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 “One loves ultimately one’s desires, 
not the thing desired.”

(Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil)
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De wereld ligt aan onze voeten. In de maakbare 
wereld kun je jouw identiteit bepalen en vormen. 
Als jij iets wilt bereiken moet je hier hard voor 
werken. Laat je niet tegenwerken door externe 
factoren. Enkel met discipline, wilskracht en in-
vesteringsbereidheid kun je jezelf ombuigen tot 
een succesvolle ondernemer. 

De maakbare wereld en de consumptiemaat-
schappij die daarmee verbonden is, voeden onze 
verlangens. Verschijning staat voorop.  Zelfs ons 
geluk, het toeval en de liefde proberen we, vaak 
tevergeefs, aan het perfecte plaatje te onderwer-
pen. 

Tegenover volledige maakbaarheid staat datgene 
waar je geen enkele invloed op hebt, dat wat zich 
aan ons onttrekt, het andere. Door het geloof in 
de maakbare wereld krijgt dit al snel een tegen-
draadse rol: wat zich aan ons onttrekt lijkt moei-
lijk inzetbaar om onze verlangens te bevredigen. 
Onzekerheid, wispelturigheid en onvoorspelbaar-
heid sluit je graag uit. Door allerlei technologi-
sche toepassingen en slimme algoritmes, slagen 
we daar ook steeds vaker in. Maar wat voor in-
vloed heeft dit uitsluiten op hoe wij de wereld 
ervaren?

Inleiding
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Een van de aanleidingen voor mijn onderzoek 
was Het monogame drama1, een boek van Simo-
ne van Saarloos dat ik kocht na een lezing die zij 
gaf over polyamorie. Zij introduceert Eros als een 
drijvende kracht die je ertoe aanzet om iets bui-
ten jezelf te leren kennen. Een lege ruimte tussen 
jou en iets anders waar je als het ware ingezogen 
wordt. 
Dit vond ik erg fascinerend. Deze Eros duidde 
voor mijn gevoel op een bepaald soort verlangen: 
het verlangen naar iets totaal anders, iets juist 
buiten jezelf. Een metafysisch verlangen. Hierop 
vroeg ik mij af of ik Eros zou kunnen verbeelden. 
Fotografie is een medium dat het licht vastlegt 
tussen mijzelf en het andere buiten mij; de ruim-
te waar de vormeloze Eros zich in bevindt.

Voor mijn gevoel staat Eros haaks op de maakba-
re wereld. Deze tegenstelling heb ik als uitgangs-
punt gebruikt voor een theoretisch en beeldend 
onderzoek naar de essentie van mijn eigen ver-
langens. Dit essay is samen met mijn fotografi-
sche installatie de weerslag van dit onderzoek 
met als hoofdvraag: Hoe zou de kamer van mijn 
verlangens eruit zien?

1. Van Saarloos, S. (2015). Het monogame drama. Amsterdam: De 
Bezige Bij.
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Het maakbare
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De maakbare wereld vraagt om een vorm om ons-
zelf te omschrijven en uit te drukken. Essentie 
wordt bevestigd in uiterlijkheden. We kiezen de 
spullen die bij ons passen en creëren onze eigen 
omgeving. Alles wordt aan ons decoratieve ver-
mogen onderworpen. Daarbij krijgen niet alleen 
levenloze, maar ook levende dingen een vorm 
toegewezen. Dat begint al bij onszelf: jij bent 
jouw eigen verschijning. We moeten ons uiterlijk 
continu bewerken om de gewenste vorm te krij-
gen en te behouden. Het behouden van die vorm 
vergt de nodige tijd en aandacht. 

Bij het vormen van al wat leeft spelen externe 
factoren echter ook een rol. Organische wezens 
gedragen zich niet voorspelbaar. Neem buxus-
sen en coniferen. Deze worden gesnoeid in aller-
lei artificiële vormen: bollen, kubussen, spiralen 
en nog veel meer. In deze handeling schuilt het 
verlangen om de natuur te beheersen. Je kunt 
zeggen dat we de ‘positieve vorm’ volledig in de 
hand hebben: alles wat we niet willen kunnen we 
weghalen, zoals takken die uitsteken of blaadjes 
op de grond. Daartegenover staat echter de ‘ne-
gatieve vorm’, deze wordt beïnvloed door exter-
ne factoren: blaadjes die niet goed groeien of een 
tak die door de wind afbreekt. 
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Deze struiken vind ik een treffende metafoor 
voor het menselijke verlangen om te vormen. Ze 
roepen bij mij verschillende vragen op: wat is het 
verband tussen de verschijning en de essentie 
van de boom? Is de boom een projectie van de 
blik van de eigenaar? Is de boom van de eigenaar 
of van zichzelf?

Daarnaast viel mijn oog ook op elementen die 
we aan het straatbeeld toegevoegd hebben om 
structuur aan te brengen, in herkenbare vormen, 
zoals markeringen, omheiningen en betonnen 
objecten. Nu is de belangrijkste functie van die 
elementen niet de vorm, ze zijn er om het verkeer 
beheersbaar en veilig te maken. Toch is ook hier 
sprake van vormgeven, namelijk het vormgeven 
van de beweging: de beweging die men maakt tij-
dens het reizen. Ook hierin schuilt het verlangen 
naar beheersing, het beheersen van de beweging.

Als handeling met een duidelijk doel, waarbij je 
niet veel hoeft na te denken, denk ik dat het vor-
men een vervullende werking kan hebben, zoals 
bij het snoeien van bomen en het kammen van 
haren. Toch zorgt het idee van maakbaarheid, 
wanneer dit gekoppeld wordt aan verlangen voor 
mij toch niet logischerwijs tot tevredenheid. 
Vaak weet ik niet wat ik wil en zijn het juist de 
onverwachte dingen die de dagen bijzonder ma-
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ken. De bevrediging van de controle is maar van 
korte duur en doodt de verbeelding. Verlang ik 
misschien juist naar het onbeheerste en het on-
grijpbare?
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Het boek Totaliteit en Oneindigheid (1961) van 
de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas2 gaat 
over de relatie die we hebben met het Andere of 
de Ander (L’Autre). De Ander schrijft hij conse-
quent met een hoofdletter, om het anderszijn van 
die ander te benadrukken. 

Volgens Levinas wil het westerse denken alles 
wat anders is reduceren tot iets begrijpelijks. Om 
iets te begrijpen moet je het in zijn totaliteit kun-
nen omvatten, maar de Ander kunnen we niet in 
zijn totaliteit omvatten, daarom noemt Levinas 
de Ander ook wel ‘het Oneindige’. 

‘Als de totaliteit niet geconstitueerd kan worden, 
dan komt dat omdat het Oneindige zich niet laat 
integreren. Niet het onvoldoende-zijn van het Ik 
verhindert de totalisering, maar het Oneindige 
van een Ander. (...) Het Zelf en het Andere zou-
den niet kunnen binnentreden in een kennen, dat 
hen zou omvatten. De relaties die het gescheiden 
zijn onderhoudt met wat het transcendeert, doen 
zich niet voor op de basis van de totaliteit, wor-
den niet tot een systeem gekristalliseerd.’

2. Levinas, E. (1966). Totaliteit en Oneindigheid. [Totalite et Infini] 
(J. M. Tillema-de Vries, Vert.) Rotterdam: Lemniscaat. (Origineel 
werk gepubliceerd in 1961) 

Het ongrijpbare



21

In de relatie met de Ander speelt het gelaat een 
belangrijke rol: het aangezicht kan niet bezeten 
of gecontroleerd worden. ‘Een Ander blijft onein-
dig transcendent, oneindig vreemd,’ schrijft Le-
vinas, ‘maar zijn gelaat, waarin zijn verschijnen 
zich voordoet, dat op mij een beroep doet, breekt 
met de wereld die ons gemeen kan zijn, waarvan 
de virtualiteiten in onze natuur geschreven staan, 
de wereld die wij ook door ons existeren ontwik-
kelen.’

Het idee dat iets niet in zijn totaliteit te omvatten 
is, botst met het idee van maakbaarheid. Iets dat 
je niet kunt omvatten, kun je ook niet vormen. 
Het niet-kunnen-omvatten zorgt ervoor dat je je 
verbeelding moet gebruiken. Deze verbeelding is 
essentieel voor verlangen.

In het eerste hoofdstuk ‘Begeerte naar het on-
zichtbare’ introduceert Levinas metafysica als 
een beweging die voortkomt uit het bekende 
naar het vreemde. Hij omschrijft metafysica als 
een soort begeerte, een verlangen naar dat wat 
zich buiten jezelf bevindt, naar dat waar we niet 
bekend mee zijn. Volgens hem onderscheidt een 
metafysisch verlangen zich van andere soorten 
verlangens: verlangens die op tastbare, zichtbare 
en voor de hand liggende manieren kunnen wor-
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den bevredigd. Zo kan honger worden gestild met 
eten, dorst gelest met drank en kunnen seksuele 
verlangens worden bevredigd door het hebben 
van seks. Metafysische verlangens worden nooit 
verzadigd: zij gaan voorbij alles wat kan voltooi-
en.

‘De begeerten waaraan voldaan kan worden, lij-
ken alleen in de teleurstellingen der voldoening, of 
in de ergernis over het niet voldaan zijn en over 
de begeerte die de eigenlijke wellust constitueert, 
op de metafysische begeerte,’ schrijft Levinas. Het 
metafysische verlangen heeft een andere inten-
tie: ‘zij begeert het aan gene zijde van alles wat 
haar gewoon kan aanvullen. Zij is als de goedheid 
- het Begeerde overstelpt haar niet, maar verdiept 
haar.’

Het maakbare gaat tegen het metafysische verlan-
gen in: wanneer je verlangt dat iets een bepaalde 
vorm aanneemt, heb je voor ogen hoe deze zou 
moeten zijn. Het verlangen kan makkelijk wor-
den voltooid en is dan geen verlangen meer, maar 
kan verworden tot teleurstelling. 
Wanneer iets niet de vorm aanneemt die jij voor 
ogen had, wat in eerste instantie kan leiden tot 
de ergernis over het niet voldaan zijn, ontstaat 
er iets wat je niet had voorzien, er doet zich iets 
anders voor. 
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Ik moest denken aan een foto die ik eerder in Ita-
lië gemaakt had, waarop bloemetjes door een hek 
heen groeiden. Een aantal foto’s later liet ik de ca-
mera per ongeluk vallen. In eerste instantie uitte 
zich dat in ergernis, ik baalde ervan dat de foto’s 
waarschijnlijk overbelicht waren. Pas bij het ont-
wikkelen zag ik dat de oranje gloed die over het 
beeld was gekomen een onvoorziene schoonheid 
met zich meebracht.

Iets vergelijkbaars gebeurde bij een foto die ik op 
een strandfeest van mijn broertje maakte. Ik had 
een camera waarbij de flitser verscheen wanneer 
je erop drukte. Het duurde daarna even voor die 
geladen was. Ik dacht dat ik lang genoeg gewacht 
had en maakte de foto, maar de flitser ging niet 
af. Omdat het donker was ging ik ervan uit dat 
er weinig te zien zou zijn en de foto onscherp 
was. Achteraf bleek de foto ook onscherp, maar 
juist daardoor kreeg deze iets onverwachts: een 
vluchtige blik. Alsof op het moment van contact 
de ontmoeting alweer vervlogen was. 

De foto deed mij ook denken aan de theorie van 
Levinas over het gelaat. Een aangezicht waar geen 
controle op uit te oefenen was. Geen pose, geen 
vooraf bepaalde setting, geen keuze in de belich-
ting, geen manipulatie. Alles in het beeld is.
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Was ik in staat om - onafhankelijk van toevallig-
heden - zelf een moment te creëren waarin het 
ongrijpbare, het onvoorziene verbeeld wordt? 
Een beeld waarin de maakbaarheid onderschept 
wordt, een beeld afhankelijk van externe facto-
ren? 

Ik bedacht een handeling waarvan de vorm voor-
af onbekend was. Een handeling die gedoemd 
was te mislukken, zoals alles in de hand willen 
houden gedoemd is te mislukken. Ik ging met een 
vriend naar het bos en we verzamelden een aan-
tal takken. De takken gooide hij zo hoog mogelijk 
de lucht in, daarna moest hij proberen er zoveel 
mogelijk te vangen. Dit alles legde ik vast met een 
analoge camera. 

Uiteindelijk koos ik voor de foto waar de takken 
precies tussen het stijgen en vallen in even stil 
hingen in de lucht. Net als het moment waarop je 
op de eerste helling van de achtbaan even stilstaat 
voor je naar beneden gaat. Het moment waarin de 
spanning het hoogst is, omdat je ergens weet wat 
je te wachten staat, maar niet hoe het precies zal 
verlopen. Daarin uit zich ook het onvoorziene. Zo 
onthult de foto niet wat zich er hierna afspeelde, 
hoe het afliep.
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‘Langdurig huist de spanning in het vlees. Het li-
chaam is een merkwaardige plek waar impulsen 
en intuïties, energieën en krachten circuleren. 
De oplossing van conflicten, raadsels, de oplos-
singen waarmee de duisternis en de verwarring 
worden bezworen, duiken soms op in een ogen-
blik van uitzonderlijke concentratie, waarin het 
bestaan wordt opengebroken en een perspectief 
wordt geopend dat talloze mogelijkheden biedt.’

(Michel Onfray, De kunst van het genieten)
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Om de essentie van mijn eigen verlangens beter 
te begrijpen las ik, op aanraden van een klasge-
noot, De geboorte van de tragedie3 van Friedrich 
Nietzsche. Hierin wordt de relatie tussen ratione-
le en irrationele verlangens beschreven.

In het boek introduceert Nietzsche Apollo en Di-
onysus als belichaming van twee artistieke aan-
driften die volgens hem het toneel van het leven 
domineren. Apollo, vertegenwoordiger van de 
rationele schoonheid en harmonie, staat voor 
orde, balans, begrijpelijkheid en controle. Daar-
tegenover staat Dionysus: het extatische zichzelf 
scheppende en zichzelf vernietigende leven: cha-
os, irrationaliteit en dronkenschap.

Volgens Nietzsche heeft Apollo in onze wereld 
door middel van de wetenschappelijke rede Di-
onysus weten te bedwingen. Door altijd voorkeur 
te geven aan zijn verstand is de mens vervreemd 
geraakt van zijn intuïtie en instincten. Maakbaar-
heid heeft de chaos overwonnen. Dat men het 
contact met de bron van het leven (de energieën 
van het lichaam) verloren is, zorgt volgens hem 
voor neergang, vermoeidheid en leegte. Deze ge-

3. Nietzsche, F. (2000). De geboorte van de tragedie. [Die Geburt 
der Tragödie] (H. Driessen, Vert.) Amsterdam: De Arbeidspers. 
(Origineel werk gepubliceerd in 1886)

Zuivere harmonie en absolute chaos
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spletenheid tussen verstand en intuïtie zorgt er 
ook voor dat we onze werkelijke verlangens niet 
langer meer kunnen herkennen. 

Komen mijn verlangens voort uit mijn verstand? 
Ik verlang vaak naar antwoorden: niet per se 
naar het wat, maar voornamelijk het waarom. 
Misschien voelen antwoorden op die vragen wel 
als mijn diepste verlangens. Met als belangrijk-
ste vraag: waarom maken anderen de keuzes die 
ze maken? Het verlangen naar het antwoord op 
die vraag lijkt haaks te staan op de theorie van 
Levinas: die stelt dat we de Ander nooit zullen 
begrijpen, omdat die radicaal anders is. Toch ver-
lang ik in veel situaties naar het antwoord op die 
vraag. Een verlangen dat rechtstreeks voortkomt 
uit mijn verstand. 

Kan ik dan mijn werkelijke verlangens, die niet 
voorkomen uit mijn verstand, nog wel als dus-
danig herkennen? Moet ik mij meer door mijn 
intuïtie en lichamelijkheid laten leiden om mijn 
werkelijke verlangens te kunnen verbeelden? En 
hoe moet dat dan?

Een kunstenaar die lichamelijkheid, intuïtie en 
instincten goed weet te verbeelden is de Oosten-
rijker Kurt Kren (1929-1998), een avant-gardische 
filmmaker. 
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In zijn filmpjes 6/64 Mama und Papa4 en 7/64 
Leda mit dem Schwan5 komt dat sterk naar voren. 
Zijn generatiegenoot Otto Muehl, een voorman 
van de Wiener Aktionisten, vroeg Kren om zijn 
performances te documenteren. In plaats van een 
chronologische registratie te realiseren, gebruik-
te Kren zijn filmfragmenten als materiaal om zijn 
eigen ervaring tot uitdrukking te brengen. Zo in-
tuïtief als hij de fragmenten filmde, monteerde 
hij ze ook aan elkaar. In de resulterende films 
worden alle vormen van samenhang en betekenis 
opgeheven. De Oostenrijkse filmwetenschapper 
en filosoof Diana Bulzan schrijft hierover6:

‘The viewer is left disoriented, unsure of what he 
has seen, as any attempt to fuse meaning has 
already been subverted by the rapid succession 
of frames, constant repetitions and fleeting back 
to the same haunting images as if there is a cons-
cious choice behind it all, a way of rationalizing
this visual assault on the viewer, but one that re-

4. Kren, K. (1964). 6/64 Mama und papa. Material action by Otto 
Mühl. [videobestand]. Geraadpleegd op 3 april 2018, van https://
www.youtube.com/watch?v=kEJot3u1dnw
5. Kren, K. (1964). 7/64 Leda mit dem Schwan. Material action 
by Otto Mühl. [videobestand]. Geraadpleegd op 3 april 2018, van 
https://www.youtube.com/watch?v=jDnrOE9eUng
6. Bulzan, D. (z.d.). Kurt Kren - Action Films. [Anti-Utopias]. 
Geraadpleegd op 16 april 2018, van https://anti-utopias.com/edi-
torial/kurt-kren-action-films/
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fuses to disclose itself. As any sort of coherence is 
undermined, the viewer’s eyes are left bare with 
the sight of something he cannot make out, fin-
ding himself on an unstable ground.’ 

De films van Kren deden mij denken aan Niet-
zsche’s omschrijving van Dionysus. Het lichaam 
staat centraal en er wordt op een chaotische, ge-
voelsmatige, irrationele manier met het materiaal 
omgegaan. Er is geen sprake van het doorlopen 
van de tijd, er zijn voortdurend herhalingen. Er 
lijkt geen narratief mogelijk.

Kurt Kren, 6/64 Leda 
mit dem Schwan, 1964 4

Kurt Kren, 7/64 Mama 
und papa, 1964 5
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Hoe zou ik zelf lichamelijkheid en intuïtie kunnen 
inzetten om beeld te maken? Met een vriendin 
ging ik naar een meer en we namen allerlei lap-
pen stof en kleding mee. Ik probeerde mij te la-
ten leiden door de energiestromen van het water 
en het lichaam dat zich daarin bewoog. Ik vroeg 
mijn vriendin zich aan en uit te kleden in het wa-
ter: bedekking en vervorming wisselde elkaar af. 
De foto’s maakte ik intuïtief, ik keek wat er zich 
ontwikkelde, zonder het lichaam te sturen.

De uiteindelijke foto is vervreemdend doordat 
het water het lichaam dusdanig  vervormt dat de 
afzonderlijke lichaamsdelen onherkenbaar zijn. 
De kleur rood van het shirt contrasteert met het 
groene water en de bleke huid. Ook al is het to-
taal onduidelijk wat er gebeurt, roept het beeld 
toch een gevoel op, een somber, ongestoord en 
zwijgend gevoel.
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Wat hebben de theorie van Levinas, over het ab-
soluut andere, en de theorie van Nietzsche, over 
Apollo en Dionysus, met elkaar te maken? Over-
lappen zij ergens?
In de theorie van Levinas staat het niet-begrijpen 
en niet-te-omvatten van de Ander centraal. Nietz-
sche schreef over het niet-begrijpen en niet-kun-
nen-omvatten van onze eigen lichamelijkheid en 
essentie. Dat wat je op geen enkele manier kan 
plaatsen, dat wat zich aan je onttrekt, voelt als 
een tekort dat moet worden opgevuld en zorgt 
daarmee voor een blijvend verlangen.

In het boek Liefde. Een onmogelijke verlangen?7 
schrijft de Belgische psychiater Dirk de Wachter 
over de tegenstrijdigheid van de maakbare we-
reld en het verlangen naar liefde. De ander als 
ander wordt daarin ook aangehaald. De Wachter 
stelt dat door het niet kennen van de ander en 
dat te respecteren, het verlangen blijvend kan 
worden gevoed: ‘Taal én lichaam botsen tegen 
fundamenteel niet-kunnen begrijpen. Net dat is de 
grond van het blijvende verlangen. Het kenmerkt 
de mens in zijn diepste wezen, steeds weer. Dat is 
goed, want bevredigend verlangen leidt tot leeg-
heid.’

7. De Wachter, W. (2017). Liefde: Een onmogelijk verlangen?
 Leuven: Uitgeverij LannooCampus. 

Het tekort
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Eros, de kracht die je ertoe aanzet iets buiten je-
zelf te leren kennen, is ook het liefdesverlangen. 
De liefde kan een metafysisch verlangen zijn, 
wanneer zij onbereikbaar is, of verbroken.  
In verlangen is er altijd sprake van een tekort: op 
het moment dat het tekort wordt ingevuld is hoef 
je niet meer te verlangen.

Toen ik jonger was ging ik vaak met mijn vader 
tussen de middag, in de schoolpauze, naar de 
bakker om brood te halen. Bij de bakker lagen er 
in de vitrine allerlei taartjes en cakejes. Ze zagen 
er prachtig uit en hadden de meest opvallende 
kleuren. Ik zou ze het liefst allemaal willen op-
eten, maar helaas kwamen we er alleen maar voor 
brood. Een bruin brood, gesneden, alles nog iets?
Dan droomde ik dat ik op een dag volwassen zou 
zijn. Dan zou ik naar de bakker gaan, en de aller-
mooiste en lekkerste cakejes uitzoeken. Zo vaak 
als ik maar wilde.
Nu ik groot ben en zoveel cakejes kan halen als 
ik maar wil, wil ik ze niet meer. Zoals ze toen in 
mijn beleving waren, zijn ze allang niet meer. De 
mogelijkheid heeft mijn verlangen gedoofd en de 
aantrekkingskracht doen verminderen.

Hoe meer ik verlangde naar de cakejes, hoe lek-
kerder ze in mijn verbeelding werden. Mijn idee 
over hoe het cakeje zou zijn was vanaf het begin 
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al anders dan het werkelijke cakeje, maar door 
het toenemende verlangen raakten ze nog meer 
gescheiden. Ik denk dat het zo ook bij onbereik-
bare liefde werkt: wanneer het verlangen onver-
vuld blijft wordt het verlangen als maar groter, 
de persoon in kwestie wordt in je verbeelding 
als maar aantrekkelijker en leuker, de werkelijke 
persoon en het idee ervan hebben steeds minder 
met elkaar te maken.

De relatie tussen het niet-weten en het blijvende 
verlangen lijkt mij erg belangrijk. Dit kan zich ook 
uiten in de fotografie. Wanneer je bijvoorbeeld 
niet kunt plaatsen waarom een fotograaf een foto 
heeft gemaakt, of wat er zich heeft voorgedaan 
toen de foto gemaakt was, kan dit een verlangen 
opwekken: het verlangen om te weten waarom 
deze foto gemaakt was. Dat zorgt er ook voor dat 
je je verbeelding moet gebruiken, om alle moge-
lijke ontbrekende stukjes zelf te bedenken.

Ik moest denken aan een beeld dat ik ooit gezien 
had in Plaats Delict Amsterdam8, een fotoboek 
met foto’s van lijkvindingen, plaatsen delict en 
andere politiefoto’s van 1965 tot 1985. Op een 
foto was zo’n onwerkelijk tafereel te zien, dat je 
je bijna niet kon voorstellen dat het beeld niet 

8. Suermondt, R., Missana, M. (2007) Plaats Delict Amsterdam. 
Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
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geënsceneerd zou zijn. Alles in de afbeelding 
leek de situatie te ontkennen: het levendige ta-
pijt, het kinderlijke behang, de symmetrie van 
de lichamen. Heel lang heb ik er naar gekeken 
en gedacht: wat zou er in vredesnaam zijn ge-
beurd? Waarom lag de vrouw onder het bed? Het 
niet-weten maakte de foto interessant en heeft 
ervoor gezorgd dat ik de foto nooit vergeten ben. 
Wanneer ik zou weten wat er was gebeurd, zou 
de magie van de foto misschien verdwijnen. Het 
niet-weten kleedde de foto aan en speelde in op 
mijn verbeelding.

Plaats Delict Amsterdam 8
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Zou ik het niet-begrijpen zelf kunnen construe-
ren in een foto? Op een ochtend liep ik na een 
feestje rond acht uur ‘s ochtends naar huis en ik 
had nog niet geslapen. Het was een doordeweek-
se dag, dus op straat was voor iedereen de nieu-
we dag alweer aangebroken. Waarschijnlijk wist 
niemand dat het voor mij nog dezelfde dag was 
als de dag ervoor. De scheiding van de dagen, die 
voor iedereen anders was, inspireerde me voor 
een foto.

Een meisje, in de ochtend, op het dak met haar 
viool. Een liedje om de dag mee te eindigen. Het 
meisje weet niet hoe de dag is voor hen die al-
weer opnieuw begonnen zijn en kent enkel de 
melodieën die nog door haar hoofd dwalen van 
de nacht ervoor.

Degenen die het liedje horen, kennen de melo-
dieën van de nacht niet. Met hun hoofd vol ver-
langens luisteren ze naar de onbekende klanken. 
Opzoek naar de plek om het geluid te bevatten 
wijzen anderen hen naar schone tuinen en onbe-
schreven muren, maar daar kunnen de klanken 
van het donker niet bestaan. Omgevingen vol rust 
laten je enkel de onrust horen. In harmonie en 
orde kunnen wij enkel dwalen. Alleen zij die in 
de nacht geboren zijn kunnen de taal van de me-
lodieën verstaan.
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‘‘It’s not the kind of song where you’re saying 
like: here is why you should fuck me, here is
why you should follow me, no, it’s not like that. 
It’s an interior non sequitur. It doesn’t mean
anything, except what you feel it means. It’s your 
identity.’’

(Michel Houellebecq, To Stay Alive: A Method)



De kamer

Hoe gaat de kamer van mijn verlangens eruit 
zien? Enerzijds heb ik de maakbare wereld en 
mijn verstand dat daarin van grote betekenis is. 
Aan de andere kant staat datgene wat zich aan 
mij onttrekt, zoals de Ander en mijn lichaam. 
Denkmodellen als Apollo en Dionysus werken 
goed als theorie, om iets uit te leggen, maar zijn 
in het echte leven verstrengeld en niet zwart-wit 
te benaderen. 
De kamer dient als bundeling van alle informatie 
die ik heb verzameld en vervolgens verbeeld, van 
filosofische beschouwingen tot dagboek-achtige 
observaties. Dat er niet een gesloten antwoord is 
op de vraag hoort juist bij datgene wat ik heb on-
derzocht. Op de vraag waar ik naar verlang is niet 
één helder antwoord. Juist datgene wat ik niet 
ken of verwacht kan tegemoet komen aan mijn 
verlangens. 
De verbeelding moet de belangrijkste rol spelen: 
verlangen bestaat in het verbeelde. Met de foto’s 
wil ik mensen aanzetten om hun verbeelding te 
gebruiken. 

Welke rol moet tekst krijgen in de installatie? 
De anekdote over de taartjes, als een onvervuld 
verlangen, kan geschikt zijn om de bezoeker 
een mooie context te bieden: verlangen naar het 
verlangen en niet per se naar het vervullen. Een 
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pleidooi voor het koesteren van onvervulde ver-
langens. De titel Hoveniers van het verlangen 
suggereert een maakbaarheid van het verlangen, 
die de foto’s en de tekst tegenspreken.

Omdat ik in eerste instantie uitging van een ka-
mer van verlangens, wil ik graag een afgesloten 
ruimte maken, met een hek in plaats van een 
wand. Een hek kan een onzichtbare grens aandui-
den. Dit lijkt mij een mooie metafoor voor de in-
stallatie over verlangens die ook geen duidelijke 
grens hebben. Het hek roept het gevoel op van 
een terrein wat niet zomaar betreedbaar is, zo-
als verlangens dat ook niet zijn. In het midden 
van het hek knip ik een groot gat met een beton-
schaar zodat de bezoeker naar binnen kan.

Zoals Levinas schrijft over de Ander die niet te-
rug te brengen is in een zelf ontworpen systeem 
wil ik ook mijn foto’s benaderen. De foto’s krij-
gen verschillende afmetingen. Iedere foto wil ik 
op een ander materiaal en in een ander formaat. 
De Duitse fotograaf Wolfgang Tillmans vertelde 
in een interview met Peter Halley9 over zijn ma-
nier van exposeren, waaraan ik mij kan spiegelen:

9. Halley, P. (2015). Wolfgang Tillmans Opens Up on His Art, His 
Influences, and His Personal Tragedy (Interview). Geraadpleegd op 
22 maart 2018, van https://www.artspace.com/magazine/art_101/
book_report/wolfgang-tillmans-peter-halley-interview-53106
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‘I can’t control everything in my life and the in-
stallations are a reflection of this underlying sen-
timent that’s been with me from an early age: 
this dichotomy between wanting to control eve-
rything and the humble acceptance of what ac-
tually is. I think this is, for example, reflected in 
the use of materials in my work, showing that 
there is no definite or permanent answer in pho-
tography. A photograph can never be stable and 
perfect and protected and I like the way it’s con-
stantly in flux.’

Onrust in mijn hoofd en onbeantwoorde vragen 
passen niet in harmonieuze en gecontroleerde 
omgevingen. Onbeantwoorde vragen staan voor 
een tekort, deze zijn een motor voor mijn pro-
ject. De kamer van mijn verlangens is vol chaos, 
niet-weten, indrukken en vragen, gestuurd door 
een schijnbare maakbaarheid geboren in het ver-
stand, die nooit in de hand te houden zal zijn.
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