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bewondering is niet ontdekking maar het eer-

herstel en daardoor ook de trouw. 

Is het enthousiasme hongerig, vraatzuch-

tig, wreed, bloeddorstig, onbeschaamd en 

obsceen; de bewondering daarentegen is voor-

zichtig, op afstand, voorkomend. Het werk-

woord ‘moeten’ dat eigen is aan het enthou-

siasme en het klassieke geeft geen pas in de 

bewondering (men mag bewonderen, men kan 

bewonderen). 

Is het enthousiasme hongerig, vraat-
zuchtig, wreed, bloeddorstig, onbes-
chaamd en obsceen; de bewondering 
daarentegen is voorzichtig, op afstand, 
voorkomend. 

De woorden der bewondering zijn: uitein-

delijk, toch, welbeschouwd (wat een mooi 

woord!). Ze verwijzen naar afsluiting en con-

clusie, niet naar een project. Wat men bewon-

dert, bootst men ook niet na. Het bewonderde 

is geen model. De bewondering van de zoon 

streeft juist geen imitatie van de vader na. Het 

bewonderde is niet imiteerbaar, want geen wet. 

Men aanvaardt het bewonderde, men onder-

gaat het niet. Deze bescheidenheid heeft het 

enthousiasme niet. Juist die bescheidenheid is 

de achillespees van de bewondering: men kan 

bewonderen zonder te kennen. Het bewon-

derde als doxa, als culturele mythe (het bewon-

derde opgeslokt door consumptie (Barthes). 

Is het museum het natuurlijke huis der 

bewondering (iedere ruimte waar bewonderd 

wordt, is een museum), thuis is de plek der 

ontroering (waar ontroering is, is er een thuis). 

Noch enthousiasme, noch het klassieke, noch 

de bewondering hebben een plaats voor ont-

roering. Waarschijnlijk is ze er, maar ze speelt 

geen vestigende rol in hun traject. Wat na het 

enthousiasme, na de passie, na de bewonde-

ring? In het allerbeste geval dit dus: ontroering. 

Net als enthousiasme en bewondering 

heeft ontroering een ideaalruimte, een eigen 

tijdsvorm, een eigen gestiek. Het enthousiasme 

is theatraal en hunkert naar applaus, naar col-

lectiviteit, naar de mars. De bewondering is een 

visuele projectie en vraagt stilte en stilstand. De 

bewondering verheft, ze geeft aan het verticale 

een passionele een invulling. De ontroering 

is intiem en vraagt het huis. Haar gebaar: de 

handen voor de ogen gehouden. Haar zintuig is 

auditief. Men moet het werk in zijn intimiteit 

horen. Ontroering of de muziek.

Het huis is de plaats zonder verandering: 

in het huis schuilt men tegen de verandering. 

Het huis weert de verandering. Iedere verande-

ring bedreigt het fragiele evenwicht van geluk 

en drama, van herinnering en voortleven, 

van herhaling en het verrassende geschenk. 

Het huis, dat is niet meer en niet minder dan 

de door duizenden voetstappen afgesleten 

arduinsteen. 

De plaats van de ontroering is de muur van 

de woonst, ver weg van de kilte van de muse-

umzaal, van de grandeur van het theater. 

Ontroering zit tussen herinneringen. Een huis 

is de steeds verder toegroeiende necropool van 

het private leven. De objecten hebben er een 

leven als in een sprookje van Andersen, eerder 

dan in de roman van Proust. Minder het object 

van waarneming, dan van magie (Benjamin). 

Daartussen enkele kunstwerken als tegen-

beweging, om de necropool te laten ademen, 

om aan de verschrikkelijke anonimiteit der 

herinneringen (iedereen herinnert zich het-

zelfde) toch een eigen signatuur te zetten. De 

objecten die men uit het verleden meesleept en 

waaraan men een magische kracht toeschrijft, 

worden in het kunstwerk met een stijl buiten 

spel gezet. Het intieme ontslaat de noodzaak 

van keuzes, het kunstwerk middenin de inti-

miteit affirmeert dat het leven ook keuze is. 

Ontroering heeft minder met het herinneren, 

meer met die keuze te maken, met de spanning 

tussen beide: het leven als project ingebed in 

het leven als ooit gedane, niet meer ongedaan 

te maken keuze. De ontroering radicaliseert 

de herinneringsarbeid: hier en nu had dit 

ook kunnen zijn, maar hier en nu ziet men de 

onverbiddelijke schaduw van de ooit gemaakte 

levenskeuze. 

 

In het gevecht met de herinnering zijn het 

manifest van het enthousiasme, de wet van het 

klassieke, de zekerheden der bewondering niet 

van dienst. Het ‘moeten’ helpt niet meer; in de 

intimiteit gaat het om kunnen. Waarmee kan ik 

leven? Waar kan ik me in herkennen? Wat kan ik 

nog doen te midden van het lapidarium van het 

reeds geleefde? Waarmee kan ik verder leven, is 

de vraag naar het goede leven. Zo is het huis der 
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