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een visuele analyse van het werk en het leven van Marcel Duchamp (1887-1968) 
 
 
 
INLEIDING 

 
 
 

1969-2012 
(2 geanalyseerde werken) 
 

les étant donnés – alvorens we gaan spelen 

 
 
Met ‘Etant donnés: 1) la chute d’eau, 2) le gaz d’éclairage’ wou Marcel Duchamp dat we na zijn 
dood zijn werk zouden bekijken zoals hij zelf deed. Het is een postuum werk. Hij was er 20 jaar 
mee bezig maar hij wou het pas na zijn overlijden publiek laten maken. 
 
Waarom zou iemand een postuum werk maken? Waarom mag iets tijdens je leven niet gezien of 
geweten zijn? 
Wel… omdat je beschaamd bent. Over iets heel essentieels dat je liever privé wil houden, iets 
ongepast. Je hebt het je leven lang kunnen verborgen houden. En op zo een vernuftige wijze zelfs, 
dat je er trots op bent. Eigenlijk wil je toch gepakt worden, opdat men je ware genialiteit zou zien 
en erkennen. Maar dan wel liefst als je er niet meer bent. 
 
Zo heeft Marcel Duchamp iets heel essentieels verzwegen. Hij maakte er een onafgebroken 
schaakspel van via de kunst. En hij heeft gewonnen. We hadden zijn slim spel nooit door. Maar na 
zijn dood mochten we het weten. Postuum schonk hij ons De Sleutels  tot zijn oeuvre. Een “étant 
donné” is het gegeven  waarmee een spel begint of de beginsituatie  waarvan een detective 
vertrekt. 
 
In 1969 onthulde de overleden Duchamp ons zijn twee belangrijkste gegevens in het Philadelphia 
Museum of Art: “1) la chutte d’eau 2) le gaz d’éclairage”. 
Wat zien we? 
 
Een buitenmuur van een huis met daarin een gesloten deur. Wanneer we tussen de planken 
gluren, kunnen we naar binnen te kijken. Binnen zien we een buitenshuis-situatie: in een veld, 
onder een klaar blauwe hemel, ligt een naakte vrouw, benen wijd open gespreid, en ze houdt een 
gaslamp in haar linker hand. 
De enscenering op zich, zouden we als een moord kunnen zien of een verkrachting. Of ligt die 
vrouw daar gewillig? 
Mysterie! 
 
Nu, Duchamp geeft ons hierbij twee vertrekpunten. Gegeven 1 is “la chute d’eau” en we kijken 
naar dat onnozel watervalletje, ver in het landschap. Gegeven 2 is “le gaz d’éclairage” en we 
kijken naar de gaslamp die de vrouw in haar hand heeft. 
Wat Duchamp echter bedoelt, is de waterval uit  die vrouw en ook het gas uit  die vrouw. Haar 
water en haar wind. Het klinkt misschien vulgair of pervers maar dit zijn nu eenmaal de “étant 
donnés” die we krijgen.  
 
Laten we dit even controleren door een willekeurig werk te analyseren, een schilderij dat redelijk 
figuratief is: ‘Yvonne et Magdeleine déchiquetées’. 
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Verschillende portretten van zijn twee kleine zusjes “déchiquetées”, “lelijk gemaakt”, op één doek. 
Marcel Duchamp is 24 jaar, we zijn dan in 1911. 
Beginnen we linksboven en bekijken we dat bleke profiel door zijn bril van urine en scheten. 
In dit profiel is een vagina verborgen.  
Dat is al een beetje “chute d’eau”. 
 
Verder onderzoek toont aan dat dit onschuldige werk vol zit met dergelijke erotische taferelen! 
Telkens goed verstopt. Alle lijnen van de nieuw gevonden, erotische tekeningen corresponderen 
met sommige lijnen van de zichtbare portretten. Het is een onwaarschijnlijk gepuzzel dit te 
realiseren. De werkmethode van de visuele analyse puzzelt in de omgekeerde richting. Kennis van 
anatomie is hierbij een hulp. En je moet natuurlijk wat pervers durven zijn, zonder eigen  seksuele 
fantasieën voorrang te geven. Enkel dat wat de lijnen van Duchamp ons bieden wordt genoteerd. 
Het is verbazend hoe de resultaten geen toevallige  situaties opleveren maar een heel specifieke 
erotiek. 
 
Dit zou je al beschamend kunnen noemen. Zeker in die tijd. Vooral omdat Marcel Duchamp zichzelf 
afbeeldt. Met zijn neus aan een vagina. Of aan een aars met wind er rond. Is hij het ook die zich 
masturbeert en gemasturbeerd wordt? De vrouwelijke partner is geen volwassen vrouw. Er is geen 
schaamhaar en nergens borsten. Zijn dit dan echt de zusjes? 
 
Kijken we terug naar ‘Etant donnés: 1) la chute d’eau, 2) le gaz d’éclairage’, dan is het lichaam 
volwassen, maar de schaamhaarloze vagina komt wel overeen. Ook herkennen we nu de houding 
van de hand: ze masturbeert een man. Deze handhouding kan overigens onmogelijk een gaslamp 
dragen zoals ons getoond wordt. De Auer-lamp staat hier dus als metafoor voor de penis in 
erectie. Dit zijn nieuwe elementen, nieuwe Sleutels,  in het visueel onderzoek. 
 
Laten we deze resultaten nogmaals natrekken bij een ander werk. We gaan nog vroeger in de tijd. 
Naar een van zijn allereerste werken: ‘Petite fille dormante’. 
Een schoolse schets, zo lijkt het, uit 1902. Marcel Duchamp is nog geen 15 jaar. Maar ook hier zijn 
er van die overbodige lijnen die duidelijk een andere, eigen betekenis hebben. Dat zijn de 
verraders  en die moeten we volgen en combineren. We kijken door zijn bril en het grappige is dat 
we tot precies dezelfde resultaten komen. 
Kennelijk zijn Marcels jonge hormonen even flink ontwikkeld als zijn creatieve geest. 
 
Urine en scheten blijken dus de twee beschamende, ongepaste, private vertrekpunten te zijn bij 
het visuele spel dat Marcel Duchamp speelde sinds 1902. 
Een spel dat zijn totale oeuvre omvat?  
‘Eau et Gaz à tous les étages’ ? 
 
We zijn inmiddels 2012. Het is hoog tijd dat we dit spel van Marcel Duchamp zien, begrijpen en 
aanvaarden, om zijn genialiteit nog meer te erkennen.  
Een visuele analyse is nodig. 
Elke winnende schaakspeler houdt er van dat zijn spel geanalyseerd wordt. 
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MOGELIJK SCENARIO 

 
 
 

1902-1910 
(18 geanalyseerde werken / 12 biografische opmerkingen) 

 

het onbezonnen enthousiasme van de jonge speler 

 
In 1902 begint Marcel Duchamp, dan 15 jaar, erotische taferelen te verstoppen in zijn tekeningen 
en schilderijen. Het gaat om heel specifieke erotiek waarbij urine en scheten belangrijk zijn. De 
geslachtsorganen zijn duidelijk naar de natuur getekend en Marcel Duchamp beeldt meestal 
zichzelf af. Zijn dit waar gebeurde feiten? Een herinnering er aan of een verlangen er naar? In het 
begin zijn de seksuele daden vrij onschuldig maar ze evolueren naar een zekere volwassenheid in 
1910. Het geheel zou kunnen gezien worden als een soort van verslag, een relaas van Marcel 
Duchamps meest private plezier. 
 
Hierbij is zijn hoofd meestal te vinden tussen de dijen van het meisje. Hij raakt kennelijk 
opgewonden door onder een rok naar een vagina te kijken, haar te zien plassen en er naar te 
blazen, de urine te voelen, te ruiken, te proeven. Wanneer ze staat, bevindt hij zich het liefst 
onder haar billen. Hij houdt van urine op zijn gezicht. Hij moet ook een soortgelijk verlangen naar 
scheten hebben. Hij blaast goed zichtbaar wind tegen en zuigt waarschijnlijk ook wind op. Het 
walgelijke is blijkbaar van belang. Houdt hij van de warmte ervan? Intussen masturbeert hij zich of 
wordt gemasturbeerd. Of er wordt aan zijn eikel gelikt. Het is niet duidelijk wat het plezier van de 
vrouwelijke partner is. Alleen zijn orgasme lijkt te tellen. 
 
De meest plausibele partner is zijn twee jaar jongere zus Suzanne, waarmee Marcel als kind altijd 
gespeeld heeft. Marcel is schijnbaar erg verliefd op haar want hij verstopt meerdere malen haar 
naam in zijn werken en in 1907 “J’aime Suzanne”. Hij is dan 20 jaar en zij 18. Hoogstwaarschijnlijk 
is zij ook verliefd op hem. Haar bewondering van toen ze kind was, zou een andere betekenis 
kunnen gekregen hebben wanneer hun hormonen actiever werden. Hun erotische spelletjes deden 
ze altijd half gekleed, dus hoogstwaarschijnlijk in het geniep. Het moet hun beider geheim 
geweest zijn. Het zou kunnen dat alleen zij weet dat Marcel erotiek in zijn tekeningen verstopt. 
Hun eigen geheime, vieze erotiek. Hij tekent het voor haar. Dat versterkt hun band en hun spel. 
 
Later gaan ze dat spel interessanter maken door het gebruik van een spiegel, een tafel soms en 
andere meubelen, en enkele huishoudelijke voorwerpen. Dat is allemaal terug te vinden in zijn 
schilderijen, verstopt. Hun acrobatie ook: Suzanne hangt onder aan een trap met haar knieën op 
de schouders van Marcel, die geknield op de vloer zit, naar boven kijkt en zich masturbeert. Dan 
zien we ook meer een vinger aan of in een vagina. Niet aan de clitoris. Ze bedenken vermoedelijk 
spelregels om te bepalen wat er gedaan moet worden. Dat zullen de analyses van de volgende 
jaren duidelijker maken. Maar betreffende de context en het precieze waar-en-hoe kan alleen 
hypothetisch nagedacht worden. 
 
Doen ze hun spel in het washok in de kelder? Hebben ze hun afspraak elke zondag om 11 uur? 
Wanneer hun ouders naar de hoofdmis zijn? Kennelijk worden ze betrapt: in 1907 is er een 
volwassen vrouw die kijkt naar hun activiteiten. Clémence de dienstmeid? Maakt zij er een 
schandaal van? Of is dit in 1904 gebeurd? Wat zou kunnen geleid hebben tot het plotse ontslag 
van de vader als burgemeester en het te vroege vertrek van Marcel naar Parijs, onder de hoede 
geplaatst van Jacques, de twaalf jaar oudere broer van Marcel? In Parijs blijft Marcel naar Suzanne 
verlangen. Hij ziet in allerlei alledaagse dingen haar gespreide dijen en droomt van haar urine-en-
scheten. In elk werk verstopt hij dit verlangen met een niet aflatend enthousiasme, voor haar. 
Of werden ze pas betrapt in 1907? Wat dan zou kunnen leiden tot een soort quarantaine van 
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Marcel in Neuilly? Met zijn zeer hoge productie aan karikaturen tot gevolg, die bol staan van de 
verborgen erotiek. Want dit is immers voor Marcel de enige manier om Suzanne zijn liefde te 
blijven tonen: via de krant. Misschien zijn de situaties die hij dan verstopt meer wens dan waar 
gebeurd? En gaat hij onbezonnen verder dan ze ooit deden? Een man neukt een vrouw dan 
achteraan, beide grotendeels gekleed. Waar of niet waar? Indien dit ware feiten zouden zijn, 
noemde men ze zonder meer schandalig. 
 
In die tijd, 1902 – 1910, het einde van de Belle Epoque met een groot sociaal contrast, acht de 
bourgeoisie zich absoluut superieur. Seksueel misbruik is een evidentie maar krijgt ook zware 
kritiek. De bourgeoisie loopt strak en streng, gesloten gekleed. Als teken van wijsheid en cultuur. 
De dagen en avonden van hun kinderen worden gevuld met lectuur, muziek, tekenkunst, studie, 
gezelschapspelen, poëzie, schaken of puzzelen. 
 
Kleine Marcel was superieur in het puzzelen en heel creatief. Hij leerde schaken, tekenen, 
schilderen, alles, van zijn broers en was snel in het bedenken van grappige woordspelingen. Soms 
volgens de klank, soms naar betekenis, soms iets achterste voren. De woordpuzzels, die in 
tijdschriften stonden, oplossen, deed hij graag. Een cryptogram, een anagram of zelfs een 
“cryptographie circulaire du chevalier”. Visuele zoekplaatjes oplossen was ook heel prettig. En hij 
maakte de zijne voor Suzanne. Zo moet het begonnen zijn: onschuldig kinderspel. 
 
Maar in 1910 is het helemaal geen kinderspelletje meer. Marcel is 23 jaar en het wordt een 
obsessief verstoppen van expliciete erotiek. Zijn schilderijen worden ook steeds drukker. 
“Als ze maar niet zien waar ik eigenlijk mee bezig ben… alleen Suzanne.” 
 
 
 
 

1911-1912 

(14 geanalyseerde werken / 10 biografische opmerkingen) 

 

het agressieve overdrijven van de jaloerse speler 

 

In 1911 gaat Suzanne trouwen. Marcel Duchamp reageert heftig met een uitzonderlijk wild 
schilderij als trouwcadeau, boordevol herinneringen. Dezelfde herinneringen zien we onmiddellijk 
daarop verstopt toegepast op de jongere zusjes. Yvonne en Magdeleine “déchiquetées”. In alle 
volgende schilderijen worden de visuele puzzels overdreven druk en verbergen ze inderdaad 
seksuele relaties tussen een volwassen man en een veel jonger meisje. De penetratie zou hier een 
regelrechte verkrachting kunnen zijn. Waar of niet waar? 
 
Er is een grote agressiviteit en ontoegankelijkheid in Duchamps werk van 1911 en 1912. 
Vermoedelijk spendeert hij al zijn tijd aan die puzzelschilderijen. Hij weet zich perfect te 
verstoppen in de Puteaux-groep maar die Gulden Snede betekent voor hem iets heel anders. Hij is 
niet met kubisme of futurisme bezig, alleen maar met zijn jaloerse zelf. Hij neemt steeds meer 
risico’s en misschien werden de vele erecties toch opgemerkt. Misschien werd hij hier op 
aangesproken? De bizarre titels zorgen voor afleiding. Een anagram voor Suzanne. Iemand anders 
komt daar nooit achter. Want een anagram zonder hint of sleutel is onmogelijk op te lossen. Zou 
Suzanne de juiste boodschap begrepen hebben? Zou zij gezien hebben of hij Magdeleine “à 
propos” echt misbruikt heeft? Een nog groter schandaal in de familie! Of was het maar bluf: een 
gemeen dreigement aan haar adres? 
 
Welke hypothese het ook is, in beide gevallen was Marcel ziek bezig. Misschien had Magdeleine 
het verteld? Misschien besefte Marcel Duchamp het zelf? Hij is 25 jaar en hij heeft een serieus 
psychisch probleem. Innerlijke crisis, seksuele frustraties, doordraven in werk… mogelijke 
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verkrachting? Dit is geen amusant spel meer. Hij wil behandeld worden door een psychotherapeut 
en kiest er geen in Parijs. 
 
Het wordt München. Bij een Duitse psychiater. Een aanhanger van Freud of Jung? Marcel kende 
hun geschriften en hun praktijk van genezen. Het zou ook een hypnotherapie kunnen geweest 
zijn. Bij Albert Von Schrenck-Notzing, bijvoorbeeld, dé specialist in seksuele anomalieën. Wie zal 
het zeggen? Ook een hypnotherapeut heeft zwijgplicht. 
De schilderijen die Marcel Duchamp in München maakt, tonen na visuele analyse heel precies de 
evolutie van onschuldige seks (‘Vièrge’) naar bewuste wellust (‘Mariée’), wat overeen komt met 
Duchamps seksleven van het afgelopen decennium. Misschien was deze serie een onderdeel van 
die therapie? 
 
Er is opvallend weinig bekend over die Münchense periode van Marcel Duchamp. 
Hij ontmoette er de schilder Max Bergmann, waar Marcel in Parijs een “bilboquet” aan gegeven 
had. Hij huurde er kamers, bezocht er musea, kerken, restaurants, cafés… Hij reisde even naar de 
Jura om de vrouw van Picabia zijn liefde te verklaren, zo wordt gezegd, en nam gelijk de trein 
terug naar München. 
Misschien heeft Duchamp er ook Kandinsky ontmoet? Misschien heeft hij hem gevraagd of naar 
urine blazen tussen vrouwendijen ook tot diens seksuele verlangens behoorde? En of hij die ook 
verstopte in zijn abstracties? Want door Marcels bril was dat absoluut het geval. 
Of was zijn München-verblijf een poging om die opdringerige Parijse kubisten te ontvluchten en 
zich te verstoppen in een andere stijlgroep: Die Blaue Reiter? 
Of heeft hij er Hitler ontmoet? Dat wordt ook gezegd. 
Marcel Duchamp zelf heeft maar één enkel ding gezegd over zijn Münchense maanden: 
dat hij is teruggekomen als een totaal bevrijd, nieuw mens. 
Dan zou de therapiehypothese nog het meest kunnen kloppen. 
 
We stellen hem zo voor, wanneer hij in september weer in zijn atelier staat te Neuilly: een totaal 
bevrijd, nieuw mens!  De incestueuze obsessies zijn van de baan,  hij heeft zijn zieke bril leren 
afzetten, en hij loopt langs zijn doeken. Hij vraagt zich af wat hij nu nog met schilderen kan 
hebben. Die puzzelschilderijen zijn veel te arbeidsintensief. Dat is helemaal zijn aard niet. Hij 
amuseert zich liever, met spelletjes. En dan, na een tijdje, verschijnt er traag een glimlach, zijn 
ogen fonkelen: hij weet wat hij doen moet. 
“Nee, dat schilderen hoeft niet. Maar ik ga wel door met spelen. Dat “verstoppertje spelen” was 
fantastisch. Heb ik ze niet mooi beetgenomen? Niemand weet er iets van. Ik kan toch gewoon 
doorgaan met mijn “degoutanterietjes” te verstoppen. Nee, niet voor Suzanne. Voor mijn eigen 
plezier. En ik zwijg weer, of ik lieg een beetje, ik blijf ze allemaal het verkeerde pad opsturen. Dat 
is leuk. Net zoals bij het schaken. Ja, ik ga lekker hetzelfde spelletje spelen, liefst zonder te 
schilderen… ideeën zat. Benieuwd of ze me ooit kunnen pakken!” 
En zo zette Marcel Duchamp zijn wondere bril weer op en stapte de kunstgeschiedenis in. 
 
 

 

 

1913-1923 

(22 geanalyseerde werken / 23 biografische opmerkingen) 

 

de onverwacht vrolijke keuzes van de vrije speler 

 
Eind 1912, Marcel Duchamp is vrij, van zijn incestueus gedrag, en woont in Parijs. Begin 1913, 
Suzanne Duchamp is vrij, van haar echtelijke band, en komt ook in Parijs wonen. Over hun 
verhouding in die tijd is niets geweten. Maar in de schilderijen die Suzanne maakt, is ook erotica 
verstopt. En Marcel gaat sowieso door met zijn seksuele verlangens visueel te verstoppen. Het is 
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een principiële levenskeuze geworden, een uitdaging voor zichzelf als kunstenaar. 
 
Marcel amuseert zich kostelijk. Dit is wat hij het liefste doet: met puzzels spelen. Heel rationeel, 
“als-dan”, anagrammen en visuele spelletjes bedenken. Eerst via mathematische constructies, met 
onbegrijpelijke tekst er bij als afleiding. Dan via het samenbrengen van gewone dagelijkse dingen, 
met anders interpreteerbare informatie als uitleg. Altijd over zijn eigen, zeer persoonlijk, intiem 
verlangen naar urine-en-scheten. 
En zo begint Marcel Duchamp in 1913 werkelijk een groot subliem schaakspel met ons. Een 
schaakspeler hoopt dat zijn tegenstander niet ziet waar hij mee bezig is. Het is de kunst van het 
verstopt tonen. Niet alleen het netvlies moet kijken maar vooral het verstand. Duchamp verlaat de 
“retinale” kunst om tot een “mentale” kunst te komen. Door dat visueel denken of eerder denkend 
kijken, wil hij tot een vierdimensionale kunst komen, waarbij tijd een essentiële rol heeft. Het zien 
door zoeken-en-puzzelen moet een nieuw soort medium in de kunst worden. 
 
Marcel Duchamp kon dit echter niet openlijk promoten want dan moest hij zijn vieze, geheime 
pretjes en zijn foute verleden verklappen, zichzelf en familie te schande zettend. Dus hij zweeg. In 
alle stilte verzon hij vrolijke, visuele denkspelletjes, die aangenamer te realiseren waren dan de 
geschilderde puzzels. Als algemene camouflagetactiek veranderde hij voortdurend van type spel. 
Of hij veranderde de spelregels. Waarschijnlijk kon Suzanne hem wel volgen; zij had immers ook 
die bril op. 
 
Wanneer Kasimir Malevitsj in 1913 zijn zwart vierkant toont is dat het meest extreme schilderwerk. 
Waar Marcel Duchamp dan mee bezig is, gaat het kunstzinnig begrip van die tijd voorbij: een 
fietswiel op een krukje?! En toch zo vanzelfsprekend, simpel ‘to the point’ door de bril van Marcel. 
Gewoon een aars en een scheet, en een vagina zelfs, én… een erectie. Een geniale creatie! Maar 
Marcel zei niets, toonde enkel zijn dun lachje. De Parijse kunsttheoretici, die in deze periode steeds 
belangrijker werden, wisten met dit soort werk niet onmiddellijk raad. Duchamp vond zowel de 
positieve als de negatieve commentaar prima. Dat was de beste afleiding. Hij hield er zelfs 
rekening mee, bij een volgende zet in zijn grote schaakspel. Om de kunstkenners nog meer het 
moeras in te sturen. Wat een plezier! 
Maar al dat gespeculeer was ook gevaarlijk. Vroeger had hij zich tussen de kubisten kunnen 
verstoppen. Nu ging alle aandacht naar hem. Zouden de theoretici en critici merken dat de titels 
anagrammen zijn? Zouden ze visuele obsceniteiten vermoeden? En dan die zus van hem in de 
buurt. Verstoppen! Hoe en waar verstoppen? 
Wereldoorlog I zal hem redden. 
 
Zoals nog andere kunstenaars vlucht Marcel Duchamp naar Amerika. Hij is nu op een gezonde 
manier van Suzanne gescheiden én van de Parijse critici. Duchamp besluit er te blijven. Want in dit 
groot Engelstalig gebied kan hij ongestoord zijn Franstalige woordspelletjes plegen. Hier gaat men 
niet onmiddellijk zoeken naar een dubbele betekenis in het Frans. Hier wordt altijd eerst vertaald 
naar het Engels en dan wordt er pas gezocht. Vertalen moet je zeker niet doen bij Duchamp. En 
dat vertalen moedigde Marcel altijd zelf aan, om precies niet ontdekt te worden. Slim gespeeld. 
 
Misschien hadden de Arensbergs hem door. Die woordpuzzelspecialisten hadden misschien een en 
ander begrepen toen ze op de Armory Show van 1913 naar ‘Nu descendant un escalier’ stonden te 
kijken. Wanneer Duchamp op 15 juni 1915 in New York arriveert, wordt hij meteen voorgesteld 
aan de Arensbergs. Misschien heeft Duchamp hen een biecht gedaan, over incest, obsessies, 
schande en genezing. En hen zijn artistiek voornemen uitgelegd om erotiek te blijven verstoppen. 
Misschien kwamen de Arensbergs daardoor terecht in het zeer selecte groepje betrokkenen, die 
hun mond hielden? Misschien werden daardoor de Arensbergs Duchamps mecenas? In ruil voor 
zijn creaties? Wie weet? Het kwam Marcel goed uit: “Ik wil een heel groot glazen werk maken over 
mijn seksueel verleden, ik heb al wat schetsen bij...” Ja, een opportunist was hij 200%. Dat moet 
je immers zijn als schaakspeler. 
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In alle geval was het grote bruisende New York een ideale plek voor Duchamp. Hij was er 
anoniem, frequenteerde er enkel de rijke kringen en genoot van hun open geest. Verder was hij 
totaal ongebonden. En wat een kick moet het voor hem geweest zijn, wanneer hij in die grote 
winkelvitrine dat urinoir zag liggen? Dé perfecte Duchamp, en al klaar gemaakt. Alleen een beetje 
te “straight” misschien? Zijn seksuele voorkeur onthullend: Schandaal! 
Het gebruik van een valse naam, dan geweigerd worden, plus de polemiek hier rond, hebben dat 
schandaalprobleem totaal afgeleid. Altijd maar leuke strategieën bedenken… 
Zo verstopt Marcel Duchamp zich plots in een vrouw. Dat was een grappige afleiding wanneer zijn 
vunzig ‘parfum-idee’ rijpt. Niemand zag er “urine en scheten” in. 
 
Af en toe vindt Marcel een echt vrouwtje op zijn smalle pad. Die natuurlijk allemaal zwijgen over 
zijn vreemde verlangens. Waarschijnlijk waren ze niet eens op de hoogte van de schalkse 
verstopkunsten die er mee verbonden waren. Enkel Suzanne. Suzanne die er niet was. Maar 
ondanks de afstand blijft ze Marcel nauw aan het hart. En visa versa. Zeker tot haar huwelijk met 
Jean Crotti in 1919. Daarna gaan ze een gewone familierelatie leiden. Zijn ‘Grand verre’, dat het 
passionele liefdesverhaal van Marcel en Suzanne vertelt, is intussen wat onder het stof geraakt. 
Marcel is het beu om iets leuks gaande te houden wat niet meer bestaat en in 1923 beschouwt hij 
dit werk onvoltooid voltooid. 
Hij is 36 jaar en wil nu serieuze spelletjes spelen. 
 
 
 
 

1924-1968 

(12 geanalyseerde werken / 34 biografische opmerkingen) 

 

het saaie lot van de geniale speler 

 
Marcel Duchamp stopt zijn werk aan de grote glazen puzzel en tegelijk is hij de zin verloren om 
nog langer visuele zoekspelletjes te bedenken. Heel vreemd. Heeft Suzanne hiermee te maken? Of 
was het gewoon een plan om dit tien jaar te doen? 
 
Intussen had zijn vrolijk schaakspel met de kunstwereld wel een mooie verzameling kunstwerken 
opgeleverd. Maar de mooie verzameling geniale kunstwerken had niemand er in gezien. Want er 
werd niet meegespeeld met hem. Hoe kon dat ook? Hij veranderde alsmaar de regels in zijn 
voordeel. Dat was niet alleen makkelijk winnen, maar ook laf spel. En op de duur saai voor Marcel. 
 
Bovendien was hij zijn eigen slachtoffer geworden. Hij moest alles geheim blijven houden. Nooit 
de echte uitleg geven, altijd dubbel interpreteerbare taal spreken en nooit een fout maken. Ook 
zijn ontdekking in verband met de Mona Lisa en met Courbet kon hij niet publiek maken. Dat zou 
al zijn eigen onsmakelijke spelletjes verraden. Hij kon gewoon niet uit dat verstopprincipe stappen 
en totaal andere kunst maken. Hij moest blijven werken aan dingen die niet gezien mogen 
worden. Maar geniale parels voor de zwijnen blijven gooien, hou je niet vol. Hij zat strop in zijn 
eigen spel. Hij was zijn gemasturbeer moe. 
 
Na zijn amusante schaakspel in de kunst, van 1913 tot 1923, wijdt Marcel Duchamp zich volledig 
aan het serieuze, echte  schaakspel. Zijn hele verdere leven zal gevuld worden met “L’échec et les 
cheques”. Hij zal schaken op wereldniveau en kunst verhandelen op wereldniveau. Hij koopt 
werken van bevriende Parijse kunstenaars, voor hemzelf of voor zijn ‘Société Anonyme Inc’. Hij 
reist vaak van Parijs naar New York en terug. 
Duchamp verkoopt die werken wanneer hij geld nodig heeft om een eigen uitgave te financieren. 
Met ‘Boîte verte’ mystificeert hij het ‘Grand Verre’, met ‘Boîte-en-valise’ zichzelf. Hij krijgt de 
nodige aandacht en wordt een aparte autoriteit binnen de toenmalige kunstscène. Op creatief vlak 
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gebeurt in deze 45 jaar niets bijzonders. Marcel Duchamp is vooral bezig zichzelf te recupereren en 
te promoveren. Zo kent ‘L.H.O.O.Q.’ zeven herhalingen, soms in editie. Hij maakt meerdere “valse 
cheques”. En vele ready-mades krijgen hun replica’s, soms in verschillende edities. Hij stelt nog 
andere “Boîtes” samen als uitgave voor galerieën. De weinige nieuwe creaties zijn meestal edities. 
Marcel Duchamp doet constant geldzaakjes en schaakcompetities. 
 
De ‘Rotoreliëfs’ hebben ook goed verkocht in die jaren. (Hebben die draaidingen misschien iets te 
maken met de mogelijke hypnotherapie in München?) 
In 1946 begint hij dan aan de verborgen onthulling van zichzelf: ‘Etant Donnés: 1)la chute d’eau, 
2)le gaz d’éclairage’. Hij vindt dat iedereen, de (kunst)wereld en de (kunst)geschiedenis, het mag 
weten… later, na zijn ultieme verstoptruc. 
 
Wereldoorlog II deed weer een kritische generatie jonge kunstenaars opstaan. De neo-dadaïsten 
in de jaren vijftig en in de jaren zestig de pop-Art, de op-art, de Fluxus-beweging, de conceptuele 
kunst en de anti-art. Kunst beleeft de absolute vrijheid, zoals ook de seksualiteit. Marcel Duchamp, 
zeventig jaar oud, doet hier niet aan mee maar wordt geëerd als de vader van dit alles. Er wordt 
veel over hem geschreven. 
De altijd zwijgende Duchamp, die zich zijn hele leven verstopt heeft, wordt in de jaren 60 een 
groot en erkend kunstenaar. Duchamp heeft zich met zijn spelletjes verstopt in elk ‘isme’. Als 
jongeling was hij impressionist, zonder er mee te maken te hebben, daarna was hij fauvist, kubist 
en futurist zonder er mee te maken te hebben. Later dadaïst, dan surrealist. En zo heeft hij het 
conceptualisme uitgevonden, zonder met “het conceptualisme” te maken te hebben. “C’est arrivé 
malgré moi”, klonk het bescheiden antwoord van Marcel Duchamp die zich inderdaad alleen maar 
in zijn eentje geamuseerd had, masturberend met zijn hoofd bij “urine-en-scheten” en dit verder 
geheim hield. 
 
Op de laatste avond van zijn leven, onder vrienden (Robert Lebel getuigt:), bladerde Marcel 
Duchamp door een recente uitgave van zijn werk… en hij zuchtte: “Ce sont les oeuvres antehumes 
seulement… les oeuvres posthumes vont suivre, mais qui publiera les autres?” Hij deed een klein 
trekje aan zijn sigaar terwijl hij zijn nietsbegrijpende vrienden aankeek. Dan volgde er een grote 
wolk rook, waarin Marcel lachte. 
Marcel Duchamp, de enige mens ooit met de ambitie om postuum gezien te worden. 
Eindelijk tot leven komen na zijn dood! 
 
We zijn nu 2012 en nog steeds bekijken we zijn werk niet zoals hij zelf deed. Nog steeds 
overschatten we zijn zwijgen en onderschatten we zijn vindingrijk genie. 
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BESLUIT 

 

 

 

. . . .-1969 

(14 geanalyseerde werken / 13 biografische gegevens) 

 

les Duchamps - samenspel, geheimen en bedrog 

 
Er zijn minstens 4.071.956 hypotheses over Marcel Duchamp. Ze zijn allemaal erg interessant. 
Maar een intensieve, louter visuele analyse is nooit gebeurd. Deze visuele analyse vertrok van de 
twee Sleutels  die Marcel Duchamp ons zelf gaf: urine en scheten. Zo hebben we voor het eerst 
zwart op wit kunnen zien, dat Marcel Duchamp erotiek verstopt heeft in al zijn tekeningen, 
karikaturen, schilderijen, sculpturen en vierdimentionale werken. En dat het om uitzonderlijk 
specifieke erotiek gaat. Wanneer de visuele analyse ook laat zien dat zijn zus Suzanne exact 
dezelfde, specifieke erotiek verbergt, maar vanuit haar standpunt gezien als vrouw, dan kan dit 
geen toevalligheid zijn. Daarenboven lezen we, ook dankzij visuele analyse, “J’aime Suzanne” in 
meerdere van Marcels werken.  
Mogen we dan niet wat minder hypothetisch zijn? 
 
Marcel Duchamp heeft absoluut zeker een seksuele relatie met zijn zus Suzanne gehad. Ze waren 
ontzettend verliefd op elkaar. Minstens tot Marcel 25 jaar was in 1912. Wat een schande was dat! 
Maar de perversiteit van zijn daden was nog veel schandaliger. Een heus probleem dat geheim 
moest blijven. Hoogstwaarschijnlijk waren er meer mensen bij dit geheim betrokken. Alleszins de 
familieleden Duchamps. Maar iedereen heeft mooi gezwegen. 
 
Marcel zelf heeft zijn probleem anders verwerkt: hij cultiveerde dit geheim op een visuele manier. 
Zo was er geen probleem, en dus ook geen oplossing voor dat probleem, er was alleen kunst. 
Alleen zijn  kunst! Enkel door hem begrijpbaar en enkel voor zijn plezier. Pure masturbatie. 
Natuurlijk genoten anderen er met de tijd ook van. En lauwerde men zijn anti-kunst, bijvoorbeeld. 
Maar Duchamp zelf maakte nooit anti-kunst en nooit “n’importe quoi”-kunst. En ook geen kunst 
met een maatschappelijk-artistiek engagement. Het waren gewoon altijd scheten en urine, 
vierdimentioneel gepresenteerd. Dat was zijn nieuwe bijdrage aan de kunstgeschiedenis: mentale 
kunst. Het was een super-rationele kunst. Elk detail was driedubbel overdacht. Alles had een reden 
en alles was verklaarbaar. Maar dat was niet (meteen) te zien. Precies zoals in schaken: De kunst 
van de strategie. 
 
Marcel leerde het visueel verstoppen en het schaken al heel jong van zijn broers. Die het van hun 
grootvader Emile Nicolle meegekregen hadden. We begrijpen nu dat het ouderlijk huis in Blainville 
moet volgehangen hebben met de verborgen vagina’s van bompa. Misschien is dit de simpele 
boodschap van ‘Etant donnés’? Dat “urine-en-scheten” constant bij de Duchamps in huis was. Wat 
een voorbeeld moet dit geweest zijn voor onze kleine Marcel. In het geheim was zijn grootvader 
was een held. Maar hij ging beter doen! 
 
‘Les Duchamps’, de tentoonstelling die georganiseerd werd door Marcel Duchamp te Rouen in 
1967, moet verschrikkelijk interessant geweest zijn. Het past in zijn outing. Als voorbode op ‘Etant 
donnés’: Jacques, Raymond, Marcel en Suzanne in een visueel gesprek over hun urine-en-scheten. 
Was er ook werk van Emile Nicolle? Marcel was wel de beste. Hij was altijd al de overtreffende 
trap. Vooral de vrolijke periode 1913-1923 is er een van hyper-creativiteit, van zeer grote risico’s 
en van een gedreven spelplezier. Dit is een ongeëvenaard hoogtepunt in de beeldende kunst. 
 
Er zijn heel wat kunstenaars die erotiek plat tonen. Pornografie (expliciete erotiek die de 
kijker/lezer tot masturbatie aanzet) bestaat vóór de uitvinding van het woord. Met de opkomst van 
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de fotografie ontstaat de porno-industrie, met als thuisbasis Parijs. 
Marcel Duchamp doet niet aan pornografie, hij verstopt zijn expliciete erotiek. 
En er zijn natuurlijk ook heel wat kunstenaars die erotiek verstoppen. Die waren er evenzo sinds 
eeuwen. Elke kunstenaar doet het wel eens. Want dat is leuk, zo’n ‘inside joke’. In de beginjaren 
van de fotografie werd dit zelfs ontzettend veel gedaan. 
 
In die tijd was de foto het nieuwe, teleurstellend lelijke, maar échte realistische beeld, tegenover 
de schilder- en tekenkunst die de realiteit altijd wat mooier voorstelden. Door het bestaan van de 
fotografie als concurrent, gaan schilders de realiteit interpreteren, deformeren, abstraheren en 
persoonlijk maken. Het schilderen is op slag geen ambacht meer maar een totaal vrije kunst. Heel 
veel ‘-ismen’ ontstaan. Kunsttheorie floreert, kunstfilosofie en kunstkritiek. Ook de satirische 
tijdschriften en de karikatuur floreren. Goeie tekenaars bewerken hier de realiteit zoals de 
fotografie niet kan. En vooral: ze getuigen in hun bewerking van intelligentie. 
En daar is het Marcel Duchamp met zijn verstopspelletjes om te doen. De intelligentie van het 
kijken. Een realiteit tonen die niet gezien wordt. Zijn creativiteit gaat daar bijzonder ver in. 
 
De hele familie Duchamp deed het. Marcels goede vriend Francis Picabia soms ook. En Brancusi. 
Misschien verstopten wel alle Puteaux-leden erotica? Misschien kozen ze daarom de naam “Lyrisch 
kubisme”? 
 
Maar Marcel Duchamp deed het in élk wérk. Het was zijn persoonlijke uitdaging: op een frisse, 
originele manier zijn pervers, walgelijk verlangen tonen. Niemand heeft dat perverse ernstig 
onderzocht omdat perversie nooit ernstig genomen wordt. Dat wist Duchamp ook wel. Wie durfde 
hem  perversiteit te verwijten? Die persoon werd meteen zélf perversie verweten. Dus iedereen 
bleef veilig op afstand en wou het zeker niet  gezien hebben. 
 
Zelfs wanneer Marcel Duchamp het ons postuum op een briefje aanreikt: 
“Beste vrienden, het gaat altijd en alleen maar om 1)de urine en 2)de scheten van een vrouw, zie 
je?” 
 
Misschien heeft deze visuele analyse een beetje geholpen? 
Dan kunnen we nu, eindelijk, beginnen kijken naar het werk van Marcel Duchamp. 
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