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Voorwoord 

 

In de zomer van 2015 trok ik op mijn eentje naar de bibliotheek van Harelbeke. Een poster die 

ophing in de wandelgangen van de faculteit had me erop attent gemaakt dat ik in die 

bibliotheek een tentoonstelling zou aantreffen met de wervende titel: ‘Ivo Michiels. Tussen 

Woord en Beeld’. Ik stond nog maar met een halve voet binnen of er kwam een vriendelijk 

uitziende man op mij toegestapt: “Jij komt voor Ivo? Student bij professor Bernaerts?”. Ik 

kreeg vervolgens een privérondleiding doorheen de collectie van de man die naar de naam Jan 

Van Herreweghe luistert. Bedankt, Jan, voor je verzamelwoede en je bezieling.  

Prof. dr. Lars Bernaerts, tevens mijn promotor, was wellicht diegene die de poster ophing. 

Hem zou ik graag willen bedanken voor de talrijke artikels en lessen over de meest 

uiteenlopende aspecten van Michiels’ werk. Aan zijn inzichten heb ik veel –om niet te zeggen 

“enorm veel”- ontleend voor deze thesis. 

Tot slot kan ik niet anders dan mijn twee kompanen Julie Somers en Evelien Verschueren 

te bedanken. Zij deinzen er niet voor terug om als vrijetijdsbesteding met mij in gesprek te 

gaan over deze thesis, hun eigen thesis, over andere auteurs en andere kunsten. En het 

belangrijkst van al: met hen kom ik wel eens buiten: ter ontspanning en ter voort-durende 

begeestering wordt onder ons drie de culturele sector verkend. Comme il faut. Un grand 

merci. Om het met een boutade te zeggen : « Feministen aan de top ! Hip Hoi ! Kemaan. 
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Inleiding 
 

“Periodisering” is in een kunsthistorische context geen vanzelfsprekende onderneming. Zo wordt 

er in de literatuur wel eens smalend gedaan over de vele ‘–ismen’ die de westerse 

cultuurgeschiedenis rijk is en ondertussen is dit een frequent verschijnsel geworden: de auteur die 

zich resoluut afzet tegen het hokjesdenken waarmee kunsthistorici hem rond de oren slaan. 

Uiteraard zijn het misschien diezelfde auteurs en kunstenaars die daadkrachtig en op polemische 

wijze hun positie in het culturele veld proberen te grondvesten. Zij gaan allianties aan met 

tijdschriften, instituties en artistieke evenementen. Daarnaast geven zij aan wat volgens hen 

bepaalt wat kunst is en welke collega-kunstenaars een permanente imprint hebben achtergelaten 

op hun oeuvre. Op die manier proberen zij zelf de beeldbepalers te zijn van hun scheppend werk.  

 

Bart Vervaeck reconstrueert in zijn artikel “En garde. Poëtica’s voor een nieuwe roman” (2014) de 

postures van enkele auteurs die hij onderverdeelt in vier prototypische poëtica’s, die hij met de 

termen “avant-garde”, “neo-avant-garde”, “trans-avant-garde” en “arrière-garde” aanduidt. Naar 

de definitie van Jérôme Meizoz (2007) omschrijft Vervaeck (2014a: 73) een posture als “een 

combinatie van discursieve en niet-discursieve manieren waarop een auteur zichzelf presenteert”. 

Periodisering lijkt in die tekst aanvankelijk minder problematisch dan het eigenlijk is: het lijkt 

alsof er twee realiteiten zijn, die van de kunstenaar (praktijk) en die van de kunsthistoricus 

(theorie), die kunnen botsen maar doen dat niet noodzakelijk. Periodisering wordt wel 

problematisch wanneer verschillende kunsten met andere praktijken en theorieën, intermediëren.  

 

De twee auteurs die Vervaeck (2014a) respectievelijk onderbrengt bij de avant-garde en de neo-

avant-garde zijn Theo van Doesburg (1883-1931) en Ivo Michiels (1923-2012). Vervaeck (2014a: 

76-77 & 80) merkt op dat zowel Van Doesburg als Michiels niet te beroerd zijn om voor hun 

experimentele schriftuur de mosterd te halen bij de schilderkunst en de beeldhouwkunst. Beide 

poëtica’s leggen met andere woorden de nadruk op import van de vernieuwingen in de beeldende 

kunsten. De verbondenheid met andere artistieke disciplines is overigens niet zo verwonderlijk in 

het geval van de twee auteurs, aangezien Theo van Doesburg geboekstaafd staat als schilder-

architect en uiteraard als grondlegger van het tijdschrift en de beweging De Stijl. Verder is het van 
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Michiels geweten dat hij een grote hoeveelheid kunstenaarsvrienden uit de schilderdiscipline had 

en kunstcriticus bij Het Handelsblad was.1  

 

Vervaeck roept aan het slot van zijn artikel weldegelijk op om zijn gardemodellen te nuanceren en 

uit te diepen. Aan die oproep zal ik gehoor geven door de intermediale relaties die de twee auteurs 

aanhalen van dichterbij te bestuderen. Ik zal Vervaecks analyse van de tekstexterne poëtica’s 

aanvullen met een onderzoek naar Van Doesburgs en Michiels’ tekstinterne poëtica en het corpus 

van primaire teksten uitbreiden om die poëtica behoorlijk te kunnen reconstrueren. Voor Theo van 

Doesburg zullen de teksten Caminoscopie (1921/1922) [Ca] en Het andere gezicht (1926) [HAG] 

dienen om zijn affiliaties met de beeldende kunsten te onderzoeken. Ook wordt geregeld verwezen 

naar zijn ‘Letterklankbeelden’ (1921). In Ca is Van Doesburg sterk schatplichtig aan het futurisme 

en in HAG verwoordt hij de wens om zijn werk ‘abstract’ en ‘direct beeldend’ te laten zijn. Om 

dat te bereiken gebruikt hij de écriture automatique.  

 

Van Ivo Michiels bespreek ik enerzijds de roman Orchis militaris (1968) [OM] uit de Alfa-

periode: daar zijn de opvattingen van Marinetti van betekenis, worden Michiels’ teksten nog bij 

het absoluut proza ondergebracht en zoekt hij naar een literair equivalent voor picturale 

abstractie.2 Anderzijds geniet Daar komen scherven van (1995) [DKSV] de voorkeur: het is een 

roman uit de Journal brut-reeks, de reeks die onder het totaalproza valt. Bovendien is DKSV 

thematisch geheel gewijd aan de relaties die Michiels onderhield met beeldend kunstenaars. 

Vanuit die optiek wordt het interessant om te onderzoeken hoe de rol van de plastische 

vernieuwers zich tot de oeuvreontwikkeling van de twee auteurs verhoudt. 

 

Hoe kijken Van Doesburg en Michiels naar de kunstgeschiedenis en naar de activiteiten van hun 

collega’s in de beeldende kunsten? Mijn aandacht zal het sterkst uitgaan naar hun blik op de rol 

van avant-gardekunst, aangezien kunstenaars als Pablo Picasso voor het kubisme, Filippo 

Tommaso Marinetti voor het futurisme, en het dadaïsme aldus een nadrukkelijke plaats 

                                                      
1
 In Ivo Michiels intermediaal (2012) nemen onderzoekers uit uiteenlopende disciplines het oeuvre van Michiels 

onder de loep vanuit een intermediale invalshoek. Aan het studieboek in kwestie heb ik voor deze scriptie 

belangrijke inzichten ontleend. Ik heb voornamelijk geprobeerd om van alle inzichten die gepresenteerd worden in 

Ivo Michiels intermediaal een coherent verhaal te maken, om ze met elkaar in verband te brengen en om ook 

verbanden te leggen met de schrijfpraktijk van Theo van Doesburg. 
2
 Ook Het boek alfa (1963) en Exit komen geregeld ter sprake (cf. ‘5.5. Michiels: De alfa-cyclus’) 
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toegewezen krijgen in het oeuvre van Van Doesburg en Michiels. De hoofdvraag is wat er eigen is 

aan de kunst van de collega’s die zij een plaats geven in het scheppende werk en wat de invloed 

van die kunstenaars op hun literaire werk impliceert. Wat is, in de romaneske ruimte bij Van 

Doesburg en Michiels, de rol van de formele en inhoudelijke vernieuwingen die bijvoorbeeld het 

kubisme introduceert in de schilderkunst? Krijgen die vernieuwingen een literaire equivalent en is 

die anders bij een avant-gardist als van Doesburg dan bij neo-avant-gardist Michiels? Of krijgt 

enkel de persona ‘Pablo Picasso’ een thematische functie -zonder imprint na te laten op de formele 

kenmerken van de romans- die misschien wel weer iets over Van Doesburgs of Michiels’ visie op 

de invloed van Picasso op de kunstgeschiedenis verraadt?  

 

Om die vragen te kunnen beantwoorden zal ik eerst te rade gaan bij de kunst- en mediatheorie. 

Aangezien de meeste theorieën van de avant-garde bij de ideeën van Bürger aanvangen, zal ik in 

het eerste deel zijn visie op de avant-garde kort uiteenzetten. Zijn ideologische invullingen van het 

modernisme en de avant-garde worden in datzelfde hoofdstuk, waar nodig, aangevuld met ideeën 

van Clement Greenberg (1988) en Walter Benjamin (2008). Sporadisch zal Bürgers visie ook 

worden aangevuld of bijgetreden worden door Jean Weisgerber (1969) en F. Drijkoningen (1982). 

Die twee auteurs hebben zich aan een sociologie van de avant-garde gewaagd en richten 

voornamelijk de aandacht op avant-gardistische positioneringsstrategieën: algemene ethische en 

esthetische waarden die de voorhoede wel of net niet wilt belichamen.  

 

In het daaropvolgende hoofdstuk verklaar ik de term remediation naar de definitie van Bolter en 

Grusin (1998). Remediation als strategie is immers een centraal begrip in deze scriptie: er wordt 

nagegaan hoe kunstenaars, die zich geconfronteerd weten met verschillende media, een nieuw élan 

aan het eigen medium trachten te geven. Remediation is dus een term die zeer breed gehanteerd 

wordt: het is een profileringsstrategie die deel uitmaakt van de posture van kunstenaars. De idee 

van remediation kan gekoppeld worden aan Dietrich Scheunemanns artikel ‘On Photography. 

Prolegomena to a new theory of the avant-garde’ (2000), waarin hij Bürgers visie aanvecht. Hij 

trekt van leer tegen de idee dat het hele avant-gardeproject te reduceren zou zijn tot één 

allesomvattende intentie, met name de re-integratie van kunst in het leven. Scheunemann legt dus 

veeleer de nadruk op het belang van concepten als remediation en reproductie. Hij deelt het 
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project van de avant-garde op in drie fasen van remediëring die ik in het derde hoofdstuk nader zal 

toelichten. 

 

Het vierde hoofdstuk vormt de brug tussen kunst- en mediatheorie aan de ene kant en de literatuur 

aan de andere. Daarin komen de handige tools aan bod die Kim Gorus (2012) toepast om 

intermediale relaties in de literatuur te analyseren en die ik dus ook zal gebruiken om het werk van 

de literaire hemelbestormers te bespreken. In het vijfde en laatste deel van deze scriptie richt ik me 

tot de twee auteurs, Van Doesburg en Michiels. In dat deel zal ik eerst nagaan hoe beiden zich 

tegenover de literaire traditie en tegenover andere media positioneren. Vervolgens behandel ik het 

werk van Van Doesburg en Michiels afzonderlijk. De belangrijkste focussen zijn in die analyse 

zijn de structurele overeenkomsten tussen de picturale en literaire abstractie en montage, 

overeenkomstig Sybren Polets tweedeling van absoluut proza en totaalproza. 
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1. Theorie van de avant-garde (Peter Bürger) 
 

Op kunsttheoretisch gebied is men het er niet over eens wat de precieze aard van de vooroorlogse 

en naoorlogse garde is. In de beeldende kunsten, maar ook in de Engelstalige 

literatuurgeschiedenis, worden de begrippen ‘avant-garde’ en ‘modernisme’ bijvoorbeeld niet 

altijd ondubbelzinnig gedefinieerd en onderscheiden, zoals dat bij Greenberg (1988) het geval is. 

Daarnaast is er Peter Bürger (2002: 53) die neo-avant-gardistische kunst van weinig authenticiteit 

vindt getuigen. Hij stelt immers dat de naoorlogse garde de institutionele kritiek van haar 

voorlopers institutionaliseert en daarmee haar ‘authentieke’ intenties tenietdoet (Bürger 2002: 58). 

Een these die weerlegd wordt door Scheunemann (2000) (cf. hoofdstuk 3). Als de kenmerken van 

postmoderne kunst, zoals ze door Jameson (2016) verwoord zijn, in rekening worden gebracht 

stuiten we overigens op een ander probleem, met name dat een neo-avant-gardist als Andy Warhol 

evengoed aan de wieg van het postmodernisme geplaatst kan worden.3  

 

Hoewel Bürgers concepties dikwijls onder vuur liggen, vertrekken de kunsthistorische discussies 

over de avant-garde vaak vanuit zijn bevindingen. Bovendien heeft hij enkele dialectieken 

geformuleerd die blijvend opduiken in het discours van de avant-garde. Hieronder licht ik de 

belangrijkste aspecten toe, met name: 1.1. het bourgeois modernisme in de schilderkunst, dat zich 

uit in een abstracte beeldtaal tegenover 1.2. de institutionele zelfkritieke van de avant-garde. 1.3. 

In tegenstelling tot de modernen tracht de avant-garde de kunst weer in het leven te integreren. 

1.4. Tot slot zet Bürger (2002) zoals gezegd de institutionele kritiek van de avant-garde tegenover 

de onmogelijkheid van diezelfde intenties bij de neo-avant-garde. 

 

 

                                                      
3
 De kenmerken van het postmodernisme, zoals geformuleerd door Jameson (2016) en Vervaeck (2014a), zijn in deze 

thesis enkel te lezen als oppervlakkige kanttekeningen bij het label ‘neo-avant-garde’. Postmodernisme verhoudt 

zich immers op een gelijkaardige manier tegenover neo-avant-garde als modernisme zich tegenover avant-garde 

verhoudt: ‘ze kruisen in het midden’. Ik ben verplicht om bij Bürgers concept van modernisme enkele kritische 

tegenstemmen aan het woord te laten omdat hij abstracte kunst volledig buiten het bereik van de avant-garde 

plaatst, terwijl bijvoorbeeld uit het werk van Van Doesburg blijkt dat die twee concepten elkaar niet per se uitsluiten 

(cf. 5.2.3. ‘Dada en abstractie verenigd’). Zo ook is zijn karakterisering van de neo-avant-garde als mislukte kopie van 

haar historische voorloper een misvatting, die aldus om enkele correcties mijnentwege vraagt, maar erg diep kan ik 

daar niet op ingaan. 
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1.1. Abstractie  

 

Peter Bürger (1974) neemt een duidelijk standpunt in inzake de ideologische consequenties van 

het avant-gardistische optreden aan het begin van de twintigste eeuw. De avant-garde lanceert met 

haar kunstproductie een rechtstreekse aanval op de (kunst van) de bourgeoisie. Bürger (2002) stelt 

dat de bourgeoisie vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw een steeds grotere institutionele 

autonomie verwerft doordat ze over voldoende financiële middelen beschikt om haar eigen 

artistieke productie te bekostigen. De dominantie van de bourgeoisie culmineert in een kunst die 

een rechtstreekse vertaling is van de autonomie van de esthetische ervaring; de sfeer van het 

esthetische is een sfeer die losstaat van het alledaagse leven. De burgerij keert zich immers af van 

de adel, wiens kunstproductie altijd verbonden was aan de eigen machtspositie en de legitimering 

daarvan. Bürger (2002: 10 & 42) stelt het bourgeois individu voor als een economisch wezen dat 

in de kunst die economische belangen aan de kant schuift en zich puur op de ontwikkeling van de 

eigen subjectiviteit richt. “The pathos of universality is characteristic of the bourgeoisie, which 

fights the feudal nobility as an estate that represents particular interests” (Bürger 2002: 43).  

 

Volgens Bürger (2002: 47) is enerzijds de roman het genre bij uitstek waarin de individuele 

receptie en productie van het bourgeoispubliek een volwaardige vorm vinden. Anderzijds is het 

estheticisme, waarmee hij op abstracte kunst – of vormen die daartegen aanleunen – doelt, de 

ultieme vorm van bourgeois kunst. Voor Walter Benjamin (2008: 26-27) is de schilderkunst hoe 

dan ook een medium dat stoelt op individuele perceptie. Benjamin is vooral een voorstander van 

kunst die een collectieve ervaring afdwingt, zoals de architectuur en de film en uiteraard de 

populaire cultuur omdat hij gelooft in de emanciperende kracht van collectiviteit en 

toegankelijkheid. Zijn afwijzing van de schilderkunst heeft dus niet zozeer te maken met 

abstractie, maar wel met aura. Benjamin heeft wel een met Bürger vergelijkbare theorie over de 

functie van abstracte kunst; hij verwijst daarvoor naar het moment waarop de schilderkunst haar 

aura dreigt te verliezen door de concurrentie met de fotografie. In reactie daarop creëert de 

schildersbranche een nieuw aura voor zichzelf: 

 

What happened was: when, with the advent of the first truly revolutionary means of 
reproduction, namely photography […], art felt a crisis approaching that after a 



 

7 
 

further century became unmistakable, it reacted with the theory of ‘l’art pour l’art’  
[‘art for art’s sake’], which constitutes a theology of art. (Benjamin 2008: 11) 

 

Bürger (2002: 32) is het echter niet eens met Benjamins analyse omdat die laatste het aura van de 

modernistische schilderkunst gelijkstelt aan het aura van sacrale kunst. Die redenering klopt niet: 

de kunst dient bij de bourgeoisie geen enkel politiek en of religieus doel meer. Het gaat er niet om 

een idolatrie voor een metafysisch concept af te dwingen bij de toeschouwer, maar veeleer om een 

contemplatie van het individu en om een vrijblijvende zintuigelijke ervaring te bewerkstelligen. 

Elke politieke inhoud verdwijnt met andere woorden uit het esthetische domein: “Apartness from 

the praxis of life, which had always been the condition that characterized the way art functioned in 

bourgeois society, now becomes its content” (Bürger 2002: 47). 

 

Benaderingen van abstracte kunst balanceren telkens tussen deze twee uitersten: abstractie wordt 

enerzijds gezien als een puur materieel gegeven waarachter zich niets meer schuilhoudt dat 

ontcijferd moet worden. Anderzijds wordt een abstract kunstwerk gehouden voor een uiting van 

iets anders, een idee of geest, ideologie en of tijdsgeest. De laatste benadering is de dominante. 

Bürger (2002) interpreteert abstracte kunst eigenlijk als een rechtstreekse vertaling van een 

Zeitgeist; die van de dominante maatschappelijke klasse, de bourgeoisie. Naar zulke opvattingen 

wordt het vaakst teruggegrepen en dat is zeker niet enkel te wijten aan de halsstarrigheid van de 

kunstwetenschap, maar ook –en misschien vooral– aan de manier waarop abstracte kunstenaars 

zelf hun werk proberen te verklaren en te verantwoorden. Zo merkt Rosalind Krauss (1997: 10) op 

dat de meeste pioniers van de abstracte vormentaal hun overwinning op de figuratie niet 

uitsluitend vanuit een materialistisch oogpunt toelichten; vaak komen in hun theoretische 

geschriften tegenstrijdige opvattingen naar voren: “[they] are talking about Being or Mind or 

Spirit. From their point of view, the grid is a staircase to the Universal, and they are not interested 

in what happens below in the Concrete.” 

 

De abstractie is vanuit dat standpunt een ontsnapping uit de taal, er wordt met name een poging 

gedaan om datgene te verbeelden dat niet in taal noch in representaties te vatten is. Schilderkunst 

wordt daardoor letterlijk een medium tussen het aardse en het transcendente, maar de materialiteit 

van dat medium wordt ten dienste gesteld van het absoluut immateriële. Het schilderij geldt dan 
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als een fragment van een oneindige ruimte, in plaats van als een object-geworden ruimte die 

zichzelf definieert en autotelisch is. Vanuit die observatie onderscheidt Krauss (1997: 21) een 

“beyond-the-frame attitude” en een “within-the-frame attitude”, waarbij de eerste gekenmerkt 

wordt door “the dematerialization of the surface, the dispersal of matter into perceptual flicker or 

implied motion” en de tweede door de definitie van het medium als absolute materialiteit.4 In de 

spiritualistische visie kan de abstracte vormentaal, in tegenstelling tot in de materialistische visie, 

niet beschouwd worden als een verzameling lege betekenaars. De betekenaars worden daar 

opnieuw geladen met fracties – of letterlijk abstracties– van betekenissen, met concepten of 

betekenden: de betekenaars functioneren met andere woorden zoals andere referentiële tekens.  

 

 

 Sacrale kunst Adellijke kunst Bourgeois kunst 

Doel of functie Cultus object Representationeel 

object 

Middel tot 

zelfbegrip 

Productie Collectieve ambacht Individueel Individueel 

Receptie Collectief (sacraal) Collectief (sociaal) Individueel 

 

(vertaald uit Bürger 2002: 47) 

1.2. Zelfkritiek 

 

De “doelloosheid” van het artistieke is problematisch omdat kunst op die manier geen sociale 

impact heeft en kritiek neutraliseert (Bürger 2002: 13). Bürgers analyse is onmiskenbaar 

(neo)marxistisch geïnspireerd.5 De institutionele context wordt gedetermineerd door de sociale 

klasse die het meeste kapitaal bezit en zal leiden tot een revolutie tegen dat establishment. Bürger 

(2002: 47) toont in het schema de burgerlijke subjectiviteit en het gebrek aan sociale impact aan 
                                                      
4
 Cf. ‘3.1.2. Abstractie’ 

5
 Bürger (2002) verwijst dan ook voortdurend naar vertegenwoordigers van de neomarxistische Frankfurter Schule, 

zoals daar zijn; Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin en Jürgen Habermas. Hun 

invloed zal impliciet blijken uit dit relaas. Ik ga niet dieper in op hun individuele geschriften (behalve op die van 

Benjamin). 



 

9 
 

de hand van drie elementen: doel/functie, productie en receptie. Het zijn die drie aspecten –en hun 

verworven autonomie– die het mikpunt zijn van de historische avant-garde: “we note that the 

historical avant-garde movements negate those determinations that are essential in autonomous 

art: the disjunction of art and the praxis of life, individual production, and individual reception as 

distinct from the former” (Bürger 2002: 53). Voor het eerst wordt de kunst door de avant-gardisten 

onderworpen aan ‘zelfkritiek’ (Bürger 2002: 21-22 & 49). Zelfkritiek onderscheidt zich van 

systeem-immanente kritiek doordat er niet enkel kritisch wordt omgesprongen met een bepaalde 

artistieke stijl of met technische middelen, maar doordat het hele systeem, het instituut kunst onder 

vuur komt te liggen (Bürger 2002: 18 & 60).6 Bürger denkt daarbij vooral aan de readymade en de 

collage; kunstvormen die bijvoorbeeld het genie van de individuele kunstenaar bevragen. 

 

Clement Greenberg is de denker bij uitstek wanneer het gaat over modernisme in de 

schilderkunst.7 In ‘Modern Art and Modernism’ bespreekt Greenberg (1988: 5-6) het modernisme 

in dezelfde termen als die waarin Peter Bürger (2002) de intenties van de avant-garde beschrijft. 

Greenberg (1988: 5) gaat immers uit van dezelfde idee van ‘zelfkritiek’: abstracte kunstenaars 

keren zich af van het feit dat kunst tot puur entertainment of therapie voor het publiek verwordt. 

Voor Greenberg (ibid.) ligt de zelfkritiek in de abstractie. Kunstenaars vinden een taal die eigen is 

aan de schilderkunst als medium. Zelfkritiek betekent dus voornamelijk zelfdefinitie. Daardoor is 

de kunst in staat haar autonomie op te eisen en andere – minderwaardige – ervaringsdomeinen af 

te sluiten voor de schilderkunst. In tegenstelling tot Bürger (2002) stelt Greenberg de autonomie 

van de schilderdiscipline voor als een geëmancipeerd fenomeen. Bovendien is zelfdefinitie als een 

vorm van zelfkritiek iets dat volledig ingaat tegen Bürgers conceptie van zelfkritiek, aangezien die 

laatste zelfkritiek definieert als een kritiek op het instituut kunst, terwijl het instituut kunst bij 

Greenberg vrijwel ongeschonden blijft.  

 

                                                      
6
 Drijkoningen (1982: 46) verdedigt dezelfde visie: “Het ging daarbij immers niet om veranderingen met betrekking 

tot enkele, meer of minderbelangrijke aspecten van de kunst, maar om het artistieke gebeuren in zijn totaliteit. De 

opvattingen over kunst evenals de kunst zelf, het materiaal evenals de wijze waarop het gehanteerd werd, de 

grenzen tussen de diverse kunstvormen en de traditionele scheidslijnen binnen één kunstvorm, compositieprincipes 

zowel als productietechnieken, alles werd aan een grondige en totale herziening onderworpen.” 
7
 Bij Greenberg betekent ‘modernisme’ niet noodzakelijk ‘abstractie’; hij zegt zelfs dat abstractie geen vereiste is. 

Het is vooral de nadruk op de tweedimensionaliteit van het medium die bij hem een emancipatie is tegenover 

‘sculpturale’ kunst (Greenberg 1988: 6). 
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Het discussiepunt dat hier wordt opgeroepen is de vraag naar engagement. Greenberg is ervan 

overtuigd dat vormexperiment en autonomie ook vormen van engagement zijn. Volgens Bürger 

(2002: 22) daarentegen is autonomie problematisch omdat het gevolg ervan is dat de kunst zonder 

sociaal-maatschappelijke weerslag blijft. Beide theoretici wijzen echter twee vormen van kunst af. 

De eerste vorm die zij afwijzen is kunst die dient als een vorm van therapie. Bürger (2002: 47) 

linkt die subjectieve inslag aan de bourgeoisie; bij Greenberg (1988: 5) blijft dat verband 

onuitgesproken. De tweede vorm die wordt afgewezen is volgens Greenberg (1988) populaire 

kunst, die hij als commercieel afdoet. In zijn betoog over de vereniging van kunst en leven maakt 

Bürger (2002: 54) nog een onderscheid tussen de gecommercialiseerde vorm van die intentie en de 

avant-gardistische: “Pulp fiction and commodity aesthetics prove that such a false sublation exists: 

A literature whose primary aim it is to impose a particular kind of consumer behavior on the 

reader is in fact practical, though not in the sense the avant-gardistes intended. Here, literature 

ceases to be an instrument of emancipation and becomes one of subjection”. Elke vorm van 

commercialisering en fetisjisering van kunst moet volgens de avant-gardisten dus afgewezen 

worden. 

 

1.3. Kunst en leven 

 

Om zijn theorie te staven haalt Bürger zijn voorbeelden voornamelijk bij bewegingen als het 

dadaïsme, het vroege surrealisme en de Russische avant-gardes (cf. Scheunemann 2000: 7). Die 

groeperingen trachten de veel te ver gevorderde autonomie van kunst teniet te doen: ze willen de 

kunst opnieuw aansluiting laten vinden bij de “praxis of life” (Bürger 2002: 49). De readymade, 

de collage en de surrealistische écriture en peinture automatique zijn de artistieke vormen bij 

uitstek die het leven en het toeval letterlijk binnenbrengen in de kunst. De montage is dan weer de 

geijkte techniek om het non-organische als ervaring in de kunst te introduceren (Bürger 2002: 

72).8 De receptie van het kunstwerk zal niet langer op een ongebonden, contemplatieve manier 

gebeuren; de toeschouwer wordt daarentegen gechoqueerd en vervreemdt. Kunst wordt bij de 

avant-gardisten dus interactief; de toeschouwer bevindt zich niet langer in een veilige, meditatieve 

cocon. 

                                                      
8
 cf. Valcke (2005) en Vitse (2009). 
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Walter Benjamin (2008: 31) formuleert het idee dat dadaïstische montages voorlopers zijn van de 

film. Voor Benjamin (2008) is de film de ultieme emanciperende kunstvorm: de aaneenrijging van 

beelden volgens het principe van montage zorgt ervoor dat de toeschouwer in een permanente 

staat van anticipatie op het volgende beeld terechtkomt. Aanvankelijk zorgt de montagetechniek 

voor een shock bij de toeschouwer en de dadaïstische montages zijn op eenzelfde effect gericht. 

Bestaande beelden en objecten worden gereproduceerd en tot een nieuw kunstwerk omgevormd. 

Door reproductie deel te laten uitmaken van de schilderkunst wordt dat medium ontdaan van haar 

aura. De dadaïsten construeren hun montages als ‘schietttuigen’: de kloof tussen kunstwerk en 

toeschouwer wordt overbrugd door het shockeffect. Zowel de film als de montage vereisen een 

actieve receptie. (cf. ‘3.1.2. Dadaïsme’). Bovendien reflecteert de input aan indrukken bij de 

montagetechniek de moderne, stedelijke conditie (Benjamin 2008). 

 

1.4. Neo-avant-garde 

 

Bürger (2002: 53 & 58) is in 1974 één van de eersten die de term ‘neo-avant-garde’ gebruikt. Hij 

gebruikt de benaming ‘neo-‘ in een negatieve zin; hij beweert immers dat de neo-avant-garde 

origineel noch authentiek is omdat ze de zelfkritiek van de avant-garde institutionaliseert en 

daarom moet de neo-avant-garde aan daadkracht tegenover haar voorloper inboeten. De neo-

avant-garde probeert kunst en leven misschien wel opnieuw te verzoenen, maar door de 

uitbreiding van de invloedsfeer van het instituut wordt het culturele domein gemarginaliseerd en 

stuit de neo-avant-garde kunst op de grenzen van dat domein: “now that the attack of the historical 

avant-garde movements on art as an institution has failed, and art has not been integrated into the 

praxis of life, art as an institution continues to survive as something separate from the praxis of 

life” (Bürger 2002: 57). Na de Tweede Wereldoorlog berust de avant-gardistische intentie om 

kunst in het leven te integreren op een onmogelijkheid (cf. ‘3.2.2. Postmodernisme’).De 

afzwakking van de avant-gardistische intenties ligt bovendien besloten in het shockeffect dat geen 

blijvend verschijnsel is. Al snel wordt de shock evenzeer een makkelijk te consumeren hapklare 

brok voor een publiek dat erop voorbereid is gechoqueerd te worden (Bürger 2002: 80-81). 
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Bürger verstaat onder modernisme het hoogtepunt in de scheiding tussen kunst en leven. Die 

scheiding is het product van de bourgeoisie die het artistieke als een uitlaatklep voor subjectieve 

ervaringen ziet. Kunst wordt louter tot ‘kunst voor de kunst’ en heeft geen aanknopingspunten 

meer met de maatschappij en de politiek. Het modernisme richt zich op de eigen 

mediumspecificiteit en weert zo alle maatschappijkritiek. Die kloof probeert de avant-garde te 

overbruggen: het institutionele aspect van het culturele veld wordt daarom fundamenteel in vraag 

gesteld.  

De avant-gardegroeperingen doen dat met behulp van verschillende strategieën die de kunst 

met het leven proberen te verzoenen. De middelen om een artistiek werk te maken breiden uit met 

objecten die uit het leven gegrepen zijn: readymades en collages doen hun intrede in de kunsten. 

Met nieuwe middelen en nieuwe tactieken wordt betrokkenheid vereist van de kijker. Die 

betrokkenheid wordt bij Benjamin (2008: 31) in verband gebracht met de werking van de film, die 

hij als het emanciperende artistieke medium bij uitstek ziet. De theorieën van Benjamin (2008) 

brengen ons automatisch bij de mediatheorie en in het bijzonder bij het concept remediation, dat 

ik in het volgende hoofdstuk zal toelichten.  
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2. Remediation (Bolter & Grusin) 
 

Irina Rajewsky (2005) zet in het artikel ‘Intermediality, Intertextuality and Remediation: A 

Literary Perspective on Intermediality’ enkele belangrijke krijtlijnen uit voor de theorie van 

intermedialiteit. Zij maakt een onderscheid tussen intermedialiteit in brede en in strikte zin, dat zo 

dadelijk toegelicht wordt (Rajewsky 2005: 47). Rajewsky (2005) zelf pleit voor de engere definitie 

van intermedialiteit. Die definitie zal ik als brug gebruiken tussen de delen over de beeldende 

kunst aan de ene kant en de literatuur aan de andere kant. De brede definitie van intermedialiteit 

geldt in deze scriptie echter als de belangrijkste. Remediation is immers een belangrijk concept in 

de context van paragone, de strijd tussen de verschillende kunsten. Het zal al snel duidelijk 

worden dat Theo van Doesburg en Ivo Michiels uitspraken doen over de kunsten waaraan zij zich 

met hun literaire werk willen meten of over de kunsten waartegen zij zich verzetten (cf. ‘5.2. 

Zelfkritiek’). Het is van belang om te achterhalen waarom het hun intentie is om de literatuur naar 

het voorbeeld van de beeldende kunsten te modelleren. Die intentie wijst mogelijkerwijs op een 

ontevredenheid over de stand van zaken binnen de literatuur. 

 

Intermedialiteit in brede zin betekent dat mediation geen geïsoleerde praktijk is; alle media 

bevinden zich in een staat van permanente dialoog, dialectiek, conferentie of conflict met elkaar. 

Intermedialiteit wordt daardoor een fundamentele eigenschap van elke mediale praxis. Voor die 

opvatting vermeldt Rajewsky (2005: 47) Bolter en Grusins (1998: 55) opvatting dat “all mediation 

is remediation”. Mediatheoretici Bolter en Grusin (1998) signaleren tenslotte een trend die zij met 

de term remediation aanduiden. De twee mediatheoretici stellen vast dat media telkens opnieuw 

worden gedefinieerd en vormgegeven om zich te onderscheiden van andere media. Nieuwe media 

incorporeren eigenschappen van oudere media en oudere media moeten zich daartegenover 

verhouden.  

 

Volgens Bolter en Grusin bestaan er twee complementerende strategieën waarmee media hun 

sterktes naar voren laten komen: de logica van de immediacy en van de hypermediacy. De eerste 

logica houdt in dat een medium pretendeert rechtstreeks toegang te geven tot hetgeen het 

(re)presenteert, terwijl de tweede ervoor zorgt dat gebruikers bewust worden gemaakt van de 

status van het medium als medium, de aandacht verschuift dan naar de realiteit van het ‘venster’, 
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in plaats van naar de realiteit van het gerepresenteerde (Bolter & Grusin 1998: 33-34). Wat beide 

strategieën kenmerkt is dat ze appelleren aan een ‘reële ervaring’. Het medium geeft enerzijds een 

transparante toegang tot het reële, anderzijds wordt het feit dat het medium medieert tussen het 

reële en de toeschouwer of gebruiker extra in de verf gezet en als reëel naar voren geschoven: “all 

media remediate the real. Just as there is no getting rid of mediation, there is no getting rid of the 

real” (Bolter & Grusin 1998: 56). 
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3. Nieuwe theorie van de avant-garde (Dietrich 

Scheunemann) 
 

Volgens kunstwetenschapper Dietrich Scheunemann (2000a: 16) ziet Bürger (2002) in zijn Theory 

of the avant-garde het belang van de ideeën van Walter Benjamin over het hoofd. Benjamin 

verwoordt die voor het eerst in 1936 in zijn befaamde essay The Work of Art in the Age of 

Mechanical Reproduction. De Duitse moderne filosoof stelt dat de mogelijkheid tot reproductie de 

aard van de avant-gardistische kunst stellig veranderde en haar ontdeed van haar aloude aura 

(Benjamin 2002). Bürger (2002: 27-34) haalt Benjamins these wel aan, maar verwerpt die omdat 

die niet opgaat voor alle artistieke disciplines. De opkomst van de fotografie vormt geen potentieel 

gevaar voor de literatuur (Bürger 2002: 32). Scheunemann (2000: 17) weerlegt dat argument: 

“Bürger overlooks the fact that significant changes in one art will normally also affect others, the 

more so if the changes are of such a fundamental nature that they affect the principle task of all 

arts, the task of imitatio naturae”. 

 

Scheunemann vertrekt vanuit Benjamins (2008: 15) vraag “whether, with the invention of 

photography, the very nature of art had undergone a change”. Ook Amerikaans kunstcritica 

Rosalind Krauss (2000: 45-46) echoot de these van Benjamin en onderstreept dat bij de fotografie 

de mogelijkheid van “mediumspecificiteit” wordt uitgewist. Het moment van captatie valt niet 

samen met het technologisch geproduceerde eindresultaat. De mogelijkheid tot reproductie – 

inherent aan de fotografie én de film– ontdoet de kunst van haar uniciteit en aura. De fotografie 

kan bovendien perfect de immediacy waarop traditionele kunst gestoeld is vervangen. In 

traditionele schilderijen wordt de toeschouwer in de mate van het mogelijke de indruk gegeven dat 

hij door een venster naar de werkelijkheid kijkt. Die schilderijen zijn dus gebaseerd op 

transparantie; ze beogen een directe toegang te geven tot hetgeen afgebeeld is. De fotografie kan 

die claim van transparantie echter veel overtuigender overbrengen; ze is de perfectionering van de 

schilderkunst die het traditionele lineaire perspectief hanteert (Bolter & Grusin 1998: 25). Door 

een technische innovatie wordt het mogelijk om een getrouw beeld van de werkelijkheid te 

verkrijgen; waartoe moet mimesis in de schilderkunst dan nog dienen?  
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Het is niet juist te stellen dat de mogelijkheid tot reproductie die eigen is aan de fotografie, een 

rechtstreeks effect heeft op de literatuur, die vergelijkbaar is met het effect op de schilderkunst. De 

gedrukte roman en dichtbundel zijn immers media die sowieso al gereproduceerd worden. Wel 

juist is het te stellen dat de literatuur de technieken uit de schilderkunst zal overnemen die haar 

wegleiden van de imitatio naturae (cf. Scheunemann 2000: 17). We zullen zien dat Van Doesburg 

en Michiels zich inderdaad afzetten tegen een mimetische kunstopvatting omdat zij die opvatting 

associëren met een steriel wereldbeeld. Dat wereldbeeld schuiven zij veeleer af op de commerciële 

film die – in tegenstelling tot wat Benjamin (2008) beweert – wat hen betreft helemaal geen 

actieve perceptie van de kijker vraagt, maar die zelfs tot een extreme passiviteit leidt. De film is 

een gemakkelijk verteerbaar consumptieartikel geworden dat zich onderwerpt aan de 

kapitalistische ideologie. In die opvatting horen we Bürgers (2002: 54) oordeel over populaire 

kunst resoneren. De ervaring van de film is, zoals die van de literatuur, een ervaring die zich in de 

tijd ontvouwt. Dat maakt dat er in beide media verhalen verteld kunnen worden. De literaire (neo-

)avant-garde, echter, wil geen chronologische verhalen meer met een duidelijke plotstructuur, 

maar probeert een actieve en geen consumerende leeshouding af te dwingen. 

 

In ‘On Photography and Painting’ zet Dietrich Scheunemann (2000) de bouwstenen voor zijn 

nieuwe theorie van de avant-garde uit. Scheunemann onderscheidt een aantal fasen in het bestaan 

van de avant-garde, waarbij telkens op een innovatieve manier gereageerd wordt op de nieuwe 

mogelijkheden tot reproductie: 

 

The response to the advance of photography was not a one-dimensional departure 
from photographic imagery and technique, but a dialectical process in which the 
avant-garde initially developed a range of radically new, non-mimetic techniques and 
styles, but eventually integrated photographic material and technical processes into 
its newly furnished arsenal of artistic possibilities (Scheunemann 2000: 26). 

 

3.1. De eerste en tweede fase 

 
Door de uitvinding van de fotografie is de imitatio naturae in de schilderkunst geen houdbaar 

model meer. In de volgende paragrafen reik ik de eerste twee fasen aan die door Scheunemann 

(2000) onderscheiden worden. De precieze strategieën om de uitvinding van de fotografie te 

boven te komen, verschillen wel per stroming maar het is duidelijk dat er alom gezocht wordt naar 
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alternatieven voor de mimetische kunstopvatting (Scheunemann 2000: 20). In de tweede fase 

zullen kunstenaars de techniek van reproductie –die eigen is aan de fotografie – introduceren in de 

schilderkunst. Aangezien die twee fasen door vrijwel dezelfde stromingen ingeleid worden, 

behandel ik Scheunemanns twee fasen gelijktijdig. Achtereenvolgens presenteer ik de 

alternatieven voor representatieve kunst die naar voren worden geschoven in 3.1.1. het kubisme 

met de bijhorende montage, simultaneïteit en collage, 3.1.2. het dadaïsme 3.1.4. de abstracte kunst 

en 3.1.4. het futurisme.9  

3.1.1. Kubisme 

 

De eerste fase in de reactie op het nieuwe fenomeen fotografie wordt geïntroduceerd door het 

kubisme, in het bijzonder door Pablo Picasso en Georges Braque. Scheunemann (2000: 16) laat – 

in tegenstelling tot Bürger (2002: 74) – de avant-garde om die reden beginnen bij het kubisme, 

waarbij in de vroege schilderijen afgeweken wordt van het Renaissancistische spatiale model.10 De 

vroege kubistische schilderijen, die ook wel onder het analytisch kubisme begrepen worden, tonen 

een montage van hoe een object simultaan vanuit verschillende perspectieven bekeken wordt 

(Bois et al. 2011: 107). Een schilderij wordt met andere woorden multiperspectivisch: conceptuele 

kennis van een object vervangt de weergave volgens een perceptueel realisme (ibid.). Volgens de 

logica van remediation is het kubisme de stroming die niet langer naar immediacy en transparantie 

streeft, maar die het mediëren zelf thematiseert in de beelden die ze voortbrengt. “The logic of 

hypermediacy multiplies the signs of mediation and in this way tries to reproduce the rich 

sensorium of human experience” (Bolter & Grusin 1998: 33-34). Met de montage wordt 

bovendien een tijdsaspect in de beeldende kunst geïntroduceerd, dat in de fotografie onmogelijk is. 

Een schilderij toont niet langer de afbeelding van één moment in de tijd dat in de receptie ook in 

één ogenblik te vatten is; meerdere tijdslagen worden daarentegen in één beeld samengebracht en 

de aandacht van de toeschouwer spreidt zich bijgevolg over meerdere ‘ogenblikken’. 

 

De tweede fase is er weer één die begint bij een kubistische vernieuwing in de schilderkunst, die 

de periode van het synthetisch kubisme inluidt. Still Life with Chair Caning is Pablo Picasso’s 

                                                      
9
 Onder abstracte kunst worden de avant-gardebewegingen het suprematisme, constructivisme en De Stijl verstaan. 

10
 In die zin ligt het kubisme eigenlijk in de lijn van het proces dat al bij post-impressionisten als Paul Cézanne in 

zwang was. 
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eerste collage uit 1912. Bürger (2002: 77-78) interpreteert het stuk textiel dat aan het schilderij is 

bevestigd als een aanhechting van een ‘volwaardig’ deel realiteit of leven. Op die manier kadert 

Bürger het befaamde schilderij in zijn nog befaamdere stelling dat de algehele intentie van de 

avant-gardebewegingen eruit bestaat kunst en leven aansluiting op elkaar te laten vinden. 

Scheunemann (2000: 22-23) ziet dat echter anders: het oliedoek is niet zomaar een toevoeging van 

een realiteitsfragment, aangezien op het oliedoek het “zitvlak van een stoel” wordt afgebeeld; de 

afbeelding ervan is op het doek geprint. Daarom zegt Scheunemann (2000: 23):  

 

it is the inroad of the industrial technique of photographic reproduction into the 
realm of the fine arts. The rival of painting, photographic reproduction, and […] the 
faceted, multi-perspective notation of objects, are brought together and confront 
each other on the same canvas.  

 

Picasso integreert onconventionele materialen op zijn canvas, daarom is het niet zo gemakkelijk 

om Bürgers these van de hand te doen en te beweren dat Picasso’s eerste collage louter een 

imitatie zou zijn van de techniek van fotografische reproductie. De collage bestaat er immers uit 

disparate materialen samen te brengen, zoals in dit geval het oliedoek dat aan het canvas gehecht 

wordt. Het zou iets te ver gaan te stellen dat de Still Life with Chair Caning het tweedimensionale 

doek inruilt voor het driedimensionale object, maar die notie zit wel in het concept van de collage 

vervat. Zoals bij de montage worden bij een collage de aspecten ‘tijd’ en ‘het fysieke’ belangrijk 

in de confrontatie met de kijker, en dat is waar Bürgers these opnieuw zijn intrede doet. Bij 

Picasso wordt de readymade echter wel aangepast aan de context waarin het fungeert; hij blijft dus 

redelijk trouw aan de mediumspecificiteit van de schilderkunst. In zijn latere werken wijkt Picasso 

dan ook af van de driedimensionaliteit en zinspeelt op of thematiseert de arbitraire verhouding die 

betekenaars hebben tegenover betekenden. In zijn collages wordt duidelijk gemaakt dat betekenis 

enkel afhankelijk is van binaire opposities binnen het semiotische systeem (Bois et al. 2011: 112). 

3.1.2. Dadaïsme 

3.1.2.1. Fotomontage 
 

Marcel Duchamp is de andere pionier die Scheunemann (2000: 25-26) aanduidt. Eén van zijn 

vroegere werken dient daarbij als treffende illustratie van de reactie van de beeldende kunst op de 
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technische mogelijkheden tot reproductie. Voor Nu descendant un escalier uit 1912 haalt 

Duchamp openlijk inspiratie bij de foto’s van de Brit Eadweard Muybridge. Scheunemann (2000: 

25-26) contrasteert Duchamps openlijke erkenning van de fotografische mogelijkheden om 

beweging af te beelden met de houding van de futuristen, die aanvankelijk weigerachtig staan 

tegenover de erkenning van de invloed van fotografie. Op het schilderij in kwestie worden 

verschillende stadia van één beweging op één doek samengebracht. Scheunemann (2000: 26) ziet 

Duchamps schilderij daarom als een stap in de richting van de dadaïstische fotomontage, waarmee 

hij een nieuwe fase zal laten beginnen. In de dadaïstische fotomontage wordt voortgebouwd op de 

experimenten van Picasso: 

 
Although based on photographic material, whose prime property is the authentic 
reproduction of objects, the application of new artistic devices such as fragmentation, 
the combination of multiple view-points and cinematic effects […] pushed 
photomontage to the forefront of the avant-gardist revolution in the arts 
(Scheunemann 2000: 27-28). 

 

Jennifer Valcke (2005) bespreekt de concepten montage en collage in haar bijdrage aan Avant-

Garde / Neo-Avant-Garde. Montage is een transmediale techniek, die zowel in fotografie, 

literatuur, film en schilderkunst toegepast wordt. De techniek impliceert een nieuwe manier van 

denken en een manier om de wereld te percipiëren: het evoceert “the discontinuous and the 

ruptured” als symbolen van de tijdsgeest (Valcke 2005: 299). Valcke (2005: 300) verbindt 

montage en collage met de idee van een multiperspectivische blik en een gefragmenteerde visie op 

de werkelijkheid. In de termen van Bolter en Grusin (1998: 38) kunnen montages en collages als 

technieken opnieuw de aanspraak op het reële remediëren. De werkelijkheid is ‘komplex’, 

gefragmenteerd en meerstemmig en daarom dient ze ook als dusdanig weergegeven te worden.11 

Montage en collage leiden bovendien tot de Derridiaanse idee van différance: de technieken 

maken een lezer of toehoorder bewust van de arbitraire relatie tussen betekenaar en betekende. 

Betekenis ontstaat enkel door ‘uitstel’ en ‘verschil’; respectievelijk op de horizontale 

(syntagmatische) en verticale (paradigmatische) as. Montage recupereert bestaande materialen en 

door ze in een nieuwe context (een nieuwe horizontale en verticale as) te integreren, ontstaat een 

andere betekenis (Valcke 2005).12 

                                                      
11

 Cf. Polet (1972: 14) in ‘5.2. Van Doesburg: structurele intermedialiteit’. 
12

 De idee van différance is ook cruciaal voor Michiels’ Journal Brut (Bernaerts 2012b). 
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Tegelijkertijd heeft montage in de verschillende artistieke disciplines telkens gevolgen voor de 

receptie van het werk: een samenvoeging van elementen vraagt een actieve inzet van de 

toehoorder, toeschouwer of lezer, wiens taak het is om het verband tussen die elementen te zien 

(Valcke 2005: 303). De dadaïstische fotomontages wijzen vooruit naar montage in de film. 

Statische beelden worden samen geplaatst en de overgang van het ene naar het andere beeld 

suggereert een vorm van beweging, zij het een mentale en geen reële beweging (Valcke 2005: 

304). De fotomontage bevraagt door de integratie van foto’s als readymades “the validity of a 

number of traditional artistic concepts such as originality and uniqueness, the veneration of 

handicraft and personal style” (Scheunemann 2000: 26). 

 

3.1.2.2. Readymade 

 

Het concept van de objet trouvé of de readymade wordt uiteraard gekoppeld aan de figuur Marcel 

Duchamp, en in het bijzonder aan zijn doortastende werk Fountain (1917). Volgens Bürger (2002: 

51) is Fountain een werk dat de ultieme re-integratie van kunst in het leven realiseert en dat de 

bourgeois-conceptie van het individu als maker in vraag stelt. Scheunemann (2000: 34) trekt die 

interpretatie in twijfel. Het is niet zozeer het individu van de kunstenaar dat ter discussie wordt 

gesteld, aangezien het nog steeds Duchamp is die een object tot kunst verheft. Volgens 

Scheunemann (ibid.) wordt met Fountain veeleer de vraag gesteld of het überhaupt nog zinvol is 

om kunst te baseren op ambacht in een tijd waarin andere maatschappelijke sferen volop gebruik 

maken van technologische reproductie. “The creative process is characterized not by the skill of 

the hand, but rather by the autonomous gesture of the artist, who chooses an object or photo-bits, 

places them in a new context and thus transforms utilitarian articles into art works, attributing to 

them a new significance, ‘a new thought’” (Scheunemann 2000: 35). 

 

Met Duchamps Fountain en met de dadaïstische fotomontage worden de fundamenten gelegd van 

de installatiekunst, de conceptuele kunst en appropriation art, waarbij het idee en het gebaar van 

het kunstwerk ‘belangrijker’ is dan het uiteindelijke product. Bürger (2002: 52) vindt – zoals 

gezegd – Duchamps Fountain een treffend voorbeeld van de zelfkritiek waaraan de avant-

gardisten de kunst onderwerpen. De readymade is een manifestatie voor Bürger: door het urinoir 
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als kunst te poneren wordt een statement gemaakt of een vraag opgeroepen over kunst. Het gaat er 

in dit geval over dat mechanische reproductie deel begint uit te maken van de kunstproductie, 

maar het is nog belangrijker dat de kunst vanaf Duchamps Fountain zelfs niet meer gemaakt hoeft 

te worden. De institutionele ruimte, het museum of de galerij, begint als enige kwalificeerbare 

autoriteit te fungeren die kan aanwijzen wat kunst is en wat niet. Het is dus uitermate significant 

dat Duchamp een massaproduct, een alledaags gebruiksartikel tot kunst verheft, want daarmee 

wordt gewezen op de fetisjistische werking van het instituut kunst, die vergelijkbaar is met de 

werking van reclame en etalages. 

 

3.1.3. Abstractie 

 

Greenberg (1988: 6) gebruikt de term modernisme om een tendens aan te duiden in de 

schilderkunst, waarbij de mediumspecificiteit van het schilderdoek meer en meer onderstreept 

wordt. De schilderkunst zoekt naar zelfdefinitie en vindt die in de vlakheid of de 

tweedimensionaliteit van de drager, aangezien ze dat kenmerk met geen enkele andere kunst deelt. 

Greenberg (1988) begrijpt de zelfdefinitie van het modernisme in de context van vrijwaring van de 

invloed van andere kunsten op de schilderkunst. Hij ziet abstractie dus als een gunstig verschijnsel 

dat een reactie is op het feit dat de schilderkunst geperverteerd was onder invloed van de 

literatuur, die de andere kunsten voor een lange tijd domineerde. De onderwerpen in de 

schilderkunst waren immers vaak narratief geladen (bijvoorbeeld mythes, legendes en 

geschiedkundige onderwerpen) en die narratieve schilderijen stonden bij de Académie française 

het hoogst in de genrehiërarchie. Het modernisme is dus een voortvloeisel van de strijd tussen de 

verschillende kunsten, die met de term paragone aangeduid kan worden. Bolter en Grusin (1998) 

zouden het remediation noemen.  

 

In het vorige deel haalde ik het onderscheid aan tussen een spiritualistische en een materialistische 

opvatting van abstractie (cf. ‘1.1. Abstractie’). De spiritualistische past in het denkkader van 

Bürger die abstractie als de reflectie van een Zeitgeist ziet. Volgens een materialistische opvatting 

is abstracte kunst dus een vertolking van wat mediumspecifiek is (Krauss 1997: 9). De 

schilderkunst wijst de taal af in functie van een pure optiek. Ze keert zich af van mimesis en 
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verwordt tot een reflectie op betekenisgeving en op de referentiële aard van tekensystemen. Kleur 

en lijn worden aangewend als lege betekenaars die eindeloos met elkaar gecombineerd kunnen 

worden. De schilderkunst poneert haar autonome status door zichzelf te presenteren in plaats van 

te representeren. Krauss (ibid.) noemt het de modernistische “wil om te zwijgen”, “its hostility to 

literature, to narrative, to discourse” en daarmee ontspinnen de beeldende kunsten zich inderdaad 

als “a realm of exclusive visuality” in een verzet “against the intrusion of speech” (ibid.). 

Interpretatie heeft geen potentieel meer. 

 

Het Renaissancistische perspectief wordt bovendien vervangen door een vormtaal die niet langer 

een ‘buitentalige’ werkelijkheid schematiseert en inzichtelijk maakt, maar het oppervlak van het 

medium zelf in kaart brengt. De aandacht van de toeschouwer wordt in de modernistische 

schilderkunst naar de oppervlakte van het canvas gezogen en dat canvas wordt het referentiepunt 

van waaruit de nieuwe abstracte vormentaal kan ontstaan. Hetgeen verbeeld is, reflecteert anders 

gezegd rechtstreeks het medium zelf.13 Die aandacht op het medium als medium past in de logica 

van de hypermediacy (Bolter & Grusin 1998: 38), maar ook in die van de van immediacy: 

 

By diminishing or denying painting’s representational function, they [i.e. abstracte 
kunstenaars, E.H.] sought to achieve an immediacy of representation not available 
to traditional painting, where immediacy had been achieved by concealing signs of 
mediation. (Bolter & Grusin 1998: 58). 
 

3.1.4. Futurisme 

 

In de futuristische schilderkunst wordt zoals bij de analytisch kubisten heil gezocht in de 

afbeelding van beweging op een statisch medium (Scheunemann 2005: 23). Hoewel de futuristen 

de invloed van de fotografie niet uniform erkennen en hun schilderkunst niet echt een 

uitzonderlijk vernieuwende beeldtaal voortbrengt, staan ze wel voor de thematische erkenning van 

de machinerie, technologie en de snelheid van het moderne leven. De futuristen vertalen hun 

mechanische en dynamische wereldbeeld, dat gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten en 

technische vernieuwingen, naar de kunst. Volgens Marinetti (2006: 120) moeten de technische 

                                                      
13

 Bij Van Doesburg en Michiels speelt mediumspecificiteit ook een belangrijke rol. De literatuur wordt in Van 

Doesburgs ‘Letterklankbeelden’ en in Michiels’ Alfa-cyclus en DKSV gepresenteerd als beeld en klank. 



 

23 
 

vernieuwingen leiden tot de verandering van de moderne psyche: zijn verwachting en of hoop is 

dat uiteindelijk de mens met de machine zal fuseren. Zoals in de Renaissance luidt de kunst bij de 

futuristen de moderne Zeitgeist in (cf. ‘5.2.2. Futurisme en dadaïsme’). 

 

Nieuwe vormen van ‘communicatie, transport en informatie’ introduceren snelheid, relativiteit van 

tijd en ruimte en de mogelijkheid om geluid en beeld te capteren en uit te zenden (Berghaus & 

Marinetti 2006: 120). De invloed van Henri Bergson, die de begrippen élan vital, intuition en 

durée introduceert op de kunst is dan ook duidelijk merkbaar in de veelvuldige evocatie van 

simultaneïteit (Berghaus 2009: 23). De kosmos van objecten vibreert, straalt een krachtveld uit en 

het futuristisch subject voelt zich deel van dat krachtveld (Pietropaolo 2009: 50). Er is nauwelijks 

nog een onderscheid tussen object en subject, er is één dynamische geest die beide verbindt. 

Pietropaolo (2009: 59) noemt dat fenomeen “the spiritual dimension of matter” en stelt dat het 

futurisme balanceert tussen fysica en metafysica. In het futurisme geldt dus het principe: “a 

perpetual dynamism of thought, an uninterrupted flow of images and sounds, can alone express 

the ephemeral, unstable, symphonic universe which takes shape in us and with us” (Berghaus & 

Marinetti 2006: 45). Dynamiek hangt zoals bij de montage samen met de moderne stedelijke 

conditie (cf. ‘1.3. Kunst en leven’). 

 

De Italiaanse futuristen verzetten zich vurig tegen de idolatrie van ‘antieke’ kunst. In Marinetti’s 

(2006: 15) eerste manifest worden alle oubollige kunstvormen dood verklaard en wordt er 

opgeroepen om in plaats van een bewondering voor het verleden te koesteren, een nieuwe 

mythologie van de machine en de toekomst op te bouwen (Berghaus 2009: 21): “A classical statue 

of Venus, for example, occupied a different traditional context for the Greeks, who made of it an 

object of worship, than for medieval clerics, who saw it as a threatening idol. But what both were 

equally struck by was its singularity, or to use another word, its aura. The original way on which 

the work of art was embedded in the context of tradition was through worship” (Benjamin 2008: 

10). Tegen zulke vormen van idolatrie leveren de futuristen een intense strijd: de futuristische 

kunstopvatting behelst een tabula rasa en keert zich –zelfkritisch- tegen het instituut kunst.  

 

Het futurisme reikt verder dan enkel het domein van de beeldende kunst; het is immers een 

esthetiek die transmediaal inzetbaar is (cf. Rajewsky 2005: 46). Het is de beweging bij uitstek die 
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als een perfecte illustratie kan dienen van de preoccupatie met de integratie van kunst in het leven 

en de kunst als een vorm van leven, zoals later door Bürger (2002) geformuleerd is. De avant-

gardebeweging bewijst zelfs dat Bürgers dialectiek tussen kunst en leven onontbeerlijk is voor een 

theorie van de avant-garde. De futuristen hebben een politieke partij, ze treden vaak op in de 

publieke ruimte en schouwburgen en brengen voorstellingen ten berde waarbij ‘de vierde wand’ 

niet langer heel blijft en waarbij het publiek gechargeerd wordt. Ze brengen voor het eerst 

performances op de planken. Bovendien publiceren ze een futuristisch kookboek, maken ze van 

het politieke manifest een artistieke aangelegenheid en vernieuwen ze de muziek met industriële 

klanken, met noise (Berghaus & Marinetti 2006). Kortom, het futurisme is een beweging die van 

vele markten thuis is en die werkelijk vanuit de kunst oproept tot revolutie in de maatschappij. Op 

al die vlakken is de beweging zeer grensverleggend.14 

 

3.2. De derde fase 

 

Bürger (2002: 58) stelt dat de neo-avant-garde een achterhaalde beweging is omdat ze de intenties 

van de historische avant-garde institutionaliseert. Scheunemann (2000) daarentegen ziet de neo-

avant-garde als de groep die de experimenten van haar voorloper uitbreidt omdat ze volgens 

dezelfde logica de middelen tot reproductie die in de eigen tijd voorhanden zijn, in de kunst 

incorporeert: 

 

Specific forms of their artistic production such as mixed media and the multiple, the 
wide-spread use of the grid and the attention paid to the surface of the canvas […] 
show the ongoing reflection of the basic questions which the historical avant-garde 
had raised. While the integration of technical production has become irre-versible, 
the encounter of heterogeneous and disparate materials, means and methods not only 
remains worthy of reflection, it is also the source of the most creative impulses in 
neo-avant-garde art production. (Scheunemann 2000: 42-43) 

 

De neo-avant-gardisten bouwen voort op het proces dat door de historische avant-garde in gang is 

gezet. Kunst en technologie groeien nog dichter naar elkaar toe (Scheunemann 2005: 31 & 37). In 

het werk van – de paradigmatische– Andy Warhol wordt reproductie als een vorm van productie 
                                                      
14

 Het futurisme staat niet alleen met zijn performante optredens; ook de dadaïsten en de vertegenwoordigers van 

De Stijl staan daarom bekend. Bij die laatste bewegingen hangt performativiteit vooral samen met de cultuur die 

ontstond rond de recitaties van concrete poëzie. 
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aangewend (Scheunemann 2005: 43). Ter inspiratie voor zijn Marylin Monroes (1967) neemt 

Warhol een foto van de beroemde ster om vervolgens met zijn zeefdruk een mechanisch 

alternatief voor fotografische reproductie in de schilderkunst te introduceren en de mogelijkheid 

tot oneindige reproductie van dat beeld doet het aura van de schilderkunst volledig teniet. Rond de 

jaren zeventig ondermijnen bewegingen als Concept, Performance, Process en Land Art 

bovendien de autoriteit van het museum. De werken die in verband gebracht worden met die 

bewegingen zijn bijvoorbeeld opgebouwd uit vergankelijke materialen, zijn afhankelijk van de 

fysieke aanwezigheid van de kunstenaar of zijn gekoppeld aan een bepaalde tijd en ruimte (die 

zich dus buiten het museum bevindt).  

 

Hieronder presenteer ik voornamelijk visies op kunststromingen die voortbouwen op de abstracte 

schilderkunst ten tijde van de historische avant-garde. Onder 3.2.1. komen Michael Fried (1998) 

en Chantal Pontbriand (1982) aan bod. Michael Fried heeft een voorkeur voor kunst die in de lijn 

ligt van Greenbergs (1988) bekommernissen; hij verdedigt schilderkunst die mediumspecifiek is. 

Pontbriand ontleent haar terminologie bij Fried om een tegengestelde kunstvorm te verdedigen: de 

performance die zij vergelijkt met de film. Hun woordkeuze, zo zal blijken in 3.2.2. komt sterk 

overeen met die van Jameson (2016). Het blijkt met andere woorden dat Fried zich verzet tegen 

een opkomend postmodernisme en dat Pontbriand het postmoderne omarmt. Onder 3.2.3. 

behandel ik nog concrete casussen van neo-avant-gardistische abstracte kunst, die na de Tweede 

Wereldoorlog veel weg heeft van een performance. 

3.2.1. Performance art en film 

 

Michael Fried is een modernist die in de traditie van Clement Greenberg geplaatst kan worden. 

Greenberg (1988: 6) definieert vlakheid als de belangrijkste eigenschap van de schilderkunst. Hij 

stelt dat het modernisme zich afzet tegen sculpturaliteit en daarom dus kiest voor “purely optical 

experience” en vlakheid (Greenberg 1988: 7). In de periode na de Tweede Wereldoorlog wordt 

abstracte kunst gezien als een reactie tégen en tegelijk een uitwerking van de ideeën van 

Greenberg. In zijn tekst ‘Art and Objecthood’ (1967) geeft Fried kritiek op het minimalisme. De 

tweedimensionaliteit van de schilderkunst wordt in die beweging ingeruild voor 

driedimensionaliteit, voor objecthood. Fried (1998: 160) is niet te vinden voor het minimalisme 

omdat het objecten voortbrengt waarin de relatie tot de toeschouwer niet langer puur “picturaal” 
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is, maar theatraal. Wat Fried (1998: 164) ‘theatraal’ noemt en dus gedegenereerde kunst vindt, is 

eigenlijk het ‘intermediale’. Wanneer de schilderkunst driedimensionaal wordt, vereist het een 

andere houding van de toeschouwer, die in confrontatie met minimalistische kunst verplicht wordt 

om tijd door te brengen met het werk, iets dat typisch theatraal is (Fried 1998: 166-167).  

 

Om het verschil tussen modernistische en minimalistische kunst aan te duiden gebruikt Fried 

(1998: 155) respectievelijk de begrippen presentness en presence. De presentness van een 

schilderij houdt in dat de toeschouwer in staat is opgeslokt of geabsorbeerd te worden door 

hetgeen afgebeeld is. Het sluit de ervaring van tijd uit doordat het zich manifesteert als present, als 

heden. De kijker wordt niet bewust gemaakt van zijn eigen positie doordat het tafereel een in 

zichzelf besloten geheel vormt, waarbij de aanwezigheid van de toeschouwer zelfs niet vereist is. 

Presente kunst daarentegen gebiedt wel een aanwezigheid van de toeschouwer, maar plaatst die 

toeschouwer op een afstand, zoals dat ook bij theater het geval is; een “stage presence”. Het 

kunstwerk wordt een open structuur die een relatie aangaat met de omliggende ruimte en met de 

kijker, die geïsoleerd en aangesproken wordt door de dwingendheid van het object. 

 

Chantal Pontbriand (1982) gebruikt Frieds anti-theatrale begrippenapparaat om performance tegen 

theater af te wegen. Performance ontstaat als een tegenreactie op de theatraliteit van theater. 

Pontbriand (1982: 155 & 157) gaat ervan uit dat performance eenzelfde presentness oproept als de 

modernistische schilderkunst waarover Fried spreekt: het creëert met name een heden dat enkel 

naar zichzelf verwijst. Terwijl Fried (1998: 155) presentness tegenover presence zet, stelt 

Pontbriand presentness nu gelijk aan presence, maar ze plaatst het wel diametraal tegenover 

representatie. Het theater is gedoemd tot representatie, terwijl performance in staat is te 

presenteren. Pontbriands analyse van performance roept de intenties van Artaud op, die eveneens 

komaf wilt maken met het illusionistische representatieve theater. Artaud wilt inderdaad geen 

representatie maar presentatie in het theater. Hij wordt daarom ook wel de voorloper van de 

performance genoemd. Artaud wenst te breken met de Logos (het woord, de tekst, de temporele en 

causale logica) en te performen wat aan de taal ontsnapt, met name door een soort droomlogica te 

volgen in een opeenvolging van beelden. 
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Volgens Fried (1998: 164) is er één kunstvorm die aan theatraliteit ontsnapt: de cinema, aangezien 

dat medium de absorptie die hij verdedigt realiseert. De film is bovendien een kunstvorm waarvan 

de beleving zich in het heden ontvouwt. Pontbriand (1982: 155-156) volgt eenzelfde redenering in 

de geest van Walter Benjamins The Work of Art in The Age of Mechanical Reproduction (2008). 

In de performance en de film zit de aanwezigheid van de toeschouwer vervat. Benjamin (2008: 

19) ziet de film daarom als een geëmancipeerder medium dan het theater, waarbij die laatste – 

grofweg– de auratische voorloper van de eerste is die de toeschouwer daardoor op een afstand 

plaatst. Volgens Pontbriand (1982: 157) assimileren performancekunstenaars de kwaliteiten van 

de film door een duik te nemen in het heden en door te kiezen voor een montage of opeenvolging 

van verschillende indrukken die de toeschouwer aan elkaar kan koppelen. Opnieuw wordt de 

emancipatorische kracht van een medium gekoppeld aan de participatie van de toeschouwer, zoals 

dat ook bij Bürger (2002) gebeurt (cf. ‘1.3. Kunst en leven’). 

 

Wat voor het minimalisme geldt, geldt ook voor een naoorlogs avant-gardekunstenaar als Lucio 

Fontana, die bekend staat als de voorloper van de Zero-beweging en om zijn doeken met buchi en 

tagli: twee technieken waarmee hij de tweedimensionaliteit van zijn canvas vernietigt. Schimmel 

(2012: 188) merkt op dat naoorlogse abstracte kunstenaars komaf maken met de idealistische of 

symbolische betekenis die avant-gardekunstenaars zoals Kandinsky, Mondriaan en Malevich aan 

hun werken toewijzen. In plaats daarvan beginnen “artists throughout the world […] to define 

their practice in terms of the dialectics of destruction and creation” (Schimmel 2012: 188). Het 

resultaat van Fontana’s aanval op de tweedimensionaliteit van het doek is tweevoudig: hij laat zien 

dat de representatie van een driedimensionale ruimte op een canvas een illusie is, in plaats daarvan 

verandert hij met zijn ingreep het tweedimensionale doek in een driedimensionaal object.  

 

De Greenbergiaanse analyse van neo-avant-gardekunst, zoals die van Jackson Pollock, houdt geen 

rekening met het performatieve aspect van die werken. Pollocks werkmethode is die van de 

peinture automatique: zijn canvas wordt een arena waarmee de kunstenaar de confrontatie 

aangaat.15 In Pollocks werk wordt de act van het schilderen belangrijk; zijn dripping-techniek is 

onder andere wat hem bekendheid verleent. Het product mag dan wel een abstract doek zijn, dat is 

niet het enige wat telt in het abstract expressionisme; het proces is van even grote tel. 
                                                      
15

 Cf. ‘5.2.3. Abstractie en performance’’ bij Theo van Doesburg en diens écriture automatique. 
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“[Articulating] the vectors that connect objects to subjects”: dat is de manier waarop Rosalind 

Krauss (2000: 26) het werk van Pollock beschrijft, dat zij inderdaad een plaats geeft tussen het 

werk van andere naoorlogse abstracte kunstenaars, zoals Richard Serra en Donald Judd. Die 

vectoren gelden niet alleen voor het subject van de kunstenaar tot zijn werk in het maakproces, 

maar ook voor het uiteindelijke object tegenover de kijker. Pollock produceert immers reusachtige 

doeken: “the most serious issue for painting now was to understand […] its specific mode of 

adress” (Krauss 1997: 29). 

 

3.2.2. Postmodernisme 

 

De neo-avant-garde bij Scheunemann staat ongeveer voor dezelfde groeperingen van kunstenaars 

als het postmodernisme bij Jameson (2016), een culturele dominante die hij doortrekt tot op de 

dag van vandaag. Jameson (2016) haalt in zijn essay ‘The Aesthetics of Singularity’ Marx’ 

analyse van de economie als een abstractiesysteem aan om aan te tonen dat de kunst van het 

modernisme een vertaling is van abstractie in de eerste graad en postmodernisme van abstractie in 

de tweede graad. Het industriële kapitalisme zet immers “concrete vormen van ambacht en werk” 

om “in de abstracte waarde van de warenvorm” (Jameson 2016: 24). Dat abstracte kunst een 

modernistisch fenomeen is, is vanuit dat oogpunt niet verwonderlijk.  

 

Maar nu, met het zogenaamde aandeelhouderskapitalisme, wordt […] dat zogeheten 
fictieve kapitaal uitgewisseld in de accumulatie van nieuwe soorten kapitaal, dat je 
alleen kunt opvatten als kapitaal in de tweede graad. (Jameson 2016: 24).  

 
Jameson signaleert vervolgens dat met de kunst van het postmodernisme er een nieuwe vorm van 

realisme zijn intrede doet. Jameson (2016: 24) verbindt dat idee met ‘de spektakelmaatschappij’: 

de beeldcultuur die wordt voortgebracht en gevoed door het kapitalisme; een schijncultuur die de 

gemeenschap vult met valse noden en een vals bewustzijn. De spektakelmaatschappij brengt dus 

een schijnrealisme voort. De alomtegenwoordigheid van beelden past in een consumptiecultuur, in 

een esthetisering van het alledaagse en dus in een ideologische constructie. Zijn interpretatie van 

dat realisme sluit aan bij de welbekende theorie van Baudrillard (1981), die stelt dat de dingen zelf 

vervangen zijn door hun simulacra.  
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Jameson (2016: 14) kent twee eigenschappen toe aan de hedendaagse kunst, met name ten eerste 

de “dedifferentiatie van uiteenlopende kunsten en media”. Dat fenomeen wordt door 

kunsthistorica Rosalind E. Krauss (2000) de post-medium-conditie genoemd: in de hedendaagse 

kunst kan er niet meer gesproken worden over zuivere scheidingen tussen artistieke media; die 

scheidingen staan steeds onder druk. Dat staat in het verlengde van Duchamps readymades, 

waarmee voor het eerst de vraag werd opgeroepen welke instantie kan en of mag bepalen wat 

kunst is. Duchamp plaatste bovendien – in de woorden van Bürger (2002) – een alledaags object 

in de esthetische sfeer. Wat de weg vrijmaakt voor een verdere estheticisering van het dagelijkse 

leven via (commerciële) mediatisering. Mediatisering in brede zin is de enige manier om een 

object als esthetisch object te presenteren. Om die reden is de institutionele ruimte de enige 

instantie die een object “de status van kunst verleent” (Jameson 2016: 15). De institutionele ruimte 

is bovendien in Jamesons bewoordingen in postmoderne tijden zelf gecommercialiseerd: ze is 

“een populaire en massaculturele ruimte” geworden en tentoonstellingen zijn “commerciële 

attracties” (Jameson 2016: 15), die van oude meesters “breed in de markt gezette merknamen” 

maken (Jameson 2016: 17). 

 

In de hedendaagse kunstwereld is voor de avant-garde geen plaats meer, aangezien die wordt 

vervangen door de figuur van de curator, die de autoriteit van de kunstinstelling belichaamt en 

uiteenlopende kunstwerken onder dezelfde noemer brengt. De tweede eigenschap van de 

hedendaagse kunst is dan ook volgens Jameson (2016: 18) dat kunst geen object is, maar een 

gebeurtenis of gebaar. Hij verbindt die eigenschap aan het principe van de singulariteit, met name 

dat er een tijdelijke, onherhaalbare constellatie – “een zuiver heden” – wordt opgebouwd waarin 

verschillende praktijken onder dezelfde noemer geplaatst worden (Jameson 2016: 20). Jamesons 

definitie van de postmoderne kunst is in dezelfde bewoordingen geformuleerd als die van 

Pontbriands (1982) verklaring van de performance en de film.  

 

Hal Foster (1996: 77) volgt Jamesons redenering over de postmoderne kunst als een exploratie van 

simulacra. Hij verbindt de postmoderne met de modernistische kunst, in de zin dat hij een parallel 

ziet in de relatie van het teken tot de betekenis. Het modernisme enerzijds bevrijdt het teken van 

de referent in abstracte werken en het postmodernisme anderzijds doet hetzelfde in appropriation 

art, waarbij het ‘realisme’ dus opnieuw zijn intrede doet. Foster (1996) bemerkt echter dat 
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verschillende kunstenaars de bekommernis met simulacra uitgeput vinden omdat het zou leiden tot 

vrijblijvende kunst.16 Opmerkelijk is dat Bürger (2002: 58) waarschuwt voor eenzelfde 

vrijblijvendheid in modernistische kunst, die volgens hem een sociale impact ontbeert. Foster en 

Jameson volgen in die zin een gelijkaardige denktrant; in hun redeneringen brengen zowel 

modernistische als postmodernistische kunst beelden voort die inhoudelijk ‘leeg’ zijn: in het 

modernisme verwijzen ze alleen naar zichzelf en in het postmodernisme verwijzen ze niet langer 

naar een origineel. Krauss (1997: 38-39) formuleert daar een interessante gedachte over: “But the 

whole structure of postmodernism has its proto-history in those investigations of the 

representational system of absence that we can only now recognize as the contemporaneous 

alternative to modernism. Picasso’s collage was an extraordinary example of this proto-history”. 

 

3.2.3. Abstractie als performance 

 

Abstractie is een picturale strategie die gedeeld wordt door de avant-garde en de neo-avant-garde. 

In zijn artikel ‘The Primary Colors for the Second Time: A Paradigm Repetition of the Neo-

Avant-Garde’ (1986) vergelijkt de Duitse kunsthistoricus Benjamin Buchloh de inzet van abstracte 

kunst bij de twee gardes. Buchloh legt daarvoor twee concrete voorbeelden naast elkaar: de 

triptiek van Alexander Rodchenko Pure Colors: Red, Yellow, Blue (1921) en de tentoonstelling 

van Yves Klein te Milaan in 1957, waar hij tien ongeveer dezelfde blauwe monochromen 

exposeerde. De eerste is volgens Buchloh (1986: 43-44) een pionier omdat hij met zijn triptiek 

kleur ontdeed van denotaties en alle mogelijke connotaties. De materialiteit van kleur werd 

belangrijker dan de betekenis ervan (Buchloh 1986: 44). Rodchenko koos met andere woorden 

voor de materiële opvatting van moderne kunst. Rodchenko benadrukt dat de ratio de bovenhand 

krijgt in het artistieke proces en de esthetische ervaring, ten nadele van de emotie. Voor 

Rodchenko houdt zijn triptiek het einde van de (traditionele) schilderkunst in. Hij maakt het 

schilderij tot een anoniem product van een anonieme maker, dat in deze verschijningsvorm 

oneindig herhaald kan worden en daardoor ontdaan wordt van haar aura (Buchloh 1986: 48). 

 

                                                      
16

 Aan het einde van de vorige eeuw pikt Foster op dat een andere vorm van realisme zijn intrede doet in de 

beeldende kunst, die niet langer vrijblijvend wil zijn. Die kunst zal een aanval inzetten op de ‘vierde wand’, de kunst 

ontdoen van haar staging-elementen door het obscene en het abjecte te tonen en daarmee een fysieke reactie bij 

de toeschouwer teweeg te brengen (Foster 1996: 113). 



 

31 
 

Die herhaling wordt voortgezet bij de neo-avant-gardisten. Buchloh (1986: 48) meent dat de 

artistieke producten van de neo-avant-garde uiterlijk niet verschillen van de avant-garde en “the 

repetitive structure of the neo-avant-garde work […] prohibits the perception of an immanent 

meaning and dislodges this traditional structure. It displaces meaning to the peripheries, shifting it 

to the level of the syntagma and toward contingency and contextual heteronomous determination”. 

Het gevolg daarvan is dat de betekenis van een werk pas ontstaat in de confrontatie met de kijker, 

die betekenis zal projecteren. Aangezien de monochromen van Klein niet van elkaar noch van die 

van de historische avant-garde te onderscheiden zijn, zal die betekenis volledig afhangen van de 

context waarin het schilderij getoond wordt. In tegenstelling tot Rodchenko die “the abolition of 

the bourgeois contemplative mode of perception” op het oog had, is het Klein erom te doen die 

contemplatieve perceptie opnieuw af te dwingen bij de kijker en om het aura van zijn 

monochromen te herstellen (Buchloh 1986: 50-51). Klein maakt zijn werk daarmee tot een 

fetisjistisch object, waarvan de esthetische waarde correleert met de economische. Het is daarom 

Buchlohs (1986: 51) these dat de abstracte werken van de neo-avant-garde gericht zijn op het 

bourgeoispubliek dat gechargeerd werd door de historische avant-garde.  

 

David Hopkins’ (2005) vergelijking van het werk van Marcel Duchamp, Yves Klein en Andy 

Warhol in ‘Sameness and Difference: Duchamp’s Editioned Readymades and the Neo-Avant-

Garde’ mondt uit in een gelijkaardige conclusie als die van Buchloh. Hopkins ontlokt in zijn 

artikel een ingrijpend andere perceptie dan die van Bürger op het werk van Duchamp en dat 

realiseert hij door Les Boîtes-en-Valise (1935 & 1941) in zijn analyse te betrekken. Voor dat werk 

laat Duchamp enkele van zijn readymades en schilderijen reproduceren door vakmannen, met de 

suggestie dat er een – weliswaar onzichtbaar – verschil is tussen de massaproducten, de als 

readymade gepresenteerde massaproducten en de nieuwe edities van die readymades (Hopkins 

2005: 100). Hopkins (2005: 95) ziet Duchamps oeuvre als een onophoudelijke reflectie op de 

technologische processen die massaproductie mogelijk maken en op de economische waarde van 

het gebaar van de kunstenaar. Hij plaatst Les Boîtes in dat reflectieproces: met dat werk doet 

Duchamp een poging om het auctoriële gezag te herstellen, “at the very point at which he is lost to 

the process of mass production” (Hopkins 2005: 100).  

 



 

32 
 

Kleins tentoonstelling in 1957 volgt een gelijkaardige logica. Hoewel zijn schilderijen er ongeveer 

hetzelfde uitzien, beweert Klein dat zij een andere intrinsieke waarde hebben, die terug te voeren 

is op het moment van artistieke inspiratie en op de verschillende emotionele reacties bij de 

toeschouwers, op de context dus. Hopkins (2005: 104) contrasteert Kleins spiritualisme met 

Warhols materialisme. Die laatste beweert immers niet langer dat er een verschil is tussen zijn 

Campbell Soup Cans (1962), behalve de afgebeelde smaak van de soep. Warhol stelt zijn 

schilderijen voor als handelswaar en zal zich in zijn latere werk ook de technieken van 

massaproductie toe-eigenen. Waar Hopkins (ibid.) Klein de laatste poging toedicht om een 

“theologische visie” op de kunstenaar te bewaren, ziet hij Warhol als diegene die met dat concept 

komaf maakt en die zich dus openlijk als een producent in de economische markt manifesteert. 

Warhol is in deze voorstelling de postmoderne kunstenaar die erkent dat beelden ‘leeg’ zijn; hij 

assimileert zijn kunst aan economische wetten, serialiseert zijn onderwerpen, vermenigvuldigt ze 

zodanig dat ze aura-loos worden en die zet wordt door de kunsthistoricus– in de geest van 

Benjamin – gezien als een emanciperende daad. Pop art wordt populaire kunst en die assimileert 

aan commercialisering. Bürger (2002: 54) waarschuwde al voor bepaalde vormen van populaire 

kunst die in zijn ogen niet emancipatorisch zijn omdat ze zich onderwerpen aan de commerciële 

logica en zelf een consumptieartikel worden. 

 

Hopkins (2006: 28) nuanceert zijn strikte visie op Kleins kunstproductie, wanneer hij in een ander 

artikel zijn performances en de tentoonstelling ‘Le Vide’ (1958) in rekening brengt. Kleins 

tentoonstelling ‘Le Vide’ (1958) kan gezien worden als een poging om het publiek gebakken lucht 

te verkopen (Hopkins 2006: 27-28). Klein presenteert een lege ruimte waarvan enkel de ramen 

blauw geschilderd zijn en laat het welwillende publiek diep in de buidel tasten. Vervolgens 

verzoekt hij de deelnemers om het betaalbewijs te verbranden. Deze performance is daarom 

misschien eerder een voorafspiegeling van de avant-gardes in de jaren zestig en zeventig die door 

middel van dematerialisatie van hun kunstwerken het commerciële aspect van kunst proberen te 

ondermijnen. Klein ridiculiseert met zijn tentoonstelling het idee van kunst als koopwaar, 

aangezien het publiek met lege handen achterblijft én tegelijkertijd slaagt hij daar net in door zijn 

publiek van zijn genie en mystieke inspiratie te overtuigen.  
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Piero Manzoni’s achrome schilderijen en zijn bekende Merda d’artista (1961) worden door 

Hopkins in hetzelfde rijtje geplaatst. “The main point […] is that the sublation of art into life 

which Klein’s and Manzoni’s gestures ambiguously seem to countenance, is shown to be 

underpinned by the logic of exchange. […] In a world increasingly governed by the economic 

availability of standardised commodities, they ironically raise the value of the artistic gesture to 

rarefied heights, simultaneously referencing archaic mystical systems which speak of the unique 

and revelatory” (Hopkins 2006: 28). De werken van Warhol verschillen in dat opzicht niet zoveel 

van die van Klein en Manzoni. Het kunstwerk als consumptieartikel wordt geïroniseerd door de 

eigenschappen van commercie te integreren en toe te eigenen. Ironie is volgens Hopkins (2006: 

19) dan ook een belangrijk aspect bij de neo-avant-garde, belangrijker dan bij de avant-garde. De 

ironie van de postmodernen of neo-avant-gardisten wordt soms afgedaan als vrijblijvend 

(Vervaeck 2014a: 88-89); de ideeën “alles is spel”, “alles is tekst”, “alles is beeld” leiden volgens 

die redenering tot vrijblijvende kunst. De ironisering én toe-eigening van het kapitalistische 

systeem in de kunst kan op de onmacht wijzen van de kunstenaar die enkel kan conformeren aan 

dat alomvattende systeem.  

 

3.3. Peter Bürger en remediation 

 

Het moge stilaan duidelijk worden dat er een manier bestaat om Bürgers (2002) dialectiek tussen 

kunst en leven en de theorie van remediation enigszins te verzoenen: de collages en montages 

reflecteren een reële moderne ervaring én maken het effect van die reflectie fysiek voelbaar bij de 

toeschouwer. Er is geen ontsnappen aan mediation, alle media proberen aanspraak te maken op het 

reële en doen dat geheel volgens de logica van de immediacy of de hypermediacy, formuleren 

Bolter en Grusin (1998: 56). Bij de avant-gardistische montages wordt via de evocatie van 

simultaneïteit een indruk van hypermediacy gecreëerd. De aanspraak op het reële wordt daar 

gebaseerd op moderne wetenschappelijke en filosofische inzichten, zoals de Einsteiniaanse 

relativiteitstheorie. Het kunstwerk is niet langer in één oogopslag te vatten aangezien in de 

confrontatie met de kijker het aspect ‘tijd’ wordt geïntroduceerd. De avant-gardistische kunst is er 

één die gericht is op een reële verandering: die van de perceptie.  
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Bij Bürger (2002: 52) zijn readymades manifestaties omdat ze een uitspraak doen over de 

ontologie van kunst. Abstracte doeken doen dat eigenlijk ook; bij Krauss (1997: 9) en Greenberg 

(1988) getuigen ze bijvoorbeeld van een “wil om te zwijgen” en ze keren zich tot zichzelf, ze 

manifesteren zich in hun mediumspecificiteit van het tweedimensionale vlak, ze presenteren. Als 

die manifestatie herhaald wordt, wordt er bovendien nog een ander statement gemaakt, met name 

dat van het kunstwerk als reproduceerbaar object. De productiewijze van abstracte kunst draagt 

daarom van in den beginne volgens Krauss (2000: 11) “the imprint of the industrially produced 

commodity object, internalizing within the field of the work its own status as interchangeable and 

thus pure exchange value.”  

Door het zwijgen en het zwijgend reproduceren tonen abstracte kunstwerken zich tegelijkertijd 

als driedimensionaal object. De ‘objectivering’ en driedimensionaliteit zijn de zaken waar Fried 

(1998) afkerig tegenover staat en waarvoor Pontbriand (1982) in de bres springt. De serialisering 

van de abstracte kunst en de ontologische vragen die het oproept bij de toeschouwer maken dus 

dat er niet meer dan een klein verschil bestaat met installatiekunst, conceptuele kunst of 

performance. Dat zijn redenen genoeg om te stellen dat de aanvankelijke preoccupaties met 

mediumspecificiteit mede het pad geëffend hebben voor de “post-medium conditie” (Krauss 2000: 

32). Daarom is “the specificity of mediums, even modernist ones, […] differential, self-differing, 

and thus […] a layering of conventions never simply collapsed into the physicality of their 

support.” (Krauss 2000: 53).  

Wat de abstracte kunst wel altijd in zich gedragen heeft is een declaratief karakter. De vectoren 

tussen subject, object en omgeving zijn ontsproten aan de avant-gardekunst (cf. Krauss 2000). 

Collage en montage wijzen eveneens op het belang van dynamiek voor de moderne mens. De neo-

avant-garde erkent die dynamische vectoren openlijker en onderzoekt technieken om het moment 

van creatie en de relatie met de omgeving inherent deel uit te laten maken van het werk. Het 

tijdsaspect wordt daarbij nog belangrijker dan tevoren: in de confrontatie met het kunstwerk wordt 

er een – tijdelijke– situatie gecreëerd waarin de toeschouwer zijn positie tracht te vinden. Volgens 

Krauss (2000: 30) richten de beeldende kunsten zich vanaf dan tot de werking van cinema, waar 

de positie van de toeschouwer in de projectiemethode vervat zit.  

De ruimte krijgt ook meer daadkracht aangezien die onontbeerlijk is voor de werking van het 

kunstobject. De museale context wordt om die reden opnieuw een ruimte die door haar autoriteit 

de getoonde objecten van een aura voorziet. Een aura dat niet in de sacrale betekenis van 
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Benjamin (2008) begrepen moet worden, maar in de gecommercialiseerde betekenis van Jameson 

(2016). 
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4. Intermedialiteit: literatuur en de andere kunsten 
 

De brug tussen de beeldende kunsten en de literatuur is intermedialiteit. Het kan handig zijn om 

het begrippenapparaat verder uit te breiden om de relaties tussen beeldende kunst en literatuur 

terdege te kunnen bespreken. Romaans filoloog Irina Rajewsky (2005: 46) distingeert 

intermedialiteit van intramedialiteit en transmedialiteit. Intramedialiteit staat in de context van het 

medium literatuur gelijk met intertekstualiteit, begrepen als een verwijzing in een tekst naar een 

andere tekst.17 Transmedialiteit gebruikt Rajewsky (ibid.) voor “the appearance of a certain motif, 

aesthetic, or discourse across a variety of different media”. Als voorbeeld neemt zij de esthetiek 

van het futurisme. Rajewsky (ibid.) stelt dat het futurisme primair een esthetica was die voor 

verschillende media geformuleerd werd.18 Die futuristische esthetiek krijgt wel een specifieke 

expressie die afhankelijk is van de diverse ‘mediumspecificiteiten’, maar het neemt niet weg dat 

die esthetiek in meerdere media realiseerbaar is (Rajewsky 2005: 46).  

 

In hoofdstuk twee haalde ik Rajewsky’s onderscheid tussen de brede en de engere definitie van 

intermedialiteit aan. In de daaropvolgende hoofdstukken was de brede definitie het meest aan de 

orde. De kunst ondergaat ‘ten tijde van haar mechanische reproduceerbaarheid’ diepgaande 

veranderingen. Het werd duidelijk dat de dynamiek die eigen is aan het moderne leven 

geïntegreerd is in de film. De montage in de schilderkunst reflecteert eenzelfde hang naar 

dynamiek. Ook de literatuur incorporeert de montagetechniek en keert zich op die manier af vande 

imitatio naturae die eigen is aan de commerciële film.  

 

In de volgende hoofdstukken zal ook aandacht uitgaan naar de andere, de strikte definitie. Ik zal 

daarvoor geen gebruik maken van Rajewsky’s (2005) begrippenapparaat; in plaats daarvan maak 

ik gebruik van de terminologie die Kim Gorus toelicht in haar bijdrage aan de studie Ivo Michiels 

intermediaal (2012). Zij is iets preciezer in haar formulering van verschillende vormen van 

                                                      
17

 Dit is niet de algemeen aanvaarde definitie van intramedialiteit. Lars Bernaerts (2012) geeft in zijn artikel ‘Alfa, 

Cobra, Zero’ bijvoorbeeld een andere invulling aan de term. Daar behandelt hij abstractie als een intramediaal 

gegeven, in tegenstelling tot een intermediaal (Bernaerts 2012: 53). In het eerste geval gaat hij na wat ‘abstractie’ 

behelst in de literatuur, in het tweede bekijkt hij de invloeden van abstracte beeldende kunst op de schriftuur van 

Ivo Michiels. 
18

 In Critical writings (2006) brengt Günter Berghaus de manifesten van Filippo Tommaso Marinetti samen. Daar 

wordt inderdaad al duidelijk dat de kopman van de futuristische beweging een esthetiek formuleert die op 

verschillende media toepasbaar moet zijn. 
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intermedialiteit: zij onderscheidt “drie mogelijke overlappingen tussen een geschreven tekst en de 

beeldende kunst”, die meer recht doen aan de verschillende niveaus waarop een literaire tekst 

analyseerbaar is omdat ze zich – in tegenstelling tot Rajewsky (2005)– enkel op  intermedialiteit in 

de literatuur richt. De eerste overlapping noemt Gorus (2012: 70-71) thematische intermedialiteit: 

“de thematische evocatie van beeldende kunst in de tekst – in de klassieke terminologie 

‘ekphrasis’ of ‘the poetic genre of ekphrasis’”. Een tweede vorm is structurele intermedialiteit: 

“de evocatie van beeldende kunst door niet-lineaire structurele technieken” (Gorus 2012: 71). 

Montage geldt dus zowel als een transmediaal inzetbare techniek als een vorm van structurele 

intermedialiteit. Hieronder wordt voor de duidelijkheid de voorkeur gegeven aan Gorus’ 

terminologie. Ten slotte duidt zij nog een derde vorm aan: de materiële intermedialiteit, dat is “de 

materiële of fysieke vorm van de tekst” (ibid.).  

 

In hoofdstuk 5 behandel ik de strategieën van remediation in het werk van Van Doesburg en Ivo 

Michiels. Onder ‘5.1. Zelfkritiek’ duid ik hun oeuvres in hun historische context en ga ik na welke 

contemporaine collega-kunsten en –kunstenaars zij naar het verleden verwijzen en welke collega-

kunsten en –kunstenaars volgens hen een beloftevolle kunst voortbrengen. Onder de hoofding 5.2. 

behandel ik het werk van Theo van Doesburg naar de structurele intemediale technieken die hij 

integreert in zijn werk. De abstractie in de ‘Letterklankbeelden’ en HAG en de esthetiek van het 

futurisme en het dadaïsme in Ca en HAG zijn daar de voornaamste aandachtspunten. In 5.3. ga ik 

iets dieper in op kunstenaars die een thematische rol spelen in Ca en HAG, in het bijzonder zijn 

dat Pablo Picasso, Constantin Brancusi en Giorgio De  Chirico. In de delen 5.5. en 5.6. behandel 

ik tot slot het werk van Ivo Michiels. Ik deel zijn oeuvre op in zijn absoluut proza van De alfa-

cyclus en zijn totaalproza van DKSV. In het eerste deel bespreek ik Het boek alfa, Orchis 

militaris en Exit (schetsmatig) als abstracte literaire werken. In het deel over DKSV komen 

allerhande andere structurele intermediale relaties aan bod, zoals de (foto)montage, de montage, 

de performance en de film. Tot slot bekijk ik DKSV in het licht van het postmodernisme, zoals dat 

gedefinieerd wordt door Vervaeck (2014a) en Jameson (2016). 

 

 

 



 

38 
 

5. Theorie van de literaire avant-garde 
 

5.1. Zelfkritiek 

 

Vervaeck (2014a: 73) gaat in zijn artikel uit van de vraag: “hoe positioneren auteurs zichzelf via 

uitspraken over hun verhouding tot de (al dan niet literaire) traditie?” In de beeldende kunst geldt 

bij Bürger het estheticisme als de ‘traditie’ waartegen de avant-garde zich afzet. Bij Scheunemann 

daarentegen is het de representatieve schilderkunst. Hoe ziet nu de literaire traditie eruit ten tijde 

van de historische avant-garde en na de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Vlaanderen? 

Vervaeck stelt een schema voor waarbij de modelpoëtica’s telkens volgens een eigen logica 

gericht zijn op of tégen wat traditioneel onder een ‘roman’ wordt verstaan (2014a: 73). Hij 

hanteert daarmee een basisdefinitie van het experiment, die ook bij Bernaerts (2009: 325) terug te 

vinden is: “Het experimentele is wat nadrukkelijk en zelfbewust afwijkt van de mentale schema’s, 

literaire en contextuele referentiekaders die conventioneel bij lezers opgeroepen worden. 

Experimenten concentreren zich op niet eerder beproefde formele en inhoudelijke 

mogelijkheden”. Wat wordt dan concreet onder een “traditionele literatuur” verstaan?19 Verschilt 

de traditie bij Theo van Doesburg aan het begin van de twintigste eeuw in Nederland niet van de 

traditie in Vlaanderen in de jaren zestig en negentig, waarin Ivo Michiels respectievelijk OM en 

DKSV publiceert?  

 

5.1.1. Van Doesburg 

 

De avant-gardisten hebben maar weinig affiniteit met narratieve genres. Vandaar wordt in Van 

Doesburgs HAG “afgerekend met de fundamenten van de narratieve traditie, namelijk de logische 

en chronologische verknoping van de gebeurtenissen, acties en personages” (Vervaeck 2014a: 75). 

Van Doesburg, de dadaïst-avant-gardist, pleit klaarblijkelijk voor een radicale breuk met de 

traditie. Avant-gardebewegingen willen immers revolutionair zijn en de literaire traditie “met de 

grond gelijk” maken (Vervaeck 2014a: 75). De avant-gardistische tabula rasa-opvatting wijst 

Vervaeck (2014a: 75) zelf toe aan de bevinding van Peter Bürger (2002) “die de avant-garde 

                                                      
19

 Ik maak wel een onderscheid tussen poëzie en proza, maar geen strikt omdat dat niet houdbaar is. Van Doesburg 

vernieuwt immers beide genres en het proza van Michiels heeft ook lyrische kenmerken. 
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verbindt met de opheffing van het instituut kunst”. Avant-gardes stellen de kunst bloot aan 

‘zelfkritiek’, waarmee ze het artistieke institutionele systeem op de korrel nemen en kunst 

ontologisch in vraag stellen (Bürger 2002: 21-22).  

 

In ‘De literatuur. Manifest II van De Stijl’, dat ondertekend werd door Piet Mondriaan, Antony 

Kok en Theo van Doesburg, maken de ondertekenaars duidelijk wat voor soorten poëzie en proza 

tot het verleden moeten behoren. Zij verklaren het woord dood omdat het is uitgeput door de 

“naturalistische clichés” (Van Doesburg 1983: 57). De “astmatische en sentimentele ik- en zij-

poëzie” en de “psychologie in onze romanliteratuur” zijn kop van jut (Van Doesburg 1983: 58). 

Nog explicieter viseert Van Doesburg enkele collega-schrijvers en -kunstenaars in ‘Chronique 

scandaleuse des Pays-Plats’, waar langs de zijkant de zin “Tous ces gens sont des imbéciles 

sentimentales” prijkt (Van Doesburg 1983: 71). Schrijvers die geassocieerd worden met de 

beweging van Tachtig, zoals Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden en Willem Kloos, moeten 

het bekopen. De Tachtigers staan erom bekend de dominante dominee- en vaderlandspoëzie 

geridiculiseerd en geparodieerd te hebben, maar bij Van Doesburg worden de Tachtigers met hun 

‘allerindividiueelste expressie van de allerindividueelste emotie’ over dezelfde kam gescheerd als 

de dominees. Voor Van Doesburg zijn naturalisme, realisme, symbolisme en sentimentalisme in 

hetzelfde bedje ziek.  

 

 

Bij Van Doesburg staan die achterhaalde vormen van literatuur synoniem voor “dramatische 

woordfilms”. Ook in HAG wordt in een dialoog tussen een man en een vrouw de film onder vuur 

genomen. Op de transparantie of ook wel de immediacy van het getoonde verhaal en de verzekerd 

veilige cocon voor het publiek wordt door de sprekende vrouwelijke figuur neergekeken (HAG, 

14-15). Waar Van Doesburg en co dan wel achter staan is een vernieuwing die met behulp van 

“syntaxis / prosodie / typografie / artitmetica / orthografie / het woord een nieuwe betekenis en een 

nieuwe uitdrukkingskracht ”geeft (Van Doesburg 1983: 58). Vervaeck (2014a: 77) merkt op dat 

de literatuur volgens de vernieuwers gebruik zal moeten maken van technieken uit andere 

disciplines, onder andere van de beeldende kunsten. Van in het begin is die intermedialiteit in de 

vorm van remediation aanwezig.  
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5.1.2. Michiels 

 

Michiels (1958: 649) verantwoordt zijn experimentele schriftuur door te verwijzen naar de film 

die van hem het klassieke verhaal mag vertellen (cf. Vervaeck 2014a: 79). In de tijd waarin 

Michiels die uitspraak doet is de Hollywoodfilm met het klassieke verhaallijn inderdaad een 

gevestigde waarde. In 2007 neemt Michiels opnieuw de pen op om zijn visie op de film onder 

woorden te brengen. Hij verwijst daarvoor terug naar zijn essay uit de jaren vijftig, toen hij 

filmcriticus bij Het Handelsblad was en in zijn “bioscoopzetel” geconfronteerd werd met de “de 

story” die in de cinema “zijn ideale kleed” kreeg (Michiels 2007). De schrijver spreekt over 

“filmconsumptie” en “romanformules”, wat doet denken aan de traditionele steriele formats van 

de psychologiserende en sentimentele literatuur waartegen Van Doesburg zich afzet. De situatie in 

2007 is echter nog angstaanjagender: “Nu het monster werkelijkheid zich in de voorbeeldige film 

dag na dag onopgesmukter aandient, kan de roman zich de komende decennia bezwaarlijk blijven 

vertonen als een soort tweedehands product” (ibid.). In zijn essay formuleert Michiels zijn poëtica 

heel duidelijk in de termen van remediation: de literatuur moet zich verweren tegen de 

schanddaden van andere media en in het bijzonder tegen de schijnbare immediacy van cinema. 

 

De mentale schema’s waar Bernaerts (2009: 325) het over heeft krijgen nog eens een concrete 

gestalte in de tekst van Weisgerber (1969: 795), die de avant-gardeambities van naoorlogse 

tijdschriften als Reflex, Cobra, Tijd en Mens en Blurb bespreekt. Hij verwijst naar “een door 

iedereen aanvaard wereldbeeld en verwijzingskader” en als “[die] gemeenschappelijke, vaste en 

welbekende coördinaten, die zekerheden waar ook de maatschappij op berust.” De Mens, Christus, 

Venus en de Vlaamse (Nederlandse) Leeuw zijn de “eeuwig gewaande (af)goden” in de 

Nederlandstalige literatuur waarmee de avant-garde afrekent (Weisgerber 1969: 795). Het is 

opvallend dat de demonen van de naoorlogse avant-garde vrijwel dezelfde blijven als die van vóór 

de oorlog in Nederland en in Vlaanderen. Het is zo dat er in de late jaren twintig en dertig een 

heropleving was van het neoclassicisme in de poëzie en het proza, met in Vlaanderen onder 

anderen Richard Minne en Maurice Roelants als vertegenwoordigers en in Nederland Jan van 

Nijlen en J.C. Bloem. Aan het einde van de jaren veertig zetten de Vijftigers de inzet van hun 

optreden in het literaire landschap dan ook op scherp: het mag definitief gedaan zijn met die 

sentimentele, individualistische poëzie. 
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De Vijftigers banen zo de weg voor het experiment in de zestiger jaren. Dat geldt echter vooral 

voor de poëzie. Hugo Claus bijvoorbeeld, die met zijn poëzie tot de Vijftigers gerekend wordt, 

schrijft ook proza, maar dat wordt in de Nederlandse literatuurgeschiedenis niet tot de neo-avant-

garde maar tot het (late) modernisme gerekend, de literaire dominante in de jaren vijftig en zestig 

(Vervaeck 2014b: 64-65). Michiels publiceert OM niet in de jaren vijftig, maar in de jaren zestig. 

Vanaf de jaren zestig is er volgens Vervaeck (2014b: 65) sprake van een emergente tendens van 

neo-avant-gardisme in het proza, een tijd waarin er al meer continuïteit van het experiment in de 

poëzie merkbaar was. Een uitzondering is Bert Schierbeek, die in 1951 al met Het boek ik de 

eerste naoorlogse avant-gardistische roman schrijft. In Vlaanderen blijft het wachten op Het boek 

alfa van Michiels tot 1963 om van neo-avant-gardisme in het literaire proza te kunnen spreken.20 

Michiels heeft dus, net als Van Doesburg, de baan vrij om de toon te zetten. Al richt hij zich 

duidelijk op internationale voorbeelden: bij Michiels valt het op dat zijn schriftuur 

overeenkomsten vertoont met de Franse nouveau roman, een genre waarbij narrativiteit wordt 

tegengewerkt door de grotere aandacht die uitgaat naar de vorm (Vervaeck 2014a: 80).  

 

Vanaf eind jaren veertig tot laat jaren vijftig is Michiels werkzaam als kunstcriticus bij Het 

Handelsblad. Het is in die periode dat Michiels, die aanvankelijk traditionele romans over zijn 

oorlogservaringen schrijft, geleidelijk aan interesse krijgt in het experiment; die ethische en 

esthetische verschuivingen zijn ook zichtbaar in zijn kunstkritieken (Nuyens & T’Sjoen 2012). 

Vanuit zijn interesse in de beeldende kunsten komt hij in aanraking met kunstenaars die hem tot in 

het epicentrum van de Europese kunstvernieuwingen leiden. In de tweede helft van de jaren vijftig 

legt hij contacten met Italiaanse, Duitse, Franse, Spaanse, Deense en Belgische kunstenaars 

(Bousset 2011: 130-144). In die periode houdt hij zich dus minder bezig met de literatuur; hij 

fungeert op dat moment heuselijk als een contactpersoon en pleitbezorger voor de vernieuwers in 

de beeldende kunst, zo hij zorgt in Vlaanderen voor een platform voor de buitenlandse 

kunstenaars.  

 

In één van de gesprekken met Sigrid Bousset (2011: 144) geeft Michiels aan dat hij op een 

gegeven ogenblik het contact met de kunstenaars moet verbreken om aan de weg te kunnen 
                                                      
20

 Ik wil echter geen onrecht doen aan Messiah van C.C. Krijgelmans uit 1961. 
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timmeren van zijn eigen literaire oeuvre. (cf. “Ik heb ze stuk voor stuk in de steek gelaten, 

allemaal” uit DKSV, 233). Hiermee kondigt hij de komst van Het boek alfa aan. Bernaerts en 

Vervaeck (2012: 28) halen in hun bijdrage aan Ivo Michiels intermediaal aan dat de schrijver in 

een brief aan zijn vriend, de schilder Verheyen, zijn toekomstig experiment in de Vlaamse 

literatuur verbindt met de experimenten in de beeldende kunst en dat ook hij zich afkeert van een 

burgerlijke habitus (cf. Vervaeck 2014a: 80).  

 

5.1.3. Van Doesburg en Michiels 

 

Bij Bürger (2002: 47) is de roman het genre bij uitstek waarin de individuele receptie van het 

bourgeoispubliek een volwaardige vorm vindt. Vervaeck (2014b: 55) vindt die voorstellingswijze 

echter te simplistisch, maar die voorstellingswijze maakt wel deel uit van Van Doesburgs posture. 

Van Doesburg verzet zich met Ca en HAG tegen de bourgeois-vormen van romanliteratuur die hij 

enkele kenmerken toedicht waardoor hij een eendimensionaal beeld van “traditie” versus 

“vernieuwing” kan oproepen en kan zorgen voor een tabula rasa. Als pionier-brokkenmaker duldt 

hij weinig tot geen medestanders die het experiment in de roman ingang hebben doen vinden.  

In de vroege jaren zestig, ten tijde van Het boek alfa, valt er in het Vlaamse literatuurlandschap 

nog een hele lege ruimte te veroveren met het experiment, doordat het vormexperiment in het 

proza tijdens de avant-gardejaren nagenoeg uitbleef. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

Michiels gelijkaardige vijanden als van Doesburg aanduidt. Zowel Ivo Michiels als Theo van 

Doesburg staan daarmee aan het begin van een experimentele literatuur, die zij beiden naar het 

voorbeeld van de schilderkunst modelleren 

De strategie van remediation richt zich in het geval van de Nederlandstalige literatuur dus vooral 

op de film, in positieve en negatieve zin. Zowel in de film als in de literatuur worden verhalen 

verteld, maar de literaire avant-garde wilt geen ideologie-bevestigende, plotgerichte en dus 

consumptiegerichte verhalen voortbrengen. De complexiteit van de werkelijkheid vereist een 

breuk met commerciële en burgerlijke vormen van kunst. De literatuur zal de abstractie en de 

montage integreren om de dynamische werkelijkheid recht aan te doen. 

 



 

43 
 

5.2. Van Doesburg: structurele intermedialiteit 

 

 

Vervaeck (2014a) karakteriseert Het boek alfa van Ivo Michiels als absoluut proza. Hij ontleent 

het begrip aan de bloemlezing uit 1978 van Sybren Polet Ander proza, waarin de auteur de 

Nederlandstalige experimenterende literatuur aansluiting laat vinden bij twee internationale 

tendensen die zich in de loop der eeuwen hebben afgetekend. Polet ziet het ‘experiment’ eerder als 

een overkoepelende esthetische en ethische profileringsstrategie die tweeledig is en verder reikt 

dan de historische avant-garde en de neo-groep: zowel Van Doesburg als Michiels zijn in de 

bloemlezing opgenomen. Het gaat om de tweedeling absoluut proza en totaalproza.21 

Kenmerkend voor de eerste groep experimenten is de nadruk op de autonomie van het ‘verbofakt’, 

dat met puur talige middelen een autonome wereld oproept, die zo min mogelijk naar een 

buitentalige werkelijkheid verwijst en een in zichzelf besloten systeem vormt. De klemtoon komt 

op het ritme en de klank van de taal te liggen; ze verschuift van betekende naar betekenaar. Het is 

niet moeilijk om via deze beschrijving het verband te zien met picturale abstractie. Absoluut proza 

in de vorm van literaire abstractie is vanuit die optiek een vorm van structurele intermedialiteit.  

 

Het absoluut proza wordt door Polet (1978: 17) de zuivere tendens genoemd. Totaalproza is dan 

de onzuivere vorm van experimenteel proza omdat het een montage is van semantische snippers, 

van stijlen, registers, fragmenten, enzoverder. In het montageproza wordt de mediumspecificiteit 

van het absoluut proza ingeruild voor heteroglossia en heterogeniteit, in sommige gevallen ook 

voor materiële intermedialiteit. Maar montage an sich is, zoals literaire abstractie, een voorbeeld 

van structurele intermedialiteit. Het is daarnaast eigen aan beide vormen van het ander proza dat 

de wereld die wordt opgeroepen specifiek literair is. De lezer wordt erop attent gemaakt dat de 

literatuur geen afspiegeling is van de werkelijkheid. De literatuur is daarentegen een ‘literaire’ 

werkelijkheid die geconstrueerd wordt volgens haar eigen potenties (cf. Polet 1972: 25). 

 

Zo is het absoluut proza geheel in overeenstemming met de gerichtheid op mediumspecificiteit: 

taal wordt erkend in haar akoestische en beeldende materialiteit, terwijl in het totaalproza taal 

                                                      
21

 Een tweedeling die overigens niet strikt hoeft te zijn. Michiels’ DKSV, zo zullen we zien, vertoont immers 

kenmerken van beide. 
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heterogeen is: uiteenlopen tekstsoorten worden gemonteerd als materiaal voor manipulatie en voor 

de generatie van nieuwe betekenissen.22 Polets beschrijving van het montageproza is vergelijkbaar 

met de kenmerken die Valcke (2005) aan montage in de schilderkunst toeschrijft: het luidt een 

nieuwe manier van denken in en die denkwijze is in de termen van Bolter en Grusin (1998: 34) 

“windowed”, complex en heterogeen. Dat betekent in de woorden van Polet dat “de moderne 

literatuur in wezen realisties [is]; ze is realisties in die zin dat gepoogd wordt een komplexe 

werkelijkheid zo komplex mogelijk weer te geven… De werkelijkheid is komplex omdat de 

relaties in die werkelijkheid komplex zijn; en verder is het natuurlijk zo dat er niet éen of twee, 

maar vele werkelijkheden zijn… en al deze werkelijkheden leven in het bewustzijn van de mens 

gelijkwaardig naast elkaar en als zodanig vinden ze ook in de moderne literatuur hun plaats” 

(Polet 1972: 14). De ervaring van wat ‘reëel’ is hangt af van de ervaring in het bewustzijn. Niet de 

uiterlijke of zogenaamd objectieve werkelijkheid wordt als de ultieme vorm van realiteit gezien, 

maar de dialectiek tussen en de fusie van de buitenwereld en de ervaringswereld komt op het 

voorplan (cf. Polet 1978: 20). Van Doesburgs en Michiels’ teksten conformeren met de evocatie 

van simultaneïteit aan hetzelfde principe (cf. ‘5.2.2. Futurisme en dadaïsme’,‘5.5.1.’ en ‘5.6.5. 

Abstractie en simultaneïteit’). 

 

5.2.1. Dada en abstractie verenigd 

 

Van Doesburgs Expressionistisch-literaire komposities (1919) en Het andere gezicht (1926) 

kunnen volgens Polet (1978) onder het absoluut proza begrepen worden. Vervaeck (2014a) doet 

niet mee aan die categorisering omdat hij enkel de neo-avant-garde-experimenten met die 

terminologie benadert. Hij karakteriseert Van Doesburgs literaire realisaties daarentegen als 

prototypisch dadaïstisch. Dada is een van de stromingen waaraan Van Doesburg zich verwant 

voelt. Die invloed verwerkt hij in Ca, terwijl hij als constructivist of Nieuwe Beelder aan de slag is 

in andere disciplines en in zijn concrete poëzie.23 De wijze waarop Van Doesburg dada inzet in 

zijn oeuvre is destructief. In Ca, dat dadaïstisch en futuristisch geïnspireerd is (cf. Heite 1977: 95), 

                                                      
22

 Cf. DKSV, 112. 
23

 De tweedeling in Van Doesburgs oeuvre van dada-futurisme en constructivisme verenigt Fabre (2009: 49) 

respectievelijk met het tijdschrift Mécano en zijn pseudoniemen I.K. Bonset en Aldo Camini enerzijds en met het 

blad De Stijl en zijn artistiek-literaire realisaties onder zijn eigen naam anderzijds. Al is die scheiding tussen de 

verschillende pseudoniemen en tijdschriften niet strikt te noemen. 



 

45 
 

staat dan ook te lezen dat dada kan dienen als een “snelwerkend purgeermiddel […], dat de 

stinkende krochten van de smaak zal reinigen” (Van Doesburg 1983: 48). Zo kan de kunst zich 

opmaken voor iets anders, iets nieuws. Van Doesburg verenigt met andere woorden afbraak (dada) 

en opbouw (Nieuwe Beelding) in zijn oeuvre. “In de optiek van afbraak en opbouw kon Van 

Doesburg Dada zien als een positief element dat hij met zijn toekomstgerichte en idealistische 

opvattingen trachtte te verenigen. Uit zijn teksten blijkt dat hij een voorstander was van 

permanente vernieuwing” (Ramon 2008: 72). 

 

Ook zijn beeldend werk kadert in de co-existentie van afbraak en opbouw. Michael White (2005) 

stelt in zijn artikel ‘Abstraction, Sublation and the Avant-Garde: The Case of De Stijl” Bürgers 

voorstellingswijze in vraag, aangezien die laatste volgens White (2005: 78) gezorgd heeft voor een 

“fundamental confusion concerning the relation of abstract painting to avant-gardism”. In het 

artikel “Van “Natuur” tot “Kompositie”: Aantekeningen bij de ontwikkeling van een abstract 

schilderij’ (1919) geeft Van Doesburg te kennen welke fasen hij doorloopt om tot een abstract 

schilderij te komen. Hij vertrekt van een portret van een dame dat hij via fasen van 

“decomposition” en “destruction” herschept tot een abstracte compositie (White 2005: 81).  

 

Abstracte werken worden in Van Doesburgs artikel gegrond in representatie. “The trace of 

representation in Composition 16 is not so much a reminiscence of the object itself but the 

repetition of its disappearance” (White 2005: 87). Het abstracte schilderij is in wezen de neerslag 

van een ‘psychisch moment’: het verbeeldt de herinnering aan de destructie van de figuur, daarom 

spreekt White (2005: 87) van sublimation. Van Doesburg chargeert het portretgenre en door de 

menselijke figuur te vernietigen, distantieert hij zich stellig van de dominante humanistische 

waarden (ibid.). White (2005: 88) toont zo aan dat Bürgers distinctie tussen het ‘bourgeois’ 

modernisme en de avant-garde niet opgaat: abstracte kunst bevestigt de subjectiviteit van het 

bourgeoispubliek niet en is ook niet enkel het product en object van een autonome esthetische 

ervaring. Abstractie is een aanval op de bourgeoisie en het is tegelijkertijd een vergeestelijking 

van de kunst (cf. Krauss 1997: 10). Er zit dus een spiritualistische kant aan Van Doesburgs 

abstractie; de schilderkunst moet met name de moderne, mechanisch-geïnspireerde geest 

weergeven in plaats van zogenaamde naturalistische opvattingen. Van Doesburg is duidelijk 

beïnvloed door het futurisme (cf. ‘3.1.4. Futurisme’). 
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Heite (1977), Larmoyeur (1989) en Ramon (2008) betrekken Van Doesburgs poëzie mee in de 

logica van afbraak en opbouw, van destructie en constructie. “Bonsets gedichten ontstonden 

tussen 1913 en 1921 en gaan van naturalistisch getinte gedichten (b.v. ‘Herfst’) via kubistische 

(‘De hangende gitaar’) naar meer ‘futuristische’ gedichten om tenslotte [sic] te eindigen bij de 

puur abstracte ‘Letterklankbeelden’ (Larmoyeur 1989: 86). Die karakterisering doet enigszins 

denken aan de fasen waarin Van Doesburg, in het artikel van White (2005), zijn eigen 

schilderkunstige ontwikkeling onder woorden brengt. De menselijke figuur verdwijnt op dezelfde 

manier uit zijn literaire werk. Hij wil geen “narratieve” poëzie waar de innerlijke zielenroerselen 

van de dichter gethematiseerd worden. Met de ‘Letterklankbeelden’ (1921), die dus bij zijn 

bedrijvigheid met concrete poëzie horen, realiseert Van Doesburg een andere vorm van poëzie, als 

een verzet tegen subjectiviteit.  

 

5.2.2. Futurisme en dadaïsme 

 

Van Doesburgs “poëticale roman” (Vervaeck 2014a: 75) Ca vertoont onmiskenbaar verwantschap 

met de futuristische opvattingen, hoewel de schrijver zelf aangeeft geen “apologie voor het 

futurisme” te schrijven (Van Doesburg 1983: 26). In sommige passages lijkt Ca weldegelijk bijna 

een vertaling van een tekst van Marinetti. Marinetti is voor Camini bijvoorbeeld 

“bewonderenswaardig in zijn proclamatie van de radio-elektrische mens zonder ledematen” (Ca, 

29). Camini spreekt van een “mechanisch heelal, waarvan onze geest de motor is” (28), en waarin 

mens en techniek alsmaar dichter naar elkaar toe groeien: “Steeds meer en meer heeft de mens 

zich met de machine vereenzelvigd, doch in de toekomst zullen beide elkaar doordringen: mens en 

machine zullen een volkomen nieuw organo-mechanisme vormen” (Ca, 30). Het is de taak van de 

kunstenaar om die paradigmaverschuiving, de moderne ervaring van immanente dynamiek, via de 

kunst kenbaar te maken: “De kunst leidt, evenals in de renaissance, het nieuwe ervaringsvermogen 

in” (Ca, 39). Om daartoe te kunnen komen moet er eerst dynamiet aangebracht worden op de 

naturalistische en idealiserende sculpturen van Michelangelo (Ca, 40).  

 

Bovendien schrijft Van Doesburg enkele denkbeelden aan de dadaïsten toe die ook bij het 

futurisme horen, zoals de simultaneïteit: “Hij [de dadaïst, E.H.] is niet bemiddelaar tussen a en z 
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maar hij is az. Hij zegt niet: ik lig hier in mijn bed en buiten ‘mij’ rijden de vrachtwagens, 

omnibussen, auto’s en treinen, jankt een hond of schreit een kind enzovoort, maar hij is er zich 

van bewust, dat dit alles tegelijkertijd en met dezelfde snelheid, in hetzelfde tempo en met 

dezelfde intensiteit plaatsgrijpt” (Van Doesburg 1983: 37). Camini onderscheidt de dadaïst van de 

futurist omdat die eerste in de kunst geen imitatie van het leven beoogt, maar kunst als het leven 

zelf neemt (ibid.). Het heil ligt in de kunst. 

 

Al in zijn vroege poëzieopvattingen, wanneer zijn gedichten nog ‘futuristisch’ zijn, 

beargumenteert Van Doesburg dat literatuur een vertaling moet zijn van een geestelijke, simultane 

belevenis. ‘X-beelden’ behoort tot die categorie van gedichten en evoceert een simultaanervaring: 

het lyrisch ik fungeert als een focalisator wiens auditieve en visuele prikkels simultaan worden 

weergegeven. De dynamische buitenwereld fusioneert in taal met de binnenwereld van een 

sprekend subject.  

 

Ongetwijfeld is het idee van simultaneïteit in dit gedicht mede beïnvloed door 
kubisme en futurisme. De titel, die verwijst naar ‘x-stralen’ (Röntgen-stralen), drukt 
de daarmee samenhangende idee van de doordringbaarheid van de materie uit. 
(Ramon 2008: 65).  

 

De simultaneïteit van verschillende perspectivische posities staat, zoals bij de futuristen, in 

verband met de niet-Euclidische geometrie, waarbij het tweedimensionale vlak van het schilderij 

en het papier in de literatuur de mogelijkheid inhouden de vierde dimensie, tijd, weer te geven 

(Bois et al. 2011: 107). Van Doesburgs Ca kan gelezen worden als een manifest bij HAG voor zijn 

visie op simultaneïteit en de samenvloeiing van mens en object (cf. ‘5.2. Van Doesburg: 

structurele intermedialiteit’). In HAG realiseert hij die visie tenslotte: in sommige hoofdstukken 

bevinden de figuren zich onaangekondigd in een andere ruimte. Die overgangen in tijd en ruimte 

worden dus niet gemotiveerd: “Onverwachts bevonden wij ons in een telescopische ruimte” 

(HAG, 19).24 In die zin sluiten de expliciete poëtica van Ca en het impliciete wereldbeeld 

verwoord in ‘X-beelden’ aan bij HAG: in alle werken is er sprake van een dynamisch wereldbeeld 

                                                      
24

 Pas in 1924, in de periode tussen de publicatie van Ca en HAG, introduceert Van Doesburg de diagonaal in zijn 

schilderwerk. Met de introductie van de diagonaal treedt dynamiek nog meer op de voorgrond in zijn beeldend 

werk. In zijn architecturale bezigheden was dynamiek al langer een beoogd effect op de ervaring van de bewoner of 

toeschouwer. Beweging veronderstelt – zoals in het derde hoofdstuk al duidelijk werd – tijd. 



 

48 
 

waarin object en subject niet meer te onderscheiden zijn (cf. Pietropaolo 2009: 59), en waarin tijd 

en ruimte relatief zijn. 

 

5.2.3. Abstractie en performance 

 

Vervaeck (2014a: 77) legt voor het vernieuwende aspect in Van Doesburgs werk de link met diens 

vereenzelviging van de schrijver met een “woord-BEELDER” (Van Doesburg 1983: 93). De 

concrete poëzie is bij Van Doesburg in de periode rond 1920 het equivalent van picturale 

abstractie: hij noemt zijn nieuwe verskunst geometrisch en abstract. Het is dan ook geen 

misplaatste bewering dat zijn concrete poëzie het dichterlijk equivalent van absoluut proza zou 

zijn. Een ‘Letterklankbeeld’ is een gedicht met louter klanken zonder referentiële aard. De klank 

manifesteert zich als een eenheid die de lezer niet kan interpreteren. Het beeld – de letter of de 

materie – staat enkel nog symbool voor de klank. Van Doesburgs poëzie is daardoor “te lezen als 

partituur” (Ramon 2008: 67). Concrete poëzie is muziek.  

 

Van Doesburg (1983: 99) komt later tot de vaststelling, zo geeft hij althans aan in ‘Van het woord 

en de letterkunde’, dat hij in zijn concrete poëzie echter meer dan hij zou wensen de grenzen 

opzoekt tussen poëzie en muziek in plaats van tussen woord en beeld. Volgens Van Doesburg 

(1983: 99) is “ten opzichte van het woord […] de muziek een minderwaardig verschijnsel”. Een 

verdere verklaring geeft Van Doesburg niet voor die uitspraak; het is eigenlijk een mislukte 

poging de publicatie van zijn “abstracte, sur-humanistische roman” HAG te legitimeren. In die 

roman ziet Van Doesburg zijn betrachting een talig equivalent te vinden voor picturale abstractie 

naar een volgende fase getild. Ter verantwoording van HAG stipuleert Van Doesburg (1983: 99): 

“[o]m het woord in zijn vaste en meest elementaire vorm te gebruiken, zodat het constant beeldt, 

was ik op het proza aangewezen”. In wezen keert Van Doesburg op zijn stappen terug omdat zijn 

concrete poëzie geen “Being”, “Mind” of “Spirit” meer uitdrukt (cf. Krauss 1997: 10). Zijn 

‘Letterklankbeelden’ getuigen niet van een dynamisch wereldbeeld zoals zijn ‘X-beeld’ dat nog 

wel deed. Bovendien rest er na de ‘Letterklankbeelden’ enkel nog de mogelijkheid tot herhaling. 

van Doesburg bereikt daarmee een eindpunt in de poëzie, dat vergelijkbaar is met Rodchenko’s 

eindpunt in de schilderkunst (cf. ‘3.2.3. Abstractie als performance’). Van Doesburg is echter geen 
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pure materialist en daarom gooit hij het met HAG dus over een andere boeg om het geestelijke, 

universele en het dynamische opnieuw ingang te doen vinden in zijn werk. 

 

HAG wordt door Heite (1977) en Polet (1978) onder de noemer absoluut proza geplaatst. Heite 

(1977: 96) beargumenteert dat met de stelling dat de écriture automatique, Van Doesburgs 

schrijfmethode voor HAG, “zuiver scheppend” is. “Direkt met deze schrijfwijze hangt de anti-

mimesis samen: […] De schrijver beschrijft niet, hij schrijft.” en “Tegenover de imitatie staat de 

konstruktie” (ibid.). Voor HAG maakt Van Doesburg geen gebruik van het simultaneïteitsprincipe 

(een stijlfiguur) maar van de écriture automatique (een schrijfproces). Door die methode is “de 

inhoud […] louter en alleen de vorm. En die vorm is geen afgewerkt product, maar een proces, 

een ‘schrijfwijze’” (Vervaeck 2014a: 76). De ‘abstracte, sur-humanistische’ roman ontstaat vanuit 

een innerlijke logica, zoals eigen is aan het absoluut proza. Die logica is niet (uitsluitend) die van 

een fictief personage of van de taal maar van de beeldsequenties in het hoofd van de schrijver zelf, 

die –idealiter– zonder verdere mediëring of beschouwing zijn ervaring rechtstreeks neerschrijft. 

“Bij dit automatische procédé komt het gehele veld der innerlijke voorstelling bloot te liggen” 

(Van Doesburg 1983: 5). Ramons (2008: 65) opmerking over ‘X-beelden’ is daarom ook van 

toepassing op HAG: 

 

Bonset verwerpt het perspectief in de poëzie zoals Van Doesburg het in de 
schilderkunst verwerpt. Het gaat er hem om een geestelijke illusie op te roepen, 
geen naturalistische. Dit gedicht is de literaire neerslag van een […] mentale 
ervaring. 

 

HAG is in vergelijking met ‘X-beelden’ echter meer constructivistisch, in de performatieve 

betekenis: HAG schept “een realiteit van geestelijke verbeelding, welke in staat moet zijn de mens 

innerlijk en tijdelijk te ont-stellen en te veranderen” (Van Doesburg 1983: 99). Het is Van 

Doesburgs verzet tegen de logica die hem ertoe noopt een nieuwe a-logische literaire tekst voort te 

brengen (Heite 1977: 95). Door die afwezigheid van een rationele ordening en een logische 

verknoping van beelden zal de tekst op de lezer inwerken (Van Doesburg 1983: 5). Zoals in zijn 

beeldend werk is de ‘abstractie’ een sublimation van een gedachte (cf. White 2005: 87). 
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Scheunemann (2005: 34) verbindt de écriture automatique met de theorie van remediation: zoals 

in de schilderkunst, waar vormen van technologische reproductie worden geïntegreerd in het 

productieproces, wordt er in de literatuur naar een equivalente vorm gezocht voor machinale 

productie. De écriture automatique kan zelfs concreet gelinkt worden aan de film: eenzelfde 

opeenvolging van beelden, eenzelfde nadruk bij Van Doesburg (1983: 5) als bij Benjamin (2008: 

32) op de inwerking op de lezer of de toeschouwer door de opeenvolging van die beelden en 

eenzelfde performatieve karakter door de indruk van een zich ontvouwend heden. Theo van 

Doesburg blijkt effectief belangstelling te hebben gehad voor de film: het werk van Viking 

Eggeling en Hans Richter heeft hem beïnvloed. Gladys Fabre (2009: 48) stelt vast dat Richters 

Rhythmus 21 de gedynamiseerde versie is van Van Doesburgs universele vormentaal. De 

dynamiek die in Van Doesburgs schilderwerken als potentie aanwezig is, wordt in Eggelings en 

Richters avant-gardistische films omgezet in “actual kinetic movement” (Fabre 2009: 47). 

 

5.3. Van Doesburg: thematische intermedialiteit 

 

In het artikel ‘In the name of Picasso’ (1997) bespreekt Rosalind Krauss de status van een 

eigennaam als semiotisch teken. In de taalwetenschap heerste lang het idee dat een eigennaam “a 

token without a type” is (Krauss 1997: 2). Een eigennaam refereert slechts naar één persoon en 

heeft verder geen betekenis. Zoals Jameson (2016: 17) echter impliciet aangeeft kunnen oude 

meesters beginnen functioneren als “breed in de markt gezette merknamen”, wat erop wijst dat er 

evengoed connotaties mogelijk zijn bij een eigennaam die een product is geworden. Krauss (1997: 

26) heeft het in dat geval over een “intentionele betekenis” van een eigennaam. De connotaties die 

bij een eigennaam als “Picasso” horen worden in avant-garde- en neo-avant-gardewerken 

opgeroepen omdat er op die manier een rechtstreekse lijn van de “oervader” van het experiment in 

de schilderkunst doorgetrokken wordt naar het werk in kwestie. Die thematische intermediale 

relaties duiden bovendien vaak op structurele overeenkomsten.  

5.3.1. Picasso 

 

Pablo Picasso staat volgens Scheunemann (2000 & 2005) aan het begin van enkele cruciale 
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vernieuwingen die opgepikt worden door de andere avant-gardes. In HAG wordt Picasso terloops 

vermeld:  

 

We kijken naar de gesticulerende flarden in de krakende mast. Een het ene flard tot 
het andere: ‘… En toch houd ik Picasso voor een vernieuwer van buitengewone 
betekenis […]. ‘Wat z’n eerste periode betreft heb je gelijk,’ is het antwoord, ‘doch 
dat alles is slechts reclame, zoals elk isme een marktgeschreeuw is en eindigt in de 
gewone marktspeculaties.’ (HAG, 14).  

 

De vroege Picasso is die van de blauwe periode, die ruwweg van 1901 tot 1904 in zijn werk 

herkenbaar is. Het is de periode waarin Picasso’s schilderijen aanknopen bij het symbolisme, een 

beweging gekenmerkt door vergeestelijking van de kunst. Van Doesburg staat in zekere mate voor 

een soortgelijke vergeestelijking, die hij met HAG door het gebruik van de écriture automatique 

en zijn verwijzingen naar de droomwereld realiseert (HAG, 5). De sprekers zijn echter twee 

flarden of fragmenten van een krakende mast die over Picasso discussiëren. De 

multiperspectivistische Picasso van het analytisch kubisme lijkt daarom ook aan de orde. Bij de 

bespreking van het futurisme werd al duidelijk dat de simultaneïteit in Van Doesburgs HAG één 

van de structurele fundamenten vormt.  

 

De ‘flard’ die van antwoordt dient laat zich opvallenderwijs kritisch uit over het commerciële 

aspect van kunst. Het ironische aan de uitspraak is dat Van Doesburgs eigen beweging niet onder 

de zogenaamde ‘-ismen’ valt. Zijn groepering heet De Stijl, dat – inclusief het bepaald lidwoord – 

een aanspraak doet op een universele beeldtaal en dus buiten de categorie ‘commercieel’ geplaatst 

kan worden. Hier wordt letterlijk commentaar gegeven op de commercialisering waar Bürger 

(2002: 53 & 58) en Jameson (2016: 17) behoedzaam voor zijn, respectievelijk bij de neo-avant-

garde en het postmodernisme. HAG wordt in 1926 gepubliceerd, al enkele jaren na de hoogdagen 

van de historische avant-garde en zeker na de eerste periode van Picasso. Het bewustzijn over de 

relatie van kunst tot de economische markt is groot in HAG, ondanks de onbewuste werkmethode. 

Voor het overige is het moeilijk om aan de zogezegde meta-uitspraken in HAG zwaar te tillen: 

Vervaeck (2014a: 86) geeft terecht aan dat de écriture automatique een verdere inhoudelijke 

interpretatie niet toelaat. De abstracte literatuur werkt zoals de abstracte schilderkunst een 

interpretatie van het beeld tegen (cf. ‘3.1.3. Abstractie’) 
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5.3.2. Brancusi en De Chirico 

 

Naast Pablo Picasso zijn er in HAG twee kunstenaars wiens namen een intentionele betekenis 

krijgen, met name Giorgio De Chirico en Constantin Brancusi. Constantin Brancusi –aan de ene 

kant – staat bekend als een van oorsprong Roemeens beeldhouwer die tijdens zijn carrière in Parijs 

verblijft; een beeldhouwer die overigens moeilijk onder één bepaalde stroming geplaatst kan 

worden (Chave 1993: 10).25 Zijn werk vertoont overeenkomsten met het symbolisme, surrealisme, 

dadaïsme, futurisme en het kubisme (ibid.). Enkele eigenschappen van zijn werk die de 

verwantschap met Van Doesburgs artistieke opvattingen kunnen verduidelijken en eveneens de 

vermelding in HAG kunnen verklaren, zijn Brancusi’s preoccupatie met het universele, abstracte, 

geometrische en de essentie of de uitzuivering, de herhaling-met-variatie van bepaalde patronen en 

technieken. Zo maakt Brancusi vaak variaties op hetzelfde beeld of thema of zijn verschillende 

beelden steeds verdere abstraheringen van de voorgaande, zoals Van Doesburg dat ook aangeeft 

voor zijn eigen schilderwerk. Brancusi streeft daarbij naar een universele beeldtaal en naar een 

geestelijk effect bij de toeschouwer (Chave 1993: 13, 41 & 43). Van Doesburgs beeldende werk 

beoogt evenzo via een universaliserende abstracte, dynamische taal een transformerend effect bij 

de kijker teweeg te brengen.  

 

Het is voornamelijk Brancusi’s anti-naturalisme in de weergave van de (menselijke) figuur als 

gefragmenteerde lichaamsdelen (Chave 1993: 4), dat overeenkomsten vertoont met HAG. Een 

werk van Brancusi dat die verwantschap degelijk kan illustreren is één van Brancusi’s bekendste, 

The Sleeping Muse (1909-1910): het is een beeldhouwwerk van een muze, een klassieke 

inspiratiebron voor kunstenaars, “With no neck to support it, that ovoid rests on one side, and the 

Muse’s eyelids are closed. The title tells us, of course, that she is asleep, but she might as well be 

dead: the Muse has lost her neck, after all, […] and is on the verge of losing her face” (Chave 

1993: 47). Onder andere om die reden brengt Chave (1993: 10) Brancusi’s werk in verband met 

                                                      
25

 Ook in DKSV (287) wordt Brancusi vermeld: “Het plezier, daar willen we het over hebben. (Die keer toen ik voor 

het eerst werd geconfronteerd met een beeld van Brancusi heb ik gehuild om zoveel menselijke aanwezigheid 

binnen zoveel abstractie. Ook dat is vreugde.)” en op p. 297 wordt zijn naam opnieuw genoemd in de volgende 

context: “makers waarbij je alle stromingen/strekkingen/theorieën vergeet”. 
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het dadaïsme: met het onthoofde beeld wordt tabula rasa gemaakt met klassieke artistieke 

concepties, zoals de goddelijke inspiratie.26  

 

In dezelfde logica van afbraak en opbouw stelt Brancusi meteen iets in de plaats: 

gedepersonaliseerde en abstracte kunst (Chave 1993: 53-54). Ook in HAG hebben we te maken 

met twee onthoofde hoofden (niet die van de muze) die een dialoog voeren en met het voorwoord 

waarin Van Doesburg aangeeft een werk te schrijven dat tegen de rede en de logica ingaat. Op de 

eerste pagina’s van HAG (6-7) is sprake van een onthoofding die enerzijds symbool staat voor de 

afwijzing van al te rationalistische kunstopvattingen. Ca dat als ondertitel “’n Antifilosofische 

levensbeschouwing zonder draad of systeem” heeft, vangt aan met een “hoofdstuk zonder hoofd” 

waarin filosofie als een dogmatisch denksysteem afgezworen wordt. HAG wordt stellig ingedeeld 

in ‘Hoofdstukken’, terwijl er voor het overige enkel een gebrek aan structuur is. ‘Hoofd-stuk’ 

wijst daarom wellicht eerder op een gebroken logica. Anderzijds is de abstracte voorstelling van 

de hoofden in HAG ook een vorm van depersonalisering van de kunst en van de mens, die past bij 

Van Doesburgs anti-sentimentele stellingnames. Door de keuze voor de écriture automatique 

treedt er bovendien een depersonalisering van de auteur op, die als een soort machine sentimentele 

noch rationele beelden voortbrengt. In het werk van Brancusi en Van Doesburg gaan dada en 

abstractie hand in hand. 

 

Giorgio De Chirico – aan de andere kant – is een Grieks-Italiaans schilder die als een voorloper 

van het futurisme wordt beschouwd en dikwijls in verband wordt gebracht met een ander Italiaans 

schilder, Carlo Carrà (Bois e.a. 2011: 96). Zo gebeurt ook in Ca: 

 

Dit denkbeeld [i.e. dat van de radio-elektrische mens] is hem zó de baas dat het tot 
voorstelling wordt in de schilderijen van de moderne klassieke schilders als De 
Chirico en Carrà. Niet alleen vindt de elektrische mens hierin zijn beeltenis, maar 
ook de toekomstige, geëlektriseerde levensatmosfeer wordt tot voorstelling hunner 
produkten. Wat mij in deze voorstelling het meest bevalt is de gelijktijdigheid van 
plaats in de nieuwe ruimte van dit mechanisch heelal. (Ca, 28). 

 

                                                      
26

 Ook in Ca vinden we – zoals vermeld– een futuristisch-dadaïstische afrekening met het klassieke 

schoonheidsideaal: ““Dynamiet onder de gruwelijke sensuele marmergedrochten van Michelangelo” (40). 
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Verderop in Ca wordt een schilderij van Carrà besproken Een ovaal der verschijningen (1918), 

waarmee die “gelijktijdigheid van plaats” aangetoond wordt: “Zie slechts met aandacht: vis (onder 

water), schip (op het water) en de wolkenkratser (in de lucht). En deze drie op een ovaal vlak 

beheerst door de op een horizontaal rustende gemetalliseerde mens met radio-elektrische 

geleidingen als ledematen” (28). Beide schilders, Carrà en De Chirico staan bekend om hun 

pittura metafisica: zij creëren plastische, surrealistische werelden die zich ergens tussen abstractie 

en figuratie ophouden en bovendien dus een futuristisch mensbeeld verbeelden. Die werelden zijn 

vergelijkbaar met de wereld die tot stand komt in HAG, die ook een meta-fysisch, sur-

humanistisch schouwtoneel is. Brancusi en De Chirico worden in HAG samengebracht in een 

conversatie tussen twee hoofden over hun afkomst: 

 
‘Zo? Vanwaar komt u dan?’ 
‘Ik? Van het eiland Brancusi.’  
‘Ach zo… Dat moet wel met de uitvinding der kunsteieren samenhangen. Men 
zoekt toch tegenwoordig naar een middel om de kunsteieren evenals de aambeien 
op stokken te zetten?’ 
 
‘En het citroengeelgevormde: ‘Van Brancusi… Maar dan zijn we nog familie. Ik 
kom uit Girico.’ (HAG, 9). 

 

 

HAG is in zijn geheel bijna een geanimeerde ekphrasis van het werk van Brancusi en De 

Chirico.27 De figuren in het schilderwerk van De Chirico worden bovendien vaak op een 

plankenvloer gezet die doet denken aan een theaterpodium; andere –zwevende – theatrale 

attributen sterken dat vermoeden. Een kenmerkende figuur die De Chirico afbeeldt is zoals bij 

Brancusi de gezichtsloze muze, en ook de gezichtsloze mannequins (Bois e.a. 2011: 96), die 

figureren in HAG en die expliciet opgevoerd worden (16-22): “We kregen terzelfder tijd de 

gewaarwording deel uit te maken van een theateropvoering. Alles was tot in de kleinste 

onderdelen kunstmatig berekend. Alles was oppervlakte en pronk en wij twijfelden ook aan de 

realiteit van de zee, de wolken, de hemel, het zand en onszelve” (16). Mensen zijn poppen in een 

schouwspel of personages in een film: “We betraden de cinema der bovenzinnelijke 

gebeurtenissen” (21). Dat hangt samen met de thematiek van schijn in HAG; niets is wat het lijkt, 

                                                      
27

 Het concept geanimeerde ekphrasis ontleen ik aan de colleges Moderne Letterkunde I, waar professor Bernaerts 

het concept gebruikte om een aspect in het werk van Peter Verhelst te bespreken. 
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alles verandert continu (tijd en ruimte), zoals in een droom. In HAG zitten personages in het 

droombeeld (van de schrijver Van Doesburg of de kunstenaars Brancusi en De Chirico), zoals de 

werkelijke mens in de postmoderne tijd gevangen zit in een wereld die enkel uit beelden en 

oppervlakte bestaat.28 

5.4. Van Doesburg 

 

Van Doesburgs literaire ontwikkeling verloopt gelijkaardig aan zijn ontplooiing in de beeldende 

kunsten. Hij realiseert via de abstractie een tabula rasa. Eerst maakt Van Doesburg de taal 

betekenisloos in zijn ‘Letterklankbeelden’ uit 1921, waar de letter – het beeld – volledig samenvalt 

met haar materiële klankwaarde, zoals bij muzieknotaties. In diezelfde periode verwoordt Van 

Doesburg zijn dadaïstische en futuristische ideeën in Ca, zijn poëticale roman, zijn zich-

manifesterende roman. Een sprekend ik doet zijn opvattingen uit de doeken aan een lezer die soms 

zelfs in de ‘wij-vorm’ betrokken wordt bij de zich aan hem ontvouwende inzichten. Het gebruik 

van de tegenwoordige tijd helpt dat effect te versterken.  

De avant-gardist wil geen subjectieve kunst en geen logische verknoping van gebeurtenissen en 

acties in de verhaalwereld. Dat laatste aspect wordt in HAG vervangen door een tijd- en 

ruimteloos heelal; verschillende tijden en ruimtes worden gecomprimeerd tot een simultane 

compositie. Subjectiviteit moet plaats maken voor abstractie en depersonalisering. De abstractie 

geldt als een sublimation; een vergeestelijking van de aanval op het burgerlijke subject. Daarom 

heet de roman HAG ‘sur-humanistisch’ en ‘abstract’. De logica in HAG is tegelijkertijd menselijk 

en bovenmenselijk. Het is die van de droom; de innerlijke logica van de kunstenaar, die de lezer 

vertrouwd zal maken met de relativiteit van tijd en ruimte. De kunstenaar is met andere woorden 

de Messias van de moderne wereld. 

Het verband tussen HAG en Ca zit hierin: Vervaeck (2014a: 76) stelt de inhoud van HAG 

gelijk aan het schrijfproces. De écriture automatique heeft een performatieve inslag. Zoals in de 

beeldende kunsten leidt abstractie dus naar de performance. Scheunemann (2000: 34) koppelt die 

schrijfwijze aan de film: al schrijvend ontstaat een zich-manifesterend heden van opeenvolgende 

beelden. Voor Van Doesburg is de interactie met de lezer dan ook erg belangrijk: de dynamiek of 

montage van beelden moet inwerken op de lezer. De lezer van HAG komt in een verhaalwereld 

                                                      
28

 Dit is een anachronistische vergelijking maar wel een toepasselijke. 
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terecht die in het beeld zit; in de beelden van De Chirico en Brancusi en die van het netvlies van 

de schrijver. Hij vertaalt zijn kine-matische netvlies rechtstreeks op papier en die beelden 

ontvouwen zich, zoals in Ca, aan de lezer. Van Doesburgs preoccupatie met dynamiek laat zich in 

al de disciplines waarin hij werkzaam is opmerken. 

 

5.5. Michiels: De alfa-cyclus 

 

De logica van destructie en constructie keert terug als een cruciaal element in Michiels’ oeuvre 

(cf. Schimmel 2012: 188). Zijn werk wordt in twee periodes opgedeeld: de zuivere periode, 

waaronder de eerste drie boeken van De alfa-cyclus begrepen zijn, en de onzuivere periode na het 

derde deel van De alfa-cyclus, Exit, waarin hij de taal tot nul heeft teruggevoerd. Die destructie is 

een noodzaak voor Michiels zodat “[in de] latere delen van de cyclus, met name in Dixi(t) […] 

weer verhalen [kunnen] ontstaan” (Bernaerts 2014: 7). Die meer opzichtige verteltrant wordt 

daarna voortgezet in de Journal Brut-cyclus, die dus als totaalproza geboekstaafd staat (Bernaerts 

2014: 20). Uit Michiels’ zuivere periode zijn van Het boek alfa (1963), Orchis militaris (1968) en 

Exit (1971) fragmenten gepubliceerd in Ander Proza, waar Polet (1978) de teksten onderbrengt bij 

het absoluut proza. Bij Michiels gaan destructie en creatie hand in hand. In Het boek alfa en OM 

staat hij kritisch tegenover talige conventies en clichés, integreert die in de vorm van herhalingen 

en ritmische patronen waardoor hij de oorspronkelijke betekenis ervan onder druk zet, uitholt en er 

een nieuwe esthetiek van het autonome taaluniversum mee opbouwt (Vervaeck 2014: 78).  

 

In De alfa-cyclus herkent Bernaerts (2012a) structurele overeenkomsten tussen picturale en 

literaire abstractie, wat gezien het aangetoonde verband tussen absoluut proza en abstracte 

schilderkunst ondertussen niet meer verbaast.29 Abstractie in de literatuur gaat narrativiteit en 

representatie tegen, de nadruk komt op de vorm te liggen, conform het concept absoluut proza 

dus. Bernaerts (2012a: 51) identificeert twee polen in de (thematische en) structurele intermediale 

relaties met abstracte kunst in Michiels’ cyclus: “de Cobra-pool”, de lyrische abstractie en de 

                                                      
29

 Cf. 5.2.1. Van Doesburgs HAG is zowel abstract als absoluut proza. Ook de ‘Letterklankbeelden’ kunnen gelden als 

het abstract dichterlijk equivalent van absoluut proza. 
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“Zero-pool”, de geometrische abstractie.30 De affiniteit met de Cobra-beweging manifesteert zich 

in “de ritualisering van gedrag en de ruwe, vage voorstelling van personages en settings” en in 

“het geklieder met kleuren” (Bernaerts 2012a: 51). De verwantschap met de Zero-kunstenaars uit 

zich ook in het gebruik van kleuren, met name met “de monochromie”. De verhaalwereld in OM 

wordt in sommige passages voorgesteld als een “abstracte kleurencompositie” (Bernaerts 2012a: 

55). Andere overeenkomsten zijn “de geometrische vormen” op het niveau van de verhaalwereld 

en “de ritmische patronen die het taalgebruik kenmerken” (ibid.). Het laatste aspect is daarbij een 

auditief alternatief voor geometrie (ibid.). Verder geldt de dialoog als de manier waarop Michiels 

beweging – een cruciaal element voor de esthetiek van het futurisme en het oeuvre van Fontana –

weergeeft in de literatuur (Bernaerts 2012a: 52). Onder 5.5. zullen de overeenkomsten die 

Bernaerts (2012a) aanduidt tussen aspiraties van de Zero-beweging en De alfa-cyclus geïllustreerd 

worden en aangevuld worden met de theorieën uit het theoretische gedeelte. 

 

5.5.1. Abstractie en simultaneïteit 

 

Bernaerts (2012a: 54) citeert de eerste zin na de proloog uit Het boek alfa en laat zien dat in die 

eerste woorden literaire abstractie al verwezenlijkt wordt: “Dit ene ogenblik, dit ene ondeelbare 

lange ogenblik kroop de wereld, de niet-wereld, de niet-meer-wereld samen binnen het smalle 

vierkant van zijn gezichtsveld” (Michiels 2012: 19). “Dat het blikveld van het hoofdpersonage 

wordt voorgesteld als een ‘smal vierkant’, impliceert een reductie van een driedimensionele 

wereld tot een tweedimensionele werkelijkheid. De wereld wordt een vierhoekig vlak zoals een 

canvas. In dat canvas worden tijd (‘dit ene ondeelbare lange ogenblik’) en ruimte (‘de wereld, de 

niet-wereld, de niet-meer-wereld’) gecomprimeerd. Het resultaat van die compressie is een 

abstracte structuur” (Bernaerts 2012a: 54). Zoals in een abstract schilderij waar kleur en lijn in hun 

                                                      
30

 De naoorlogse beweging Zero – met pioniers Heinz Hack en Otto Piene– zet de tendens verder die bij de 

futuristen (en de constructivisten) aanvangt; zij formuleren hun kunstopvatting ook in de dialectiek van destructie en 

creatie en laten zich daarvoor opnieuw inspireren door wetenschappelijke en technische ontwikkelingen, zoals de 

ruimtevaart en kernenergie (cf. Bernaerts 2012a). Zij integreren bovendien mechaniek en industrieel vervaardigde 

materialen in hun werken, zijn geïnteresseerd in concepten als licht(snelheid) en dynamiek en zijn een voorbeeld van 

kunstenaars die zich bezighouden met een gemechaniseerde abstracte beeldtaal. Bovendien gaan zij hun 

schilderdoeken te lijf met spijkers, vuur, messen en scharen en readymades waardoor de nadruk verschuift naar de 

performante act van de creatie. (De informatie die ik hier vermeld is overwegend gebaseerd op de tentoonstelling 

Zero: Let Us Explore the Stars (2015) in het Stedelijk Museum te Amsterdam.) 
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‘zuiverste’ vorm worden samengebracht om tot een “realm of exclusive visuality” te komen, 

wordt in Het boek alfa daarna, na de openingszin, via focalisatie een compressie van geluiden 

gerealiseerd, misschien wel “a realm of exclusive auditoriality” (cf. Krauss 1997: 9). 

 

Aan OM gaat een motto van Marinetti vooraf, waarin hij schrijvers en kunstenaars oproept om de 

esthetiek van de oorlog te bezingen. Er staat te lezen: “De oorlog is mooi, omdat hij het 

geweervuur, het kanonvuur, de stiltes daartussen, de geur en de stank van het bederf verzamelt om 

er een symfonie van te maken” (OM, 101). Marinetti wenst met andere woorden de fysieke 

prikkels van de oorlog om te zetten in een esthetisch object, dat hij vergelijkt met “een symfonie”, 

letterlijk: vele geluiden omgezet in een “samen-geluid”, in een simultane expressie zoals in 

muziekstukken gebeurt (cf. Vitse 2012). Dialogen worden in OM opgevat als beweging; stemmen 

ontmoeten elkaar en overstijgen daardoor ruimtelijke beperkingen of verschillen: de stem, de taal, 

is autonoom. (cf. Bernaerts 2012a: 53). De hele dynamiek van gelijktijdig bewegen en niet-

bewegen die ook in Het boek alfa zo’n belangrijke rol speelt wordt gethematiseerd via geluid: via 

de auditieve focalisatie en de dialoog (Bernaerts 2012a: 52-53). De beeldtaal van de futuristen die 

eruit bestaat beweging te evoceren op een statisch medium, krijgt een structureel en thematisch 

literair equivalent in OM (cf. ‘3.1.4. Futurisme’). 

 

In OM gebeurt dus hetzelfde als in Het boek alfa: verschillen in tijd en ruimte worden opgeheven, 

verschillen tussen personages ontbinden en in het bewustzijn van een personage worden 

verbeelding en realiteit verenigd en op een gelijk plan gebracht (Bernaerts 2010b: 7). De roman 

opent met de beschrijving van een hij-figuur die als gevangene in een trein zit. Zoals in Van 

Doesburg ‘X-beelden’ functioneert een personage daar als focalisator door wiens auditieve, 

visuele en fysieke ervaringen het verschil tussen binnen- (de trein en de innerlijke wereld) en 

buitenwereld (wat zich buiten de trein en rond hem afspeelt) in elkaar overlopen (OM, 103-112).  

Met het citaat van Marinetti wordt de relatie tussen ethiek en esthetiek in OM geleid. Michiels 

maakt gebruik van abstracte semantische velden; van de seksualiteit, de oorlog en de religie en 

laat die velden door gelijkenissen in woordkeuze resoneren, waardoor het geweld dat in elk van 

die ervaringsdomeinen aanwezig is blootgelegd wordt (cf. Bernaerts 2010b). In OM wordt het 

geweld aangetoond met behulp van een talige logica. Door de ritmische structuur wordt er 

bovendien een esthetiek van de autonome taal in de plaats van het geweld gesteld: een taal die 
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zelf-genererend is, die zich zogezegd witwast, abstraheert van het concrete, wat samenhangt met 

het project van de eerste drie delen van De alfa-cyclus: de taal tot nul reduceren. 

 

OM is opgebouwd uit een abstracte taal, die overeenstemt met de semantische velden die een lezer 

normaal gezien aanwendt om een kunstwerk te begrijpen. Zoals in de abstracte schilderkunst 

ondermijnt literaire abstractie in dit geval tot op zekere hoogte dus een verdere interpretatie die 

zich enkel zou richten tot de inhoud, tot hetgeen gerepresenteerd of verteld wordt. Het is enkel 

mogelijk om in de interpretatie het abstracte aan het concrete te koppelen en de vorm dus opnieuw 

opzij te schuiven ten faveure van de inhoud. Zo zou de lezer van OM bijvoorbeeld kunnen stellen 

dat de oorlogsthematiek terug te voeren is op Michiels’ persoonlijke ervaringen en trauma’s. Die 

psychoanalytische interpretatie schuift ook Schimmel (2012: 188) naar voren, maar dan in de 

context van de beeldende kunsten: de neo-avant-gardistische abstracte kunst zou de existentiële 

leegte die overbleef na de Tweede Wereldoorlog weerspiegelen. Dat kan ook voor Michiels’ OM 

opgaan, maar de verregaande abstrahering en universalisering van de taal die zich aandient als 

ritmische vorm, laat zo’n concretiserende interpretatie niet helemaal toe. 

 

5.5.2. Abstractie en performance 

 

Thomas Crombez (2012) doet in zijn bijdrage aan Ivo Michiels intermediaal een lexicale analyse 

van de teksten uit Samuel, o Samuel en gaat na wat Michiels’ plaats is in de naoorlogse 

performatieve cultuur. Daarbij komt hij tot de vaststelling dat Michiels zich in het algemeen (dus 

niet alleen in Samuel, o Samuel) vooral laat inspireren door beeldend kunstenaars die een 

“manifest performatief” oeuvre hebben (Crombez 2012: 101): “Het kerven in het canvas van 

Lucio Fontana, de ‘tot-kunst-verklaringen van Piero Manzoni, de anthropométries van Yves Klein 

(waarbij naakte vrouwen dienen als penselen) [….], het spijkeren van Günther Uecker, het 

inpakken van Christo” (ibid.). Die performativiteit brengt Crombez (2012: 108) in verband met de 

ritualiteit in Michiels’ teksten. In De alfa-cyclus zijn de autonomisering en de ritualisering van 

taalgebruik inderdaad belangrijke factoren.  

 

Bernaerts (2010a: 247) koppelt performativiteit nog aan spel in het artikel ‘Game over. 

Speltheorie en het ludieke experiment in Ivo Michiels’ Exit’. “[Die] performativiteit [is] 
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betekenisvol. We zien de taal er quasi-autonoom aan het werk: er lijkt geen werkelijkheid buiten 

de taal nodig, want de handeling wordt gerealiseerd doordat ze uitgesproken wordt. Door de 

performativiteit of illocutionaire kracht voor het voetlicht te brengen, neemt de tekst ook afstand 

van de conventionele relatie tussen teken en betekenis, teken en referent”. Het spel, het ritueel en 

de literatuur hebben bij Michiels drie onmiskenbare gemene delers die een licht werpen op de 

eigenheid van zijn schriftuur: het zijn “pseudo-autonome wereld[en]” (Bernaerts 2010a: 248), ze 

zijn performatief en beschikken over een transformatieve kracht, die bevrijdend en zuiverend kan 

zijn.  

 

Michiels wendt in OM herhaling aan om de ideeën van autonomie en zelf-generatie te doen 

ontstaan. Daardoor is de herhaling niet langer enkel een dwingend principe van geweld, maar ook 

van bevrijding en zuivering. Zowel Het boek alfa, Orchis militaris als Exit eindigen in een 

bevrijding en zuivering die samenhangt met de transformatieve kracht van absoluut proza. In Het 

boek alfa komt de soldaat in een psychologische beweging naar zijn geliefde An terwijl hij met 

haar in dialoog treedt en het laatste bevel uitsterft (Michiels 2012: 97-98). In OM vindt aan het 

eind een bevrijdende dialoog tussen de soldaat en de verpleger plaats die bovendien beiden  – als 

voor een soort zuiveringsritueel of een daad van verzet, desertie – een modderbad doorploeteren 

(168-177). In beide boeken wordt er inderdaad afstand gedaan van de relatie tussen teken en 

betekenis: in de bevrijdende dialogen wordt de taal uiterst autonoom: als klank, een ontmoeting 

van stemmen. 

 

Exit, ten slotte, wordt door Bernaerts (2014: 7) geduid als de “verst vooruitgeschoven oefening in 

taalkritiek”. Het boek eindigt op de voorlaatste bladzijde met de O of de 0, die gekaderd wordt in 

een performatieve uitspraak “Ik vermaak […]”, waarmee de spreker “de vijftiende letter van het 

alfabet” aan zichzelf nalaat (Michiels 2012: 265). Die O of 0 kan als symbool gelden voor een 

uitweg uit de taal, uit de impasse, “of als een analogie met het werk van Lucio Fontana, de 

schilder die gaten maakt in monochrome doeken” (Bernaerts 2010a: 260 & cf. Bernaerts 2012a: 

46). Op de laatste bladzijde staan de woorden “Aldus opgemaakt en getekend in het jaar onzes 

Heren”, het jaar nul kan na Exit weer aanvangen (Michiels 2012: 267). Zoals het religieuze ritueel 

zorgt de literatuur dus voor een transformatie. Na dit nulpunt te hebben bereikt zal schrijven voor 

Michiels en lezen voor Michiels’ lezer niet meer hetzelfde zijn. 
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De roman uit De alfa-cyclus zijn klanklandschappen waarin de taal autonoom begint te 

functioneren. Simultaneïteit vormt daarbij een belangrijk structureel principe aangezien het boek 

het equivalent is van een abstract doek waarop tijd en ruimte worden gecomprimeerd tot een 

abstracte structuur, waarin niet kleur en lijn maar taalteken en klankwaarde de bouwstenen zijn  

(Bernaerts 2012a: 54). 

Ritualiteit, performativiteit, autonomie en transformatie zijn begrippen die in Michiels’ 

schriftuur samenhangen met de multimodale eigenheid van literatuur  – taal als beeld en klank – 

en met het label absoluut proza. Michiels transformeert door middel van de taal om tot bevrijding 

en zuivering te komen. Abstractie in De alfa-cyclus dient als een zuiveringsritueel om te breken 

met het (oorlogs-)verleden en aan te knopen bij de toekomst. Die ideologische inslag brengt 

Michiels’ schriftuur in verband met de abstracte kunstenaars die de effecten van hun werk zowel 

“within-the-frame” als “beyond-the-frame” plaatsen (cf. Krauss 1997: 21). Die kunstenaars 

erkennen, zoals Pietropaolo (2009: 59) het formuleert, “the spiritual dimension of matter”. 

Op het nulpunt blijft er enkel een lege betekenaar over. Op dat ultieme punt vallen afbraak en 

opbouw samen; op het moment dat de taal enkel nog beeld en klank is. Van Doesburgs 

‘Letterklankbeelden’ en Michiels’ nulpunt in Exit komen op dat punt dus erg dicht bij elkaar: de 

literatuur presenteert zich haar zuiverste modaliteit. Ze is transparant en immediate (cf. Bolter & 

Grusin 1998). Van Doesburg toont zich echter ontevreden over dat nulpunt omdat het leidt tot een 

pure materialisering van de taal. Michiels daarentegen kadert zijn nulpunt in een algehele 

onderneming van zuivering en in het nulpunt vindt de ultieme transformatie plaats. Michiels slaagt 

er dus wel in om aan die pure materialiteit nog een geestelijk effect te koppelen.  

Die performatieve kracht van literatuur krijgt ook een nadrukkelijke plaats in DKSV (cf. ‘5.6.3. 

Abstractie en performance’). Zelfs na het nulpunt blijft de literatuur dus transformeren. De vraag 

die in dat verband gesteld moet worden is of Michiels een Yves Klein is, die na het absolute 

nulpunt in de abstractie weer een geestelijke waarde toedicht aan de kunst. Of werkt het onzuivere 

proza toch anders dan zijn het zuivere proza? Hoe dat precies in elkaar zit wordt in 5.6. – eveneens 

schetsmatig–  uitgespit. Ik zal me voornamelijk richten op de structurele intermediale relaties in 

DKSV; een thematische analyse zou te omvattend zijn. Wel komen de belangrijkste thematische 
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intermediale verwijzingen aan bod, aangezien die thematische overeenkomsten in de meeste 

gevallen ook structurele gelijkenissen aan het licht brengen.31 

 

5.6. Michiels: Daar komen scherven van 

 

Michiels’ Journal Brut wordt – in tegenstelling tot De alfa-cyclus – bij het totaalproza gerekend 

(Bernaerts 2014). “De cyclus is tegelijk journaal, autobiografie (of preciezer: autofictie) en roman; 

de boeken van Journal Brut bevatten essays, verhalen, scenario’s, poëtische passages, in 

memoriams, brieven, portretten en dagboekfragmenten” (Bernaerts 2014: 10). Bovendien krijgen 

bestaande teksten worden een nieuwe plaats en op die manier een nieuwe betekenis. Teksten 

fungeren met andere woorden als readymades, waaraan “a new thought” wordt toebedeeld (cf. 

Scheunemann 2000: 35). Zo bestaat het eerste deel van DKSV, ‘Album’, uit twaalf teksten die 

Michiels al eerder publiceerde en vervolgens al eens bundelde in Luister hoe dit beeld hoe die lijn 

hoe die kleur hoe dit vlak luister (1979). Het tweede deel van het boek heeft de titel ‘Scherven’ en 

is een “muziektheaterwerk” dat in het publicatiejaar 1995 werd uitgevoerd. Het derde deel ‘Het 

nakaarten’ bevat twaalf nieuwe teksten die in ‘(Albums:)’ opgedeeld zijn en die commentaar op 

het eerste ‘Album’ voorzien. Bousset (1996: 593) merkt op dat het eerste deel de vroege, “witte” 

Michiels weerspiegelt; de opgenomen teksten werden allemaal in dezelfde periode van de 

publicatie van zijn Alfa-cyclus gepubliceerd. Het derde deel reflecteert dan de opvattingen van de 

latere, “veelkleurige” Michiels, die bovendien “monkelend, relativerend en humoristisch 

terug[kijkt] op die heroïsche jaren van de utopische avant-garde en […] voor een stuk de artistieke 

heldenjaren [ontmantelt]” (ibid.). DKSV reflecteert met andere woorden het hele oeuvre van de 

“witte” tot de “veelkleurige” Michiels. 

5.6.1. Fotomontage 

 

Michiels deelt zijn roman op in ‘albums’: een term die zowel op de verzameling of documentatie 

van muziek als van fotografie kan slaan (cf. Baele 2011: 32). De fotografie legt een significant 

moment vast. Het is een medium dat toegang geeft tot een fractie van een ogenblik dat in het 

verleden ligt en dus als een soortement archief geldt, een extern geheugen. Michiels brengt in 
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 Pablo Picasso, Jef Verheyen, Lucio Fontana en Christo zijn de kunstenaars in kwestie. 
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DKSV ‘scherven’ samen; stukjes herinnering of delen van zijn geheugen, die in een nieuwe 

context een andere betekenis krijgen. De aandacht verschuift daarmee naar het maakproces, zoals 

dat ook bij Van Doesburgs écriture automatique gebeurde. 

 

Michiels’ DKSV functioneert zoals een fotomontage. Ze is (ten dele) geconstrueerd uit 

readymades, die in hun vereniging een actieve lezing afdwingen. Zo wordt in “(Album 6:)” een 

vraag-en-antwoordgesprek tussen “de Vragers” en de fotograaf weergegeven. De fotograaf, die 

erg gelijkt op Ivo Michiels –ze zijn zelfs naamgenoten–, wordt door “De Vragers” het vuur aan de 

schenen gelegd. De Vragers doen dienst als potentiële critici van zijn werk (cf. Baele 2011: 42). 

Op zijn beurt verdedigt de fotograaf zich. Zijn foto’s zijn zoals de dadaïstische fotomontages geen 

representaties: “De fotograaf is niet echt een fotograaf, hij neemt alleen een beeld op af en toe, 

wanneer zijn hunker haaks staat op de façade van de werkelijkheid en niet langer is in te tomen” 

(DKSV, 264-265). Michiels geeft zijn schriftuur dus de aanschijn van hypermediacy, de nadruk 

ligt op de act van het mediëren die in dit geval zelf betekenis genereert (cf. Bolter & Grusin 1998). 

In ‘Bij wijze van inleiding’ van DKSV geeft Michiels toelichting bij de manier waarop het gehele 

boek tot stand is gekomen. Bij een ontmoeting met Picasso op het strand van Vallauris werd hij 

gegrepen door een fragment van Picasso’s verschijning, zijn knie. Het is erg betekenisvol dat 

Michiels DKSV laat beginnen bij een ontmoeting met die schilder. Hij is per slot van rekening de 

pionier van de picturale montage waarbij tijdsfragmenten en -flarden worden samengebracht in 

één constellatie en dat is nu net het structurele principe bij uitstek waarop DKSV gebouwd is.  

 

5.6.2. Montage 

 

In 2007 valt Michiels de commerciële film aan omdat die enkel clichés bevestigt. Hij stelt in 

datzelfde ‘pamflet’ wel een alternatief voor: “Ik heb de roman, zeg liever de tekst, het boek, altijd 

begrepen als het opwekken van leven, leven geven, leven doorgeven. Leven aan leven doorgeven. 

In woede, in mededogen, in gezang. Het woord openbarend aan het woord gelaten. Zoals Picasso 

in een andere discipline zijn Guernica ‘zegde’, uitzegde, in zijn essentie de zegging definitief, 

uniek. Anders, onvergetelijk. Zo wordt de komende roman uniek in de zegging, definitief, nog 

eens: anders.” De roman moet zich anders gedragen tegenover de werkelijkheid; ze moet die te 

boven komen door zich te richten op haar eigen mediumspecificiteit. Michiels (2007) benadrukt 
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tegelijkertijd het belang van dynamiek, van levende teksten, die, in tegenstelling tot de 

commerciële film, om participatie van de lezer vragen en de werkelijkheid niet versimpelen maar 

tonen als een ‘komplex’ gegeven. Picasso’s Guernica (1937) is daar voor Michiels een uitstekend 

voorbeeld van. 

 

In Guernica wordt een politieke gebeurtenis gethematiseerd en aangeklaagd en het proces van 

mediëring wordt op de korrel genomen. Politiek en mediëring komen ook samen in het ‘Tweede 

tafereel’ van het “muziektheaterwerk”, waar een lijst van namen en gebeurtenissen “muziek 

maken”.“[In] de logica van de chaos jubileert de toonzetting van ’t gedenken. Zo kunnen de 

namen vertien-, verhonderd-, verduizendvoudigd worden” (DKSV, 192). Michiels haalt 

bijvoorbeeld de toenmalige gebeurtenissen in Sarajevo aan. De zware bombardementen die de stad 

in de jaren negentig te verduren krijgt, resoneren met andere historische namen en gebeurtenissen 

zoals de bombardementen in Dresden, Hiroshima, Lübeck en ook Guernica (DKSV, 194). Zoals in 

Picasso’s gelijknamige schilderij [en Encrico Baj’ arte nucleare (DKSV, 218)] zijn het de 

scherven die oorlogen achterlaten en scherven van herinneringen die in de kunst fragmentarisch 

worden voorgesteld en naast elkaar worden gemonteerd om op die manier een “symfonie” te doen 

luiden (cf. ‘5.5.1. Abstractie en simultaneïteit’).32  

 

De inzet van DKSV staat daardoor niet veraf van de inzet van OM: de oorlog en het geweld 

vormen nog steeds belangrijke thematieken in Michiels’ werk. In DKSV haalt Michiels geen 

abstracte maar concrete historische gebeurtenissen en namen aan, die allemaal geladen zijn met 

connotaties. De montage van ‘namen’ en gebeurtenissen in DKSV functioneert als volgt: de 

veelheid, de herhalingen en groeperingen suggereren gelijkenissen die niet expliciet gemaakt 

worden. Het is aan de lezer om het abstractere verband ertussen te leggen. Michiels’ totaalproza 

werkt op vlak van interpretatie dus anders dan zijn absoluut proza, waarbij in het laatste geval een 

verdere inhoudelijke interpretatie wordt tegengewerkt door de abstrahering van de taal. Daar 

ontstaan gelijkenissen in het abstracte taalgebruik. Verschillen worden weggewerkt door de 

montage in te zetten als een principe dat gelijkschakeling in de hand werkt (cf. Bernaerts 2010b: 

3). In DKSV daarentegen is de montage zowel op het macroniveau (de tekst als geheel als 
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 Michiels’ theaterstuk Scherven doet in die zin erg denken aan zijn hoorspel Boedapest, zei ze (1997), als tekst 

opgenomen in het achtste deel van de Journal brut-cyclus, Sissi (1997). 
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fotomontage) als op het microniveau (een montage van namen) een belangrijk structurerend 

principe dat om een actieve lezing vraagt. Zoals in de beeldende kunsten richt de neo-avant-garde 

in de literatuur zich op de vectoren tussen subject en object (cf. Krauss 2000: 26). Het 

performatieve, transformerende aspect is bij dat structurerende principe dus vooral van toepassing 

op de activiteit van de lezer en minder, zoals bij de abstractie als structurele intermedialiteit het 

geval is, op de transformerende potentie van de taal zelf. Hoewel… 

 

5.6.3. Abstractie en performance 

 

DKSV is het zevende boek van de cyclus. Die cyclus is evenals de voorgaande zeer mathematisch 

opgebouwd is (Bernaerts 2014). De verschillende delen van de Journal brut-cyclus vormen 

immers de bouwstenen van de alchemie. Boek zeven is het boek van het element kleur, één van de 

elementen die alchemisten trachten te transformeren in goud. Michiels’ Journal Brut is dus 

geconstrueerd in overeenstemming met een alchemistisch “streven naar onsterfelijkheid en 

transmutatie” (Bernaerts 2014: 11). “Het gefictionaliseerde leven van de schrijver krijgt een vaste, 

schone en eeuwige vorm” (ibid.). De kleur staat als een pars pro toto voor de schilderkunst: in 

DKSV exploreert Michiels daarom zijn verwantschap met beeldend kunstenaars. De kleur is de 

essentie, zoals taal de essentie uitmaakt van de literatuur. DKSV opent met een beschrijving van 

het ontstaan van de wereld, waarbij kleur een belangrijke rol speelt (5). De “oerelementen”, kleur 

en taal (het Woord), zijn de essentie van de schepping van de wereld. De schepping van de kunst 

is daarmee ook de schepping van de wereld (cf. Bernaerts & Vervaeck 2012: 34).33 

 

Een thematisch element in Michiels’ DKSV zijn de schilderijen van Jef Verheyen, een schilder die 

tot de naoorlogse Zero-beweging gerekend wordt. In het eerste deel van DKSV krijgen we een 

hoofdstuk met de titel ‘Jef Verheyen, schilder. Ook een verhaal’. In dat verhaal zijn er enkele voor 

Ivo Michiels typische elementen aantoonbaar, die zijn visie op beeldende kunst illustreren. De 

figuur Jef Verheyen wordt er als volgt geïntroduceerd: “Hij stond tussen de weinige mensen op het 

                                                      
33

 Ook in De alfa-cyclus ontbreekt het Michiels niet aan het streven de schepping van de kunst te laten samenvallen 

met het ontstaan van de wereld. Men denke maar aan de litanie-achtig aandoende herhalingen en het ritualisme in 

Het boek alfa en OM aan de laatste zin van Exit: “Aldus opgemaakt en getekend in het jaar onzes Heren” (Michiels 

2012: 267). 
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perron als een klein vierkant zwart blok, de ellebogen tegen het lichaam geperst en de handen diep 

in de zakken gedoken” (DKSV, 39). Verheyen belichaamt het befaamde zwarte vierkant van 

Malevich. De abstracte kunst doordringt het verhaalde leven. Niettemin is de beschrijving van 

Verheyen als een “zwart blok’ waarachtig. Verheyen is in DKSV een taalfiguur, zwart op wit 

gedrukt. 

 

Dat fenomeen is typisch voor Michiels’ getrouwheid aan de mediumspecificiteit. “Namen, daar is 

het mij om te doen” stelt de homodiëgetische verteller in de inleiding van het boek (DKSV, 9). 

“Dat is voor het hele Journal Brut van het grootste belang: het gaat minder om verhalen over 

mensen die in het leven van de schrijver een rol hebben gespeeld dan om berichten, brieven, 

bekentenissen aan die mensen” (Offermans 1998: 11). Een persoon kan in DKSV enkel met zijn 

naam vermeld worden, differeren van zijn concrete zelve. Maar als taalteken krijgt de vermelde 

naam wel een vaste eeuwige vorm.  

 

Nergens brengt Michiels ‘letterlijk’ kleur aan in OM of DKSV, of ook; nergens in OM of DKSV 

zal de lezer Michiels betrappen op enige vorm van materiële intermedialiteit of op de invoeging 

van een afbeelding in de textuur van zijn werk. Overal blijft Michiels met andere woorden trouw 

aan de specificiteit van het eigen literaire medium en aan de autonomie ervan. Wel exploreert hij 

de multimodaliteit van het medium; literatuur als beeld en klank. Dat maakt raakvlakken met 

andere media mogelijk. Een citaat van collega-auteur Mark Insingel (1973: 41) is in deze context 

erg toepasselijk: “In het bewustzijn van de mogelijkheden en van de specificiteit van zijn 

materiaal doet Ivo Michiels in feite wat een Mondriaan, een Barneth Newman, een Rotko, een 

Fontana hebben gedaan in het bewustzijn van de mogelijkheden en van de specificiteit van het 

hunne.” 

 

In de passage waarin de ik-verteller Picasso ontmoet fungeert Picasso’s naam in een spel met het 

onderscheid tussen betekenaar en betekenis, met de idee van een teken als verschil: 

 

[Ik stond] plots – plots èn eindelijk –oog in oog […] met de tot blik-en-knikker 
getransformeerde vermaardheid-zelve die Pablo Picasso heette, niet langer een 
abstractie met een hoofdletter maar wel degelijk een Lijf. (DKSV, 7) 
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Hoewel Picasso “niet langer een abstractie met een hoofdletter is” wordt “Lijf” bij Michiels wel 

degelijk met een hoofdletter geschreven. Voor de ervarende ik-figuur wordt de persoon Picasso 

eindelijk geconcretiseerd in dat lijf, maar in de literatuur wordt het concrete opnieuw tot een 

teken; de naam van Picasso wijst op zijn afwezigheid. Michiels’ spel met betekenaars herinnert 

aan Picasso’s latere collages waarin hij tekst integreert en de idee van différance evoceert (cf. 

‘3.1.1. Kubisme’). Het Lijf-met-hoofdletter geeft een mythologisch karakter aan de ontmoeting 

met Picasso. De concrete persoon is niet meer te ontwaren achter de naam die zoveel connotaties 

met zich meedraagt. De aanwezige Picasso is door zijn vermaardheid een wandelende mythe 

geworden. In het tweede deel ‘Scherven”, het muziektheaterwerk, wordt er in een “dialoog” tussen 

een man en een vrouw gediscussieerd over de betekenis van Picasso: is zijn naam even veel waard 

als die van de paus? 

 

Over Jef Verheyen wordt een ontstaansmythe verteld. De bevriende schilder komt ter aarde met 

“verzworen ogen”; voor hem verwerft de wereld pas bestaansrecht vanaf het moment dat hij de 

verf ontdekt. Hij brengt die verf aan op bomen om die zichtbaar te maken (DKSV, 41). Verderop 

in het verhaal over Verheyen thematiseert Michiels de verwantschap tussen schilderen en 

schrijven. Die verwantschap wordt zo solide, dat schrijver en schilder inwisselbaar worden. 

Bernaerts en Vervaeck (2012: 31) halen aan dat in ‘Jef Verheyen, schilder’ (50-53) de 

verwantschap gestalte krijgt in een meerstemmige dialoog – één van Michiels’ stokpaardjes – die 

een “bevrijdende samenspraak” suggereert.34 Verheyen en Michiels gaan immers in hun beider 

artistieke praktijken op zoek naar de essentiële materialen waaruit hun medium bestaat om dat 

medium te kunnen transformeren in goud, in overeenstemming met het streven van de 

alchemisten. “Michiels en Verheyen verbinden die transformatieve kracht symbolisch met kunst 

en literatuur” (Bernaerts & Vervaeck 2012: 34). Zoals in Verheyens ontstaansmythe met de 

bomen, wordt de wereld opnieuw gecreëerd in de kunst: “zo is het schilderij het universum en het 

universum schilderij” (DKSV, 57). Het leven wordt omgezet in goud, in mythe (Bernaerts 2014: 

11).35 

 

                                                      
34

 Zoals in OM de verpleger en de soldaat tot een bevrijdende samenspraak komen. 
35

 Let op dat Walter Benjamin (2008: 36-37) de neiging het leven te esthetiseren fascistisch noemt, terwijl zowel Van 

Doesburg als Michiels zo’n esthetisering bepleiten. 
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Wanneer de ik-verteller een tentoonstelling van Verheyen in het Brusselse Paleis voor Schone 

Kunsten beschrijft, heeft hij het over “authentieke schilderijen” (DKSV, 42) en over “een 

nauwelijks te verwerken aanwezigheid van kleur in onvermoede nuances, een chromatiek van 

verfijning en raffinement, slechts te vatten voor een geoefend en gevoelig oog” (idem). Het zien 

zelf staat centraal in Verheyens schilderkunst. De beschreven ervaring lijkt op wat Greenberg 

(1988: 7) met een “purely optical experience” zou aanduiden. Benjamin (2008: 11) zou zeggen dat 

in deze ‘l’art pour l’art’-opvatting de kunst opnieuw een aura toegedicht wordt, Buchloh (1986: 

51), Bürger (2002: 47) en Hopkins (2005: 104) zouden aangeven dat Verheyen 

bourgeoiscontemplatie afdwingt en dat Michiels een theologische visie op de kunstenaar heeft. De 

performatieve kracht die uitgaat van de abstractie heeft bij Michiels niets te maken met de 

ironisering van de consumptiecultuur (door via de abstractie de schilderkunst tot een 

reproduceerbaar object te maken). Een boek draagt hoe dan ook de mogelijkheid tot reproductie in 

zich en toch geeft Michiels een aura aan de literatuur in haar hoedanigheid als beeld en klank, als 

medium dat via haar materialiteit het ideële (het Lijf) oproept. 

 

5.6.4. Abstractie als totaalervaring 

 

In ‘Albisola Mare Savona’ brengt de verteller de noodzaak onder woorden brengt te moeten 

schrijven over ‘de velen’ die in hem aanwezig zijn, die onder zijn huid zitten (DKSV, 25). 

Kunstenaars zijn tegelijk in hem en niet in hem; ze zijn in zijn herinnering en ze bestaan ook 

buiten hem om. In ieder geval hebben zowel hun werken als de kunstenaars zelf een fysieke 

impact op de verteller (Gorus 2012: 78). De visuele gewaarwording wordt omgezet in een algehele 

zintuigelijke ervaring (DKSV, 27). Michiels zelf spoort zijn lezer aan om ook via de synesthesie 

DKSV te ervaren: “LUISTER HOE DIT BEELD HOE DIE LIJN HOE DIE KLEUR HOE DIT VLAK 

LUISTER” (DKSV, 14). 

 

Die totaalervaring van abstracte kunst wordt nogmaals gethematiseerd in ‘Babyblauw en 

suikergoedrose’, het verhaal waarin de relatie tussen Michiels en de Italiaanse schilder Lucio 

Fontana als onderwerp wordt genomen. In dat verhaal bevindt de ik-verteller zich in het huis van 

Fontana, voor het raam. Hij mag getuige zijn van het creatieproces van de schilder die “zich met 
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een kreet op het doek stort” (DKSV, 73). Met zijn inkervingen sleept Fontana de ruimte “binnen 

het raam”. (ibid.) Die ruimtelijke aanduiding kan zowel wijzen op het kader rond een schilderij als 

op het raam waar de verteller zich vóór bevindt (DKSV, 73). De performatieve act van Fontana 

wordt dus impliciet vergeleken met de vertelling, die expliciet “windowed” is. Dat terwijl er zich 

gelijktijdig “een verleidingsscène met een Italiaanse gravin [ontspint]” (Govaert 1973: 219). De 

parallel tussen schilderen en schrijven zit ook in de vergelijking van de inkervingen van Fontana 

met lippen, “die op hun beurt geassocieerd worden met schaamlippen, zodat de coïtus tussen de 

verteller en de contessa parallel staat met de wijze van schilderen van Fontana” (Govaert 1973: 

220).36 Geweld en seks, twee concepten die overigens al in OM aan elkaar gelijkgeschakeld 

worden, zijn zoals vertellen en schilderen transformerend en performatief.37 Aan het einde brengt 

de verteller dan ook zelf kerven aan op zijn bladspiegel: de kervingen zijn woorden die beginnen 

met de ‘l’, zoals Lucio (licht). Opnieuw vallen tijd en ruimte samen in die abstracte woord- en 

beeldcompositie (cf. ‘5.5. Michiels: De alfa-cyclus’). In zulke passages wordt het duidelijk dat de 

logica van de taal nog steeds regeert in het totaalproza van Michiels. Absoluut proza en 

totaalproza sluiten elkaar dus zeker niet uit. 

 

Thomas Crombez (2012: 101) citeert in zijn bijdrage aan de studie Ivo Michiels intermediaal 

(2012) het tekstfragment dat aan ‘Albisola Mare, Savona’ – het eerste verhaal in DKSV (23-38) – 

voorafgaat. In dat fragment begint Michiels met een beschrijving van het witte vierkant van 

Malevich dat in zijn hand ligt, zijn kamer verlicht en wit maakt. Zijn eerste deel ‘Album’ begint 

dus bij de abstractie van de historische avant-garde. Het vierkant van Malevich doordringt de 

verhaalwereld; de homodiëgetische verteller zit zowel in het beeld als niet in het beeld. De 

verteller eindigt met allemaal andere kunstenaars en met de hele stad onder de hoed van James 

Lee Byars, een performancekunstenaar (DKSV, 23). Zoals in de openingszin van Het boek alfa 

worden ruimte en tijd verdicht tot een abstracte structuur. Hier worden verschillende tijden (“een 

halve eeuw” geleden, “en dan, vijf keer tien jaar later”, DKSV, 23) en ruimtes die samenhangen 

                                                      
36

 ‘Contessa’ is Italiaans voor gravin, maar Michiels karakteriseert de ‘taal van Fontana’ “als een mengsel van wat lijkt 

op Frans en Italiaans, mogelijk een suffix Spaans erbij, een taal in babyblauw en suikergoedrose en minuscule kraters 

erin met korstige randen” (DKSV, 65). ‘Conter’ in het Frans betekent dan weer ‘vertellen’, dus de contessa is 

tegelijkertijd ‘gravin’, waarin eventueel een parallel kan gezien worden met de werkmethode van Fontana, en 

vervrouwelijkte verteller. 
37

 OM: p. 139 (geweld) en p.159 (seks) worden in dezelfde bewoordingen beschreven (cf. Bernaerts 2010b: 5) 
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met artistieke manifestaties, teruggebracht tot de kamer van Michiels, tot zijn schrijfruimte waarin 

hij terugblikt op zijn bedrijvigheid in de jaren vijftig.  

 

Van Doesburg gebruikt de écriture automatique ofwel de innerlijke logica van de droom om een 

tijd- en ruimteloos heelal op te roepen. Ook bij Michiels wordt een chronologische ordening 

verlaten en ingeruild voor een innerlijke logica: die van de herinnering enerzijds en de taal 

anderzijds. De gemene deler van de herinnering en de taal is de associatie. Er ontstaat in 

‘Albisola’ een “beeld in de tekst” dat door de filtering van het geheugen en de taal een simultaan 

beeld geworden is. 

 

5.6.5. Montage en performance: film 

 

Hoewel Michiels (2007) zich afzet tegen de commerciële film, waagt hij zich zelf aan de creatie 

van films. In het bijzonder engageert hij zich als scenarist van een handjevol niet-commerciële 

films (cf. Geerts 2012). Michiels neemt zijn scenario’s mee op als autonome teksten in zijn 

Journal Brut-cyclus (Geerts 2012: 114). Zo is het scenario ‘Met Dieric Bouts’ integraal 

opgenomen in DKSV (90-117). Met Dieric Bouts (1975) is een documentairefilm over de 

vijftiende-eeuwse schilder die Michiels en André Delvaux aanzet tot een “artistieke introspectie” 

over het creatieve proces (Bernaerts 2009). Theater- en filmwetenschapper Ronald Geerts (2012: 

121) bestempelt Michiels’ scenarioteksten als heteroglossisch en liminaal. Ten eerste is het 

scenario heteroglossisch omdat zowel beeld, klank en gebaar als verschillende semiotische tekens 

worden aangewend. Heteroglossisch staat hier dus synoniem voor multimodaal. Het scenario ‘Met 

Dieric Bouts’ is opgedeeld in twee kolommen “waarbij de linkerkolom de schilderkunst van Dirk 

Bouts volgt, terwijl de rechterkolom de filmkunst van Delvaux weergeeft” (Bernaerts 2009: 326). 

Door de expliciete bladschikking worden niet alleen de klank en het beeld, maar ook de dynamiek 

tussen de twee als een betekenisvolle elementen aangeduid.  

 

Ten tweede is het scenario een liminale tekst omdat het zowel autonoom als tekst functioneert, 

maar tegelijkertijd onlosmakelijk verbonden is met de film waarnaar hij verwijst. Daarom 

vergelijkt Geerts (2012: 122) de scenariotekst met een performance: opnieuw is er die 

transformatieve kracht, die zelfs inherent is aan het literaire scenario. Liminaliteit hangt samen 
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met een staat van wording. Zo handhaaft Michiels zijn teksten als levende, dynamische 

organismen die nooit ophouden creatief te zijn. Daarnaast wordt er in ‘Met Dieric Bouts’ expliciet 

gerefereerd aan het principe van montage als een denksysteem (DKSV, 94). Op de uitspraak 

“ALLE MATERIAAL IS MATERIAAL VOOR MANIPULATIE ” volgen fragmenten uit OM die als 

geluidsband dienen bij de film (DKSV, 112-113). De fragmenten zijn readymades die Michiels 

opneemt in het scenario (Bernaerts 2009: 325). Zo reflecteert ‘Met Dieric Bouts opnieuw het 

geheel: oudere teksten worden in een nieuwe context gemonteerd en gecombineerd met nieuwere 

teksten en de oudere teksten schemeren door in de nieuwe. Zoals in 5.6.2. werd aangetoond gaat 

de transformerende kracht van de montage, meer dan van de literaire abstracte, uit van de activiteit 

van de lezer, hoewel ook de act van het samenbrengen door de kunstenaar zelf “new thoughts” 

genereert (cf. Scheunemann 2000: 35). 

 

5.6.6. Performance en postmodernisme 

 

Tot slot haal ik Vervaecks karakterisering van het postmodernisme ofwel van de “transavant-

garde” aan, waaruit zal blijken dat DKSV veel kenmerken heeft van een postmoderne roman. 

Literatuurcriticus Sven Vitse publiceert in 2009 een artikel waarin hij de verschillen tussen het 

montageproza en de postmoderne roman uitlicht, wat al aangeeft dat er zeker verwarring tussen de 

twee concepten kan bestaan.38 Ik zal telkens nagaan of de kenmerken die Vervaeck (2014a) 

toedicht aan de postmoderne roman van toepassing zijn op DKSV. Michiels heeft immers ook 

expliciet essayistische teksten opgenomen in DKSV, waarin hij zich uitlaat over de waarde van de 

avant-garde. Daarmee is al meteen het eerste kenmerk van postmoderne roman aangehaald: ze zijn 

gemarkeerd door hun essayistische toon of bewust verhalende stem (cf. Musschoot 1990: 28). 

Vervaeck (2014a: 86) spreekt daarom ook wel van “zelfbewuste” romans. Het is hier al relevant 

om op te merken dat ook Van Doesburgs Ca poëticaal is: het is een tekst die zich erg nadrukkelijk 

manifesteert door met harde hand komaf te maken met oubollige ideeën. Ca is een erg militante 

tekst; zo agressief klinkt Michiels in geen één van zijn teksten. Van Doesburg streeft immers een 

tabula rasa na. Michiels’ essayistische teksten zijn daartegenover inderdaad monkelend en 

                                                      
38

 Vitse (2009) stelt in de inleiding echter al dat het onderscheid niet absoluut is. 
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relativerend (cf. Bousset 1996: 593). “De tabula rasa van de avant-garde wordt gerelativeerd en 

omgevormd tot iets positievers” (Vervaeck 2014a: 78). 

 

Het historiciteitsprincipe dat postmoderne auteurs onder woorden brengen is een “presentisme” 

(Vervaeck 2014a: 83). In het heden zitten ook het verleden en de toekomst vervat. Het heden is 

met andere woorden een hyper-present, “een temporele compressie die verleden en toekomst 

samendrukt tot ‘simultaneity and instantaneity’” (ibid.). In 5.6.2. werd al aangetoond dat DKSV 

zowel op microniveau als op macroniveau simultaan en performatief wil zijn. Dat hangt samen 

met de structurele intermediale vormen (foto)montage en abstractie. Tegelijkertijd is het verleden 

of de geschiedenis iets dat nooit volledig te achterhalen is en dat wordt omgevormd tot een verhaal 

dat past bij de noden van het receptieve heden (Vervaeck 2014a: 78). In Bernaerts’ (2012b: 125) 

bespreking van de manier waarop de herinnering in Michiels’ Journal Brut als een 

betekenisgevingsproces geldt, zien we die historiciteitsopvatting geïllustreerd: “Tenslotte geeft 

men de gebeurtenissen zelf betekenis en gaat het reële verleden op in de verhalen die men ervan 

maakt”. De lezer kan de reële geschiedenis niet achterhalen; enkel de verhalen die de schrijver 

ervan maakt en dat geldt zeker voor DKSV. Bovendien staat alles – ook de literatuur – in het teken 

van een herhaling-met-verschil. Die gedachte is inherent aan het hergebruik en de injectie van 

teksten in een nieuwe context, als ware het readymades. Er is in die zin nooit een volledige breuk 

met het verleden mogelijk (Vervaeck 2014a: 84).  

 

In Michiels’ conceptie van de traditie wordt die opvatting ook weerspiegeld. Die visie op de 

traditie komt nadrukkelijk aan bod in de stukken ‘Art Nouveau’ en ‘Omtrent de avant-garde’ uit 

DKSV (134-162). ‘Art Nouveau’ beslaat de tekst die Michiels schrijft voor de geluidsband van 

een film die hij in samenwerking met Pol de Hert tot stand brengt. Het resultaat dat in DKSV 

gedrukt staat, noemt hij zelf een “Nederlandse woord- en beeldcompositie” (DKSV, 134).39 

Michiels gebruikt de term ‘Art Nouveau’ aanvankelijk om de zogenoemde beweging aan te duiden 

die aan het einde van de negentiende eeuw haar opmars doet. In de loop van de tekst verandert dat: 

“Er is niet één Art Nouveau, er zijn er vele” (DKSV, 142), waarbij hij vervolgens 

vertegenwoordigers van andere kunststromingen uit de negentiende eeuw samenbundelt in een 

namenlijst.  
                                                      
39

 Dat is opnieuw de literatuur in haar puurste modaliteit. 
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Het ‘hoofdstuk’ eindigt met de profetisch aandoende woorden: “als straks de Art Nouveau 

voorgoed verdwijnt / is plaats gemaakt / voor de Wonderbare Komst / de Blijde Intrede / de / Art 

Nouveau / van een nieuwe tijd” (DKSV, 147), en op een volgende bladzijde, in de eindgeneriek, 

staat dat een stem een opsomming van zowel avant-garde als neo-avant-gardebewegingen fluistert, 

als de nieuwe wind van de twintigste eeuw die zichzelf begint aan te kondigen. Michiels hanteert 

op die manier een zeer brede definitie van wat avant-garde is: het is ondertussen een traditie, meer 

bepaald die traditie, die erin slaagt zowel zichzelf als de maatschappij te bevragen en die kritische 

houding dringt zich op als een urgentie (DKSV, 162). “Niet alleen komt het experiment uit een 

traditie, het (re)produceert ook een (relatief nieuwe) traditie. Voor Michiels is de vernieuwing dus 

niets nieuws” (Vervaeck 2014a: 79). 

 

‘Omtrent avant-garde’ beslaat de tekst van een lezing die Michiels in 1979 houdt aan de 

Rijksuniversiteit van Gent. Het is een opstel waarin relativerend wordt teruggeblikt op de jaren 

1910-1914 en op alle daaropvolgende avant-gardebewegingen tot en met Warhol, Oldenburg, 

Wesselman, Christo,.... (DKSV, 155). Het sprekende ik stelt vast dat de geschiedenis van de 

avant-garde een reeks mislukkingen is, met de revolutie van mei ’68 als het hoogtepunt van 

verloren gegane en niet-gerealiseerde idealen (DKSV, 153). Er is sprake van bewegingen die alle 

“absoluut” willen zijn in velerlei opzichten en in Michiels’ exposé wordt duidelijk gemaakt dat dat 

absolutisme tot paradoxen leidt in opvattingen over de kunstenaar, over wat kunst moet zijn en 

waartoe het zal leiden (DKSV, 154). Sven Vitse (2009: 467) vergelijkt de postmoderne 

‘netwerkroman’ met het totaalproza en stelt vast dat in die eerste de idee van een breuk met het 

verleden inderdaad wordt verlaten. 

 

Ondanks de aaneenrijging van mislukkingen, is de avant-garde erg waardevol voor Michiels. Wat 

vooral telt is “de meest authentieke potentie van de menselijke geest: zijn creatief vermogen. 

M.a.w. het vermogen zichzelf te vernieuwen en niet op te houden in dit globale, nimmer aflatende 

proces dat beschaving heet, zijn bescheiden aandeel te hebben” (DKSV, 161). Michiels gaat bij 

zijn collega-kunstenaars vooral op zoek naar “vibratie” (DKSV, 295), naar dynamiek. Niet 

toevallig is het Picasso die bij de ontmoeting met Michiels de schrijver aanspoort vooral te blijven 

doorgaan met maken: “Continuer, zei hij, il faut continuer, mon ami!” (DKSV, 7). Vernieuwing is 
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voor Michiels misschien niets nieuws en heeft niet altijd even veel slaagkansen, maar het dringt 

zich wel op als een urgentie. 

 

In de postmoderne verhaalopvatting is schrijven herschrijven (Vervaeck 2014: 85). Dat aspect 

correleert met Jamesons (2016: 17) karakterisering van de kunstenaar als curator. Kunstenaars 

maken keuzes uit de kunstproductie van het verleden, die zeer heterogeen is, en brengen al die 

zaken samen onder één singuliere noemer. Michiels’ DKSV lijkt behoorlijk op een papieren 

museum, waarbij de schrijver als curator optreedt.40 Christo is een belangrijk kunstenaar die in 

Michiels’ papieren museum wordt opgenomen. De kunstenaar is vermaard om zijn in situ-werken, 

zoals zijn Land Art en happenings. Aan Christo behoort het kunstwerk Wrapped Reichstag toe; dat 

in 1995 werd uitgevoerd en op de voorkaft van DKSV prijkt. Het gebeuren – de happening- rond 

de verpakking van het Berlijnse Reichstaggebouw wordt verhaald in één van Michiels’ albums. 

De ik-verteller reflecteert over het eigen medium en weegt het af tegenover de happening die 

ondertussen al in het verleden ligt. In de literatuur kan de happening voortbestaan en herinnerd 

worden. Naar analogie met zijn hoofdstukken als (foto)albums zorgt ook de foto van Christo’s 

werk op de voorkaft dat het werk van de kunstenaar gedocumenteerd word. Christo probeert met 

zijn in situ-werken en zijn happenings de museale context te ondermijnen, maar Michiels geeft ze 

opnieuw een onderkomen in zijn papieren museum: 

 

De scherven als zovele getuigenissen van de gewilde tijdelijkheid van dit 
Reichstaggebaar. Ha en hierzie, ook mijn boek met de Christoscherf erop en erin 
zal blijven – hello daarboven! – zelfs, stel je ’t maar voor, de dummy die ik hier 
meedraag, in de hoogte steek, kan het tot blijven brengen. Tijdelijkheid en blijven, 
blijven dat ontstaat uit verdwijnen. Juist, zo ‘scherft’ wat voorbijgaat, of: alleen wat 
voorbijgaat blijft. (DKSV, 302). 

 

In ‘Onder Christo’s paraplu’ bespreekt Michiels een happening van de genoemde kunstenaar, 

waarbij hij vertelt over de praktische kant van de organisatie en de kosten van die happening. Toch 

zijn dat niet de belangrijkste zaken voor de verteller: “De niet te versmaden dollar-side van de 

onderneming tuimelt buiten mijn belangstelling. En om eerlijk te wezen, de voorgaande gegevens 

doen dat ook. Gelijk het mij ooit heeft kunnen schelen hoe bijvoorbeeld Manzoni dertig gram 

Merda d’artista heel precies in ’t blikje kreeg” (DKSV, 166). Hij maakt zich in (Album 4:) 
                                                      
40

 Cf. Caianiello & Visser (2014). 
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‘Handelaar in nucleair goed’ echter wel degelijk zorgen over de commerciële kant van zijn 

ondernemingen met Piero Manzoni en Enrico Baj. In dat album contrasteert hij Manzoni’s 

vrijgevigheid met zijn eigen onvermogen om Baj het juiste bedrag te storten voor een schilderij 

dat hij van hem zou kopen. Die episode had Michiels aanvankelijk uit zijn geheugen gewist, maar 

de herinnering is door de brieven van Baj weer aan de oppervlakte gekomen (258).  

 

De ik-verteller neemt in het derde deel aldus een relativerendere houding aan tegenover het 

verleden; zijn positie als handelaar kan hij niet verbloemen en hij vraagt zich dan ook af: “hoe 

geraak je bloot, ooit, tot op het bot, zonder vertoning? Wie geeft zichzelf de kans daartoe? Ach, 

hoe wellustig tooit het zich niet met vele en bonte kleren, het bloot dat neuriënd door de coulissen 

van je hoogsteigen theater glipt!” (DKSV, 259). In dit fragment stelt Michiels zich met andere 

woorden de vraag of het mogelijk is om authentiek te zijn en dus geen masker te dragen, geen rol 

te spelen. Dat is een erg postmoderne gedachte; zeker als die vertrekt vanuit een economische 

bekommernis. Michiels ontmaskert zichzelf hier als een mislukte verkoper en, als die redenering 

mag doorgetrokken worden naar het hele boek, hij relativeert terzelfdertijd alle rollen en poses die 

hij in zijn leven heeft aangenomen, ook de rol van avant-gardist. In het postmoderne wereldbeeld 

is eveneens geen ontsnappen meer aan de idee dat de wereld tekst of beeld is geworden en dat het 

leven een rollenspel is.  

 

In HAG wordt ook de idee van een schijnwereld tot stand gebracht waarin alle personages 

theaterpoppen zijn. Die schijnwereld is eigen aan de droomsequentie die voortvloeit uit de écriture 

automatique. Het is absoluut proza; een in zichzelf besloten, abstracte taalwereld die het leven in 

zekere zin buiten sluit (cf. Bürger 2002). Het is wel een taalwereld waarin een nieuwe 

levensconceptie gestalte krijgt. De kunst moet haken slaan naar het leven en de nieuwe 

levensconceptie ingang laten vinden in de maatschappij. In DKSV wordt het leven daarentegen 

betrokken in de kunst, maar ook dat leven blijkt een rollenspel te zijn. Het is bovendien een leven 

dat expliciet vervormd is door de herinnering en sommige geschiedenissen transformeren in 

mythes.  

 

Anne Marie Musschoot (1990) detecteert in de Journal Brut-cyclus enkele redenen om Michiels 

als een postmodernist te bestempelen. Een van die redenen is de mediumspecificiteit waar 



 

76 
 

Michiels aan vasthoudt, dat is de “primauteit van de taal” die doordringt “op alle niveaus van de 

be- of geschreven werkelijkheid: alles wordt gereduceerd tot tekst, ook het land, de ruimte, ook de 

tijd en de herinnering” (Musschoot 1990: 28). Een van de kenmerken die Vervaeck (2014a: 87) 

aanhaalt en die het verschil met het montageproza uitmaken is dat in het montageproza heterogene 

teksten worden geciteerd met de bedoeling het lezen van de tekst te bemoeilijken en te verstoren, 

terwijl in de postmoderne roman verhalende fragmenten in de netwerkstructuur worden 

geïntegreerd om het netwerk te doen uitdijen (cf. Vitse 2009).  

 

In het montageproza blijven teksten bovendien gescheiden van elkaar. Ze vormen een breuk en 

een introduceren het non-organische (Vitse 2009: 443). Het totaalproza wil ontsnappen aan een 

consumptielogica en de lezer tot activiteit aansporen (Vitse 2009: 466). Het narratieve netwerk in 

de postmoderne roman reflecteert daarentegen de globale economie, “het transnationale kapitaal”: 

een structuur waaraan geen ontsnappen meer is ( Vitse 2009: 468). DKSV zweeft ergens 

daartussen. Michiels integreert zijn oude teksten daadwerkelijk als readymades; hij presenteert ze 

onaangeroerd en expliciteert in de teksten zelf het verband niet.41 De lezer behoudt een zekere 

vrijheid. Michiels reduceert de teksten dus niet tot woekerende narratieven, maar wel voert hij als 

curator van zijn papieren museum kunstenaars en kunstwerken terug tot de taal in haar 

multimodale verschijning: ze worden klank en beeld. “Alleen de luide en de stille namen vereend 

kunnen de aanleggers zijn van het wonderbaarlijkste feest van de makers” (DKSV, 14). DKSV wil 

een totaalervaring (feest) zijn, waarin alle zintuigen worden beroerd.42 De multimodaliteit is dan 

weer wel vergelijkbaar met het transnationale kapitaal; de chromosoomstructuur van het DNA, die 

de postmoderne mens determineert en verbindt met de wereld.  

 

Het enige het facet dat Michiels werkelijk onderscheidt van de postmodernisten is dat hij met het 

project van de Journal Brut-cyclus opnieuw een “overkoepelend metaverhaal” mogelijk maakt (cf. 

Vervaeck 2014a: 86). De besproken mythologisering van beeldend kunstenaars en schrijvers die 

met hun scheppingen de wereld opnieuw scheppen en Michiels’ benadrukking van de eeuwigheid 

en blijvendheid van het eigen medium, creëren het metaverhaal van de literatuur die een omzetting 

in goud mogelijk maakt (Bernaerts 2012b en Bernaerts & Vervaeck 2012). Het is net de 

                                                      
41

 Ze zijn in tegenstelling tot Duchamps readymades wel van eigen productie. 
42

 Cf. “LUISTER HOE DIT BEELD HOE DIE LIJN HOE DIE KLEUR HOE DIT VLAK LUISTER” (DKSV, 14). 
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multimodale verschijning van de literatuur die mythologisering en transformering doet gedijen; 

het woord wordt Woord. DKSV, dat eindigt met het album over Christo’s Wrapped Reichstag, 

wordt dan ook besloten met de volgende woorden: “Dan is er geen twijfel aan: de 

Reichswundertag maakt zich klaar voor de Hemelvaart” (312).43 Die laatste woorden brengen 

Michiels’ nulpunt weer in herinnering. Met De alfa-cyclus staat Michiels aan de wieg van het 

experiment in de Vlaamse prozageschiedenis. Hij is een pionier die tabula rasa maakt met het 

verleden. De opzet van die cyclus verschilt niet zoveel van de avant-gardistische aspiraties van 

Theo van Doesburg aan het begin van de vorige eeuw omdat beiden de kunst op een voetstuk 

plaatsen. Er gaat immers een transformerende kracht van uit: in DKSV is dat niet anders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
43

 Cyrille Offermans (1998), ooit een beducht pleitbezorger van het Ander proza in de Nederlandse literatuur, laat 

zich in zijn artikel over Michiels’ Journal Brut, na al die jaren van verdediging, zeer kritisch uit over de 

universaliserende en hemel-opstijgende doelstellingen van Michiels’ oeuvre. Het is overigens niet mijn bedoeling om 

in de voetsporen van Offermans te treden met deze scriptie. Of ik al dan niet voorstander ben van die doelstellingen 

laat ik in het midden omdat een oordeel mijnentwege niet aan de orde is in een scriptie over remediation en 

periodisering. 
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Conclusie 
 

Periodisering is inderdaad geen vanzelfsprekende onderneming. Wie zich daaraan wil wagen 

moet de gehanteerde terminologie en het onderzoeksterrein strikt afbakenen en zich vooral niet 

aan randgevallen en sterke nuanceringen wagen. Maar wat gebeurt er dan met literaire werken die 

intermediaal zijn? Voor die werken is het net een meerwaarde het onderzoeksterrein uit te breiden 

en te kijken naar de periodisering in andere kunsten. Wordt het dan niet nog ingewikkelder als die 

kunsten diepgaande veranderingen ondergaan in confrontatie met andere kunsten? Jazeker, maar 

er is gewoon geen ontsnappen aan mediation en remediation (Bolter & Grusin 1998). Beslist niet 

in een post-mediumtijdperk (Krauss 2000).  

De uitvinding van de fotografie zorgt voor ingrijpende veranderingen in de schilderkunst. De 

fotografie is in staat de claim van immediacy veel overtuigender over te brengen dan de 

schilderdiscipline (Scheunemann 2000). In het kubisme, dadaïsme, futurisme en de abstracte kunst 

wordt bijgevolg naar alternatieven gezocht voor de imitatio naturae, voor de representatie. De 

montage, de collage en de abstractie zijn deel van de nieuwe artistieke strategieën om de 

schilderkunst een nieuw élan te geven. Kunst wordt hyper-mediate (Bolter & Grusin 1998). Bij 

Bürger (2002) zijn de avant-gardistische strategieën (de abstractie niet meegerekend) verbonden 

met het streven de kunst aansluiting te doen vinden bij het leven. De kunst wordt onderworpen aan 

zelfkritiek: het doel, de receptie en de productie van bourgeois-kunst wordt radicaal van tafel 

geveegd. De kijker wordt plots gechoqueerd en ontregeld en moet actief zijn steentje bijdragen aan 

de kunst. 

Het werk van Theo van Doesburg en Ivo Michiels laat zien dat de abstractie kritiek op de 

bourgeoisie niet noodzakelijk uitsluit. De taal wordt ten eerste bij beide auteurs tot nul gevoerd 

omdat die is afgedankt door clichés en vastgeroeste denkbeelden. Ten tweede zit Ca vol met 

uitspraken over achterhaalde ideeën, is Van Doesburgs posture eveneens ondubbelzinnig anti-

subjectief en voor de productie van HAG treedt Van Doesburg op als een machine. Met hun 

abstracte werken willen Van Doesburg en Michiels beiden breken met de commerciële film. Wat 

zij per slot van rekening beiden afwijzen is een literatuur die een steriel of statisch wereldbeeld 

zou papegaaien; literatuur die makkelijk te consumeren en te verteren is. 

Beide auteurs zijn daarentegen te vinden voor een dynamisch wereldbeeld, dat teruggaat op het 

futurisme (en op de Zero-beweging bij Michiels). Het is de taak van de kunstenaar om de 
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paradigmaverschuiving, de moderne ervaring van immanente dynamiek, vanuit de kunst kenbaar 

te maken in de samenleving. Het heil wordt daarmee in de kunst gelegd; ze beschikt over inherent 

transformatieve krachten, die de taak van de lezer beperken tot “Amen” zeggen. Bij de lezing van 

HAG kan de lezer de woorden van Van Doesburg enkel op zijn eigen netvlies overbrengen en 

“beeldend” laten zijn. En in Michiels Exit kan diezelfde lezer samen met Michiels door het 

ontsnappingsgat van de taal klimmen. 

In DKSV is de rol van de lezer groter, door de toepassing van structurele overeenkomsten met 

de (foto)montage. De lezer kan actief verbanden leggen tussen de verschillende teksten die 

onaangeroerd worden gepresenteerd maar wel in een nieuwe context een nieuwe plaats krijgen. 

Nog steeds is de taak van de kunstenaar van belang want Michiels voorziet een nieuwe gedachte 

voor zijn readymades, maar hij laat wel een zekere openheid naar de lezer toe.  

Bij de eerste avant-gardistische experimenten worden de vectoren tussen subject en object 

onderzocht. De neo-avant-garde experimenteert verder met die vectoren, maar vanaf dan wordt 

ook de omgeving mee in rekening gebracht. De schilderkunst gaat zich meer en meer richten naar 

de werking van cinema, waar de positie van de toeschouwer vervat zit in de projectiemethode 

(Krauss 2000). De lezer krijgt beelden te zien die zich ontvouwen in het heden en de beeldende 

kunst krijgt dus het aanschijn van de performance in de manier waarop Pontbriand (1982) die 

karakteriseert. 

Toch gaat er nog steeds een sublimerende kracht uit van de taal zelf in DKSV. Michiels boek is 

een papieren museum, waarin hijzelf als curator optreedt. Hij brengt verschillende kunstenaars in 

al hun heterogeniteit samen in één overkoepelende onderneming, waarin alles en iedereen wordt 

teruggevoerd tot letter: klank en beeld. In DKSV zitten we in een postmoderne verhaalwereld 

waarin iedereen met iedereen verbonden is, maar het is een wereld die niet helemaal postmodern 

is. Michiels maakt de kunstenaars immers tot Makers-met-hoofdletter en geeft ze zo een plaatsje 

in de ideeën-hemel. DKSV transformeert het leven en de kunst in goud, in aura. De avant-garde is 

in 1995 bij Michiels dus nog niet dood: ze is “altijd opnieuw nouveau” als een dynamische, zelf-

transformerende kracht. 
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