaud geeft in zijn teksten vooral voorbeelden van menselijke interactie in de 

tentoonstellingsruimte. Queen and Country (2003-2009) zou een plaats om te rouwen kunnen zijn, 

aldus Evans. Dat was vooral toen het werk voor het eerst onthuld werd in Manchester Central 

Library in 2007. Bij de opening van de tentoonstelling bracht het werk de families van overleden 

soldaten bij elkaar.171 Samen konden de nabestaanden de doden herdenken. Als McQueens wens 

vervuld wordt, zullen de postzegels vooral buiten de museummuren relaties aangaan met mensen. 

 

McQueens project is (nog) niet als postzegel uitgegeven, maar weet toch al een groot deel van de 

Britse bevolking bezig te houden – juist omdat de Royal Mail weigerde de postzegels te laten 

drukken. Waarom de Royal Mail het project afwijst is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van 

de Royal Mail zouden postzegels moeten gaan om symbolen, niet om individuen.172 McQueen wil 

juist iedere soldaat als individu eren. De Royal Mail had ook bezwaren over de uitvoerbaarheid van 

het project. Er wordt door critici weinig aandacht besteed aan de vraag of het project praktisch is, 

met de meer dan honderd verschillende ontwerpen en het precedent dat het zet om voortaan alle 

gevallen soldaten te eren. De meeste steunbetuigers van het project denken namelijk vooral dat de 

overheid weigert omdat deze niet herinnerd zou willen worden aan de doden als gevolg van deze 

toch controversiële oorlog.173 McQueen heeft deze interpretatie zelf aangewakkerd. In meerdere 

interviews vertelde hij de anekdote van een werknemer van het Ministerie van Defensie die hem 

vroeg of hij niet beter een landschap kan schilderen, waarop McQueen gezegd zou hebben: ‘Are you 

telling me you are ashamed of these people?’174 Volgens McQueen is het een vrij simpele kwestie: het 

gaat om het eren van soldaten die omkwamen toen zij ‘queen and country’ dienden. Weinig critici 

betwijfelen McQueens intenties. Alleen een enkeling als de kunstcriticus Charles Darwent oppert in 

                                                             
170 Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, Dijon-Quetigny 2002. 

171 Adams 2009 (zie noot 161), p. 39. 

172 Woordvoerster Tricia Croasdell zei volgens The Los Angeles Times: ‘We always try to commemorate the bravery and 
sacrifice of people who give their lives in combat, but we tend to balance that against overly personalizing the loss of one 
person, or a couple of people, and the kind of distress that causes families in general, across the services. We don't want to 
give the impression that any one person's sacrifice is greater than another.’ in: Kim Murphy, ‘Artist's war depiction has 
many faces, rough edges’, The Los Angeles Times 2 maart 2007. 

173 Bijvoorbeeld: Julie Maddison, moeder van een omgekomen marinier vertelde The Scotsman: ‘Refusal to issue this stamp is 
tantamount to pretending this war and its deaths never happened,’ in: Dunan Macmillan, ‘The last post’, The Scotsman 16 
januari 2009. Deze uitspraak kwam ook in een tijd van groeiende onvrede over Tony Blairs beleid, omdat er nog geen 
massavernietigingswapens gevonden waren in Irak en mensen, zoals Julie Maddison, gingen twijfelen aan het bestaan van 
deze wapens. 

174 Zie: Searle 2007 (zie noot 33) en: Nikkhah 2009 (zie noot 35). 
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The Independent dat het werk misschien wel politiek gekleurd zou kunnen zijn, maar hij betwijfelt dat 

later.175 

 

De weigering van de Royal Mail om de postzegels uit te geven, zette een groot aantal mensen aan 

het denken over het eren van overleden soldaten, zoals blijkt uit opiniestukken en ingezonden 

brieven in kranten als the Guardian, The Independent en The Observer. Eigenlijk was die controverse 

dus essentieel voor de bekendheid van het werk en de manier waarop het project kon ‘leven’ onder 

een deel van de Britse bevolking. Dit leidt ertoe dat Martin Herbert in Artforum McQueen prijst 

omdat ‘[McQueen] has managed to sail a subversive work of art into the mainstream consciousness 

and put the establishment in check over it’. Het werk kan een gevoel van saamhorigheid 

bewerkstelligen onder de voorstanders van het project. Het overbrugt de verschillende meningen die 

men kan hebben over de War on Terror, door de menselijkheid van de soldaten te benadrukken. Zo 

schrijft columnist Jonathan Jones op zijn blog van the Guardian:  

 

‘Getting into a debate about the Iraq war in this context would be counterproductive. 

Whatever you believe about the rights or wrongs of this and all wars, a stamp issue 

commemorating these individuals would be a very special war memorial. It would be 

more human, and more direct than a bronze monument in a park. It would force 

anyone using the stamps to engage directly, just for a moment, with the face of a 

soldier who died in our names in Iraq.’176 

 

Uit recensies in de Britse pers blijkt dat het werk ook in de huidige vorm de beschouwers weet te 

raken. Ben Luke, kunstcriticus voor The Evening Standard, schreef: ‘Even in its current form as an 

oak cabinet (…) the work is profoundly moving and enormously effective.’177 Zo beschrijft de 

columnist van The Times Richard Morrison treffend hoe de gezichten van de soldaten in zijn 

geheugen gegrift staan: ‘And once you have seen these faces, they are unforgettable. At least, that's 

my belief. I truly think that the photograph of the 19-year-old Eleanor Dlugosz, of the Royal Army 

Medical Corps -grinning cheekily in bright red lipstick and an army cap several sizes too big for her 

                                                             
175 Charles Darwent schrijft: ‘Before I met him in the yards-of-books library of this overdesigned Soho hotel, I'd imagined 
McQueen to be an overtly political artist, a bit of an agitpropist. What I find instead is an artist I suspect of being covertly 
political, but refuses to admit it. I can quite see why this should be - were McQueen to say, "Actually, I want my stamps to 
indict the kind of class-ridden society in which unelected heads of state send young men off to die," it is highly unlikely that 
those stamps would ever be made - but the performance is so compelling I begin to wonder if I've been wrong all along.’ in: 
Darwent 2009 (zie noot 109). 

176 Jonathan Jones, ‘Steve McQueen's war memorial gets my stamp of approval’ Jonathan Jones on Art Blog, via the 
Guardian, 18 augustus 2009. <http://www.guardian.co.uk/artanddesign/jonathanjonesblog/2009/aug/17/art-steve-
mcqueen-war-stamp?> (12 april 2012). 

177 Ben Luke, ‘Sacrifice stamped in our memories’, The Evening Standard, 23 mei 2010. 
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- will be imprinted on my memory for ever. (…) It is just a very potent and unique form of memorial 

for some very brave young people.’178 

 

De postzegelvellen gedenken alle Britse soldaten die omkwamen in Irak. Lisa Oppenheim brengt de 

ervaringen van de Amerikaanse soldaten in Irak in herinnering, maar zij doet dat op een 

persoonlijkere manier. 

                                                             
178 Richard Morrison, ‘McQueen’s moving tribute needs the stamp of approval’, The Times 11 november 2009.   
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3.4 Lisa Oppenheim: samen zijn 
 

In vergelijking met de werken van Hans-Peter Feldmann en Steve McQueen, lijkt The Sun is Always 

Setting Somewhere Else (2006) van Lisa Oppenheim persoonlijker. Feldmann verzamelt beelden die 

hem interesseren en daarmee is zijn werk in zekere zin wel persoonlijk, maar in de neutrale manier 

van presenteren, houdt hij zich op de achtergrond. McQueen heeft een heel duidelijke bedoeling met 

zijn werk, maar laat zelf ook op de achtergrond hoe hij over de Irakoorlog denkt. Doordat Feldmann 

en McQueen de gevonden foto’s rechtstreeks in het beeld verwerken, ogen hun kunstwerken 

afstandelijk. In Oppenheims werk is de hand van de kunstenaar wel aanwezig – letterlijk zelfs. Haar 

werk lijkt een poging te zijn om op een persoonlijke manier vergeten aspecten van de Irakoorlog aan 

het licht te brengen. 

 

Zoals in hoofdstuk 1 al werd aangehaald, werkt Oppenheim vooral met archiefmateriaal omdat zij 

geïnteresseerd is in juist die aspecten van belangrijke historische gebeurtenissen die vergeten zijn. 

Daarvoor gebruikt ze beelden die onopgemerkt aan de beschouwer voorbij zouden gaan, als 

Oppenheim er geen aandacht voor had gevraagd. De foto’s op Flickr zijn weliswaar algemeen 

toegankelijk, maar moeten wel actief gezocht worden. Bovendien geven de foto’s de locatie van de 

fotograaf niet direct prijs. Oppenheim wil deze vergeten foto’s opnieuw bekijken, zodat het beeld 

transformeert.179 Een beeld krijgt meerdere betekenislagen en volgens haar ‘artists statement’ kan 

het beeld onder meer verwijzen naar ‘(…), the canned beauty of a sunset, the aestheticization of war, 

(…).’180 Er is geen oorlog te zien op de foto’s, maar toch gaat het beeld over oorlog. Het gaat volgens 

Oppenheim over het bewust niet visualiseren van geweld, over hoe een banaal beeld van een 

zonsondergang de plaats inneemt van een afbeelding van agressie.181 Het tijdloze beeld van een 

zonsondergang verwijst naar algemene romantische beelden, maar ook naar een specifieke 

gebeurtenis, de Irakoorlog. Op die manier wil Oppenheim laten zien hoe beelden naar meer kunnen 

verwijzen dan hun directe onderwerp. Een groot deel van de interpretatie wordt aan de beschouwer 

overgelaten. 

 
De beschouwer ervaart  

Oppenheims werk is niet het resultaat van een samenwerking, zoals McQueens werk. Zij heeft de 

soldaten niet om foto’s gevraagd, maar de foto’s zelf gedownload van Flickr. Zij vertelt ook niet wie 

de foto’s hebben gemaakt. In tegenstelling tot McQueen benadrukt ze dus niet de individualiteit van 

de soldaten. Het gaat haar om hoe mensen, zoals zijzelf of soldaten in Irak, fotografie gebruiken. 
                                                             
179 Oppenheim 2008 (zie noot 50). 

180 Oppenheim 2008 (zie noot 50). 

181 Oppenheim 2011 (zie noot 52). p. 50. 
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Daarbij vraagt zij de beschouwer om na te denken wat fotografie zichtbaar maakt en vraagt zij 

aandacht voor beelden en oorlogssituaties die vergeten worden. 

 

Er zijn meerdere invalshoeken om The Sun is Always Setting Somewhere Else (2006) te benaderen. De 

twee meest voorkomende uitgangspunten in recensies zijn het gebruik van sociale media en 

oorlogsfotografie. De beschouwer kan beginnen met nadenken over de plek waar Oppenheim haar 

foto’s vond: Flickr. Het merendeel van de recensies of analyses beziet het werk in het licht van de 

tentoonstelling ‘Free’, in het bijzonder de relatie die het werk aangaat met het web 2.0. Kunstcriticus 

Karen Rosenberg schrijft in The New York Times dat het werk een uiting is van een verlangen naar 

een gemeenschappelijke ervaring.182 Via internet kunnen mensen veel met elkaar delen, want door 

een foto op Flickr te zetten kan iemand aan andere internetgebruikers laten zien wat hij of zij op een 

bepaald moment zag. Toch zijn deze mensen niet bij elkaar; ze zien hetzelfde, maar ervaren het niet 

hetzelfde. Redacteur en curator Joanne McNeil noemt dat in de catalogus van ‘Free’ de ‘artificial 

closeness’ van websites als Flickr.183 Door een foto van een zonsondergang in Irak over haar eigen 

zonsondergang te leggen, lijkt Oppenheim naar een vorm van samenzijn te zoeken. Het kijken naar 

dezelfde zonsondergang doet me denken aan romantische films of liedjes waarin een koppel dat niet 

bij elkaar is naar dezelfde maan kijkt om zich minder alleen te voelen. Er spreekt een verlangen uit 

om ergens anders te zijn. Volgens de curator van ‘Free’, Lauren Cornell, zijn de foto’s van soldaten 

die naar zoiets vertrouwds als een zonsondergang kijken, daarom een uiting van heimwee.184 Maar, 

zoals curator Gaia Tedone schrijft, de zonsondergangen passen visueel gezien weliswaar op elkaar, 

maar de ervaringen zijn erg verschillend.185 Oppenheim bekijkt de zonsondergang immers in een 

heel andere context dan de soldaten.  

 

Het is opvallend dat weinig critici aandacht besteden aan de vorm die Oppenheim kiest voor haar 

werk. Enerzijds gebruikt zij een van de modernste technieken voor haar werk: digitale foto’s op 

internet. Anderzijds gebruikt zij verouderde technieken om haar werk te maken: ze drukt de foto’s 

niet alleen af, maar houdt ze voor haar eigen zonsondergang waar ze vervolgens een 35mm-projectie 

van maakt. De diaprojector doet denken aan hoe foto’s vroeger bekeken werden: dia-avonden. Door 

samen foto’s te bekijken tijdens een dia-avond, konden groepen mensen samen herinneringen 

ophalen aan een gebeurtenis. Oppenheim biedt diezelfde ervaring aan in een tentoonstellingsruimte.  

 
                                                             
182 Karen Rosenberg, ‘A show is all cyber, some of the time’, The New York Times 22 oktober 2010. 

183 Joanne McNeil, ‘Overfutured’, in: Lauren Cornell e.a. (red.), Free, New York 2011. 
<http://www.newmuseum.org/free/#joannemcneil> (12 april 2012). 

184 Cornell 2011 (zie noot 114). 

185 Gaia Tedone, ‘Free’, This is tomorrow 7 december 2010. 
<http://www.thisistomorrow.info/viewArticle.aspx?artId=552> (12 april 2012). 
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Het gebruik van 35mm-film met betrekking tot oorlogsfotografie heeft voor mij ook nog andere 

connotaties. Dit type film werd gebruikt in de eerste Leica-camera’s vanaf midden jaren twintig van 

de vorige eeuw. Deze kleinbeeldcamera was kleiner en makkelijker om mee te nemen, waardoor 

fotografen foto’s konden maken terwijl de actie plaatsvond. Hierdoor kon sneller verslag worden 

gedaan van gebeurtenissen dan met de zwaardere camera’s met glasplaten. Door de digitale 

fotografie en het internet kan echter nog sneller verslag worden gedaan. Als iets gefotografeerd 

wordt, kan het in theorie al seconden later online staan waar alle internetgebruikers er toegang tot 

hebben. Oppenheim lijkt door het combineren van digitale foto’s van Flickr met 35mm-film iets te 

willen zeggen over het medium fotografie; hoe het wordt gebruikt en hoe het wordt gezien. 

Fotografie maakt een gebeurtenis die zich elders afspeelt zichtbaar, maar wat wordt er precies 

zichtbaar gemaakt? Foto’s die worden genomen in oorlogsgebieden tonen meestal geweld of strijd, 

maar deze foto’s tonen zonsondergangen. Dat soldaten foto’s maken van zonsondergangen lijkt 

ongemakkelijk. Zo vraagt kunstcriticus Anna van Leeuwen zich in Kunstbeeld af: ‘mag je op 

oorlogsmissie wel romantische zonsondergangen vastleggen?’186 Een andere analyse over wat je wel 

of niet ziet, komt van kunstcriticus Benjamin Sutton. Hij wijst er op dat in theorie iedereen dezelfde 

foto’s op Flickr kan vinden als Lisa Oppenheim.187 Maar heel veel andere foto’s en documenten met 

betrekking tot de oorlog worden bewaard achter slot en grendel. Op die manier zet het werk aan het 

denken over wat we te zien krijgen van een oorlog die zich ver weg afspeelt. 

 

The Sun is Always Setting Somewhere Else (2006) zet aan tot nadenken over hoe fotografie als 

bemiddelaar optreedt tussen verschillende plaatsen. Wat iemand die niet in Irak is geweest weet van 

de Irakoorlog, heeft te maken met de fotografische beelden die hij of zij heeft gezien. Oppenheim 

brengt in herinnering dat soldaten ook alledaagse fenomenen als zonsondergangen zien. Toch blijft 

het voor een buitenstaander moeilijk is om zich in te leven in de situatie van de soldaten. Zelfs sociale 

online platformen kunnen die kloof niet overbruggen. Oppenheim onderzoekt dus de sociale functie 

van fotografie en geeft de beschouwer ruimte om hierover na te denken. Oppenheim betrekt haar 

eigen context heel zichtbaar in het werk; haar hand en haar zonsondergang komen in beeld. Ook in 

het werk van Luc Tuymans speelt zijn persoonlijke stijl een grote rol.  

                                                             
186 Anna van Leeuwen, ‘Lisa Oppenheim’, Kunstbeeld 34 (2010) nr. 11, p. 18. 

187 Benjamin Sutton, ‘Young artists find freedom online’, The L Magazine 25 oktober 2010. 
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3.5 Luc Tuymans: samenbrengen 

 

Zoals in hoofdstuk 1 uitgelegd, schildert Tuymans fragmenten, omdat hij niet gelooft dat 

totaalbeelden nog gemaakt kunnen worden. De werkelijkheid valt volgens hem in brokstukken 

uiteen.188 Tuymans gaat net als Feldmann uit van het principe dat mensen vanuit fragmenten een 

verhaal opbouwen: ‘Door ernaar te kijken maakt hij [de beschouwer] het tot een geheel, maar 

tegelijk blijft het ook een fragment. Zo ontstaat een veld waarin hij zich tot het schilderij 

verhoudt.’189 Waar Feldmann foto’s verzamelt, gebruikt Tuymans foto’s als basis voor schilderijen. 

Een schilderijenserie werkt op dezelfde manier als Feldmanns verzameling, alleen zijn Tuymans 

schilderijen ook los van de serie te bekijken. 

 

Tuymans vergelijkt de schilderkunst met film. Als je aan een film terugdenkt, denk je aan paar 

scènes, een paar fragmenten. Een schilderij geeft echter alleen een fragment weer en de beschouwer 

kan daar een verhaal omheen bouwen.190 In de volgende paragraaf komt aan bod hoe meerdere 

beschouwers de schilderijen van Tuymans vergelijken met een film still. De beschouwer bedenkt wat 

vooraf of achteraf aan het getoonde kan zijn gegaan. Daarom vergelijkt Tuymans zijn werk liever 

met film dan met fotografie. In de huidige beeldcultuur worden we overspoeld met fotografische 

beelden die gedachteloos worden geconsumeerd omdat ze voor zichzelf spreken, aldus Tuymans.191 

Hij wil schilderijen maken die langer de aandacht vasthouden en dat doet hij door onduidelijke 

beelden te schilderen. Tuymans geeft in zijn schilderijen de beschouwer bewust net genoeg houvast 

om naar een betekenis te zoeken. Zo geeft hij zijn werken vaak onthullende titels, legt hij zijn 

werkwijze uit in interviews en is hij heel open over de bronnen van zijn schilderijen. Deze extra 

informatie is nodig, omdat zijn schilderijen niet voor zichzelf spreken. Hij representeert het 

onderwerp niet rechtstreeks, maar cirkelt er omheen. Volgens Tuymans is een beeld namelijk pas 

goed, als de beschouwer er nog iets aan toe kan voegen.192 Daarom noemt hij de beelden van de 

aanslagen op de Twin Towers een aanslag op de esthetiek; deze beelden waren té precies.193 Toen 

iedereen van Tuymans een reactie verwachtte op 9/11 op Documenta 11 in 2002 schilderde hij een 

anti-beeld. Still Life (2002) toont een gigantisch banaal stilleven. Op het enige schilderij dat wel over 

9/11 lijkt te gaan, is vrij weinig te zien. Op Demolition (2005) is alleen een grote stofwolk 

                                                             
188 Gorik de Henau, ‘Luc Tuymans: “Cultuur is het allerbelangrijkste”’, Bozar magazine (2011) nr. 67 (maart), p. 7. 

189 De Henau 2011 (zie noot 188), p. 7. 

190 Lambrecht 1996 (zie noot 80), p. 78. 

191 Suchère 2002 (zie noot 63), pp. 27, 29. 

192 Jocks 2001 (zie noot 62),  p. 345. 

193 Heynen 2004 (zie noot 76), p. 13.  
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herkenbaar. Zoals in hoofdstuk 2 is uitgelegd, associeert de beschouwer het schilderij met de 

aanslagen op 11 september door de presentatie (de locatie van de galerie, de omringende 

schilderijen), maar beeldt Tuymans 9/11 niet af. Het is de bedoeling van Tuymans dat de 

beschouwer het werk voltooit:  

 

‘Viewers are important because they finish off the imagery. That’s why you make 

art, that interactivity. They look at it at a distance that is immeasurable - up close 

and then further away. That’s why I’m a contemporary painter, because the idea of 

the whole is degraded into the idea of the detail. With the transmitted imagery of 

television, this is a pause, a slot in time.’194 

 

Tuymans wantrouwt niet alleen beelden, hij vertrouwt ook herinneringen niet. Herinneringen, en in 

het verlengde daarvan geschiedenis, zijn net zo fragmentarisch als de huidige beeldcultuur. Zijn 

schilderijen doen alsof ze herinneringen zijn: ze vervagen, zijn ongrijpbaar. Tuymans wil de beelden 

met opzet zoveel mogelijk reduceren, omdat de beschouwer het beeld pas dan kan bevragen.195 

Tuymans meent bovendien dat zijn schilderijen, en dan vooral de tonen, slechts gedeeltelijk voor de 

geest te halen zijn.196 Hij schildert dus fragmenten van gebeurtenissen uit het persoonlijke of 

collectieve geheugen en doet dat in een stijl die een herinnering nabootst. Vooral in zijn oudere 

series is dit goed te zien, bijvoorbeeld in zijn series over de Tweede Wereldoorlog of het Belgisch 

koloniaal verleden. ‘Proper’ gaat over een recenter fenomeen: het ongenoegen van Tuymans met 

Kabinet-George W. Bush, die op het moment van schilderen nog president was.197 De actualiteit van 

dit onderwerp lijkt een politiek randje aan zijn schilderijen te geven. Toch beschouwt Tuymans 

zichzelf niet als een politieke schilder, want hij denkt dat er geen politieke kunstenaars zijn. Hij 

gelooft wel dat er kunst met een politieke inhoud gemaakt kan worden. Een schilderij maakt 

aanspraak op een betekenis, maar het mag niet een letterlijke weergave zijn van een betekenis, aldus 

Tuymans.198 Het beeld moet verschillende interpretaties toelaten: ‘Art should have a lot of different 

interpretations and not just one: otherwise you have propaganda.’199 Daarom schildert Tuymans de 

verschijningen van de regering Bush, zoals al besproken is in hoofdstuk 2. Welke rol speelt de 

beschouwer in het ontcijferen van deze beelden? 

                                                             
194 David Coggins, ‘Takeover artist’, Artnet 16 september 2009. 
<http://www.artnet.com/magazineus/features/coggins/luc-tuymans9-16-09.asp> (12 april 2012). 

195 Jocks 2001 (zie noot 62),  p. 345. 

196 Suchère 2002 (zie noot 63), p. 27. 

197 Stillman 2010 (zie noot 126), p. 82. 

198 Reust 1996 (zie noot 66), p. 326. 

199 Coggins 2009 (zie noot 194). 
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De beschouwer als levend bijschrift 

Het werk van Tuymans gaat over herinneringen en neemt ook de vorm aan van herinneringen. De 

beschouwer van het werk krijgt een belangrijke rol toebedeeld. Omdat de schilderijen van Tuymans 

net zo fragmentarisch zijn als herinneringen, kan de beschouwer zelf betekenissen toevoegen aan het 

beeld. 

Ulrich Loock wees al in 1996 op de overeenkomst tussen schilderijen van Tuymans en 

herinneringen. Beiden zijn vormen van representaties en beiden falen zij, zo schrijft hij in Luc 

Tuymans (1996) uit de boekenserie Contemporary Artists.200 Zowel het schilderij als de herinnering kan 

geen precieze weergave zijn van een object of een gebeurtenis in de realiteit. Daarom is het concept 

‘authentieke vervalsing’ ook toepasbaar op herinneringen. De representatie is een vervalsing, maar 

omdat de reconstructie persoonlijk is (persoonlijk geschilderd of herinnerd), kan ook gesproken 

worden van ‘authenticiteit’. Doordat Tuymans zijn schilderijen maakt naar aanleiding van 

fotografische beelden, zou je dus kunnen zeggen dat hij afbeeldingen van afbeeldingen maakt, in 

plaats van afbeeldingen van objecten of gebeurtenissen. Volgens Loock is het werk van Tuymans 

bovendien allegorisch: het is een voorstelling van de tekortkomingen van de schilderkunst.201 

Tuymans maakt volgens Loock dus een afbeelding van de onmogelijkheid historische gebeurtenissen 

als de Holocaust af te beelden. In het geval van ‘Proper’ zou je kunnen zeggen dat Tuymans beelden 

maakt van het beeld van de Verenigde Staten na 9/11. Dit idee, dat de tentoonstelling ‘Proper’ over 

beelden en schijn gaat, wordt versterkt door het beeld van een spiegel (Mirror, 2005). Zijn beelden 

van conservatieve tradities zoals stijldansen (Ballroom Dancing, 2005), het streven naar een perfecte 

tafelschikking (The Perfect Table Setting, 2005) of de overkapping van een traditioneel hemelbed 

(Courtesy, 2005) kunnen ook in dit licht gezien worden.  

Dat Tuymans fragmenten of details schildert is al eerder uitgebreid aan bod gekomen. Emma 

Dexter, curator van zijn retrospectief in Tate Modern in 2004, schreef in de catalogus dat de manier 

waarop Tuymans schilderijen over gebeurtenissen uit de geschiedenis maakt, een weerspiegeling is 

van een nieuwe geschiedopvatting.202 Tot de jaren tachtig werd geschiedenis opgevat als een lineaire, 

progressieve ontwikkeling. Na het zogenaamde ‘einde van de geschiedenis’ had het autoritaire ‘grote 

verhaal’ volgens Dexter plaats gemaakt voor meer subjectieve, anekdotische, kleine verhalen. De 

schilderijen van Tuymans zijn volgens haar op dezelfde manier persoonlijk en fragmentarisch. De 

bronnen voor de details die hij schildert, vindt hij in de media die tegenwoordig als belangrijkste 

hulpmiddelen dienen om te herinneren: fotografie en film, gevonden op internet en televisie. Daarom 
                                                             
200 Loock 2003 (zie noot 79), p. 44. 

201 Loock 2003 (zie noot 79), p. 57. 

202 Emma Dexter, ‘The Interconnectedness of All Things: Between History, Still Life and the Uncanny’, in: Emma Dexter 
en Julian Heynen (red.), Luc Tuymans, Londen 2004, p. 19. 
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noemt een recensent Luc Tuymans gekscherend een historieschilder met het perspectief van een 

couch potato.203 Condoleezza Rice is in The Secretary of State (2005) inderdaad afgebeeld alsof zij te zien 

is op een computer- of televisiescherm; er is geen diepte en het portret doet denken aan een 

uitgesneden close-up. Het schilderij heeft het formaat van een breedbeeldscherm. Het werk is geen 

portret van Rice, maar een afbeelding van een afbeelding van Rice. In hoofdstuk 1 werd dat de 

omweg waarmee Tuymans een onderwerp raakt genoemd. 

De bronnen van Tuymans zijn dus, net als herinneringen, tweede- of zelfs derdehands. Tuymans 

‘herinnert’ zich de Tweede Wereldoorlog alleen door verhalen van zijn ouders, want hij leefde toen 

nog niet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor herinneringen aan 9/11; Hans-Peter Feldmann wees er al op 

dat het merendeel van de mensen deze gebeurtenis kan herinneren dankzij de media. Net als 

Feldmann presenteert Tuymans geen allesomvattende beelden. Hun kunstwerken gaan niet alleen 

over de gebeurtenissen zelf, maar vooral over hoe we kijken naar gebeurtenissen met als gevolg hoe 

we die herinneren. Daardoor krijgt de beschouwer een sleutelrol toebedeeld in deze kunstwerken. 

Ieder beeld krijgt immers betekenis door de beschouwer. Daarom schrijft Helen Molesworth, co-

curator van Tuymans’ retrospectief in de catalogus Luc Tuymans (2009): 

‘Tuymans imagines the viewer awash in a phantasmagoric mélange of references 

and allusions, ranging from the linguistic effect of the titel to the cultural history of 

images. The viewer, far from a coherent beholder, is imagined as a supplement, or 

complement, to the image; to be a viewer of a Tuymans painting is to be 

interpolated as a walking caption.’204 

De beschouwer krijgt de kans om een verhaal te maken van de fragmenten. Volgens Molesworth 

onderzoekt Tuymans de narratieve mogelijkheden van beelden.205 Het fragmentarische karakter van 

zijn beelden spiegelt het karakter van de dominante beeldproducenten van nu: fotografie, film en 

vooral televisie. Zij vergelijkt het kijken naar een schilderijenserie met het zappen op een televisie 

waarvan het geluid staat uitgeschakeld.206 Ook Nancy Spector, curator van het Guggenheim, zag een 

schilderij van Tuymans als een ‘freeze frame’: het moment tussen wat is gebeurd en wat gaat 

gebeuren. De beschouwer wordt uitgedaagd dat verhaal in te vullen.207 Meerdere auteurs wijzen 

bovendien op het angstige gevoel dat de schilderijen van Tuymans bij hen oproept. Heel alledaagse 

                                                             
203 Cohen 2005 (zie noot 36). 

204 Helen Molesworth, ‘Luc Tuymans: Painting the Banality of Evil’, in: Madeleine Grynsztejn en Helen Molesworth, Luc 
Tuymans, New York 2009, p. 23. 

205 Molesworth 2009 (zie noot 204), p. 20. 
 
206 Molesworth 2009 (zie noot 204), p. 21. 

207 Nancy Spector, ‘The Unforgiving Trace’, in: Ulrich Loock (red.), Luc Tuymans, Londen 20032 (1996), pp. 96-97. 
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objecten worden een beetje eng door de omringende schilderijen en door de stijl. Een goed voorbeeld 

is Timer (2005): dit schilderij van een doodgewone thermostaat gaat lijken op een 

ontstekingsmechanisme door de nabijheid van het schilderij Demolition (2005). Zulke gevoelens van 

paranoia slaan over op de betekenissen van andere schilderijen. The Parc (2005) lijkt op het beeld van 

een bewakingscamera. Staat hier iets te gebeuren of is dit al een plaats delict? Doordat de combinatie 

van Demolition (2005) en The Secretary of State (2005) associaties oproept met 9/11, doet een beeld 

van een bewakingscamera denken aan alle veiligheidsmaatregelen die sinds 2001 zijn genomen. Een 

beveiligingscamera zou juist een gevoel van bescherming moeten oproepen, maar dit schilderij doet 

het tegenovergestelde. Zo krijgt het beeld van een boom in een park een sinister randje. Emma 

Dexter noemt het werk van Tuymans daarom ‘unheimlich’: een voorwerp of plaats is bekend, maar 

tegelijkertijd onbekend.208 De stijl speelt daarbij ook een rol. De schilderijen van Tuymans ogen 

modderig of vaag (onder meer door het bescheiden kleurenpalet), alsof ze ontcijferd moet worden. 

Molesworth vergelijkt het kijken naar een schilderij van Tuymans met het kijken naar een foto in 

een ontwikkelbak: langzaam doemt het beeld op, wordt het scherp.209 Voor ‘Proper’ geldt dat bijna 

alle objecten wel min of meer herkenbaar zijn, behalve misschien Demolition (2005). Kunstcriticus 

Stephen Maine zag zelfs eerst een suikerspin in de wolkenmassa.210 Pas nadat hij de titel van het 

schilderij had gelezen, kon Maine zien dat de suikerspin een wolk zou kunnen en zijn, en dat wat hij 

hield voor een wattenstaafje, een lantaarnpaal was. Overigens is Maine een van de weinigen die 

Demolition (2005) niet direct met 9/11 associeert. Zoals al aangegeven in hoofdstuk 1 associëren de 

meeste kunstcritici het schilderij direct met de instorting van het World Trade Center. Daarom ziet 

curator Ralph Rugoff het beeld van de wolk als symbool voor hoe de mediaherhaling van de 

aanslagen het zicht vertroebelt: ‘a screen that unavoidably blankets and disrupts our ability to 

discern, and process, the meaning of actual events.’211 Zo zet het werk bijvoorbeeld aan tot nadenken 

over de manier waarop de massamedia collectieve herinneringen maakt. Juist doordat niet direct 

duidelijk is waar je naar kijkt, krijgt de beschouwer van Tuymans de tijd om het beeld op een andere 

manier te interpreteren, aldus Rugoff. Daarom schrijft Rugoff het volgende over Tuymans werk: 

‘The underlying narratives of his paintings finally emerge not from what they 

directly portray, but from the specific ways in which they address us and from how 

we, in turn, navigate our way into the ambiguous territories they summon.’212 

                                                             
208 Dexter 2004 (zie noot 202), pp. 24-26. 

209 Molesworth 2009 (zie noot 204), p. 18. 

210 Maine (zie noot 136), p. 145. 

211 Rugoff 2009 (zie noot 91), p. 56. 

212 Rugoff 2009 (zie noot 91), p. 57. 
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De beschouwer bepaalt dus voor een groot deel de betekenis van het schilderij. Tuymans, 

Oppenheim, McQueen en Feldmann zoeken ieder op hun eigen manier een vorm van interactie met 

de beschouwer.  
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3.6 Voorlopige conclusie 
 

De besproken werken van de vier kunstenaars passen bij de tijd waarin ze zijn gemaakt. Dieter 

Roelstraete’s idee van de ‘historiographic turn in art’, is toepasbaar op de werken van deze 

kunstenaars, omdat zij bezig zijn met collectieve herinneringen. Het verleden dat deze kunstenaars 

onderzoeken ligt echter erg dichtbij. De soldaten zijn nog in Irak wanneer Steve McQueen en Lisa 

Oppenheim hun kunstwerken maken; Bush is nog president van de Verenigde Staten tijdens de 

opening van ‘Proper’. Alleen Hans-Peter Feldmann toont zijn werk over 9/11 pas zeven jaar later. 

Feldmann vraagt de beschouwer na te denken hoe hij of zij deze gebeurtenis herinnert, terwijl 

McQueen en Oppenheim de beschouwer juist iets willen laten herinneren wat doorgaans niet in de 

pers komt. De serie schilderijen van Tuymans als geheel gaat minder over een gebeurtenis dan over 

een specifieke situatie, behalve Demolition (2005) waarin de schilder wel naar 9/11 lijkt te verwijzen. 

De kunstenaars kaarten dus door het gebruik van fotografische beelden op verschillende wijzen 

onderwerpen als terrorisme, de War on Terror, mediarepresentatie en herinneringen aan. 

 

Feldmann en Tuymans vragen de beschouwer om nog eens goed te kijken naar beelden die al bekend 

zijn. De beelden van 9/11 staan door de herhaling in de massamedia in het geheugen gegrift; we 

hoeven maar een blik op een beeld van een brandende toren te werpen om te concluderen dat het om 

een van de Twin Towers zou moeten gaan. Feldmann en Tuymans vertragen deze conclusie; zij 

vragen de beschouwer om wat langer stil te staan bij deze beelden. De twee kunstenaars vragen de 

aandacht op tegenovergestelde manieren. Feldmann herhaalt het precieze beeld wel honderd keer in 

een museale context en dit dwingt de beschouwer om na te denken over deze grote verzameling. 

Door de hele krantenpagina te tonen, gaat het werk niet meer om slechts de foto, maar om hoe het 

beeld bekend is geworden. Tuymans schildert juist een beeld dat niet direct herkenbaar is, maar dat 

ontcijferd moet worden. Hij onderzoekt hoe de herinnering aan deze gebeurtenis invloed heeft op 

visueel gelijksoortige beelden: hoe de beschouwer een beeld van een ontploffing in Chicago met 9/11 

kan associëren.  

 

McQueen en Oppenheim werken juist met onbekende beelden. Zij vragen de beschouwer om mensen 

en omstandigheden te herinneren die doorgaans onopgemerkt zouden blijven. McQueen doet dit 

door een archief samen te stellen van alle soldaten die stierven in Irak en betrekt het publiek zowel 

bij de samenstelling als het gebruik van het kunstwerk. De slideshow van Oppenheim is poëtischer 

en persoonlijker van aard. Oppenheim vraagt de beschouwer na te denken over de rol die fotografie 

kan spelen in het overbrengen van ervaringen en hoe deze foto’s invloed hebben op wat herinnerd 

wordt.  
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Alle vier de kunstenaars onderzoeken dus de sociale functie van fotografie: foto’s laten zien dat iets 

ergens is gebeurd aan mensen die er niet bij waren of het zich niet kunnen herinneren. Als een grote 

groep mensen een dergelijk beeld tegelijk ziet, kan een collectieve herinnering ontstaan. Deze 

kunstenaars vragen ons na te denken over zulke herinneringen door bekende of juist onbekende 

beelden te tonen. Zij zetten de beschouwer actief aan tot associëren en het vormen van alternatieve 

herinneringen.  
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Conclusie 
 

De vraag die centraal stond in deze thesis was: Wat zeggen kunstenaars over het fotografisch verbeelden 

van terrorisme en oorlog wanneer zij reeds bestaande fotografische beelden gebruiken? 

 

Om deze vraag te beantwoorden zijn kunstwerken van vier kunstenaars die foto’s van 9/11 of de 

daaropvolgende Irakoorlog gebruikten onderzocht. Een vergelijking van de verschillende rollen die 

fotografische beelden spelen in de kunstwerken Hans-Peter Feldmann, Steve McQueen, Lisa 

Oppenheim en Luc Tuymans leidde tot de volgende conclusies. 

 

Wat gefotografeerd wordt 

De meeste mensen nemen kennis van gebeurtenissen die zich elders in de wereld afspelen door foto’s. 

De besproken kunstenaars bevragen die foto’s. De foto’s van de brandende of instortende Twin 

Towers die Feldmann gebruikte voor 9/12 Front Page (2001) zijn heel herkenbaar. De onderwerpen 

die Oppenheim en Tuymans willen aankaarten zijn moeilijker af te beelden; respectievelijk de 

oorlogssituatie in Irak en de sfeer in Amerika tijdens het presidentschap van George W. Bush. 

McQueen, die de Britse soldaten die in Irak stierven wil eren, kan dat niet afbeelden, maar wel 

afbeeldingen kiezen die (vooral in gebruik als postzegel) de beschouwer doen denken aan de gevallen 

soldaten. De vier kunstenaars laten zien wat de mogelijkheden en beperkingen zijn op het gebied van 

het verbeelden van terrorisme en oorlog. 

 

Wat een foto vertelt 

Fotografische beelden kennen meerdere betekenisniveaus. Ik heb geprobeerd steeds het denotatieve 

en het connotatieve betekenisniveau van een beeld te scheiden. Dat bleek een lastige opgave, omdat 

ieder beeld voor ieder individu meerdere, verschillende, connotaties kan hebben. Een beschouwer van 

een kunstwerk waarin een kunstenaar andermans foto’s heeft verwerkt, heeft niet alleen te maken 

met de oorspronkelijke en de toegevoegde betekenissen van de beelden, maar ook met de eigen 

associaties. Ik heb per hoofdstuk eerst de intenties van de kunstenaar beschreven en vervolgens de 

interpretaties van kunstcritici en –historici geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat de betekenissen van 

foto’s niet vast liggen. De kunstenaars hebben de betekenissen van de gebruikte foto’s meerduidig 

gemaakt. De context van de beelden en de projecties van de beschouwers hebben invloed op de 

betekenissen van beelden. 

 

In welke context fotografie gezien wordt 

Deze kunstwerken maken gebruik van meerdere contexten. Allereerst is er de context van de 

plekken waar de foto’s aanvankelijk gezien werden (kranten, familiealbums, internet, televisie, 
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boeken). Vervolgens geeft de kunstenaar een nieuwe context aan het beeld door het op een bepaalde 

manier te gebruiken of te tonen, bijvoorbeeld als verzameling of tentoonstelling. 

 

In de werken van Feldmann en Oppenheim speelt de oorspronkelijke context van het bronmateriaal 

een belangrijke rol voor de betekenis. Juist de kennis dat de zonsondergangen in The Sun is Always 

Setting Somewhere Else (2006) van Oppenheim zijn gefotografeerd door soldaten in Irak, geeft 

betekenis aan het beeld. Het beeld krijgt connotaties met heimwee, natuurschoonheid, escapisme. En 

dat Oppenheim de foto’s op Flickr vond zet aan tot nadenken over het delen van ervaringen, welke 

rol internet daarin kan spelen en of een oorlogssituatie überhaupt invoelbaar is.  

Bij Oppenheim speelt de oorspronkelijke context een belangrijke rol, maar deze is niet zichtbaar. 

Feldmann toont de context wel; het is heel duidelijk dat hij voor 9/12 Front Page (2001) kranten uit 

veel verschillende landen verzamelde. Hiermee laat hij zien dat 9/11 niet alleen nieuws was in de 

Verenigde Staten, maar in de hele wereld. Heel veel verschillende mensen, in verschillende landen, in 

verschillende situaties, zagen beeld van 9/11 in de media. Door de hele krantenpagina’s te tonen, 

brengt Feldmann bij de beschouwer het moment in herinnering waarop het nieuws van de 

terroristische aanslagen bekend werd. Feldmann vraagt de beschouwer nog eens goed te kijken naar 

deze bekende beelden en ze met elkaar en met persoonlijke herinneringen te vergelijken. 

 

In het werk van Tuymans lijkt de oorspronkelijke context van de beelden een minder grote rol te 

spelen dan in de werken van Oppenheim en Feldmann. Tuymans vertelt wel dat de bron voor 

Demolition (2005) een foto was van de afbraak van een gebouw in Chicago in 1995, maar waar deze 

foto vandaan komt is van minder belang voor de betekenis van het schilderij. Het schilderij gaat niet 

over het vernietigde gebouw in Chicago in 1995, maar roept in de context van de tentoonstelling 

‘Proper’ vragen op over herinneringen, representaties van 9/11, schijn, paranoia en de regering-

Bush. De herkomst van de bronbeelden is voor de betekenissen van de andere schilderijen van 

minder groot belang. Het beeld van het stijldansend koppel op het zegel van Texas dat als basis 

diende voor Ballroom Dancing (2005) komt van internet, maar van welke site is niet belangrijk voor 

het thema dat Tuymans wil aankaarten. Het gaat er vooral om te weten dat Tuymans reeds 

bestaande beelden gebruikt, omdat hij gelooft dat het alleen nog mogelijk is authentieke vervalsingen 

te maken. Hij schildert geheugenbeelden. 

 

McQueen gebruikt om heel andere reden bestaande beelden voor Queen and Country (2003-2009), 

maar net als bij Tuymans spelen de oorspronkelijke connotaties van het bronmateriaal geen grote 

rol. Dat komt doordat McQueen foto’s gebruikt die niet circuleerden in het publiek domein. 

McQueen vroeg nabestaanden zelf foto’s te kiezen en aan hem te geven en deze samenwerking 

beïnvloed de betekenis van het project. De aangeleverde foto’s variëren van officiële pasfoto’s tot 

persoonlijke vakantiekiekjes. Deze foto’s zijn juist niet bekend bij het publiek, in tegenstelling tot de 
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foto’s van 9/11 die Feldmann gebruikte. McQueen bewandelt de tegenovergestelde route van 

Feldmann; hij brengt het persoonlijke in het publieke domein. Een persoonlijke herinnering wordt zo 

een collectieve herinnering. 

  

Deze werken zetten de beschouwer aan het denken over wat fotografie zichtbaar maakt en wat niet af 

te beelden is. Feldmann en Tuymans bevragen beelden die bekend zijn. Oppenheim en McQueen 

introduceren juist foto’s uit het privédomein aan een breder publiek. De herinneringen die 

beschouwers op de foto’s projecteren hebben ook invloed op de betekenissen van de kunstwerken. 

 

Wie naar foto’s kijken 

Alle besproken kunstwerken gaan over hoe gebeurtenissen herinnerd worden. Een herinnering 

bestaat niet los van de persoon die herinnert. Daardoor is een herinnering noodzakelijkerwijs 

fragmentarisch. Er is geen ‘view from nowhere’; iedere herinnering wordt gekleurd door de ervaring 

van degene die herinnert. En die herinneringen hebben weer invloed op de associaties die de 

beschouwer krijgt bij het kijken naar deze kunstwerken. 

 

Wat afgebeeld wordt en hoe dat wordt afgebeeld, heeft invloed op wat op welke manier herinnerd 

wordt. Het lijkt bijvoorbeeld veel moeilijker om iets te herinneren waar geen beeld van is. Juist 

daarom wil McQueen de gevallen soldaten tonen. Oppenheim herinnert ons eraan dat de soldaten 

niet alleen vechten in Irak, maar ook heimwee hebben of genieten van mooie natuurfenomenen. En 

zij herinnert ons eraan dat het heel moeilijk is om je een voorstelling te maken van de situatie waar 

die soldaten zich in bevinden. Hoewel het dezelfde zon betreft, is kijken naar een zonsondergang in 

een oorlogsgebied anders dan kijken naar een zonsondergang in je woonplaats. Brengen de foto’s van 

zonsondergangen in Irak ons dichter bij de soldaten daar? Feldmann laat ook zien dat hoewel je naar 

hetzelfde kijkt (een vliegtuig dat zich in één van de Twin Towers boort); de manier waarop je 

daarnaar kijkt verschilt. In Chili wordt het nieuws van 9/11 anders gebracht dan in Nederland en 

iedere individuele krantenlezer in Chili of Nederland zal het nieuws weer anders hebben ervaren. 

Feldmann zet aan tot nadenken over hoe een gebeurtenis, die niet persoonlijk ervaren werd, toch een 

persoonlijke én collectieve herinnering kan worden. Ook Tuymans kent de herinneringen van de 

beschouwer een grote rol toe; in Demolition (2005) speelt hij bijvoorbeeld met de associaties met 9/11 

die het beeld oproept. Hij onderzoekt hoe herinneringen invloed hebben op de betekenissen die 

beschouwers aan beelden toekennen. 

 

Fotografische beelden spelen een belangrijke rol in de berichtgeving van oorlog en terroristische 

daden. Feldmann, McQueen, Oppenheim en Tuymans onderzoeken op verschillende manieren de 

invloed die dergelijke beelden hebben op het herinneren van deze gebeurtenissen en andersom. 
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Suggesties voor vervolgonderzoek 

Ik heb mijn hoofdvraag vanuit een kunsthistorisch perspectief geprobeerd te beantwoorden. Ik heb 

de intenties van de kunstenaar onderzocht en gekeken hoe kunsthistorici en –critici de werken 

ervaren. Dit onderwerp raakt echter veel thema’s die nog niet zijn aangekaart. Het zou bijvoorbeeld 

interessant kunnen zijn om dit onderwerp vanuit een andere discipline te benaderen. Wellicht biedt 

het vakgebied memory studies nieuwe inzichten in de rol die fotografie speelt bij het herinneren van 

historische gebeurtenissen. Ook het gebruik van theorieën uit media studies, en dan in het bijzonder 

media en digitale cultuur, zou een verfrissend perspectief kunnen leveren op dit onderwerp. Deze 

thesis was een eerste stap in een onderzoek naar de rol die kunst kan spelen in het bevragen van 

fotografische beelden van terrorisme en oorlog en in het gebruik van fotografische beelden in het 

algemeen. 
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