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0. Inleiding

‘In de kunst staat de voorstelling, de act zelf van het 
voorstellen, bij zichzelf stil. De voorstelling plooit zich in 
die zin op zichzelf terug.’1

 
De aanleiding tot mijn masterproject is een werk 
dat ik realiseerde in 2014. In dit werk ging ik aan de 
slag met YouTube video’s op basis van de zoekterm 
‘Caught on Tape’. Een zoekterm die naar zichzelf verwijst 
en hierdoor de belofte in zich draagt iets prijs te zullen 
geven over het medium en zijn gebruikers. De resultaten 
toonden overwegend abnormale, overweldigende 
en onwerkelijke beeldfragmenten; ongelukken, 
natuurrampen, bovennatuurlijke verschijnselen 
en gewelddadige acties. Deze online beschikbare 
beelden worden uitvoerig bekeken, gedeeld en 
becommentarieerd. Het zijn beelden die schreeuwen 
om onze aandacht. Toen ik met de resultaten aan 
de slag ging heb ik me beperkt tot de titels van de 
videofragmenten. De vaak in kapitalen geschreven 
adjectieven schrijven een kwaliteit toe aan de beelden: 
Real, AMAZING, epic, Shocking... Ik zonderde deze af en 
toonde de woorden als beeld in een dia carrousel. Dit 
werk heeft de inhoud en context bepaald waarbinnen 
mijn werk verder zou evolueren.

 Tijdens het maken van dit werk herinnerde ik me 
de diareeks waarmee Dr. Beaucourt de scholen 
rondtrok in de jaren ‘90. Hij wilde het aantal dodelijke 
verkeersslachtoffers op uitgaansavonden terugdringen 
en koos voor een omstreden aanpak. Met foto’s van 
brute taferelen maakte hij jongeren attent op de gevaren 
verbonden aan rijden onder invloed. Ik herinner me 
als tiener een moment waarop Dr. Beaucourt hierover 
werd geïnterviewd op de openbare omroep. Mijn vader 
reageerde verontwaardigd, en argumenteerde waarom 
hij een dergelijke methode verwerpelijk vond. Ook al 
kreeg ik de diareeks nooit te zien, ik werd nieuwsgierig 
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2 Roland Barthes, ‘La chambre 
Claire’, Paris: Gallomard, Le 
Seuil, 1980. p. 171-172

3 Drie van de zeven essays 
in ‘Ways of Seeing’ zijn 
louter opgebouwd uit een 
opeenvolging of juxtapositie 
van afbeeldingen. John Berger 
stelt ‘These purely pictorial 
essays ... are intended to raise 
as many questions as the verbal 
essays.’

pose frontale étant ordinairement jugée archaïque de me 
regarder droit dans les yeux.2

 
In het eerste deeI van deze verhandeling buig ik me 
over drie kunstwerken die van belang zijn geweest 
tijdens het realiseren van mijn masterproject. Een eerste 
werk is de reeks etsen ‘Los desastres de la guerra’ 
(1810-1820) waarin Francisco Goya de gruwel tijdens 
de Spaanse burgeroorlog verbeeldt. Een tweede werk 
is David Cronenberg’s film ‘Crash’ (1996) gebaseerd 
op het gelijknamige boek van J.G. Ballard. In deze film 
organiseert een underground scene re-enactments 
van gemediatiseerde fatale auto-ongelukken. Een 
derde werk is de documentaire film ‘The Act of Killing’ 
(2012) van Joshua Oppenheimer waarin hij samen met 
seriemoordenaars een film maakt over hun daden 
tijdens de Indonesische anti-communistische zuivering. 
Ik belicht bij elk van deze werken de historische 
context, de ingesteldheid van de kunstenaar, het 
medium en de positie van de toeschouwer.
 
Naar analogie met John Berger’s ‘Ways of Seeing’ 
presenteer ik als intermezzo een visueel essay.3 Hierin 
worden de mogelijke functies van het laken binnen 
de schilderkunst getoond: aan het zicht onttrekken, 
de aandacht richten, de toeschouwer uitnodigen, zich 
beschermen, de tranen drogen,...
 
In het tweede deel zoom ik in op mijn werkproces 
tijdens het masterproject ‘De harde naakte 
werkelijkheid’. Eerst beschrijf ik de context van het 
beeldarchief aan de hand van een interview met 
Dr. Beaucourt en enkele passages uit zijn autobiografie. 
Vervolgens schets ik een denkkader waartegen mijn 
werkproces begrepen kan worden door een korte 
bloemlezing van citaten. Tot slot beschrijf ik enkele 
werken die ik de voorbije twee jaar heb gerealiseerd.

naar wat er was afgebeeld. Twintig jaar later werd deze 
reeks het bronmateriaal voor een onderzoek naar de 
verschijningsvorm en retoriek van overweldigende 
beelden binnen onze beeldcultuur.
 
We zijn gefascineerd door overweldigende beelden, 
maar tegelijkertijd voelen we afschuw of zelfs schaamte 
eenmaal we toegeven aan de aantrekkingskracht die 
uitgaat van deze beelden. Met deze paradox wilde ik 
verder aan de slag. En zo treed ik in de voetsporen 
van kunstenaars die via hun werk de toeschouwer 
confronteren met het ultieme menselijke leed: de eigen 
mortaliteit. De iconografie van gruwel en lijden kent een 
omvangrijke afspiegeling binnen de kunstgeschiedenis; 
The last judgement (1471) van Hans Memling , Het 
Oordeel van Cambyses (1498) van Gerard David, De 
anatomieles van dokter Tulp (1632) van Rembrandt van 
Rijn, Het vlot van Medusa (1819) van Théodore Géricault, 
Guernica (1937) van Pablo Picasso , The Death and 
Disaster series van Andy Warhol, The Kiss’(1982) van 
Joel-Peter Witkin,... 
 
Het is niet vanzelfsprekend om het archief van 
Dr. Beaucourt als bronmateriaal te gebruiken binnen 
een artistiek proces. Fotografische opnames waarin het 
dode naakte lichaam onomwonden geëxposeerd wordt 
zijn omstreden en hierdoor begeef ik me op glad ijs. 
Roland Barthes tracht in zijn iconisch werk ‘La chambre 
Claire’ iets zinvol te schrijven over deze categorie 
beeldmateriaal, maar blijft aan de oppervlakte en houdt 
het verder voor bekeken. ‘Voulant m’obliger commenter 
les photos d’un reportage sur les urgences, je déchire 
au fur et mesure les notes que je prends. Quoi, rien dire 
de la mort, du suicide, de la blessure, de l’accident? Non, 
rien dire de ces photos où je vois des blouses blanches, 
des brancards, des corps étendus terre, des bris de verre, 
etc. Ah, s’il avait seulement un regard, le regard d’un 
sujet, si quelqu’un, dans la photo, me regardait! Car la 
Photographie a ce pouvoir qu’elle perd de plus en plus, la 
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I. Routes of reference
 
De keuze om de werken van respectievelijk Goya, 
Cronenberg en Oppenheimer te bespreken is 
ingegeven vanuit het feit dat de makers zich telkens 
op een andere manier verhouden tot de realiteit. Goya 
behoudt een afstand tot de gruwel die zich afspeelt 
en brengt een confronterende getuigenis van de 
realiteit. Cronenberg draait een waargenomen realiteit 
op metaforische wijze binnen fictie binnenstebuiten. 
Oppenheimer grijpt actief in op de realiteit door een op 
waargebeurde feiten gebaseerde fictiefilm te draaien 
met de betrokkenen zelf, waardoor het officiële narratief 
wordt uitgedaagd.

   A. Los Desastros de la Guerra - Goya
‘Een bliksemflits verlichtte ons slechts voor een 
kortstondig moment om ons daarna in diepere duisternis 
achter te laten.’5

 
In december 2015 ging ik voor enkele dagen naar 
Madrid met als doel ‘Los desastres de la guerra’ van 
Goya (°1746 - †1828) te bekijken. In het Prado kreeg 
ik in plaats van zijn etsen een overzicht van zijn 
schilderijen te zien: De vele portretten die hij voor 
de Spaanse hofhouding en vooraanstaande families 
schilderde, de geklede en ontklede Maya, de opstand 
tegen de Mamelukken, de fusillade op de Principe 
Pio en tot slot de Black Paintings. Goya’s schilderijen 
kunnen begrepen worden tegen de achtergrond van de 
Verlichting. De opvattingen van de verlichting moedigen 
Goya aan om eenvoudige mensen te observeren 
die met alledaagse dingen bezig waren. Via een 
nauwkeurige studie van de menselijke natuur streeft hij 
een spontane en waarheidsgetrouwe weergave na die 
de persoonlijkheid van het model onthult. Zonder al te 
veel voorstudies werkte hij direct op doek. Eenmaal de 
verf op doek aangebracht retoucheerde hij amper. Door 
deze manier van werken ontwikkelde hij een stijl die als 

In het derde en laatste deel blik ik vooruit op een 
toekomstig werk met een focus op het archief van 
Dr. Beaucourt. Op basis van de tekst ‘The Civil 
contract of Photography’4 van Ariella Azoulay plan 
ik de fotografische momenten en de productionele 
voorwaarden waarbinnen de voorstelling tot 
stand kwam te reconstrueren. Door de betrokken 
participanten aan het woord te laten open ik nieuwe 
perspectieven op het beeldmateriaal en nodig ik uit tot 
verdere beschouwing.
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heiligen. In de reeks etsen wordt de mens onomwonden 
geconfronteerd met zijn gewelddadigheid, angsten en 
tegenstellingen.
 
Goya houdt zich reeds vanaf jonge leeftijd bezig met 
etsen, een reproductietechniek waarbij een beeld 
in een koperen plaat wordt gezuurd. De groeven in 
de plaat worden met inkt ingezet en het beeld wordt 
vervolgens op papier gedrukt door beide door een pers 
te halen. Goya combineert verschillende etstechnieken 
bij het maken van de reeks. Zo gebruikt hij aquatint 
om tonale achtergronden en schaduwen weer te geven 
en etsen om met lijnen de tekening weer te geven. 
De platen worden vervolgens afgewerkt met droge 
naald. De uitvinding van de etstechniek zorgde ervoor 
dat beelden relatief gemakkelijk gereproduceerd en 
verspreid konden worden. Maar door het gespannen 
politieke klimaat hield Goya de etsplaten en de weinige 
afdrukken voor zichzelf en een groep ingewijden. Pas na 
zijn dood werd de reeks in oplage gedrukt en verspreid 
in het jaar 1863. 
 
In één van de etsen hangt er centraal in het beeld 
een levenloze man opgehangen aan een boom. Zijn 
broek hangt op de knieën. Rechts in beeld leunt een 
soldaat achterovergebogen terwijl hij het schouwspel 
waarneemt. Als toeschouwer word je gedwongen 
om je met de soldaat te identificeren waardoor er 
een kortsluiting ontstaat. De onmachtige positie als 
toeschouwer wringt en bevestigt het statuut van voyeur, 
iemand die op een onbetrokken en onrespectvolle 
manier deel heeft aan het schouwspel. Deze ets 
benadrukt de complexiteit van het kijken naar- en 
denken over verschrikkelijke beelden. De reeks 
etsen dwingen een lezing af die voorbij gaat aan 
goed en kwaad, dader en slachtoffer. De etsen doen 
daarentegen een beroep op een universele moraliteit, 
de toeschouwer wordt aangetrokken én geconfronteerd 
met wat hem diep in zichzelf beangstigt. 

een voorbode van het realisme kan gezien worden.

Tegen het einde van zijn leven maakte Goya de reeks 
etsen ‘Los desastres de la guerra’. Een periode waarin 
de ondertussen doof geworden man zijn dagen in 
afzondering doorbracht op zijn landhuis. In deze reeks 
van 82 prenten verbeeldt hij de wreedheden tijdens de 
Spaanse onafhankelijkheidsoorlog aan het begin van 
de 19de eeuw. Voor het eerst in de kunstgeschiedenis 
wordt niet de heroïek voorgesteld maar de duistere 
menselijke kant van het oorlogsgeweld. De reeks 
bestaat uit drie delen. Het eerste deel ‘Tristes’ toont de 
verschillende aspecten van het oorlogsgeweld: de strijd, 
het willekeurige geweld, de vlucht, het plunderen en de 
dood. De tweede reeks toont de onmiddellijke gevolgen 
van het geweld: de hongersnood en de stervenden. 
In de laatste serie ‘Caprichos enfaticos’ wordt op een 
mysterieuze wijze de moeilijke periode na de oorlog 
getoond: de strijd tussen de koningsgezinden en de 
liberalen, de herinvoering van de inquisitie en de 
dictatoriale machtsontplooiing van Ferdinand VII.

Goya toont als een neutrale verslaggever afbeeldingen 
van oorlogsgruwel. In de etsen is te zien hoe de mens 
zijn waardigheid verliest eenmaal de oorlogsmachine 
op gang komt. Slachtpartijen, folteringen en 
terechtstellingen laten niets aan de verbeelding over. 
Naakte verminkte lichamen worden afgebeeld tegen 
een minimaal aangezette achtergrond. Slachtoffers 
worden herkenbaar weergegeven, vaak met verwrongen 
gelaatsuitdrukkingen. De daders daarentegen 
zijn meestal onherkenbaar of vaag aangezet. De 
composities zijn doordacht en richten de aandacht op 
de verschrikkingen van de oorlog. Geweren, zwaarden, 
bijlen, kanonnen en koorden vormen een rode draad 
doorheen de reeks. Goya grijpt met zijn voorstellingen 
terug op de christelijke beeldtraditie. De motieven voor 
zijn Desastres ontleent hij aan de kruisiging, geseling 
en doornenkroning van Christus en de folteringen van 



16 17

6 Deze zin spreekt protagonist 
Vaughan uit in de film ‘Crash’ 
wanneer ze op het punt 
staan om het fatale James 
Dean ongelukt te re-enacten. 
Screenplay door David 
Cronenberg, 1996. http://www.
awesomefilm.com/script/crash.
txt

als metafoor voor de shocks die eigen zijn aan het 
gemediatiseerde moderne leven in grootstedelijke 
contexten. Cronenberg wil, in navolging van J.G. Ballard, 
een bewuste blik op het huidige tijdsgewricht waarbij 
het ontwaken uit de mediashow, en een bewuste 
omgang met technologische ontwikkelingen centraal 
staat.

Cronenberg is op zoek gegaan naar acteurs die 
een kille afstandelijkheid kunnen vertolken die 
niet ten koste hoeft te gaan van een seksuele 
aantrekkingskracht. Hij wil een geobjectiveerde 
werkelijkheid weergeven en deze moest door de 
acteurs geloofwaardig kunnen worden overgebracht. 
Deze afstandelijkheid moest bovendien niet enkel uit 
de houding van de acteurs blijken, maar evenzeer uit de 
dialogen. Deze zijn bewust kort en objectief gehouden. 
Het lijkt alsof de acteurs gevoelloos door het leven gaan. 
De handelingen die de acteurs stellen zijn machinaal 
en op het seksuele gericht; de manier waarop ze hun 
stuur aanraken, van versnelling wisselen, hun gordel 
aandoen of aan een parkeervignet friemelen wordt 
telkens in close up in beeld gebracht. De setting voor 
deze handelingen zijn gesitueerd in de grootstad waar 
wagens te vinden zijn; een parkeerterrein, autokerkhof, 
showroom, autosnelweg, een garage, ... In tegenstelling 
tot de meeste actiefilms wordt er geen gebruik gemaakt 
van slow motion. Cronenberg wil de shocks weergeven 
zoals ze zich ‘in het echt’ voordoen.
     
Vaughan is de protagonist in het verhaal en neemt de 
rol van verlosser op zich. Hij lijkt als enige in de film 
nog ergens door gepassioneerd en wil anderen mee op 
sleeptouw nemen. Hij wil de ervaring herstellen, maar 
toont net door zijn keuzes pijnlijk aan hoezeer hij zelf 
verdwaald is; een verteller verblind door sensatie. Hij 
houdt zich krampachtig vast aan het herbeleven van 
gemediatiseerde crashes van beroemdheden, alsof 
dit het laatste verbindende element vormt waaraan 

   B. Crash - David Cronenberg 
‘The year, 1955; the day, september thirteenth; the time, 
now.’6

Tijdens de avondschemering zien we een lange, 
zorgvuldig uitgekiende re-enactment van het 
James Dean ongeval, we zien de showauto’s en de 
hoofdrolspelers van het drama voor een publiek het 
moment van impact hernemen. ‘The two would only meet 
for one moment, but it was a moment that would create a 
Hollywood legend.’ en verder ‘You’ll notice that we are 
not wearing helmets or safety padding of any kind, and 
our cars are not equipped with roll cages or seat belts. 
We depend solely on the skill of our drivers for our safety 
so that we can bring you the ultimate authenticity.’ De 
crash vindt plaats, vervolgens glijdt de camera langs de 
geblutste wagens. De chauffeurs liggen onbeweeglijk 
in hun wagens en het wordt stil. Het publiek komt tot 
uitbarsting, maar wordt al vrij snel uit elkaar gedreven 
door een aankomende politiepatrouille. Helen, 
James, Vaughan en de gewonde stuntdriver Seagrave 
kunnen via het bos ontsnappen en rijden naar het 
huis van Seagrave. Het hele gebeuren heeft Vaughan 
opgewonden en hij legt al rijdend zijn hand tussen de 
benen van Helen, ze lijkt het niet waar te nemen, maar 
geniet met gesloten ogen. Ondertussen kan James zijn 
ogen niet van deze aanrakingen afhouden. Vaughen gunt 
James geregeld een geconcentreerde en veelzeggende 
blik. 

Deze psychologische thriller uit 1996 betreft een 
groep volwassenen die seksueel geïntrigeerd geraken 
door car crashes en die elk op zoek gaan naar hun 
eigen ultieme crash. De Canadese filmmaker David 
Cronenberg (°1943) schetst een beeld van de moderne 
samenleving die door technologische ontwikkelingen 
ingrijpend is veranderd en hierdoor de menselijke 
ervaring uitdaagt. Het verlangen heeft ingeboet op de 
onmiddellijke bevrediging. De car crash dient hierbij 
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7 Susan Sontag, ‘On 
Photography’, New York: 
Penguin Books, 1979.

de balans tussen fictie en non-fictie is omgeslagen. 
In toenemende mate zijn de rollen omgedraaid. ‘We 
live in a world ruled by fictions of every kind – mass-
merchandizing, advertising, politics conducted as a branch 
of advertising, the pre-empting of any original response 
to experience by the television screen. We live inside 
an enormous novel. It is now less and less necessary for 
the writer to invent the fictional content of his novel. The 
fiction is already there. The writer’s task is to invent the 
reality.’8

 
 
   C. The Act of Killing - Joshua Oppenheimer
‘You acted so well, but you can stop crying now.’9

 
Joshua Oppenheimer (°1974) heeft een tiental jaar 
onderzoek gedaan naar één van de grootste slachtingen 
uit de geschiedenis gesitueerd in Indonesië in 
1965-1966. Als reactie op een mislukte staatsgreep 
van de communisten installeert Generaal Suharto een 
militair regime. Dit regime heeft meer dan een miljoen 
burgerdoden op het geweten. Onder de slachtoffers 
bevinden zich niet enkel de communisten, maar 
evengoed etnische chinezen en intellectuelen, kortom 
iedereen die zich tegen het nieuwe regime kant. Deze 
burgers worden vermoord door death squads van 
de paramilitaire organisatie die in opdracht van het 
regime opereren. Hiervoor krijgen ze (on) rechtstreeks 
financiële steun, inlichtingen en wapens van het Westen. 
Recent werd de dictatuur in Indonesië opgeheven, 
maar de vertegenwoordigers werden nooit ter 
verantwoording geroepen. De officiële geschiedenis 
blijft vertekend, de daders ongestraft en nabestaanden 
en overlevenden worden nog steeds onderdrukt.
 
Vooraleer Oppenheimer aan ‘The Act of Killing’ (2012) 
begon, draaide hij een documentaire over een groep 
vrouwen die voor een multinational werkten op een 
palmolieplantage. Deze vrouwen werden verplicht om 

de individuele herinnering zich kan vasthaken. 
De voorgestelde re-enactments kunnen begrepen 
worden als een nieuwe (fictieve) cultus die ontstaat ten 
gevolge van een verschraalde collectieve herinnering 
die zich doorheen de 21ste eeuw noodgedwongen 
heeft opgebouwd rond sensationele hapklare 
mediaberichten.
 
James en Vaughan zitten naast elkaar terwijl Vaughan 
agressief rijdt met zijn Lincoln. Er volgt een cruciale 
dialoog om de metafoor van de car crash te begrijpen. 
Vaughan: ‘I’ve always wanted to drive a crashed car. I 
mean a crash car with a history. Camus’s Facel Vega, or 
Nathaniel West’s Station Wagon, Grace Kelly’s Rover 3500. 
Fix it just enough to get it rolling. Don’t clean it, don’t touch 
anything else… It’s the future, Ballard, and you’re already 
part of it. For the first time, a benevolent psychopathology 
beckons towards us. For example, the car crash is a 
fertilizing rather than a destructive event – A liberation 
of sexual energy that mediates the sexuality of those 
who have died with an intensity impossible in any other 
form. To fully understand that, and to live that…that’s my 
project.’ James: ‘What about the reshaping of the human 
body by modern technology? I thought that was your 
project.’ Vaughan ‘A crude sci-fi concept that floats on the 
surface and doesn’t threaten anybody. I use it to test the 
resilience of my potential partners in psychopathology.’

Het boek Crash van J.G. Ballard en de gelijknamige 
filmische verwerking door David Cronenberg tonen 
via de metafoor van de car crash hoe de menselijke 
ervaring in moderne grootstedelijke contexten is 
verschraald. Het proces van overstimulering reduceert 
de mens tot een staat van verstarring. Deel hebben 
aan overweldigende beelden en gebeurtenissen biedt 
een ontsnappingsroute. Sontag verwoordt het als volgt 
‘We are citizens of modernity, consumers of violence 
as spectacle, adepts of proximity without risk.’7 In het 
voorwoord van het boek beschrijft J.G. Ballard hoe 
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Hollywoodfilms zoals Marlon Brando, Al Pacino en John 
Wayne. Toen de communisten meer macht kregen, liet 
hij zich inlijven door de paramilitaire organisatie om 
de vijanden van het regime te vermoorden. Tijdens één 
van de eerste scènes vertelt Anwar op welke manier 
hij de moorden uitvoert. Geïnspireerd door sadistische 
films gebruikt hij een stalen koord. Het moment 
waarop Oppenheimer de videobeelden opnieuw in 
huiselijke setting aan Anwar toont is ontluisterend. 
Anwar reageert ontwijkend, hij gaat in op zijn kleding, 
haarkleur, houding en ontwijkt op die manier zijn 
verantwoordelijkheid en schuld. Doorheen het proces 
van de film komen deze thema’s steeds weer aan de 
oppervlakte en wordt er over gesproken. Anwar vertelt 
vaak over de nachtmerries die hem achtervolgen die hij 
wijdt aan één slachtoffer waarbij hij achteraf vergat de 
ogen te sluiten. Anwar beseft dat hij veracht wordt door 
de overlevenden en nabestaanden en onderkent dat zij 
hun stem niet kunnen laten gelden.
 
Tijdens het draaien van de film worden de rollen af en 
toe omgedraaid. Zo speelt Anwar tegen het einde van 
de film een communist die tijdens een ondervraging 
gefolterd en vervolgens gewurgd wordt. De scène 
overvalt hem en het wordt hem teveel. Hij benadrukt 
dat hij deze scène niet kan hernemen. Achteraf staat 
hij erop dat zijn neefjes deze beelden samen met hem 
herbekijken. Anwar vertelt Oppenheimer dat hij op 
dat moment gevoeld heeft wat hij al zijn slachtoffers 
heeft aangedaan. In de voorlaatste scène keert Anwar 
terug naar de rooftop waar de vele moorden werden 
uitgevoerd. De herinneringen komen terug en hij 
begint te walgen. Een lichaamsreactie die hem ervoor 
beschermt de gebeurtenissen onder ogen te zien. 
De walging waarvan we als toeschouwer getuige zijn 
overstijgt zijn situatie. Hij gruwt daar in naam van de 
hele mensheid. Het kwaad schuilt in elk van ons en kan 
aan de oppervlakte komen eenmaal een moreel vacuüm 
ontstaat in een samenleving. We worden verplicht als 

zonder enige bescherming pesticiden te gebruiken 
en dit met nefaste gevolgen voor hun luchtwegen. 
Ze wilden voor hun rechten opkomen, maar de 
paramilitaire organisatie zette hen onder druk waardoor 
ze geen vakbond durfden organiseren. Met de steun 
van mensenrechtenorganisaties, overlevenden en 
nabestaanden werd Oppenheimer aangemoedigd een 
documentaire te maken over het huidige Indonesië 
waarin de gevolgen van de dictatuur, de onderdrukking 
en het bijhorende eenzijdige narratief nog steeds de 
realiteit is.
 
Oppenheimer zoekt zich een weg naar de 
massamoordenaars, wint hun vertrouwen en merkt tot 
zijn verbazing dat ze openlijk over hun daden praten. 
Hij besluit samen met hen een fictieve film te maken 
om de herinnering aan hun (helden) daden levendig te 
houden. Een strategische keuze aangezien het maken 
van deze film heel wat vragen oproept waar ze tussen 
de scènes door een antwoord op proberen te vinden. 
Bovendien confronteert Oppenheimer de daders 
met deze beelden waardoor ze worden gedwongen 
om hun positie en narratief bij te stellen. De film van 
Oppenheimer verweeft beelden van de making of, 
de discussies die daarbij komen kijken, de groteske 
filmfragmenten, het herbekijken van deze beelden in 
huiselijke setting en daarnaast ook beelden van het 
huidige politiek maatschappelijke klimaat in Indonesië. 
Tussen al deze fragmenten door vangt Oppenheimer 
momenten waarin de mens zich toont met zijn trots, 
twijfel, schuld en kwellingen. Momenten waarop 
het narratief van de heldenstatus breuken begint te 
vertonen.
 
Anwar is het hoofdpersonage in de documentaire en 
nam actief deel aan de massamoorden. Als 
cinema-gangster had hij mee de controle over de 
entertainment industrie in de hoofdstad Jakarta. 
Hij was gefascineerd door de grote acteurs in de 
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kijker om deze confronterende realiteit onder ogen te 
zien.
 
De credits van de film zijn overwegend anoniem en 
hiermee wordt pijnlijk geïllustreerd dat de censuur nog 
steeds wordt doorgetrokken. Oppenheimer vertelt hoe 
zijn film een beweging voor waarheid, gerechtigheid 
en verzoening heeft aangewakkerd in Indonesië. ‘I think 
my film has prompted a fundamental transformation in 
how Indonesia talks about its past. So The Act of Killing 
had kind of catalysed this shift in the media. Where the 
media before was either silent or even celebratory of 
the genocide, now it talks about the genocide as a crime 
against humanity. And more importantly, [the media] talks 
about the genocide, talks about the criminal regime that’s 
been in power in some form or another ever since 1965.’10
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wordt plotseling de bakermat van de elektronische 
dancemuziek. Hardwerkende yuppies met Millet jassen 
gaan zich in het weekend te buiten in megadiscotheken 
op het ritme van luide opzwepende beats. Tijdens deze 
excessieve feestweekends komen de jongeren los van 
de realiteit, worden ze één tijdens de euforie van het 
moment, vaak met behulp van allerhande partydrugs. 
De betaalbaarheid van de wagens, waaronder de 
populaire Golf GTI, zorgt voor een verhoogde mobiliteit. 
Het sluitingsuur van de ene discotheek is enkel de 
aanleiding om door te trekken naar de volgende met 
een later sluitingsuur. Naarmate de jaren 90 vorderen, 
wordt de klopjacht op dealers opgevoerd. Razzia’s 
volgen elkaar in sneltempo op en de ene na de andere 
megadiscotheek wordt gesloten.
 
De gevolgen van het veranderende uitgaanspatroon 
laten zich merken in de spoedafdelingen. Tijdens het 
weekend worden er steeds meer jongeren aangevoerd 
met fysieke trauma’s ten gevolge van auto-ongevallen. 
Verpleegkundigen van de spoedafdeling trekken 
aan de alarmbel en overtuigen Dr. Beaucourt om 
actie te ondernemen. Hij start een onderzoek naar de 
oorzaak van de ongevallen en stelt een cocktail aan 
factoren vast: snelheid, alcoholgebruik, druggebruik 
en vermoeidheid. Een lezing aan de rijkswacht wordt 
de eerste stap in de richting van systematische 
voorstellingen aan jongeren over de gevaren van 
onverantwoord rijgedrag. In dit proces krijgt hij de 
steun van de rijkswacht, minister Wivina Demeester 
en gouverneur Camille Paulus. Dr. Beaucourt geeft 
uiteindelijk 13 jaar lang voordrachten aan groepen van 
gemiddeld 300 personen. In totaal hebben zeker een 
240 000 Vlamingen deze diareeks onder ogen gekregen. 
De beelden maken op die manier deel uit van het 
Vlaamse collectieve geheugen.

Met de voorstelling wil Dr Beaucourt de jongeren 
shockeren. Hij kiest ervoor onomwonden harde brutale 

II. De Harde Naakte Werkelijkheid

   A. Dr. Beaucourt / de context

‘De moderne kunstenaar koestert wantrouwen tegenover 
het soort voorstellingen dat overal rondom hem wordt 
geproduceerd. Hij kan zich niet verzoenen met het ‘format’ 
van al die voorstellingen waaraan hij zoals iedereen 
dagelijks blootstaat, met hoe voorstellingen mensen in 
het algemeen raken, overtuigen, verleiden, betoveren. Hij 
neemt de retoriek - niet enkel van de voorstelling zelf, 
maar ook hoe ze wordt gepresenteerd - nooit zomaar voor 
lief, maar reflecteert in zijn beelden over wat die retoriek 
bij hem aanricht, hoe hij als subject ermee verklonken 
is.’11

 
De jaren negentig ademen voor het eerst in decennia 
een zeker optimisme. Er komt een einde aan de Koude 
Oorlog en de nucleaire dreiging. De Oslo-akkoorden 
beloven beterschap in het Israëlisch-Palestijnse 
conflict. Het vertrouwen in de liberale democratische 
waarden als ultieme oplossing voor de ideologische 
oorlogen neemt toe. Het verdrag van Maastricht wordt 
ondertekend en effent het pad naar een monetair 
verenigd Europa. De ontwikkeling van het internet 
opent de deuren naar de hele wereld en zorgt, door 
de mogelijkheden van informatietechnologie, voor 
economische groei. Dit optimisme wordt overschaduwd 
door de golfoorlog (en de realtime verslaggeving 
hierover), de Rwandese genocide, en in eigen land door 
de opkomst van het extreemrechtse Vlaams Blok, de 
Agusta-crisis en de Dutroux-affaire. 
 
De jaren 90 staan ook synoniem voor de opkomst 
van de elektronische dancemuziek. Het succes van 
de New Beat, House en Techno met boegbeelden als 
Technotronic, Erotic Dissidents, Lords of Acid en CJ 
Bolland wordt door de buurlanden opgemerkt. België 
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aan wetenschappelijk bewijs aangehaald. Zo zou de 
gehanteerde methode enkel op korte termijn invloed 
op het gedrag uitoefenen. Daarnaast wordt ook het 
voyeuristische karakter van de beelden aan de kaak 
gesteld; de slachtoffers worden naakt getoond en de 
gezichten zijn herkenbaar. De beelden zijn volgens 
velen te obsceen om publiekelijk vertoond te worden. 
Omwille van deze controverse wordt Dr. Beaucourt 
vaak in de media uitgenodigd om zijn verhaal te 
doen. Geleidelijk aan wordt hij een mediafiguur, een 
status waar hij voldoening aan beleeft. Zijn eigen 
snelheidsovertreding wordt breed in de media 
uitgesmeerd en vormt de aanleiding om met de 
voordrachten te stoppen. Toch blikt Dr. Beaucourt met 
trots terug op de voordrachten. Een kruisvaarder die ten 
strijde trekt tegen de weekendongevallen. 

   B. Een korte bloemlezing van citaten

‘Leontius, the son of Aglaion, was going up from the 
Piraeus along the outside of the North Wall when he saw 
some corpses lying at the executioners feet. He had an 
appetite to look at them but at the same time he was 
disgusted and turned away. For a time he struggled with 
himself and covered his face, but, finally overpowered by 
the appetite, he pushed his eyes wide open and rushed 
towards the corpses, saying, “Look for yourselves, you evil 
wretches, take your fill of the beautiful sight.’12

 
‘De fascinatie voor de natuurtoestand zit diep verankerd 
in de libidinale economie van onze tijd. Er heerst een 
alomtegenwoordige obsessie voor het meer-dan-reële, 
voor het buitennormale en het ontregelde, voor grenzen 
en hun mogelijke overschrijdingen… Zowel passief (bij de 
kijker) als actief (bij de deelnemer) regeert de fascinatie 
voor collectieve situaties die als opwindend worden 
beleefd omdat ze een direct contact lijken te maken met 
een absoluut soort ‘buiten’ - met de wildheid, het naakte 

beelden van verhakkelde lichamen te tonen. Naar 
eigen zeggen wil hij een kras op het netvlies van de 
jongeren achterlaten. Zo hoopt hij een gedragswijziging 
bij jongeren te bewerkstelligen. De harde brutale 
beelden worden afgewisseld met instructiebeelden die 
resultaten van het onderzoek tonen. De meeste beelden 
worden over een periode van vijf jaar gemaakt door 
een gewetensbezwaarder - iemand die zijn militaire 
plicht weigert en in ruil een burgerplicht opneemt. 
Dr. Beaucourt wijst me tijdens het interview op de 
paradox tussen zijn eigen ingesteldheid en deze van de 
gewetensbezwaarder. Waar het Dr. Beaucourt te doen is 
om harde brutale beelden is de fotograaf op zoek naar 
beelden met een esthetische kwaliteit.

Begin jaren 90 staan de digitale fotografie en 
projectiemogelijkheden nog in hun kinderschoenen. 
Foto’s worden nog steeds analoog gemaakt met 
behulp van lichtgevoelige films. Aangezien de 
beelden tijdens de voorstelling geprojecteerd 
worden, kiest men om diapositieven te maken. Een 
selectie van 3 x 80 diapositieven worden een vast 
onderdeel van de diareeks. Met een Kodak projector 
en drie laders van 80 dia’s trekt Dr. Beaucourt naar 
serviceclubs, middelbare scholen en zelfs eenmaal 
naar het sportpaleis. De voorstelling zelf duurt 
ongeveer anderhalf uur en vindt bij voorkeur plaats 
in een totaal verduisterde, onverluchte, warme ruimte. 
Het emotionele effect zou dan het grootst zijn. Met 
behulp van een afstandsbediening wordt het ritme 
van de geprojecteerde beelden bepaald door de 
dokter. Tijdens de reeks richt hij de aandacht van de 
toeschouwers met behulp van een rood laserpunt. 
Regelmatig vallen er jongeren flauw tijdens de 
voorstelling.
 
De diavoorstellingen zijn omstreden en er klinkt 
heel wat kritiek vanuit gedragswetenschappelijke 
hoek. Als voornaamste argument wordt het gebrek 
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‘La Photographie (celle dont j’ai l’intention) représente ce 
moment très ubtil où, à vrai dire, je ne suis ni un sujet ni un 
objet, mais plûtot un sujet qui se sent devenir objet: je vis 
alors une micro-expérience de la mort (de la parenthèse): 
je deviens vraiment spectre.’17

 
‘All photographs are memento mori. To take a photograph 
is to participate in another person’s (or thing’s) mortality, 
vulnerability, mutability. Precisely by slicing out this 
moment and freezing it, all photographs testify to time’s 
relentless melt.’18

 
‘The hunt for more dramatic (as they’re often described) 
images drives the photographic enterprise, and is part of 
the normality of a culture in which shock has become a 
leading stimulus of consumption and source of value.’19

 
‘Wajcman heeft gelijk dat Auschwitz onuitsprekelijk is 
en elke verbeelding tart. Maar waar hij overheen kijkt, is 
het subject van dit spreken, het subject van die beelden. 
Eerst en vooral in de meest alledaagse zin van het woord. 
Was het de subjectieve intentie van het ‘fotograferende’ 
team’ om wat elke verbeelding tart in beeld te brengen? 
Dit valt moeilijk te ontkennen. Zij wilden dat het 
onvoorstelbare gezien werd, dat de mensen buiten het 
kamp er zich een voorstelling van konden maken. Die 
foto’s waren een schreeuw aan de het adres van de Poolse 
weerstand, aan de Poolse regering in ballingschap, aan 
de geallieerden en van de gehele wereld. ‘Alsjeblieft, kijk 
naar die beelden, ze zijn ongelofelijk, maar alsjeblief, 
geloof dat het ongelofelijke dagelijks plaatsgrijpt, dat 
die beelden getuigen van wat niemand zich ooit heeft 
kunnen inbeelden, maar hier op dit eigenste moment 
onverminderd wordt voltrokken.’20

 
‘Ik zie een driehoek uitgetekend waartussen beeld 
en kijker pasjes zetten. Aan de ene kant de massieve 
partijdigheid in het beeld, meteen gecapteerd door 
retoriek en deontiek. Deze beelden van catastrofes zijn 

leven, een natuurtoestand voor of voorbij cultuur en 
samenleving. De menselijke, al te menselijke fascinatie 
voor wat zich voorbij de grenzen van het (normale) mens-
zijn ophoudt. Omdat we onnatuurlijke (want gecultiveerde, 
maatschappelijke, talige) dieren zijn, is voor ons de 
wildheid het tegendeel van onszelf, van onze cultuur 
en onze maatschappij, en dus spannend - ondanks alle 
afgrijnzen.’13

 
‘Het hoeft geen betoog dat de media onophoudelijk 
inspelen op de fascinatie voor excessieve, kwaadaardige, 
normoverschrijdende, zij het dat dit haast altijd gebeurt 
onder de dekmantel van een of andere positieve morele 
boodschap. Het kwaad wordt ofwel uitgeschakeld, 
ofwel gepresenteerd als een ‘noodzakelijk’ kwaad dat 
wordt aangewend voor de goede zaak. Nooit wordt de 
onuitroeibare fascinatie die er voor geweld, destructie en 
dood bestaat als dusdanig toegegeven. Men deinst terug 
voor de impasse, de ervaring van het ‘onmogelijke’ waar 
dit toe zou leiden. De moed deze fascinatie toe te geven, 
het verlangen te bekennen, lijkt Bataille op een bepaald 
moment vooral aan de kunst toe te schrijven.’14

‘A society which makes it normative to aspire never to 
experience privation, failure, misery, pain, dread disease, 
and in which death itself is regarded not as a natural and 
inevitable but as a cruel, unmerited disaster, creates a 
tremendous curiosity about these events - a curiosity that 
is partly satisfied through picture-talking.’15

‘L’Operator, c’est le Photographe. Le Spectator, c’est nous 
tous qui compulsons, dans les journaux, les livres, les 
albums, les archives, des collections de photos. Et celui 
ou cela qui est photograpié, c’est la cible, le référent, 
sorte de petit simulacre, d’eidôlon émis par l’objet, que 
j’appellerais volontiers le Spectrum de la Photographie, 
parce que ce mot garde à travers sa racine un rapport au 
“spectacle” et y ajoute cette chose un peu terrible qu’il y 
a dans toute photographie: le retour du mort.’16
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institutions are practically the only place where we can 
actually step back from our own present and compare it 
with other historical eras. In these terms, the art context 
is almost irreplaceable because it is particularly well 
suited to critically analyse and challenge the claims 
of the media-driven zeitgeist. The art institutions are 
a place where we are reminded of the egalitarian art 
projects of the past, of the whole history of the critique 
of representation and of the critique of the Sublime - so 
that we can measure our own time against this historical 
background.’24

 
 
   C. Reflectieverslag Masterproject

‘One’s first encounter with the photographic inventory of 
ultimate horror is a kind of revelation, the prototypically 
modern revelation: a negative epiphany.’25

 
De eerste keer dat ik de beelden bekijk, laten ze 
meteen een diepe indruk na. De harde brutale beelden 
geven me een onbehaaglijk gevoel. Sommige beelden 
zijn te hard en daarom bekijk ik ze slechts vluchtig. 
De beelden tonen momentopnames van feestvierders, 
automobilisten, verkeersslachtoffers, ambulanciers, 
verpleegkundigen, brandweermannen en rijkswachters. 
De meest voorkomende settings zijn dancings, openbare 
wegen, de spoedafdeling, het operatiekwartier, het 
revalidatiecentrum en het mortuarium. Aangezien 
sommige beelden me te zwaar vallen orden ik ze aan de 
hand van kleurcodes in drie categorieën. Ik start met de 
minst aangrijpende beelden en raak stilaan vertrouwd 
met het materiaal zodat ik met het hele archief aan de 
slag kan.
 
In plaats van een tastbaar archief krijg ik een CD-rom 
met digitale .jpg bestanden genummerd volgens het 
oorspronkelijke dia-archief. Om de digitale beelden 
om te zetten naar dia’s fotografeer ik uitgeprinte 

steeds urgenties. Het ideale manipulatiemateriaal. Hier 
zijn de beelden overduidelijk, misleidend zinvol en vooral 
werkzaam. Aan de andere kant een traumatiserende 
leegte en banaliteit, eigen aan ieder machinaal beeld. 
Hier is juist helemaal geen betekenis meer, maar een 
vacuüm, traumatiserender dan om het even welke 
wreedheid. Het beeld openbaart de trivialiteit van 
het trauma. De beelden demoraliseren radicaal. Dus: 
alleen maar betekenis of helemaal geen betekenis. In 
beide gevallen is er geen speelruimte over voor de 
kijker: hysterie of depressie. De derde positie is afstand 
nemen van de beelden, beseffen dat ze tegelijk overvol 
en helemaal leeg zijn en zoeken naar die zeldzame 
invalshoek waardoor ze noch deprimerend, noch 
exalterend worden. In plaats van de wezenlijke zwakheden 
van foto’s te exploiteren, hen voorzichtig monteren in een 
ander dispositief, zodat ze ‘uit zichzelf’ gelokt worden, iets 
anders worden dan foto’s. Dat is transponeren, wat men 
vandaag afdoet als esthetiseren.’21

 
‘Vandaag is de kunst een van de zeldame vrijplaatsen 
waar, te midden van een hectische, bijna geheel 
gecommercialiseerde en mediatiek gecodeerde 
betekenisproductie, ruimte is voor concentratie, bewuste 
traagheid, en de quasiambachtelijkheid van de reflectie.’22

 
‘Van het artistieke beeld wordt niet enkel creativiteit en 
orginaliteit gevraagd, maar een bijzondere pregnantie 
en formuleerkracht, waardoor de kunst- en cultuurkritiek 
hoogwaardig, zeldzaam geconcentreerd materiaal krijgt 
om mee te denken.’23

‘Art institutions are places of historical comparison 
between past and present, between original promise 
and contemporary realisation of this promise and, thus, 
they possess the means and possibilities to be sites of 
critical discourse. Because every such discourse needs 
comparison, needs a framework and a technique of 
comparison. Given our current cultural climate the art 
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Eén beeld uit de diareeks trekt onmiddellijk mijn 
aandacht. Een overzichtsbeeld van een feestende 
massa jongeren in één van de megadiscotheken. Een 
grote hoge ruimte met een overvolle dansvloer waarin 
de sfeer wordt bepaald door laserlichten, neonlichten 
en stroboscopen. Op een verhoogd platform staat 
een DJ die de jongeren aan het dansen brengt met 
elektronische sounds en pompende beats. Het beeld 
toont de kleding en haardracht van de jongeren in 
de jaren 90; de nektapijten, gelkuiven, leggings, 
ruitjesblouses en bomberjacks. De discotheek is 
een jungle, een heterotopie, waar de normen en 
waarden van de samenleving worden uitgedaagd, 
waar het verbod wordt bevestigd door er mee te 
flirten. Het verbod vooronderstelt volgens Bataille een 
‘transgressie’, het doorbreken van de grenzen die de 
arbeid aan de mens oplegt, het uitstel van genot, de 
zelfbeheersing, het planmatig handelen waartoe elke 
mens is veroordeeld.26

 
Aangezien dit beeld een uitsnede is van de realiteit 
waar de hele diavoorstelling van dr. Beaucourt uit 
voortkomt heb ik me dit beeld toegeëigend. Het beeld 
werd omgezet in drie lagen en gedrukt in cyaan, 
magenta en geel. Het raster heb ik zo klein mogelijk 
gehouden waardoor het typische zeefdrukraster minder 
opvalt. Door geen zwart te gebruiken leg ik de aandacht 
op de felle kleuren afkomstig van de lichtinstallatie. 
Als je goed kijkt naar het beeld merk je dat het is 
opgemaakt door een double exposure, vermoedelijk 
een vijftal seconden achter elkaar genomen. Hierdoor 
komen sommige figuren meermaals terug in het beeld, 
worden andere flou weergegeven en lijken sommige 
wel doorschijnend. De wazigheid in het beeld komt 
overeen met het vertroebelde gezichtsvermogen ten 
gevolge van drank- en druggebruik. Het resultaat 
draagt de titel ‘Right Here Right Now’, verwijzend 
naar het gelijknamige nummer van Fatboy Slim en naar 
het moment waarop enkel het ‘hier en nu’ van tel is. Het 

versies met diafilm. Zo krijg ik opnieuw te maken 
met de oorspronkelijke materialiteit van het archief. 
Diapositieven van 2,2 cm op 3,4 cm die op groot formaat 
geprojecteerd kunnen worden. Bovendien fotografeer 
ik niet enkel het totale beeld, maar ook details waar 
mijn aandacht op valt. Door dit proces eigen ik me de 
beelden toe; ik word de auteur van de beelden. Zowel 
het omzetten in hun oorspronkelijk medium als het 
herkadreren van de beelden helpt me op weg om werk 
te produceren.
 
Tijdens het analyseren van de beelden valt me de 
aanwezige datum in de hoek van het beeldkader op. De 
datum lijkt wel het enige objectieve element aanwezig 
in het beeld. Van de 240 beelden zijn er 40 beelden met 
een dergelijke vermelding. In enkele gevallen komt de 
datum overeen met de sterfdatum van iemand die wordt 
afgebeeld. Het eerste beeld werd genomen op 2 maart 
1992 en het laatste op 17 juni 1998. Deze twee data zijn 
de temporele ijkpunten waarbinnen het archief tot stand 
is gekomen. Door de beelden te herkadreren rond de 
datum verschuift de aandacht van het beeld naar het 
fotografische moment. De abstracte details die zichtbaar 
blijven, geven een glimp van de afgebeelde realiteit 
en context van het archief. Zo zie je bijvoorbeeld een 
detail van een verkoold lichaam, verbrijzeld glas, een 
witte schort, een wegmarkering, ... Deze beelden heb ik 
opnieuw omgezet naar de oorspronkelijke drager: een 
diareeks. De 40 diapositieven worden achtereenvolgens 
met een kort interval geprojecteerd met een Kodak 
Carroussel. Na het laatste beeld spoelt de projector 
terug naar het eerste beeld. De diareeks roept niet 
enkel het tijdskader op door het projecteren van de 
data, tegelijkertijd wordt zowel de tijd, het fotografisch 
moment en de impact van de crash voelbaar door het 
ritme en geluid van de projector. De titel van het werk is 
‘92 03 02 - ‘98 06 17.
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platdrukken kies ik ervoor om de eerste kleurlagen ‘nat 
in nat’ te zeefdrukken. De kilheid in de beelden wordt 
benadrukt door enkel cyaan en magenta te gebruiken. 
Met de laatste zwarte laag wordt het beeld afgewerkt en 
ontstaat ook het reliëf in het beeld. 
 
De spanning in het werk is het gevolg van zowel 
het esthetische genoegen als onbehagen dat wordt 
uitgelokt bij de toeschouwer. Het blijft een klassiek 
gecomponeerd beeld: een drieluik dat refereert aan 
de geschiedenis van de schilderkunst. De gehanteerde 
techniek verstoort echter een objectieve waarneming. 
Het beeld duwt op afstand, maar laat de toeschouwer 
toe en doet beroep op de verbeelding waardoor een 
metaforische benadering zich aandient. Het drieluik 
dwingt de toeschouwer tot een existentiële reflectie. De 
titel van het werk is The beautifull sight II, en verwijst 
naar Leontius die toegeeft aan het verlangen om de 
gruwel te aanschouwen en het bevrijdende gevoel dat 
hiermee gepaard gaat.29

 
Dr. Beaucourt trekt Vlaanderen rond, gewapend met 
drie KODAK-dia laders. In de fotoreeks I, II, III wordt 
dit archief zelf getoond. Ik heb elke lader gevuld met 
de fotografische beelden en vervolgens in de studio 
driemaal een neutrale digitale opname gemaakt. Deze 
beelden werden afgedrukt in dezelfde verhouding 
als het diapostief. Het drieluik vormt een document, 
het toont enkel de drager en de projectietechniek. De 
gruwelbeelden zijn niet zichtbaar, het zijn lege beelden 
en dienen als een noodzakelijke context voor de andere 
werken.

Om de oorspronkelijke beelden uit het archief op een 
respectvolle manier met een toeschouwer te kunnen 
delen, heb ik ervoor gekozen om de publicatie ‘De 
harde naakte werkelijkheid’ te maken. Het voordeel 
van een publicatie is dat de toeschouwer deze in alle 
rust kan bekijken, en indien gewenst ook niet hoeft te 

ogenblik waarop de band met de natuur wordt hersteld 
door een volle en vaak roekeloze overgave aan het 
moment.27

 
Tijdens het herfotograferen van de oorspronkelijke 
beelden valt het me op dat de gruwel in het beeld 
vaak aan het zicht wordt onttrokken door middel van 
een laken. Deze lakens, aanwezig in de meeste koffers, 
krijgen bij een traumatisch ongeluk plotseling een 
andere functie. Het dode lichaam wordt afgedekt om 
voyeurs op afstand te houden. Maar het laken verscherpt 
de nieuwsgierigheid, het moeilijk te bevatten, al te 
menselijke verlangen om de gevolgen van een ongeluk 
te aanschouwen. ‘Everyone knows that what slows down 
highway traffic going past a horrendous car crash is not 
only curiosity.’28 Een moment waarop nieuwsgierigheid, 
afgrijzen en schaamte over elkaar schuiven. Het laken 
bedekt niet alleen de gruwel maar richt er ook de 
aandacht op. Al snel wordt duidelijk dat ik met deze 
beelden verder wil werken. Ik neem foto’s van alle 
aanwezige lakens in het dia archief en selecteer er 
uiteindelijk drie. Het laken bedekt bijna het hele beeld, 
enkel onderaan wordt een extra fragment toegelaten: 
een motor, een mouw van een levenloos lichaam en een 
verbrijzelde voorruit.
 
Vrijwel meteen kies ik ervoor de etstechniek 
toe te passen; door middel van een chemisch 
proces een beeld in een metalen plaat zuren 
lijkt me het aangewezen medium om dergelijke 
traumatische beelden te maken. De keuze voor 
deze reproductietechniek is niet gedreven vanuit 
de noodzaak om meerdere kopieën te maken, maar 
omwille van de kwaliteit eigen aan de etstechniek. 
Na heel wat materiaaltesten ben ik erin geslaagd een 
gerasterd beeld in een plaat te zuren. Het beeld wordt 
gespiegeld op een plaat gezeefdrukt en dan gezuurd. Bij 
de eerste testen worden alle kleurlagen op die manier 
opgebouwd, maar omdat meerdere platen het beeld 
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V. Outro

In ‘The Civil Contract of Photography’32 presenteert 
Ariella Azoulay een politieke theorie waarin ze het 
begrip burgerschap herconceptualiseert door de 
lens van fotografie. Sinds de moderne burger met 
één druk op de knop horror, gruwel en slachtoffers 
kan vastleggen, deelt ze met alle burgers de 
verantwoordelijkheid over wat er gefotografeerd wordt. 
Hierdoor ontstaat een nieuwe vorm van burgerschap 
die landsgrenzen en regimes overstijgt en ontsnapt aan 
de controle van een soevereine macht. Zo ontwikkelt 
Azoulay een discours dat toeschouwers van fotografie 
verbindt met burgerlijke plichten.
 
Wat zich voor de camera heeft afgespeeld kleeft op 
onomkeerbare manier vast aan de foto. De fotografische 
afdruk of een digitaal bestand is niet het eindpunt 
van de fotografische handeling, het is net een nieuw 
begin zonder een mogelijk voorspelbaar einde. Elke 
foto draagt   de sporen van de ontmoeting tussen de 
fotograaf en de gefotografeerde. Beide hebben invloed 
op het medium, maar geen van hen heeft de exclusieve 
controle. Azoulay moedigt de toeschouwer aan om het 
fotografische moment te reconstrueren waardoor de 
juridische, politieke of culturele omstandigheden van 
de afgebeelde personen opnieuw ter discussie gesteld 
kunnen worden. Deze verantwoordelijkheid wordt 
opgenomen in een internationaal arena, gericht op alle 
potentiële burgers van ‘The Citizenry of Photography’33. 
 
Azoulay ontwikkelt haar theorie aan de hand foto’s 
waarop individuen met gebrekkig of onbestaand 
burgerschap worden afgebeeld: de inwoners van 
Palestina en vrouwen in de westerse samenlevingen. 
De conditie van non-burgers kan aan de kaak gesteld 
worden binnen fotografie. ‘Over there within the 
photo, someone addresses me; she claims my civil gaze, 
struggles for her citizenship in the world of photography, 

bekijken. ‘We need a meditative space in which to look 
at them, space reserved for being serious, such pictures 
survive better in a book, where one can look privately.’30 
De beelden zijn op het formaat van de dia afgedrukt, als 
contactafdrukken. De publicatie vormt een herneming 
van de voorstelling. De volgorde van de beelden wordt 
bepaald door de chronologie van gebeurtenissen 
verbonden aan een crash. Enkel de fotografische 
beelden worden behouden en op diaformaat afgebeeld. 
De numerieke code onder elk beeld verwijst naar de 
plaats zoals die in het oorspronkelijke archief werd 
aangetroffen. De omslag van het boek werd gebaseerd 
op de gebruikershandleiding van een Ford Tempo 
1989. De kleur van de omslag met een gradiënt van 
lichtblauw naar donkerblauw werd gekozen naar 
analogie met de opmaak van de instructiebeelden uit 
het oorspronkelijke archief en de grafische taal van de 
jaren 90.
 
De werken vormen een geheel die naargelang de 
plaats en context kunnen samengevoegd worden. 
Niet alle werken staan op zichzelf. Sommige werken 
hebben elkaar en de context nodig. Het geheel vormt 
een herneming van de voorstelling zoals Dr. Beaucourt 
deze jarenlang heeft uitgevoerd. Er vindt echter 
een verschuiving plaats binnen de functionaliteit 
van de voorstelling. Waar het bij hem ging om de 
gedragswijziging bij jongeren met als doel het 
terugdringen van dodelijke verkeersslachtoffers, 
gaat het mij over een reflectie op de retoriek en 
verschijningsvorm van overweldigende beelden. ‘Au 
fond la Photographie est subversive, non lorsqu’elle 
effraie, révulse ou même stigmatise, mais lorsqu’elle est 
pensive.’31
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geëmotioneerde getuigen in het beeld. Tot één van 
de kroongetuigen reken ik de persoon afgebeeld op 
de coverpagina van dit werkstuk. Een verpleegster die 
als enige individu in de lens keek en zo rechtstreeks 
contact maakt met de toeschouwer. Zowel de blik 
als de afgebeelde scène - iemand houdt een brutale 
wonde open - maakt deze dia tot één van de meest 
confronterende beelden uit het archief.
 
Fragmenten van deze interviews plan ik te monteren 
over een panoramische video van de typische ruimte 
waarin Dr. Beaucourt zijn lezingen gaf. Deze video 
werd reeds gemaakt door een camera te monteren 
op een KODAK-carrroussel. De aula was leeg, er 
werden geen beelden geprojecteerd, enkel de ruimte 
werd gefilmd door de carroussel driemaal te laten 
draaien. Deze film van 12 minuten vormt het timeframe 
waarbinnen de montage van geluidsfragmenten 
wordt opgenomen. Aan de hand van dit werk wens 
ik de productionele voorwaarden waarbinnen de 
voorstelling tot stand kwam te reconstrueren. Door de 
verschillende getuigenissen samen te brengen nodig ik 
uit om de betekenis van gruwelijke beelden verder te 
overdenken.

and puts my own citizenship in the state into question.’34 
Zowel commerciële- als nationale krachten hebben 
getracht om de macht van fotografie in te zetten als 
disciplinaire tools. Maar de pluraliteit van posities en de 
gelijke toegang tot de productiemogelijkheden maken 
het onmogelijk dat fotografie door louter één soevereine 
macht geclaimd wordt. Fotografie is werkzaam op een 
horizontale veld, als een gedecentraliseerde macht, 
uitgevoerd door elk van de participanten. ‘It is present 
everywhere - actually or potentially.’35

 
Azoulay’s theorie wordt voornamelijk toegepast 
binnen het politieke domein. Ik ben ervan overtuigd 
dat haar analyse van het fotografische veld ook van 
pas kan komen bij een werk dat ik plan te maken. Zo 
wil ik nieuwe perspectieven op het dia-archief van dr. 
Beaucourt blootleggen door de betrokken participanten 
aan het woord te laten.
 
Volgende actoren plan ik te interviewen. De 
gewetensbezwaarder die als fotograaf enkele jaren 
met de spoeddiensten op pad ging om foto’s te nemen 
van auto-ongelukken. Een man die het wapen weigerde, 
maar daarentegen wel het fototoestel ter hand nam. 
Deze man ging op zoek naar esthetische beelden 
waardoor hij in conflict kwam met Dr. Beaucourt. 
De storyteller Dr. Beaucourt die jarenlang als een 
kruisvaarder het land rondtrok om jongeren te wijzen 
op de gevaren van onverantwoord rijgedrag. Een man 
die de controle in handen hield tijdens de voordrachten 
waarbij harde naakte beelden aan jongeren werden 
getoond. De gouverneur van Antwerpen Camille 
Paulus die Dr. Beaucourt steunde en samen met hem 
op zoek ging naar de noodzakelijke middelen om de 
lezingen te bekostigen. De facilitator, een directeur of 
inrichtende macht die binnen de schoolmuren de ruimte 
heeft vrijgemaakt om de voordrachten te houden. De 
afgebeelde slachtoffers van wie de fysieke wonden 
van nabij in beeld werden gebracht. En tot slot de vele 
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