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Ferme Libert, Malmédy, 2 januari 2021, 17u12

De combinatie van sneeuwval en de kerstvakantie lokt eind december – 
ondanks het algemeen ski-verbod in België – een massa volk naar  
de Hoge Venen. Op 1, 2, 3, 9 en 10 januari 2021 wordt een deel van het 
gebied tussen 8u ‘s morgens en 17u ‘s avonds afgesloten voor  
het publiek. 

Volgens de metingen van het KMI op Mont Rigi sinds het midden 
van de jaren zeventig daalt het gemiddeld aantal sneeuwdagen per jaar, 

net als de gemiddelde hoeveelheid sneeuw. In 2010 werd de nabijgelegen  
skipiste Ferme Libert in Malmedy omgevormd tot Bike Park Ferme 
Libert. Tegen de noordelijke gevel van de machinekamer hangt een gele 
affiche. Ze kondigt een openbaar onderzoek aan in het kader van een 
omgevingsvergunning. De eigenaar wil het reliëf en het terrein aanpassen  
ter uitbreiding van de bestaande mountainbikepiste. 

Arnout De Cleene
& Michiel De Cleene

zes lege plaatsen
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Koningin Elisabethzaal, Antwerpen, 16 mei 2019, 14u24

Opgejaagd en overvallen door een hevige storm, komt Siegfried binnen 
in een schijnbaar verlaten huis. Vermoeid laat hij zich vallen op een 
tapijt van berenhuid. De tenor laat zich voor het eerst horen: ‘Wess’ 
Herd dies auch sei, hier muß ich rasten’ (‘Wiens haard dit ook moge 
zijn, hier moet ik rusten’).

Het orkest neemt een pauze tijdens de repetitie voor Richard Wagners 
Die Walküre (Antwerp Symphony Orchestra, onder leiding van Edo de 
Waart). Behalve de geluidstechnicus is de zaal verlaten. De rode stof van 
de lege zitjes werpt een warme rode gloed op de houten muurbekleding. 

Dankzij de recente renovatie (2016) naar het ontwerp van Simpson-
Haugh & Partners, in samenwerking met Kirkegaard Acoustics, steeg de 
akoestische score van de Koningin Elisabethzaal van 6/10 naar 9,3/10. 

Een computermodel van de geplande concertzaal in het wedstrijdvoorstel 
van de architecten (Open Oproep 1704) toont dat klank bijna een seconde 
langer galmt wanneer de zaal leeg is. De stoffering van de zitjes mag de 
absorptie van een publiek niet nabootsen, verklaren de architecten. Over-
matige absorptie door de stoelen in een poging om de aanwezigheid  
van het publiek tijdens repetities te compenseren, zou de algehele geluids-
absorptie van de concertzaal verhogen. Dat zou op zijn beurt vereisen dat 
het orkest met meer volume moet spelen, wat zo ten koste zou gaan van 
de intimiteit.
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P&O Ferries Terminal, Zeebrugge, 24 december 2020, 13u00

De P&O-ferry Pride of Bruges ligt aangemeerd in de haven van 
Zeebrugge. De veerboot wordt ingezet op de lijn tussen het Europese 
vasteland en de Noord-Engelse havenstad Hull. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden duurt de nachtelijke oversteek dertien tot vijftien 
uur. Aan boord kunnen passagiers de laatste Hollywood-blockbusters 
bekijken in de cinemazaal of genieten van een liveband en cabaret in de 
Sunset Show Bar. 

Eind december 2020 spelen verschillende factoren gelijktijdig in op 
het schip. Er is een variant van COVID-19 opgedoken in Groot-Brittannië.  
Het aantal besmettingen stijgt zienderogen en de druk op de National  
Health Service is groot. Niet-essentiële reizen tussen België en het 
Verenigd Koninkrijk worden sterk afgeraden en in beide richtingen 
volgt een verplichte quarantaine. Ondertussen naderen de Brexit-onder-
handelingen hun deadline. Op 24 december is het verre van zeker dat de 

onderhandelaars een akkoord zullen bereiken. Het vrachtverkeer in  
en rond Calais en Dover is druk: er is angst voor een tekort aan voedsel 
en medicijnen.

COVID-19 en Brexit bezegelen het lot van de verbinding. Het zijn 
de laatste dagen dat de Pride of Bruges Zeebrugge aandoet. Op 31 
december 2020 wordt de verlieslatende verbinding met Hull vanuit 
Zeebrugge door P&O stopgezet. Vooral op het vlak van toeristisch 
passagiersvervoer waren de cijfers de laatste jaren al in dalende lijn. 
P&O, eigendom van het in Dubai gevestigde DP World, kondigde eerder 
op het jaar het ontslag aan van meer dan duizend personeelsleden. De 
Pride of Bruges zal, net als haar zusterschip Pride of York (dat al voor 
anker ligt sinds de eerste coronagolf), gesloopt worden.
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Toegangspaviljoen Provinciedomein De Palingbeek, Ieper, 16 oktober 2020, 8u02

Op een heldere herfstdag is natuurlijk licht rond 8 uur ‘s ochtends uiterst 
geschikt voor het nemen van een architectuurfoto. Het eerste licht is 
zacht en licht rozig. Het toegangspaviljoen van Provinciedomein De 
Palingbeek (Ieper), een ontwerp van Schenk Hattori Architecture Atelier, 
is op dat moment − een ochtend op een weekdag − nagenoeg verlaten. 
Net buiten beeld staat de terreinwagen van de groendienst. Twee mannen 
halen elk een bladblazer uit het voertuig en gaan aan de slag. 

Aan de wanden onder het uitkragende dak bieden panelen infor-
matie over het domein. Een sleuf van drie kilometer snijdt door het 

landschap na verschillende mislukte pogingen tussen 1864 en 1913 om 
de Leie en de IJzer te verbinden. 

Op het moment dat de foto’s gepubliceerd worden in een architec-
tuurbespreking van het paviljoen (De Standaard, 17 november 2020) 
heeft de COVID-19-besmettingscurve net een tweede top bereikt. 
Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden opnieuw sterk afgeraden.  
De weekends in november zijn zonnig. Het provinciedomein is een trek-
pleister voor wandelaars. Het dragen van een mondmasker rond het 
bezoekerscentrum wordt verplicht.
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Terril, Winterslag, 26 januari 2021, 12u17

Aan het eind van de jaren 1990 wordt het steenafval van de terrils in 
Winterslag opnieuw gewassen. Na de sluiting van de mijn in 1988 blijkt 
dat er nog steenkool gerecupereerd kan worden. Drie terrils worden 
herleid tot één heuvel van 163 meter hoog.

Borden op en rond de heuvel verbieden de toegang maar talrijke 
verse sporen van voetgangers en fietsers lopen langs de flanken naar 
de top. Het officieuze uitkijkpunt biedt uitzicht op de C-Mine-site, de 
magazijnen van transportbedrijf Essers, het dorp Winterslag, de Fatih 
Camii-moskee, windmolens, braakliggende industrieterreinen, dennen-
bossen, een stelplaats van De Lijn, een distributiecentrum van Ikea, 

het station Genk-Goederen en restanten van andere mijnsites in het 
Kempens Bekken. 

Vanaf 2 december werd C-Mine expeditie, een onder- en boven- 
gronds belevingscentrum over de steenkoolmijn van Winterslag, 
heropend. In de Fatih Camii-moskee – opgericht in 1975 door Turkse 
mijnwerkers – zijn erediensten beperkt tot maximaal 15 personen. 
Onder de parkings en dennenbossen lopen de restanten van in onbruik 
geraakte mijngangen. Midden 2020 werd aan oud-mijnwerkers met 
minstens 25 ‘ondergrondse jaren’ een supplement toegezegd van het 
pensioenfonds. 
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TOPradio, Zwijnaarde, 27 januari 2021, 16u06

Op het bedrijventerrein in Zwijnaarde (Gent) bevindt zich een amalgaam 
aan bedrijven en organisaties. De buitenkant van de gebouwen geeft, op 
de logo’s na, weinig prijs over welke activiteiten er plaatsvinden. 

Imperial Meat Products, te zien op de voorgrond, produceert in 
haar Dacor-vestiging kookham en paté. 

Achter Imperials hangars verschijnen de daken van andere bedrijven,  
waaronder een groot aantal uit de medische, farmaceutische en bio-
technologische sector. CRI Labo Medische Analyse analyseert stalen 

op de aanwezigheid van COVID-19. In oktober leidde contaminatie van 
het testtoestel tot een foutieve analyse, waarbij een honderdtal personen  
verkeerdelijk werden ingelicht besmet te zijn.

Het perceel met de uit dienst gestelde watertoren werd in 2020 aan-
gekocht door TOPradio voor 70.000 euro. Het radiostation wil er kan- 
toren bouwen en de watertoren gebruiken als landmark. De toekomstige  
functie van het waterreservoir van 500 m3 is onduidelijk. 
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POSTSCRIPT
(OVER DE FOTOGRAFIE VAN CULTUUR IN CRISIS)

In ‘L’écriture de l’événement’, een tekst over de studenten- 
revolte van mei 1968, vraagt Roland Barthes zich af hoe 
een gebeurtenis geanalyseerd kan worden. De wijze waar-
op een crisis zich voltrekt, is niet los te koppelen van de 
manier waarop die crisis beschreven en getoond wordt: 
‘Décrire l’événement, implique que l’événement a été écrit’ 
(Barthes 1968, 108). Het is daarom noodzakelijk om de 
presentatie van een crisis te bekijken. De ‘schriftuur’ van 
een gebeurtenis maakt haar uniek. Mei 1968 combineerde 
een nadruk op het gesproken woord (de rol van radio- 
verslaggeving), gedeelde symbolen (de barricade, de straat),  
en geweld dat zich ook talig liet voelen. 

We kunnen ons vanuit dat perspectief afvragen hoe de 
coronacrisis ‘geschreven’ wordt. Wat is haar schriftuur? Er 
is het belang dat gehecht wordt aan grafieken. Ook tijdens 
de huidige crisis is er een courant gebruik van symbolen – 
mondmaskers, neuswissers, flacons. De alomtegenwoordig- 
heid van de tegenstelling ‘vol-leeg’ is een andere constante:  
overvolle ziekenhuizen enerzijds, verlaten plaatsen zoals 
stadspleinen anderzijds. 

De wijze waarop de cultuursector tijdens de corona-
crisis verbeeld wordt, is op dat vlak intrigerend. Het effect 
van de coronacrisis op de cultuursector laat zich niet 
enkel voelen in het aanbod en de tewerkstelling; het is ook 
merkbaar in de wijze waarop cultuur in nieuwsmedia in 
beeld wordt gebracht. Foto’s van lege zalen vergezellen de 
berichtgeving sinds het voorjaar van 2020. Het beeld van 
de cultuursector tijdens de coronacrisis is dieprood: het 
statige rood van de velours bekleding van de theaterzitjes.

De foto’s van culturele plaatsen in de berichtgeving 
tijdens de coronacrisis functioneren op basis van het con-
trast tussen de leegte die de beelden tonen en de volheid 
die we met die plaatsen associëren. Door middel van de 
gesuggereerde tegenstelling ‘vol-leeg’ winnen zulke foto’s 
aan helderheid, kracht en herkenbaarheid. Niettemin im-
pliceren de beelden meer dan het tegengestelde van vol en 
functioneren ze ook anders dan enkel volgens de stijlfiguur 
van de tegenstelling. 

In de eerste plaats tonen de foto’s bij artikelen over de 
cultuursector tijdens de coronacrisis vaak een specifieke 
subsector: de podiumkunsten (en in mindere mate: de 
filmsector). Het gaat om de lege theater- of concertzaal, 
bühne van een cultuurcentrum, of cinemazaal. De podi-
umkunsten functioneren als pars pro toto voor de gehele 
cultuursector (en in veel gevallen gaat het bovendien om 
een specifiek facet van de podiumkunsten: het rode velours 
roept associaties op met hoge, canonieke cultuur). 

Dat net die beelden verschijnen, heeft niet enkel te ma-
ken met het feit dat de subsectoren anders (en sommige 
harder) getroffen worden door de crisis. De keuze valt ook 
te begrijpen wanneer we kijken naar de gangbare (pre- 
corona) wijze om culturele subsectoren te fotograferen met 
het oog op een perspublicatie. Foto’s van tentoonstellin-
gen en museale opstellingen zijn doorgaans gericht op een 
geïsoleerd werk of op een zaalzicht. Bezoekers zijn daarbij 
vaak niet te zien. De fotograaf komt langs in de week voor  
de vernissage of op een sluitingsdag. Foto’s van een tentoon-
stellingsruimte voor en tijdens de coronacrisis zijn, in  
theorie, identiek, en daarom ongeschikt om de uitzonderings- 
situatie van de huidige crisis visueel te beklemtonen.

De podiumkunsten daarentegen verschijnen meestal in 
nieuwsmedia met een nadruk op menselijke aanwezigheid 
op scène. Menselijke afwezigheid is, fotografisch, bij de 
podiumkunsten dus wel gemarkeerd. Opvallend is echter 
dat de meeste foto’s niet het lege podium maar de lege 
publieksruimte tonen. De fotograaf kijkt vanuit de positie 
van de kunstenaar de zaal in, doorbreekt de vierde wand, 
en biedt zo een schijnbaar ongebruikelijk en exclusief beeld. 
De fotografie lijkt zich zo een empathisch perspectief aan 
te meten: ‘dit is wat de getroffen podiumkunstenaar ziet’; 
‘dit is de leegte waarin kunstenaars aan het werk zijn’ (ten 
minste de weinigen die verder kunnen werken). Maar even-
goed laat de fotografie op die manier de (afwezigheid van) 
de kunstenaar uit beeld. De contrastwerking van het beeld 
via de geïmpliceerde tegenstelling vol-leeg, werkt vooral op 
het vlak van het publiek − de cultuurgebruiker. Met de focus 
op de lege zaalinfrastructuur en onbenutte zitjes, vertelt  
het beeld een verhaal van capaciteit: de fotografie toont de 
crisis in de cultuursector niet zozeer als een crisis op vlak 
van productie, maar in de eerste plaats als een crisis op 
vlak van consumptie. De foto’s van de lege publieksruimtes  
meten zich daarmee het tegenovergestelde perspectief aan 
van de foto’s die verschenen tijdens een voorgaande cri-
sis, eind 2019, naar aanleiding van de besparingen in de 
cultuursector. Toen lanceerden cultuurhuizen foto’s van 
het podium, waarop zowel de kunstenaars als het publiek 
plaatsgenomen hadden. 

Ten tweede belichten de beelden de coronacrisis in de  
cultuursector op een veralgemenende wijze. Niet alleen in 
de zin dat vaak hetzelfde type foto verschijnt bij de artikelen,  
of dat er gebruik gemaakt wordt van stockfotografie, maar 
ook dat de gepubliceerde foto zelf dikwijls iets generisch 
heeft. Veel foto’s tonen of zeggen niet waar of wanneer 
ze genomen zijn. Het gaat om een lege theaterzaal, een 
cultuurcentrum, een concertzaal. Die lege zaal heeft, op 
zichzelf, niets tijdsgebondens. Zo wijkt de fotografie bij de 
verslaggeving over corona in de cultuursector af van de 
persfotografie, die een specifieke, tijds- en plaatsgebonden 
gebeurtenis tracht te capteren. Wat de prototypische foto 
bij een persartikel over de coronacrisis binnen de cultuur 
toont om de uitzonderingssituatie te illustreren, is, para-
doxaal genoeg, een erg algemene en gangbare toestand 
waarin deze ruimtes zich bevinden. Een soortgelijke foto 
staat op de website van cultuurcentra onder de sectie 
‘zaalverhuur’ en in een seizoensbrochure bij de informatie 
over hoe tickets besteld kunnen worden. 

Dat zegt veel over hoe die beelden functioneren. De 
foto geldt zelf ondertussen als een welhaast onaantastbaar 
symbool: het generische beeld van een zaal, gemarkeerd 
door het rode velours, verzinnebeeldt sinds het voorjaar 
van 2020 de cultuur in crisis. Het is een krachtig beeld dat 
de cultuursector tegenover andere sectoren visueel-reto-
rische kracht verleent in haar pleidooi voor overheidson-
dersteuning en aangepaste maatregelen. De cultuursector 
verschijnt op die manier echter ook als een autonome en 
welhaast geïsoleerde wereld: verbanden met andere econo-
mische en sociale sectoren zijn visueel niet te bespeuren.  
De focus op het interieur van de cultuurzaal houdt de wereld,  
en hoe die getroffen wordt door de crisis, buiten. 

Daarom hebben zulke foto’s, net omdat ze generisch 
zijn, context nodig om te functioneren als symbool. Het 
moment waarop de foto gepubliceerd wordt, is bepalend 
voor zijn effect. De coronacrisis bepaalt in sterke mate hoe 
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we beelden lezen. In dat opzicht creëert de coronacrisis 
niet alleen lege plaatsen, maar claimt ze ook de leegte die 
overal te vinden is (en ook voor corona te vinden was). 
Een foto van een verlaten plein of een lege festivalweide 
impliceert sinds maart 2020 een causale logica − leegte 
als gevolg van corona. De meerduidigheid van leegte, ook 
in een culturele context, gaat daarbij verloren omdat het 
beeld intussen functioneert als symbool. 

De efficiëntie van het symbolische beeld van de cultuursec-
tor in crisis wordt in de hand gewerkt door het feit dat die 
beelden van verlaten plaatsen, tot slot, herkenbaar zijn: ze 
hanteren een gekende beeldtaal die terug te voeren is op 
fotografische tradities. In zekere zin waren we als lezers en 
kijkers voorbereid op de fotografische verbeelding van de 
crisis (en evengoed fotografisch voorbereid op de crisis). 

Aan de architectuurfotografie ontlenen de beelden de 
focus op de infrastructuur in pristine staat: gebruiksspo-
ren zijn afwezig. De lege zaal in tijden van corona ziet eruit 
alsof ze net opgeleverd is. De zaal wordt een vehikel voor 
een vormelijk spel met symmetrie, parallellie, rechten en 
krommen. Daarnaast steunen de foto’s op ontwikkelingen 
binnen de documentaire landschapsfotografie in de tweede 
helft van de twintigste eeuw. Amerikaanse fotografen die 
William Jenkins presenteerde in de tentoonstelling New 
Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape 
(1975-1976) en Europese fotografen opgeleid door Bernd 
& Hilla Becher − de Düsseldorfse school − lanceerden 
een nieuw perspectief op het (gebouwde) landschap. Hun 
registrerende blik zorgde ervoor dat plaatsen die geassoci-
eerd worden met menselijke aanwezigheid juist zonder die 
aanwezigheid verschenen: industriële landschappen (Bernd 
& Hilla Becher), cultuurhuizen (Candida Höfer), verkeers-
aders (Thomas Struth), verkavelingen (Robert Adams), 
luchthavens (Andreas Gursky), interieurs (Thomas Ruff), 
parkings en bioscopen (Stephen Shore), laboratoria (Lewis 
Baltz), etc. Hoewel de context waarin deze beelden ge-
maakt en getoond werden danig verschilt van de crisis 
waarin de actuele beelden worden gemaakt en verspreid, 
vertonen ze vormelijke overeenkomsten. 

 Die bekende benadering van het landschap kreeg 
ook kritiek. Fotograaf en criticus Allan Sekula besprak de 
New Topographics als ‘the neutron bomb school of pho-
tography’ (Sekula 2011): in hun foto’s zijn de gebouwen 
blijven staan, maar elke menselijke aanwezigheid is ver-
dwenen. Het leidt ertoe dat dergelijke fotografie enerzijds 
neigt naar een esthetiserende vorm van minimalisme en 
abstractie, en dat ze anderzijds de arbeid in de industriële 
landschappen onbenoemd laat. De fotografie schakelt zich 
op die manier in in een postindustriële ideologie: arbeid 
wordt steeds minder zichtbaar. Fotografie die landschappen  
en infrastructuur toont zonder mensen biedt geen weer-
werk tegen die tendens. Sekula’s kritiek is ook voor de 
beelden die verschijnen in en over de coronacrisis relevant. 
Culturele arbeid is er, visueel, niet gerepresenteerd. Het 
roept de vraag op of de esthetiserende foto’s van verlaten 
culturele plaatsen een ideologische lading hebben, waarbij 
ze het beeld van cultuur zonder arbeid − ook aanwezig los 
van corona − verspreiden en dus versterken.

Welke kritische middelen heeft de fotografie voor het tonen 
van de crisis in de cultuursector? Fotografie is in tijden  
van corona allesbehalve het dominante medium om die cri-
sis te verbeelden. Ze verbleekt bij de alomtegenwoordigheid  

van coronagrafieken en gestreamde video’s en teleconferenties.  
In een tijdsgewricht waarin de culturele wereld niet be-
schikt over alle kanalen en media waar ze normaal gezien 
zelf mee communiceert − tentoonstellingen, podiumvoor-
stellingen − krijgt de fotografie niettemin gewicht. De lege 
cultuurhuizen verhief ze op die manier tot symbool − sterk 
en herkenbaar, maar ook met implicaties en associaties 
die vertellen hoe cultuur vandaag functioneert.

De verbeelding van de crisis vraagt daarom aandacht. 
In ‘L’écriture de l’événement’ stelt Barthes dat de analyse 
van de schriftuur van een ontwrichtende gebeurtenis ook 
zelf niet kan berusten in de geijkte manier van analyseren. 
De verbeelding van een ongekende, nieuwe crisis vraagt 
ook om een nieuwe en ongekende analyse. De leegte die 
deze crisis mee kenmerkt, is rijker en meerduidiger dan 
de wijze waarop ze momenteel als symbool functioneert. 
De kanalen waar de culturele wereld over beschikt bieden 
ruimte voor het blootleggen van tegenstrijdigheden en 
voor een meer speculatieve benadering van de situatie 
waarin we ons bevinden. Ze kunnen daarmee een tegenge-
wicht bieden aan de grafieken en curves met hun determi-
nerende x- en y-coördinaat en numerieke duiding van het 
moment. De vraag hoe de huidige crisis de culturele wereld 
vormgeeft, gaat intrinsiek samen met de vraag hoe de 
cultuur de crisis verbeeldt. Het onderzoek naar de weer-
gave van de crisis − wat tegelijk een onderzoek is naar de 
crisis zelf − kan zowel in als door middel van de fotografie, 
zoekend, zelf-kritisch en onzeker aanvangen.
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