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De omslag van Mijnheer Iedereen ( l )  toont een parafrase van 
een schilderij van Magritte: een man met een bolhoed, waar 
je doorheen kunt kijken, zodat kranteberichten te zien zijn, 
die al een voorproefje geven van wat de lezer te wachten 
staat. Velen kennen inmiddels de schilderijen van de belgie- 
se kunstenaar, zijn speelse kombinaties, zijn onmogelijke 
perspektieven, zijn verwonderlijke titels. Platenboeken en 
de geÃ¯llustreerd pers hebben de kunst, ook de surrealistie- 
Se, binnen het bereik van het grote publiek gebracht. 
Te laten zien, dat Magritte ook een interessant denker was, 
en dat dit denken niet los staat van zijn schilderkunstige 
aktiviteit, dat is een taak die Ruud Kaulingfreks zich in 
deze studie heeft gesteld. Wij zullen de inhoud van het boek 
kort weergeven om daarna enkele kommentarierende opmerkingen 
te maken. 

l. Overzicht 

Magritte heeft in tal van grotere of kleinere geschriften 
verantwoording afgelegd van zijn positie en werkwijze. Kau- 
lingfreks wil aan de hand van die geschriften Magrittes denk- 
beelden systematies preciseren door ze te interpreteren van- 
uit filosofiese kaders, "waarmee Magrittes uitspraken onge- 
twijfeld in verbinding staan" (blz. 48). De kern van deze on- 
derneming wordt gevormd door vier hoofdstukken: Mysterie, 
Schok, De twist om de zon en Overeenkomst. Hieraan vooraf 
gaat het hoofdstuk Geschiedenis, waarin Magrittes werk wordt 
geplaatst tegen de achtergrond van zijn tijd en waarin met 
name de ontwikkeling van futurisme, dada en surrealisme in 
grote lijnen wordt geschetst. Hieruit blijkt dat zich al 
vroeg meningsverschillen tussen de Â£rans en belgiese surre- 
alisten voordeden. 
Vanaf ongeveer 1955 staat in Magrittes beschouwingen het be- 
grip "mysterie" centraal. Dit betekent dat hij in zijn werk 
de oorsprong van de dingen wil tonen: dat wat alle interpre- 
taties en kaders waarin wij de werkelijkheid vatten en be- 
noemen voorafgaat. Deze oorsprong is het mysterie. Het is 
het mysterie dat bij Heidegger de mogelijkheidsvoorwaarde van 
de zijnden is en dat in ieder bestaansoncwerp van de mens 



tegelijk onthuld en verhuld wordt. De filosofie wil ons via 
de verwondering naar het mysterie terugvoeren. Magrittes 
schilderkunst beoogt het mysterie op te roepen. Om te voor- 
komen dat het mysterie opgevat wordt als een uitzonderlijke, 
afzonderlijke, vreemde realiteit - het is de g r o n d  van de 
werkelijkheid, niet een aparte laag eronder of erboven - 
kiest hij voor een realistiese schildertrant. Het gaat erom 
in en door het alledaagse het mysterie te tonen, de kaders 
waarin we de dingen vatten te doorbreken. 
Nadat Magrittes levensloop is geschetst, gaat Kaulingfreks 
in op de kultuurkritiese implikaties van Magrittes aksentu- 
ering van het mysterie. Hij maakt hier gebruik van de kul- 
tuuropvatting van Edgar Morin: kultuur is een spanningsvol 
begrip, waarvan zowel eksistentiÃ«l ervaringen als gevestig- 
de interpretaties deel uitmaken. De kultuurkritiek richt 
zich tegen de overmacht van de heersende kaders. Door die 
overmacht dreigt de "zin" van de westerse beschaving te ver- 
schrompelen en telt alleen nog, wat als uiting van het pres- 
tatieprincipe (~arcuse) geldt. Het prestatieprincipe wordt 
gekritiseerd als mysterie-ontkennend. Magrittes evokatie van 
het mysterie breekt de kaders open, ten gunste van "de din- 
gen zoals ze (te zien) zijn". Kunst is op zo'n manier revo- 
lutionair, zonder zich dat nadrukkelijk ten doel te stellen. 
Maar hoe kan dat; hoe kan het mysterie bij de toeschouwer 
opgeroepen worden? Het hoofdstuk Schok beschrijft Magrittes 
kultuurkritiese strategie. De schok ontstaat door een bot- 
sing te arrangeren tussen het mysterie en onze denkgewoon- 
ten. En: het mysterie is in de waarneembare dingen, en in 
hun knmbinatie, aanwezig. Om aan de gebruikelijke kaders te 
ontkomen tast Magritte bij de toeschouwer de zekerheid over 
wat hij ziet aan. Magritte leert "de vrijheid van het oog". 
We zien gewoonlijk over het hoofd, dat ons zien door ons 
denken bepaald is en menen, daarentegen, dat ons denken door 
de waarneming wordt geleid en zo met de wereld korrespon- 
deert. (~aulingfreks Verbindt deze gedachten met wat Hei- 
degger "die Irre" noemt: de dwaling waarin het Zijn verge- 
ten is en de zijnden maatgevend worden). 
Magrittes werk laat, direkt en indirekt, zien hoe ons zien 
door konventies en gangbare interpretaties ingeperkt is. De 
kans moet worden geboden "de dingen zelf te zien". De din- 
gen worden uit de vertrouwde kodes losgemaakt, volgens Ma- 
gritte, een tweede isolering. De eerste isolering vindt 
eerder plaats, in het "normale" waarnemen, dat het ding uit 
zijn omgeving licht. In het tweede isoleren wordt het ding 
uit de ontstane mentale ordening teruggevoerd tot de onge- 
differentieerdheid van het mysterie, tot het "in wezen ver- 
sluierd zijn". 
In het hoofdstuk De twist om d e  zon komt Magrittes idee van 
het mentale universum aan de orde. De mens is gevangene van 
het mentale universum, maar kan het naar eigen inzicht in- 
richten; hij is er verantwoordelijk voor. Uitgaande van die 
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verantwoordelijkheid kiest Magritte voor het naar voren bren- 
gen van charme en genot, een beslissing gedaan tijdens de 
donkere jaren van de Tweede Wereldoorlog: "De ervaring van 
het konflikt, van het opgestapelde lijden, liet mij inzien 
dat het er in de eerste plaats op aan komt de vreugde van 
ogen en geest te vieren". Het mentale universum is aan de ene 
kant het universum van het intellekt, maar heeft bij Magritte 
ook de betekenis van een ruimte, waarin een denken dat dingen 
toelaat, geen ordening oplegt. Deze beide kanten komen ook in 
het hoofdstuk Overeenkomst ter sprake. 
"Overeenkomst" moet worden onderscheiden van "gelijkenis". 
Het intellekt, de ratio poneert gelijkenissen tussen dingen. 
In de overeenkomst gaat het echter om een intuÃ¯ti die zich 
schikt naar de orde van de dingen zelf, naar het stramien 
van het mysterie. Magritte maakt als het ware van de gelijke- 
nis gebruik om de overeenkomst op te roepen. Zijn beelden 
van de dingen richt hij zo in, dat het mysterie merkbaar is. 
In het hoofdstuk Taal tenslotte worden de betekenis van de 
teksten in Magrittes werk en de titels van zijn schilderijen 
besproken. De bevrijding van dingen uit ingesleten kaders 
brengt een bevrijding van de dingen van hun benoeming mee. 
Ook in de taal - via het kombineren van woord en beeld door 
het verzinnen van een titel - kan het mysterie geÃ«voceer 
worden. 
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2. Magrltte en anderen 

Kaulingfreks heeft in Mijnheer Iedereen een boeiende eksplo- 
ratie van het grensgebied tussen de kunst en filosofie heschre- 
ven. Zijn boek is een bewijs dat binnen de wijsbegeerte het 
besef doordringt, dat de beide werkelijkheidsinterpretaties 
iets bij elkaar te zoeken hebben. Zeker binnen een kritiek 
op de Ã©Ã©ndimensionalite van de wetenschappen en de scheef- 
gegroeide verwetenschappelijkte kultuur moet plaats zijn voor 
een filosofie, die meer wil zijn dan een methodologiese ge- 
reedschapstas. Het bij vlagen spannende boek van Kaulingfreks 
is, vanuit dat oogpunt, welkom. Tijdens het lezen blijkt, dat 
het werk van Magritte - zowel zijn schilderijen als zijn ge- 
schriften - een skala aan aansporingen tot verder denken Ã© 
zien bevat. Het blijkt tevens dat Magritte een bijzonder den- 
ker is, met aanstekelijke kultuurkritiese intenties. 
Kaulingfreks probeert het verspreide en hij verschillende ge- 
legenheden geschreven "filosofiese" oeuvre van Magritte nader 
te preciseren en te plaatsen. Op tal van punten is dit ver- 
helderend. Maar die verheldering is vooral te vinden Waar de 
hrusselse schilder niet voortdurend door andermans filoso- 
fieÃ« voor de voeten wordt gelopen. De verbanden die de au- 
teur legt tussen Magritte en "officiÃ«le filosofen, de manier 
waarop hij - soms incidentele - uitspraken interpreteert, 
toelicht en aanvult vanuit met name de filosofie van het Zijn 
van Heidegger roept bij ons vragen op. De verantwoording van 
deze werkwijze is te vinden op blz. 47, waar Kaulingfreks 
zegt dat hij recht wil doen aan Magrittes authentieke uitspra- 
ken, maar ze niettemin wil "integreren in systematiese kaders". 
Aanwijzingen voor passende kaders vindt de schrijver dan weer 
in de publikaties en brieven van Magritte. "Een filosofiese 
provincie wordt dan al snel duidelijk". Tot de favorieten van 
de kunstenaar zouden Heidegger, Bergson en Foucault behoren. 
Nu vertoont die provincie een eigenaardige samenstelling; het 
gaat immers om drie zeer uiteenlopende filosofen. In het ver- 
loop van het boek blijkt vooral Heidegger als sparringpartner 
te fungeren. Kaulingfreks betuigt met klem dat hij Magritte 
niet op het Procrustus-bed wil leggen, maar er voor wil zor- 
gen dat "diens ledematen zich behaaglijk strekken naar het 
zelfgekozen bed". Maar wordt hij toch niet - onbedoeld - in 
het dwangjak gesnoerd? In de tekst maakt KaÅ¸lingrek bij de 
uitstapjes naar Heidegger steeds grote sprongen, heen en te- 
rug. (Zo bijvoorbeeld op blz. 46). Wanneer we inderdaad van 
een zekere affiniteit tussen de schilder en de denker kunnen 
uitgaan, blijft toch de vraag, waarom - o.a. in het hoofdstuk 
Mysterie - de getekende verbanden zo gezocht aandoen. 
Heel in het algemeen moeten we misschien zeggen, dat het my?" 
terie zich bij Magritte voordoet aan de grens van onze erva- 
ringswereld en ons bestaan, dat Magritte zijn verwondering 
daarover in 'betoverende' beelden giet:, terwijl Heidegger 
voorbij die grens filosofeert over het Zijn als oorsprong en 
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als grond. Kaulingfreks doet geregeld een stap die Magritte 
niet deed, omdat voor de laatste het mysterie zich aan ver- 
dere vastlegging in woorden onttrekt. Hierdoor suggereert de 
auteur meer parallellie dan de teksten schijnen toe te laten. 
Op pagina 148 citeert Kaulingfreks Magritte: "Ons gevoel 
dat wij het mentale universum niet kunnen ontvluchten ver- 
plicht ons daarentegen het bestaan van een ekstramentaal u- 
niversum te bevestigen, en de wederzijdse inwerking wordt 
duidelijker". Kaulingfreks schrijft dan dat deze uitspraak 
aan Heidegger doet denken: "Hoewel het Zijn geen zijnde is 
en nooit als zijnde begrepen kan worden, kunnen de zijnden 
nooit zonder het Zijn begrepen worden". In de daarop volgen- 
de pagina's blijkt dat het hier om heel verschillende stand- 
punten gaat: Magritte spreekt over het a-mentale als een 
reÃ«l wereld van dingen, terwijl hij Heidegger het Zijn niet 
dingmatig' beschouwd mag worden. Kaulingfreks vervolgt zijn 
weg echter alsof er niets aan de hand is. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dar de analogieÃ« die hij konstateert tussen 
Heidegger en Magritte hem nogal eens ver bij Magritte vandaan 
voeren. Ook 'precisexingen' van het denken van Magritte in 
de lijn van Heidegger lijken soms ongepast. Wordt bijvoor- 
beeld Magritte werkelijk toegelicht in het hoofdstuk Schok 
waar tweeÃ«rle isolatie aan de orde is (zie boven), 'het 
proces van dat via iets naar niets' 7 

Een interessant thema dat Kaulingfreks uitvoerig aan de orde 
stelt, is dat van het mentale universum. Magrittes denken is 
daar zeker niet eenduidig. Aan de ene kant beweert hij dat de 
mens binnen zijn mentale universum is opgesloten, geÃ®soleer 
van de werkelijkheid. Magritte hanteert dan een ongelukkig 
rigide subjekt-objekt schema - een schema dat in de geschiede- 
nis van het westerse denken nogal aan de onttovering van de wer- 
kelijkheid heeft bijgedragen! - dat verantwoordelijk lijkt te 
zijn voor zijn soms wel zeer radikale opvatting van onze 
vrijheid in de kijk op de werkelijkheid. Aan de andere kant 
ziet Magritte ontvankelijkheid van de mens voor het ekstra- 
mentale. Kaulingfreks lijkt de twee kanten van Magrittes den- 
ken op dit punt te willen verzoenen door in het geval van de 
wederzijdse doordringing de ontvankelijkheid te beperken tot 
het dit van de dingen, 'als bestaan en verder niets'. De 'o- 
vereenkomst' is dan het tonen van het mysterie, van het dat. 
Het doet echter kunscmatig aan, alle uitspraken van Magritte 
in deze richting uit te leggen, waar sprake is van de dingen 
in hun oorspronkelijke staat, het toelaten van de dingen, het 
samenvallen van het denken met de dingen, het zien van het 
ding zelf, etc. Bovendien past binnen zo'n uitleg Kaulingfreks' 
eigen bespreking van de tweeÃ«rle kennis bij Bergson, Nietzsche 
en Langer niet. Bij hen gaat het immers duidelijk om meer 
dan alleen het dit. Trouwens, strookt zo'n uitleg ook wel met 
Magrittes schilderijen? 



3. Te ernstig? 

EÃ© vraag moet ook gesteld worden: Wordt in dit boek Ma- 
grittes denkwerk niet te serieus, te ernstig genomen? De 
brusselse artiest heeft nooit de ambitie gehad een echte 
wijsbegeerte te ontwikkelen. Zijn essays hebben de bedoe- 
ling verantwoording af te leggen van zijn picturale werk en 
zijn eigen, onafhankelijke positie binnen de surrealistiese 
beweging te beschrijven. Zeker, Magritte is een intellektu- 
eel, ontwikkeld en erudiet kunstenaar en daarmee wijkt hij 
af van het stereotype van de klodderaar die de grofstoffe- 
lijke trillingen van zijn inspiratie op het doek smijt. Maar 
door de gedachten en flarden van gedachten die Magritte uit, 
als Ã©Ã konsistente filosofie te rekonstrueren en die nauw 
te relateren aan de duistere en diepzinnige denker Heidegger, 
wordt een typerend verschil in denkklimaat veronachtzaamd. 
Wat bij Heidegger zeker niet te vinden is, is de lichtvoe- 
tigheid en de visuele humor van Magrittes werk. Die licht- 
voetigheid en lichtheid berust op een bewuste keuze, gedaan 
tijdens de duitse bezetting van BelgiÃ« EÃ© van de meest 
kenmerkende en intrigerende Magritte-citaten in Mijnheer 
Iedereen betreft die keuze: 

"Kunst is voor mij het schilderen van charme en ple- 
zier. VÃ³Ã de oorlog weerspiegelden mijn werken on- 
rust. Uit de ervaring van het konflikt en uit de op- 
eenstapeling van lijden is mij duidelijk geworden dat 
het op de eerste plaats belangrijk is de vreugde van 
de ogen en de geest te vieren. Terroriseren is veel 
gemakkelijker dan betoveren. Ik leef in een onaangena- 
me wereld, onaangenaam door de dagelijkse lelijkheid. 
Daarom is mijn schilderen een gevecht, of liever ge- 
zegd, een tegenoffensief". (pag. 135). 

Dat tegenoffensief bestaat: uit het "openbaren" van het myste- 
rie, bet aan de oppervlakte brengen van herovering, zodat de 
toeschouwer op een nieuwe manier ziet, de dingen anders waar- 
neemt. (Een vriend van Magritte beschreef diens schilderen 
eens als een "leÃ§o des choses", een les in dingen). Het te- 
genoffensief, waarvan het citaat spreekt, komt voort uit een 
kultuurkritiese inzet: Magritte bestrijdt in letters, maar 
vooral in beelden, een eenzijdige en instrumentele opvatting 
van de werkelijkheid. Hij toont aan - niet zwaarwichtig, maar 
charmant, soms om te lachen - dat zo'n opvatting imperialis- 
ties is, het mysterieuze in de wereld van mensen en dingen 
miskent. 
De opvatting van de - surrealistiese - schilderkunst als te- 
genwicht is opmerkelijk. EÃ© van de weinige andere recente, 
nederlandstalige, bezoeken aan het grensgebied van kunst en 
wijsbegeerte is gebracht door Ton Lemaire in zijn boek Filo- 
 sof^-e van het landschap. Daarin interpreteert hij de ontwikke- 



ling van de landschapsschilderkunst als "zelfafbeelding van 
de westerse geest". Als etappes noemt Lemaire de "verken- 
nende" schilderkunst van de Renaissance, de zelfverzekerde fa- 
se van de 17e eeuwse landschapsschilders en de romatiese, im- 
pressionistiese en surrealistiese visies. In de surrealistiese 
schilderijen is "de kortstondige verzoening van stad en land 
uit het impressionisme" verleden tijd en verschijnt het land- 
schap (in werken van Chirico, Dali en Tanguy) als de "dreigen- 
de leegte waarin het verbijsterde ik de verschrikkingen van de 
pure ruimte voor zich ziet" (pag. 18). Lemaire verbindt de 
"verstening" in het landschap met de onttovering, ontmythologi- 
sering, die het religieuze besef en de zelfverzekerdheid van 
westerse mensen hebben uitgehold. 
Tegenover de haast tragiese ontwikkeling van onze civilisatie, 
die Lemaire in de landschapsschilderkunst meent te kunnen Op- 
sporen, staat: het voornemen van Magritte om niet uitdrukking 
van een of andere tijdgeest te zijn, maar daartegen in te 
gaan en de werkelijkheid met nieuwe beeltenissen - ongedacht en 
op een nieuwe manier betoverend - te verrijken. 

Een belangrijke, maar door Kaulingfreks niet aan de orde gestel- 
de, kwestie is of een dergelijk tegenoffensief eigenlijk enige 
kans van slagen heeft. Kaulingfreks heeft het wel over de schok- 
werking, die de schilderijen van Magritte en andere moderne 
schilders zouden kunnen hebben, naar het lijkt de vraag of wes- 
terse bewoners van de spektakelmaatschappij met een hele 
'plaatjes-ekonomie" wel zo snel geschokt raken. Door hedendaag- 
se reproduktietechnieken en met name door de fotografie zijn 
plaatjes, afbeeldingen en illustraties bijna alomtegenwoordig. 
De eventuele provocerende effekten van afbeeldingen slijten af. 
Slimme reklamemakers maken in advertenties gebruik van "surre- 
alistiese" motieven, zodat de oorspronkelijke frisheid en on- 
verwachtheid verdwijnt. Er wordt zoveel zichtbaar gemaakt (Â£0 
to, film, t.v.) en uitgestald, dat ook een slijtage van het 
mysterie in en achter de beeltenis voor de hand ligt. Susan 
Sontag schrijft over deze fenomenen in haar boek On Photoqraphy. 
Ze zegt daarin onder meer: "Industrial societies turn their 
citizens into image-junkies; it is the most irresistible form 
of mental pollution". Aan het einde van haar boek beschrijft 
Sontag samenvattend de situatie en de daarmee samenhangende kon- 
sekwenties: 

"Cameras define reality in the two ways essential to 
the workings of advanced industrial society: as a 
spectacle (for masses) and as an object for surveillance 
(for rulers). The production of images also furnishes 
a ruling ideology. Social change is replaced by a change 
in images. The freedom to consume a plurality of images 
and goods is equated by freedom itself". 

Kan bij een dergelijke stand van zaken, bij een ongeremde pro- 
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duktie en een even ongebreidelde konsumptie van beeltenis- 
sen de betoverende en charmerende tegenwicht-betekenis van 
Magrittes schilderijen zich wel ontplooien? Is de repressie- 
ve tolerantie van het kommercieÃ«l media-kompleks niet zo 
ingenieus, dat de beelden van surrealistiese kunstenaars wor- 
den ingepast en zo van hun kracht beroofd? (E6n van Magrittes 
schilderijen is nu het beeldmerk van een amerikaans televisie- 
station). Kaulingfreks besteedt in het begin van zijn boek wel 
enige aandacht aan de sociale en politieke achtergronden van 
het ontstaan van de bewegingen van dada en het surealisme. 
Daarna valt de sociale omgeving bijna weg en met name in het 
laatste deel blijven daarom belangwekkende problemen te zeer 
op de achtergrond. 
Niettemin: als poging tot beschrijving van het denken van een 
groot twintigste eeuws kunstenaar en als eksempel van een te 
weinig beoefend genre verdient het boek van Kaulingfreks de 
aandacht. Het verdient als lezers: kijkende denkers en den- 
kende kijkers. 

Noot 
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