
Zeepresten in het kwadrant. 
Aantekening bij Clean Speech, het kunstenaarsboek van Goele De Bruyn

door Bénédicte Duvernay

Slechts een perfect regelmatig raster op de kaft van Clean Speech (afb. 1), een 
kunstenaarsboekje dat de eerder bijzondere verzamelpraktijk van Goele De Bruyn sinds 
1998 uitlicht: het verzamelen van oude zeepresten. En binnenin (afb. 2) bedekken andere 
roosters, roosterwerken, rasters, en gaas de witte pagina's, net als de foto's van haar 
laatste sprokkeling in Peking, tijdens een recente residentie. Dit is een zeer vreemde 
opstelling, door niets aangekondigd, behalve misschien, in 2009, het idee van een 
tegelvloer te bezetten met vergrootglazen (afb. 3). Maar wat zou kunnen doorgaan voor 
een toevallige beslissing verschijnt vandaag als een duidelijke keuze en Clean Speech, 
orgelpunt van een verzameling die zich al lang aan het opbouwen is, dwingt ons de 
hypothese van een samenspanning tussen raster en zeep ernstig te nemen. Het is zeker 
zo dat het raster de configuraties versterkt waarbinnen Goele De Bruyn gewoonlijk 
stukken uit haar bijzondere collectie tentoonstelt, doordacht geordend op grote tafels. 
Maar de vraag blijft waarom de overblijfselen van zeepjes op die manier in het kwadrant 
worden geplaatst.

In 1957 vestigde Roland Barthes in zijn Mythologieën de aandacht op het verschijnen, in 
advertenties voor zeeppoeders en synthetische wasmiddelen, van een nieuwe 
discourscategorie: die van de diepte. 'Zeggen dat Omo diep reinigt [...], betekent 
aannemen dat de was diep is, wat we nooit hadden gedacht […].'1 Diepte die, zo merkte 
hij op, met name de vorm aannam van een raster dat geïnfiltreerd moest worden. De 
huidige marketing heeft deze fantasie verre van uitgeput, te oordelen naar het aantal 
oppervlakte-actieve bestanddelen en andere bacteriedodende middelen die nog steeds in 
allerlei mazen binnendringen – op onze schermen. Het publicitaire lot van het rooster als 
beeld van diepte hoeft nauwelijks te verrassen: eeuwenlang heeft de mens de angst voor 
het onbekende overwonnen door in de natuur naarstig te zoeken naar de geruststellende 
structuren van de geometrie. Hij heeft ernaar gestreefd om zijn orde in de microkosmos 
aan te brengen door tussen hem en de wereld allerlei rasters te plaatsen die lijken op de 
rasters die men aantreft in Clean Speech (afb. 4 en 5). Euclides heeft niets anders gezocht 
dan de vijf Platonische lichamen om verslag uit te brengen over  de totaliteit van het 
universum: die vijf regelmatige veelvlakken die opgebouwd waren volgens de gulden 
snede. Wanneer Kepler – voor wie er er slechts twee staten van vaste materie bestonden,  
namelijk vormeloos of in hoge mate georganiseerd – zich over de organisatie van 
granaatappelzaadjes boog, bestond een van zijn eerste initiatieven eruit ze te vergelijken 
met de regelmatige structuren van sneeuwvlokken en honingraten. En om de vlucht van 
vogels beter te begrijpen, is Muybridge ze beginnen meten: hij fotografeerde de vogels 

1 Roland Barthes, Mythologieën,  Utrecht, Uitgeverij IJzer, 2002, p. 39; oorspronkelijke Franse uitgave:     Mythologies, 
Paris, Seuil, 1957.



tegenover roosters die bepaalde mazen van Clean Speech oproepen (figuren 6 en 7). De 
fascinatie die de phyllotaxis en de kristallografie hebben uitgeoefend zegt veel over onze 
eeuwenoude wens om de wereld te vatten in het prisma van een georganiseerde 
structuur, om in de rangschikking van bladeren, de structuur van kristallen, de schubben 
van ananassen een perfect regelmaat te zien. Het is niet onbelangrijk dat oppervlakken 
zoals de schalen van schildpadden, de schubben van vissen of de cellen van onze huid via 
de zeef van de wetenschap van de betegeling, toen erg in trek, zijn gepasseerd. Het was 
wachten op de interventie van de fractalen alvorens een denken voorbij het binaire paar 
‘regelmatig/vormeloos’ mogelijk werd om complexe en chaotische structuren zoals 
bomen of wolken bevattelijk te maken. 

Wat de slimme juxtapositie van zeep en rooster suggereert, is dus dat onze bezorgdheid 
over  properheid iets verbergt als een verlangen om toegang te krijgen tot de geheime 
architectuur van de wereld. En wat het daarmee cultureel verbonden beeld van een maas 
betreft: het voedt ons geloof in de mogelijkheid om de diepte te bereiken via infiltratie. 
De jacht op het vuil zou op de een of andere manier ons onvermogen om de onderkant 
van de dingen te zien, opheffen, en in de grond zou daar  de schakel liggen tussen zeep 
en raster: reinigen als het fantasma de poriën van de materie te doordringen.

Maar het voorstel van Goele De Bruyn neemt een extra wending wanneer men bedenkt 
dat haar verzamelonderneming  –  die nu precies les mains sales als titel draagt –  zich 
alleen inlaat met handzeep. Want dit alles geldt uiteraard ook voor de grootste 
onbekende: ons lichaam. De mythologie van de diepte die Barthes had ontdekt in de 
reclame voor wasmiddelen vond hij ook terug in de promotie van gezondheids- en 
schoonheidsproducten:

'Ik zei vandaag dat de reclame voor synthetische wasmiddelen in wezen draait om een 
idee van de diepte: het vuil wordt niet aan de oppervlakte weggejaagd, het wordt uit haar 
meest geheime loges verbannen. Alle reclame voor schoonheidsproducten is eveneens 
gebaseerd op een soort epische voorstelling van het intieme. De wetenschappelijke 
voorwoordjes, die de bedoeling hebben om het  product op een publicitaire manier te 
introduceren, eisen dat het in de diepte reinigt, in de diepte vrijmaakt, in de diepte voedt, 
kortom om, koste wat het kost, binnen te dringen.'2

Ook hier kunnen we zijn analyse uitbreiden en opmerken dat het bij de materie nog 
steeds gaat om een kwestie van rooster: het is effectief niet ongebruikelijk dat de 
hedendaagse reclame die huid – die moet worden gevoed, opgespannen, gehydrateerd, 
gereinigd – afbeeldt als een maas. (En ik kan het niet helpen op te merken dat alleen 
vrouwen er achter tralies zitten. Maar dat spreekt voor zich: waartoe zouden ze kunnen 
dienen, behalve dan om gepenetreerd te worden?)

Barthes stelt dus het volgende vast: netheid en schoonheid zijn in publieke voorstellingen 
gerelateerd door eenzelfde mythologie van de diepte – en, voegen we toe, door een 
mythologie van het maaswerk, die eruit voortvloeit. Zich de handen wassen, 'zorg dragen 
voor zijn huid', dat is zich richten op het oneindig kleine, het is ook dat lichaam 
penetreren waarvan we slechts een oppervlaktekennis hebben. Je kan er het uitvloeisel in 
zien van de observatie van Lacan over het spiegelstadium: de eenheid van het lichaam 
bouwt zich op via zijn identificatie met een spiegelbeeld, met een tweedimensionaal 
oppervlak dus. Waarop de reclame voor verzorgingsproducten zou reageren met het 
creëren van hoop om toegang te krijgen tot de geheime architectuur van een lichaam dat 
gedacht wordt als een maas (en dus zowel meetbaar als doordringbaar gemaakt).

De werkzame stof die Goele De Bruyn kiest, dringt echter nooit volledig door: onze 
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stukken zeep  worden zelden gebruikt totdat ze helemaal verdwenen zijn, maar worden 
weggegooid of afgedankt,  in minimale staat van bestaan geplaatst. In les mains sales 
vormen ze een verzameling en weerom is het rooster daar: de kunstenaar ordent ze in 
rijen, volgens maat, volgens vorm en volgens kleur. Nochtans heeft deze ordening weinig 
te maken met een formele taxonomische orde der dingen. De  roosters van De Bruyn 
vertonen gaten, haar rijen lacunes (afb. 8). De uitbreiding is belangrijker dan het 
opvullen, een subtiele nuance die toont dat een dergelijke verzameling mikt op oneindige 
groei, niet op het dichtstoppen van gaten (en de roosters in Clean Speech komen niet 
altijd tot aan de rand van de pagina's, wat symptomatisch is). Deze collectie is per 
definitie gedoemd onvolledig te blijven: er zal altijd een groter geheel zijn, er zijn nooit 
genoeg zeepresten om alles te vullen. Hier speelt geen gebrek maar een wereld-
verlangen; zelfs geen verlangen naar hetzelfde, maar een verlangen naar het andere en 
naar een elders. Dit heeft niets te maken met de neurotische zoektocht naar het 
ontbrekende object of met een Penrose-betegeling die zou moeten opgevuld worden.3 
Het heeft evenmin iets te maken met de kapitalistische economie van het gebrek, 
gebaseerd op de illusie van het gatvuller-object. De collectie van Goele De Bruyn groeit 
vanuit een oneindig verlangen dat als territorium de wereld heeft en als motor de 
bezetenheid, het exces, het avontuur, het overschrijden van grenzen. Mateloosheid, 
overstroming: honderden oude zeepresten, vuile zeepjes zelfs, werden in Peking 
vergaard. Een overvloed aan tijd en energie om diegene te ontmoeten die mijn taal niet 
spreekt, een verzoek te doen in een land waarvan de cultuur mij onbekend is. Van een 
kleine privézaak – de kunstenaar begon in 1998 de oude zeepjes uit haar omgeving te 
verzamelen – heeft Goele De Bruyn een universele zaak gemaakt, wat haar over de hele 
wereld heeft gebracht. Haar roosters zijn geen roosterwerken maar netwerken, 
geografische constellaties die het individu overstijgen. 'Het ware domein van de 
verzamelaars, dat is het elders, het eender waar, het is de wereld, de oneindige ruimten 
die resoneren, voorbij de belofte van komende objecten.'4 Hier ligt de reikwijdte van het 
werk van De Bruyn: vertrekkende bij afval, aaneenschakelingen creëren; vertrekkende bij 
het consumeerbare artefact, opnieuw het niet-geconsumeerde introduceren. Het 
vergankelijke, weg te werpen voorwerp keert zich om. Het wordt het wezenlijke 
onderdeel van een grenzeloze verzameling, van een economie-wereld die Europa met 
Azië verbindt (economie van het nutteloze en het niet-rendabele). De keerzijde van de 
ontbinding van het materiaal in de diepte, dat is de wil naar de oppervlakte te komen, 
steeds meer te verzamelen, steeds grotere aaneenschakelingen, grotere ensembles te 
creëren, naar het oneindige te streven – niet op de horizontale as, maar in het vlak. Goele 
De Bruyn streeft niet naar het ontbrekende object wanneer ze om steeds meer zeepjes 
vraagt: elk nieuw stuk biedt de mogelijkheid om het geheel opnieuw te modelleren, en 
het zijn wel degelijk steeds veranderende schikkingen, steeds nieuwe assemblages die de 
kunstenaar bedenkt door een interactie aan te gaan met de zeepjes, telkens ze 
tentoongesteld worden (afb. 9). Consumptiegoederen, voorbestemd om te verdwijnen, 
worden zo de hoeksteen van een echt constructivisme: niets is meer solide dan een 
gedroogd stuk zeep. Wat de handgels en andere moussepompjes ons zouden ontnemen, 
dat zou dus de kans zijn om ons te verzetten door middel van de constructie en de 
collectie, net als de mogelijkheid om tegenover het oplossen van de goederen in de 
consumptie, hun toekomstig vast-worden in een delirium-wereld te plaatsen.

  

3  In de geometrie van de betegeling moeten regelmatige veelhoeken tegen elkaar geplaatst worden tot ze het hele vlak 
dekken. In 1974 slaagt de wiskundige Roger Penrose erin om twee diamanten te construeren die toelaten dat de hele 
ruimte van het vlak wordt gevuld, zonder tussenruimtes te laten. Hij bereikt wat men op dat moment voor onmogelijk 
hield: een symmetrie van orde 5.

4  Gérard Wajcman, 'Psychopathologie des collectionneurs ? Six remarques générales sur la psychanalyse et la collection',     
Psychoanalytische Perspectieven, 2006, vol. 24, nr. 1, p. 45.
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