
Fiat Lux (THN), hedendaagse visuele kunst en verlichting.  
 
De titel van deze tentoonstelling, ‘Fiat Lux’, kwam opgeborreld bij het 
bezoek aan de eerste tentoonstelling in Pilar, ‘JRSLM’, gecureerd 
door mijn collega Hans De Wolf. De letters staan voor Jeruzalem, niet 
zomaar een stad, maar een symbool voor een deel van de Westerse 
geschiedenis. Het Westen werd bepaald door Jezus en het 
christendom dat op zijn rots, Petrus, beleden werd in zijn domus. 
Jeruzalem is daar onlosmakelijk mee verbonden, samen met de 
betwistingen aangaande die plek door de andere monotheïstische 
godsdienst, die het spoor van Mohammed volgde. Als men er Mozes 
bij rekent komt men bij een driemanschap, dat in een 17de eeuws 
pamflet “De Tribus Impostoribus” werd genoemd, een ketterse 
gedachte met wortels tot in de 10de eeuw, dat die profetische heren 
voorstelde als drie bedriegers. Het was een anonieme tekst, een 
oude methode om het risico op het hoofd verliezen te minimaliseren. 
Een jaar geleden overkwam Samuel Paty dat, de leraar geschiedenis, 
die ondertussen een gehuldigde martelaar voor de vrije 
meningsuiting is geworden. Deze tentoonstelling mag als een 
hommage bezocht worden, een korte bedevaart, al dan niet al 
vloekend, voor dit slachtoffer. Temeer omdat hij les wou geven over 
de kracht van het medium beeld, en lof wou betonen aan de Lach, de 
zotte zuster van de Waarheid.  
 
Vijftig jaar heb ik consequent het vrije denken beoefend zoals mij dat 
aan mijn universiteit, de VUB, geleerd werd. Men kan daar niet te 
veel in oefenen. Het was mijn professor filosofie Leopold Flam die 
steeds maar benadrukte het vrije woord hoog te houden en het hoge 
woord vrij te voeren. “Filosofie is atheïsme”, was zijn leuze. (1) Sinds 
enige tijd ben ik toleranter geworden ten aanzien van de intolerantie 
van dogmatische godsdiensten. De rede als basis van het vrije 
denken, veronderstelt dat men kan denken. Dat is niet aan iedereen 
gegeven, of minder elitair geformuleerd, niet iedereen neemt zijn 
kans om dit te doen. ‘Geloven’ is een gemakkelijkere attitude. Men 
mag er overigens niet aan denken in hoeveel gevallen we gedwongen 



worden in een geloofsrelatie. Educatief-pedagogisch heeft religie zo 
haar voordelen, zolang een overdreven proselitisme me niet wil 
bekeren of in wetten bewerkstelligt wanneer leven in stand moet 
blijven, bij ontstaan of bij vergaan. Los daarvan placht Voltaire al eens 
te zeggen dat hij geen atheïst was, omdat het geloof in een 
opperwezen belette dat zijn huispersoneel er met het zilver servies 
van doorging. Ik heb geen zilverbestek, dus ik blijf volbloed atheïst.  
 
De Westerse cultuur heeft niet enkel het christendom als 
voedingsbodem. Naast Jezus is er Socrates. Beide heren toonden wel 
wat verwantschap: hun plek was de markt waar ze de gewone mens 
toespraken; beiden te lui om boeken te schrijven; ze vertelden 
dingen die ongehoord waren, waardoor ze door de gemeenschap ter 
dood gebracht werden; ze waren geen familiemensen; ze bezaten 
wel een vriendenkring van gelijkgestemden; ze waren beiden 
wijnliefhebbers, zelfs in die mate dat één van de twee water in wijn 
veranderde om het tekort aan te vullen. Hier vertoont zich al een 
verschil. De wonderen-verrichter was autoritair. Hij hield van smart 
en lijden. Hij had de waarheid in pacht en wou bekeren. Hij ging uit 
van de domheid van de mens en bleef maar over zijn Vader leuteren. 
Hij hechtte meer belang aan iets als de ziel dan aan het lichaam in 
een dualiteit waarin het laatste een gevaar was voor het eerste.  
De oproeper tot bewondering was anti-autoritair, blij, vrolijk en vrij. 
Hij kon zich respectvol verstaan met zijn gesprekspartners die hij als 
individuen benaderde. In die dialoog ging hij er van uit dat de 
mensen het goede kennen en uit zichzelf halen. Hij was niet gebrand 
op het uitbouwen van een leer. 
 
“Fiat lux” staat in de Latijnse vertaling van de bijbel (Genesis 1:3). De 
vertaling luidt: “daar zij licht” en er was licht op Gods bevel. Het is 
uiteraard niet op deze religieuze uitspraak dat de titel van deze 
tentoonstelling slaat. Letterlijk, wat stug vertaald, zou het klinken als 
“laat het licht worden gemaakt”. Belangrijk is dat het werkwoord niet 
“zijn” betekent, maar “maken” en dat is de naam van de handelingen 
van de kunstenaar. Het kunstwerk is dus het licht. De kunstenaar is 



de profeet van de god die hij in het diepst van zijn gedachten is. 
Filosofisch gaat het over de ‘Verlichting’ zoals die een eerste maal 
ontstaan is in het oude Griekenland. Men begint deze periode graag 
met 28 mei 585 voor onze tijdrekening, de dag dat een door Thales 
van Milete op basis van astronomische kennis voorspelde 
zonsverduistering bleek uit te komen. Het verzinnen van mythen, was 
niet langer de enige poging om de wereld te begrijpen. Dat denken is 
vandaag nog verhelderend ter inspiratie van onze levensweg. Het 
hoogtepunt is Plato die zijn leermeester Socrates opvoert om zijn 
eigen filosofie uit de doeken te doen. Al mag men die zogenaamde 
voor-Socratici zoals Heraclitus, Democritus en Epicurus, niet 
onderschatten in dat verlichtingsverhaal. Aristoteles bracht de 
filosofie het dichtst bij de wetenschap om dan in de duistere 
middeleeuwen scholastisch te worden, d.w.z. een theorie die 
dogmatisch niet meer in vraag gesteld wordt. Niet vooraleer een 
uitloper van Plato, het neoplatonisme van Plotinos (+/- 205-270) 
mondde in een mystieke leer: de van zichzelf geledigde, 
onmiddellijke vereniging met het goddelijke. Een dergelijke mystiek 
was voordien ongezien in de Griekse filosofie. Tenzij bij Philo van 
Alexandrië (25 V.O.T. - 50 N.O.T.), bijgenaamd de Jood, die poogde 
het oud-testament via allegorische interpretatie met de Platoonse 
Ideeënleer te verbinden. Daarnaast geloofde hij in een Verlichting die 
onmiddellijk van God kwam. Hij vond het volstrekt beneden de 
waardigheid van God dat die in de klei zou hebben geploeterd om de 
mens te scheppen. Die god is de logos, de Rede die de mens 
bestuurt.  
 
Het duurt tot het midden van de 17de eeuw vooraleer weer van 
Verlichting sprake is in de humanistische zin van het woord. De eer 
om dat licht aangestoken te hebben komt toe aan Descartes (1596-
1650), de grondlegger van het rationalisme. Het is samengevat in zijn 
devies ‘cogito ergo sum’, dat van hetzelfde kaliber is als het ‘ken 
uzelf’ van Socrates. Hij stelde het belang van het gebruik van het 
verstand voorop als middel om een weg te vinden in het leven. 



Door de studies van Jonathan Israël (2) werd de Verlichting van de 
18de eeuw vervroegd naar de 17de, onder de naam ‘radical 
enlightenment’, die aanvangt met Spinoza (1632-1677) en zijn kring 
van vrijdenkers. Deze fakkel wordt overgenomen door de Franse 
denkers in de ‘Siècle des Lumières’ die zich tegen dogmatisch 
autoriteitsgeloof verzetten. De verlichtingsfilosofen wantrouwden 
het dom houden van het volk door de kerk. Angst door bijgeloof is 
voor niets goed. Elk geloof is overigens bijgeloof. Het epicurisme 
komt hier weer aan het licht via een oproep om te genieten van het 
leven. Al waren de filosofische kransjes in de salons hedonistischer 
dan de leer van Epicurus voorschreef. Uiteindelijk zag hij genot als de 
afwezigheid van pijn en dronk dus ook water in plaats van het risico 
te lopen op een kater door wijn. In de literaire salons werd er op 
geen glas gekeken. Vroomheid bleek nutteloos, want na de dood is er 
geen beloning te verwachten. Vanuit een materialistische visie werd 
de mens beschouwd als een intelligente machine van vlees en bloed. 
Die redelijkheid is overigens een goede basis voor geestelijke 
vriendschappen. De mens is vrij te leven zoals het hem past, want 
een goddelijke voorzienigheid is een fabeltje. (3)  
 
De kernachtige omschrijving van dit vrije denken vindt men bij Kant 
(1724-1804) in zijn tekst uit 1784, ‘Was ist Aufklärung?’: “Verlichting 
is het afscheid van de mens van zijn onmondigheid die hij aan zichzelf 
te wijten heeft. ‘Onmondigheid’ is het onvermogen om zich van zijn 
verstand te bedienen zonder dat iemand anders leidinggeeft. ‘Aan 
zichzelf te wijten’ is deze onmondigheid wanneer de oorzaak ervan 
niet gelegen is in gebrek aan verstand, maar in een tekort aan 
initiatief en moed om er zich zonder leiding van iemand anders van te 
bedienen. Sapere aude! Heb de moed je van je eigen verstand te 
bedienen! Is dus de leuze van de Verlichting.” (4) Aldus luidt zijn 
openingszin. In de volgende paragraaf geeft hij weer dat slechts 
weinigen tot die mondigheid in staat zijn. “Heel het schone geslacht” 
valt daar uit de boot. We zullen die miskenning van het vrouwelijk 
vermogen maar toeschrijven aan de tijdsgeest en niet aan de 
mannelijke bekrompenheid van Immanuel. Of vergeven we het hem 



niet, vermits reeds de radicale verlichting een eeuw voordien de 
vrouwenemancipatie als een van de kenmerken van de beweging 
had. Dat lezen we bij Jonathan Israël: “Verschillende schrijvers 
borduurden voort op de stelling dat, indien de ondergeschikte positie 
van de vrouw binnen het huwelijk, het gezin en het rechtssysteem 
niet is ingesteld door een goddelijke voorzienigheid en niet gegrond 
is op openbaring, het hele systeem van de verhoudingen tussen de 
seksen in christelijke, joodse, islamitische en andere 
gemeenschappen geen rechtsgrond heeft, evenmin als de eenzijdige 
onderdrukking van de vrouwelijke seksualiteit. Adriaan Beverland 
(1650-1716) was de eerste die een radicaal standpunt ontwikkelde 
over dit onderwerp en die, evenals degene die na hem kwamen, 
uitging van een spinozistische stellingname. (5) Kant had dus geen oog 
voor het belang van de verlichting voor het feminisme. 
 
De Verlichting heeft ook haar invloed gehad op meerdere 
revolutionaire stromingen in de 19de eeuw: het liberalisme, het 
socialisme en het anarchisme. Toch worden ook de eerste kritische 
vragen gesteld in die eeuw. Niet de conservatieve reacties van de 
tijdgenoten van de verlichte geesten, maar uit een hoek die men niet 
zou verwachten. Nietzsche (1840-1900) was de eerste om zijn 
bedenkingen te verwoorden bij een licht dat geen rekening houdt 
met de duistere kanten van het leven. Hij deed dat reeds ten aanzien 
van de oud-Griekse verlichting door Socrates ‘decadent’ te noemen 
omdat hij een gebruik van de rede voorstond dat het dierlijke in de 
mens negeerde. Hij maakte het onderscheid tussen het ‘apollinische’, 
het redelijke, en het ‘dionysische’, de roesmomenten in het leven. 
Deze laatste zijn ook verbonden aan de creativiteit. Hij hield dan ook 
van de tragedies van Aeschylos en Sophocles die de duisterheden van 
de menselijke psyche op toneel brachten. Nietzsche hield minder van 
Euripides, bij wie Socrates allicht in het amfitheater zat. Dit omdat 
deze zijn stukken liet begeleiden door rationele bedenkingen, terwijl 
de twee voorgangers de menselijke problematiek doorleefd op de 
scène brachten in een totaalspektakel. Dit was geen obscurantisme 
vanwege Nietzsche, maar een esthetische opvatting. De kunst 



verlicht de duisternis door haar uit te beelden, niet door erover te 
vertellen. Los daarvan stelde hij vragen. Wie is dat ‘ego’ wel van het 
‘Ik denk dus ik ben’? Wat is dat ‘zelf’ van het ‘Ken uzelf’? Wat is het 
identieke van de identiteiten? Die zijn niet zo eenduidig. Bij Freud 
wordt het: “Het ik is geen heer in eigen huis”. Deze ‘Unheimlichkeit’ 
is de hoofdsfeer van de kunst van vandaag.  
 
In het voetspoor van Nietzsche maar door Marx gedegen gekleurd, 
ontwikkelden twee leden van de Kritische Theorie, Adorno en 
Horkheimer, een ‘Dialektik der Aufklärung, één van de belangrijkste 
filosofische werken van de 20ste eeuw. Ze deden dit tijdens 
gesprekken in het veilige Los Angeles, en niet op plekken in de buurt 
van Hitler waar voor Joden de concentratie te groot was geworden. 
De dialectiek van de verlichting waarschuwt tegen een bepaald soort 
rationaliteit, nl. de berekende rede die in dienst staat van totalitaire 
macht: “Vanouds heeft verlichting, in de meest omvattende zin van 
voortschrijdend denken, het doel nagestreefd, bij de mensen de 
vrees weg te nemen en hen als heer en meester te laten optreden. 
Maar de volledig verlichte aarde straalt in het teken van triomferend 
onheil.”, luidde de openingszin. (6) Ze hebben het vooral over de 
‘instrumentele rede’, deze die een doel nastreeft waarbij de 
middelen geheiligd worden. Elk weten is ook macht, in de kern van 
hun betoog en een paar paginae verder lezen we: “De verlichting 
verhoudt zich tot de dingen als de dictator tot de mensen. Hij kent ze, 
voor zover hij ze kan manipuleren.” (7) Interessant voor mijn betoog is 
dat hun theorie onderbouwd wordt door twee figuren uit de kunst, 
meer bepaald uit de literatuur. Enerzijds, Odysseus van Homeros, 
voor wie de list en zijn soms bedrieglijk onderhandelingsvermogen, 
de weg was om macht uit te oefenen op zijn omgeving. Anderzijds, 
Juliette bij Sade, die haar erotische losbandigheden door de 
rationaliteit liet beheersen. Voor Adorno en Horkheimer was het 
verband tussen kennis en macht reeds aanwezig in de mythische 
poging tot het begrijpen van de wereld. Omgekeerd heeft de 
verlichting en wat ze ontketend heeft ook haar eigen mythologie 
ontwikkeld. Deze ommekeer maakt dat de verlichting ook toepasbaar 



is op maatschappelijke onderdrukking, politiek geweld en 
oorlogssituaties. Laat ons niet vergeten dat het boek geschreven 
werd tijdens de oorlogsjaren waarin men gedwongen kamperen 
moest in het voorgeborchte van de uitroeiingsovens. Echt dialectisch 
wordt hun verhaal, wanneer men beseft dat de twijfels van beide 
eminente filosofen aan de zuiverheid van de verlichting, zelf het 
gevolg is van een verlicht denken. Uit hun uitweidingen over twee 
literaire figuren, durf ik te besluiten dat de kunst een zeer geschikt 
medium is om de verlichting via het visualiseren van de duisterheden 
beter te begrijpen, en omgekeerd. Claude Lévi-Strauss heeft ook 
gewezen op de onmogelijkheid om de Westerse wetenschap, langs 
de ene kant te plaatsen tegen een niet-Westers niet-weten wegens 
de mythologische wijze van begrijpen. Hij had het over het ‘wilde 
denken’ waartoe tot op vandaag de hedendaagse kunst behoort. Ze 
situeert zich tussen wetenschap en de mythe. 
 
Terug naar de tentoonstelling. Van een aantal alumni van het HISK, 
die ik als voorzitter leerde kennen en nadien bleef ontmoeten, 
werden werken geselecteerd die een tipje van de sluier opheffen 
voor het begrijpen van die dialectiek tussen duisternis en verlichting. 
“Du choc des idées jaillit la lumière!” Kunstwerken zijn vormgegeven 
ideeën. De kunst die in ‘Fiat Lux’ te zien is, is niet schokkend in de 
ethische zin, wel in de esthetische verwondering van de confrontatie 
met een ongewone vorm die open betekenissen produceert. 
Het concept van de tentoonstelling werd als volgt aan de kunstenaars 
meegedeeld: “De titel van de tentoonstelling luidt : ‘Fiat Lux’ en wijst 
op de Verlichting waar de VUB een kind van is. De opening kadert 
overigens ook in de jaarlijkse herdenking van de stichter van de 
ULB/VUB, Théodore Verhaegen (20 november 1834). “Verlichting” 
mag in de ruimste betekenis begrepen worden, het kan dus ook 
kritisch bevragend over de duisterheid gaan of een invraagstelling 
van de verlichting inhouden, zoals de filosofen reeds 50 jaar doen, of: 
… kunst voorondersteld vrijheid.”  
 
En om met Leopold Flam te eindigen: 



“Geen enkele denker uit de oudheid heeft ooit aan de Rede 
getwijfeld, zelfs de sceptici niet. Het ging deze laatste niet om de 
onmacht der ratio te bewijzen, maar wel de zwakheid der 
verschillende scholen en stelsels.” (8) 
 
Willem Elias 
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