
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The urban veil: image politics in media culture and contemporary art

Fournier, A.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Fournier, A. (2012). The urban veil: image politics in media culture and contemporary art.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. Eigen Beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-urban-veil-image-politics-in-media-culture-and-contemporary-art(2ca70fde-47c9-4a7a-acc9-3ab55efd9f44).html


 260 

Samenvatting 
 
 

Dit project onderzoekt de bijzondere betekenis die de islamitische sluier heeft 

voor collectieve verbeeldingen in met name de landen waar geen islamitische 

meerderheid bestaat, door te kijken naar hoe het beeld gehanteerd wordt in mediacultuur 

en hedendaagse kunst. Het voornaamste doel van deze scriptie is ruimte te maken voor de 

articulatie van de 'stedelijke sluier', een term waarmee ik doel op een betwiste plaats waar 

de politiek van representatie raakt aan articulaties van de heterogene subjectposities van 

moslimvrouwen in Europa en Noord Amerika.  'Beeldpolitiek' impliceert bovendien een 

locus van singulariteiten, strijd, onderhandeling en transformatie, elk gerelateerd aan 

emergente verbeeldingen van de sluier in specifieke geopolitieke contexten. 

De argumenten van deze studie worden ontwikkeld in de loop van vijf 

hoofdstukken, gaand van een analyse van de bestaande conceptuele en geografische 

cartografie van het beeld van de islamitische sluier, naar een 're-routing' van het teken en 

de micropolitieke articulaties van de semantische leesbaarheid ervan, als iets dat een 

integrale component vormt van haar stedelijke contexten in West-Europa en Noord-

Amerika. 

Het eerste hoofdstuk,  The Image-as-Veil, the Images-as-Folds, and the Islamic 

Aesthetics of the Veil, omschrijft het methodologische kader van dit project en ontwikkelt 

twee modellen van het beeld, en articuleert daarnaast een Islamitische esthetiek van de 

sluier, die ik in het vervolg van mijn studie gebruik als theoretische gereedschappen van 

mijn analyse. Kaja Silverman's theoretisering van 'het culturele scherm' en Deleuze's 

notie van de plooi ('the fold') articuleren de hoofdkenmerken van twee verschillende 

operatiemodussen van het beeld: “het beeld-als-sluier” en het “beeld-als-plooien”. Ik stel 
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dat beide modellen noodzakelijk zijn om de complexe vraagstukken waardoor de 

moslimsluier vandaag omgeven wordt, aan te spreken. Ze accentueren ook de alternatieve 

individuele en collectieve identificatieprocessen die in de stedelijke sluier besloten 

liggen. Puttend uit het werk van Dominique Clévenot, Oleg Grabar en Abdelkébir 

Khatabi, stel ik dat het beeld-als-plooien aansluit bij een “Islamitische esthetiek van de 

sluier” die weefsels, lijnen en ornamentuur van oppervlakken op de voorgrond plaatst, 

een modus van perceptie oproepend die meer analogieën heeft met lezen dan met kijken. 

Het tweede hoofdstuk, The Archival Image of the Muslim Veil, wijd ik uit over de 

semantische lezingen van de sluier, door het media-archief van het beeld van de sluier te 

verkennen. Dit hoofdstuk neemt als beginpunt het sociaalpolitieke klimaat in Nederland, 

om te demonstreren hoe het huidige politieke gebruik van de moslimsluier gebaseerd is 

op een spanning tussen overerfde en geleende historische betekenissen van de sluier als 

teken. Dit hoofdstuk is verdeeld in twee delen. In het eerste onderzoek ik de rol van het 

beeld van de islamitische sluier in Fitna (2008), de controversiële korte film 

samengesteld uit toegeeigende mediabeelden door Geert Wilders, leider van de Partij 

voor de Vrijheid (PVV). In het tweede deel van het hoofdstuk, laat ik zien hoe Linda 

Wallace's Living Tomorrow omgaat met de ervaring van ontwrichte tijd in de 

hedendaagse Nederlandse maatschappij. Ik stel dat Living Tomorrow werkt door middel 

van een format dat deels de rol van archivaris gunt aan de bezoeker, door haar te vragen 

het verleden te herevalueren en zelf aan te geven hoe de toekomst van Nederland in haar 

diverse sociale, culturele en economische aspecten eruit zal zien.  

In het derde hoofstuk, The Urban Veil: A Politics of (Dis)Identification, biedt de 

videoinstallatie (un) covering van de Canadese kunstenaar Farheen Haq een subjectieve 
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iteratie die vragen oproept over interpellatie en identificatie vis-à-vis het culturele 

scherm. Ik stel hier dat Haq een politiek van disindentificatie op twee niveaus voltrekt, 

via een samenhangend stel tactieken van herhaling, noties van tekenen ('drawing'), en een 

specifieke orkestratie van de blik. Ten eerste reflecteert en ontmantelt (un)covering de 

politiek van representatie waardoor de War on Terror in de Canadese pers omgeven 

wordt. Ten tweede laat ik zien dat Haq de ijle relatie aanspreekt tussen feminisme en 

religie, die in discussies over Islam uitgesproken op de voorgrond treedt. 

Het vierde hoofdstuk, The Intersubjective Inscriptions of the Urban Veil: Toward 

a New Politics of Difference, behandelt het beeld van de sluier als plek van 

intersubjectieve ontmoetingen en vraagt welke nieuwe vormen van intersubjectiviteit 

door het beeld van de stedelijke sluier ingeschreven worden. In deze onderzoeking staat 

een verlangen centraal om alternatieve vormen van individuele en collectieve 

identiteitsformatie te verkennen die noch verdeeldheid consolideren, noch verschil teniet 

doen. Twee kunstwerken dienen in dit hoofdstuk als case studies, en suggereren 

voorlopige antwoorden op deze kwestie. 

De eerste is een online identity-sharing interface van kunstenares Martine Neddam. Ik 

beargumenteer hoe hayet.djelali.org de betekenis en werking van de term laïcité in 

Frankrijk indexeert en tegelijk onderuit haalt. In het bijzonder toont het een double bind 

aan, die door de laïcité aan het lichaam van de moslimvrouw wordt opgelegd. De tweede 

case-study, Haq's Endless Tether, stelt een alternatief voor de politiek van verschil voor, 

één die een complexere manier biedt om de relatie tussen zelf en ander te denken. 

Het laatste hoofdstuk, Reflections on the Image of the Muslim Veil in Fashion, 

onderzoekt hoe de moslimsluier deelneemt, of niet deelneemt, in wat Gilles Lipovetsky 
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het tijdperk van 'consummate fashion' heeft genoemd. Dit hoofdstuk brengt de analyse 

van het beeld van de stedelijke sluier op het niveau van de alledaagse praktijk, en vraagt 

hoe de mechanismen van de modewereld, waarin het vrouwelijke lichaam en 

vrouwelijkheid worden gespectaculariseerd en gecommodificeerd, kunnen samenleven 

met opvattingen die ten grondslag liggen aan de islamitische dagelijkse praktijk van het 

sluieren. Het concept van de spiegel dient als articulatie van het precaire onderscheid 

tussen wat ik noem de dubbele beweging van het subject in 'consummate fashion': een 

proces van door het systeem gemaakt-worden ('being fashioned') tot een bepaald model, 

en dat van zichzelf-maken of het maken van een zelfbeeld, door middel van het systeem. 

Het beeld van de moslimsluier is verzadigd van koloniale en neo-imperiale 

geschiedenissen, waarin deze eerst en vooral figureerde als teken van anders-zijn. Door 

die geschiedenissen pas op de plaats te laten maken, verkent deze dissertatie hoe de 

moslimsluier zich ontvouwt op een historisch moment en in geografische locaties waar 

deze ook in verband gebracht moet worden met een reeks andere genealogieën. De studie 

is gemotiveerd door een verlangen om het beeld van de sluier te verkennen als plek van 

verbindingen: van verrassende effecten, bijvoorbeeld wanneer het  gelezen wordt langszij 

feministische discoursen, articulaties van verschil, en het systeem van consummate 

fashion. Dit project geeft daarom de nodige aandacht aan de performatieve kant van 

beelden en het potentieel van kunst om normatieve representaties te transformeren. Als, 

in navolging van Deleuze, een kunstwerk in staat is te duwen tegen het bekende en een 

idee te genereren, dan is deze studie een poging aan de hand van de besproken 

kunstwerken boven te halen wat ze zeggen over het begrip van de stedelijke sluier in al 

haar singulariteiten en veelvouden.   




