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DE TIJD HERWONNEN. OVER DE HEDEN-
DAAGSHEID VAN HET NIEUWE

T H I J S  L I J S T E R

Because time is a corporate asset now. It belongs to the 

free market system. The present is harder to find. It is 

being sucked out of the world to make way for the future 

of uncontrolled markets and huge investment potential. 

The future becomes insistent.

Don Delillo, Cosmopolis

DE HEDENDA AGSHEID VAN DE MY THE
Innovatie is een problematische categorie geworden voor hedendaagse 

kunst. Vanaf de negentiende eeuw groeide het ‘nieuwe’ uit tot de hoogste 

waarde in zowel de artistieke praktijk als het artistieke discours, zoals krach-

tig verwoord door Charles Baudelaire: 

Wij willen ons, terwijl dit vuur ons brein verschroeit  

diep in ravijnen, Hel of Hemel, om het even  

in ’t Onbekende storten, voor iets nieuws dat boeit!12 

Bovendien werden kunstenaars vanwege hun obsessie met vernieuwing 

sindsdien beschouwd als de bondgenoten van progressieve politieke 

bewegingen. Hun werk werd begrepen als een kritiek tegen de burgerlijke 

hang naar traditie en orde, als een aanval op de gevestigde politiek die 

de bestaande verhoudingen in stand wenste te houden. De negentiende-

eeuwse utopisch socialist Saint-Simon was de eerste die kunstenaars, in één 

adem met wetenschappers, de avant-garde noemde die de samenleving de 

weg zou wijzen. De kudde zou vanzelf wel volgen.

Maar wat als vernieuwing en verandering zelf een bron van maatschappe-

lijke onrust worden? Moet alles en iedereen tegenwoordig niet ‘innovatief’ 

12  C. Baudelaire, De bloemen van het kwaad; vert. P. Hoosemans  
(Groningen: Historische Uitgeverij, 1997 [1857], p. 214).
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zijn, van de ondernemer tot de academicus, van telefoons tot waspoe-

ders, van lesmethoden tot financiële producten? Zoals Peter Sloterdijk al 

opmerkte, vormt het trotskistische ideaal van een ‘permanente revolutie’ 

de perfecte beschrijving van onze hedendaagse modus vivendi. Alle vooruit-

gangsscepsis van het postmodernisme ten spijt zijn innovatie en groei nog 

altijd de kardinale deugden van deze tijd. Tegelijk ondervinden we hier in 

toenemende mate de keerzijden van, in de vorm van economische, huma-

nitaire en ecologische crises. Hoe progressief is het idee van innovatie nog 

in een tijd dat ze met zo’n vaart plaatsvindt dat we de weg kwijtraken, het 

gevoel hebben dat we de controle verliezen en gedesoriënteerd raken?

Volgens de Duitse cultuurfilosoof Hermann Lübbe wordt dat gevoel 

van onoverzichtelijkheid veroorzaakt door een ‘krimp van het heden’ 

(Gegenwartsschrümpfung), waarmee hij bedoelt dat het heden, als de 

tijdruimte waarin wij ons leven op een betekenisvolle manier – in termen 

van ons verleden – kunnen begrijpen en daaraan richting kunnen geven, in 

een alsmaar versnellende wereld steeds kleiner wordt.13 Kort gezegd, in het 

verleden verkregen ervaringen bieden geen betekenis voor de toekomst. 

In dit verband is het predicaat ‘hedendaags’, dat de afgelopen decennia 

zo dominant is geworden in de kunstwereld en het ‘moderne’ heeft ver-

drongen, eerst en vooral de uitdrukking van een probleem: de kunst werd 

‘hedendaags’ op het moment dat het ‘heden’ in toenemende mate vluchtig 

en ondefinieerbaar werd, waardoor het steeds moeilijker werd om heden-

daags te zijn, of je hedendaags te voelen. Mode, technologie, politiek, ja zelfs 

kunst en filosofie raken in een steeds hoger tempo verouderd – wat vandaag 

en vogue is, is morgen alweer passé. In dat opzicht is hedendaagsheid inder-

daad een ‘mythe’, zoals de samenstellers van dit boek opperen: eerder een 

wens dan iets dat je werkelijk kunt zijn; onstilbaar verlangen en onbereik-

baar ideaal.

Bovendien hebben we anders dan in de negentiende eeuw – en wellicht 

zelfs anders dan in de jaren negentig van de vorige eeuw – niet langer het 

idee dat innovatie en verandering ons in een bepaalde richting sturen. Ook 

daarom is de verschuiving van ‘modern’ naar ‘hedendaags’ veelzeggend: de 

modernist ziet een duidelijke breuk tussen zichzelf en het verleden, en ziet 

13  H. Lübbe, ‘Gegenwartsschrümpfung und zivilisatorische Selbsthistorisierung’.  
In F. Hager & W. Schenkel (red.), Schrumpfungen. Chancen für ein anderes Wachstum 
(Berlijn/Heidelberg: Springer, 2000).
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zichzelf als de wegbereider voor een andere toekomst. De modernist is de 

revolutionair en hemelbestormer, diegene die het allemaal anders gaat doen. 

Het predicaat ‘hedendaags’ lijkt daarentegen niets meer te willen zeggen 

dan: behorend tot het heden, dat wat vandaag verschijnt, zonder dat dit 

een duidelijk begrip van of houding tegenover het verleden of de toekomst 

veronderstelt.

Die twee betekenissen van het hedendaagse – als onstilbaar verlangen en 

als alledaagse banaliteit – vormen tezamen de centrale paradox van onze 

tijd, die erin bestaat dat de ervaring van het alsmaar sneller gaan van het 

leven, hand in hand gaat met de ervaring dat steeds alles bij het oude blijft, 

dat er niets wezenlijk verandert. We zijn nog niet uit de economische crisis, 

of de volgende golf van financiële schandalen dient zich alweer aan, terwijl 

onze politici maar blijven benadrukken dat er toch echt geen alternatieven 

zijn voor een neoliberale koers, de vermarkting van de samenleving en de 

afbraak van de verzorgingsstaat. In musea en op biënnales heeft de ervaring 

van de shock of the new grotendeels plaatsgemaakt voor de ervaring van het 

déjà vu. En nu Rusland landjepik speelt bij zijn buren en de Verenigde Staten 

kernwapens willen plaatsen op Europese bodem, lijken retrotrends ten 

slotte zelfs de geopolitiek te overheersen. De formule die Walter Benjamin 

ooit hanteerde om de in de negentiende eeuw in opmars zijnde mode te 

karakteriseren, geldt nu voor de samenleving als geheel: de eeuwige weder-

keer van het nieuwe.

De mythe van de hedendaagsheid is dan ook eerst en vooral een symp-

toom van de hedendaagsheid van de mythe. Met ‘mythe’ wordt hier een 

wereldbeeld bedoeld waarin het lot van de mens onderworpen is aan hem 

vreemde krachten, en waarin de geschiedenis zich lijkt te voltrekken buiten 

zijn macht. De mythe is wezenlijk ahistorisch – cyclisch en repetitief, zoals de 

helse straffen van Sisyphus en Tantalus. Theodor W. Adorno sprak in dat ver-

band van ‘natuurgeschiedenis’.14 Waar we traditioneel natuur beschouwden 

als datgene dat eeuwig hetzelfde blijft, zoals de cycli van seizoenen en getij-

den, en dat wat onafhankelijk van de mens bestaat, daar stond geschiedenis  

 – zeker sinds Vico – voor datgene dat zich bij gratie van het menselijk han-

delen kon ontwikkelen en veranderen. Volgens Adorno zijn die begrippen 

14  T. Lijster, ‘Van steenslinger tot megabom. Adorno’s filosofie van de geschiedenis’.  
In J.F. Hartle, & T. Lijster, De kunst van kritiek. Adorno in context  
(Amsterdam: Octavo, 2015, pp. 14-29).
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onder de condities van het laatkapitalisme echter dialectisch in elkaar 

omgeslagen: terwijl we veronderstellen dat we de natuur in al haar facet-

ten kunnen manipuleren, inschakelen en naar onze hand kunnen zetten, 

zijn we sociale verhoudingen juist gaan beschouwen als onveranderlijk en 

star – met andere woorden, als natuurlijk. We zien angstig de volgende crisis 

tegemoet, alsof het een monster uit de diepte betreft en niet iets wat door 

menselijk handelen – of veeleer het gebrek daaraan – veroorzaakt wordt. 

Onderwijl worden we door onze politieke leiders ontmoedigd om verder te 

kijken dan onze neus lang is – denk aan premier Rutte die visie vergeleek 

met een ‘olifant die je het zicht beneemt’ – en toch vooral realistisch te zijn. 

Realistisch zijn wil dan zoveel zeggen als je neerleggen bij de status quo,  

bij het ‘zo is het nu eenmaal’, oftewel bij de natuurlijke orde der dingen.15  

Dat realisme is het mythische denken bij uitstek.

HET HEDEN VAN DE TOEKOMST
Die verstarring van de geschiedenis is niet zomaar een conceptuele mis-

vatting of een vorm van ‘vals bewustzijn’, maar ligt diep verankerd in de 

structuur van de kapitalistische samenleving. Dat tijd geld is, is een oude 

volkswijsheid, die ons vertelt dat we niet mogen treuzelen maar moeten 

voortmaken om niet achter te lopen op de concurrentie. Niet alleen op psy-

chologisch maar ook op ontologisch niveau impliceert het kapitalisme ech-

ter een bepaalde notie van tijd, of liever de neutralisering of ontmanteling 

ervan. In een tekst uit 1988, getiteld ‘De tijd, vandaag’, beschrijft de Franse 

filosoof Jean-François Lyotard hoe monetarisering en commodificatie het 

verloop van de tijd tenietdoen. 

De meest basale vorm van betaling veronderstelt dat X aan Y object A geeft, 

op tijd t, dan en slechts dan als Y aan X object B geeft op tijd t’. In die for-

mule is t’ (dat wil zeggen: het moment van betaling) echter niet iets dat in 

een open toekomst ligt, iets dat verwacht of gehoopt mag worden, maar 

datgene wat het hele proces eerst mogelijk maakt. Oftewel: geld is tijd op 

een heel letterlijke manier, namelijk een overbrugging van de tijd tussen 

twee discrete momenten, een garantie dat ik morgen mijn investering (bij-

voorbeeld: van arbeid die ik in een product heb gestoken) alsnog terug kan 

krijgen. Dat betekent dat de toekomst – een geprojecteerde toekomst – het 

15  Zie ook M. Fisher, Capitalist realism. Is there no alternative?  
(Winchester/Washington: Zero Books, 2009).
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heden determineert en het zo neutraliseert als bron van onzekerheid en 

contingentie. Zoals Lyotard schrijft: “Het geld verschijnt hier in zijn ware 

gedaante: tijd die is opgeslagen om wat gaat gebeuren voor te zijn.16

De woorden van Lyotard hebben in de ruim vijfentwintig jaar die sindsdien ver-

streken zijn, slechts aan waarheid gewonnen, juist en vooral in een wereld die 

beheerst wordt door schuld. Schuld is wat het hedendaagse financiële systeem 

draaiende houdt: dankzij kredietverstrekking geldt immers zelfs armoede niet 

langer als een excuus om niet te consumeren. Door ons in de schulden te steken 

denken we een voorschot te kunnen nemen op de toekomst – buy now, pay 

later – maar in wezen laten we de toekomst beslag leggen op het heden. We zijn 

stuk voor stuk schuldige subjecten geworden, en niet alleen omdat we de lasten 

dragen van onze hypotheekschulden, studieschulden, staatsschulden,… maar ook 

omdat we, zowel tijdens ons werk als in onze vrije tijd, worden beheerst door een 

‘retorica van het moeten’17: ik moet nog zoveel e-mails beantwoorden, ik moet 

de nieuwe tentoonstelling in het Stedelijk Museum nog zien, ik moet meer tijd 

doorbrengen met mijn gezin, ik moet voor ik sterf de Chinese Muur nog zien (het 

fenomeen van de ‘bucket list’) en boven alles moet ik genieten (‘je bent het jezelf 

verschuldigd’)! Die schulden kunnen we nooit allemaal aflossen, maar dat is ook 

helemaal niet de bedoeling. Schuld, dat beweerde Nietzsche al, is in de eerste 

plaats een machtsinstrument, een manier om iets of iemand te beheersen en aan 

je te onderwerpen.18 Schuld schept een continuüm tussen je huidige zelf en je toe-

komstige zelf, en is aldus een instrument om de contingentie van de tijd teniet te 

doen. Die verhouding tussen schuld en tijd is uitgebreid beschreven door Maurizio 

Lazzarato in zijn The Making of the Indebted Man, waarin hij zegt: 

[S]chuld neutraliseert tijd simpelweg, tijd als het creëren van nieuwe 

mogelijkheden, dat wil zeggen, de grondstof van alle politieke, sociale  

of esthetische verandering.19

16  J.-F. Lyotard, Het onmenselijke. Causerieën over tijd; vert. I. van den Burg et al. 
(Kampen: Kok Agora, 1992, p. 78).

17  H. Rosa, Beschleunigung und Entfremdung; vert. R. Celikates  
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2013, p. 111.

18  Volgens Slavoj Žižek is dat precies wat er speelt in de moeizame onderhandelingen 
tussen Griekenland en de ‘trojka’: de economische machthebbers willen helemaal 
geen werkbaar plan waarin Griekenland zijn schulden kan afbetalen, ze willen de 
schulden juist in stand houden om op een ondemocratische wijze een (neoliberale) 
politiek te kunnen opdringen (S. Žižek, ‘Dit gaat niet over de Grieken. Dit gaat over 
ons allemaal’. Vrij Nederland, 3 juli 2015).

19  Amsterdam: Semiotext(e), 2012, p. 49.
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Lazzarato heeft het in het bovenstaande citaat naast politieke en sociale 

verandering ook over esthetische verandering. In de kunstwereld zien we die 

neutralisering van de tijd zeer nadrukkelijk terug in de notie van het ‘project’. 

Als er iets is dat de hedendaagse kunst karakteriseert en onderscheidt van 

bijvoorbeeld de moderne kunst, is het wel dat kunstenaars niet langer bezig 

zijn met het maken van werk, maar in plaats daarvan werken aan projecten. 

Er is al vaker gewezen op de overeenkomst van dat werken op projectbasis 

met de nieuwe werkethiek van de neomanager.20 Waar het hier echter om 

gaat, is de conceptie van tijd die aan het project als vorm ten grondslag ligt. 

Want in de vorm van het project herkennen we de formule van Lyotard: een 

geprojecteerde toekomst determineert het heden, waarmee de tijd als pro-

ces wordt tenietgedaan. Het project vereist altijd een investering, waarvan 

echter de uitkomst al min of meer vast moet liggen.

Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met het feit dat het project 

doorgaans voorafgaand aan of gedurende de looptijd van het project ver-

antwoord en beoordeeld moet worden (wat vaak weer alles te maken heeft 

met de wijze van financiering op projectbasis). Dat is uiteraard niet alleen 

eigen aan de hedendaagse kunst, maar karakteriseert bijvoorbeeld ook 

de hedendaagse wetenschap. Eenieder die weleens een projectvoorstel 

geschreven heeft, of in een commissie heeft gezeten om die te beoordelen, 

weet wat voor curieus genre dat eigenlijk is: om de commissie te overtuigen 

moet je het eigenlijk doen voorkomen alsof je het onderzoek al hebt uitge-

voerd, alsof de resultaten al binnen zijn en de vraag beantwoord is. De open 

vraag, de oprechte nieuwsgierigheid, heeft binnen de orde van het project 

geen plaats.

Het project heeft in wezen de vorm van een belofte – een project is nooit 

eenvoudigweg ‘goed’, maar altijd ‘veelbelovend’ of ‘rijk aan potentie’. En 

belofte maakt schuld. Filosofe Bojana Kunst stelt dat kunstenaars met de 

projectvorm aldus het heden verpanden aan de toekomst, en daarmee juist 

iedere potentie tot werkelijke vernieuwing of verandering om zeep helpen: 

Het heden is dus een schuld die we hebben bij de toekomst: om beter te 

leven, zouden we niet in het heden moeten leven. Het probleem is echter dat 

20  Zie met name L. Boltanski & E. Chiapello, The new spirit of capitalism;  
vert. G. Elliott (London: Verso, 2005); P. Gielen, The murmuring of the artistic  
multitude. Global art, memory and post-Fordism (Amsterdam: Valiz, 2009).
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de toekomst nooit werkelijk op een nieuwe manier voorgesteld wordt, maar 

steeds nauwer verbonden blijft aan de machtsconstellaties in het heden.21 

In de orde van het project behoort het heden dus steeds toe aan de toe-

komst, een toekomst die bovendien al bij voorbaat vastligt. Hiertegenover 

pleit Bojana Kunst voor het herwaarderen en terug claimen van het heden: 

“Alleen wanneer we in staat zijn om simpelweg ‘te leven’ in het heden zullen 

radicale alternatieven weer tot bloei kunnen komen.”

Het is die nostalgie naar het heden die ook blijkt uit de horden mensen die 

in de rij stonden voor Marina Abramovic’ performance The Artist is Present 

(2010). Gedurende de looptijd van haar overzichtstentoonstelling in het 

MoMA (zo’n drie maanden) zat zij tijdens de openingstijden in een van de 

museumzalen, waar bezoekers tegenover haar konden plaatsnemen om 

door haar – zo lang of zo kort als zij zelf wensten – in de ogen te worden 

gekeken. Bezoekers van de performance die naderhand ondervraagd wer-

den, wezen regelmatig op het feit dat zij, gezeten tegenover Abramovic 

en gegrepen door haar blik, de tijd vergaten en volledig opgingen in het 

moment – een welhaast mystieke ervaring van het hier en vooral ook het nu 

van het gebeuren.

Het succes van die performance en de aantrekkingskracht ervan op het 

publiek bestonden ongetwijfeld niet louter in het feit dat de kunstenaar 

present, dat wil zeggen aanwezig was, maar ook dat zij in de andere beteke-

nis van het Engelse woord present, namelijk in het heden was.

Dat was dan ook al het antwoord van Lyotard op de tijdslogica van het 

kapitalisme: tegenover de logica van het nieuwe plaatste hij een esthetica 

van het nu. De kunst van de avant-garde was volgens hem een kunst van de 

gebeurtenis, of de Ereignis zoals hij Heidegger citeerde. Daarmee bedoelt 

hij dat het niet van belang is wat er gebeurt (wat er afgebeeld wordt, wat 

de betekenis is, wie er aanwezig is,…), maar dat er gebeurt, oftewel het 

gebeuren zelf: het gekleurde oppervlak, de geste, de toon of het geluid voor-

afgaand of voorbij iedere duiding en conceptualisering. Dat er gebeurt is, 

aldus Lyotard, iets wat we met ons verstand niet kunnen bevatten, omdat 

21  B. Kunst, ‘The project horizon. On the temporality of making’.  
Manifesta Journal #16, 2012. www.manifestajournal.org/issues/
regret-and-other-back-pages/project-horizon-temporality-making.
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we altijd direct willen begrijpen, categoriseren en analyseren wat er precies 

gebeurt. De kunst van de avant-garde confronteert ons juist met dat onbe-

vattelijke er gebeurt, of eigenlijk, in Lyotards woorden, met de vraag: gebeurt 

er (arrive-t-il)?

[V]ernieuwing betekent doen alsof er veel dingen gebeuren en ervoor zorgen 

dat ze gebeuren. Daarmee bevestigt de wil zijn heerschappij over de tijd.  

Hij conformeert zich zo met de metafysica van het kapitaal die een technologie 

van de tijd is. Het nieuwe ‘loopt’. Het vraagteken van het Gebeurt er? 

onderbreekt. Door de gebeurtenis wordt de wil gebroken. De opgave van de 

avant-garde blijft: het breken van de aanmatiging van de geest jegens de tijd.22 

Exemplarisch waren voor hem de werken van de abstract-expressionistische 

kunstenaars; werken die niets voorstelden, maar juist daardoor in staat 

waren onze aandacht te trekken naar de voorstelling, of het voorstellen zelf, 

in het hier en nu. De immense populariteit van de Rothko-tentoonstelling in 

het Gemeentemuseum in Den Haag in 2014-2015 kan eens te meer als een 

bevestiging van dat verlangen naar het nu beschouwd worden.

Toch zou een dergelijke nostalgie naar, en op een voetstuk plaatsen van het 

heden onze argwaan moeten wekken. En niet alleen omdat ze – wellicht 

nog niet toen Lyotard die woorden schreef, maar zeker wel vandaag – sterke 

associaties oproepen met populaire vormen van oosters mysticisme, levens-

filosofieën en mindfulnesstrainingen die ons aansporen ‘in het moment’  

te zijn – om zo evenwel de productiviteit van onze arbeid te stimuleren  

 – alsook met de algehele ‘evenementalisering’ van de cultuur in de vorm 

van festivals en spektakels waar je ‘bij had moeten zijn’. Daarnaast biedt 

dat ons geen enkele oplossing voor het probleem van de verstarring van de 

geschiedenis. Integendeel, het opgaan en verwijlen in het quasi-mystieke 

moment neigt eerder naar een grote vlucht inwaarts. Bij zowel diegene die 

gegrepen is door Abramovic’ blik als diegene die Rothko’s doeken ‘ingezogen’ 

wordt, gaat het immers om een louter individuele ervaring.

Het zou dan ook onverstandig zijn om het concept van het nieuwe zon-

der meer te identificeren met de kapitalistische tijdslogica en daarmee 

te schrappen uit het lexicon van de kunst, of het denken over kunst. Het 

22  J.-F. Lyotard, op.cit., pp. 114-115.
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probleem is niet het nieuwe überhaupt, maar veeleer de ‘eeuwige weder-

keer van het nieuwe’ zoals beschreven door Walter Benjamin, oftewel de 

lege en automatische voortgang van de geschiedenis die niets nieuws onder 

de zon brengt. Het komt er derhalve op aan het nieuwe opnieuw te denken, 

teneinde de mythische natuurgeschiedenis te doorbreken.

DE TOEKOMST VAN HET NIEUWE
De voortdurend versnellende wereld gaat met ons op de loop en leidt, zoals 

gezegd, paradoxaal genoeg, eerder tot een verstarring van de geschiede-

nis dan tot werkelijke verandering. Het nieuwe is een relationele categorie, 

niet zozeer een eigenschap van dingen: het bestaat bij de gratie van het 

oude. Daarom kan het nieuwe, zoals Boris Groys al stelde, slechts herkend 

worden binnen de context en tegen de achtergrond van de traditie, of zoals 

hij het noemt de verzameling of collectie – bijvoorbeeld het museum of de 

bibliotheek.23 Waar traditie echter a priori afgewezen wordt en er collectieve 

amnesie heerst, wordt ook het nieuwe problematisch. 

Het opnieuw denken van het nieuwe vereist dus in de eerste plaats een 

andere houding ten opzichte van het verleden. “Always historicize!”, zoals 

filosoof en cultuurtheoreticus Fredric Jameson zegt – hij noemt het zelfs het 

enige absolute en transhistorische principe. Daarbij gaat het er echter niet 

om de last op onze schouders te verzwaren met bergen historisch materi-

aal, die eerder vleugellam maken dan ons in staat stellen te handelen – de 

‘historische ziekte’ waar Nietzsche al voor waarschuwde – noch moet het 

nieuwe in die context gezien worden als slechts een vorm van accumulatie, 

een volgende stap in een voortdurend vooruitgangsproces. Het nieuwe – het 

waarlijk nieuwe – staat ons veeleer toe om de traditie in een geheel nieuw 

licht te beschouwen.

Dat principe is ook wat Benjamin op het oog had met zijn begrip ‘nu-tijd’ 

(Jetztzeit), dat hij ontwikkelde in zijn Passagen-Werk en zijn geschied- 

filosofische thesen. Benjamin was een fel tegenstander van een evolutio-

nistisch vooruitgangsbegrip, volgens dewelke we passief toe zouden kun-

nen zien hoe de geschiedenis zich onder onze ogen voltrok, en dat boven-

dien veronderstelde dat al het menselijk lijden in het vooruitgangsproces 

23  B. Groys, Über das Neue. Versuch einer Kulturökonomie  
(München: Carl Hanser, 1992).
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beschouwd moest worden als een noodzakelijk kwaad – faule Existenz, zoals 

Hegel het noemde. De geschiedenis van de vooruitgang wordt bovendien 

altijd geschreven door de overwinnaars. Daartegenover ging Benjamins 

interesse juist uit naar ‘de lompen, het afval’, zoals hij het verwoordde, met 

andere woorden: de gemiste kansen van de losers van de geschiedenis.

Nu-tijd is een onderbreking van het vooruitgangsproces, maar moet niet 

begrepen worden als een simpel verwijlen in het heden. Integendeel, nu-tijd 

is een moment waarin een onderdrukt beeld uit een onverwerkt en onvol-

tooid verleden zich aan het heden opdringt, er een verbinding mee aangaat. 

Samen vormen ze wat Benjamin een ‘dialectisch beeld’ noemt: 

Het is niet zo dat het verleden zijn licht op het heden, of het heden zijn licht 

op het verleden werpt, maar beeld is datgene waarin het voorbije met het nu 

als in een flits in een constellatie samenkomt. Met andere woorden: beeld is 

de dialectiek in stilstand. Want terwijl de verhouding van het heden tot het 

verleden een zuiver tijdelijke, continue is, is de verhouding van het voorbije 

tot het nu dialectisch: zij is geen verloop, maar beeld, sprongsgewijs.24 

‘Dialectisch beeld’ en ‘dialectiek in stilstand’ zijn oxymorons: dialectiek ver-

onderstelt immers beweging, terwijl een beeld in de regel statisch is. Maar 

volgens Benjamin zijn beelden in staat om met elkaar te botsen, op elkaar 

te reflecteren en nieuwe betekenissen bij elkaar op te roepen. Hij spreekt in 

dat verband soms van Überblendung, een beeldspraak die onmiskenbaar is 

geïnspireerd door de fotomontages van Man Ray en John Heartfield, waarin 

twee foto’s over of naast elkaar afgedrukt zijn, opdat door de spanning tus-

sen de twee beelden iets nieuws ontstaat dat de som der delen overstijgt.

Benjamin geeft zelf het volgende voorbeeld van nu-tijd: de Franse Revolutie 

‘citeerde’ de beelden van de republiek van het antieke Rome. Een ‘tijger-

sprong’ in het verleden, noemt hij dat, die afrekent met de continuïteit van 

de geschiedenis. Met dat voorbeeld keert Benjamin zich impliciet tegen 

Marx, die in Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1852) de histori-

sche verkleedpartijtjes van de voorgaande revolutionairen juist belachelijk 

had gemaakt, en had gesteld dat de komende revolutie “haar poëzie niet uit 

24  W. Benjamin, Das Passagen-Werk. Gesammelte Schriften bnd. V; uitgegeven  
door R. Tiedemann (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982, pp. 576-577).
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het verleden kan putten, maar alleen uit de toekomst”25. Hier is Benjamin 

het dus niet mee eens: volgens hem laaft revolutionaire kracht zich aan 

“het beeld van de geknechte voorouders, niet aan het ideaal van de bevrijde 

kleinkinderen”.26  Dat inzicht plaatst een belangrijke kanttekening bij de 

hedendaagse restauratie van het utopische denken, dat immers steeds 

weer in de val dreigt te stappen van het verpanden van het heden aan de 

toekomst.

Nu-tijd is het gedenken van het lijden en de gemiste kansen, niet om ons 

melancholisch of cynisch te maken, maar juist om onze woede en veront-

waardiging te wekken, om ons tot handelen aan te zetten. Het enige dat 

immers continu blijft, is de onderdrukking en uitbuiting van de zwakkeren. 

“Dat het ‘zo verder’ gaat, is de catastrofe. Zij is niet wat te wachten staat, 

maar dat wat reeds gegeven is”, stelt Benjamin – een constatering die in 

niets aan actualiteit heeft ingeboet.27 Nu-tijd confronteert ons met de con-

tingentie van de geschiedenis: het had anders gekund én: het moet anders.

Wat betekent het, tot slot, om hedendaags te zijn? Kunnen we een her-

waardering geven aan het begrip ‘hedendaagsheid’? Het betekent dan in 

elk geval niet de ‘tijdgeest’ vatten of daarmee samenvallen, noch is het een 

gimmick die toegevoegd wordt aan de eeuwige wederkeer van het nieuwe. 

Kunstenaars die het verdienen hedendaags genoemd te worden, brengen 

het heden in botsing met het verleden, bijvoorbeeld door, zoals Kara Walker, 

historische beeldtaal te gebruiken om een ongeschreven geschiedenis van 

rassenhaat bloot te leggen, Anselm Kiefer die zijn landgenoten confron-

teert met de zwarte bladzijden uit hun verleden, of Jimmie Durham, die in 

zijn werk de geschiedenis van onderdrukking en uitroeiing van de native 

Americans verwerkt. Die kunstenaars zien het heden niet als een moment in 

een continue stroom, maar lichten het heden juist op uit die stroom. Alleen 

door de geschiedenis te herschrijven, kan het waarlijk nieuwe ontstaan.

25  K. Marx, ‘Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte’. In MEW, deel 8  
(Berlijn: Dietz, 1987, p. 117). 

26  W. Benjamin, Maar een storm waait uit het paradijs. Filosofische essays over taal en 
geschiedenis; vert. I. van der Burg & M. Wildschut (Nijmegen: SUN, 1996, p. 149). 

27  W. Benjamin, op.cit. 1982, p. 592.


