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Met een waterbus, door weer en wind heen voer ik naar de overkant. Daar waar het oog op me wachtte, 

eeuwig standvastig met haar opvallend hoekige dak, dat bijna uitdagend naar de donkergrijze wolken 

boven haar wijst. Allemaal natte voetstappen op het dek onder me, waar talloze fietsers en lopers elke 

dag weer oversteken. Ik reisde af naar het Eye Filmmuseum. Waar er een filmmaker op me wachtte. 

Niet speciaal op mij, maar op iedereen die de tentoonstelling kwam bekijken. 

 

Chantal Akerman laat zien dat ze een beetje rebels is, feministisch ook. De eerste film toont meteen haar 

visie op wat een vrouw zou kunnen doen in de keuken, in een huis. De jonge vrouw die ik zie, zie ik 

eerst door geluid. Ze lijkt melodiën van liedjes te zingen. Eerst zijn de klanken nog neuriënd, maar later 

zingt ze steeds sneller en scheller. Een gevoel van onbehagen bekruipt me, dit is geen net meisje. Dat 

zijn nog kleine woorden als ik later het beeld zie, waarop ze het gas van een kookstel aanzet en 

daarboven een lap stof in brand steekt. Zelf drappeert ze zich over het fornuis, alsof ze wacht tot iemand 

haar zou komen redden en weg zal halen uit deze gevaarlijke situatie. Ik als toeschouwer kan nu eenmaal 

niks doen, maar ik zou willen roepen dat ze niet zo dom moet zijn en daar vandaan moet komen.  

 

Het volgende werk staat hiermee in contrast, op veel manieren. Ten eerste gaat het over heel veel 

mensen, in plaats van één persoon. Het is veel kalmer en eentoniger, standvastiger. Een werk om langs 

te lopen, niet om van A tot B af te zien. Het zijn beelden van onderweg zijn, van geroezemoes, van 

stemmen en geluiden die aanhoudend te horen zijn. Van stations, plekken waar veel mensen naast elkaar 

staan. Een stuk of twintig vierkante televisie-schermen staan achter en naast elkaar opgesteld en ik kan 

er precies tussendoor lopen. Telkens drie rijen links en drie rijen rechts. De mensen hebben mutsen op 

en jassen aan, tassen in hun handen die lijken te wijzen op de werkdag waarvan ze terugkomen of waar 

ze naartoe gaan. Ik wandel erlangs, me bewust van de kloof in de tijd. Deze dames en heren komen uit 

een halve eeuw voordat nu er is. Het beeld zelf is niet alleen korrelig, ook mijn kennis over toen is niet 

scherp.  

 

Nu ik de kloof heb doorlopen, zie ik een scherm, ook korrelig beeld. Van lantaarnpalen, in het begin. 

Alsof ik in een auto zit en mijn blik alleen maar omhoog houdt. Af en toe komen oranje en gele lichten 

langs. Omdat dit beeld zich steeds herhaalt, steeds minder laat zien van de omgeving en steeds abstracter 

wordt, richt ik me op het geluid. Dat is een stem, een vrouwenstem die Engels tegen me praat. Ze heeft 

een beetje een Frans accent, geloof ik. Als ik me beroep op mijn kennis van zuidelijke stemmen. Ze 

vertelt een gedicht dat niet rijmend is, maar wel oprecht. Tenminste, dat is wat ik denk te horen. Ik kan 

me niet meer herinneren wat ze precies zei, maar wel dat naarmate de vlekken licht onduidelijker 

werden, de abstractie van woorden ook toenam. Het eindigt in gevoelens, die niet vast te pinnen zijn. 

 

Zoals de tijd in het werk met de lichten naar een abstractie toespitst, kan dat ook gebeuren in 

letterlijkheid. Alle kleine aspecten van het lichaam van de vrouw voor me worden benoemd. Dezelfde 

vrouw die zich over het fornuis legde, toont zich open en bloot. Rustig nu, met kritische woorden over 

wat ze ziet in de spiegel. Ze ziet zichzelf en heeft het over zichzelf. Maar terwijl de specifieke elementen 

van haar me doen denken aan hoe anders ik ben, schept ze ook een soort uniform beeld over elk 

vrouwelijk lichaam. Over hoe wij allemaal anders zijn, maar toch opgebouwd uit dezelfde vormen en 

bouwstenen. De vrouw spreekt subjectieve uitingen op een objectieve manier uit, ze laat ze klinken als 

waarheden. Ze zijn niet bedacht en verzonnen, maar met punten in de aarde gestoken. Ik heb er niets 

meer over te zeggen of aan te veranderen, nu ik hier zo met haar meekijk. Ik kan alleen maar observeren. 

Iets waarvan ik weet dat het eigenlijk niet hoort. 

 

In deze ruimte is ook een andere vrouw te zien, wel een stuk of acht keer naast elkaar. Ze zit aan een 

tafel en dommelt telkens een beetje in slaap. Maar niet tegelijk op alle beelden, steeds iets later, een 

beetje vertraagt. Daarna lees ik pas dat het een deel is van een langere film, waarvan dit de scene is die 



komt als ze net iemand heeft vermoord. De vrouw die zo dommelt heeft gelijk een hele andere status, 

een ander karakter voor mij gekregen. 

Er is ook meer aandacht nodig voor de film in een hotel, die ernaast speelt. Vanuit een lift wordt 

langzaam een gang doorgelopen en langzaam ook weer terug. Door alle cliché’s uit de filmindustrie 

verwacht ik half dat er plotseling iemand tevoorschijn komt, maar dat gebeurt juist niet. De traagheid 

en eentonigheid werkt denk ik niet zo goed in deze tentoonstellings-vorm. Ik loop te snel verder, denk 

ik. Maar ik heb ook geen zin om lang te wachten. 

 

Dan zie ik een koepel, een stoffen installatie waar projectoren tekst op laten bewegen. Sierlijk en zwierig 

is het handschrift, wat doet verwijzen naar datgene achter een muurtje, in dezelfde ruimte.  

 

Maar eerst buig ik naar rechts af, naar nog een andere kamer. De kamer van een stad. Met geluiden van 

oude pop-liedjes die vergeten zijn en beelden van reclameborden. Onscherpe foto’s van een boot in een 

haven kunnen me niet echt raken. En net voor het grote scherm staan twee kleine aquariumpjes, lijkt het 

wel. Waar plastic visjes oneindige rondjes in zwemmen. Omdat ik water zie op de beelden? Gaat het 

werk over de zee? De combinatie tussen die twee is voor mij een beetje zoek. 

 

Dan de film en het werk dat een betere en duidelijkere verbinding maakt met de tekst-koepel waar ik nu 

voor de tweede keer langs ben gelopen. Het is een film over een tijd die al voorbij is. Een Frans gesprek 

tussen twee vrouwen, waar ik al vrij snel uit op kan maken dat ze moeder en dochter zijn. Een dagboek 

is het begin van het gesprek. Waarin bladzijden zijn geschreven door allebei de vrouwen en ook door 

iemand anders in hun familie. De zus, als ik het me goed herinner. Met drie handschriften, drie mensen 

die een beetje van zichzelf geven en het achterlaten in een simpel boekje. Handschrift is ook wat ik zie 

op het scherm dat deze ruimte half afscheid van de gang daarachter. Op doorzichtige stof wordt 

geprojecteerd met een klein stukje tekst, met bogen en bochten geschreven zoals alleen een fysieke hand 

kan, in onregelmatige letters. Dit beeld is de inleiding op het gesprek. Waar generaties worden 

besproken, karakters met elkaar vergeleken. Gewoontes die zijn overgenomen en  keuzes die zijn 

gemaakt. Twee vrouwen met hetzelfde bloed in dezelfde ruimte, die even opstandig zijn tegenover de 

keuzes die al voor je gemaakt zouden zijn.  

 

Hoe rustig en gezellig de film over familieverbanden is, hoe snel en luid is de volgende ruimte. Ik weet 

niet precies wat ik zie, maar ik weet wel dat ik er een beetje door wordt overdonderd. Vijf schermen 

tonen in een V-vorm snelle bewegingen door een woestijn-achtig landschap. Iemand die op de vlucht 

is, maar daar moet ik vooral aan denken door het geluid van onheilspellend roepen. Een roofvogel die 

zijn kreet laat horen en het gerommel van heel vlug onderweg zijn. Ik ben op mijn hoede, misschien 

zelfs een beetje angstig. Ik hoor wel mensen, maar ik zie ze niet. Het is verontrustend dat die hier ook 

ergens zijn, in deze uitgestrekte, weidse omgeving die voor mensen zoals ik geen veiligheid biedt. Niets 

is vast, tastbaar. Er is geen plek van rust, lijken de beelden te zeggen. Beelden die alsmaar doorgaan met 

het snel gaan en vluchten. Ook in deze ruimte zie ik twee keer een klein nep aquariumpje. Waar ze de 

vorige keer misschien nog een verbinding aangingen met de boot in het water, ben ik er nu helemaal 

door in de war. Het lijkt wel een vergissing, per ongeluk neergezet voor dit snelle beeld van mensen 

onderweg. 

 

 

Veel verschillende beelden zijn voorbij gekomen in deze tentoonstelling. Akerman heeft ongetwijfeld 

nog meer gemaakt dan alleen deze negen werken. Dat vermoed ik niet alleen door het kleine aantal, 

maar ook aan de verscheidenheid die ze laten zien. Van een feministische vrouw, tot een eenkleurige 

menigte. Van reclame in een stad tot vluchten in een woestijn. Haar woorden zijn soms een zorgvuldig 

uitgekozen palet, soms een vloeiend gesprek, dan weer melodieus en hummend en soms afwezig. De 

korreligheid laat me bij het werk met de reclames een beetje ongemakkelijk voelen, maar heeft bij 

werken zoals die met de straatlantaarns juist een verhoogde esthetische waarde. De kleine aquariumpjes 

zetten me voor een raadsel, waarom die twee keer terugkomen zal ik misschien nooit begrijpen. Maar 

ik begrijp wel dat Akerman een vrouw is met lef, die zichzelf durft te laten zien. 


