Gezichtspunten
Een inleiding in de methoden van de kunstgeschiedenis

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.)

bron
Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten. Een inleiding in de methoden van de
kunstgeschiedenis. SUN, Nijmegen 1993

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/halb010gezi01_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

7

Inleiding
‘After a certain time, one realizes that documentary publication forms the
backbone of the scholarly body, but that theoretical writing, to which not
all can attain, is its nerves.’ W. MCALLISTER JOHNSON, Art History, Its
Use and Abuse. Toronto 1988
Het was een winderige dag in oktober 1990. Op de Vrije Universiteit hadden studenten
van de vakgroep kunstgeschiedenis een symposium georganiseerd over
kunstgeografie. Tot ieders verbazing zat de zaal stampvol. De dag was een succes
en haalde zelfs de kolommen van de Volkskrant. Wat niet in de krant stond, was dat
in de pauze een historische ontmoeting had plaatsgevonden. Wij troffen elkaar daar
voor het eerst. Vanaf dat moment beheerste de kunstgeschiedenis als wetenschap
onze gesprekken en daaruit is ook dit boek voortgekomen. Wat ons intrigeert is de
vraag wat kunstgeschiedenis eigenlijk is. Deze vraag houdt kunsthistorici al
tweehonderd jaar bezig, want zo oud is deze discipline.
Zoals men zich kan voorstellen, is de kunstgeschiedenis van nu niet meer die van
toen. Er zijn bijvoorbeeld veel meer kunsthistorici dan vroeger, het vak is minder
elitair en meer op de eigen tijd gericht, er zijn specialisaties bijgekomen en
kunsthistorici werken nu meer buiten de universiteit en het museum. Natuurlijk
hebben ook de opvattingen over het vak grote veranderingen ondergaan. Er is nooit
echt sprake geweest van één methode, en zeker na de Tweede Wereldoorlog vertoont
de kunstgeschiedenis qua aanpak een pluriform beeld. Werd voor 1900 de
kunstgeschiedenis in grote mate bepaald door de stijlkritiek, daarna kwam daar de
iconologie bij en na 1970 werd de kunstgeschiedenis aangevuld met marxistische,
kunstsociologische, structuralistische, feministische
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en semiotische benaderingen, die wel worden samengevoegd onder de noemer ‘The
New Art History’.
Onder deze titel werd in 1982 een conferentie belegd over nieuwe richtingen in
de kunstgeschiedenis aan de Middlesex Polytechnics in Engeland en in 1986 verscheen
onder dezelfde titel een bundel onder redactie van A.L. Rees en F. Borzello. Op het
Europese continent zien wij parallellen met de oprichting van de Ulmer Verein in
Duitsland in 1968 en het tijdschrift van deze vereniging, de kritische berichte.
In Nederland is de invoering van de nieuwe denkbeelden van de jaren zeventig en
tachtig langzamer verlopen dan elders. Hiervoor kan een aantal oorzaken worden
genoemd. Er wordt wel gezegd dat Nederland nauwelijks een traditie van
wetenschappelijke methodologische discussies kent. Dat geldt dan alleen voor de
kunstgeschiedenis, want bij de geschiedenis is dat bijvoorbeeld niet het geval en daar
maakt de theoretische reflectie in die discipline al jaren een bloei door. Het ligt dus
niet aan wat je de Nederlandse wetenschappelijke cultuur zou kunnen noemen, maar
aan de discipline zelf. Hoe komt het nu dat in Nederland, in tegenstelling tot veel
andere landen, de kunstgeschiedenis zo theorie-arm is gebleven? Hoe is het mogelijk
dat recent nog een hoogleraar in de kunstgeschiedenis kon opmerken: ‘Sinds de jaren
zeventig zijn, zo lijkt het, ingrijpende methodische vernieuwingen dan ook
uitgebleven; ook al moet hieraan worden toegevoegd dat dit eigenlijk ook geldt voor
het buitenland.’*
Nederland is gezegend met een grote schat aan kunstwerken, die algemeen worden
bewonderd. Voor de Nederlandse onderzoekers van de negentiende en vroege
twintigste eeuw lag het voor de hand om al die kunstwerken te inventariseren. Dit
kwam ook overeen met de positivistische

*

Bert Meijer, ‘Verkenningscommissie kunstgeschiedenis: lijnen naar de toekomst’, in:
Kunsthistorici, 3 (1992), 2, p. 6. Zie voor de conclusies van deze verkenningscommissie:
Bert Meijer en Charlotte van Rappard-Boon, Kunsthistorisch onderzoek in Nederland. Rapport
van de Verkenningscommissie voor de Kunstgeschiedenis. Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, Zoetermeer, 1993.
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historische benadering van die tijd. Vanaf het moment dat kunstgeschiedenis als
zelfstandige discipline op de universiteit werd ingevoerd (Utrecht en Leiden 1907),
is men sterk in die traditie voortgegaan. De grote verschuivingen in het denken over
het vak, zoals men die met name in Duitsland sinds de late negentiende eeuw kende,
zijn in Nederland slechts spaarzaam doorgedrongen en droegen vooral een incidenteel
karakter. Wat er aan nieuwe methodes doorsijpelde, werd nagenoeg alleen toegepast
op de Nederlandse kunst en in mindere mate op de Italiaanse.
Een tweede oorzaak, die nauw met de bovenstaande samenhangt, is de eenzijdige
gerichtheid op de museale activiteit. De kunst die we hebben, moet optimaal worden
bewaard, beschreven en getoond. Deze activiteiten werden van meet af aan
gekenmerkt door een sterke overheidsbemoeienis: wij hebben het Rijksmuseum, het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en de Rijksdienst voor Beeldende
Kunst. Universiteiten waren en zijn voor een groot deel toeleverings-instanties aan
deze en vergelijkbare instellingen.
Een weerslag van deze situatie is de strenge opdeling van de kunstgeschiedenis
in disciplines, als afdelingen in het museum, binnen de kunsthistorische vakgroepen
en binnen de Stichting voor Kunsthistorisch Onderzoek: beeldende kunst, bouwkunst,
kunstnijverheid, eventueel nog onderverdeeld in periodes. Dit is een soort verzuiling,
die voortkomt uit een indeling naar objecten. Deze gehechtheid aan de dingen maakt
de blik bijziend. Men kan zo geen afstand nemen en zich vragen stellen die betrekking
hebben op de theorie en de methode van het vak. Het lijkt wel of er in Nederland
sprake is van een totale identificatie met de onderzoeksobjecten, alsof de objecten
en hun makers het onderzoek dicteren en sturen. Dit handwerk schijnt zo moeilijk,
tijdrovend, en ook aardig genoeg te zijn, dat de kunsthistorici hier hun handen vol
aan hebben.
In Nederland ligt de nadruk op het verzamelen van feiten, vooral wanneer het om
de eigen kunst gaat. Kennelijk sluit dat een reflectie op dit verzamelen uit. Wij willen
hiermee niet zeggen dat dit verzamelen van feiten iedere visie ontbeert, wel
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dat de vragen die hieraan voorafgaan zich vaak beperken tot het wat en de wijze
waarop wordt verzameld. Voor het waarom is heel wat minder aandacht en juist dat
waarom is zo interessant. Het schijnbaar ‘objectieve’ onderzoek dat zich ‘alleen maar
tot de feiten’ wil beperken, is in feite hoogst subjectief omdat het eigen uitgangspunt
bij het onderzoek niet wordt onderkend, evenmin als de wijze waarop een feit tot
feit wordt. Pas het bewustzijn van de eigen subjectiviteit maakt objectief onderzoek
mogelijk.
Dit boek heet dan ook Gezichtspunten, omdat hier de positie van de onderzoeker
centraal staat. Op de gravure van Grandville (uit diens boek Un autre monde, Parijs
1844), die we voor de omslag hebben gekozen, keren de kunstwerken zich van hun
beschouwers af, als het ware schuw voor alle aandacht die ze van de louter ogen en
louter zichtinstrumenten krijgen. De schapen verstoppen zich achter de bomen, de
dame keert haar publiek de rug toe, de engel sluit de ogen. Sommige schilderijen
zijn helemaal niet te zien omdat ze te hoog hangen of omdat ze te uitgerekt zijn om
in één keer te worden gezien, zoals het kustlandschap (of is het een vlag?) dat zich
tegen al te opdringerige blikken verdedigt met een scherp gepunte lijst, andere
verschuilen zich in hun lijst zoals het schilderij rechts. Eén kunstwerk wordt al die
aandacht zelfs te veel: in het zeestuk links woeden machtige stormen en winden,
waarvan de dame die haar klasje rondleidt, danig last heeft. In feite gaat het hier om
een strijd tussen de dingen die worden gezien, en degenen die zien, waarbij de laatsten
trouwens ook dingen zijn. De enige mens is de rondleidster die we op de rug zien,
zodat we ook niet goed weten waar zij naar kijkt. Ze heeft fysiek last van het zeestuk.
Zien is hier een daad van agressie, die door de kunstwerken met gelijke munt wordt
terugbetaald.
Dit boek gaat over waarnemen, over de gezichtspunten die men inneemt bij het
onderzoeken van kunstwerken. De onderzoeker ziet zich daarbij voor twee problemen
geplaatst: wat moet men onderzoeken en welke methode kiest men hiervoor. Dit
boek is in Nederland de eerste publikatie die inzicht geeft in de pluriformiteit van
recente, internationaal gehan-
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teerde, kunsthistorische methodes en de daarbij behorende vraagstellingen. De
hoofdstukken dienen te worden opgevat als elkaar aanvullende visies, die te zamen
een vrij compleet beeld van de kunstgeschiedenis geven. Ze zijn geschreven als
inleiding in een bepaalde wijze van beoefening van de kunstgeschiedenis en mogen
de gevorderde beginner helpen bij diens oriëntatie in deze discipline.
In het eerste hoofdstuk stellen wij de vraag naar de aard van de relatie tussen het
kunstwerk, de context, de tijd en de kunsthistoricus. In het tweede hoofdstuk schetst
Marlite Halbertsma de geschiedenis van de kunstgeschiedenis van Winckelmann tot
en met Warburg, met een uitstapje naar Nederland. Het derde hoofdstuk behandelt
kunstgeschiedenis als stijlgeschiedenis. Hierin maakt Gerrit Willems een onderscheid
tussen de praktijk en de theorie van de kunstgeschiedenis, tussen ordenen en verklaren
waar het de formele eigenschappen van kunstwerken betreft. Ook gaat hij in op het
probleem dat een zuiver stijlkritische aanpak vrijwel niet mogelijk is, aangezien de
vorm niet los valt te koppelen van de inhoud en de betekenis van het kunstwerk. Die
inhoud en betekenis staan centraal in het aan de iconologie gewijde hoofdstuk van
Reindert Falkenburg. Falkenburg beschrijft kort de belangrijkste uitgangspunten van
de iconologie à la Panofsky, maar de nadruk in dit hoofdstuk ligt op de recente
toenadering tussen de iconologie en de historische antropologie.
In toenemende mate wordt het kunstwerk gezien als het produkt van de
wisselwerking tussen kunst en maatschappij. Frans Jozef Witteveen behandelt in zijn
bijdrage de ideologiekritische aanpak van marxistische kunsthistorici. Het kunstwerk
wordt hier opgevat als een uitspraak over maatschappelijke verhoudingen. De
sociaal-economische voorwaarden bepalen niet alleen wie spreekt, maar ook wie is
uitgesloten. De bijdrage van vrouwen aan de kunstgeschiedenis is het onderwerp van
het zesde hoofdstuk van Marlite Halbertsma. Vrouwenstudies kunstgeschiedenis
beperken zich echter niet tot louter een inhaalmanoeuvre, maar onderzoeken ook de
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beelden van vrouwelijkheid en mannelijkheid en hoe die zich verhouden tot de noties
van kunst zonder meer.
Ton Bevers zet in hoofdstuk zeven uiteen wat de verschillen zijn tussen een
historische en een sociologische benadering en waarin kunstsociologische
vraagstellingen verschillen van kunsthistorische. Kunstsociologie onderzoekt het
geheel van de sociale relaties binnen wat de ‘kunstwereld’ kan worden genoemd.
In hoofdstuk acht gaat Arie-Jan Gelderblom in op de mogelijkheden die de
semiotiek voor de interpretatie van beeldende kunst en architectuur biedt. Kunst kan
worden opgevat als een systeem van tekens die zich op een bepaalde manier tot elkaar
verhouden.
In het negende en laatste hoofdstuk behandelt Kitty Zijlmans de recent in Duitsland
ontwikkelde functionalistische systeemtheorie in relatie tot de kunstgeschiedenis.
Centraal staat dat kunst wordt opgevat als een sociaal functiesysteem van de
maatschappij. Dit systeem wordt gevormd door een specifiek soort communicatie:
communicatie over kunst en kunst als communicatie.
Wat in dit boek wordt gepresenteerd, is een momentopname. Wij zijn ons er van
bewust dat niet alles is genoemd. We hebben gekozen voor die gezichtspunten die
in de Nederlandse situatie (nog steeds) actueel zijn, en er worden nieuwe opties
gepresenteerd. We hebben naar zo helder mogelijke uiteenzettingen gestreefd en
daarom niet gekozen voor een uitgebreid notenapparaat, maar voor een lijst van
publikaties, waarnaar in de tekst wordt verwezen. De hierin opgenomen literatuur is
zo recent mogelijk en geeft een eerste handreiking voor verdere studie.
De kunstgeschiedenis van dit moment is een pluriform geheel. We zouden het ook
kunnen beschrijven als een massa met een zeer vaste kern, waaromheen zich andere
zwaartepunten van onderzoek hebben gevormd. Over de grenzen van het terrein dat
door de kunstgeschiedenis wordt bestreken, is een voortdurende discussie gaande.
De veranderingen van een wetenschappelijke discipline ontstaan niet zozeer door
nieuwe
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kennis of nieuwe informatie, waarover de wetenschappers op een bepaald moment
gaan beschikken, als wel door het hanteren van andersoortige vraagstellingen. Nieuwe
informatie wordt pas toepasbaar nadat nieuwe theorieën en methoden zijn ontwikkeld.
De vraag is nu waar die nieuwe theorieën en methoden vandaan komen en waarom
ze ontstaan. Laten we onszelf hierbij als voorbeeld nemen. Marlite Halbertsma kwam
in de late jaren zeventig in contact met de feministische kunst van dat moment. Deze
nieuwe en met niets anders te vergelijken kunst dwong haar om na te denken over
de samenhang tussen kunstwerken, het kunstbegrip, de kunsthistoricus en de
samenleving. Het bleek niet alleen zaak te zijn een totaal ander interpretatie- en
beschrijvingsmodel te ontwikkelen, maar ook diepgaand over de aard en het wezen
van kunstgeschiedenis na te denken, omdat de reguliere kunstgeschiedschrijving
geen oplossingen bood. Eenmaal op dat punt aangekomen, bleek het onderzoek naar
wat kunstgeschiedenis eigenlijk is, veel boeiender dan al die feministische
kunstwerken bij elkaar.
Kitty Zijlmans was van plan onderzoek te doen naar de receptie van moderne
Duitse kunst in Nederland. Eenmaal ‘al’ het materiaal bij elkaar, bleek zij geen
methode te kennen om dat materiaal te ordenen en te interpreteren. Door contacten
met literatuurwetenschappers zag zij de noodzaak in dat elk onderzoek een
theoretische grondslag behoeft. Zij ging uiteindelijk verder met onderzoek naar
mogelijkheden van kunstgeschiedschrijving.
Wat nu zo opvallend is, is dat wij beiden door een impuls van buitenaf ons eigen
vakgebied met andere ogen zijn gaan zien. Wat kunstgeschiedenis is of zou moeten
zijn, kan niet in de kunstgeschiedenis zelf worden gevonden, maar alleen in
vergelijking met een of meer andere disciplines. Zoals kunstwerken hun betekenis
of historische plaats alleen kunnen krijgen in vergelijking met andere kunstwerken,
zo is kunstgeschiedenis als wetenschappelijke discipline alleen voorstelbaar en
beoefenbaar in relatie tot andere disciplines.
Aby Warburg kon dankzij zijn interesse voor volkenkun-
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de, die resulteerde in een studie van de antieke en middeleeuwse astrologie, de
Schifanoia-fresco's lezen en Erwin Panofsky kon dankzij zijn kennis van de
middeleeuwse filosofie Jan van Eyck anders interpreteren. Tim Clark kwam op andere
ideeën ten aanzien van het impressionisme door de stellingen van de Franse
kunstbeweging uit de jaren zestig ‘L'internationale situationniste’. Uit deze
voorbeelden wordt enigszins duidelijk dat men tot nieuwe inzichten kan komen door
uit andere systemen van wetenschap of kunst informatie over te nemen en een andere
manier van tegen de dingen aankijken.
Die andere manier van kijken is met name nodig voor de interpretatie van zeer
recente kunst. De meeste methodes die in de kunstgeschiedenis worden gebruikt,
zijn bijna allemaal ontwikkeld voor de bestudering van en toepassing op oude kunst.
Wanneer je die klakkeloos hanteert bij de interpretatie van actuele kunst, levert dat
niets op. Een voorbeeld.
Het werk van Jeff Koons, Ushering in Banality (voorgaan in, toelaten van
banaliteit), beter bekend als het Varkentje van Koons (1987), wordt in het Stedelijk
Museum van Amsterdam bewaard. Wat gebeurt er nu wanneer je dit werk op de
gangbare kunsthistorische wijze bespreekt?
Stijlkritisch: een gepolychromeerde houten sculptuur met basis. Een varken wordt
geflankeerd door twee van vleugeltjes voorziene wezens en een geklede jongensfiguur,
achter het varken. Enzovoort. Vanuit een stijlkritische beschrijving dienen een stijl
en een persoonlijk handschrift te worden onderscheiden die leiden tot een
toeschrijving. Dit loopt in het geval van Koons spaak. Op geen enkele manier kan
deze ‘polychrome sculptuur’ in een geschiedenis van de beeldhouwkunst worden
opgenomen, omdat ze met niets uit de voorafgaande geschiedenis is te vergelijken.
Bovendien mist het beeld een herkenbaar handschrift: het is niets anders dan een
anonieme, vergrote kopie van een Hummelbeeldje uit Duitsland. Ook iconografisch
en iconologisch kan het beeld niet worden geanalyseerd. Het thema kan niet met
andere beeldthema's van andere kunstwerken in verbinding worden gebracht, evenmin
is het een verbeelding van een literaire
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Jeff Koons, Ushering in Banality (1987). Stedelijk Museum, Amsterdam

tekst of uitdrukking. Het enige waar het kunstwerk naar verwijst, is het beeldje waar
het van is afgeleid: het verwijst eigenlijk alleen naar zichzelf en dus naar niets
erbuiten, net als het voorbeeld zelf.
Wanneer de oplossing niet voor de hand ligt, is een gangbare kunsthistorische
strategie bij het interpreteren van kunstwerken het werk in kwestie te verbinden met
kunstwerken die men wel kan duiden. In dit geval levert de verwijzing naar Duchamp
een vermeende analogie op, waarbij zowel het werk van Duchamp als ook dat van
Koons uit hun historische context worden gehaald en onder de vage noemer ‘ready
made’ worden geplaatst. Maar het werk van Koons is helemaal geen ready made,
omdat Ushering in Banality niet het Hummelbeeldje zelf is, maar een parafrase van
iets dat er al is. Duchamps flessenrek is een flessenrek, dat door de museale context
andere betekenissen kan krijgen (maar ook weer verliest,
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zodra het flessenrek weer bij de wijnhandel staat). Wanneer we echter menen dat het
Varkentje geen kunst is, dan is het probleem snel opgelost, al dient zich dan de vraag
aan, wat het wel is. Maar als we ervoor kiezen Koons' werk wel als kunstwerk te
beschrijven, dan moeten wij een terminologie ontwikkelen die het werk recht doet.
In de Newyorkse kunstwereld beroepen kunstenaars als Jeff Koons en Haim
Steinbach zich op de simulacrumtheorie van de Franse filosoof Baudrillard. Het
interessante nu is, dat Baudrillard zelf de Amerikaanse kunst van de jaren tachtig
met behulp van deze theorie afwees: de Amerikaanse kunst zou niets anders zijn dan
een schijnbeeld zonder enige relatie met de werkelijkheid. De Amerikaanse
kunstenaars daarentegen buigen deze theorie om naar een nieuwe esthetica, die de
scheidslijnen uitwist tussen kunst, kitsch en commercie.
De historische avant-garde beschouwde kunst als een middel om de samenleving
te verbeteren. De kunstenaars van de appropriation art, zoals Koons, hebben dit
uitgangspunt omgedraaid want zij hebben de samenleving op de kunst losgelaten.
Nu wordt de kunst door de samenleving verbeterd. De moderne samenleving biedt
de kunstenaars een arsenaal aan vormen, materialen, tekens en inhouden die in de
kunst kunnen worden gebruikt en hergebruikt. Onze moderne laatkapitalistische
high-tech samenleving is geheel vercommercialiseerd en ook de kunst is opgenomen
in een commercieel cultureel netwerk. De grenzen tussen ‘high art’ en ‘low culture’
zijn in toenemende mate vervaagd en de begrippen zijn inwisselbaar. De moderne
kunst heeft trouwens zelf al honderd jaar steeds die populaire cultuur opgezocht en
als bron van inspiratie gebruikt. Nu is kennelijk het moment aangebroken dat de
integratie tot stand is gekomen.
Misschien is de moderne kunst wel af en kan zij worden bijgezet in de reeks
romaans, gotiek, renaissance, barok, romantiek, realisme, impressionisme,
modernisme. Het doel van de avant-garde, generaliserend gesteld, was een integratie
tot stand te brengen tussen kunst en leven. Koons en de zijnen nemen deze doelstelling
letterlijk, ook omdat de patronen in de omgang met kunst allang vergelijkbaar zijn,
zo niet samenvallen met de omgang met commerciële goederen.
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Wij leven in een cultuur van onbegrensde produktie, waarin de goederen niet zozeer
met elkaar concurreren in termen van kwaliteit, als wel in termen van toegeschreven
waarden die corresponderen met de mate van identificatie die met de produkten
mogelijk is. Een voorwerp representeert een manier van leven, een life-style. Het
verwerven van een voorwerp, of de wijze waarop men participeert in culturele
activiteiten, toont wie men is of wil zijn.
Dingen zijn dan ook minder zichzelf, dan dat ze een Zelf representeren. De
betekenis van de werken van bijvoorbeeld Koons, Steinbach, Gober en Bickerton is
gelegen in het onderzoek naar representaties. Hun werk betekent niets, verwijst alleen,
zoals de labels bij Bickerton-je bent wat je draagt. In het werk van Cindy Sherman
bestaat de kunstenaar niet, de kunstenaar is steeds een ander. Op iedere foto verschijnt
een beeld van Cindy Sherman, die niet zichzelf presenteert, maar de mogelijkheden
waarin de mens zich representeert, tot in kunstwerken toe (haar serie Masterpieces).
Het Varkentje van Jeff Koons is diepzinnig omdat het refereert aan de manier
waarop wij omgaan met de dingen: de dingen worden getoond en zijn niets anders
dan toonwaar, zoals de in één moeite door mee-ontworpen planken waarop Steinbach
zijn voorwerpen uitstalt. Tegelijk is het Varkentje makkelijk te begrijpen: dit is een
varken, dat zijn engeltjes, dit lijkt op dat houtsnijwerk uit Duitsland. Moderne kunst
is nog nooit zo democratisch geweest. Wat voor soort kunstgeschiedschrijving zou
bij deze kunst kunnen horen?
De kunsthistoricus die het werk van Koons wil begrijpen, dient in een aantal zaken
te zijn onderlegd: afgezien van een grondige kennis van de heersende discussie over
kunst (de vigerende esthetica), moet men zijn eigen tijd kennen. Je moet thuis zijn
in de iconografie van je eigen cultuur, een cultuur die geen onderscheid meer maakt
tussen ‘high’ en ‘low’. De confrontatie met bepaalde nieuwe kunstvormen dwingt
de kunsthistorische onderzoeker de grenzen van het kunstbegrip opnieuw te definiëren
en daarmee ook de grenzen van de kunstgeschiedschrijving te herzien.
In het motto waarmee deze inleiding begint, is goed om-
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schreven waaruit onze discipline in diepste wezen bestaat. Er is zoiets als de
ruggegraat van het vak, de ‘normal science’ van het documenteren van de
kunstwerken. Het lichaam van de hele discipline kan niet zonder de ruggegraat, maar
ook niet zonder het sturingsmechanisme van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel
wordt voortdurend geprikkeld en geeft prikkels door. Het lichaam communiceert via
het zenuwstelsel met de wereld daarbuiten. Het lichaam van de kunstgeschiedenis
is als een golem, wanneer het geen prikkels en informatie krijgt vanuit de theorie.
Wat in de herfst van 1990 begon als een reeks gesprekken over kunstgeschiedenis
tussen twee individuen, groeide snel uit tot een groter project. Vanaf deze plaats
willen we een aantal mensen bedanken voor hun hulp en inzet bij het totstandkomen
van dit boek. Allereerst is dat Henk Hoeks van uitgeverij SUN. Dit boek sluit goed
aan bij het fonds van deze uitgeverij, die een lange traditie kent op het gebied van
de methodenkritiek. Vervolgens een woord van dank aan de auteurs, die met groot
enthousiasme dit zo moeilijk begaanbare terrein hebben verkend, een gebied waar
nog geen Nederlandse reisgidsen voor bestonden. Wij voelden ons gesteund door de
interesse voor deze onderneming van de kant van onze collega's van de vakgroep
Kunstgeschiedenis en Archeologie van de Rijksuniversiteit te Leiden en de vakgroep
Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.
Een van de positieve neveneffecten van deze bundel is het feit geweest dat wij op
een bepaald moment de vele belangstellenden op dit terrein konden verenigen in de
Werkgroep Geschiedenis, Theorie en Methode van de Kunstgeschiedenis, die vanaf
de zomer van 1992 regelmatig bijeenkomt. Dit is een voor Nederland nieuw
samenwerkingsproject tussen kunsthistorici uit alle delen van Nederland, verbonden
aan universiteiten, musea en hogescholen. De leden van de werkgroep willen wij
vanaf deze plaats bedanken voor hun kritische welwillendheid ten aanzien van onze
onderneming.
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Wij hopen dat dit boek zijn weg naar de lezers zal vinden en dat deze bundel het
begin zal zijn van een methodische en theoretische uitwisseling in Nederland. Wij
zijn onze lezers bij voorbaat dankbaar voor kritiek en aanvullingen.
Rotterdam/Leiden, februari 1993
Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans
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Hoofdstuk 1 Kitty Zijlmans en Marlite Halbertsma Het kunstwerk,
de context, de tijd en its lovers
Bestaat kunstgeschiedenis buiten de kunsthistorici om? Bestaat er een autonoom
corpus van kennis, los van de personen? Kunstgeschiedenis wordt op heel veel
manieren aangeboden, zodat onwillekeurig de indruk wordt gewekt dat het iets op
zichzelf staands is. Je gaat kunstgeschiedenis studeren of je beroept je op
kunsthistorische documentatie. Wat niet altijd direct zichtbaar is, is dat
kunstgeschiedenis het produkt is van wat kunsthistorici doen. Een bibliotheek met
kunsthistorische boeken is het resultaat van menselijke arbeid. De kunstgeschiedenis
bestaat niet buiten de personen die deze wetenschap bedrijven om. Kenmerkend voor
wetenschap is de permanente uitwisseling en toetsing van opvattingen, en dat kan
alleen maar in het menselijk verkeer. Een autonome kunstgeschiedenis kan dus niet
bestaan.
Een veelgehoorde misvatting is dat kunstgeschiedenis samenvalt met kunstwerken.
Kunstwerken zijn het object van onderzoek, niet de wetenschap zelf. De mens valt
niet samen met de medische wetenschap of de psychologie, maar is wel het
onderzoeksobject. Kunstwerken kunnen aanleiding vormen voor wetenschappelijke
discussie, maar die discussie voeren we met elkaar en niet met de kunstwerken. In
deze discussie kan de kunstenaar wel worden uitgenodigd, maar diens plaats valt
enigszins te vergelijken met de patiënt die door de dokter over zijn ziekte wordt
uitgevraagd. De dokter is voornamelijk in het ziektebeeld geïnteresseerd en niet
zozeer in de patiënt.
Wetenschap bestaat uit het toepassen van een methode om kennis te genereren,
die kennis te ordenen en de theoretische uitgangspunten te vernieuwen. Wetenschap,
als een samenstel van met elkaar samenhangende en elkaar bevestigende afspra-
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ken, kan worden opgevat als een paradigma. Het kunsthistorische paradigma kan
dan worden gedefinieerd als een samenstel van met elkaar samenhangende en elkaar
bevestigende afspraken over wat het object van de kunstgeschiedenis is, wat wordt
onderzocht, met welke instrumenten, tot welk doel.
Ieder paradigma wordt gevormd door verschillende groepen wetenschappers,
‘scientific communities’, die elkaar bevestigen en bestrijden. Er zijn twee bewegingen,
één binnen en één aan de rand van het paradigma. De eerste is middelpuntzoekend
en streeft naar consensus, de tweede is excentrisch en zoekt de grenzen van het
paradigma op. Deze laatste groep koestert twijfels ten aanzien van de bestaande
praktijken. Op het moment dat de groep die voorheen aan de rand stond, het midden
heeft bereikt, vernieuwt het paradigma zich. Op het moment dat het paradigma door
alle ‘scientific communities’ is verlaten, is er sprake van een geheel nieuw paradigma
(Kuhn).
Deze veranderingen binnen het paradigma ontstaan niet zozeer door nieuwe kennis
of nieuwe informatie, waarover de wetenschappers op een bepaald moment gaan
beschikken, als wel door het hanteren van nieuwe theorieën en methoden. Nieuwe
informatie komt pas beschikbaar nadat nieuwe theorieën en methoden zijn ontwikkeld.
De begrippen methode en theorie worden veelal door elkaar gebruikt. Ze zijn ook
moeilijk te scheiden: methode is letterlijk de weg waarlangs wordt gelopen aan de
hand van de theorie, die de richting bepaalt.
Theorie binnen de kunstgeschiedenis betreft de vraag naar het historische karakter
van kunst zoals dat wordt uitgedrukt in de kunstwerken. Deze theorievorming moet
niet worden verward met kunsttheorie, kunstkritiek en esthetica. Met kunsttheorie
wordt het amalgaam van uitspraken bedoeld die tot doel hebben hanteerbare regels
voor de kunst op te stellen c.q. de uitingen van kunstenaars die hun eigen werk willen
verduidelijken. Het doel is hier niet kunst historisch te verklaren, maar om kunst
inzichtelijk en toepasbaar te maken.
Kunstkritiek is een veel jongere activiteit (vanaf de achttiende eeuw), die
voornamelijk wordt beoefend door literatoren, journalisten en kunsthistorici (in
tegenstelling tot de filo-
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sofen en kunstenaars van de kunsttheorie) en zich in een veel grotere openbaarheid
afspeelt: die van de media. Helemaal kunnen deze gebieden trouwens niet van elkaar
worden gescheiden. Kunstkritiek is in wezen de persoonlijke visie op een individueel
contemporain kunstwerk. De kunstcriticus is als het ware de voorproever, voordat
er een kunsthistorische canon wordt gevormd. De kunstkritiek is de eerste zeef die
het kunstwerk op weg naar de onsterfelijkheid moet passeren.
Tussen kunsttheorie en esthetica bestaat een hechte band, zeker in het verleden.
Wat kunsttheorie en esthetica met elkaar verbindt, is het zoeken naar regels. Er is
echter wel een verschil tussen die twee, want de regels van de esthetica bakenen een
ander terrein af, dat van de algemene geldigheid van artistieke oordelen, waaraan
vervolgens de vraag wordt gekoppeld hoe deze oordelen tot stand komen. De esthetica
houdt zich bezig met de vraag naar de oorzaak, de aard en de werking van het schone.
Simpel gesteld komt het er op neer dat de kunsttheorie zich afvraagt wat goede en
wat slechte kunst is, de kunstkritiek zich bezighoudt met slechte en goede kunstwerken
en de esthetica zich afvraagt waarop die oordelen berusten.
Sinds Kant richt de esthetica zich op de oordelen van de beschouwer. Mooi en
lelijk zijn geen eigenschappen van de dingen zelf in relatie tot een welomschreven
canon van regels en voorschriften, maar oordeelscategorieën die in het menselijk
denken liggen besloten. Toch is het niet zo dat alle oordelen willekeurig zijn. Maar
waar komen onze maatstaven dan vandaan? En hoe kan het dat algemene oordelen
(‘Rafael is een groot schilder’) kunnen verschillen van smaakvoorkeuren (‘ik houd
niet van Rafael’)? En hoe kan het dat sommige oordelen (zoals over Rafael) door de
tijd heen hun geldigheid behouden, andere daarentegen zowel hun algemene
geldigheid als ook hun individuele waardering verliezen? Dit kan heel lang het geval
zijn (Pieneman), maar ook weer worden bijgesteld, zoals het voorbeeld van de Haagse
School leert. Ook hier is het niet goed doenlijk om het algemene oordeel (de Haagse
School als belangrijke schakel in onze negentiende-eeuwse en vroeg-twintigste-eeuwse
kunstgeschiedenis) te

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

24
rigoureus van de individuele smaak te onderscheiden: in de kunsthandel begon de
triomf van de Haagse School veel eerder dan in de musea.
Het oordeel over kunstwerken is vooral een historisch gelouterd oordeel dat op
een bepaalde consensus rust. De voorkeur daarentegen is veeleer actueel en beïnvloed
door alles wat we nu om ons heen zien en beleven. Het feit dat we oordeel en voorkeur
kunnen scheiden en voor beide een eigen terminologie hebben ontwikkeld, is op zich
een tamelijk moderne situatie, die niet voor niets wortels heeft in de achttiende en
negentiende eeuw, het moment waarop de oude kunst veel van haar oorspronkelijke
functies en betekenissen verloor en alleen in esthetische zin een nieuwe
rechtvaardiging kreeg. De esthetische blik heeft als het ware veel kunst gered: je
hoeft niet langer in de Transfiguratie te geloven om toch van Rafaels schilderij met
dat onderwerp te kunnen genieten.
Maar waarop berust dan dat genot? In de esthetica van Kant is dat het inzicht in
de regels die door het genie opnieuw zijn bijgesteld. De beschouwer voltooit dan zo
met zijn kunstbegrip de bedoelingen van de schepper en kan zich op die manier met
hem op één lijn stellen. Het is echter de vraag of de kunstenaar bij het maken altijd
een vastomschreven doel voor ogen heeft gehad (en impliciet wordt er hier dan toch
weer uitgegaan van ‘regels’ die worden opgesteld en bijgesteld) en of onze
interpretatie van de bedoelingen van de maker juist is. De creativiteit van de
kunstenaar is niet hetzelfde als de creativiteit van de beschouwer.
Maar zijn alle esthetische oordelen en voorkeuren in principe dan toch
gelijkwaardig? Is de consensus die over bepaalde kunstwerken bestaat louter toevallig
of-wat wel eens wordt beweerd-het resultaat van de propaganda van een kunstmafia
van kunsthistorici en recensenten? De filosoof Hans-Georg Gadamer denkt het
probleem op te lossen door het smaakoordeel in onze historische conditie te funderen:
juist het steeds wisselen van de oordelen en de voorkeuren maakt ze algemeen
aanvaardbaar (Gadamer, 68-69). Kunstwerken die deze wisseling weten uit te houden
of te overleven, worden algemeen als mooi aanvaard.
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In onze omgang met het kunstwerk beleven we volgens Gadamer het verleden-ons
verleden, ons heden-steeds opnieuw. De vrijheid van ons oordeel is een vrijheid ten
aanzien van het verleden en ten aanzien van samenlevingen die de onze niet (meer)
zijn. Het kunstwerk blijft op die manier hecht verankerd in zijn eigen historische
context, maar biedt ons tegelijk aanknopingspunten voor ons eigentijdse oordeel dat
is gegrond in onze eigen ervaringen. De omgang met kunstwerken uit het verre of
zelfs tamelijk recente verleden is in deze zienswijze een voortdurende toets van de
kunstwerken aan onze eigen criteria, maar ook van onze criteria aan het verleden.
Waar kunstwerken deze toets niet doorstaan, worden ze teruggegeven aan dat verleden
en zijn ze hoogstens ‘historisch interessant’ en leveren, behalve wellicht een
intellectueel genoegen, geen esthetisch genot op.
Kunsthistorici zijn in de gelukkige omstandigheid dat zij in beide werelden, die
van de intellectuele en die van de esthestische genoegens, mogen participeren.
Vraagstellingen en oordelen op het punt van de esthetica worden echter weggelaten
uit het kunsthistorische discours, omdat ze strikt genomen anders zijn geaard en
omdat ze bij overwegingen die aan het kunsthistorisch onderzoek voorafgaan behoren.
Men kan dit betreuren, evenals men bij het lezen van esthetische teksten de
afwezigheid van individuele kunstwerken, hun makers en de hele wereld van daarmee
verbonden feiten kan betreuren. Het is echter een arbeidsdeling die werkt: filosofen
houden zich bezig met ‘kunst’ of met ‘muziek’ zonder al te veel in details te treden
en kunsthistorici kunnen aan de slag zonder dat ze eerst hoeven uit te leggen wat
‘kunst’ ook alweer is. Via een omweg komen echter bepaalde esthetische oordelen
ook in het kunsthistorische discours terecht, met name waar het stilistische problemen
(gemaskeerd onder de term ‘kwaliteit’) betreft en op het punt van de kunstkritiek,
waar de voorkeur van de criticus en de helderheid van zijn argumentatie het enige
houvast voor de lezer vormen. Dit laatste is het terrein van de receptie-esthetica: men
analyseert de waardering van kunstwerken aan de hand van de daarover verschenen
kritieken en plaatst die kritieken in hun historische context.
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Kortom, kunstgeschiedenis is geen monoliet. Er is niet één manier om naar de kunst
te kijken. De wijzen waarop men binnen het paradigma kunstgeschiedenis met elkaar
communiceert, vormen samen het kunsthistorische vertoog. In dit kunsthistorische
vertoog gaat het om drie ongelijksoortige factoren: kunstwerk, context en tijd. Deze
factoren staan in een permanente spanning tot elkaar en zijn afhankelijk van de vierde
factor, de onderzoeker, die in datzelfde spanningsveld opereert. In het onderstaande
worden deze vier factoren nader toegelicht.

Het kunstwerk
Het kunstwerk is een artefact. Artefacten zijn voorwerpen die door de mens worden
vervaardigd, in tegenstelling tot dat wat de natuur voortbrengt. Er zijn naast de
kunstgeschiedenis verschillende wetenschappelijke disciplines die zich met de
bestudering van artefacten bezighouden. De archeologie bestudeert oude artefacten
met het doel inzicht te krijgen in de cultuur die deze voorwerpen produceerde. De
culturele antropologie doet hetzelfde, al hoeven de bestudeerde voorwerpen niet zo
oud te zijn en stammen ze bijna altijd uit niet-westerse culturen. Hoewel met
archeologie meestal het onderzoek naar oude culturen worde bedoeld, rukt de
archeologie de laatste jaren steeds verder op tot onze eigen tijd (industriële
archeologie) en kan zo als een westerse variant van de de culturele antropologie
worden beschouwd.
In feite zijn archeologie, kunstgeschiedenis en culturele antropologie verwante
wetenschappen die door hun historische ontwikkeling verschillende tijdperken en
werelddelen zijn gaan bestuderen (Ginzburg). Ze zijn te vergelijken omdat ze steeds
de relatie tussen object, tijd en plaats onderzoeken, waarbij de archeologie en de
culturele antropologie meer dan de kunstgeschiedenis zijn geïnteresseerd in de cultuur
als geheel. De kunstgeschiedenis verschilt van de archeologie en de culturele
antropologie omdat ze een specifiek onderzoeksobject heeft, namelijk het kunstwerk,
en omdat niet zozeer de

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

27
beschrijving van de gehele cultuur, als wel de plaats van de kunst in die cultuur haar
doel is.
Een kunstwerk wordt van andere artefacten onderscheiden op basis van een
kunstbegrip. Archeologie en culturele antropologie houden zich minder bezig met
de bestudering van deze specifieke artefacten, omdat ze òf het onderscheid niet maken
òf omdat de door hen bestudeerde samenlevingen het onderscheid niet kennen. Het
kunstbegrip is dus cruciaal. Het onderzoeksobject van de kunsthistoricus is gerelateerd
aan een cultuur die het onderscheid maakt tussen artefacten en kunstwerken. Dit
onderscheid komt slechts op bepaalde plaatsen en bepaalde momenten voor, hoewel
de criteria en de aan de hand daarvan geselecteerde voorwerpen steeds kunnen
verschillen.
Elke cultuur die een kunstbegrip kent, heeft ook een daaraan gerelateerde
kunstgeschiedenis voortgebracht. Zo leverde de oudheid ons kunsttheorieën en een
daarmee min of meer samenhangende kunstgeschiedschrijving op van het type
Xenophon of Plinius en in de renaissance hebben we Alberti en Vasari. In de
middeleeuwen is er nauwelijks sprake van een kunsttheorie (wel van een esthetica)
en is er dus ook geen kunstgeschiedschrijving. De manier waarop wij
kunstgeschiedenis bedrijven, is geënt op een contemporain kunstbegrip. Dit betekent
dat wij ons huidige kunstbegrip projecteren op de kunst van het verleden en in
sommige gevallen ook op artefacten van culturen die ons kunstbegrip helemaal niet
kennen.
Iedere cultuur kent een systeem van classificatie van objecten. De objecten vinden
slechts hun betekenis in het verschil met andere objecten. Kunst is een classificatie,
een waardetoekenning. In het verleden moest een object om te worden toegelaten
tot de klasse ‘kunst’ voldoen aan een aantal criteria, waarvan artisticiteit er een was,
naast eisen op het gebied van godsdienst, moraal en politiek. In de loop van de
achttiende eeuw veranderen deze criteria en wint de eis van artisticiteit het van alle
andere. Deze eis, die voorheen sterk was verbonden met ambachtelijk kunnen, werd
met name in de negentiende eeuw opnieuw geformuleerd in termen van origina-
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liteit en experiment. Het kunstwerk krijgt de functie van optimaal vehikel van
artisticiteit. Alle overige functies, die het kunstwerk eventueel ook nog zou kunnen
hebben en die daarmee niet direct samenhangen, worden ondergeschikt gemaakt en
zelfs als onverenigbaar met ‘ware kunst’ beschouwd.
Het moderne kunstbegrip hanteert artisticiteit als belangrijkste criterium. Deze
invulling van het kunstbegrip bracht in de negentiende eeuw twee grote schiftingen
met zich mee. In de eerste plaats wordt binnen de beeldende kunsten een hiërarchie
aangebracht tussen de disciplines. Kunstwerken zijn voor alles schilderijen, dan
volgen de beeldhouwwerken, en op enige afstand volgt de architectuur. Nog verder
van de ‘ware kunst’ verwijderd is de kunstnijverheid. De tweede grote schifting
betreft het onderscheid in meesterwerken en overige kunstwerken. Men hanteert
hierbij de criteria artistieke kwaliteit en originaliteit. Op deze wijze kon men niet
alleen grote en kleine meesters van elkaar onderscheiden, maar ook de epigonen van
hun grote voorbeelden. Juist het inbrengen van het criterium originaliteit is debet
aan het dynamische karakter dat de kunstgeschiedschrijving vanaf de negentiende
eeuw vertoont. De geschiedenis van de kunst is niet-zoals bij Vasari en
Winckelmann-een voortdurend pendelen tussen enkele vaststaande polen of na
langdurige intervallen het steeds opnieuw bereiken van hetzelfde hoogtepunt (de
cyclus groei-bloei-verval), maar een permanente ontwikkeling.
De taak van de kunsthistoricus werd het om de fases van deze ontwikkeling van
elkaar te onderscheiden en de momenten aan te wijzen waarop de ene fase overgaat
in een volgende (waarbij impliciet was: betere). Kunstwerken werden zo geordend
volgens een organisch principe, waarbij de groei en bloei van de kunst werden
behandeld aan de hand van stadia, die men meende te kunnen aflezen aan de mate
van artisticiteit in de kunstwerken. Door het onderscheiden van grote en kleine
meesters werden de werken van de laatsten een soort fond, een noodzakelijke
achtergrond, een humuslaag, waarop de grote meesters bloeiden. De Italiaanse
kunsttheoreticus Benedetto Croce en de Oostenrijkse kunsthistoricus Julius Schlosser
bepleitten in het begin van deze eeuw zelfs een deling van
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de kunstgeschiedenis, waarbij de meesterwerken anders zouden moeten worden
behandeld dan de doorsnee-produktie, ‘Stilgeschichte’ versus ‘Sprachgeschichte’.
Het moderne kunstbegrip, met zijn nadruk op de artistieke eigenschappen van het
kunstwerk, heeft twee grote gevolgen gehad. Het eerste was dat het moderne
kunstbegrip werd geprojecteerd op het verleden: het verleden werd nu geordend
langs lijnen van artistieke kwaliteit en artistieke vernieuwing. Dit had als grote
voordelen dat het een simpel en snel ordeningsprincipe was en dat het eventuele
problemen voor de moderne beschouwer op het punt van godsdienst, politiek en
moraal van dat verleden omzeilde. Een ander voordeel was dat ook bij gebrek aan
historische kennis van een periode, de kunstwerken toch konden worden geordend.
Deze ordening is een vorm van genealogie, waarin niet alleen de ene grote meester
de andere verwekt, maar waarin alle leden, hoe ver ook van elkaar verwijderd, toch
met elkaar zijn verbonden. Het is een soort organische, Darwinistische
geschiedschrijving die in principe geen einde kent, maar waarin de appel nooit ver
van de stam valt.
Tegelijk met deze ordening vindt een wijdere ordening van cultuurhistorische aard
plaats: de hoogtepunten in de artistieke sfeer worden verbonden met een positief
gekleurd beeld van de samenleving waarin deze hoogtepunten konden plaatsvinden.
Niet de context van de kunstwerken is de voorwaarde voor de artistieke bloei, maar
de artistieke bloei is het bewijs van een bloeiende samenleving.
Men zou ook kunnen stellen dat de kunsthistorische werkwijze, opgevat als
ordening van kunstwerken binnen een matrix van plaats, kwaliteit en tijd, een vorm
van toeëigening is waarbij alle werken die ooit zijn (en zullen worden) gemaakt in
hetzelfde systeem kunnen worden bijgezet. Dit systeem heeft een open einde, omdat
het wezen van de geschiedenis van de kunst als ontwikkeling wordt opgevat. Tegelijk
ligt de mate waarin die ontwikkeling kan worden vastgesteld, vast. Zoals in een
museum alle werken uit alle tijden op dezelfde manier worden getoond, zo wordt in
het klassieke kunsthistorische handboek alle kunst van alle tijden met dezelfde
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vraagstelling en binnen dezelfde bladspiegel behandeld. Zoals zaal VII volgt op zaal
VI, zo volgt hoofdstuk VII op hoofdstuk VI, de vloerbedekking blijft identiek en de
woordkeus eveneens.
Het tweede gevolg is de invloed die de kunstgeschiedenis en de kunsttheorie van
de negentiende en twintigste eeuw op elkaar uitoefenden. Door de methodologie van
bovengenoemde kunsthistorische ordening werd bij kunstenaars en kunstcritici het
idee versterkt dat de beeldende kunst tot stand kwam in een reeks van onderling
verbonden avant-gardes. Zij zagen de kunstgeschiedenis als één grote familie, waarin
alle leden aan elkaar verwant zijn en iedere generatie per definitie moet breken met
de vorige.
In het verlengde hiervan onstond in de loop van de negentiende en zeker in de
twintigste eeuw een osmose tussen kunst en kunstgeschiedenis. Zolang kunsthistorici
zich alleen bezighielden met het verleden, bestond er een distantie tussen de
kunsthistoricus en zijn object. Het onderzoeksveld is echter na de Tweede
Wereldoorlog in toenemende mate verlegd naar het heden. Door het opheffen van
de historische distantie tussen kunsthistoricus en kunstenaar, schuiven de werelden
van wetenschap en kunst in elkaar. Hierbij treedt in sommige gevallen het effect op
dat het kunsthistorische begrippenapparaat de taal van het atelier verdringt. Dit is
niet alleen het onvermogen van de kunsthistoricus, maar van de gehele kunstwereld
om een discussie over actuele of oude kunst te voeren die de grenzen van het
kunsthistorische vertoog te buiten gaat. Doordat de grenzen van het moderne
kunsthistorische vertoog niet langer scherp zijn aangegeven, treedt tegelijk een
trivialisering van dit vertoog op. Iedereen spreekt in ongeveer dezelfde termen over
kunst, waardoor de indruk kan worden gewekt dat er niet over hoeft te worden
nagedacht. Het zou nader onderzoek behoeven hoe het huidige kunsthistorische
vocabulaire is samengesteld, waardoor het wordt gevoed en welke andere, verwante
kunstvocabulaires (zoals bijvoorbeeld de kunstkritiek) hierdoor zijn beïnvloed.
Iedere verbale uiting ten aanzien van een kunstwerk verwijst niet zozeer naar het
kunstwerk zelf, maar is zelf, maar is veeleer een
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exploratie van het met de beoefening van de kunstgeschiedenis verbonden kunstbegrip.
Een goede verhandeling (als onderdeel van het kunsthistorische vertoog) kent een
bepaalde structuur, die een ordening in zich draagt die niet identiek is met de wijze
waarop het kunstwerk-als picturale uitspraak-is opgebouwd. Een kunsthistoricus
dient zich van dit verschil bewust te zijn en in het verslag van zijn onderzoek en
interpretatie tevens aandacht te schenken aan de grenzen van het talige,
kunsthistorische vertoog. Dit vertoog wordt immers opgebouwd volgens de regels
die voor dit soort teksten gelden. ‘We do not explain pictures: we explain remarks
about pictures-or rather, we explain pictures only in so far as we have considered
them under some verbal description or specification’, stelt Michael Baxandall (1).
Hij wijst er op dat wij in de taal niet het kunstwerk beschrijven zoals het is, maar dat
de taal verslag legt van onze denk- en interpretatiearbeid tijdens het kijken. Waar de
blik het geheel overziet, dan afdwaalt, blijft haken, teruggaat naar het geheel, kan de
taal door de andersoortige, begripsmatige constructie daarvan, dat niet op dezelfde
manier weergeven. De begrippen sturen echter wel het kijken, en de taal geeft die
interdependentie van het kijken, vergelijken en terugkoppelen weer: ‘That what one
offers in a description is a representation of thinking about a picture more than a
representation of a picture. And to say we “explain a picture as covered by a
description” can conveniently be seen as another way of saying that we explain, first,
thoughts we have had about the picture, and only secondly the picture’ (Baxandall,
5; cursief is van ons). De beschrijvingen zeggen vaak ook niet veel over het kunstwerk
zelf, zo vervolgt Baxandall, maar eerder iets over het effect (mooi, helder,
doeltreffend, krachtig, enzovoort) dat het kunstwerk op ons heeft en vandaaruit over
de oorzaken die dat effect bewerkstelligen. Dat zoeken naar de oorzaak van iets is
een drang die men nauwelijks kan weerstaan en ook de drang om over kunstwerken
te spreken heeft daarmee veel te maken.
Het kunstwerk is zo beschouwd niet het onderwerp van het onderzoek, maar de
aanleiding. Omdat het kunstwerk zich niet op eigen kracht los kan maken van het
vertoog, is het 't
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vertoog dat een bepaalde distantie ten aanzien van het kunstwerk in acht moet nemen.
Wat is dan de relatie tussen het kunstwerk en het vertoog? Men zou kunnen stellen
dat het bij de talige omgang met kunstwerken gaat om een verdubbeling van
representaties. Het kunstwerk is een representatie; het kunsthistorische vertoog houdt
zich weliswaar bezig met deze beeldende representatie, maar representeert zelf ook
iets, namelijk het kunstbegrip.

De context
Bij het bestuderen van een kunstwerk in zijn context is het meteen duidelijk wat het
kunstwerk is, maar niet wat de context inhoudt. Toch kan een kunstwerk slechts in
een context worden bestudeerd, want het bestaat alleen maar in een context. Het
komt immers niet uit zichzelf tot ons, maar wordt gepresenteerd: in musea, galeries,
verzamelingen, archieven, prentenkabinetten, boeken en hoofdstukken wordt ons
het kunstwerk aangeboden in een specifieke context. Al deze contexten verschaffen
het kunstwerk bepaalde betekenissen. Alleen al dat het ene kunstwerk wel op zaal
hangt en het andere niet, of dat deze prent bewaard is gebleven en die niet, is een
selectie geweest en beïnvloedt onze interpretatie. Iedere keer dat een kunstwerk in
de openbaarheid verschijnt (dat kan een expositie zijn, maar ook een hoofdstuk van
een boek), speelt het in die context een bepaalde rol. Het krijgt daarin een bepaalde
plaats toegewezen. Een argeloze blik ten aanzien van het kunstwerk, alsof men het
voor de eerste keer ziet, bestaat niet. We hebben er over gelezen, we kennen het van
afbeeldingen, we zijn er tijdens een excursie expliciet op gewezen-onze blik is
gestuurd.
Ook de beginsituatie van de kunsthistoricus die onderzoek verricht, heeft haar
eigen context. De keuze en de behandeling van het onderwerp vinden plaats in een
specifieke situatie. Dat kunnen min of meer toevallige omstandigheden zijn (een
referaat in een werkgroep, de beschikbaarheid van kunstwerken), maar ook specifieke:
de context van het onderzoek (een bij-
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drage aan een boek, een promotie-onderzoek, een catalogus) en de situatie waarin
de onderzoeker zich bevindt. Een onderzoeker die aan een universiteit is verbonden
werkt anders en kiest andere onderwerpen, dan een kunsthistoricus die aan een
museum is verbonden. Een expertise voor een verzekering of een veiling stelt weer
andere eisen. Een free-lance onderzoeker kan zijn eigen onderwerpen uitkiezen (of
niet).
Het kunstwerk is gemaakt in een context die historisch in plaats en tijd is bepaald.
‘Niet alles is op alle momenten mogelijk’, zei Wölfflin. De maker van het kunstwerk
heeft zijn eigen geschiedenis en werkt in zijn eigen historische context. Het kunstwerk
is vervaardigd met het oog op een specifieke werking, een specifieke functie voor
een specifiek publiek. Het kunstwerk komt echter op een bepaald moment los van
zijn historische context en krijgt in de loop van de tijd andere functies en andere
betekenissen toegemeten.
Misschien is dat wel de diepste drijfveer van het kunsthistorisch onderzoek: het
kunstwerk weer zijn originele context verschaffen. De werkelijke context is echter
onherroepelijk verloren, en de reconstructie van de context kan alleen in de
kunsthistorische tekst plaatsvinden (Kemp). In dit vertoog kan Rembrandt niet weer
achter zijn ezel worden gezet. Rembrandt kan wel worden besproken als ‘barok’ of
als ‘schilder tussen handel en kunst’. Met andere woorden, de kunsthistorische context
is een begripsmatige.
Nu zijn er, heel algemeen geformuleerd, twee soorten begripsmatige contexten.
De ene zou de ‘autonome’ en de andere de ‘gebonden’ kunnen worden genoemd. In
het eerste geval wordt de context waarin de kunstenaar werkte, gezien als een
noodzakelijk kwaad. De kunstenaar moet door alle beperkingen van materiaal,
techniek en opdrachtsituaties heen om zijn doel te verwezenlijken. Dit doel ligt niet
in de eigen tijd en plaats van de kunstenaar, maar daar buiten. Wanneer we de Sixtijnse
kapel bestuderen, dan is het in deze zienswijze wel interessant om te weten dat het
programma van wanden, plafond en tapijten nauw samenhangt met de opvattingen
van de macht van het pausdom, maar wat echt van belang is, is hoe de vormentaal
zich van Quattrocento naar hoog-renaissance
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en vroeg-maniërisme ontwikkelde. De invloeden die van de paus uitgingen, zijn
uiteindelijk niet van belang om de ‘ware’ betekenis van de kunstwerken te begrijpen;
die ware betekenis ligt juist eerder in de mate waarin de kunstenaars zich aan de
externe beperkingen wisten te ontworstelen. Voorzover er sprake is van een relevante
context, betreft die alleen andere kunstwerken (Bryson).
Tegenover deze visie staat de tweede, de gebonden context. Het kunstwerk is hier
juist de uitkomst van allerlei sociale, economische en politieke factoren. Het
kunstwerk is als het ware het vehikel van allerlei ideologische opvattingen.
In beide visies blijft onduidelijk hoe de relatie tussen kunstwerk en context nu
precies is. Ze denken allebei in termen van invloeden, van macht op het kunstwerk.
Deze invloed is nooit in het kunstwerk zelf aanwezig, maar wordt daar van buiten
af in- of opgelegd. In het eerste geval is de invloed niet zo belangrijk, omdat het
kunstwerk slechts immanente ontwikkelingen van de kunst reflecteert. De context
oefent op het kunstwerk slechts een marginale invloed uit en deze invloed behoort
niet tot het wezenlijke karakter van dat kunstwerk. In de tweede visie heeft het
kunstwerk helemaal geen autonomie meer en is het alleen nog maar de uitdrukking
van iets anders.
De Duitse kunsthistoricus Hans Belting heeft eens gesteld dat het individuele
kunstwerk in een externe context staat, waarop het met zijn eigen interne structuur
reageert (Belting, 192). De kunstenaar is in zijn atelier niet alleen, maar staat midden
in de wereld. En in die wereld is hij niet een slaaf die willig uitvoert wat anderen
hem opdragen. In de samenleving is een permanente discussie aan de gang over
verschillende onderwerpen, waar kunst er een van is. Dit ‘discursieve materiaal’ is
ook in het atelier aanwezig, want kunstenaars maken niet alleen kunst, maar moeten
leven en nadenken over het leven zoals alle mensen. Dit materiaal kan door de
kunstenaar op verschillende manieren worden opgepakt, bewerkt en getransformeerd.
Wat de kunstenaar doet, is in diepste wezen creatief: het is een voortdurend proces
van selectie en modificatie. Na dit bewerkingsproces geeft de kunstenaar zijn produkt
weer terug aan de samenleving, waar het kunstwerk dan
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als een specifieke bijdrage aan het algemene discours wordt toegevoegd, waarin het
een rol gaat spelen-misschien niet altijd de rol die de kunstenaar voor ogen stond,
want het kunstwerk krijgt nieuwe betekenissen en nieuwe functies toegeschreven
door andere deelnemers aan de discussie.
We zouden het discours kunnen definiëren als de som van geformuleerde
voorstellingen die mensen koesteren over wat van belang is. Het discours omvat de
permanente discussie die mensen met elkaar voeren: in geschriften, in gesprekken,
via beeldende media. Het discours verandert in de tijd: dat wat als hoofdproblemen
werd gezien, worden secundaire problemen; waar niet over werd gesproken, wordt
onderwerp van gesprek enzovoort. Aan het discours kan in principe iedereen
deelnemen, maar de vormen en grenzen waarbinnen het discours wordt gevoerd,
blijken niettemin bepaalde groepen (en bepaalde onderwerpen) uit te sluiten. Ook
dat wat wordt uitgesloten, is toch op de een of andere manier aanwezig, als negatief.
Het discours is niet homogeen maar wordt gedragen door verschillende vertogen.
De artistieke traditie waarbinnen een kunstenaar werkt, is zo'n vertoog, omdat ze de
grenzen van de artistieke mogelijkheden bepaalt. De inzichten die over bepaalde
onderwerpen in de maatschappij leven, krijgen door de bewerking van de kunstenaar
een nieuwe scherpte, waardoor het discours zich verder kan ontwikkelen.
Welke effecten hebben kunstwerken eigenlijk? Ze lijken zo klein vergeleken met
de uitkomst van politieke, sociale of economische debatten. Het is maar wat je
belangrijk vindt. Is men van mening dat wezenlijke veranderingen zich alleen maar
in de politieke, sociale en economische sfeer afspelen, dan zal men alleen daar zoeken.
Wie er van overtuigd is, dat macht groot en tastbaar is en centraal is georganiseerd,
ziet niet dat macht, en daarmee invloed en effect, ook andere vormen heeft, discrete
en subtiele. Macht, zo stelt de Amerikaanse kunsthistoricus Norman Bryson, is geen
monoliet: ‘If power is thought of as vast, centralized, as a juggernaut, as panoply,
then it will not be seen that power can also be micro-
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scopic and discreet, a matter of local moments of change, and that such change may
take place whenever an image meets the existing discourses and moves them over,
or finds, and changes, its viewer. The power of painting is there, in the thousands of
gazes caught by its surface, and the resultant turning, the shifting, the redirecting of
the discursive flow-power not as a monolith, but as a swarm of points traversing
social stratification and individual persons’ (Bryson, XXVIII).
De kunstenaar verwerkt informatie uit de omringende wereld op een andere wijze
dan de kunsthistoricus en de kunstcriticus, namelijk door middel van het kunstwerk.
Een kunstwerk is een vertoogje op zichzelf en nooit het hele discours, hoewel het
daar deel van uitmaakt. Het kunstwerk kan dus nooit een ‘spiegel van een tijdperk’
zijn, of, in de termen van Panofsky, het document van de ‘Weltanschauung’ van dat
moment. Op die manier wordt de kunstenaar weer de onbewuste verbeelder van ‘de
tijd’ of ‘de cultuur’, en gaat de eigen inbreng van de kunstenaar verloren.
Wie de context van het kunstwerk wil bestuderen, zal dus in de eerste plaats moeten
definiëren hoe het vertoog van het kunstwerk in kwestie is gestructureerd en aan
welke vertogen het kunstwerk in de tijd van ontstaan participeert. Ook is belangrijk
of en hoe bestaande vertogen door de inbreng van dit kunstwerk/deze kunstenaar
zijn gewijzigd (Clark).
Ieder kunstwerk wordt gemaakt door mensen op een bepaald moment, op een
bepaalde plaats, met bepaalde materialen en met een bepaalde intentie. De spanning
tussen kunstwerk en context bestaat uit de spanning tussen de mogelijkheden en de
wenselijkheden van dat moment. Het kunstwerk speelt in de huidige context weer
een andere rol. Het is aan de onderzoeker om het spanningsveld tussen de
oorspronkelijke en de latere contexten te analyseren. Context is vooral de relevante
context. De vraagstelling bij de behandeling van het kunstwerk moet zo worden
geformuleerd, dat niet alles uit de context van het kunstwerk van belang is, maar
alleen dat wat direct samenhangt met bepaalde aspecten van het kunstwerk.
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De tijd
Wat is het gehalte van het begrip ‘geschiedenis’ in de term kunstgeschiedenis? Welke
geschiedenissen worden ermee bedoeld: de geschiedenis van de kunstenaars, de
stijlgeschiedenis, de cultuurgeschiedenis, de geschiedenis van de kunst of de
geschiedenis van de kunstgeschiedschrijving?
Er is een verschil tussen de geschiedenis van de kunst en de kunst in de
geschiedenis. In het eerste geval wordt ervan uitgegaan dat de kunst en het kunstbegrip
zelf een geschiedenis hebben (dus niet altijd en niet altijd in dezelfde vormen
optreden), in het tweede geval dat er altijd, door alle tijden heen, kunst is geweest
(als een universele menselijke uitingsvorm). In strikte zin zou dat in het eerste geval
betekenen dat een kunstgeschiedenis van de middeleeuwen niet kan bestaan, omdat
men in de middeleeuwen, in tegenstelling tot de oudheid en de renaissance, geen
kunstbegrip kende. Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen kan dan alleen een
vorm van culturele antropologie of archeologie zijn, waarbij alleen die voorwerpen
die volgens ons huidige kunstbegrip kunstwerken zijn worden besproken. Het tweede
geval, de kunst in de geschiedenis, levert een vorm van esthetica en psychologie op,
waarin aan de hand van een eeuwig identiek kunstverlangen kunstuitingen in de
verschillende culturen worden behandeld. Dat deze uitingen verschillen, kan worden
verklaard uit de specifieke historische context waarin de kunstenaars zich bevinden.
Zo snijden Inuit walvissen uit been, vanuit hun behoefte zich artistiek te uiten. Ze
hebben echter weinig onderwerpen en materialen tot hun beschikking. Maar op zich
kan een Inuitsculptuur formeel worden vergeleken met een Brancusi, want beide zijn
het artistieke uitingen. Allebei vissen, allebei beeldhouwwerken. De uitkomst van
dit soort onderzoek tendeert overigens niet naar een analyse van de voorwerpen,
maar naar een analyse van de culturen en/of de fundamentele aard van de menselijke
creativiteit.
Er bestaan verschillende opvattingen van wat kunstgeschiedenis is. In de opvatting
van kunstgeschiedenis als de ge-
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schiedenis van kunstenaars gaat men uit van de ‘grote’ mannen (en een enkele vrouw).
Deze geschiedenisopvatting is in wezen statisch, omdat hierin iedere grote meester
op zichzelf staat-daarom is hij of zij ook groot-en niet met anderen kan worden
vergeleken. Men zou ook kunnen stellen dat ze een ruimtelijke voorstelling van de
geschiedenis impliceert, net zoals de aarde bergen en dalen kent. De toppen kunnen
met elkaar worden vergeleken in hoogte, maar niet in tijd. Er is dus ook geen sprake
van onderlinge beïnvloeding.
Kunstgeschiedenis als stijlgeschiedenis heeft een dynamisch karakter. De
kunstwerken worden in groepen (meesters, scholen, plaatsen) bijeen geplaatst. Deze
collectie is in de eerste plaats een selectie. De reductie van de artistieke fenomenen
wordt gepresenteerd als een ‘stijl’. Deze stijl zou het ware wezen van de kunst
representeren en een kunstwerk uit die stijl is dan exemplarisch voor de hele stijl.
Stijlen vinden hun betekenis in relatie tot elkaar binnen een tijdsdimensie en worden
in eindeloze onderlinge vergelijking op een tijdbalk afgezet. De kunstwerken zijn
hier als het ware de wijzers van de tijd: in de kunstwerken wordt het verloop van de
tijd zichtbaar.
Stijlgeschiedenis is een van de meest gangbare opvattingen in het vak. Onze
opvatting van geschiedenis is sinds de negentiende eeuw door het historisme gekleurd.
Met historisme wordt hier een negentiende-eeuwse geschiedenistheorie bedoeld en
niet de kunsthistorische benaming van de negentiende-eeuwse neo-stijlen. In die
opvatting gaat men er van uit dat het verleden voorgoed voorbij is en niet met het
heden vergelijkbaar is. Tegelijk is het verleden in deze visie wel de voorwaarde voor
dit heden. Op die manier is er altijd een causaal verband tussen de verledens onderling
en tussen de verledens en onze eigen tijd. Deze visie is dermate ingeburgerd geraakt
dat wij ons heel moeilijk kunnen losmaken van deze dynamische, causale kijk op
het verleden.
De kunsthistorische activiteit die het dichtst bij dit historisme staat, en daarop in
feite een kunsthistorische variatie is, is het klassieke overzicht. Hierbij wordt de
geschiedenis opgedeeld in tijdblokken, die overeenkomen met de stijlen.
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Geen enkele stijl staat op zichzelf, maar is het gevolg, ja het produkt, van de vorige
stijl. Omdat deze stijlgeschiedenis wordt opgevat als een ontwikkeling in de tijd,
worden de overgangen, de scharnieren van de tijd, eruit gelicht als de essentie van
die ontwikkeling zelf. De belangrijkste periodes, of de belangrijkste kunstenaars,
zijn dus altijd degenen die een nieuwe stijl inluiden.
Het gangbare verhaal (narratio), geordend volgens een begin en een einde, valt in
dit geval samen met de hierboven beschreven historistische visie van de
stijlgeschiedenis. Bij de eerste zin hoort een eerste dia, en de laatste dia is het einde
van een ontwikkeling, zoals ook het betoog met een slotzin eindigt.
De museale opstelling is in veel gevallen op dezelfde wijze geordend. De
Nachtwacht hangt niet in een zaaltje achteraf en in de Neue Pinakothek in München
bijvoorbeeld wordt de bezoeker een route opgedrongen waarvan moeilijk kan worden
afgeweken (als de dia's in de diaslee). De lineaire ordening van de geschiedenis, in
het overzicht, gaat samen met de lineaire organisatie van de tekst, het een komt na
het ander.
Een andere vorm van kunstgeschiedenis is de cultuurgeschiedenis. In deze opvatting
valt de kunstgeschiedenis min of meer samen met de geschiedenis van de hele cultuur
en is het kunstwerk de spiegel daarvan. Tegelijkertijd wordt de hele cultuur gezien
als een essentiële invloed op het kunstwerk: alles wat in de cultuur aanwezig is, moet
ook in het kunstwerk zitten. Hiermee verwant is de vroeg-twintigste-eeuwse
‘Kunstgeschichte als Geistesgeschichte’, die uitging van de correspondentie tussen
formele en inhoudelijke eigenschappen van het kunstwerk en de psychische houdingen
van de mens ten aanzien van de werkelijkheid. Kunstgeschiedenis als
mentaliteitsgeschiedenis tenslotte is een wat recentere stroming, die, in tegenstelling
tot de ‘Geistesgeschichte’, niet zozeer uitgaat van een alles omvattende tijdgeest,
maar eerder specifieke ontwikkelingen in het denken en de toepassing van intellectuele
kennis bestudeert. Mentaliteitsgeschiedenis onderzoekt mentaliteiten als de bewust
ingezette intellectuele strategieën bij het ordenen en verklaren van natuurlijke en
culturele fenomenen.
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De tijd zou ook anders kunnen worden opgevat, namelijk als een organisatie waarin
verschillende tijdsdimensies naast elkaar bestaan. Op die manier kan een
kunstgeschiedenis worden geschreven waarin geen sprake is van een ‘nog’ en een
‘al’ die elkaar wederzijds uitsluiten, maar van een punt in de tijd, waar tradities en
breuken naast elkaar voorkomen. Met name de geschiedenis van de moderne kunst
wordt vaak beschreven als een permanente breuk met de tradities. Wie ‘al’ kubistisch
schildert, maakt het impressionisme dat ‘nog’ bestaat overbodig en daarmee
onbelangrijk. Maar is Isaac Israels onbelangrijk omdat De Stijl wordt opgericht? De
geschiedenis van de Nederlandse kunst aan het begin van deze eeuw valt beter te
begrijpen, als alle stromingen naast elkaar worden behandeld, omdat ze elk op eigen
wijze deel uitmaken van het vertoog over kunst zoals dat destijds werd gevoerd.
Peter Struycken heeft eens over een bepaald soort critici, dat alleen maar de
zogenaamde grote kunst van een periode kan waarderen, gezegd: ‘Dit heeft te maken
met de betekenis die sommige critici aan beeldende kunst hechten. Als zij kunst
zouden zien als initiatieven die samen een culturele situatie typeren of inhoud geven,
dan zouden zij heel andere aspecten van de kunst waarderen dan alleen maar die
enkele heel goede kunstwerken.’ (Jong Holland 1988, 4, p. 20).
Meestal wordt in de beschrijving van een nieuwe kunstrichting de artistieke en
culturele constellatie als een soort inleiding behandeld, een fond waartegen het nieuwe
beter kan uitkomen. Dit soort beschrijvingen tendeert onwillekeurig naar een
depreciatie van het bestaande, een soort noodzakelijke weerstand, die door de nieuwe
richting moet worden overwonnen (en dat kennelijk ook met succes heeft gedaan,
anders schreven we er niet over). Hiermee wordt tevens ontkend dat het nieuwe
aspecten van het oude in zich kan dragen. En andersom wordt voor de bestaande
traditie niet uitgegaan van een mogelijke aanpassing aan en/of verwerking van de
nieuwe stromingen. Dit is bijvoorbeeld heel goed te zien in het oeuvre van Manet,
of in de latere periodes van Karel Appel.
Wordt de tijd opgevat als een tijdskubus, dan vinden de veranderingen plaats naast
dat wat hetzelfde blijft. De conti-
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nuïteiten en de breuken-de discontinuïteiten-bestaan tegelijk. En de veranderingen
hoeven niet per se causaal samen te hangen. Het werk van Dick Ket heeft niets te
maken met dat van Piet Mondriaan, elk kent zijn eigen ontwikkeling, elk kent zijn
eigen ontwikkelingstempo en ze raken elkaar niet.

Its lovers
Van kunsthistorici wordt in de eerste plaats verwacht dat zij gedreven worden door
een diepe liefde voor de kunst. Niet de nieuwsgierigheid staat centraal, maar de liefde.
Deze liefde dient zich vooral te uiten in een niet aflatend bezoeken van plaatsen waar
kunstwerken tentoon worden gesteld. Kunsthistorici die weinig musea of galeries
bezoeken, kunnen geen echte kunsthistorici zijn. Kunsthistorici moeten ten bewijze
van hun liefde ook voortdurend over kunstwerken spreken, en ze doen dat bij uitstek
door blijk te geven van een grote parate feitenkennis. De liefde voor de kunst verbindt
zich zo met een liefde voor de feiten. Buitenstaanders verwachten van kunsthistorici
dan ook dat zij alle kunstwerken van de hele wereld kunnen toeschrijven.
Dit beeld van de kunsthistoricus wordt versterkt door de in Nederland bestaande
industrie op kunsthistorisch gebied. Deze strekt zich uit van kunsthistorische reizen
tot museale cursussen en televisieprogramma's, waarbij de klant of kijker haast zonder
uitzondering een pasklaar antwoord wordt voorgeschoteld (kennelijk weet men de
vragen tevoren). Tijdens deze reis maakt u kennis met de hoogtepunten van de
Italiaanse renaissance. Onze cursus geeft u inzicht in de ontwikkeling van de moderne
kunst. In dit programma worden u museumschatten voorgesteld. In deze quiz strijden
kunsthistorici om de eer wie de echte connaisseur van Nederland is. Maar
kunstgeschiedenis is geen ‘gesaved’ verleden, geen ‘back-up’, dat je met één druk
op de knop weer te voorschijn kunt toveren, als een tekst die op de harde schijf paraat
wordt gehouden.
Daarnaast worden in toenemende mate grote kunstmusea en publiektrekkende
mega-exposities, vooral op het terrein
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van de moderne kunst, in de media behandeld als een wereld van glamour, waarbij
museumdirecteuren en expositiemakers optreden als sterren, omringd door
kunstenaarsgrootheden, financiële tycoons en politieke machthebbers. In een aantal
gevallen is die schildering terecht, en op zich is er niets tegen de verstrengeling van
culturele, economische en politieke belangen, alleen blijven de werkelijke arbeid en
organisatie die aan dit soort evenementen ten grondslag liggen en de vaardigheden
die men moet bezitten om zo'n niveau te bereiken, maar al te vaak onderbelicht. In
een uitzonderlijk uitvoerig dankwoord in de catalogus noemt Kirk Varnedoe,
hoofdconservator van de afdeling schilderkunst en beeldhouwkunst van het Museum
of Modern Art in New York, 226 mensen met naam en toenaam die hem bij de
realisatie van de tentoonstelling ‘High & Low’ in 1991 hebben geholpen, nog los
van de verschillende instellingen en bruikleengevers.
De aankomende student in de kunstgeschiedenis is over het algemeen niet op de
hoogte van de vormen waarin de academische kunstgeschiedenis wordt beoefend en
in welke relatie de academische kunstgeschiedenis staat tot de kunsthistorische
activiteiten buiten de universiteit. Het aanbieden van veel feiten in de eerste fase van
de studie sluit deels aan op het naïeve beeld dat de studenten nog van de
wetenschapper bezitten: wie veel weet is goed. Deze feitenkennis sluit nauwelijks
aan op wat werkelijk wordt gevraagd voor een kunsthistorische loopbaan, want grote
feitenkennis is alleen handig om een quiz te winnen. In werkelijkheid is het
kunsthistorisch onderwijs op de universiteiten een amalgaam van feitenkennis,
museale en onderzoeksvaardigheden, waarbij de onderlinge samenhang nauwelijks
wordt gereflecteerd. Door dit karakter van ‘van alles een beetje’ worden veel studenten
aangelokt wier motivatie ‘algemene vorming’ is en die niet de ambitie hebben
wetenschap te gaan bedrijven of zich willen voorbereiden op de complexe wereld
van museum en kunsthandel of van de beleidsgremia.
Deze problematiek is veel ingewikkelder dan wij in dit bestek kunnen behandelen.
Er is aan de ene kant veel voor een betere aanpassing van de kunsthistorische opleiding
bij het
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latere werkveld te zeggen. Dit veronderstelt een gefundeerde kennis van wat dit
werkveld inhoudt en het is nog maar de vraag of dit ooit goed kan worden omschreven.
Een nog grotere vraag is of de universiteit wel een beroepsopleiding is. Het antwoord
hierop moet ontkennend zijn. Zolang in Nederland in de discussie over de verbinding
tussen universiteiten en hogescholen nog geen duidelijke standpunten zijn ingenomen
en er naar onze mening nog geen zwaarwegende argumenten, anders dan van
organisatorische en financiële aard, voor dit samengaan pleiten, verdient het de
voorkeur het wetenschappelijk onderwijs voor te behouden aan de universiteit.
Anderzijds is het ook niet te verdedigen om studenten alleen voor een universitaire
loopbaan op te leiden. Want dan zou de universiteit indirect toch weer een
beroepsopleiding zijn, nog afgezien van het probleem dat de universiteit niet in staat
is een groot aantal van de alumni in de eigen gelederen op te nemen.
Op een universiteit worden mensen opgeleid tot kunsthistoricus, niet voor een
kunsthistorisch beroep. Kunstgeschiedenis is een wetenschap, en bij het beoefenen
van een wetenschap hoort een wetenschappelijke houding. Alles wel beschouwd,
heeft de universiteit de taak de studenten academisch te vormen, en dat houdt in, hun
niet zonder meer de feiten aan te bieden, maar hun te leren de vragen stellen. In ons
geval, en we weten dat dit een oratio pro domo is, gaat de liefde voor het vak de
liefde voor de kunst te boven.
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Hoofdstuk 2 Marlite Halbertsma De geschiedenis van de
kunstgeschiedenis in de Duitssprekende landen en in Nederland van
1764 tot 1933
In dit hoofdstuk wordt in zeer grote trekken de geschiedenis van de kunstgeschiedenis
geschetst. Het materiaal is van een dusdanige omvang en complexiteit dat binnen
het kader van dit boek alleen enkele momenten kunnen worden aangestipt. Ik schrijf
dit stuk dan ook als een soort amuse-gueule, in de hoop dat de lezer trek krijgt in
meer. Omwille van de beknoptheid heb ik wat de ontwikkeling van de methode en
de theorie van de kunstgeschiedenis betreft, grotendeels gekozen voor de beoefening
van de kunstgeschiedenis in de Duitssprekende landen-nu eenmaal tot 1933 op dit
terrein het meest toonaangevend-en Nederland. De ontwikkelingen in de
kunstgeschiedenis na de Tweede Wereldoorlog, ook buiten Duitsland en Nederland,
worden in andere hoofdstukken ruimschoots belicht.
De geschiedenis van het verzamelen, die van het museum en die van de
kunsthandel, hoe verbonden ook met die van de kunstgeschiedenis, kan in dit bestek
helaas geen plaats krijgen. De vraag of de theoretische en methodische ontwikkelingen
binnen ons vak hun oorsprong binnen de universiteit hebben of dat er sprake is van
een voortdurende wisselwerking tussen universitaire en niet-universitaire instituties,
kan op deze plaats alleen summier aan de orde worden gesteld.
Generaliserend kan worden gezegd dat er ongeveer tot het midden van de vorige
eeuw alleen maar een buitenuniversitaire kunstgeschiedenis bestond vanwege het
ontbreken van leerstoelen kunstgeschiedenis. Het bestaan van universitaire leerstoelen
is overigens geen voorwaarde sine qua non voor hoogstaand kunsthistorisch
onderzoek, zoals blijkt uit de Nederlandse ontwikkeling (de eerste leerstoelen in
1907) of die in Engeland, waar kunstgeschiedenis pas in de jaren dertig universitaire
status verwierf.
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Als mijlpalen worden twee data gehanteerd: 1764, toen Winckelmanns Geschichte
der Kunst des Altertums verscheen, en 1933. Het eerste jaartal markeert een omslag
in het denken over kunstgeschiedenis, het tweede jaartal spreekt voor zich.

Oudheid, renaissance en barok
Vóór Winckelmann bestond er wel een kunstenaarsgeschiedenis, maar geen
kunstgeschiedenis. In de oudheid werden er korte biografieën opgesteld van beroemde
kunstenaars, waarin aan de hand van anekdotes de bijdrage van de kunstenaar aan
de ontwikkeling van de kunst (naar steeds grotere perfectie in het nabootsen van de
werkelijkheid) werd toegelicht. De kunstwerken zelf zijn niet het onderwerp. Ze
maken deel uit van een betoog waarin de kunstenaar, het beroemde individu, centraal
staat. In de oudheid werden in overeenstemming met het antropocentrisch mensbeeld
van die periode meer van dit soort biografieën verzameld.
De belangrijkste bron van antieke kunstenaarsbiografieën vormen de laatste drie
delen van de encyclopedie van Pliniùs de Oudere (23-79 n.Chr.), de Naturalis
Historia, die zijn gewijd aan de materialen. In het kader van de behandeling van ertsen steensoorten komt daarin de beeldhouwkunst in marmer en brons aan de orde, en
naar aanleiding van de kleurstoffen wordt de schilderkunst behandeld.
Omdat in de middeleeuwen kunst en kunstenaarschap niet tot de zeven vrije
kunsten, dus de wetenschap, werden gerekend, zijn er nauwelijks kunstenaarsberichten
overgeleverd. Wel kunnen we aan de hand van theologische en filosofische geschriften
de visie op de beeldende kunst reconstrueren en zijn er de mededelingen die
opdrachtgevers over hun kerken verschaften, zoals abt Suger van Saint-Denis
(1081-1151). Uit de late middeleeuwen zijn opmerkingen over kunstenaars
geboekstaafd waaruit we kunnen concluderen dat men grote kunstenaars als Giotto
of Jan van Eyck naar waarde wist te schatten (Warnke 1985). Ook zijn er
vaktechnische teksten overgeleverd waarin wordt uitgelegd hoe bepaalde artistieke

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

47
problemen kunnen worden opgelost, zoals het Libro dell' Arte van Cennino Cennini
uit de eerste helft van de vijftiende eeuw.
Vanaf de renaissance is er een constante stroom van twee soorten teksten over
beeldende kunst: verhandelingen over kunsttheorie en esthetica enerzijds, en
kunstenaarsbiografieën anderzijds (Schlosser; Holt; Pochat).
Deze teksten gaan allemaal op de een of andere wijze terug op antieke voorbeelden
of bedienen zich van antieke opvattingen over kunst. Onder ‘kunst’ wordt dan een
breder gebied (literatuur, retorica) verstaan dan alleen beeldende kunst. Een van de
centrale thema's in de kunstliteratuur was juist de relatie tussen de verschillende
kunstdisciplines, zoals uitgedrukt in het dictum van Horatius ‘ut pictura poesis’ (zoals
het schilderij zij het gedicht) en Plutarchus' ‘pictura poema tacitum’ (het schilderij
is een zwijgend gedicht).
Kunstenaarsbiografieën worden in de renaissance in bewuste navolging van antieke
genres opgesteld, en wel met de volgende oogmerken. Ze verheffen de kunstenaar
boven de ambachtsman tot de rang van vooraanstaande burgers zoals staatslieden en
geleerden, die een biografie verdienen. Ook roemen ze de stad die of het land dat
zoveel kunstenaars heeft voortgebracht. Bovendien construeren ze een soort
ontwikkeling van de kunst, waarbij de kunst van de eigen tijd als gelijkwaardig aan
de antieken, zo niet als de overtreffende trap daarvan wordt beschouwd.
Au fond bestaat er geen echte scheiding tussen de verhandelingen over kunst in
het algemeen en de beschrijvingen van het leven van beroemde kunstenaars in het
bijzonder. Kunsttheorie en kunstenaarsgeschiedenis zijn in de renaissance en de
barok zeer nauw met elkaar verbonden literaire genres. Tot de belangrijkste
kunstenaarsbiografieën behoren Giorgio Vasari's Le Vite de' più eccelenti Architetti,
Pittori e Scultori Italiani de Cimabue insino a' tempi nostri, verschenen in 1550 in
Florence; Carel van Manders Het Schilder-Boeck, verschenen in 1604 in Haarlem;
Joachim von Sandrarts Teutsche Akademie der edlen Bau-, Bild- und Malereikünste,
verschenen tussen 1675 en 1679 in Neurenberg; Giovanni Pietro Bellori's
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Vite de' pittori, scultori ed architetti moderni, Rome 1672. en Arnold Houbrakens
De Groote Schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, verschenen
in Amsterdam tussen 1718 en 1720.
Daarnaast bestaat er een uitvoerige gidsenliteratuur, die de reiziger vertelt waar
welke kunstwerken te zien zijn. Ook deze gidsenliteratuur heeft zeer oude wortels,
enerzijds de reisliteratuur van de oudheid (Herodotus, Pausanias) en anderzijds de
pelgrimsgidsen zoals die vanaf de vroeg-christelijke tijd werden geschreven.

Johann Joachim Winckelmann
Winckelmanns Geschichte der Kunst des Altertums (1764) breekt met bovenstaande
aanpak. Winckelmann staat een nieuwe benadering van de kunst voor, waarin niet
de kunstenaar maar de kunst het onderwerp is. Winckelmann ontwikkelt een geheel
nieuwe terminologie, waardoor hij kunstwerken in stijltermen kan bespreken en
dateren, ook al zijn de namen van de makers niet bekend en ontbreken verwijzingen
naar de kunstwerken in antieke bronnen. Tevens houdt het systeem van stijlen
rekening met nog te vinden kunstwerken. Winckelmann kan op deze manier een
autonome geschiedenis van de kunst construeren, die louter op een analyse van de
vorm van de kunstwerken berust. Zo krijgen de kunstwerken een bepaalde
zelfstandigheid ten aanzien van de historische literaire bronnen en staat het systeem
relatief autonoom ten aanzien van de kunstwerken.
Sinds Winckelmann is er dus een nieuwe manier van kunstgeschiedenis bedrijven
ontstaan waarbij de kunstwerken in verhandelingen kunnen worden besproken los
van de kunstenaar die ze heeft gemaakt, los van de (antieke) teksten waarin ze worden
genoemd en los van de plaats waar ze worden bewaard. In de achttiende eeuw werd
het namelijk steeds moeilijker om kunstwerken te localiseren omdat de
privéverzamelingen steeds sneller van eigenaar en samenstelling veranderden en er
steeds meer kunstwerken bijkwamen door
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opgravingen en de zich snel uitbreidende kunsthandel. Aan de andere kant werden
verzamelingen meer openbaar en beter geordend.
Helemaal nieuw is Winckelmanns kunsthistorische methode niet: van Vasari neemt
Winckelmann het idee over dat de ontwikkeling van de kunst volgens een berg-en-dal
model verloopt. Eerst is er een aanloop (de antieke kunst tot Phidias), dan een eerste
hoogtepunt (de sublieme kunst van Phidias en zijn tijdgenoten), gevolgd door een
tweede hoogtepunt (de schone kunst van Praxiteles tot Lysippus en Apelles) en dan
de neergang (de kunst van de imitatie tot het einde van de antieke kunst). Dit schema
komt overeen met Vasari's indeling van de Italiaanse kunst in drie periodes: de
voorlopers (Cimabue, Giotto), dan de vernieuwing van de kunst door Masaccio en
Donatello, gevolgd door het hoogtepunt, de tijd van Michelangelo. Winckelmann
zag de kunst van zijn eigen tijd volgens hetzelfde schema verlopen: de aanloop tot
Rafael, dan de sublieme kunst van Rafael en Michelangelo, gevolgd door de schone
kunst van Correggio tot Guido Reni en de kunst van de imitatie vanaf de Carracci's
tot Carlo Maratta. Natuurlijk verraadt deze indeling veel van de achttiende-eeuwse
smaak.
Dat Winckelmann een periode onder het opschrift ‘de kunst van de imitatie tot
het einde van de antieke kunst’ toevoegt, maakt duidelijk dat hij het predikaat kunst
aan bepaalde periodes voorbehoudt. Niet dat er in de niet-antieke tijdperken geen
kunstwerken zijn voortgebracht, maar het betreft dan een artistieke activiteit die de
naam kunst niet verdient. Wanneer kunst alleen in bepaalde historische periodes
voorkomt, moeten er ook historische omstandigheden zijn die maken dat er kunst is
of niet. Kunst is bij Winckelmann geen volkomen autonoom gegeven, maar hangt
nauw samen met de materiële omstandigheden, met name het klimaat, en de
maatschappelijke omstandigheden, zoals de staatsvorm. Kunst is de uitkomst van
natuurlijke en culturele factoren.
Volgens Winckelmann bestond er een nauwe relatie tussen de kwaliteit van de
vorm en de mate van vrijheid die op een
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bepaald moment bij een bepaald volk bestond. De kunsthistorische periodes die
Winckelmann het hoogst waardeert, de vijfde en de vierde eeuw voor Christus bij
de Grieken en de zestiende en vroege zeventiende eeuw in Italië, hebben zulke
meesterwerken opgeleverd omdat beide periodes de democratische staatsvorm kenden.
Winckelmanns kunstgeschiedenis is een soort cultuurtheoretische onderbouwing van
de door hem aangenomen hoogste kwaliteit, de ‘edle Einfalt und stille Grösse’ van
de Griekse kunst, zoals hij die al eerder in een kunstbeschouwelijk essay had
gepostuleerd, namelijk in zijn Gedanken über die Nachahmung der griechischen
Werke in der Mahlerey und Bildhauerkunst (1755).
In feite bestaat Winckelmanns Geschichte uit twee boeken, een dat de
ontwikkelingsgang van de kunst door de vier periodes beschrijft, en een dat de invloed
van wat hij de ‘äussere Umstände’ noemt nagaat, de omstandigheden die deze
ontwikkelingen beïnvloeden en begunstigen. Winckelmann maakt in de grond van
de zaak geen onderscheid tussen de prioriteit van het ene historische systeem-de
autonome stijlgeschiedenis-en het andere, waarbij de kunstwerken het produkt zijn
van een samenleving. Kunstgeschiedenis voltrekt zich als een soort natuurwet, volgens
welke de ontwikkeling (zoals van een plant) altijd hetzelfde verloop kent, maar de
kiem alleen onder optimale klimatologische en ecologische omstandigheden tot volle
wasdom kan komen.
De kunstwerken communiceren met elkaar via de ‘kunstgeschiedenis’ en niet
langer via het hier en nu van de feitelijke aanwezigheid en opstelling of via
geschiedenissen die hun kern buiten de kunst hebben, zoals de geschiedenissen van
de grote mannen of landen en steden. Paradoxalerwijze maakt de rigoureuze isolering
van de kunstwerken van de situatie waarin ze zich bevinden, c.q. worden
waargenomen door de beschouwer, het vertoog over de kunst eerst mogelijk. De
plek waar de kunstwerken door Winckelmann worden gelocaliseerd ligt in de
kunstgeschiedenis en niet langer binnen bijvoorbeeld de geschiedenis van Rome. De
relatie tussen kunstwerk en geschiedenis is niet zonder meer vanzelfsprekend, maar
kan alleen door analyse en reflectie van het beschouwend individu worden hersteld.
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De intensieve stijlkritische behandeling die Winckelmann op de kunstwerken toepast,
leidt niet zozeer tot een inpassing van de kunstwerken in wat je de algemene
geschiedenis zou kunnen noemen, maar eerder tot het inzicht dat de kunstwerken,
zelf vaak fragment van een groter geheel, op een metaforisch niveau brokstukken
zijn van een beschaving die onherroepelijk voorbij is. In Winckelmanns beschrijving
van de Torso Belvédère is dit torso een symbool voor alle antieke kunst. Hoe meer
wij voor onze ogen de oorspronkelijke staat van het beeld reconstrueren, hoe meer
wij ons bewust worden van de afstand tussen het tijdperk van de antieken en het
onze. De toenemende vertrouwdheid met en de fysieke nabijheid van het kunstwerk
leiden juist door de formele analyse tot het inzicht dat de afstand tot het verleden
onoverbrugbaar is. De nieuwe precisie van het kunsthistorische instrumentarium,
waarmee voor het eerst kunstwerken los van literaire verwijzingen kunnen worden
gedateerd, maakt ze tegelijk los uit hun historische context. Kunstgeschiedenis kan
zo worden opgevat als een constructie waarin de kunsthistorische tekst de kunstwerken
een nieuwe context verschaft (Halbertsma 1991 [a]).
Vergelijkbare ontwikkelingen zijn in de achttiende eeuw de opkomst van
betrouwbare replica's voor gemmen, de pasta's, en de gipsafgietsels, die zelf geen
kunstwerken zijn maar hoogstens instrumenten om kunstwerken beter te kunnen
bestuderen en in allerlei nieuwe constellaties te ordenen. Een andere ontwikkeling
is die van de musea in de achttiende eeuw, waar met allerlei nieuwe opstellingen
wordt geëxperimenteerd waardoor de kunstwerken nieuwe betekenissen krijgen op
het moment dat de oude, feodale, samenhang niet langer mogelijk en/of wenselijk
is (Meijers 1991).
In tegenstelling tot de oudere viten-schrijvers is Winckelmann zelf geen kunstenaar.
Winckelmann had een theologische opleiding genoten en zich door intensieve
zelfstudie tot klassiek filoloog ontwikkeld. In Rome was hij als archivaris in dienst
van kardinaal Albani, wiens verzameling antieke kunstwerken hij beheerde.
Winckelmann belichaamt een nieuw type kunsthistoricus, de academisch geschoolde
geleerde, die
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niet als doelgroep collega-kunstenaars heeft, maar een publiek van geleerden en niet
te vergeten vooraanstaande liefhebbers en verzamelaars. Winckelmanns
maatschappelijke positie is enerzijds die van een hoveling aan het hof van de
kardinaal, maar bezit anderzijds ook de trekken van de verlichtings-intellectueel, die
door een uitgebreid netwerk van correspondenten met de hele wetenschappelijke
wereld in contact staat.

Kunstgeschiedenis als cultuurgeschiedenis
Op het moment dat de kunst door Winckelmanns inzichten en de nieuwe musea een
grotere autonomie krijgt, wordt de vraag acuut hoe kunst en algemene geschiedenis
met elkaar zijn te verbinden. Winckelmann omzeilde de problemen door zich steeds
als auteur van de tekst op te stellen, hij wees de kunstwerken hun plaats toe binnen
een systeem dat hijzelf had opgetrokken. In de negentiende eeuw, met de opkomst
van een ander historisch bewustzijn, wendt men zich af van een te bewust
voorgedragen systematiek ten gunste van een meer ‘organische’ visie, waarin
kunstwerk, samenleving en auteur tot één betoog samen dienen te smelten.
Omdat kunstwerken, meer dan de literatuur, ons iets bieden dat direct uit een
bepaalde tijd afkomstig is, werd kunst bij uitstek het medium geacht om ons inzicht
in de cultuur van een tijdperk te verschaffen. Van de kunstgeschiedenis werd, meer
dan van welke andere historische discipline ook, verwacht dat ze een ‘beeld’ gaf van
het verleden. Winckelmanns positie werd bijgesteld. Waren voor Winckelmann kunst
en samenleving twee autonome systemen die zich soms op gelukkige momenten
hadden verbonden, in de negentiende eeuw wordt in toenemende mate het kunstwerk,
of beter gezegd de kwaliteit daarvan, de graadmeter voor de bloei van een tijdperk.
In de negentiende eeuw zien wij zich de eerste kenmerken van een kunsthistorisch
paradigma aftekenen, dat in grote trekken tot op heden zijn geldigheid heeft behouden:
stijlgeschiedenis enerzijds, cultuurgeschiedenis anderzijds. De
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relatie tussen beide wordt gelegd door karakteristieken van de stijl te verbinden met
kenmerken van een tijdperk of een beschaving.
De grote Duitse idealistische filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel stelt expliciet
in zijn in 1835 postuum verschenen Ästhetik, dat er een relatie bestaat tussen de
artistieke principes van een tijdperk en de geest van dat tijdperk: kunst is als het ware
‘das sinnlich Scheinen der Idee’, dus de zintuiglijk waarneembare verschijning van
de geest die een tijdperk bezielt. Hegel heeft zich laten inspireren door Winckelmanns
stijlperiodes, niet in de zin dat hij Winckelmanns periodes als dateringseenheden
overneemt, maar als ordenend principe.
Hegel neemt aan dat de menselijke geest tot steeds meer weten in staat is, omdat
de absolute Geest zich in het historische proces ontvouwt. Hoe verder in het verleden
terug, hoe beperkter de mens dacht. Op dit moment in de geschiedenis aangekomen,
is niet alleen de Geest tot zichzelf gekomen, maar kan de mens ook door filosofische
introspectie de werking van de Geest en daarmee van zijn eigen intellect begrijpen.
De kunstgeschiedenis doet van dit proces verslag.
Zo onderscheidt Hegel de volgende stadia in de kunst, die gelijk oplopen met de
verschillende stadia in de ontwikkeling van de Geest: het symbolische tijdperk,
waarin de architectuur (als meest stoffelijke kunstvorm) de leiding heeft; het klassieke
tijdperk, waarin de beeldhouwkunst de toon aangeeft en tenslotte het romantische
tijdperk, vanaf de middeleeuwen tot in zijn dagen, met als leidende discipline de
schilderkunst. De opeenvolging van de disciplines weerspiegelt de steeds individueler
wordende mens, waarbij het er uiteindelijk niet zozeer om gaat wat kunst is, als wel
wat zij voorstelt. De subjectieve indruk wordt belangrijker dan de objectieve vorm.
De ontwikkeling van de Geest gaat in de richting van een steeds grotere intellectuele
verfijning. Op een bepaald moment (in Hegels heden) kan de kunst, juist door haar
zintuiglijk karakter, het wezen van de Geest niet langer voorstellen en zullen andere
kunstdisciplines of zelfs de meest immateriële culturele uiting van de mens, de
filosofie, die rol moeten over-
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nemen: ‘Wie es sich nun auch immer hiermit verhalten mag, so ist es einmal der Fall,
dass die Kunst nicht mehr diejenige Befriedigung der geistigen Bedürfnisse gewährt,
welche frühere Zeiten und Völker in ihr gesucht und nur in ihr gefunden haben...’
(Hegel 1984, 1, pp. 21-22). Toch betekent dat niet het einde van de kunst. Het betekent
alleen het einde van de kunst als de meest exacte uitdrukking van de geest van een
tijdperk. We zien hier dat Winckelmanns opvatting van het ophouden van de kunst
een nieuwe invulling krijgt, die minder negatief is. Juist omdat de kunst niet langer
de tijdgeest hoeft te weerspiegelen, kan ze eindelijk vrij worden om haar eigen doelen
na te streven. We stuiten hier op een typisch romantische visie op de kunst, namelijk
dat ware, echte kunst vrij is en dat de geschiedenis van de kunst een einddoel heeft.
De geschiedenis van de kunst wordt niet cyclisch opgevat maar als een beweging
naar een doel. Dat doel is de totale vrijheid van de kunst van iedere maatschappelijke
gebondenheid, als louter subjectieve activiteit van een autonoom individu. Kunst
kan niet langer de uitdrukking zijn-zoals vroeger-van een collectieve overtuiging,
maar wel-zoals nu-de uitdrukking van één mens.
Hegel stelt ook dat de kunst, meer dan vroeger het geval was, ons uitnodigt een
oordeel te geven. De moderne omgang met kunst heeft een wetenschappelijke houding
ten aanzien van de kunst in het leven geroepen die naast de onmiddellijke,
ongereflecteerde verhouding tot de kunst is komen te staan. ‘Was durch Kunstwerke
jetzt in uns erregt wird, ist ausser dem unmittelbaren Genuss zugleich unser Urteil,
indem wir den Inhalt, die Darstellungsmittel des Kunstwerk und die Angemessenheit
und Unangemessenheit beider unserer denkenden Betrachtung unterwerfen. Die
Wissenschaft der Kunst ist darum in unserer Zeit noch viel mehr Bedürfnis als zu
den Zeiten, in welchen die Kunst für sich als Kunst schon volle Befriedigung
gewährte. Die Kunst ladet uns zur denkenden Betrachtung ein, und zwar nicht zu
dem Zwecke, Kunst wieder hervorzurufen, sondern, was die Kunst sei,
wissenschaftlich zu erkennen.’ (Hegel 1984, 1, p. 22). De ontwikkeling en het ontstaan
van de kunstwetenschap gaan in zijn visie gelijk op met de toenemende ontvouwing
van de absolute Geest.
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In de voetsporen van Hegel wordt kunstgeschiedenis als cultuurgeschiedenis opgevat.
De eerste echte kunsthistorische handboeken worden geschreven, zoals Carl Schnaases
Geschichte der bildenden Künste, dat tussen 1843 en 1867 verscheen. Het probleem
van dit soort handboeken is echter dat er tussen de lang uitgesponnen
cultuurhistorische inleiding en de kunstgeschiedenis in engere zin geen echte relatie
tot stand komt.
Schnaases handboek vormt met dat van Kugler, dat hieronder wordt besproken,
het eerste overzichtsboek. Schnaase denkt vanuit algemene, Hegeliaanse categorieën,
die niet zozeer vanuit de formele eigenschappen van de kunstwerken worden
gewonnen, als wel aan elkaar worden gekoppeld op basis van de ‘Ausdruck’ die de
kunstwerken hebben. Uitgangspunt is voor hem de ‘Volksgeist’. In deze Volksgeist
vallen alle streven en emoties samen, even komen het intellectuele, het zedelijke en
het materiële bij elkaar en deze elementen beïnvloeden en begrenzen elkaar. De kunst
is voor Schnaase de uitdrukking van het bewustzijn van de volkeren, hun tastbaar
geworden oordeel over de waarde van de dingen (Waetzoldt 11, 83).

Kunstgeschiedenis en cultuurgeschiedenis: Jacob Burckhardt
Er bestaat echter ook nog een andere opvatting waarin het accent niet zo sterk op de
cultuurgeschiedenis ligt. In het werk van Carl Franz von Rumohr, Franz Kugler en
Jacob Burckhardt spelen de kunstwerken en hun geschiedenis de belangrijkste rol.
Rumohr onderzoekt de ontwikkeling van de kunst als een min of meer zelfstandig
proces van steeds verdergaande vervolmaking in de confrontatie tussen kunst en
natuur. Om dit proces in alle verfijning te kunnen reconstrueren, moeten alle relevante
kunstfeiten worden samengebracht. Rumohrs boek over de Italiaanse schilderkunst,
Italienische Forschungen (1827-1831) is in die zin een ‘modern’ boek, dat hij zoveel
mogelijk
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werken bespreekt en gegevens uit bronnen, archivalische of gedrukte zoals uit Vasari,
in zijn analyse betrekt. In analogie met de zich op dat moment ontwikkelende
historische bronnenkritiek, wordt het doel van Rumohr het schiften van het materiaal,
in plaats van het te reduceren tot algemene (stijl) criteria. De kunsthistoricus wordt
nu degene die de originelen kan aanwijzen en de materiële kenmerken ook
historisch-door middel van bronnen-kan funderen (Dilly 1979, 116-126).
Franz Kugler is de auteur van verschillende handboeken, waarvan het Handbuch
der Kunstgeschichte uit 1842 het belangrijkste is. Kugler is een ander soort
kunsthistoricus dan Schnaase, die van beroep rėchter was, of Rumohr die als
landedelman op eigen kosten onderzoek bedreef. Kugler was na een aanstelling als
professor aan de Berlijnse Bauakademie in 1842 ambtenaar geworden bij het
ministerie voor Kunsten en Wetenschappen in Berlijn en in die positie de eerst
verantwoordelijke voor de kunstpolitiek van Pruisen. Deze aanstelling verhinderde
het ongestoord werken aan publikaties, maar Kugler wist voor de nieuwe drukken
en de-zeer ingrijpende en omvangrijke-bewerkingen daarvan de jonge Jacob
Burckhardt te strikken. Later zou ook Wilhelm Lübke de edities redigeren. Kugler
is een organisator, die een groots project als het Handbuch in een proces van
arbeidsdeling wist te klaren.
Kugler behandelt voornamelijk de kunstwerken, en hij betrekt in zijn behandeling
de kunst van alle volkeren en alles wat maar enigszins als kunstwerk kan worden
aangemerkt. Hij schrijft als eerste een wereldgeschiedenis van de kunst, waarin ook
de niet-Europese culturen zijn opgenomen. Leidraad zijn voor hem de kunstwerken,
niet een allesomvattende theorie. Kugler kiest voor een strenge stijlgeschiedenis met
een eigen terminologie. De onderverdelingen in het boek zijn periodes, die in de
eerste druk nog Hegeliaans worden betiteld, zoals ‘romantisch’ voor middeleeuws,
‘Germaans’ voor gotisch en ‘modern’ voor de renaissance en daarna. In de tweede
druk van 1848 heeft de nieuwe redacteur Burckhardt het begrip renaissance ingevoerd
en in de derde druk zijn
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romantisch en Germaans ingeruild voor middeleeuws en gotisch. Wat Kugler verder
onderscheidt van Schnaase zijn zijn grotere interesse voor de typologie van gebouwen
en de nadruk die hij legt op de afhankelijkheid van de materiële en technische
mogelijkheden van een tijdperk.
Heinrich Wölfflin beschreef het oeuvre van Jacob Burckhardt als een schijnbare
verzameling brokstukken, als een eilandengroep (Wölfflin, 148). Maar onder dit
fragmentarische geheel blijkt een gebergte te schuilen dat wel degelijk samenhang
vertoont. Burckhardt was in de negentiende eeuw slechts vanwege een klein aantal
boeken bekend, zoals Die Zeit Konstantin des Grossen (1853), Cicerone (1855), Die
Kultur der Renaissance in Italien (1860) en Die Geschichte der Renaissance in Italien
(1867). Na 1867 verscheen er niets meer van zijn hand. Het boek over Constantijn
de Grote en over de cultuur van de Italiaanse renaissance zijn echter de hoekpijlers
van een door Burckhardt wel geplande, maar nooit uitgevoerde grote
cultuurgeschiedenis die van de late oudheid tot en met de renaissance had moeten
reiken. Naast deze cultuurhistorische zouden dan kunsthistorische studies komen te
staan.
Burckhardts kennis van de middeleeuwse kunst ligt verborgen in de door hem
bezorgde edities van Kuglers Handbuch der Kunstgeschichte. Het boek met de
misleidende titel Die Geschichte der Renaissance in Italien uit 1867 behandelt echter
allen de bouwkunst en is een deel van de door Kugler opgezette, maar door hem niet
meer voltooide meerdelige Geschichte der Baukunst. De Cicerone is overigens geen
reisgids, maar een omvangrijk overzicht van de kunst in Italië, inclusief die van de
oudheid, tot en met de barok. Na Burckhardts dood in 1897 verschenen nog enkele
studies, zoals Griechische Kulturgeschichte, Gedanken aus Rubens uit 1898, en
Weltgeschichtliche Betrachtungen van 1905. Om een inzicht te krijgen in het oeuvre
van Burckhardt en de samenhang daarvan kan men bijna beter bij Werner Kaegi's
biografie van Burckhardt te rade gaan dan bij Burckhardt zelf (Kaegi).
Hoe kunnen we het fragmentarische karakter van zijn oeuvre verklaren? Het is
zeker geen gevolg van een gebrek aan ijver bij Burckhardt. Duizenden bladzijden
van zijn hand in
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handschrift worden in het Jacob Burckhardt Archiv in Bazel bewaard, namelijk de
geheel uitgeschreven voorbereidingen voor zijn colleges. Burckhardt was van 1844
tot 1853 buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis in Bazel (Burckhardt was van
huis uit historicus), van 1855 tot 1858 gewoon hoogleraar in de archeologie en de
kunstgeschiedenis aan het zojuist opgerichte Polytechnicum in Zürich, en vervolgens
van 1858 weer gewoon hoogleraar in de geschiedenis in Bazel, waar vanaf 1874 de
kunstgeschiedenis bijkomt.
Zijn colleges uitgeschreven in Zürich en Bazel zijn bijna persklare manuscripten,
waaraan door hem telkens weer iets werd toegevoegd. Met ongelooflijke werklust
verzamelde Burckhardt materiaal van zo'n omvang dat bewerking daarvan in
toenemende mate onmogelijk werd. Bronnen werden gelezen en geëxcerpeerd, de
excerpten werden weer op thema geordend en in schriften ingeplakt, en die werden
weer als basis voor lopende teksten gebruikt. Burckhardt had geen assistenten, geen
secretaresses en geen tekstverwerker, en dat heeft hem als auteur doen verstommen.
Wat hij in het openbaar wilde vertellen, deed hij tijdens zijn colleges.
Burckhardt is in die zin een echt negentiende-eeuwse geleerde, dat hij grandioze
projecten begint en daarvoor even grandioze materiaalverzamelingen aanlegt, maar
er vanaf een bepaald moment niet meer in slaagt (daarin lijkt hij op Karl Marx en
Gottfried Semper) dat materiaal ook in publikaties onder te brengen. Aangezien
Burckhardts bij leven gepubliceerde teksten fragmenten zijn van een groter geheel,
is de relatie tussen zijn kunsthistorische en zijn cultuurhistorische oeuvre aan de hand
van de bij leven verschenen publikaties niet op het eerste gezicht duidelijk.
Burckhardts bewerkingen van Kuglers Handbuch en zijn Cicerone zijn strikt
kunsthistorisch, maar in Kultur der Renaissance in Italien heeft de kunstgeschiedenis
geen plaats.
De Cicerone is een puur kunsthistorisch handboek in een schitterende schrijfstijl
waarin iets doorklinkt van de fascinerende docent die Burckhardt moet zijn geweest.
De ondertitel van het boek luidt trouwens ‘Eine Anleitung zum Genuss der
Kunstwerke Italiens’ en het doel dat de auteur zich stelt is om
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Dodenmasker van Jacob Burckhardt (1818-1897)

de lezer de kunstwerken zo te beschrijven, dat hij die als het ware voor zich ziet.
Burckhardt is hier een kunstbeschouwer, die met treffende vergelijkingen het typische
van de kunstwerken voor ogen voert, en de lezers vertelt waar ze op moeten letten.
Toch is het boek geen echte reisgids (cicerone), omdat het Italië niet per stad of streek
beschrijft en ook geen droge opsomming van monumenten, kunstwerken, jaartallen
en kunstenaars geeft. Het is uiterst ingenieus samengesteld als een geheel van
chronologie, disciplines, typologieën van gebouwen, iconografische genres en
kunstenaars. Alle tijdper-
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ken en hun overgangsperioden worden min of meer gelijk behandeld en op hun eigen
karakteristieken gewaardeerd.
De aanpak in Kultur der Renaissance in Italien is op sommige punten met de
Cicerone te vergelijken. Het gaat om het integrale beeld van de renaissance, de
typische kenmerken van dat tijdperk, die in de hoofdstukken met pakkende titels als
‘Der Staat als Kunstwerk’, ‘Die Entwicklung des Individuums’, ‘Die
Wiedererweckung des Altertums’, ‘Die Entdeckung der Welt und des Menschen’
worden beschreven. De renaissance wordt door Burckhardt gekarakteriseerd als het
tijdperk waarin de moderne, vrije, individuele mens ontstaat die zich los heeft gemaakt
uit feodale en religieuze banden. Zoals de Cicerone de standaard is geworden voor
het kunsthistorische handboek, is Kultur der Renaissance de standaard geworden
voor het cultuurhistorische handboek.
Geschiedenis is voor Burckhardt voor alles een geheel, een ‘Ganzes’, dat zich als
‘Bild’ toont. Om dit geheel te doorschouwen, moet men zich los weten te maken van
het toevallige en individuele. Het constante vinden, dat achter het steeds wisselende
beeld verborgen ligt, is het doel van de analyse (Löwith 1984, 203, 205). De kunst
was voor Burckhardt de meest zichtbare en ook de meest inleefbare vorm van een
cultuur die voor de rest veel moeilijker voorstelbaar is voor ons. Burckhardt gaat
steeds uit van de kunstwerken zelf, de dingen staan voor hem centraal. Wat dat betreft
is hij een echte positivist, die in de traditie van het historisme alle feiten tot hun
gelding wil laten komen. Deze feiten kunnen echter nooit uit iets anders dan zichzelf
worden verklaard en voor de kunst zal dus een eigen methode moeten worden
ontwikkeld die niet is afgeleid van de geschiedenis of de filosofie (Waetzoldt 11,
186-187). De formele analyse van het kunstwerk, het nauwkeurig traceren van de
ontwikkelingen van de kunst in de geschiedenis is de entree voor de bestudering van
de cultuurgeschiedenis. De kunstgeschiedschrijving wordt zo een vorm van
cultuurgeschiedschrijving. Aanvankelijk was Burckhardt trouwens van plan om Die
Kultur der Renaissance in Italien de titel Das Zeitalter Rafaels te geven.
Burckhardt draait als het ware de werkwijze van Hegel en
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Schnaase om: niet via de cultuur wordt de kunst bestudeerd, maar via de kunst de
cultuur. De reconstructie van de kunst zoals ze is geweest, wordt een poging een
gehele cultuur te reconstrueren. In Burckhardts oeuvre ligt een diep heimwee
verborgen naar kunst die nog een hele cultuur kon representeren en andersom naar
culturen die zulke schitterende kunstwerken konden voortbrengen (Schlaffer).
Cultuur-Kultur-wordt door Burckhardt opgevat als het geheel van maatschappelijke
reflectie en interactie, als het terrein waarop de mens vrij staat tegenover de veel
minder flexibele grootheden ‘Staat’ en ‘Religion’. De beeldende kunst is daarbinnen
zowel een uitvloeisel van de cultuur als ook iets dat een tamelijk grote autonomie,
eigen wetten en conventies heeft. De mens is de bron van alle kunst en haar
belangrijkste onderwerp. Het doel van de kunst is de mens in zijn volmaaktheid te
tonen, de hoogtepunten van de kunst liggen bij Burckhardt dan ook in de oudheid
en bij kunstenaars als Rafael, Titiaan en Rubens (met Rembrandt had Burckhardt
meer moeite).
Kunst voltrekt zich dus niet over de hoofden van de mensen heen, als uitdrukking
van een ‘Weltgeist’ of ‘Volksgeist’, maar is de bewuste uitdrukking van het mensbeeld
op een bepaald historisch moment. Dit mensbeeld wordt in de kunst het best zichtbaar,
maar is op allerlei manieren ook verbonden met de wijze waarop de mens zijn wereld
inricht. Dit aspect heet bij Burckhardt ‘Kunstgeschichte nach Aufgaben’, door hem
toegelicht als ‘Darstellung nach Sachen und Gattungen’. ‘Aufgabe’ kan op vier
manieren worden vertaald: als taak, opgave, werk en thema. In een kunsthistorische
context betekent ‘Aufgabe’ dan zoveel als artistieke stijlconventie en type.
In Geschichte der Renaissance in Italien is dit door Burckhardt voor wat de
renaissance-architectuur betreft programmatisch uitgewerkt. Burckhardt wil de
kunstgeschiedenis niet als louter kunstenaarsgeschiedenis behandelen. In het
voorwoord bij de tweede druk in 1878 schrijft Burckhardt dat er naast de ‘vertellende
kunstgeschiedenis’ ook een uiteenzetting naar thema's en typen (‘Sachen und
Gattungen’) moet zijn, als een soort ‘systematische kunstgeschiedenis’, precies zoals
Win-
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ckelmann zo'n honderd jaar eerder al had geprobeerd. Burckhardt gaat het vooral om
de ‘Triebkräfte’ en de ‘Präcedentien’ (voorwaarden), waarmee de individuele
kunstenaar rekening moest houden. Burckhardt wijst trouwens de kunstgeschiedenis
als kunstenaarsgeschiedenis niet af, omdat juist daarin het individuele zijn plaats kan
krijgen (Burckhardt IV).
‘Triebkräfte’ kunnen het verlangen naar roem zijn van stichters, de opvatting over
het bouwen in de stad, de inzichten van machthebbers, architecten en dilettanten, de
hang naar het monumentale van pausen en de ideeën van theoretici. Dat zou het
cultuurpsychologische gedeelte kunnen worden genoemd. Daarnaast behandelt
Burckhardt stilistische fenomenen, zoals de vereenvoudiging van het detail, de
versterking van de vorm, de vergroting van de contrasten, verhoudingen in de
zestiende eeuw enzovoort. En een derde reeks van begrippen zijn dan de typologieën,
zoals kerken, kloosters, hospitalen, vestingen, bruggen, stedebouw, paleizen, villa's
en tuinen. Architectuur is voor Burckhardt alles wat ruimtelijk is en wat decoratie
draagt, dus hij behandelt in een laatste reeks ook de decoratie van grafmonumenten,
meubels, goudsmeedkunst, plaveisel, vloeren en façades en tot slot de ‘Decorationen
des Augenblickes’ zoals feestversieringen, decors, tafelstukken en vuurwerk.
Burckhardt werkt met kleine paragrafen die zijn ingedeeld in een beknopte
hoofdtekst, aangevuld met een uitgebreide reeks voorbeelden en literaire
bronvermeldingen in een kleiner lettercorps en (vanaf de tweede druk) vele illustraties
in houtgravure. Dit geeft het boek een sterk opsommend karakter, het is eerder een
catalogus dan een vlot leesbaar overzicht. Burckhardts doelstelling om in dit boek
een systematische in plaats van een vertellende kunstgeschiedenis te presenteren,
wordt door deze aanpak duidelijk. De droge systematiek verleent de kunstgeschiedenis
een extra dimensie die de traditionele, op kunstenaars gerichte, aanpak ontbeert
(Waetzoldt 11, 196-197).
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Bladzijde uit Burckhardts Geschichte der Renaissance in Italien (Stuttgart 1878)
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IJverige doorsnuffeling
In het midden van de negentiende eeuw kan de kunstgeschiedenis worden beschouwd
als een volwaardige academische discipline, hoewel de leerstoelen voor
kunstgeschiedenis schaars zijn en het vak vaak met verwante disciplines als
archeologie, geschiedenis, filosofie en esthetica wordt verbonden. Als eerste
‘moderne’ leerstoel voor kunstgeschiedenis, los van de archeologie, kan die in Bonn,
ingesteld in 1860, met de bezetting door Anton Springer worden beschouwd (Dilly
1979, 237). De universiteiten van de negentiende eeuw zijn overigens niet helemaal
met die van tegenwoordig te vergelijken, omdat in de vorige eeuw onderzoek en
vernieuwing van de wetenschap minder centraal stonden dan algemene vorming
(Dilly 1979, 173-206).
De ontwikkeling van de beoefening van de kunstgeschiedenis verloopt in Nederland
in grote trekken hetzelfde als in Duitsland en de rest van Europa. Ook in Nederland
volgde na een periode van niet-universitaire kunstgeschiedenis de academisering.
Op twee punten wijkt Nederland af. In de eerste plaats is er de wel zeer late instelling
van leerstoelen: pas in 1907 werden er hoogleraren voor de kunstgeschiedenis
benoemd in Utrecht en Leiden, in 1918 gevolgd door de instelling van een lectoraat
in Groningen. In de tweede plaats was de interesse voor de kunst sterk gericht op
Nederlandse kunst.
In het midden van de negentiende eeuw is de kunstgeschiedschrijving in Nederland
nog geheel geschoeid op de oude leest van de kunstenaarsbiografie. Zo schreven
Roeland van Eynden en Adriaan van der Willigen Geschiedenis der vaderlandsche
schilderkunst (1816-1820, met een supplement in 1840), en verscheen van de hand
van Johannes Immerzeel De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche
kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters (1842-1843), op welk boek
Christiaan Kramm tussen 1857 en 1864 een vervolg schreef. Het eerste boek is een
chronologische reeks van biografieën, het tweede een alfabetisch geordende. Al deze
auteurs waren kunstenaar.
Een eerste overzichtswerk betreffende de geschiedenis van den Nederlandse kunst
vormt het in 1874 verschenen werk van
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J. van Vloten, Nederlands schilderkunst van de 14e tot de 18e eeuw, (Hoogenboom
1991, 52-78). Dit lijkt op het eerste gezicht een lopende geschiedenis, ze is het echter
maar ten dele. Ook dit boek is een verzameling biografieën, die achter elkaar zijn
geplakt. Het boek is geënt op het schema van Winckelmann van opkomst-bloei-verval
en kent een indeling in drieën: het eerste hoofdstuk gaat over de middeleeuwen tot
en met de zestiende eeuw, het tweede over de Zuidnederlandse kunst en het derde
over de Noordnederlandse kunst van de zeventiende en achttiende eeuw. Binnen elk
hoofdstuk is er sprake van een opkomst-bloei-verval schema, dat ook in het hele
boek het leidende principe is. Van Vloten opent ieder hoofdstuk met een soort
cultuurhistorische inleiding en vervolgt met de behandeling van werk en biografie
van de schilders van die periode, maar hij beschrijft en onderscheidt geen stilistische
stromingen en plaatst-behalve dan als het om leerlingen van bijvoorbeeld Rubens of
Rembrandt gaat-de door hem behandelde schilders in een tamelijk willekeurige
volgorde. Zo wordt Pieter Bruegel ná Rubens behandeld.
Van Vloten beschrijft binnen de biografieën echter wel uitvoerig de kunstwerken
van de besproken kunstenaars en verwijst ook naar buitenlandse literatuur. Het
principe dat hij bij het schrijven hanteert is de ‘Ausdruck’, waarbij stijlkenmerken
worden verbonden met morele categorieën, met het Nederlandse volkskarakter en
de gesteldheid van het Nederlandse landschap. Over Cuyp bijvoorbeeld: ‘[Cuyp]
treedt ons in zijn land-en-water tafreelen, als die gloedvolle schilder tegen, wiens
frissche, doordringende, en levenwekkende luchten van een even helder als teder
zonnegoud doorstreeld worden, en tot levenslustige blijheid en krachtvolle
werkzaamheid opwekken. De met hun vaderstad en haar natuur ingenomen Dortenaren
schrijven dat aan den eigenaardigen invloed der luchtstreek van hun eiland toe, op
't welk bij zomeravonden die doorschijnende nevel ligt.’ (Van Vloten, 263-264).
Van Vloten ziet zichzelf als een vernieuwer, omdat hij als eerste een in zijn ogen
samenhangend exposé van de gehele Nederlandse schilderkunst heeft geschreven,
waar Thoré-
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Bürger dat nog vijftien jaar eerder als een onmogelijkheid had gezien. Van Vloten
wijst erop dat er intussen veel nieuw onderzoek is geweest. ‘Voortgezet onderzoek
en ijverige doorsnuffeling der gildeboeken (...) zal daaromtrent steeds meer licht
brengen, en dan ook deze eerste poging, het geheel der nederlandsche kunst, in zijn
geschiedverband en onderlingen samenhang voor 't nederlandsche volk beknoptelijk
te schetsen, kunnen aanvullen en verbeteren.’ (Van Vloten, 352).
De drijfveer achter deze publikaties ligt deels in het nationalisme, deels in de
behoefte van verzamelaars en handelaars aan meer kennis over Nederlandse
kunstenaars, ook van latere generaties, die in de oudere handboeken niet werden
genoemd. Systematisch archiefonderzoek, zoals Rumohr dat in Duitsland had
geïntroduceerd, komt in Nederland langzaam van de grond. Een mijlpaal was het
Archief voor Nederlandse kunstgeschiedenis, dat onder redactie van F.D.O. Obreen
zorg droeg voor de uitgave van archiefstukken (1877).
Het eerste Nederlandse kunsthistorische tijdschrift was Oud-Holland, dat vanaf
1883 verschijnt. Het blad is opgericht door A.D. de Vries en N. de Roever, beiden
van huis uit historici. Het blad richtte zich aanvankelijk niet alleen op de beeldende
kunst, maar ook op de letterkunde en de kunstnijverheid. De bijdragen zijn sterk
archivalisch. Het eerste artikel van de eerste jaargang opent met een verhandeling
van De Roever over het huwelijk van Rembrandt, en daarmee wordt de toon van het
tijdschrift gezet. De Roever beschrijft in het ‘In Memoriam’ voor De Vries, in de
eerste aflevering van de tweede jaargang 1884, het streven van De Vries en tevens
dat van hemzelf als volgt: ‘Bronnenonderzoek moet schering en inslag van den
tegenwoordigen historicus zijn. Dat was zijn keuze (...). Wij nemen ons voor haar
getrouw te blijven, op gevaar af van door een aantal mannen in de wetenschap te
worden beschouwd, niet als bouwmeesters, maar als opperlieden bij den bouw van
den tempel der geschiedenis van letteren, kunst of industrie.’ (De Roever, 8). Dit is
een echt negentiende-eeuwse positivistische opstelling, nog veel scherper
geformuleerd dan Van Vloten het tien jaar eerder deed. Men kan pas het gebouw
van een wetenschap oprichten,
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wanneer alle bouwstenen-lees: de feiten-voorhanden zijn. Het verzamelen van de
feiten is rond 1900 de hoofdzaak van de Nederlandse beoefenaren van de
kunstgeschiedenis-Emmens en Levie wijzen dan ook de twee kampioenen op dit
terrein, Cornelis Hofstede de Groot en Abraham Bredius aan als de twee ‘founders
of modern Dutch art history’ (Emmens & Levie, 48; Van Thiel; Boomgaard).
Abraham Bredius heeft geen universitaire studie gevolgd; naar verluidt ontmoette
hij in 1878 in Italië Wilhelm Bode, die hem tot het connaisseurschap overhaalde. In
1880 werd Bredius onderdirecteur van het Nederlands Museum voor Geschiedenis
en Kunst in Den Haag (vanaf 1885 onderdeel van het Rijksmuseum). In 1888 nam
hij daar ontslag. In 1889 werd hij directeur van het Mauritshuis, en na een onnoemelijk
aantal conflicten met De Stuers, die evenzovele keren eindigden met een verzoek tot
ontslag dat niet werd ingewilligd, bleef hij dat tot 1909 toen hij weer eens ontslag
vroeg en het kreeg (Blankert; De Boer). Hij werd opgevolgd door Wilhelm Martin,
die al sinds 1901 onderdirecteur van het Mauritshuis was. Bredius was vooral
kunstkenner en daarnaast specialist op het gebied van de archieven. Hij liet niet
zozeer een groot oeuvre aan kunsthistorische teksten na als wel veel uitgegeven
bronnen, waarvan zijn Künstlerinventare (verschenen tussen 1915-1922) de
belangrijkste zijn, naast de vele ‘archiefsprokkelingen’ die hij tijdens zijn zestigjarig
(!) redacteurschap van Oud-Holland publiceerde.
Cornelis Hofstede de Groot studeerde aanvankelijk klassieke talen in Groningen,
maar promoveerde uiteindelijk in 1891 in Leipzig op een kunsthistorisch onderwerp,
over de betekenis van Arnold Houbraken voor de Nederlandse kunstgeschiedenis.
Omdat er in Nederland aan het einde van de negentiende eeuw geen professionele
kunsthistorici waren, zag Hofstede de Groot een kunsthistorische loopbaan veel
rooskleuriger in dan zijn familie. Zo schreef hij aan zijn oom in 1889, toen hij om
toestemming vroeg in Leipzig verder te studeren: ‘Ik geef terstond toe dat er in de
K.[unstgeschiedenis] veel minder betrekkingen bestaan, dan in de O.[oude] L.[etteren]
en dat de kans op eene vacature geringer is. Maar
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er zijn weder veel minder concurrenten-de heer Bredius kende er zelfs maar één,en de tijd, dat een schilder, een stenograaf, een gewezen predikant, een jurist ernstige
mededingers zijn, is thans toch zeker wel voorbij.’ (Van Gelder 1931, 61).
Na een kortstondige betrekking bij het prentenkabinet in Dresden wordt hij in
1891 onderdirecteur van het Mauritshuis onder Abraham Bredius en vervult van
1895 tot 1898 de functie van directeur van het Prentenkabinet in Amsterdam. Na
1898 leeft hij van zijn pen en verdient vooral de kost met de expertises die hij
verstrekt. Hofstede de Groot stelde in 1906 Urkunden über Rembrandt samen.
De voorwaarde om dit soort werkzaamheden te kunnen verrichten is een grote
verzameling documentatie (Van Gelder 1931). Hofstede de Groot beschikte over een
immens privé-archief aan documenten, aantekeningen, catalogi en afbeeldingen op
het terrein van de Nederlandse kunst tot 1700. Dit privé-archief werd door Hofstede
de Groot in 1926 aan de Nederlandse Staat geschonken, eerst onder het voorbehoud
van het gebruik door Hofstede de Groot zelf, en na diens dood in 1930 vanaf 1932,
als openbare rijksinstelling, het ‘Rijksbureau voor Kunsthistorische en
Ikonographische Documentatie’. De eerste directeur van dit rijksbureau, vanaf 1935
gevestigd in het door het Haags Gemeentemuseum ontruimde pand Korte Vijverberg
7, was de Zwitser H. Schneider (Duparc, 233-234).
Bredius en Hofstede de Groot vertonen door hun grote belangstelling voor en ijver
op het terrein van de archivalische onderbouwing van het kunsthistorisch onderzoek
veel overeenkomsten, al is Bredius meer kenner in de zin van connaisseur dan
Hofstede de Groot. Bredius' privé-vermogen en zijn afkomst uit een rijk
fabrikantenmilieu, vergeleken met het meer beperkte en financieel bekrompen
dominees- en professorenmilieu van Hofstede de Groot, zullen hiertoe zeker hebben
bijgedragen. Bredius was een man van de wereld, waar Hofstede de Groot een
geleerde bleef.
Opvallend zijn de relatief korte aanstellingen van zowel Bredius als Hofstede de
Groot, die voor beiden eindigden met een ontslag op eigen verzoek. Hun loopbanen
werden geken-

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

69

Henk Meyer, Portret van Dr. C. Hofstede de Groot (1923). Groninger Museum

merkt door grote controverses en ruzies, vooral met De Stuers, de almachtige
referendaris van de afdeling Kunsten en Wetenschappen van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Hoewel de karakterstructuur van deze heren met de daarmee
samenhangende persoonlijke animositeit zeker een rol heeft gespeeld, ging het
wellicht ook om iets anders. Bredius en Hofstede de Groot kunnen worden beschouwd
als de eerste professionele kunsthistorici en museumdirecteuren van Nederland. Bij
het beheer van de verzamelingen hanteerden zij andere prioriteiten en omarmden zij
een ander, meer esthetisch, gezichtspunt dan men in Nederland gewoon was. Hun
gedegen kennerschap en zin voor organisatie en uitbreiding van museale collecties
botsten met de inzichten van De Stuers,
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die au fond geen verschil maakte tussen kunst en wetenschap: alles wat historisch
interessant werd geacht, werd de moeite waard gevonden om behouden te blijven.
Kunst had in diens visie ook een nuttige functie: het verzamelen van oude kunst kon
de moderne kunstenaars tot voorbeeld strekken. De Stuers had geen integraal
verzamelplan voor de Nederlandse musea voor ogen, waardoor de stichting van
nieuwe musea en aankopen voor musea zonder een algemeen beleidskader
plaatsvonden (Boekman, 114-115; zie ook Meijers 1977).
Van de kant van de universiteiten bestond heel lang geen belangstelling voor de
moderne kunstgeschiedenis. Als er al kunstgeschiedenis werd behandeld, dan was
het de kunst van de klassieke oudheid, en die werd door classici gedoceerd, niet door
kunsthistorici. Een belangrijke impuls tot verandering ging uit van de Hoger
Onderwijswet van 1876, die een ingrijpende wijziging van het universitaire aanbod
voorstond. De universiteiten zouden zich meer moeten gaan richten op het
maatschappelijk en wetenschappelijk nut, en minder op het overdragen van algemene
beschaving.
Annemieke Hoogenboom toont aan dat de uiteindelijke oprichting van leerstoelen
op het terrein van de moderne kunstgeschiedenis niet zonder meer te verklaren valt
uit de behoefte van de Nederlandse musea en archieven aan academisch geschoolde
kunsthistorici (Hoogenboom 1993). Inhoudelijk bleven de inrichting en beoefening
van de kunstgeschiedenis aan de universiteiten gericht op de overdracht van algemene
beschaving, zoals ook tot uiting kwam in de leeropdracht esthetiek en
kunstgeschiedenis van Willem Vogelsang in 1907 in Utrecht. Pas in 1921 werd
kunstgeschiedenis in Utrecht een zelfstandig vak (Vogelsang; Reznicek; Singelenberg;
Stolwijk).
Vanwege financiële en organisatorische problemen duurde het na 1876 nog lang
voordat het daad werkelijk tot leerstoelen kwam. Toch werden hiertoe op academisch
niveau wel de eerste stappen gezet: aan de pas opgerichte Gemeenteuniversiteit van
Amsterdam doceerde Allard Pierson esthetica en kunstgeschiedenis, waaronder ook
de theorie en de geschiedenis van de muziek was begrepen. Pierson behandelde
echter
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voornamelijk esthetische problemen en de geschiedenis van de klassieke kunst,
evenals na 1895 zijn opvolger Jan Six. Aan de in 1870 opgerichte Rijksacademie
was wel sprake van een vorm van kunstgeschiedenisonderwijs dat overeenkwam
met wat wij hier nu onder verstaan. Zo behandelde J.A. Alberdingk Thijm in een
cyclus van drie jaar de gehele kunstgeschiedenis, tot en met de negentiende eeuw.
De belangstelling voor kunstgeschiedenis neemt aan het einde van de negentiende
eeuw toe. Willem Vogelsang, die in München, Freiburg, Wenen en Parijs
kunstgeschiedenis had gestudeerd, werd in 1900 onder Six privaat-docent voor de
nieuwere kunst aan de Amsterdamse Gemeenteuniversiteit en kort daarna
onderdirecteur van wat toen het Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst
heette, de afdeling beeldhouwkunst en kunstnijverheid van het Rijksmuseum.
De zaak raakt nu in een stroomversnelling, en in 1907 worden twee leerstoelen
ingericht: een ordinariaat in Utrecht voor Vogelsang en een buitengewoon
hoogleraarschap in Leiden voor Wilhelm Martin. Martin was al privaat-docent in
Leiden, naast zijn onderdirecteurschap van het Mauritshuis. In 1918 volgt (met niet
meer dan een lectoraat, dat pas in 1953 in een hoogleraarschap wordt omgezet)
Groningen, waar Elisabeth Neurdenburg wordt benoemd. Elisabeth Neurdenburg
was oorspronkelijk opgeleid als neerlandica en werkte na haar studie in het
Rijksmuseum. Ze was de deskundige op het terrein van de toen nog nauwelijks
ontgonnen geschiedenis van de zeventiende-eeuwse Nederlandse beeldhouwkunst.
Hoewel Vogelsang en Martin beiden specialisten waren op het terrein van de
Nederlandse kunst (gepromoveerd op respectievelijk Nederlandse laat-middeleeuwse
miniaturen en Gerrit Dou; Martin was in 1901 trouwens de eerste die in Nederland
promoveerde op een kunsthistorisch proefschrift), liggen de accenten in Utrecht en
Leiden verschillend. Vogelsang is een typisch Duits opgeleide kunsthistoricus, die
in navolging van Wölfflin van de vormanalyse uitging en meer kunstbeschouwelijk
dan historisch werkte, terwijl Martin een streng feitelijk-historische opvatting van
het vak had.
Wanneer Vogelsang in 1947 terugkijkt op veertig jaar
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kunstgeschiedenis in Utrecht, dan schrikt hij er niet voor terug om de toestand in
Nederland, zoals hij die in 1907 aantrof, te schetsen als ‘ietwat conservatief en
achterlijk’, vergeleken met het buitenland (Vogelsang, 8). Zijn kritiek richt zich op
de volgende punten. Publikaties over kunst zijn of zeer feitelijk, gericht op historische
data, of alleen maar prijzend. Vogelsang staat een geheel andere vorm van
kunsthistorisch onderzoek en onderwijs voor, waarin het gedegen archiefonderzoek
wel degelijk van belang is, maar in de ‘cuisine van de wetenschap’ behoort te blijven.
De moderne kunsthistoricus zou waardeoordelen uit zijn uitspraken moeten bannen
ten gunste van een meer historische manier van zien, waarbij enerzijds het kunstwerk
wordt beschouwd vanuit de toenmalige artistieke conventies en anderzijds de eigen
contemporaine voorkeuren van de onderzoeker zouden moeten worden onderkend.
Vogelsang ziet het kunstwerk in de eerste plaats als een esthetisch fenomeen, dat
alleen goed kan worden geanalyseerd-dat wil zeggen dat de analyse immuun is voor
persoonlijke voorkeuren en recht doet aan de historische context-wanneer daarvoor
een nieuw vocabulaire wordt ontwikkeld.
Daarnaast heeft Vogelsang geprobeerd de eenzijdige voorkeur voor de Nederlandse
kunst van de zeventiende eeuw te doorbreken door aandacht te besteden aan de kunst
van andere landen, alsmede aan de Nederlandse kunst van andere perioden dan de
zeventiende eeuw, met name de late middeleeuwen, en behalve aan de Nederlandse
schilderkunst ook aan andere disciplines zoals de kunstnijverheid en de
beeldhouwkunst. Vogelsang ontvouwt hier een programma dat naadloos aansluit bij
de ontwikkelingen in het buitenland, met name Oostenrijk en Duitsland.
In hoeverre Vogelsang er daadwerkelijk in is geslaagd zijn wensen te realiseren,
zou onderwerp van nadere studie kunnen zijn. Vogelsang heeft zelf, mede door zijn
drukke werkzaamheden als directeur van het kunsthistorisch instituut in Utrecht en
zijn intense bemoeienis met het onderwijs, in de veertig jaar van zijn hoogleraarschap
geen buitengewoon omvangrijk of fundamenteel vernieuwend onderzoek gepubli-
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Willem Vogelsang (1875-1953)

ceerd. Van Martin, zijn collega op de leerstoel in Leiden, was dit al helemaal niet te
verwachten. Het is pas aan de generaties na Vogelsang en Martin voorbehouden-en
dan denk ik aan H. van de Waal, G.J. Hoogewerff en aan J.A. Emmens-dat nieuwe
methodische inzichten uit het buitenland op een eigen en oorspronkelijke manier
worden toegepast. Maar dat speelt zich grotendeels af na de Tweede Wereldoorlog
en kan in dit bestek niet worden behandeld. Wel lijkt mij de hypothese gewettigd
dat methodische vernieuwingen in Nederland im-
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mer uit het buitenland worden geïmporteerd om vervolgens te worden getoetst aan
onze eigen kunst.

De connaisseurs
Naast de meer cultuurhistorische aanpak bestond in de negentiende eeuw een tweede
soort kunstgeschiedenis waarvan de uitkomsten werden neergelegd in monografieën
over één kunstenaar. Daarin werden alle beschikbare historische gegevens in verband
gebracht met een oeuvre. Deze verhandelingen hadden vaak geen ander doel dan het
kunstwerk, als historisch document, een bepaalde plaats in de geschiedenis toe te
wijzen. Tegen het einde van de negentiende eeuw ontstond een nieuw type
kunsthistoricus, de connaisseur. Voorzien van een goed beeldgeheugen en van genoeg
tijd en geld om te reizen, wisten deze kenners her en der verspreide kunstwerken met
elkaar in verband te brengen en oeuvres louter op grond van formele analyse samen
te stellen.
Deze vorm van aanvankelijk niet-universitaire kunstgeschiedenis voorziet in een
steeds grotere behoefte. Alle Europese landen bouwen grote musea om kunstschatten
die voorheen slechts de elite waren voorbehouden, toegankelijk te maken voor het
volk. Hoewel de musea als doelstelling hadden het volk in de vorm van kunst een
nationale identiteit te verschaffen, krijgt het verzamelen om het verzamelen al snel
de overhand. Het loopt uit op een soort wedstrijd welke hoofdstad het mooiste en
meest complete kunstmuseum heeft. Daartoe worden de armere streken van Europa
op kunstwerken uitgekamd en wordt het Nabije Oosten beroofd van antieke
kunstschatten. Ieder museum streeft ernaar een overzicht van de kunstgeschiedenis
te bieden. Hoe het er daarbij in de late negentiende eeuw toeging en waarvoor men
allemaal niet terugschrok, valt goed te lezen in de autobiografie van Wilhelm Bode,
de directeur van het Kaiser Friedrich Museum in Berlijn (Bode; Beyrodt).
De kunsthandel speelt hierin een belangrijke rol en dient als intermediair tussen
het museum en de eigenaar. Naast de
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musea is de rijke burgerij een belangrijke klant. Burgers zonder historische wortels
kopen zich een rijk verleden met behulp van oude meesters aan de muur. Een bekend
voorbeeld van innige vervlechting van kunstgeschiedenis en kunsthandel is de
samenwerking tussen de Engels-Amerikaanse kunsthandelaar Joseph Duveen en de
in Florence wonende kunsthistoricus Bernard Berenson in het begin van de twintigste
eeuw (Samuels; Secrest 1979). Berenson adviseerde Amerikaanse miljonairs bij de
aankoop van oude Italiaanse kunst, die dan bij Duveen werd aangeschaft. Berenson
toucheerde een kwart van de verkoopsom van Duveen. Duveen stemde als ‘trustee’
van de National Gallery in Londen soms tegen een aankoop door het museum, om
het stuk achteraf goedkoop voor zichzelf te verwerven (Secrest 1984, 139). De nauwe
relaties van museumdirecteuren en zelfstandige connaisseurs met de rijken en
machtigen der aarde-de biografieën van Berenson en Kenneth Clark zijn
exemplarisch-verlossen de kunstgeschiedenis van het stigma van stoffige geleerdheid
en introduceren het type van de moderne, ‘welt-offene’ kunsthistoricus.
Een tweede belangrijke factor voor het ontstaan van de connaisseurs, afgezien van
de eisen van de kunsthandel en de musea, waren de betere reismogelijkheden en nog
een andere was de uitvinding van de fotografie. Winckelmann is nooit verder dan
Napels gekomen en kon de door hem zo begeerde reis naar Griekenland niet
verwezenlijken. Burckhardt heeft in het midden van de negentiende eeuw lange
reizen door Italië gemaakt, maar in de inleiding van de Cicerone is hij de eerste die
de leemtes in zijn Italiaanse reisprogramma toegeeft. Rond de laatste eeuwwisseling
is heel Europa goed bereikbaar geworden per trein, en Berenson had in Florence in
1910 al twee auto's tot zijn beschikking, een grote en een kleine, zodat er altijd een
beschikbaar was voor zijn verre reizen door Italië en Europa.
Burckhardt en John Ruskin waren ijverige tekenaars, die alles wat hen boeide,
vastlegden op papier. Men kan zich afvragen of hun rake typeringen in woorden van
de afzonderlijke kunstwerken een relatie hebben met de uren die zij inge-
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spannen oog in oog met de kunstwerken doorbrachten. De generatie rond 1900 tekent
niet meer, maar verzamelt foto's. Hofstede de Groot en Berenson zijn voorbeelden
van fotoverzamelaars en stichters van fotoarchieven die nog steeds worden gebruikt
(R K D; I Tatti), maar ook Burckhardt raakte aan het eind van zijn leven verslaafd
aan foto's en gaf daar veel geld aan uit. Als zuinige Zwitser had hij met de diverse
fotoagenturen een afspraak gemaakt dat ze hem met korting de wat minder gelukte
afdrukken moesten sturen. Burckhardt kon uren doorbrengen met het beschrijven en
catalogiseren van zijn fotoverzameling. In veel landen ontstaan in de loop van de
negentiende eeuw aparte firma's, zoals Alinari in Florence, die zich toeleggen op de
vervaardiging en verkoop van foto's van monumenten en kunstwerken (Bazin,
394-410).
In feite maakt de beschikbaarheid van foto's de tastbare aanwezigheid van
kunstwerken voor een deel overbodig. Kunstwerken kunnen los van de plaats waar
ze zich bevinden met elkaar worden vergeleken en de kunsthistoricus hoeft niet alle
kunstwerken, waar hij over spreekt of schrijft, uit eigen aanschouwing te kennen.
De intensieve omgang met foto's betekent echter ook dat fotografische kenmerken
van afbeeldingen langzamerhand formele beschrijvingen gaan beïnvloeden. Op een
foto zijn de verhoudingen en groottes van kunstwerken niet meer te zien, foto's zijn
vaak zwart-wit, isoleren kunstwerken van hun omgeving, tonen kunstwerken bijna
altijd frontaal en in een egale belichting. Wanneer foto's worden omgezet in dia's,
zal dat de manier van kijken nog meer beïnvloeden: in de donkere collegezaal worden
meestal twee kunstwerken met elkaar vergeleken, en wel zo dat een miniatuur het
kan opnemen tegen een fresco (Dilly 1975). De formele analyse, zoals die ook nu
nog op kunstwerken wordt toegepast, wordt in zeer veel gevallen op basis van
fotografische reprodukties doorgevoerd en niet aan de hand van het kunstwerk in de
realiteit: sokkels, lijsten, belichting, plaats en omgeving, kleur, relatieve grootte en
zichtbaarheid worden niet in de analyse betrokken.
De zeer levendige handel in oude kunst aan het einde van de negentiende eeuw-aan
moderne kunst werd beduidend
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minder uitgegeven-bracht met zich mee dat expertise van het grootste belang werd.
Hofstede de Groot werd bijvoorbeeld wel verweten dat hij naïef was en niet wilde
begrijpen dat zijn expertises de prijs van schilderijen opdreven (Van Gelder 1931,
13-14). Want voor het museum, de kunsthandel of de privé-verzameling telde toen
alleen echt of niet-echt. De benadering van het kunstwerk als waardeobject hield
tegelijk een overaccentuering van de esthetische verschijning van het kunstwerk in,
als de enige garantie voor echtheid. Kleurgebruik, toets, handschrift van de kunstenaar
alsmede de materiële conditie werden in toenemende mate als de essentie van het
kunstwerk beschouwd.
De Italiaan Giovanni Morelli introduceerde in de jaren zeventig van de negentiende
eeuw een soort methode hoe men juist aan onbetekenende details de meester kon
herkennen (Wollheim). De kenmerken van een kunstenaar liggen niet in de meer
bewust opgezette onderdelen van de compositie, maar in details als haren, draperie
en bladslag. Dit handschrift valt door anderen niet te kopiëren. Carlo Ginzburg
beschouwt deze aanpak, die overeenkomsten vertoont met ontwikkelingen in de
toenmalige medische wetenschap en de Freudiaanse psychologie, als een nieuw
wetenschappelijk paradigma. Daarbij gaat het niet om het opstellen van algemene
kenmerken, maar om het individuele, specifieke van kunstwerken, ziektes en
psychische stoornissen. Ginzburg ziet deze aanpak als een vorm van intuïtieve
wetenschap, die geen regels kent en niet kan worden geformaliseerd (Ginzburg [b],
244), maar daarom niet minder is dan de objectieve toetsbare.
Edgar Wind heeft al eerder op de relatie tussen Morelli en het impressionisme
gewezen, waarvoor het fragment en het toevallige belangrijker zijn dan het geheel
en de totaalindruk. Hoewel Wind de waarde en werkzaamheid van een dergelijke
aanpak niet kan ontkennen, ziet hij deze toch als een relict van een specifiek historisch
moment in de geschiedenis van de smaak, waardoor alleen bepaalde aspecten van
het kunstwerk worden gewaardeerd, namelijk het directe, expressieve met voorbijgaan
aan al het overige (Wind 1969, 50-51).
Dit wil niet zeggen dat het connaisseurschap slechts een
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voorbijgaande fase in de geschiedenis van de kunstgeschiedenis is geweest. Het
wordt nog altijd als talent hoog gewaardeerd en het berust op een sterk visueel
geheugen en een scherp oog voor details. Het probleem is echter dat zo'n geheugen
en oog wel kunnen worden geoefend, maar niet aangeleerd.
Is het connaisseurschap nu wel of geen wetenschappelijke activiteit? Aan de ene
kant is het connaisseurschap niet toetsbaar en daardoor niet goed in een
wetenschappelijk keurslijf in te passen. Aan de andere kant werken de connaisseurs
met hulpmiddelen als foto's, archieven en databanken. Deze vorm van beoefening
van de kunstgeschiedenis kan worden vergeleken met de bibliotheken, preparaten
en laboratoria van de natuurwetenschappen. Connaisseurs als Berenson streefden
een hoge mate van systematiek na, waardoor het mogelijk zou moeten worden
kunstwerken net als flora en fauna op louter formele gronden te ordenen, los van
historische bronnen of andere indices (Dilly 1990, 85). Deze systematische ordening
kende geen ander doel dan de ordening als zodanig: toeschrijving is het hoogste doel.
De academische kunstgeschiedenis was echter alleen maar tijdelijk uit het veld
geslagen door de grote successen van de connaisseurs en hergroepeerde zich rond
1900 precies rond de twee zwakke punten van het connaisseurschap: de verankering
in de (cultuur)geschiedenis en de toetsbaarheid van de methode. Ook nam men enkele
facetten van het connaisseurschap over: de overtuiging dat het kunstwerk primair
een formeel gegeven is en dat het individuele kunstwerk een variatie is op een in
principe oneindige reeks van kunstwerken met min of meer identieke kenmerken.

Kunstgeschichte als Geistesgeschichte
Rond 1900 zochten de academische beoefenaars van de kunstgeschiedenis naar een
uitweg uit een te cultuurhistorische aanpak en een te beperkt connaisseurschap. In
het ene geval was het kunstwerk louter een historisch document, in het andere
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louter een esthetisch object. Konrad Fiedler schreef aan het einde van de negentiende
eeuw dat veel kunsthistorische publicaties au fond geen belangstelling voor kunst
tonen; de historische weetjes zijn belangrijker dan het kunstwerk als zodanig. Volgens
Fiedler beeldt het kunstwerk niets buiten de kunstenaar af. Daarom is het kunstwerk
niet geschikt als bron waaruit kennis over een tijdperk valt te putten. Naar zijn mening
moeten de kunstwerken worden opgevat als beelden die de mens schept om zich de
wereld voor te stellen. Een kunstwerk verschaft zo inzicht in de wijze waarop de
menselijke geest zich iets voorstelt en niet hoe de wereld eruit ziet (Fiedler).
Deze psychologische benadering is nauw verwant aan het toenmalige
psychologische onderzoek van Wilhelm Wundt, die de menselijke geest als een actief
scheppend orgaan zag dat in een wisselwerking tussen de prikkels uit de werkelijkheid
en hetgeen al in de menselijke geest aanwezig is tot voorstellingen komt. Indrukken
zijn volgens hem nooit passief, maar het resultaat van deze wisselwerking.Kunst
heeft de menselijke geest die zich een beeld vormt van de werkelijkheid, als
ontstaansgrond. Aan kunst kan volgens deze visie worden afgelezen hoe de menselijke
geest werkt. De geschiedenis van de kunst doet verslag van de ontwikkeling van de
menselijke geest in de geschiedenis.
Nu lijkt dit op het eerste gezicht sterk op Hegel, maar toch is er een verschil. Het
gaat hier niet om de ontwikkeling van de Absolute Geest volgens een vaststaande
route, het gaat hier om de menselijke geest als fysiek werktuig, om psychologie in
de zin van prikkels die door de hersenen worden opgevangen, verwerkt en geordend
en tot nieuwe zinvolle gehelen gevormd. Kunstgeschiedenis kan zo worden opgevat
als een soort historische psychologie van de mensheid. Deze opvatting wordt met de
term ‘Kunstgeschichte als Geistesgeschichte’ aangeduid. Het is oorspronkelijk de
titel van een in 1924 postuum verschenen bundel artikelen van Max Dvořák, maar
leent er zich heel goed toe om de aanpak van een groot aantal kunsthistorici uit de
periode tussen ca. 1890 en ca. 1930 in Oostenrijk en Duitsland te kenschetsen
(Halbertsma 1985, 66-74; 1987 en 1988; Dittmann).
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In deze benadering vervalt ook Hegels opvatting van de geschiedenis als wetmatige
ontwikkeling naar een einddoel. Vanaf ongeveer 1900 wordt de geschiedenis opgevat
als een ontwikkeling in de tijd zonder doel en zonder hoogte- en dieptepunten. De
cultuur, zo zegt de vroeg-twintigste-eeuwse socioloog Max Weber, is een vanuit het
standpunt van de mens met zin en betekenis toebedacht eindig fragment uit de zinloze
oneindigheid van het wereldgebeuren (Löwith 1972, 326). Wanneer we stellen dat
de mens zin verleent aan het wereldgebeuren, dan kan in de geschiedenis worden
gedemonstreerd hoe die zingeving verloopt. De historicus Wilhelm Windelband zag
dat als de taak van de geesteswetenschappen. Waar de natuurwetenschappen de
wetten opstellen die in de natuur om ons heen gelden (nomothetisch), beschrijven
de geesteswetenschappen de opvattingen die de mensen hebben gehad (ideografisch).
De neo-kantiaanse filosoof Wilhelm Dilthey stelde dat er in wezen slechts drie
soorten houdingen waren die de mens ten aanzien van de werkelijkheid kon innemen:
een naturalistische (de mens is één met zijn omgeving), een idealistische (de mens
staat los van zijn fysieke existentie) en een objectief-idealistische (de mens beschouwt
in contemplatie de resultaten van zijn handelen). In de kunstgeschiedenis zien we
deze opvattingen terug. Kunstwerken kunnen los van de historische gegevens
waarover we beschikken, via stijlkritiek in grote gehelen worden samengebracht,
waarbij dan de formele eigenschappen corresponderen met deze psychische
grondhoudingen tegenover de werkelijkheid. Het opstellen van deze algemene
stijlkenmerken/grondhoudingen vertoont overeenstemming met de methode van de
ideaaltypen van Max Weber.
Voor de ‘Kunstgeschichte als Geistesgeschichte’ is kenmerkend het denken in
tegengestelde typologieën, die elkaar in de tijd kunnen afwisselen, als stijlen en/of
stijlperiodes, of binnen één tijdperk tegenover elkaar staan als twee aspecten van in
feite dezelfde stijl. Hiermee kunnen andere tegenstellingen nauw worden verbonden,
zoals die tussen rassen of geografische eenheden als noord en zuid. De Oostenrijkse
kunsthistoricus Alois Riegl meende in de kunst een afwisse-
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ling van twee grondhoudingen te bespeuren: haptisch en optisch. Beide houdingen
zijn gelijkwaardig. De afwisseling tussen een plastische en een lineaire benadering
in de kunst wordt volgens hem veroorzaakt door het ‘Kunstwollen’, een volgens hem
niet verder doordringbare regelinstantie die het beeldend vermogen van de mens
bestuurt. Dit ‘Kunstwollen’ bepaalt niet alleen hoe de dingen er uit zien, maar ook
hoe mensen waarnemen en de zichtbare werkelijkheid waarderen. Kunstwerken die
een specifieke stijl vertonen, zijn uitvloeisels van het ‘Kunstwollen’ van die periode.
Kwalitatief onderscheid tussen kunstwerken kan dus hoogstens worden aangetoond
tussen kunstwerken die tot hetzelfde ‘Kunstwollen’ behoren, maar niet tussen periodes
onderling of tussen de verschillende nationale varianten van het ‘Kunstwollen’.
Riegl is met name van belang geweest omdat hij de kunst van periodes die tot
1900 als minderwaardig werden beschouwd (de late oudheid bijvoorbeeld) onderzocht
als noodzakelijke overgangsfases van de ene naar de andere pool. Overigens
analyseerde Riegl niet alleen beeldhouwkunst of schilderkunst, maar hij betrok ook
architectuur en kunstnijverheid in zijn onderzoek. Riegls meest bekende werken zijn
Die spätrömische Kunstindustrie (1901) en Das holländische Gruppenporträt (1902)
(Scarocchia; Kemp).
De Zwitserse kunsthistoricus Heinrich Wölfflin ging er van uit dat twee polen
elkaar in de kunstgeschiedenis afwisselen. Wölfflin stelt als het ware twee
vormfamilies tegenover elkaar: lineair, vlak, gesloten, veelvormig en absolute
helderheid plaatst hij als verwante kenmerken tegenover schilderachtig, diep, open,
eenvormig en relatieve helderheid. Wölfflin heeft deze tegenstellingen vooral
toegepast op de kunst uit de periode 1400 tot 1800, maar deze families van
tegenstellingen werden later ook door anderen uitgewerkt tot een patroon van
herhalingen dat door de hele kunstgeschiedenis heen zou lopen. Wölfflin heeft ook
geprobeerd deze tegenstellingen toe te passen op de Duitse versus de Italiaanse kunst.
Net als Riegl, maar met een andere invulling van de begrippenparen, ziet Wölfflin
steeds een ontwikkeling van het lineaire naar het schilderachtige. Na 1800 begint
deze ont-
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wikkeling opnieuw. Wölfflin wil als het ware het schema vastleggen waarlangs de
ontwikkeling van de kunst zich voltrekt. De kunst van de renaissance en de barok is
natuurlijk veel pluriformer dan hij aangeeft, maar het gaat om het skelet. Deze
basisvormen zijn dan volgens Wölfflin weer verwant aan de ‘Weltanschauung’ van
een bepaald volk op een bepaald moment. Van Wölfflins publikaties waren het meest
invloedrijk Die klassische Kunst uit 1899 en Kunstgeschichtliche Grundbegriffe uit
1915 (Lurz; Meier).
De benadering van Riegl en Wölfflin wordt gekenmerkt door een tamelijk fysieke
interpretatie van de kunstwerken. De terminologie staat bij beiden in een directe
relatie tot wat aan de kunstwerken kan worden afgelezen. Een generatie later, rond
de Eerste Wereldoorlog, verschuift de benadering naar een meer spirituele aanpak,
waarin het niet zozeer om de fysieke relatie van de mens ten opzichte van zijn
omgeving gaat als wel om de psychische, spirituele opstelling. Bij Max Dvořák
worden de tegenstellingen vervat in termen als idealisme versus naturalisme of bij
Wilhelm Pinder in een ja of nee ten aanzien van de werkelijkheid die volgens hem
het handelen van de mens dwingend bepaalt (Busse; Dvořák 1924 en 1929; Pinder).
De onderzoekers van deze generatie hebben een voorkeur voor ‘geistige’ of tewel
spirituele periodes in de kunstgeschiedenis zoals de (late) middeleeuwen, het
maniërisme en de barok.
De nadruk ligt in deze benadering sterker op de activiteit van de geest die zich
uitdrukt, en minder op de wisselwerking tussen geest en werkelijkheid. Steeds is de
vorm de drager van deze expressie: ‘Das Problem der Form entwickelt sich zum
Problem des Sinnes (...). Ausdruck und Erlebnis sind die Grundbegriffe dieser
Kunstbetrachtung: nicht die Form, sondern der Sinn, der sich in einer bestimmten
Form verwirklicht, die seelische Grundhaltung, die im Kunstwerk und speziell in
seiner formalen Gestalt zum Ausdruck kommt, sollen erforscht werden. So wird
hinter der Sache die Person wieder sichtbar, hinter dem Kunstwerk der Schöpfer-aber
nicht im individuellen Sinne, sondern im überindividuellen Sinne, als seelische
Haltung oder geistiges Prinzip (...). An
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dieser Stelle setzt die neue, geisteswissenschaftliche Methode ein, für die nicht die
Gesetzmässigkeit der Formentwicklung, sondern der Formwandel in seinem Verhältnis
zur Entwicklung der Weltanschauung zum Zentralproblem wird’, schrijft Walter
Passarge in 1930 (15, 37).
In de stroming van de ‘Kunstgeschichte als Geistesgeschichte’ worden zeer
interessante vragen behandeld, zoals de relatie tussen de vorm van het kunstwerk en
wat met de ouderwetse term de ‘psyche’, of meer modern de ‘mentaliteit’ van een
tijdperk zou kunnen worden genoemd. Toch heeft deze stroming geen vervolg gekend.
Hiervoor kunnen de volgende oorzaken worden genoemd.
In de eerste plaats zijn de categorieën van Riegl en Wölfflin tegelijk veel te ruim
en veel te dwingend. Hele periodes of de ganse kunstproduktie van een volk worden
onder het enkele trefwoord ‘haptisch’ of ‘schilderachtig’ gevat, waardoor allerlei
variaties of uitzonderingen onder de tafel verdwijnen. In die zin kan de
‘Kunstgeschichte als Geistesgeschichte’ als het kunsthistorische pendant worden
beschouwd van de roep om stijl, die zo typerend is voor de kunst van het begin van
deze eeuw: één tijd, één land, één stijl (Hamann & Hermand; Halbertsma 1991 [b]).
Pinder en Sedlmayr hebben trouwens in de jaren twintig en vroege jaren dertig
geprobeerd die veel te ruime categorieën te preciseren door de stijlperiodes op te
delen in hele korte tijdperken van één generatie (Pinder) of door bij voorkeur
afzonderlijke kunstwerken te analyseren. Díe formele analyse zou dan juist zijn die
het kunstwerk in al zijn facetten verklaart, dus ook de historische en iconografische
(Sedlmayr). Maar deze oplossingen verbrokkelden de kunstgeschiedenis echter weer
te zeer.
De tweede oorzaak is dat men kiest voor een analyse die beperkt blijft tot het louter
formele. Dat leverde wel fascinerende staaltjes van beeldbeschrijving op, maar de
stap naar de historische verankering blijft onduidelijk. Maar al te snel worden formele
kenmerken met vaagheden als ‘Weltanschauung’ verbonden of met wat men aanzag
voor de karakterologische kenmerken van bepaalde typen mensen of volkeren. In de
jaren dertig breekt de ontwikkeling van de ‘Kunstgeschichte
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als Geistesgeschichte’ in de Duitssprekende landen af en verzandt of in een
kunstgeografische aanpak van de kunstgeschiedenis waar met ras- en volkskenmerken
wordt gewerkt, of in fenomenologisch-Heideggeriaanse bespiegelingen over wat
kunst in diepste wezen is, waarbij iedere binding aan plaats en tijd wordt losgelaten.
Na de Tweede Wereldoorlog herleefde deze traditie incidenteel, al werd ze niet
als zodanig herkend, ook omdat aanhangers als Hans Jaffé in Nederland of Nikolaus
Pevsner in Engeland zichzelf niet expliciet op hun Duitse achtergrond beriepen
(Halbertsma 1988; 1992). Twee van de grootste kunsthistorische bestsellers van de
jaren vijftig en zestig, Pevsners Pioneers of the Modern Movement (voor het eerst
verschenen in 1936) en An Outline of European History (oorspronkelijk 1943), zijn
geheel gedrenkt in de Duitse kunsthistorische opvattingen van het interbellum
(Watkin; Muthesius).
Pas de laatste jaren is er weer sprake van een voorzichtige opleving van de
‘Kunstgeschichte als Geistesgeschichte’ (Halbertsma 1990), omdat de vragen die in
deze vorm van kunstgeschiedschrijving worden gesteld buitengewoon boeiend zijn:
in hoeverre bestaat er een relatie tussen aantoonbare artistieke kenmerken en culturele
en maatschappelijke factoren? Waarom veranderen die op een bepaald moment? En
hoe komt het dat sommige samenlevingen zich op bepaalde momenten wel van een
pluriforme vormentaal bedienen en andere samenlevingen op een ander (of hetzelfde)
moment niet? Hoe verhouden de stijl en de inhoud van het kunstwerk zich tot wat
de identiteit van de maker en/of zijn publiek zou kunnen worden genoemd, of, anders
geformuleerd, welke overwegingen en invloeden spelen een rol bij de artistieke
constructie van een dergelijke identiteit?
Boeiend zijn deze vragen vooral omdat ze juist vanuit een systematische
stijlkritische aanpak kunnen worden beantwoord. De boven besproken kunsthistorici
uit het begin van deze eeuw waren echter dermate op de vormanalyse gefixeerd, dat
de historische verankering niet verder kwam dan een te snelle koppeling van formele
eigenschappen aan kenmerken van tijdperken en volkeren, die zonder grondig te
worden
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geanalyseerd voetstoots werden aangenomen. Zij waren chirurgen die slechts over
een beperkt (zij het vlijmscherp) instrumentarium beschikken maar niettemin menen
alle operaties te kunnen verrichten.
In de schaduw, zo men wil de luwte, van de ‘Kunstgeschichte als
Geistesgeschichte’, werkte in hetzelfde Duitsland een kunsthistoricus, die een
vergelijkbare belangstelling had voor de psyche van een tijdperk, maar de beperkingen
van de ‘Kunstgeschichte als Geistesgeschichte’ wist te omzeilen.

Aby Warburg
Aby Warburg wordt beschouwd als de grondlegger van de iconologie. De voorgaande
zin is in zijn algemeenheid zowel juist als niet juist. Warburg heeft een grote groep
kunsthistorici beïnvloed en geïnspireerd, maar toch kan hij bij nader inzien niet echt
worden beschouwd als de auctor intellectualis van de iconologische methode. Het
woord iconologie wordt door Warburg alleen terloops genoemd en betekent bij hem
eerder iconografie dan iconologie in de hedendaagse betekenis. Van een echte
iconologische methode wordt pas voor het eerst gesproken door Hoogewerff in 1928
in Oslo, later, in 1931, door hem herhaald in een artikel (Hoogewerff; De Jongh,
304-306).
Erwin Panofsky gebruikt het woord iconologie in zijn Studies in Iconology uit
1939 alleen in de titel. In de inleiding of elders in het boek komt de term niet voor.
Pas in 1955, wanneer de ‘Introductory’ in een herziene en herschreven versie wordt
afgedrukt in zijn Meaning in the Visual Arts onder de nieuwe titel ‘Iconography and
Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art’ wordt aan de oude tekst
een nieuwe passage over het verschil russen iconografie en iconologie toegevoegd.
In de Nederlandse vertaling van Studies in Iconology, de Aula-pocket Iconologie uit
1970, is de versie van de inleiding uit 1939 gehandhaafd, dus zonder begripsbepaling
van de iconologie. De ‘Warburg-school’ en de iconologie zijn een veel minder
coherent geheel dan wel wordt aangenomen (Hoogewerff; Heckscher; Wuttke;
Ginzburg [a]; Feretti).
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In het kader van dit hoofdstuk wil ik mij in hoofdzaak beperken tot Warburg. Aby
Warburg stamde uit een joodse bankiersfamilie in Hamburg. Het familievermogen
maakte het hem mogelijk een leven van onafhankelijk geleerde te leiden, dat
grotendeels werd besteed aan het opbouwen van zijn bibliotheek. Warburgs oeuvre
valt in drie gebieden uiteen: in de eerste plaats zijn gepubliceerde werk, vervolgens
zijn bibliotheek en tot slot de Atlas Mnemosyne en de didactische tentoonstelling in
het Hamburgse planetarium.
Warburgs gepubliceerde oeuvre is weinig omvangrijk en bestaat grotendeels uit
artikelen. Het voornaamste onderwerp van zijn werk is het Florence van de vijftiende
eeuw. Nu was de renaissance-men denke aan Burckhardt, voor wie Warburg een
grote bewondering koesterde-het meest geliefde kunsthistorische onderwerp van de
negentiende eeuw. Aan het einde van die eeuw verschoof de belangstelling evenwel
van de zestiende naar de vijftiende eeuw. Warburgs behandeling van de
renaissancekunst wijkt echter op enkele punten radicaal af van de manier die toen
gangbaar was.
Warburg is niet geïnteresseerd in toeschrijvings- en dateringskwesties, hij stelt
geen oeuvres samen en verzamelt ook geen archiefgegevens over het leven van
kunstenaars. Evenmin gaat het hem om de werken van de grote
renaissancekunstenaars. Warburg behandelt beroemde kunstwerken naast onbekende,
hij bespreekt grote en kleine meesters, hij vergelijkt fresco's met tapijten en
houtsnedes-‘high’ en ‘low’ zouden we nu zeggen. Bovendien worden de beeldende
uitingen door hem voortdurend afgezet tegen de literatuur van dat moment, en
vergeleken met feesten, optochten en allerlei andere efemere praktijken.
Het grootste verschil met dė kunsthistorici van zijn tijd ligt echter in zijn aanpak,
die als antropologisch kan worden gekenschetst. Warburg ziet het vijftiende-eeuwse
Florence als een soort primitieve cultuur, die maar deels vergelijkbaar is met de onze.
Deze cultuur wordt samengehouden door driften, angsten en verlangens die op alle
niveaus van de samenleving, in de kunst, in de literatuur, in feesten en andere
gebruiken, rituele vormen aannemen. Deze vijftiende eeuw is
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een overgangsperiode, geen homogeen harmonische renaissance van de oudheid,
maar het toneel van een strijd tussen de middeleeuwse en de moderne cultuur. Tegelijk
ziet Warburg deze conflicten in de Florentijnse samenleving niet als iets dat slechts
deze stad op dat moment in de geschiedenis typeert: de conflicten weerspiegelen een
basisproblematiek van de gehele mensheid en kunnen op elk moment opnieuw
uitbreken.
In zijn dissertatie uit 1893, Sandro Botticelli's ‘Geburt der Venus’ und ‘Frühling’
(Warburg, 11-65), wordt een analyse van de iconografie van Botticelli's twee
schilderijen uitgevoerd aan de hand van de cyclus Giostra van de dichter Poliziano,
een tijdgenoot van Botticelli. Warburg gaat het niet om een louter iconografische
exercitie, hem boeit vooral de mate waarin Botticelli en Poliziano afwijken van de
klassieke mythologie. De vijftiende-eeuwers maken een heel eigen selectie uit de
voorhanden vormenschat van de antieke kunst. Zij kiezen niet voor de verheven,
rustige en plastische vormentaal van de antieken, maar voor wat Warburg het
‘bewegtes Beiwerk’ noemt, het beweeglijke, fladderende in de figuren en hun draperie,
ook waar dat voor het verhaal als zodanig niet eens nodig is. Deze beweeglijkheid
staat voor emotie en psychische spanning. Deze specifieke formele aspecten van
beweeglijke draperie, haren en uitgestoken armen noemt hij ‘Pathosformeln’.
In Bildniskunst und Florentinisches Bürgertum (1902; Warburg, 65-101) bespreekt
Warburg het fresco van Domenico Ghirlandaio in de Sasettikapel in S. Trinita in
Florence, dat de bevestiging van de orderegel van Franciscus door de paus voorstelt.
Op dit fresco zijn behalve de Sasetti's ook Lorenzo de Medici, zijn familie en
vertrouwelingen voorgesteld. Afgezien van de identificatie van de personen gaat het
Warburg in deze studie ook om de vraag waarom men zich in de vijftiende eeuw zo
prominent liet afbeelden binnen de context van een heiligenleven. Warburg wijst op
de toenmalige gewoonte om levensgrote wassen beelden als votiefbeelden in kerken
op te hangen: de afbeelding op het fresco kan dan worden opgevat als een vergeleken
met de fetisjistische betovering van de wassen beelden relatief discrete toenaderings-
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poging tot de godheid. Warburg ziet hier heidense, niet-christelijke praktijken
samengaan met christelijke, iets dat volgens hem typerend is voor een overgangstijd
als de vijftiende eeuw en bij de psyche van de rijke koopman Francesco Sasetti past.
In Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu
Ferrara (1912; Warburg, 173-198) lukt het Warburg om de tot dan toe als
onontcijferbaar beschouwde fresco's te ontraadselen als astrologische allegorieën die
de maanden van het jaar uitbeelden. Ook hier gaat het Warburg niet louter om een
identificatie van de motieven. Warburg schetst de ontwikkeling van de weergave
van de mythologische godenfiguren vanaf de oudheid via de Europese en Arabische
middeleeuwen tot de vijftiende eeuw in Italië. Warburg wijst op de verbinding tussen
de ontwikkeling van de wiskunde-het kunnen berekenen van de loop van de
hemellichamen-en het geloof in de astrologie, namelijk dat de planeten invloed
uitoefenen op het leven van de mens. De antieke erfenis-het ‘Nachleben der
Antike’-kent een uiterst ingewikkeld verloop, dat pas na allerlei omwegen zal leiden
tot de ‘Aufklärung’ van de zestiende eeuw met de van allerlei formeel, iconografisch
en intellectueel bijgeloof gereinigde kunst van de hoog-renaissance.
In de slotparagraaf van zijn artikel houdt Warburg een pleidooi voor een nieuw
soort kunstgeschiedenis, die hij beschrijft als ‘die historische Psychologie des
menschlichen Ausdrucks’ (185). Warburg gebruikt hier voor het eerst de term
‘ikonologische Analyse’, een methode die volgens hem kan helpen de grote
ontwikkelingsfases in de kunst te verhelderen. Het centrale probleem is volgens hem
in hoeverre de stilistische ommekeer in de weergave van menselijke figuren in de
Italiaanse kunst van de vijftiende eeuw een internationaal bepaalde
‘Auseinandersetzung’ is met de beeldende tradities van de heidense volkeren van de
Middellandse Zee. Warburg spreekt hier van een ‘Auseinandersetzungsenergie’, van
een bewuste wil van een volk om de Griekse ‘humaniteit’ te redden, om de
humanitaire wortels van die cultuur weer op te delven uit de lagen die daaroverheen
zijn aangebracht in de
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middeleeuwse, oriëntaals-latijnse praktijk. Warburg ziet de renaissance als een
bewuste keuze van de ‘goede Europeaan’ om de oudheid terug te winnen.
Het gaat Warburg om meer dan louter iconografische analyses. In de eerste plaats
zijn daar Warburgs ‘Pathosformeln’, die als een verbinding tussen de formele en de
inhoudelijke aspecten van het kunstwerk kunnen worden opgevat. De ‘Pathosformeln’
zijn geen lege motieven, maar zelfstandige betekenisdragers, die in allerlei
iconografische contexten kunnen optreden, als dragers van energie en emotie (Warnke
1980). In de tweede plaats schetst Warburg een beeld van de renaissance-en impliciet
ook van de oudheid en de middeleeuwen-dat niet homogeen is, maar getekend door
innerlijke spanning. De kunst-de cultuur-pendelt steeds heen en weer tussen rust en
beweging, tussen inzicht en bijgeloof. De westerse ontwikkeling is in zijn visie dan
ook geen langzaam opgaan naar een hogere fase, maar een rusteloos heen- en
weergaan tussen twee polen.
Warburg dankt deze inzichten voor een groot deel aan de culturele antropologie
van de negentiende eeuw, die veel waarde hechtte aan onderzoek naar het ontstaan
van cultuur (Gombrich 1970, 25-43). Warburg vergelijkt de renaissance met andere
culturen en doet vooral comparatief onderzoek naar het gebruik en de werking van
beelden. Zelf bracht hij in 1896 een bezoek aan de Pueblo-Indianen in Nieuw-Mexico.
De indrukken die hij daar opdeed, waren en bleven bepalend voor zijn visie op de
kunst. Kunstwerken beelden niet zomaar iets af, ze zijn dragers van emoties. Ze
komen voort uit emoties en dienen op hun beurt weer als strategie om die emoties
te beheersen en te reguleren. Omdat de Pueblo-Indianen de relatie leggen tussen
‘bliksem’ en ‘slang’, kan de met angst geladen ervaring van de bliksem worden
gereguleerd door de bliksem af te beelden als slang en kunnen slangendansen dienen
om de bliksemgod gunstig te stemmen. Dit procédé is de basis van alle kunst. In
meer ontwikkelde samenlevingen treden deze angsten terug en vermommen ze zich
als mythen. De angsten zijn echter nooit helemaal afwezig omdat ze behoren tot de
fundamentele psychische constitutie van de mens, die greep wil krijgen op zijn
omgeving.
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Warburgs opvattingen vertonen veel overeenkomst met contemporaine historici en
antropologen zoals Lamprecht en Usener en met psychologen als Wundt en Freud.
Daarnaast onderging hij de invloed van Friedrich Nietzsche, met name van diens
werk Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik uit 1872. Nietzsche beschrijft
de Griekse tragedie als het resultaat van een voortdurende spanning tussen het
emotionele dionysische en het verstandelijke apollinische. Het dionysische is als het
met de natuur verbondene, duistere, driftmatige voortdurend aanwezig en wordt
slechts tijdelijk achter de meer uitgewogen vormen van het apollinische verbannen.
Nietzsche constateert in de Griekse kunst dan ook geen vooruitgang, maar een
onafgebroken op en neer pendelen tussen twee uitersten.
Warburg brengt deze dichotomie over naar het gebied van de beeldende kunsten,
die, evenals de Griekse tragedie, een voortdurende afwisseling zouden kennen van
elementen van pathos en bruisende levendigheid enerzijds en de harmonische
eigenschappen van Winckelmanns ‘edle Einfalt und stille Grösse’ anderzijds. Deze
universaliteit, de expressie van de wil tot representatie, wordt in de psyche van de
renaissancemens opnieuw tot leven gewekt door zijn specifieke emotionele
instabiliteit. Daardoor komt het tot nieuwe oplossingen van hetzelfde conflict (Feretti,
54-55).
Er zijn tussen Warburg en de ‘Kunstgeschichte als Geistesgeschichte’
overeenkomsten aan te wijzen. Deze liggen vooral op het niveau van het verlangen
om tot een algemene, toetsbare theorie van de ontwikkelingsmechanismen van de
beeldende kunst te komen, iets dat vooral Wölfflin eerder probeerde. Ook zijn
voorkeur voor ‘geistige’ periodes in de kunst-of een ‘geistige’ interpretatie van
periodes-deelt Warburg met vele andere kunsthistorici rond 1900. Het denken in
polariteiten, die als grondmogelijkheden van de menselijke cultuur in de psyche van
de mens verankerd liggen, is typerend voor Warburg en zijn tijdgenoten (die natuurlijk
ook Nietzsche hadden gelezen). Tevens wijzen zij de opvatting van de
kunstgeschiedenis als een geschiedenis met een doel, als een
vooruitgangsgeschiedenis, af. De geschiedenis kent geen vooruit-
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gang, maar een steeds, zij het telkens op andere wijze, hernemen van de fundamentele
psychische problematiek.
Er zijn echter ook verschillen. Warburg heeft nooit grote, alomvattende werken
geschreven waarin hele periodes werden bestudeerd en verklaard. Zijn aanpak is die,
om een modern woord te gebruiken, van de ‘microhistorie’; hij gaat uit van details,
van fragmenten en breuken in de tijd. Juist de onopvallende details, de kleine meesters,
de ‘low art’, tonen beter wat de mensen op een bepaald ogenblik drijft dan de grote
kunstwerken. Hier ligt weer een parallel met Morelli. Warburg zelf zei het zo: ‘Der
liebe Gott steckt im Detail’. De keuze voor detailstudies en tot dan onopgemerkte
kunstvoorwerpen met hun typische eigenschappen maakt in methodisch opzicht de
weg vrij voor grensoverschrijdingen naar andere wetenschappen. De onorthodoxe
vragen van Warburg hangen samen met zijn onorthodoxe esthetische voorkeuren.
Ik ben er zelf wat huiverig voor om als verklaring voor Warburgs aanpak te wijzen
op de culturele verschijnselen van zijn tijd (zoals Heckscher in zijn artikel uit 1964
deed, waarin hij Warburgs teksten zelf aan een iconologische analyse onderwerpt).
De ‘Pathosformeln’ en het ‘bewegtes Beiwerk’ hebben mogelijk te maken met de
vrije dansbeweging rond 1900, maar of Warnke gelijk heeft als hij stelt dat Warburgs
‘Pathosformeln’ gelezen kunnen worden als verzet tegen de Wilhelminische politiek
en cultuur weet ik zo net nog niet (Warnke 1980, 68). Dit soort verklaringen werkt
altijd maar een kant op: Warburg wordt wel verklaard uit de Jugendstil of uit de
cultuur van het Duitsland van Wilhelm 11, maar nooit worden de Jugendstil, het
expressionisme of Wilhelm 11 verklaard vanuit Warburg. Hoogstens kan worden
gesteld dat Warburgs onorthodoxe voorkeuren overeenkomen met die van de
kunstenaars van de historische avant-garde.
Bij Warburg bestaat een spanning tussen de idee dat de middeleeuwse praxis is
overwonnen en zijn opvatting dat aan alle kunst steeds eenzelfde problematiek ten
grondslag ligt. Geschiedenis kent zo tegelijkertijd wel en geen vooruitgang. Deze
gedachte, gevoegd bij het verloop van de Eerste Wereldoorlog, maakte Warburg diep
neerslachtig over de kansen
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van de ‘goede Europeaan’. Tussen 1918 en 1923 werd Warburg wegens wanen en
depressiviteit verpleegd in een psychiatrische inrichting.
Warburg had zijn hele leven systematisch boeken aangeschaft. De middelen daartoe
werden door zijn familie verstrekt. Volgens een anekdote zou Warburg al als jongen
met zijn broer Max de afspraak hebben gemaakt dat hij afzag van een positie in de
familiebank, als hij alle boeken zou mogen kopen die hij wilde hebben. In 1908 liet
Warburg een nieuw woonhuis annex bibliotheek bouwen in Hamburg; in 1926 verrees
naast zijn huis een geheel nieuw bibliotheekgebouw, waardoor de bibliotheek beter
toegankelijk werd voor derden en ze als een soort cultuurhistorisch instituut ging
fungeren (Hamburg had sinds 1919 een universiteit).
De organisatie en inrichting van de bibliotheek en alles wat daarmee samenhing,
zoals de uitgave van de reeks Studien der Bibliothek Warburg, berustten bij Warburgs
assistenten Fritz Saxl en Gertrud Bing. De opstelling van de boeken is echter geheel
en al op Warburg terug te voeren. Warburg ging hier uit van het ‘Gesetz der guten
Nachbarschaft’ volgens welke boeken die over hetzelfde onderwerp gingen, in
dezelfde kast stonden, en niet waren opgesteld per vakgebied.
De ruimtelijke organisatie liep gelijk op met de rubrieken. Op de eerste verdieping
stonden de werken over de algemene problematiek van de expressie en het wezen
van symbolen, en boeken over antropologie, religie, filosofie en de geschiedenis van
de natuurwetenschappen. De tweede verdieping bevatte boeken over beeldende kunst,
de derde over taal en literatuur en de vierde over de sociale aspecten van het
menselijke leven zoals geschiedenis, recht, volkenkunde en dergelijke (Saxl; Trapp;
Settis). De ordening die hieraan ten grondslag ligt, gaat uit van de psyche van de
mens en haar emotionele en expressieve organisatie. Dan volgen de vormen waarin
die psyche kan neerslaan, literatuur en beeldende kunst, en tenslotte de vormen van
de sociale cultuur waarin de mens samenwerkt met anderen. Men zou het ook kunnen
beschrijven als de overgang van het individuele naar het collectieve, of van het
onbewuste naar het bewuste. Het gaat hier dus niet
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om een kunsthistorische, laat staan een ‘iconologische’ bibliotheek, ook niet om een
bibliotheek die het ‘Nachleben der Antike’ als verzamelobject heeft, maar om een
collectie boeken met gegevens over de wijze waarop de mens zich artistiek uit, de
psychische voorwaarden en de sociale gevolgen daarvan.
Toen Warburg in 1923 uit de inrichting werd ontslagen en in Hamburg terugkeerde,
had Fritz Saxl bij wijze van begroeting panelen opgesteld waarop foto's waren geprikt
van de voorstellingen die Warburg zo boeiden. Deze manier van presenteren maakte
een dusdanige indruk op Warburg, dat hij de laatste jaren van zijn leven bijna
uitsluitend van deze werkvorm gebruik maakte voor de uiteenzetting van zijn ideeën.
Het-niet voltooide-project werd door hem ‘Atlas Mnemosyne’ genoemd en bestaat
uit een zestigtal panelen met afbeeldingen. Het gaat hier om een soort collages van
zeer heterogeen materiaal, van kunstwerken tot postzegels, persfoto's en
reclamemateriaal, dat qua motief verwantschap vertoont, al was de diepere samenhang
alleen Warburg duidelijk (Warnke 1980, 119 e.v.; Van Huisstede).
‘Atlas’ en ‘Mnemosyne’ betekenen naar mijn mening niet alleen in passieve zin
prentenverzameling en herinnering, maar ook in meer actieve zin in kaart brengen
en ‘aan iets denken, voor iets zorgen’. De ontwikkeling van de westerse cultuur uit
de bronnen van de antieke beschaving is geen afgesloten proces, maar vernieuwt
zich onophoudelijk, ook door de activiteit van de beschouwer zelf, die hierop de
iconologische analyse, in de zin van kritische iconologie, toepast. De interpreet brengt
de beelden weer tot spreken en brengt ze in kaart. Mnemosyne was ook het woord
dat Warburg boven de ingang van zijn bibliotheek had laten plaatsen: het is een
aansporing aan de onderzoeker om te beseffen dat hij juist door de omgang met
werken uit het verleden de beheerder van dat verleden en de daarin opgeslagen
ervaringen is. Tegelijk is ‘mnemosyne’ een aanwijzing om de ervaring zelf als object
van onderzoek te zien, als aansporing de functies van het sociale geheugen aan de
hand van het historische materiaal te onderzoeken (Wind 1931, 406-407).
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Een beeldproject dat wel tot voltooiing kwam is de reeks foto's die tot thema de
geschiedenis van de astrologie en de astronomie hebben. Dit project stelde Warburg
in 1928 samen voor het Zeiss-Planetarium in Hamburg. De definitieve opstelling
kreeg haar beslag in 1930; in 1987 werd de reeks teruggevonden en geconserveerd
(Fleckner). Het gaat hier om honderdvijftig objecten, meest fotografische reprodukties
en gipsafgietsels, naast schematische overzichten en astronomische apparaten. De
expositie wilde een overzicht geven van de wijze waarop de mensheid met de sterren
omging, op en neer gaande tussen een beeldend-mythische wijze en een meer
symbolisch-mathematische, tussen ‘Sternglauben’ en ‘Sternkunde’. De expositie
sluit aan bij Warburgs belangstelling voor astrologie, zoals die in het eerder genoemde
artikel uit 1912 over de fresco's in de ‘Sala dei Mesi’ in het Palazzo Schifanoia in
Ferrara tot uiting kwam, en bij enkele andere artikelen zoals ‘Heidnisch-antike
Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten’ uit 1920 (Warburg, 199-304).
Het gaat Warburg in deze opstelling niet om een historisch exposé over de
ontwikkeling van mythe naar wetenschap, maar om de wijze waarop de mens zich
psychologisch in de kosmos oriënteert. Dit is geen lijnrecht van een primitief naar
een ontwikkeld stadium van denken verlopende ontwikkeling, maar een denktraject
dat de mens steeds opnieuw moet afleggen, van de angst voor demonen en magie tot
de abstracte logica van de wetenschap. Hier vinden we opnieuw de innerlijke
tegenstrijdigheid van Warburgs geschiedenisfilosofie terug: de ontwikkeling in de
tijd is tegelijk een cyclisch gebeuren. De expositie in het planetarium heet dan ook
correct ‘Bildersammlung zur Geschichte von Sternglaube und Sternkunde’ en niet
‘Vom Sternglaube zur Sternkunde’ (Fleckner, 326 e.v.). Deze weg kan dus ook weer
in omgekeerde volgorde worden afgelegd en het wetenschappelijke denken is geen
waarborg voor vooruitgangsoptimisme en intellectuele vrijheid. ‘Athen will eben
immer neu aus Alexandrien zurückerobert sein’, schreef Warburg in 1920 (267). In
1928 karakteriseerde Warburg het planetarium met de expositie als een bolwerk
tegen pseudo-mystieke opvattingen die kunnen ont-
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staan wanneer men zich niet bewust is hoe de menselijke geest steeds weer dezelfde
kringloop moet doormaken van het mystieke, religieuze tot het
begripsmatig-mathematische verklaren van de wereld (Fleckner, 334).
Warburgs oeuvre kan worden gekenschetst als een onderneming die zich tot doel
heeft gesteld om de wetmatigheden van beeldende en intellectuele processen op het
spoor te komen, zoals die verankerd liggen in de psyche van de mens, die zich uitdrukt
als middel om zijn omgeving te beheersen en te begrijpen. Zoals te verwachten valt,
kon dit grandioze, in de grond negentiende-eeuwse, project niet in zijn volle omvang
door zijn leerlingen en navolgers worden voortgezet en uitgebouwd. De
onmogelijkheid ligt natuurlijk in de totaliteit van zijn wetenschappelijke pretentie:
logisch doorgedacht zou de Warburgbibliotheek à la de bibliotheken van Borges of
Eco uiteindelijk alle boeken van de wereld moeten omvatten.
De post-Warburgiaanse iconologie, zoals die met name door Fritz Saxl en Erwin
Panofsky is ontwikkeld, is veel bescheidener van opzet. Deze iconologie beperkte
zich voornamelijk tot de renaissance en gaf de meer antropologische vraagstelling
op ten gunste van een analyse die het kunstwerk verklaarde vanuit de filosofische
en literaire teksten van die periode. Deze iconologie beperkte zich meer tot de ‘hoge
cultuur’ en verbrak grotendeels de relatie met de psychologie, antropologie, sociale
wetenschappen, volkenkunde, godsdienstwetenschap en dergelijke. Ook de op de
actualiteit betrokken probleemstellingen waarin lijnen naar het heden werden
doorgetrokken, kwamen te vervallen (Warnke 1990, 123-124). Het pluriforme,
innerlijk gespleten beeld dat Warburg van de renaissance ontwierp, werd
gladgestreken tot het homogene geheel van de eenheid der tegendelen onder de
dominerende invloed van het neo-platonisme. In het ongunstigste geval ontaardde
de iconologische methode in een speurtocht naar betekenissen die zo raadselachtig
en vergezocht zijn dat ze door het toenmalige publiek niet kunnen zijn begrepen,
maar gelukkig wel door twintigste-eeuwse iconologen (Bredekamp; Beyer).
Toch heeft deze ‘tweede generatie’ grote successen ge-
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boekt, waardoor deze vorm van iconologie na 1945 min of meer identiek is geworden
met vernieuwingen in de kunstgeschiedenis tout court. De laatste jaren wordt de
kritiek op dit soort iconologie steeds luider, wat tot een nieuwe belangstelling voor
de figuur van Warburg en het opnieuw opnemen van diens vraagstelling vanuit andere
disciplines heeft geleid; men leze hiertoe het hoofdstuk van Reindert Falkenburg
over de huidige ontwikkelingen in de iconologie.

Besluit
In 1933 werden in Hamburg de boeken van de Warburgbibliotheek ingepakt en
verhuisden bibliotheek en medewerkers naar Londen. In dat jaar verbleef Panofsky
toevallig voor gastcolleges in New York, toen de politieke gebeurtenissen in Duitsland
hem inhaalden. In 1934 werd hij tot hoogleraar in Princeton benoemd en vanaf dat
moment zou hij nog alleen in het Engels publiceren. In 1935 verhuisde Nikolaus
Pevsner naar Londen, zonder dat hem daar een vaste betrekking wachtte. Talloze
anderen zagen zich gedwongen hun land, cultuur en taal te verlaten. De verdrijving
van zovele Duitse kunsthistorici heeft met name de iconologie een internationaal
podium verschaft en tegelijk de Duitse kunstgeschiedenis, zoals die na 1933
achterbleef, in een isolement gebracht. De Europese kunstgeschiedschrijving herneemt
na 1945 onder geheel andere omstandigheden haar loop in een andere, Angelsaksische,
bedding. De relatieve desinteresse voor de geschiedenis van het vak-soms omslaand
in regelrechte vijandigheid (Gombrich 1969) ten aanzien van de Duitse traditie-valt
wellicht voor een deel terug te voeren op deze culturele en politieke breuk. De
discipline kunstgeschiedenis is na 1945 een andere geworden, met gewijzigde
doelstellingen en methoden.
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Hoofdstuk 3 Gerrit Willems Verklaren en ordenen. Over
stijlanalytische benaderingen
Het woord ‘stijl’ is een van de meest gebruikte woorden in het vocabulaire van de
kunsthistoricus. Des te merkwaardiger is het, dat hij zelden precies uitlegt wat hij
met dat woord bedoelt. Van kunstwerken neemt de kunsthistoricus als vanzelfsprekend
aan dat ze ‘in een stijl’ zijn. Problemen die met de definitie en toepassing van het
begrip verband houden, lijken uit de kunsthistorische discussie gebannen. In 1962
schreef de kunsthistoricus James Ackerman dat ‘in de laatste halve eeuw geen nieuwe
stijltheorieën wortel hebben geschoten’ (Ackerman, 230). Daarin is, ondanks enkele
recente publikaties, weinig verandering gekomen. Kunsthistorici baseren hun
opvattingen voornamelijk op stijltheorieën die aan het begin van deze eeuw werden
geformuleerd.
Kunsthistorici hanteren meestal een impliciete definitie van het begrip stijl. Dat
wil zeggen, wat precies onder stijl wordt verstaan moet blijken uit hoe men het begrip
gebruikt. Stijl is wat men klaarblijkelijk onder stijl verstaat. Het zou interessant zijn
al die impliciete definities met elkaar te vergelijken, maar dat is niet mogelijk binnen
de ruimte van dit hoofdstuk. Ik zal mij beperken tot twee manieren waarop
kunsthistorici het begrip stijl toepassen, namelijk in de theorie en in de praktijk, en
ik zal ingaan op de problemen die deze toepassingen opleveren met betrekking tot
het eveneens veelgebruikte begrip ‘inhoud’.
Sinds Warburg zijn iconologische analyse introduceerde en vooral sinds Panofsky's
artikel Iconography and iconology uit 1939, vormt de iconologie een aparte discipline
binnen het vak kunstgeschiedenis en worden in alle inleidingen de onderdelen
iconologie/iconografie en stijlanalyse afzonderlijk behandeld. De gangbare opvatting
is dat de ene kunsthistoricus
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het kunstwerk wil onderzoeken als drager van de inhoud die er in is gelegd, terwijl
de ander de manier waarop het is gemaakt, bestudeert. De stijl van een kunstwerk
wordt nadrukkelijk onderscheiden van de inhoud. Stijlanalyses zijn in deze opvatting
ongeschikt om de inhoud van een kunstwerk te kunnen achterhalen.
Een heel ander soort onderscheid kan worden gemaakt tussen de theorie en de
praktijk van het vak. In de praktijk van het kunsthistorisch onderzoek, vooral bij het
onderzoek naar de stijl van kunstwerken, laat men zich zelden leiden door een
specifieke theorie. Max Friedländer, connaisseur bij uitstek, liet er zich zelfs op
voorstaan nauwelijks iets van de kunsttheoretische geschriften te hebben gelezen
(Friedländer, 9). De kunsthistoricus in de praktijk, die ordent, beschrijft en
catalogiseert, werkt met een mengeling van intuïtie, ervaring en gedegen kennis van
technieken en historische feiten. De resultaten van zijn onderzoek zijn afhankelijk
van de persoon van de onderzoeker. Hij is meer of minder opmerkzaam en vindingrijk
of beschikt over meer of minder inlevingsvermogen en historische kennis. Een
dergelijk kunsthistoricus, wordt wel gezegd, wordt beter naarmate hij meer heeft
gezien.
In de praktijk van het onderzoek naar de stijl van kunstwerken blijken andere
aspecten te worden bestudeerd dan in theoretische verhandelingen. Theorie en praktijk
definiëren het begrip stijl verschillend. Bovendien blijken stijlanalyses op een
verwarrende wijze verwikkeld met iconologie en iconografie.

Verklaren en ordenen
Wanneer kunsthistorici het over stijl hebben bedoelen zij ongeveer hetzelfde. Zij
hebben het dan over de bijzondere vormkenmerken van een kunstwerk, met name
over de kenmerkende verschillen en overeenkomsten in de vorm van kunstwerken
uit een bepaalde periode of uit een bepaald gebied. Bij nader inzien echter werken,
zoals gezegd, kunsthistorici die
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zich bezighouden met de theorievorming heel anders met het begrip stijl dan
kunsthistorici in de praktijk.
De theoreticus beziet het kunstwerk in een cultuurhistorisch perspectief. Hij zal
op zoek gaan naar de onderliggende verbanden tussen kunstwerken en andere uitingen
van een cultuur. Stijl is voor hem de zichtbare uitdrukking van het geestelijk klimaat
in een bepaalde periode, het resultaat van maatschappelijke ontwikkelingen en, in
individuele gevallen, uitdrukking van de psychologische geaardheid van een
kunstenaar. Stijlanalyses zijn voornamelijk gericht op het interpreteren van de
verbanden tussen kunst en cultuur. Een dergelijke opvatting van het begrip stijl is
meestal stevig verankerd in een filosofisch systeem en maakt gebruik van de resultaten
van de psychologie en sociologie. Het is een theoretisch bepaald stijlbegrip.
Praktijkgerichte kunsthistorici zijn vooral geïnteresseerd in het onderbrengen van
individuele kunstwerken in een oeuvre of een bepaalde periode. Zij zijn er niet op
uit om grote verbanden te leggen tussen kunst en cultuur, zij vergelijken-tot in de
kleinste details-kunstwerken met elkaar. Stijlanalyses dienen om te kunnen
toeschrijven en te dateren. Een dergelijk stijlbegrip is gebaseerd op een al dan niet
expliciete methode van vergelijken en maakt gebruik van natuurwetenschappelijke
en technische kennis. Het is een praktisch stijlbegrip.
Deze twee verschillende manieren waarop het begrip stijl wordt gebruikt, heeft
de filosoof Richard Wollheim als de ‘taxonomische’ en de ‘generatieve’ opvatting
van het begrip stijl onderscheiden (Wollheim, 190). Wanneer een kunsthistoricus de
stijl van een kunstenaar wil beschrijven dan dienen zich in de vakliteratuur globaal
twee mogelijkheden aan, zegt hij. De eerste mogelijkheid is een beschrijving die alle
interessante, significante en te onderscheiden formele elementen van het werk
selecteert, en deze vervolgens groepeert als kenmerkende eigenschappen van een
stijl. Het belangrijke probleem dat bij een dergelijke beschrijving moet worden
opgelost is het probleem van de classificatie, de vraag namelijk, volgens welke
indeling bepaalde formele elementen gelden als
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kenmerken van een bepaalde stijl. Elke classificatie van stijlen gaat dus uit van een
systematische indeling, een taxonomie. Een tweede mogelijke wijze van beschrijven,
selecteert formele elementen die terug zijn te voeren tot mentale processen en
gedachten die het artistieke handelen van de kunstenaar leiden. Vervolgens worden
ook deze elementen als stilistische eigenschappen ingedeeld. Het belangrijkste
probleem dat de beschrijver zich hier stelt, is hoe bepaalde formele elementen van
een kunstwerk samenhangen met de bedoelingen van de kunstenaar. Er wordt naar
een verklaring gezocht voor een stijl en bijgevolg gaat deze opvatting er van uit dat
stijl betekenis genereert.
Wollheim zet dus de opvatting van stijl als te ordenen formele elementen tegenover
de opvatting van stijl als te verklaren formele elementen. Ordenen en verklaren lijken
mij precies de termen die van toepassing zijn op de activiteiten van respectievelijk
de practicus en de theoreticus.
Als rechtgeaard theoreticus vindt Wollheim de stelling dat de stijl van een
kunstwerk betekenis opwekt het meest houdbaar. Bij een classificatie wordt ‘alleen
maar’ beschreven en geïnventariseerd wat in de opvatting van de vakgenoten
kenmerkend is voor een bepaalde categorie kunstwerken. Over het werk zélf zegt
zo'n classificatie verder niets. Het is zelfs denkbaar dat verschillende classificaties
adequate beschrijvingen zijn, die elkaar toch niet uitsluiten. Een bepaalde indeling
van stijlen zegt dus meer over de stand van zaken in de kunstgeschiedenis dan over
de kunstwerken zelf, meent Wollheim. Wollheim zelf gaat er van uit dat een stijl
door de kunstenaar wordt gevormd in een bewust proces. Stilistische kenmerken
refereren aan intentionele, betekenisvolle handelingen. Een stijl moet dus worden
verklaard.
Wanneer in de theorie over stijl wordt geproken zul je zien dat men het veelal
heeft over het ‘verklaren’ en de ‘betekenis’ van een stijl. Er zijn nogal wat theoretici
die een eigen betekenis en een specifieke inhoud aan de stijl van een beeldend
kunstwerk toekennen. Deze opvatting werd onder meer verbreid door kunsthistorici
uit de Duitstalige traditie zoals Riegl, Wölfflin, Dvořák, Worringer en in zijn vroegste
geschriften ook Panofsky.
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Het begrip inhoud in deze context is overigens niet eenduidig. Inhoud is nooit het
concrete onderwerp, maar iets veel algemeners. Met inhoud worden collectieve
gedachten, gevoelens en ideeën bedoeld waarmee een vorm als het ware is bezield.
Het gaat waarschijnlijk niet te ver om de verhouding vorm en inhoud te vergelijken
met de aloude problematiek van de verhouding van lichaam en ziel.
Wanneer er echter een eigen inhoud en betekenis aan de vorm worden toegekend,
dan wordt het onderscheid tussen stijlanalyse en iconologie op een merkwaardige
manier doorkruist en zitten we bij de bepaling van het begrip stijl midden in het
vraagstuk van vorm en inhoud.
Het probleem is dat een groot aantal theorieën met betrekking tot de stijl op de
een of andere manier een eigen betekenis hecht aan de vorm van een kunstwerk,
terwijl de scheiding tussen stijlanalyse en iconologie in stand wordt gehouden. De
belangrijkste karakteristieken van deze theorieën en de kritiek daarop zou ik hierna
willen bespreken. Ik concentreer me daarbij op enkele hoofdfiguren binnen het vak,
die in feite de bakens hebben uitgezet. Zij hebben in hun opvattingen veel inzichten
van anderen verwerkt en zijn in het debat over stijl als gesprekspartners nog steeds
actueel. Vervolgens wil ik iets zeggen over hoe in de praktijk de stijlanalyse wordt
gebruikt bij het toeschrijven en dateren. Ook hier zal blijken dat een stijl niet tot
uitsluitend formele kenmerken kan worden teruggebracht. Daarna keer ik terug naar
de kwestie vorm en inhoud.

De theorie verklaart
Tegen het einde van de negentiende eeuw domineerde het positivisme in de
geschiedeniswetenschappen. Daarmee wordt een methode bedoeld die ervan uitgaat
dat er objectief vast te stellen feiten zijn waaraan de wetenschap zich dient te houden.
Voor de kunsthistoricus betekende dit dat hij zich uitsluitend bezighield met de
technische en materiële aspecten van het kunstwerk, biografische studies, dateringen,
het vergelijken
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van motieven en het onderzoeken van allerlei details. De bekendste vertegenwoordiger
van deze opvatting is Gottfried Semper, die de stijl van kunstvoorwerpen analyseerde
vanuit de vervaardigingstechniek en het materiaal van het object. Tegen deze methode,
die het kunstwerk in mechanische delen als een horloge in veertjes en wieltjes
uiteenlegt, groeide verzet. Men wilde het kunstwerk juist als een ondeelbaar geheel
beschouwen en probeerde ‘het wezenlijke’ van dit geheel te verklaren. In plaats van
de analyse trad steeds meer de synthese (Hermand, 1-16).
Deze nieuwe richting in de kunstgeschiedenis zocht aansluiting bij de idealistische
filosofie van Hegel, uit het eerste deel van de negentiende eeuw. De gedachte van
een zich in een historisch proces vrij ontwikkelende ‘wereldgeest’ bepaalde het
denken over kunst en geschiedenis van omstreeks 1900. Onder invloed van het
idealisme vatte men ook het kunstwerk zelf op als deel van een groter geheel.
Kunstwerken zag men als gebonden aan een bepaalde cultuur, een politiek en sociaal
systeem of een volk in een bepaald tijdperk. In alle geledingen van een maatschappij
manifesteerde zich eenzelfde ‘wereldgeest’, die zich in een specifieke fase van zijn
ontwikkeling bevond. In de stijl van kunstwerken werd die ‘geest van de tijd’ tot
uitdrukking gebracht.
In een veel geraadpleegd artikel over het begrip stijl zegt Meyer Schapiro dat voor
de cultuurhistoricus, stijl een manifestatie is van de cultuur en het zichtbare teken
van haar eenheid. En, zegt hij, voor de kunsthistoricus is stijl behalve een systeem
van vormen met een esthetische kwaliteit, óók een systeem van vormen waarin
sociale, religieuze en morele waarden worden uitgedrukt en overgebracht (Schapiro
1953, 287). Ook al heeft men zich inmiddels ontdaan van Hegels filosofisch
fundament, het begip ‘tijdgeest’ en het denkbeeld van een organiserend principe
binnen een stijl spelen nog altijd een rol in het kunsthistorisch denken (zie
bijvoorbeeld De Jongh 1991).
Een voor de stijltheorie belangrijke reactie op het positivisme kwam van de
Oostenrijkse kunsthistoricus Alois Riegl. Een kunstwerk was voor hem meer dan zo
maar een histo-
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risch object, gedetermineerd door techniek en materiaal. Riegl stelde tegenover dit
determinisme de autonomie van de kunst. Om deze autonomie te benoemen
introduceerde hij het begrip ‘Kunstwollen’. Hiermee bedoelde hij een van de
historische en sociale context onafhankelijke collectieve energie, die volgens hem
in de hele artistieke produktie van een bepaalde periode werkzaam was. Het
‘Kunstwollen’ richtte zich in het bijzonder op de problemen van de vormgeving in
de beeldende kunst, kunstnijverheid en architectuur, en manifesteerde zich dus in de
stijl.
Het ‘Kunstwollen’ was daarnaast de stuwende kracht in de opeenvolging van de
verschillende stijlen. De dynamiek van deze stijlontwikkeling verbond Riegl met
een bepaalde psychologie van de waarneming. De mens heeft volgens Riegl twee
mogelijke manieren van waarnemen, haptisch en optisch. Bij een haptische manier
van waarnemen ziet de mens de wereld als tastbare materialiteit, waarin de vormen
zich voordoen als afzonderlijke volumen door contouren omlijnd. Bij de optische
waarneming ziet men de wereld als een continu veld van indrukken, vlakken en
kleuren die zich vermengen, met vage grenzen tussen de voorwerpen. In de loop van
de geschiedenis wisselen deze twee waarnemingsmodaliteiten elkaar af in een
pendelbeweging van haptisch naar optisch. Corresponderend met deze perioden
worden de vormproblemen in de kunst volgens een haptische of optische stijl opgelost.
De stijlgeschiedenis zelf is bovendien op te vatten als één beweging van een stijl die
vormen als tastbare volumen voorstelt, zoals in de kunst van het oude Egypte, naar
een stijl die de optische indruk van de vorm benadrukt, zoals de schilders van het
impressionisme.
Het ‘Kunstwollen’ is dus een wetmatige, immanente ontwikkeling van de stijl en
is verbonden met een collectieve wil.
De opvatting dat de stijl van een kunstwerk een manifestatie is van de tijdgeest
en dat de stijlontwikkeling tevens volgens een eigen wetmatigheid verloopt, is verbreid
door twee aartsvaders van de moderne kunstgeschiedenis, Heinrich Wölfflin en Erwin
Panofsky.
Wölfflin wordt beschouwd als de grondlegger van de mo-
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derne stilistiek. Hij zette zijn opvattingen uiteen in enkele opeenvolgende publikaties,
waarin hij het begrip stijl op twee manieren benaderde, namelijk als gebonden aan
een periode, een gebied of een persoon, en daarnaast als een ongebonden ontwikkeling
van de vorm. In Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (1915) trachtte hij deze
benaderingen te combineren. Hij refereerde aan dit probleem als de ‘dubbele wortel’
van de stijl. Wölfflin onderscheidde naast de persoonlijke stijl van een kunstenaar,
de stijl van een groep of een school en de stijl van een land of een ras. Daarnaast
onderscheidde hij ook nog eens de stijl die samenhangt met een historische periode.
‘Zeitcharakter kreutzt sich mit Volkscharakter’, zegt hij. Zo is de stijl van Rubens
te verklaren vanuit het Vlaamse nationale vormgevoel, maar meer nog wordt zijn
stijl bepaald door een specifieke periode, de barok. In de barok spreekt duidelijk een
nieuw levensideaal, betoogde Wölfflin, een nieuwe tijdgeest die Rubens' stijl sterker
bepaalt dan zijn Vlaams-zijn. Volksstijl, periodestijl en individuele stijl zijn in de
woorden van Wölfflin ‘Ausdruck einer Zeit- und Volksstimmung wie als Ausdruck
eines persönlichen Temperaments’ (Wölfflin, 21). Temperament, tijdgeest en
volksaard noemt hij de ‘stoffelijke inslag’ van respectievelijk individuele stijl, periodeen volksstijl.
Maar een stijlanalyse alleen gebaseerd op die stoffelijke inslag, was voor Wölfflin
een onvoldoende verklaring voor stijlverschillen. In navolging van Riegl was ook
hij ervan overtuigd dat stijlveranderingen volgens een eigen wetmatigheid verliepen.
Hij meende dat de wijze waarop de kunstenaar iets kon afbeelden een afzonderlijke
ontwikkeling doormaakte. Elke kunstenaar treft in een bepaalde tijd specifieke
optische mogelijkheden aan, waaraan hij absoluut is gebonden. ‘Niet alles is te allen
tijde mogelijk’, is de befaamde formulering die Wölfflin daarvoor gebruikte. Het
zien op zich had volgens hem dus zijn eigen geschiedenis.
Het is deze van de ‘stoffelijke inslag’ onafhankelijke, optische ontwikkeling, die
Wölfflin dacht vast te kunnen leggen in vijf begrippenparen: de kunsthistorische
grondbegrippen. Wölfflin deduceerde zijn begrippen uit een analyse van de stijl
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van de hoog-renaissance die hij vergeleek met de stijl van de barok. Hij zette het
lineaire af tegen het schilderachtige, de vlakke tegen de diepe vorm, de gesloten
tegen de open vorm, het samengestelde tegenover het tot een eenheid vervloeiende
en het heldere tegenover het diffuse. Wölfflins begrippen werden weliswaar gewonnen
uit een tegenoverstelling van de kunst van de zestiende en de zeventiende eeuw, maar
hij was van mening dat elke stijlontwikkeling volgens hetzelfde patroon van opposities
verliep.
De kunsthistorische grondbegrippen hebben een beperkte invloed gehad op de
verschillende stijltheorieën omdat ze moeilijk op andere stijlontwikkelingen dan die
van de zestiende en de zeventiende eeuw toepasbaar bleken, maar ze worden veel
gebruikt als de termen waarin kunsthistorici kunstwerken beschrijven. Ook de methode
van het contrasteren van stijlen had een blijvende invloed. Of zoals Ernst Gombrich
het samenvatte: ‘Sinds Wölfflin staan er twee projectoren in de collegezaal’.
De invloed van Panofsky op kunsthistorici in zowel Europa als Amerika, waar hij
vanaf 1931 aan verscheidene universiteiten doceerde, was enorm. Panofsky heeft
niet zozeer een samenhangende theorie of methode nagelaten, maar de manier waarop
hij kunsthistorische problemen benaderde heeft veel navolging gehad. ‘...Panofsky
changed the basic issues’, zegt Svetlana Alpers. ‘What Riegl called questions of style
are preempted by, absorbed into, questions of meaning. Iconography (...) is split off
from style or at least given more weight. This is certainly the basis on which art
historians have operated in the interpretation of works ever since’ (Alpers, 104).
Kwesties van stijl werden onder Panofsky's invloed kwesties van interpretatie en
betekenis. Bij de dood van Panofsky memoreerde de Leidse hoogleraar Hans van de
Waal diens invloed op de bestudering van de vroeg-Nederlandse schilderkunst (Van
de Waal). Veelbetekenend, zegt hij, is het verschil in benadering van die schilderkunst
door Erwin Panofsky en Max Friedländer. Friedländers veertiendelige Die
Alt-Niederländische Malerei (1924-1937), volgens Van de Waal ‘edited
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with the reticent eloquence of a Guide Michelin’, bestaat uit beschrijvingen van
werken en oeuvrelijsten van kunstenaars, die Friedländer van belang achtte. Panofsky
daarentegen zocht, op basis van Friedländers pionierswerk, een verklaring voor de
stilistische ontwikkelingen in de vroeg-Nederlandse schilderkunst. Hij ging in zijn
tweedelige Early Netherlandish Painting (1953) verder dan het in kaart brengen van
een wegennet, hij wilde dit verklaren.
De stijl van een kunstwerk was voor Panofsky vooral een ‘symbolische vorm’,
waarin een geestelijke houding of een cultuur tot uitdrukking werd gebracht. Daarom
onderzocht hij de geschiedenis van de leer van de menselijke proporties, waarin hij
de geschiedenis van de stijl zag weerspiegeld, als bepaald door de cultuur van het
oude Egypte tot en met de cultuur van de renaissance. Een vergelijkbare redenering
volgde Panofsky in een opstel over het lineaire perspectief, zoals dat in de renaissance
werd ontwikkeld. Dit perspectief is geen objectief geldige constructie en niet de enige
manier waarop ruimtelijke relaties kunnen worden weergegeven, al had men dat wel
lange tijd gedacht. Deze opvatting van het perspectief bleek bij nadere bestudering
sterk verweven met contemporaine ideeën en theorieën van waarneming en
kosmologie (Panofsky 1921 en 1927). Zijn verklaring van de gotische stijl in de
architectuur uit het middeleeuwse feodalisme en de scholastiek, geldt als het klassieke
voorbeeld van deze opvatting (Panofsky 1951). Panofsky gaf dus aan de formele
aspecten van het kunstwerk een culturele, inhoudelijke lading en relateerde ze aan
een periode uit de geschiedenis.
Waar Wölfflin en Riegl uitgingen van de psychologie van de waarneming,
benadrukte Panofsky de betekenis van de vorm. Volgens Panofsky was het niet
mogelijk om naast een inhoudelijke en betekenisvolle component van de stijl, namelijk
stijl als uitdrukking van tijdgeest en temperament, nog een zuiver formele
betekenisloze component zoals de kunsthistorische grondbegrippen, te onderscheiden
(Panofsky 1915). Hij ontkende de geschiktheid van deze begrippen om er stijlen en
stijlveranderingen mee te beschrijven niet, hij ontkende de mogelijkheid van het
bestaan van vormen, die op

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

113
zich niets uitdrukken maar achteraf met betekenis worden geladen. Volgens Wölfflin
kwam in Rafaels en Dürers lijnvoering een persoonlijk gevoel tot uitdrukking, maar
het feit dát zij de lijn gebruikten en niet in vlekken schilderden, stond daar los van.
Panofsky daarentegen zegt, dat het oog van de kunstenaar in de zestiende eeuw niet
anders is geconstrueerd dan in de zeventiende eeuw. Als mechaniek ziet het oog niet
van te voren al in lijnen of in vlekken. Het is de kunstenaar die met zijn gevoel en
vanuit zijn cultuur een keuze maakt voor een lineaire of schilderachtige vormgeving.
Een stijl heeft dus nooit een zuiver optische, maar altijd een geestelijk-inhoudelijke
verhouding tot de wereld.
Ook corrigeerde hij Wölfflins opvatting van vorm en inhoud. Vorm als algemene
categorie is geen leeg vat dat met een geestelijke inhoud wordt gevuld. Volgens
Wölfflin kan dezelfde inhoud in verschillende stijlen worden uitgedrukt. Volgens
Panofsky kan dat niet. Dit komt omdat de inhoud zo'n wezenlijk aandeel heeft in de
vorm, dat deze inhoud niet meer dezelfde zou zijn in een andere vorm. De vorm is
dus altijd inhoudelijk bepaald, en inhoudelijk wil zeggen door de geest van de tijd.
‘...dass ein Künstler die lineäre statt der malerischen Darstellungsweise wählt,
bedeutet, dass er sich, meist unter dem Einfluss eines allmächtigen und ihm daher
unbewussten Zeitwillens, auf gewisse Möglichkeiten des Darstellens einschränkt’
(Panofsky 1915, 23). De kunsthistorische grondbegrippen kunnen volgens Panofsky
een stijl wel beschrijven maar niet verklaren. Ze moeten juist zelf worden verklaard.
Het begrip ‘Kunstwollen’ werd door Panofsky ontdaan van alle aspecten van de
waarneming, en van de kunstgeschiedenis naar de metafysica overgeheveld (Panofsky
1920). Het ‘Kunstwollen’ wordt bij hem een pure abstractie. Het is de van te voren
gegeven, innerlijke zin van het kunstwerk. Met de term ‘Kunstwollen’ geeft Panofsky
dus aan dat een kunstwerk ‘per definitie’ zinvol is. Panofsky modelleerde ‘de zin
van het kunstwerk’ naar de kennistheorie van Kant, waarin het verstand door middel
van a priori geldige beginselen de zintuiglijke ervaring structureert.
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Panofsky zag het kunstwerk dus als een a priori zinvolle en symbolische constructie,
die als vorm zowel als inhoud uitdrukking is van haar tijd, en waarvan de betekenis
moet worden verklaard. Uiteindelijk speelde het begrip stijl nauwelijks nog een rol
in het werk van Panofsky. Het ging hem om de interpretatie van betekenis. In het
model dat hij daarvoor ontwikkelde, verloopt de interpretatie in drie stappen: de
preiconografische beschrijving, de iconografische analyse en de iconologische
interpretatie. De stijlgeschiedenis is alleen nog in de eerste stap van belang voor een
correcte beschrijving van de voorstelling.
Het theoretische bouwwerk van Riegl, Wölfflin en Panofsky was en is voor een deel
nog altijd het referentiepunt voor kunsthistorici, die een verklaring zoeken voor het
ontstaan en de ontwikkeling van stijlen. Deze verklaringen zijn meestal even zovele
varianten, waar nieuwe, maar ook reeds langer bestaande opvattingen over stijl zijn
ingepast. De algemene veronderstellingen die daarbij-en dat is cruciaal-a priori
worden aangenomen, zou ik vrij naar Meyer Schapiro (1953) als volgt willen
samenvatten:
1. Er wordt aangenomen dat de stijl van een kunstwerk uitdrukking is van een
cultuur.
2. Van een stijl, zowel van een enkel kunstwerk als van een hele klasse van werken,
wordt aangenomen dat hij een eenheid is. Er is één organiserend principe
werkzaam, er is een innerlijke samenhang, een familie van vormen.
3. De stijlgeschiedenis, een afzonderlijke stijl of een oeuvre kan in perioden worden
ingedeeld, al of niet met scherp vast te stellen grenzen. In een cultuurperiode
komt slechts één stijl of een beperkt aantal stijlen voor (zie ook Miedema,
34-41).
4. De stijlgeschiedenis kent een wetmatig verloop. Er worden twee modellen
gebruikt:
a. Men ziet dit verloop als de afwikkeling van elkaar opvolgende cycli.
Dit kringloopmodel van opkomst, hoogtepunt en verval, geïnspireerd
op de levenscyclus, werd al veel eerder toegepast, bijvoorbeeld door
Vasari. Op het oeuvre van een individuele kunstenaar past men
graag een vergelijkbaar biologisch model van vroeg, rijp en laat toe.
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b.

Men ziet dit verloop als een steeds terugkerende beweging tussen
twee polen, waarbij de totale ontwikkeling ook gezien wordt als een
beweging van de ene pool naar de andere. Hier is geen sprake van
verval van een stijl.

Door het onderscheiden van een stijl schept de kunsthistoricus orde in de
caleidoscopische verscheidenheid van de kunst. Maar de kracht van het begrip stijl
waarmee de kunstgeschiedenis in overzichtelijke eenheden kan worden ingedeeld,
is tevens een zwakte. Men ziet uniformiteit, waar ook verscheidenheid kan worden
gezien, men ziet een wetmatig verloop waar ook irrationele ontwikkelingen zijn,
men bakent af waar ook continuïteit kan worden gezien. Bovendien kennen de
besproken stijltheorieën interne zwakheden. Men heeft het tijdloze en tijdgebonden
karakter van stijl nooit overtuigend kunnen verenigen, men werkt met zeer algemene
begrippen die zich moeilijk op concrete kunstwerken laten toepassen, en de historische
principes zijn speculatief en niet met bewijzen gestaafd. Kortom, er is kritiek uit te
oefenen op het stijlbegrip dat het collectieve en het uniforme vooropstelt.
De belangrijkste woordvoerder van die kritiek is Ernst Gombrich. Zijn scherpste
pijlen richt hij op de idee van de tijdgeest. ‘Ik heb nog nooit een geest gezien’, schreef
hij spottend, en ‘ik (...) weiger te geloven dat we niet meer zijn dan marionetten die,
bungelend aan de touwtjes van een onzichtbare poppenspeler, de geest van de tijd,
of misschien de klassenstrijd uitbeelden’ (Gombrich 1991, 9).
Gombrich is er altijd zeer duidelijk over geweest dat hij zijn opvattingen baseerde
op de filosoof K.R. Popper, met name op diens The Poverty of Historicism (1957).
Popper verwerpt daarin wat hij het ‘historicisme’ noemde, de opvatting dat de
geschiedenis door wetten wordt bepaald en dus een noodzakelijk en zelfs voorspelbaar
verloop zou hebben. Ook keerde hij zich tegen het ‘holisme’. Dat is een
onderzoeksmethode die sociale groepen en structuren opvat als organismen, waarbij
het organisme als geheel meer is dan ‘de som van zijn delen’. Het holisme wil
doordringen tot de essentie van objecten en verschijnselen en acht dit ‘wezenlijke’
van groter belang dan de afzonderlijke kenmerken.
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Stijlen zijn volgens Gombrich dan ook geen manifestaties van een tijdgeest en hun
ontwikkeling wordt niet door historische wetten bepaald. Er is geen noodzakelijke
en organische samenhang tussen de stijl van kunstwerken van een bepaalde groep
(maatschappij, ras, gebied) of persoon, en de andere produkten en activiteiten van
die groep of persoon. Maar hoe verklaart Gombrich dan het verschijnsel dat wij
bepaalde vormen onmiddellijk herkennen als behorend tot een stijl? Hoe verklaart
hij het feit dat generaties en groepen dezelfde artistieke voorkeuren delen? En hoe
verloopt volgens hem dan het opkomen en verdwijnen van een stijl?
Als alternatief voor het historicisme grijpt Gombrich weer terug op Popper, met
name op diens theorie van de ‘logica van de situaties’. W.J. van der Dussen beschrijft
hoe de geschiedeniswetenschappen deze theorie toepassen: ‘Mensen hebben weliswaar
bepaalde particuliere doeleinden, maar deze doen zich steeds voor binnen de context
van bepaalde omstandigheden van natuurlijke, sociale, psychologische en institutionele
aard. Deze omstandigheden kunnen niet alleen als middel fungeren om een bepaald
doel te bereiken, maar het ook verhinderen. Het taxeren van de mogelijkheden om
een bepaald doel te bereiken kan als de evaluatie worden beschouwd van de “logica
van de situatie”. Een handeling wordt dan begrepen of verklaard inzoverre deze
situatie kan worden gereconstrueerd.’ (Van der Dussen, 94).
Gombrich gaat uit van de creativiteit van de individuele kunstenaar. Deze bevindt
zich in een bepaalde situatie, een krachtenveld waarin volgens Gombrich vooral
sociale druk, sociaal-psychologische factoren en artistiek/technische mogelijkheden
een rol spelen. Deze krachten bepalen grotendeels de artistieke keuzen die een
kunstenaar maakt. Ze bepalen of hij kiest voor het werken in een bepaalde stijltraditie,
of dat hij bepaalde varianten aanbrengt op een stijl of zich juist afwendt van een
traditie en andere vormen kiest. Wat de kunsthistoricus te doen staat, is het
reconstrueren van deze keuzesituaties om van daaruit een stijl te verklaren.
Bij de verklaring van de dynamiek van de stijlontwikkeling, maakt Gombrich
onderscheid tussen de beeldende kunst
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en de toegepaste kunsten. In de beeldende kunst spelen vooral technische
verbeteringen een rol bij stijlveranderingen. Gombrich neemt aan dat het zo
doeltreffend mogelijk weergeven van de werkelijkheid een van de belangrijkste
doelstellingen in de beeldende kunst is geweest. Hij beschreef dit proces in Art and
Illusion (1960). Een betere techniek om een geloofwaardiger representatie te maken
zal ten koste van een traditionele methode worden aangenomen. Iets dergelijks deed
zich bijzonder duidelijk voor in de stijlontwikkeling van de Griekse kunst van de
zesde tot de vierde eeuw voor Christus en in de Europese kunst van de twaalfde tot
en met de negentiende eeuw. Maar verbeterde representatietechnieken worden niet
altijd toegepast. Ook hier spelen sociale krachten een rol: ‘...the changing prestige
of mastery or the sudden disgust with triviality, the lure of the primitive and the
hectic search for alternatives (...) may determine the fluctuations of style’, schreef
Gombrich in de inleiding van Art and Illusion. Het verwerpen van de representatie
kan bijvoorbeeld een belangrijk expressiemiddel zijn, zoals in moderne kunst, of het
gevolg van maatschappelijke opvattingen zijn, zoals de pre-rafaelieten in het midden
van de vorige eeuw terugvielen op de ‘primitieve’ stijl van de vijftiende eeuw. En
in sommige situaties was representatie helemaal geen hoofddoelstelling, zoals tijdens
de middeleeuwen.
Bij de toegepaste kunsten, behandeld in The Sense of Order (1979), worden
stijlveranderingen vooral verklaard uit sociale druk en sociaal-psychologische
factoren. Als voorbeeld geeft Gombrich het element van wedijver, dat in de westerse
samenleving zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. Opdrachtgevers en handwerkslieden
hebben elkaar altijd graag willen overtreffen om zo aanzien en roem te verwerven.
Wanneer een dergelijke competitie zich vastzet op bepaalde stilistische elementen,
bijvoorbeeld pracht en praal of juist ingetogenheid van ontwerp, dan ligt het in de
logica van de situatie dat die trend wordt opgepakt en voortgezet, totdat er weer iets
anders het onderwerp van competitie en mode wordt. Een voorbeeld van sociale druk
is het gegeven dat in religieuze of rituele context, voorwerpen juist zo lang mogelijk
dezelfde

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

118
stijl behouden en maar heel langzaam veranderen. Byzantijnse ikonen en de kunst
van het oude Egypte zijn daarvan voorbeelden. Een technische reden voor het ontstaan
van stilistische motieven is dat een ontwerper eerder een bestaand motief aanpast
dan dat hij een geheel nieuwe vorm ontwerpt. Ornamenten als de rocaille en de
arabesk zijn te verklaren als eindprodukten van een lange rij van aaneengeschakelde
situaties waarin steeds een kleine verandering werd aangebracht.
Een tweede belangrijk punt van Gombrichs kritiek is dat de stijlperioden feitelijk
aan de hand van normatieve criteria zijn ingedeeld (Gombrich 1966). De bekende
stoet van stijlperioden, van oudheid, romaans, gotiek, renaissance, maniërisme, barok,
rococo, neo-classicisme tot romantiek, is niets anders dan een serie maskers voor
twee categorieën, zegt hij, het klassieke en het niet-klassieke. De belangrijke stijlcritici
uit het verleden, zoals Vasari, Bellori en Winckelmann verwierpen alle stijlen die
niet voldeden aan de klassieke normen, zoals ze oorspronkelijk door Vitruvius waren
geformuleerd. Romaans zag men als een slechte kopie van Romeins, gotiek werd
veroordeeld als barbaars, barok en rococo als corrupt. Stijlen werden beoordeeld als
‘nog niet’ of ‘niet meer’ klassiek. De stijlindelingen zijn dus niet tot stand gekomen
op grond van een of andere morfologie, maar als aanduidingen van het overtreden
van de klassieke normen. In de negentiende eeuw echter werden deze normatieve
indelingen opgevat als neutrale categorieën en zelfs gezien als manifestaties van een
tijdgeest, zoals gezegd een voor Gombrich onaanvaardbare redenering.
Het onderzoek naar tradities en trends acht Gombrich van groot belang voor het
verklaren van stijlen. Het zijn de individuele kunstenaars die een tijdsbeeld bepalen,
en dit tijdsbeeld bepaalt omgekeerd als ‘sociale feedback’, als conventie en mode
weer de keuzen van de individuele kunstenaar. In dit schema van wisselwerking
tussen individu en maatschappelijke conventie, past ook het begrip ‘modus’, waarmee
de Poolse kunsthistoricus Jan Białostocki het begrip stijl wil preciseren. Al naar
gelang de wensen van de opdrachtgever, de functie of het onderwerp van het
kunstwerk, gaven kunstenaars bewust

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

119
een passend karakter aan het werk. Voorschriften daarvoor, die Białostocki met de
term modus aanduidt, werden al vanaf de oudheid geformuleerd. Białostocki geeft
in het kort een overzicht van de soms zeer gedetailleerde regels, op grond waarvan
kunstenaars varianten aanbrachten op een heersende stijl. Deze regels treft hij aan
in de muziektheorie, die toonzetting en maat voor verheven, vrolijke of tragische
thema's voorschreef, in de voorschriften voor orde en proportie van de bouwkunst,
in de retorica, de kostuumtheorie en uiteraard in de voorschriften betreffende het
decorum in de beeldende kunst. Białostocki wijst er dus op dat de conventies die de
stijl van het kunstwerk bepalen in vele gevallen regelrecht werden voorgeschreven.
In de moderne kunst worden dergelijke voorschriften vaak in de vorm van
manifesten geformuleerd. Manifesten die behalve iets voorschrijven, vooral iets
verbieden. Hier geldt met recht Gombrichs opmerking dat het voor de bestudering
van stijlen wellicht vruchtbaarder is om te kijken naar dergelijke verboden, dan om
te zoeken naar een gemeenschappelijke structuur of essentie van alle werken die in
een bepaalde periode zijn geproduceerd (Gombrich 1966, 89).
In zijn anti-holistische opvatting van stijl en de nadruk die hij legt op het
stijlpluralisme staat Gombrich zeker niet alleen. Schapiro gaf al verscheidene
voorbeelden van stijlen, waar delen van een kunstwerk zeer verschillend vorm worden
gegeven. Hij noemt de Afrikaanse en islamitische kunst, maar ook in de westerse
kunst treft men dit verschijnsel aan, zoals bij de Romaanse sculptuur waar voor de
figuren verschillende proportiesystemen worden gehanteerd, en de vijftiende-eeuwse
schilderkunst, waar realisme en abstractie naast elkaar worden toegepast. Sommige
kunstenaars werken in verschillende stijlen naast elkaar; Picasso is hier exemplarisch.
En verder kunnen er binnen een bepaalde periode of gebied verschillende stijlen
voorkomen, bijvoorbeeld bij verschillende sociale klassen, als religieuze of profane
kunst, of als regionale en stedelijke stijl (Schapiro 1953).
Gombrich zelf verwijst naar het werk van de Franse kunsthistoricus Henri Focillon,
uit de jaren dertig. Focillon con-
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stateerde een stijlpluralisme in de kunst van de middeleeuwen, niet alleen als het
optreden van meerdere stijlen naast elkaar in één gebied, maar ook als de
niet-synchrone technische ontwikkeling van de verschillende kunsten. Focillon
verklaarde dit pluralisme met sociologische en demografische argumenten. Een korte
verantwoording van zijn werkwijze gaf Focillon in Vie des formes (1934), waarin
hij de autonomie van de vorm poneerde. Dit wil zeggen, vormen zijn volgens hem
een soort intermediairs in de wisselwerking tussen de menselijke geest en de objecten
in de wereld. Niets kan echter het ontstaan en het samentreffen van vormen verklaren,
wel kan hun verspreiding worden getraceerd (Focillon; zie ook Schmoll gen.
Eisenwerth).
In zijn bezwaren tegen het historicisme in de kunstgeschiedenis kreeg Gombrich
bijval van James Ackerman. Ackerman wijst het biologische model van de
stijlontwikkeling af, vanwege de deterministische implicaties. In dit model is een
vroege fase van een stijl altijd voorbestemd om zich naar een latere fase te bewegen.
Een stijl wordt gezien als een opeenvolging van steeds succesvollere oplossingen
voor een beeldend probleem. Een dergelijke zienswijze is echter slechts mogelijk
doordat kunsthistorici het verloop van een stijl al kennen, en vóór en ná met elkaar
kunnen vergelijken. Kunstenaars hebben echter niet het eindprodukt van een
toekomstige ontwikkeling al in hun hoofd als iets dat ze ‘nog niet’ kunnen maken.
Zij kunnen onmogelijk voorzien welke stilistische keuzen kunstenaars in de toekomst
zullen maken. De kunst, zegt Ackerman, beweegt zich stap voor stap, niet naar een
toekomst, maar weg van het verleden.
Wanneer een stijl wordt verklaard, gebeurt dat bijna altijd vanuit een historisch
perspectief, waarbij het inhoudelijk verband tussen die stijl en de cultuur, een groep
of persoon voorop staat (zie ook Sedlmayr). Dit verband wordt a priori aangenomen,
zoals bij Wölfflin en Panofsky, of a posteriori gereconstrueerd, zoals bij Gombrich.
De practicus verklaart niet, hij beschrijft en vergelijkt.
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De praktijk ordent
Vooral in de museale en particuliere verzamelingen en in de kunsthandel wordt de
kunsthistoricus geconfronteerd met de objecten zelf, waarvan hij iets aan de weet
moet zien te komen. Hij kan zich bijvoorbeeld afvragen wat er wordt afgebeeld, wat
de betekenis is van een afbeelding of wat de functie van het kunstwerk was. Wanneer
hij zich afvraagt wie een bepaald kunstwerk heeft gemaakt of waar en wanneer het
is ontstaan, dan hebben die vragen meestal betrekking op de stijl van het kunstwerk.
Want de stijl biedt een belangrijke sleutel tot het beantwoorden van die vragen.
Deze vragen zijn lang niet altijd direct te beantwoorden omdat een signatuur of
makersmerk, een datering of jaarletter, een plaatsaanduiding of stadskeur, heel vaak
ontbreken. En zelfs als deze er wel zijn, dan nog zal de kunsthistoricus een oordeel
moeten geven over de juistheid van een toeschrijving of de authenticiteit van een
voorwerp. Immers een schilderij dat met ‘Rembrandt’ is gesigneerd, kan door een
van diens leerlingen zijn gemaakt, zilver- en tinmerken werden menigmaal vervalst
en een Goudse kleipijp kan in Gorcum zijn gemaakt.
De kunsthistoricus probeert daarom formele, materiële en technische kenmerken
van een kunstwerk te onderscheiden en te benoemen om het object onder te kunnen
brengen in een klasse van kunstwerken met dezelfde kenmerken. Anders gezegd, hij
kan een object toeschrijven, dateren, lokaliseren of de echtheid ervan vaststellen. De
stijl van een kunstwerk, de manier waarop het materiaal is gebruikt of een techniek
is toegepast, worden geanalyseerd om daarmee een kunstwerk te classificeren. De
stijlanalyse is in de praktijk dus een methode om de vragen ‘wie, waar en wanneer’
op een indirecte manier te kunnen beantwoorden. Het ordenen van kunstwerken in
stilistische categorieën behoort tot het handwerk van de kunsthistoricus, en zonder
dit kan het vak niet worden beoefend.
Nu zou hier de suggestie kunnen zijn gewekt dat het onderscheid tussen de theorie
en de praktijk van het vak, strikt
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parallel zou lopen met het onderscheid tussen, zeg maar, de universiteit en het
museum. Dat is zeker niet het geval. Ook de theoretici houden zich met de objecten
zelf bezig. Het Rembrandt Research Project is daarvan wel het bekendste voorbeeld.
Omgekeerd worden er met name vanuit de grotere musea bijdragen geleverd aan de
kunsthistorische theorievorming. Niettemin, vanuit de kunsthistorische theorie wordt
het begrip stijl anders gedefinieerd en worden er andere vragen gesteld dan vanuit
de praktijk. De theoreticus wil zoals gezegd verklaren en interpreteren, hij produceert
in wetenschappelijke artikelen, overzichtswerken en thematische studies. De practicus
ordent, hij produceert in de vorm van inventariskaarten, tentoonstellingen, oeuvre-,
bezits- en veilingcatalogi.
Bij het ordenen van kunstwerken zijn er tal van verschillende classificaties mogelijk.
Allereerst zijn er de getalsmatige indelingen, bijvoorbeeld per tijdseenheid (‘de
tweede eeuw voor Christus’), als de nummering van fasen (‘de vierde Pompejaanse
stijl’) of de nummering van de stijlen zelf (‘stijl I, II, III’). Verder is er de
conventionele kunsthistorische periodisering. Schapiro onderscheidt hier drie
indelingscriteria: politiek/dynastiek, cultureel en esthetisch. Voorbeelden van de
eerste soort klassen zijn: Karolingisch, Ottoons en Tudor, van de tweede:
middeleeuws, gotisch en renaissancistisch en van de derde: klassiek, maniëristisch
en barok (Schapiro 1975). Een dergelijke classificatie is natuurlijk gebaseerd op
kunsthistorische theorieën. De complicaties daarvan, namelijk of zo'n klasse ook
werkelijk een eenheid mag worden genoemd en het feit dat er normatieve criteria
worden gehanteerd, zijn al besproken. Maar in de praktijk worden dit soort klassen
als bestaande sorteerbakken gebruikt.
Weer een andere indeling gaat uit van individuele kunstenaars of groepen van
kunstenaars. Voorbeelden van een dergelijke classificatie zijn ‘de werken van
Rembrandt’, of ‘de school van Rembrandt’ of ‘de omgeving van Rembrandt’ en de
‘Stijlgroep’ of de ‘Fauves’. Wanneer een kunstenaar als persoon onbekend is, geeft
men een noodnaam, zoals ‘de
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meester van de Tiburtijnse sibylle’ of men zegt simpel ‘Brugse meester’. Tenslotte
zijn er nog a-historische, stilistische kwalificaties, verwant aan de termen van de
kunstbeschouwing, die je eveneens als etiketten voor bepaalde klassen zou kunnen
opvatten. Hier kan men denken aan termen zoals expressief, figuratief, monochroom
en geometrisch. Deze indeling wordt uitsluitend gebruikt in combinatie met andere
classificaties om te kunnen dateren en toeschrijven.
Een kunstwerk wordt in de regel in meer dan één klasse ingedeeld. Een schilderij
van Jan van Goyen (1596-1656) behoort tot de klassen ‘de werken van Van Goyen’,
‘zeventiende-eeuwse schilderkunst’, ‘noordelijke barok’, en soms is het een
monochroom schilderij. Verwarrend is de gewoonte van kunsthistorici om soms
dezelfde benaming voor verschillende klassen te gebruiken. Termen als maniëristisch,
barok, impressionistisch en surrealistisch worden toegepast op werken uit een bepaalde
historische periode, maar ook op werken met bepaalde kenmerken door de eeuwen
heen (zie bijvoorbeeld cat.tent. Wenen 1987; Reijnders).
Er bestaat geen theorie die een volledige en vaststaande lijst van kenmerken levert,
waarmee een kunstwerk stilistisch in een bepaalde categorie kan worden ingedeeld.
Veel is afhankelijk van de probleemstelling van de onderzoeker en zoals in de
inleiding al gezegd, van zijn ervaring, intuïtie en zijn kennis van materialen,
technieken en natuurwetenschappelijke hulpmiddelen.
Men gaat echter wel methodisch te werk. Een stijlanalyse is, simpel gezegd, een
systematische vergelijking van eigenschappen van kunstwerken. Voor een bepaalde
klasse wordt vastgesteld welke kenmerken objecten moeten bezitten om tot die klasse
te behoren. Vervolgens wordt van een object bekeken of het voor een bepaalde klasse
de relevante kenmerken bezit en dan wordt vastgesteld of het in die klasse kan worden
geplaatst of niet. Dat klinkt eenvoudig, maar in werkelijkheid is het een bijzonder
ingewikkeld proces. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.
Voor de toeschrijving van tekeningen aan Rembrandt
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heeft Peter Schatborn in kort bestek de door hem gevolgde methode beschreven
(Schatborn, m.n. 1985). Uitgangspunt zijn de tekeningen die kunnen worden
toegeschreven omdat ze signaturen en opschriften hebben in het handschrift van
Rembrandt of vanwege hun functie als voorstudie voor schilderijen en etsen van
Rembrandt. Over deze groep van ongeveer zeventig tekeningen zijn de specialisten
het eens. Deze zekere toeschrijvingen worden dus gedaan aan de hand van
niet-stilistische, externe gegevens. Van de groep tekeningen wordt vervolgens bepaald
welke hun relevante kenmerken zijn. Dit zijn volgens Schatborn allereerst het
tekenmateriaal en de manier waarop dit materiaal door Rembrandt werd gebruikt:
de techniek. Met techniek wordt bedoeld hoe hij een tekening in krijt, pen of penseel
opzette en uitwerkte, waar hij begon, hoe hij veranderde en verbeteringen aanbracht,
maar ook het gegeven dat Rembrandt met verschillende, niet precies beschrijvende
lijnen een vorm suggereert. Vervolgens onderscheidt Schatborn de tekenstijl. Die
moet worden onderverdeeld in afzonderlijke kenmerken als licht- en ruimtewerking,
compositie en vlakverdeling, houding en uitdrukking van de figuren. Verder wordt
er gelet op kenmerkende details, hoe een oog en een oor, een baard en een been
worden getekend. En op een soort microniveau wordt er ‘streek-voor-streek’ bekeken
hoe schaduwen en arceringen worden gezet, hoe vaak een bepaalde arcering wordt
gebruikt, hoe lijnen worden onderbroken en dergelijke. Verder zijn er nog andere
materiële aspecten waaraan een tekening kan worden gedateerd, zoals watermerken
en papiersoorten. Anders dan bij de schilderijen van Rembrandt spelen deze materiële
aspecten bij de tekeningen een relatief kleine rol.
Opvallend is dat Schatborn de voorstelling zelf, de manier waarop Rembrandt een
bepaald onderwerp opvatte en ensceneerde, als een stijlkenmerk beschouwt. Hij heeft
het zelfs over de ‘iconografische stijl’. Uitzonderlijk is dit niet. De kunsthistoricus
Kurt Bauch gebruikte deze kwalificatie al eerder om het werk van Rembrandt te
karakteriseren (Bauch). Ook Rembrandtdeskundige Christian Tümpel ziet Rembrandts
iconografie, met name het aspect van de ‘Herauslö-
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sung’, het naar voren halen van een dramatisch moment, als kenmerkend voor diens
stijl. En in een ander verband, in een studie naar de ontwikkelingen van de Franse
schilderkunst, introduceerde Norman Bryson het begrip ‘narrative style’ om de
traditionele stilistische etiketten te vervangen (Bryson).
Op deze manier kan, vanuit de praktijk, wel een systematische lijst van
stijlkenmerken worden samengesteld. Een dergelijke lijst wordt echter nooit helemaal
uitgeschreven en gepubliceerd, al maken de specialisten er ook weer geen geheim
van. Een deel van de gehanteerde criteria wordt, meestal per object, besproken in
oeuvre- en bezitscatalogi.
De terughoudendheid bij het naar buiten treden met zo'n lijst is wel begrijpelijk.
Het vergelijken van stilistische kenmerken is een proces dat deels verloopt door
middel van beelden in het geheugen, door het opmerken van zeer kleine visuele
verschillen, door het waarnemen van ‘iets’ in een afbeelding dat soms ongrijpbaar
lijkt. Deze waarnemingen zijn moeilijk te verwoorden. Een beschrijving kan nu
eenmaal nooit een afbeelding, een waarneming of een beeld in het geheugen
vervangen. Hoe precies of poëtisch ook het taalgebruik, hoe treffend ook de metafoor,
uiteindelijk moeten andere beschouwers kunnen zien wat de kenner ziet. Michael
Baxandall beschrijft het probleem van het onverwoordbare van afbeeldingen met
betrekking tot het vak kunstgeschiedenis voortreffelijk in zijn ‘Inleiding’ in Patterns
of Intention (voor het denken in beelden zie ook Goodman 1984).
Deze onverwoordbaarheid maakt de kennersblik oncontroleerbaar, ontoegankelijk,
subjectief en dus wetenschappelijk verdacht waar men naar objectieve, controleerbare
uitspraken streeft. Het subjectieve aspect van ‘het oog van de kenner’ weegt echter
zo zwaar omdat natuurwetenschappelijk onderzoek er vooralsnog niet toe heeft geleid,
dat er op grond van harde objectieve gegevens, eigenhandigheid kan worden
vastgesteld. Voor de tekeningen van Rembrandt spelen dergelijke gegevens zoals
gezegd geen grote rol, maar zelfs bij het intensieve onderzoek naar de schilderijen
door de leden van het Rembrandt Research Project, waar een schat van gegevens
over werkwijze, atelierpraktijk en materialen werd verzameld,
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kon geen definitief uitsluitsel over het auteurschap worden verkregen (E. van de
Wetering).
De criteria stijl en kwaliteit blijven dus doorslaggevend. Zeker in het geval van
Rembrandt kan de stijl niet in neutrale termen worden verwoord. Omdat zijn leerlingen
gedurende een bepaalde periode van hun loopbaan in ‘de stijl van Rembrandt’
werkten, liggen de verschillen niet altijd in de gehanteerde stijl, maar in de kwaliteit
van de uitvoering daarvan. Schatborn spreekt regelmatig waarderend over de stijl
van Rembrandt, terwijl de leerlingen ‘als minder overtuigend door de mand vallen’.
Gary Schwartz constateerde iets vergelijkbaars in de terminologie van het Rembrandt
Research Project. Van een bepaald schilderij van Rembrandt zegt men dat het van
een ‘impressive quality’ is, en men spreekt van ‘powerful’ en ‘vivid’, van ‘subtle’,
‘forceful’ en ‘economic but vivid details’. Wanneer datzelfde schilderij later aan
Lievens wordt toegeschreven heten sommige details ‘slow’, ‘slack’ en ‘erratic’
(Schwartz). Het opstellen van stijlkenmerken is niet zelden het stellen van een
kwalitatieve norm, die nu eenmaal moeilijk anders dan in waarderende termen kan
worden uitgedrukt.
Nog een laatste reden die het lastig maakt om een lijst met kenmerken op te stellen
wil ik noemen. Het bepalen of een tekening in de klasse Rembrandt-tekeningen valt
is geen kwestie van het afstrepen van criteria. Er is altijd sprake van combinaties van
kenmerken én van de weging van de verschillende stijlaspecten. Soms is een
stijlkenmerk alleen van belang in combinatie met de voorstelling, de techniek of het
materiaal. Soms weegt het feit dat een bepaald kenmerk voorkomt zwaarder dan het
ontbreken van een aantal andere stilistische apecten. De mogelijke combinaties en
wegingen zijn schier eindeloos en het is onmogelijk alle varianten in een standaardlijst
onder te brengen.
De stilistiek zal wel nooit loskomen van het subjectieve karakter van het
kennerschap. Het hoogst bereikbare lijkt een vorm van intersubjectiviteit, zoals die
wordt nagestreefd in het genoemde Rembrandt Research Project, waar de specialisten
hun afwijkende meningen publiceren en waar met zoveel
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mogelijk natuurwetenschappelijke criteria wordt gewerkt. Enig houvast biedt ook
de ‘test of time’, de overeenstemming onder opeenvolgende generaties van
specialisten.
Er is wel geprobeerd om tot een meer objectieve methode te komen, namelijk door
kunstwerken met elkaar te vergelijken volgens een lijst met van te voren geselecteerde
formele elementen. In dit verband valt altijd de naam Giovanni Morelli, die in de
vorige eeuw een systeem bedacht waarmee details van een gezicht, van een hand of
in de plooival van een gewaad, konden worden vergeleken. Vooral bij het samenstellen
van het oeuvre van bij naam onbekende kunstenaars is daarmee wel enig resultaat
geboekt, maar erg bruikbaar bleek die methode uiteindelijk toch niet. Het zoeken
naar dergelijke details of ‘stilemen’, de kleinst mogelijke formele eenheden van een
stijl vergelijkbaar met fonemen en morfemen in de linguïstiek, is volgens de
Amerikaanse filosoof Berel Lang bovendien zinloos. Volgens Lang, die veel
onderzoek verrichtte naar het begrip ‘stijl’, kan er helemaal geen kleinst mogelijke
afzonderlijke eenheid worden geïsoleerd, omdat elk element in een kunstwerk dat
als kenmerkend voor dat werk wordt beschouwd, altijd uit het geheel van het
kunstwerk moet worden afgeleid. Anders gezegd, een formeel element functioneert
alleen in relatie tot de andere elementen (Lang). Er kunnen volgens Lang misschien
wel formele patronen worden geabstraheerd uit een grote groep van kunstwerken,
maar die kunnen in afzonderlijke werken telkens een andere functie hebben. Een stijl
bestaat dus niet uit een aantal losse formele elementen die volgens een systematische
lijst kunnen worden gerangschikt, maar een stijl is de manier waarop formele
elementen in een geheel worden georganiseerd.
In overeenstemming hiermee formuleerde ook Wollheim zijn bezwaren tegen de
genoemde taxonomische opvatting van stijl. Ook hij verwerpt het indelen in klassen
op grond van (een lijst van) geïsoleerde formele kenmerken, met het argument dat
elk stilistisch relevant element aan de context van het kunstwerk is gebonden. Slechts
de wijze waarop kunstenaars formele elementen tot een geheel groeperen en de
vormende principes die zij toepassen, genereren een stijl.
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De vraag in hoeverre de beeldende, technische en materiële kenmerken van
kunstwerken tot de stijl kunnen worden gerekend, en of dit de enige relevante
stijlkenmerken zijn, werd door Nelson Goodman gesteld in zijn artikel The Status
of Style. Goodman zoekt geen nieuw classificatiesysteem, maar zegt de stijltheorie
te willen bevrijden van de ‘misleidende tegenoverstelling van stijl en onderwerp,
vorm en inhoud, van hoe en wat, en van innerlijk en uiterlijk’. Weliswaar redeneert
Goodman meer vanuit een filosofische optiek dan vanuit de omgang met kunstwerken,
niettemin maakt hij voor de kunsthistoricus behartigenswaardige opmerkingen.
Kort samengevat verdedigt Goodman twee stellingen. Ten eerste zegt hij dat een
stijl meer behelst dan alleen de formele (beeldende) elementen van een kunstwerk.
Ten tweede stelt hij dat niet alle kenmerken waarmee een kunstwerk kan worden
geclassificeerd, ook stijlkenmerken zijn. Zijn betoog is niet eenvoudig.
Goodman onderscheidt drie aspecten van stijl. Allereerst zegt hij dat verschillen
in stijl soms berusten op verschillen in onderwerp. Hij geeft daarvan wat gezochte
voorbeelden uit de literaire kunst, maar bij de tekeningen van Rembrandt en diens
‘iconografische stijl’ werd duidelijk dat dit in de beeldende kunst soms ook het geval
is. Een tweede aspect van stijl is de uitdrukking van gevoelens en andere
eigenschappen die kunnen worden uitgedrukt (Goodman noemt een gravure van
Pollaiuolo die een ‘machtsevenwicht’ zou uitdrukken). Emoties, gevoelens en
eigenschappen die kunnen worden uitgedrukt hebben een aandeel in de vorm waarin
ze tot uitdrukking worden gebracht. Als derde aspect van stijl noemt Goodman de
formele structuur van een kunstwerk. Structurele elementen zijn bijvoorbeeld het
ritmisch patroon van een compositie of de kleuren van een schilderij.
Structurele elementen ziet men over het algemeen als eigenschappen die een
kunstwerk zelf bezit. Dit in tegenstelling tot het onderwerp of de gevoelens, die het
kunstwerk niet bezit, maar waarnaar het werk alleen kan verwijzen. Goodman wijst
erop dat formele elementen niet alleen eigenschappen van een kunstwerk zijn, maar
ook een verwijzende functie
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hebben. Hij noemt deze functie ‘exemplificatie’. Daarmee bedoelt hij het verschijnsel
dat een formeel element een voorbeeld is van sommige eigenschappen en van andere
niet. Hij vergelijkt de exemplificatie met de werking van een staal van een stof. De
staal is een voorbeeld van kleur en dessin, maar niet van de absolute grootte of het
gewicht van de rol. Formele elementen zijn dus een voorbeeld van bepaalde, voor
een kunstwerk relevante eigenschappen waarnaar ze verwijzen.
Stijlkenmerken kunnen dus kenmerken zijn van het onderwerp, van wat er wordt
uitgedrukt en van wat er wordt geëxemplificeerd. De drie genoemde aspecten zijn
onderling met elkaar verbonden. Zo kunnen vormen die een voorbeeld zijn van
plooival, ook een manier zijn om kleding weer te geven en tegelijk massa, opwinding
of waardigheid uitdrukken. En verschillen in expressie, bijvoorbeeld in het karakter
van de verrezen Christus van Mantegna of Piero della Francesca, kunnen verschillende
manieren zijn om hetzelfde onderwerp af te beelden. Stijl wordt volgens Goodman
dus door meer dan alleen formele kenmerken bepaald.
Niet álle kenmerken van een kunstwerk gelden echter als stijlkenmerken. Ten
eerste kan een eigenschap voor sommige kunstwerken stilistisch relevant zijn en
voor andere niet, of is alleen relevant in combinatie met andere eigenschappen. ‘No
fixed catalogue of the elementary properties of style can be compiled’, zegt ook
Goodman (1975, 807). In de tweede plaats zijn er eigenschappen die geschikt zijn
voor het indelen van kunstwerken in klassen, maar toch niet tot de stijl van een werk
kunnen worden gerekend, zoals chemische eigenschappen, watermerken en
weefselstructuren, maar ook signaturen of archivalische gegevens. Stilistische
eigenschappen zijn volgens Goodman alleen die eigenschappen waarmee het
kunstwerk kan functioneren als symbool. Symbool moet hier niet worden begrepen
in de strikt kunsthistorische zin van zinnebeeld, maar ruimer. Een symbool verwijst
alleen maar náár, staat vóór of representeert ‘iets’ anders (gedachten, gevoelens,
gebeurtenissen, objecten). Het analyseren van een stijl is het analyseren van de
symbolische functie van kunstwerken en in die analyse zijn de aspecten onderwerp,
gevoel en vorm betrokken.
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Het ordenen van kunstwerken, zo mogen we concluderen, is dus geen eenvoudige
procedure en de praktijk van de kunsthistoricus is niet minder problematisch dan
zijn theorie. Als de praktische stijlanalyse het vergelijken is van kunstwerken volgens
een lijst van kenmerken, dan kan zo'n lijst wel worden opgesteld, maar ze is nooit
volledig en tot op zekere hoogte subjectief, arbitrair en veelal impliciet. Er zijn geen
kenmerken die vanuit zichzelf louter stilistisch zijn en stilistische kenmerken hebben
niet uitsluitend betrekking op de vorm maar zijn deels ook inhoudelijk, door expressie
en onderwerp, bepaald.
Zowel bij het verklaren als bij het ordenen van stijlen betreedt de kunsthistoricus
dus het gebied van de iconologie en de iconografie. Daarom kort nog iets over het
probleem van vorm en inhoud.

Vorm en inhoud
Het overschilderen van delen van een compositie lijkt wellicht typisch voor de
moderne schilderkunst, maar het was in de zestiende en zeventiende eeuw al een
veel voorkomende en geaccepteerde artistieke procedure, die we met de term
‘pentimento’ aanduiden. Johannes Vermeer bijvoorbeeld, blijkt veelvuldig
veranderingen in zijn schilderijen te hebben aangebracht. Nu is het aanbrengen van
verbeteringen iets dat je eerder verwacht bij een schilder die in brede streken en met
veel bravoure een compositie opzet dan bij Vermeer, die ingetogen en zorgvuldig
componerend te werk ging. Maar met behulp van geavanceerde technieken kunnen
ook veel van dergelijke pentimenti bij Vermeer worden aangetoond. Arthur Wheelock
verdeelde het soort veranderingen dat Vermeer aanbracht in drie groepen:
veranderingen die de balans van de compositie beïnvloeden, veranderingen die de
proportie van elementen in de compositie betreffen, en veranderingen die invloed
hebben op de betekenis van een voorstelling (Wheelock). Met andere woorden, de
verfstreken die Vermeer heeft gezet, vat hij op als behorend òf tot de stijl òf tot de
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Johannes Vermeer, De Goudweegster. National Gallery of Art, Washington D.C.

iconografische inhoud. Wheelock vindt de subtiele veranderingen die Vermeer
aanbracht in het schilderij De goudweegster een goed voorbeeld van veranderingen
in de proportie van een compositorisch element. Het weegschaaltje dat de vrouw in
haar hand houdt, is namelijk een klein beetje groter gemaakt.
Dit weegschaaltje vormt het visuele middelpunt van het schilderij. Vermeer stuurt
de blik van de toeschouwer juist naar dit element. Maar dat niet alleen; ook veel van
de betekenis van de voorstelling concentreert zich in dit weegschaaltje (zie cat. tent.
Berlijn 1984, 326-327). Zou een verandering aan dit ene element daarom behalve
een subtiele verfijning, niet ook tegelijk, door het creëren van een verhoogde visuele
aan-
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dacht, een verheviging van de betekenis zijn? Zouden Vermeers veranderingen, zo
doordacht en gericht als ze zijn, niet zowel de vorm als de betekenis kunnen betreffen?
Nieuw is die gedachte niet. Rudi Fuchs, liefhebber van het werk van Vermeer, brengt
de betekenis van Vermeers schilderijen, die zo vreemd verwijderd en van de wereld
losgemaakt lijken, in verband met het visuele effect van diens uitgebalanceerde,
statische composities. De stijl van Vermeer bepaalt voor een deel de betekenis van
zijn ingetogen en in zichzelf gekeerde figuren. Fuchs: ‘In Vermeer's development
towards tranquillity, one is tempted to suppose a relation between his particular
treatment of light, as a stilistic concern, and his choice of subject matter.’ (Fuchs,
59).
Wheelocks indeling demonstreert het dilemma waarin de kunstgeschiedenis zich
heeft gemanoeuvreerd. De kunsthistoricus voelt zich steeds genoodzaakt om een
keuze te maken tussen een stijlanalytische of een iconologische benadering. Bij de
keuze voor bestudering van de stijl speelt de gedachte mee dat juist in de stijl, in het
visuele, in de vorm de ware aard van een kunstwerk is te vinden. Wat de iconologie
aan betekenissen opdiept is niet onbelangrijk, maar heeft betrekking op iets buiten
het kunstwerk.
Prominent vertegenwoordiger van de opvatting die vorm boven inhoud stelt, is
Otto Pächt. Hij wijst erop dat het object van onderzoek van de kunsthistoricus op
het gebied van het visuele ligt. Daarom moet hij niet vragen naar wat er áchter een
afbeelding ligt, maar moet hij het ‘beeldend gehalte’ van de afbeelding onderzoeken
(Pächt, 353). Een iconologische benadering daarentegen, gaat ervan uit dat de ware
aard van een kunstwerk juist is te vinden in de verwoordbare betekenis, die ligt
opgeslagen in contemporaine teksten, documenten en onderschriften bij afbeeldingen.
Vormen waarvan de betekenis niet kan worden verklaard, zijn ‘lege’ vormen, zoals.
Eddy de Jongh, die school heeft gemaakt met zijn iconologische bestudering van de
zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst, het in een van zijn vroege artikelen
zegt (De Jongh 1971, 183).
Was het de iconologische methode die de laatste vijftig jaar
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de kunstgeschiedenis is gaan domineren ten koste van de stijlanalyse, inmiddels ligt
ook de iconologie onder vuur, zoals Reindert Falkenburg in dit boek uitvoerig aan
de orde stelt. Het inzicht wint terrein dat het geen kwestie is van stijlanalyse versus
iconologische analyse. Of, zoals Hermann Bauer het kordaat formuleert: ‘Sollte die
Minimal-Definition von der Form als Gestalt der Mitteilung richtig sein, ergibt sich,
dass eine reine Formanalyse unmöglich ist, weil es unmöglich ist, die Mitteilung
selbst nicht zu berühren. Nur von einer Mitteilung zu sprechen geht ebensowenig
an, denn die Mitteilung existiert nur in einer bestimmter Form’ (Bauer).
Verrassend kan deze constatering niet zijn. Want de kunsthistoricus maakt de
keuze tussen stijlanalyse en iconologie toch altijd in de wetenschap dat hij zijn object
van onderzoek reduceert tot optische vorm en esthetische beleving of tot tekst en
thema. In werkelijkheid is een kunstwerk een geheel van vorm en inhoud. Het kan
zijn dat dit geheel slechts kan worden ontward door de gekunsteldheid van een
scheiding, maar dan hebben de kunsthistorici tot voor kort nagelaten een model te
ontwikkelen dat de analyses van vorm en inhoud weer met elkaar kan verbinden.
De Leuvense kunsthistoricus Johan Vanbergen deed onlangs een poging om een
dergelijk model te ontwikkelen, waarin stijlanalytische en iconologische methoden
met elkaar in een theorie van de kunsthistorische interpretatie worden verbonden.
Ook voor Vanbergen is het verklaren van betekenis hét kernprobleem van de
kunstgeschiedenis. Bij een interpretatie moet volgens hem echter naast de voorstelling
of het thema, ook de artistieke zin van het kunstwerk worden betrokken. De bezwaren
die Vanbergen heeft tegen een afzonderlijke stijlanalyse zijn in het bovenstaande al
besproken: er bestaat geen stijlgeschiedenis als een reeks formele oplossingen voor
a priori geldende problemen, er zijn geen formele elementen die op zich stilistisch
zijn, niet alle formele elementen behoren tot de stijl van een werk en formele
elementen kunnen niet uit het geheel van een kunstwerk worden geïsoleerd. De stijl
van een kunstwerk moet in verband met de inhoud worden gezien. ‘Wat beschreven
moet worden is het
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proces van zingeving in de voorstelling. Dit proces bestaat uit een metaforische
transactie van inhoudelijke en formele elementen op basis van de types of parameters
van de traditie waarin het werk staat.’, aldus Vanbergen (Vanbergen, 111). De
kunsthistorische traditie is de spil van zijn theorie. Elk kunstwerk moet worden
begrepen binnen de artistieke traditie die bepalend is voor de typische manier waarop
een afzonderlijk kunstwerk zijn motieven, thema's en figuren vorm geeft. Het
werkzaam zijn van een picturale traditie noemt Vanbergen de ‘typus’ van het
kunstwerk. Er zijn daarnaast ook inhoudelijke en formele elementen in een kunstwerk,
die worden ontleend aan de niet-artistieke, sociaal-culturele context. Invloeden vanuit
de sociaal-culturele context worden door Vanbergen met de term ‘modus’ aangeduid.
De modus is tevens de factor die veroorzaakt dat picturale conventies worden
doorbroken, zodat er nieuwe types, genres en conventies ontstaan. Een verklaring
die, zoals we zagen, ook Gombrich al gaf voor de ontwikkeling van stijlen. De
betekenis van een kunstwerk komt dus volgens Vanbergen voort uit een wisselwerking
van artistieke (typus) en sociaal-culturele (modus) context.
Vanuit een analyse van de context van typen en modi moet worden vastgesteld
welke vormkenmerken relevant zijn voor de betekenis van een kunstwerk. Daarmee
is de stijl van een kunstwerk niet langer meer een eigenschap van dat werk, maar
een structuur die door de kunsthistoricus wordt aangebracht als een instrument voor
de interpretatie. Stijl is een operationeel begrip waarmee de betekenis van het
kunstwerk kan worden achterhaald.
De inzichten die Vanbergen op zuiver theoretisch niveau formuleert, lopen parallel
met recente ontwikkelingen in de bestudering van de zeventiende-eeuwse Nederlandse
schilderkunst, om dit voorbeeld nog maar weer eens te nemen. Men richt zich daar
niet meer alleen op het ontraadselen van ‘versluierde’ betekenissen, maar betrekt
vaker de schilderkunstige vorm bij een interpretatie, zoals eveneens in de bijdrage
van Reindert Falkenburg is te lezen.
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Waar de theorie de stijl wil verklaren, raakt ze aan de iconologische analyse. Waar
de praktijk kunstwerken ordent, kan men zich niet tot zuiver formele elementen
beperken. Het ziet er naar uit dat men het steeds meer zal gaan zoeken in modellen,
die stijlanalyses verbinden met iconologische en iconografische analyses. In dat geval
zullen verklaren en ordenen, theorie en praktijk meer op elkaar worden betrokken.
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Hoofdstuk 4 Reindert L. Falkenburg Iconologie en historische
antropologie: een toenadering
Het kunsthistorisch vakgebied van de iconologie van de Nederlandse schilderkunst
van de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw is in beweging. Nadat de
iconologische benadering van deze schilderkunst, die zich richt op de inhoud van de
voorstelling, gedurende enkele decennia relatief onaangevochten was, is deze methode
in de laatste jaren in toenemende mate bloot komen te staan aan kritiek (Alpers;
Sluijter). Dit hoofdstuk beoogt enkele recente ontwikkelingen in en rondom dit
vakgebied in kaart te brengen, zonder echter recht te doen aan alle vigerende opinies
(een uitstekend algemeen historiografisch overzicht van de iconologie van de
Nederlandse schilderkunst vindt men bij De Jongh 1992). Hoewel ruim aandacht zal
worden geschonken aan de opvattingen van enkele kunsthistorici die in de jaren
zeventig en tachtig toonaangevend zijn geweest voor de iconologie van de
Nederlandse schilderkunst, zal de nadruk liggen op het werk van enkele jongere
vakgenoten die zich afzetten tegen dit voorbeeld en trachten nieuwe wegen in te
slaan. Speciaal diegenen zullen worden belicht die een opening zoeken naar de
antropologie, zoals dat ook gebeurt in andere zusterdisciplines binnen de
cultuurgeschiedenis. Van die zusterdisciplines is het vooral de historische antropologie
die verwantschap vertoont met de iconologie, mede omdat zij in belangrijke mate
gebruik maakt van de beeldende kunst als historische bron. De opvattingen van enkele
vertegenwoordigers van deze discipline zullen daarom eveneens worden belicht.
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Panofsky's iconologische interpretatie van de vijftiende-eeuwse
Nederlandse schilderkunst
In 1934 publiceerde Erwin Panofsky een artikel, getiteld Jan van Eyck's Arnolfini
Portrait, waarin hij probeerde aan te tonen dat Van Eycks portret van een in Brugge
woonachtige vijftiende-eeuwse Italiaanse koopman en zijn vrouw de visuele
bezegeling is van hun huwelijkscontract (Panofsky 1934). Faam kreeg dit artikel
omdat Panofsky bij zijn uitleg ook het bijwerk in de voorstelling betrok en dit wist
te duiden als visuele symbolen die het centrale voorstellingsthema inhoudelijk
verrijken en verdiepen. Het schilderij situeert het paar in een vijftiende-eeuwse
slaapkamer, de plaats waar het huwelijk zal worden voltrokken. Niet alleen het bed,
maar ook allerlei andere dagelijkse gebruiksvoorwerpen, en niet te vergeten de uiterst
minutieuze weergave en de exacte stofuitdrukking van deze voorwerpen, geven de
voorstelling een uitgesproken realistisch aanzien. Volgens Panofsky schilderde Van
Eyck deze voorwerpen niet omdat hij ze ‘toevallig’ in het slaapvertrek van het paar
aantrof, maar omdat hij daarmee bepaalde religieuze concepten die de late
middeleeuwer met het huwelijk verbond symbolisch uitdrukking kon geven. Zo roept
het bed herinnering op aan de ‘thalamus virginis’, de slaapkamer van de Maagd
Maria die men aantreft in contemporaine voorstellingen van de aankondiging van
Christus' geboorte aan Maria. Daarmee krijgt het interieur op Van Eycks schilderij
de associatie van een plaats die is geheiligd door geloof en sacramentele handelingen.
Deze associatie wordt versterkt door de brandende kaars in de luchter die, net als het
hondje op de voorgrond, een traditioneel symbool is van het christelijk geloof. Volgens
Panofsky staat het Arnolfini-portret daarmee op één lijn met de strikt religieuze
voorstellingen die Van Eyck heeft geschilderd, zoals zijn Lucca-Madonna (zie p.
143), waarin ogenschijnlijk onbeduidende nevenmotieven als een kaars, een
waterkaraf en de met leeuwfiguren versierde zetel van Maria evenzeer symbolen zijn
voor de Maagd Maria. Panofsky gebruikte in dit verband de term
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‘disguised symbolism’ om aan te geven dat de voorstelling niet alleen de alledaagse
werkelijkheid weergeeft, maar ook een ‘transfigured reality’ is die versluierde
verwijzingen naar christelijke geloofsmysteries in zich herbergt.
Deze uitleg maakte grote indruk, vooral toen Panofsky deze later uitwerkte tot een
interpretatie die religieuze symboliek in allerlei schilderijen uit de vijftiende-eeuwse
Zuidnederlandse schilderkunst blootlegde, in het bijzonder in werken van de Meester
van Flémalle en Jan van Eyck (Panofsky 1953). Zo wist Panofsky Van Eycks
Madonna in een kerk (zie p. 145), waar Maria is gesitueerd in het interieur van een
gotische kerk, te duiden als een symbolische voorstelling waarin niet alleen de
hoofdfiguur, maar ook ogenschijnlijk realistische nevenmotieven een diepere betekenis
hebben. De in verhouding tot het kerkinterieur veel te groot weergegeven figuur van
Maria legde hij uit als een verwijzing naar de vereenzelviging van Maria met de
‘Ecclesia’, de Kerk als de gemeenschap der gelovigen, een verband dat theologen
de hele middeleeuwen door al hadden gelegd. Verder vestigde hij de aandacht op
het detail van het zonlicht dat door een hoog venster in de kerk naar binnen valt.
Gezien de normale oostwest-oriëntatie van gotische kerken zou dit licht uit het
noorden moeten komen, een onmogelijkheid in de natuur, en dus reden om dit zonlicht
te interpreteren als symbolisch van aard en metafysisch van oorsprong.
Panofsky is voor het eerst in 1932, dus twee jaar voor de verschijning van zijn
Arnolfini-artikel, in een aantal theoretische publikaties nader ingegaan op de kwestie,
welke methoden kunsthistorici ten dienste staan bij het interpreteren van de
(symbolische) inhoud van kunstwerken in het algemeen (Panofsky 1932). Ik zal zijn
theoretische bespiegelingen niet en detail bespreken, maar alleen enkele aspecten
van Panofsky's analyse-methode noemen die hun neerslag ook in het Arnolfini-artikel
hebben gekregen en van belang zijn voor de latere kritiek op zijn benadering.
Panofsky maakte een duidelijk onderscheid tussen vorm en inhoud en tussen de
verschillende analyse-methoden van beide aspecten van kunstwerken. Vorm en
inhoud, en bijgevolg
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vormanalyse en inhoudsanalyse, zijn voor Panofsky twee afzonderlijke elementen,
respectievelijk benaderingen van het kunstwerk. Geheel te scheiden van elkaar zijn
deze benaderingen niet. De vormanalyse behelst de beschrijving van de voorstelling
in haar natuurlijke (realistische) gedaante en de stijlhistorische interpretatie daarvan.
Deze kan natuurlijk omwille van zichzelf bedreven worden, maar kan ook dienen
als een voorstadium van, als een eerste opstap tot de inhoudelijke interpretatie van
het kunstwerk. ‘Vor-ikonographische Beschreibung’ noemde Panofsky deze analyse.
Dit is echter een ongelukkig gekozen term, omdat deze suggereert alsof het om een
eerste, ‘oppervlakkige’ analyse van de vorm zou gaan, die voorafgaat aan een analyse
van de inhoud, die ‘dieper’ gaat. Men kon, anders gezegd, Panofsky's woorden,
ongetwijfeld tegen zijn bedoelingen in, lezen als een postulaat dat de inhoud van de
voorstelling het ‘wezenlijke’, de kern van het kunstwerk is, en de vorm slechts de
‘schil’.
Van belang voor de latere discussie over het al dan niet symbolische gehalte van
de Nederlandse schilderkunst is dat Panofsky met iconografische inhoud steeds de
op literaire bronnen teruggaande voorstellingsthematiek bedoelde. In zijn theoretische
publikaties legde hij dan ook steeds nadruk op de literaire kennis die de kunsthistoricus
nodig zou hebben om de iconografie van de voorstelling te begrijpen. Tevens zou
de moderne interpreet moeten beschikken over kennis van de manier waarop verhalen
en literaire thema's in de loop van de geschiedenis zijn uitgebeeld. Daarmee plaatste
Panofsky de literatuur en de literatuurgeschiedenis in het centrum van het
kunsthistorisch handwerk-en laadde hij (alweer onbedoeld) de verdenking op zich,
de stijlhistorische benadering van het kunstwerk een perifere aangelegenheid te
vinden. Opmerkelijk in dit verband is dat Panofsky in de schema's waarmee hij de
verschillende benaderingen overzichtelijk in kaart wilde brengen, de literaire kennis
van de interpreet aanvankelijk (in 1932) kwalificeerde als een ‘subjektive Quelle der
Interpretation’, maar later (in 1939) als de ‘Ausrüstung für die Interpretation’. Met
andere woorden: van een subjectief instrument, waarvan het gebruik in zekere zin
facultatief is,
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maakte Panofsky literaire kennis tot het noodzakelijke hoofdinstrument voor het
verrichten van een juiste inhoudsanalyse.
Na de iconografische interpretatie volgt bij Panofsky de iconologische. Dit houdt
het doordringen tot de ‘eigenlijke inhoud’ van de voorstelling in. Deze inhoud stoelt
op het religieuze en filosofische gedachtengoed van de kunstenaar en zijn tijdgenoten
en stuurt de keuze van de uit te beelden verhalen. Tot een goede iconologische
interpretatie kan een kunsthistoricus volgens Panofsky alleen komen wanneer deze
beschikt over ‘synthetische Intuition’ en kennis van de algemene ‘Geistesgeschichte’,
of ‘Geschichte kultureller Symptome oder “Symbole”’. Voor ons zijn twee aspecten
aan deze formulering interessant. Ten eerste suggereerde Panofsky dat de juiste
intuïtie, mits gevoed door grondige (in de zin van diepte-) kennis van de menselijke
geest en zijn cultuuruitingen, een interpretatie uiteindelijk zou kunnen doen slagen
of mislukken. Een analogie met de dieptepsychologie als instrument om te komen
tot het onbewuste dringt zich hier natuurlijk op. Maar een interpretatie die berust op
intuïtie is niet toetsbaar. Bovendien kan een lezer wiens intuïtie in een andere richting
gaat dan die van de interpreet, diens uitleg zonder verdere argumenten verwerpen.
Een tweede implicatie van Panofsky's conceptie van de inhoud van de voorstelling
is bovendien dat een adequate benadering van het kunstwerk altijd een intellectuele
zou moeten zijn, nu, maar ook in het verleden. En tenslotte brengen zijn bewoordingen
de eis met zich mee, dat een op dergelijke pijlers rustende interpretatie het kunstwerk
geheel omvat en tot in alle details verklaart. De consequentie hiervan is dat men
slechts van één voorstellingsmotief hoeft aan te tonen dat dit niet in de voorgestelde
uitleg past, om de hele uitleg te diskwalificeren.
Er zijn meer kanttekeningen te maken bij Panofsky's theoretische geschriften over
de iconologische interpretatie van kunstwerken. Maar ik laat het bij de hierboven
gemaakte opmerkingen, omdat ze voldoende zijn als achtergrond-informatie voor
de discussie rondom de inhoudsinterpretatie van de oude Nederlandse schilderkunst.
Ik zal ook niet stilstaan bij de verschillende individuele kritieken op Panofsky's
iconolo-
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gische analyse van de kunst van Van Eyck en zijn tijdgenoten (bijvoorbeeld Pächt
1956; 1989). Ik volsta met de opmerking dat die kritiek niet alleen is gevoed door
Panofsky's proeven van iconologische interpretatie in de praktijk, maar ook vaak een
reactie inhoudt op diens theoretische geschriften.
Enkele bezwaren die speciaal Panofsky's interpretatie van de vroege Vlaamse
schilderkunst betreffen, moeten hier nog wel worden genoemd. Zo lijkt zijn
interpretatie in te houden dat de middeleeuwse religieuze denkwereld zonder
wezenlijke veranderingen in de desbetreffende geloofswaarheden doorwerkt in de
realistische kunst van de vijftiende eeuw. Deze kunst wordt echter juist vanwege
haar verregaande realisme doorgaans geassocieerd met een nieuwe tijd, de renaissance,
en een ontluikende ontkerkelijking en verwereldlijking van het denken. Panofsky's
begrip ‘disguised symbolism’ impliceert dat de kunst van Van Eyck en diens
tijdgenoten slechts begrijpelijk was voor ingewijden met een adequate intellectuele
bagage. Hierbij lijkt hij de vorm een nog ondergeschiktere rol toe te delen dan hij
doet in zijn algemene theoretische beschouwingen. Daar is de vorm nog opstap tot
een goed begrip van de inhoud, hier is de vorm de verhuller van de inhoud, een
barrière om die te bereiken. Vorm en inhoud liggen hier niet meer in elkaars verlengde,
maar staan haaks op elkaar. Is de vorm door zijn realisme in principe makkelijk
toegankelijk voor elke beschouwer, de inhoud kan in feite alleen worden doorgrond
door theologisch geschoolden. Een ander problematisch aspect aan Panofsky's
interpretatie is het ‘lexicalisme’ dat hij lijkt te hanteren. Hij wekt namelijk de indruk
ervan uit te gaan dat literaire teksten, hoe ver in tijd misschien ook verwijderd van
de vijftiende-eeuwse schilderkunst, de sleutel vormen tot een vast omlijnde en
onveranderlijke betekenis van een picturaal motief, een sleutel die altijd past, ongeacht
de wisselende context van dat motief in uiteenlopende schilderijen.
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Panofsky's antagonisten
De aan de Vrije Universiteit van Amsterdam werkzame Jan Baptist Bedaux behoort
tot de generatie Nederlandse kunsthistorici die is gaan twijfelen aan Panofsky's
methode en de uitkomsten daarvan. Tevens is hij een onderzoeker die probeert het
werkterrein van de iconologie te verleggen (Bedaux 1990). Bedaux' kritiek behelst
een aantal van de hierboven genoemde punten. Hij stelt de fixatie van de iconologie
op theologische teksten ter discussie en hekelt het esoterische karakter van de
symboliek van het Arnolfini-portret zoals Panofsky die duidt. Bedaux spitst zijn
kritiek echter vooral toe op de vraag of de theorie van het ‘disguised symbolism’ als
zodanig wel bewijsbaar is. Hij stelt vast dat de hele theorie is gebouwd op de paradox
dat een perfecte verhulling van een symbool in een realistische gedaante het
onmogelijk maakt de aanwezigheid van die symbolische lading aan te tonen. Alleen
een anomalie in het realisme van de voorstelling kan het symbolische karakter van
een picturaal motief blootleggen. Volgens Bedaux is het realisme van de voorstelling
in het Arnolfini-portret uit het oogpunt van laat-middeleeuws huwelijksceremonieel
perfect. Zijn strategie is erop gericht aan te tonen dat alle details in het
Arnolfini-portret betrekking hebben op het toenmalige huwelijksceremonieel en dat
wij Panofsky's ‘disguised symbolism’ dus niet nodig hebben om de voorstelling te
begrijpen. Zo heeft Arnolfini zijn houten sandalen niet uitgetrokken omdat hij, zoals
Panofsky beweert, op een grond staat die door het sacramentele karakter van de
huwelijksvoltrekking is geheiligd, maar omdat uitgetrokken schoenen een symbolische
waarde konden hebben in het laatmiddeleeuwse huwelijksceremonieel zelf (mogelijk
verwijzend naar de macht van de man over de vrouw). En ook het bed, en daarmee
de hele slaapkamer, heeft volgens Bedaux niet een religieus-sacramentele associatie,
maar een profaanrituele, en verbeeldt de plaats waar het huwelijk na de plechtige
voltrekking zal worden geconsumeerd. Bedaux concludeert dan ook dat niet de
schilder (of de theoloog) een symbolische waarde toekent aan een qua betekenis
neutraal
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voorwerp uit de dagelijkse werkelijkheid, maar dat dat voorwerp reeds in deze
werkelijkheid een symbolische lading heeft, onderdeel als het is van het
huwelijksritueel. Met andere woorden: het dagelijks leven zelf heeft een symbolische
kwaliteit, althans bij de voltrekking van een huwelijk, en het schilderij neemt deze
symboliek slechts over.
Bedaux' mijns inziens aanvechtbare conclusie dat het begrip ‘disguised symbolism’
met zijn analyse van het Arnolfiniportret ook kwestieus is geworden voor de religieuze
kunst van Van Eyck en zijn tijdgenoten, laat ik verder rusten. Belangrijker is het te
wijzen op de richting die hij inslaat bij zijn poging de iconologie te vernieuwen. Niet
de literaire tekst is het domein waarop de betekenis van een schilderij is geënt, maar
het leven zelf, of beter, rituele, ‘symbolische’ handelingen in het dagelijks leven.
Bedaux kiest hiermee in zekere zin de weg die reeds door Pächt en anderen is
aangegeven om de iconologie van haar fixatie op literaire bronnen te verlossen. Pächt
had ervoor gepleit de schilderkunstige vorm, de stijl tot voorwerp van iconologisch
onderzoek te maken. Hij wilde de betekenis onderzoeken die ‘in’ de vorm ligt besloten
(en niet ‘achter’ de vorm is verhuld). Bedaux streeft hetzelfde na, maar richt zich
niet op de stijl, maar op de symbolische betekenis die een voorwerp in het dagelijks
leven heeft en meeneemt in het schilderij wanneer het daarin is afgebeeld. De
voorstelling wordt daarbij door hem opgevat als een directe, ‘realistische’ afspiegeling
van de zichtbare wereld in het algemeen en menselijke gebruiken in het bijzonder.
De weg die Bedaux daarmee inslaat is die van wat men ‘antropologische iconologie’
zou kunnen noemen. Ik kies deze term om verschillende redenen.
Ten eerste constateer ik dat Bedaux de voorstelling plaatst in de algemene context
van menselijke gebruiken en sociale conventies, die het feitelijke werkterrein vormen
van de antropologie (en etnologie). Deze oriëntatie op niet alleen het sociale
levensdomein, maar ook op deze academische discipline zelf komt mede tot
uitdrukking in Bedaux' voorkeur voor antropologische terminologie: ‘ritueel’ en
‘ceremonieel’ (daar waar Panofsky ‘sacramenteel’ gebruikte). Daarnaast to-
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nen ook andere publikaties van Bedaux een gerichtheid op antropologische termen
en verklaringsmodellen. Zo gaat hij in een recent artikel in op de functie van
laat-middeleeuwse metalen kledingspelden die de vorm hebben van genitaliën (Bedaux
1989). Een sociobiologische benadering is de ondertitel van dit artikel, omdat Bedaux
de functie van deze insignes in eerste instantie tracht te verklaren met behulp van
socio-biologische theorieën van primaten die door het tonen van hun genitaliën
potentiële belagers trachten te imponeren en hun territorium af te bakenen. Met het
beschrijven van de ‘apotropaeïsche’ werking, de duivel of andere belagers afwerende
kracht die de late middeleeuwer aan de kledingspelden (seksuele amuletten) zou
hebben toegekend, betreedt Bedaux duidelijk het terrein van de antropologie met de
daarbij behorende terminologie en analyse-apparaat.
Bedaux staat hierin niet alleen. Ook andere kunsthistorici die voorheen een
Panofskyaanse, op literair cultuurgoed gebaseerde iconologie hebben bedreven,
stappen over op antropologische duidingsmethoden en passen die toe op de
laatmiddeleeuwse schilderkunst. Zo heeft de Amerikaan Craig Harbison onlangs een
boek geschreven over de schilderkunst van Jan van Eyck, waarin hij de religieuze
inhoud van een hele reeks werken niet meer relateert aan de scholastische denkbeelden
van theologen, maar aan de vrome rituelen en praktijken van de gewone leek
(Harbison). Hij ziet bijvoorbeeld een verband tussen Van Eycks Madonna in een
kerk (afb. 3) en de pelgrimages die veel vromen plachten te maken naar wonderdoende
beelden in bedevaartskerken. De Madonnafiguur op Van Eycks schilderij zou inspelen
op de herinneringen en ervaringen van deze pelgrims.
De Belg Paul Vandenbroeck heeft niet lang geleden schilderijen van bedelaars,
boeren en narren van onder anderen Jeroen Bosch en Pieter Bruegel uitgelegd als
‘tegenbeelden’ van de burgerij, als voorstellingen die fungeren als negatieven van
de gepropageerde burgermoraal (Vandenbroeck 1987 [a] en [b]). Ook Vandenbroeck
leunt zwaar op het taalgebruik en de denkbeelden van antropologen, in het bijzonder
op hun analyses van laat-middeleeuwse rituele ‘omkeringsfeesten’
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(zoals vastenavondvieringen), waarbij de geijkte sociale normen en waarden op hun
kop werden gezet. Volgens hem is het laat-middeleeuwse sociale waardenstelsel
gebouwd op antithetische categorieën. Zelf is men beschaafd, beheerst, werklustig,
enzovoort, ‘de ander’ is wild, bandeloos, werkschuw. Deze categorieën blijven
‘voorbewust’, dat wil zeggen dat ze normaal gesproken niet doordringen tot het
bewustzijn van het individu. De voorliefde in de vijftiende- en zestiende-eeuwse
schilderkunst voor (in de ogen van de stedelijke burgerij) negatieve typen als narren,
bedelaars en boeren zou net als zulke omkeringsfeesten zijn geworteld in dit
waardenstelsel, en in dezelfde, niet bewust gecontroleerde processen van symbolische
omkering. De inhoud en de symbolische lading van zulke voorstellingen worden
volgens Vandenbroeck niet door de schilder ‘uitgedacht’, maar wellen als het ware
vanzelf op uit de dynamiek van het maatschappelijke leven en onttrekken zich
grotendeels ook aan bewuste reflectie door de beschouwer. Niet het analyse-apparaat
van de traditionele iconologie, maar de verklaringsmodellen van de antropologie zijn
volgens hem de adequate instrumenten om deze (‘onderhuidse’) symbolische
betekenislagen van schilderijen op het spoor te komen.

Historische antropologie
De geschetste methodische grensverlegging van de iconologie van de oude
Nederlandse schilderkunst staat niet op zichzelf, maar moet in verband worden gezien
met de huidige belangstelling van cultuurhistorici voor de analyse van symbolisch
en ritueel gedrag. De term ‘historische antropologie’ wordt wel gebruikt om het werk
van een aantal in het oog springende beoefenaren van deze vorm van sociale en
mentaliteitsgeschiedenis onder een noemer te brengen. Het loont de moeite om kort
stil te staan bij enkele kenmerken die de Engelsman Peter Burke in deze benadering
onderscheidt (Burke). De historische antropologie, zegt Burke, is een vorm van
sociale geschiedenis die niet kwantitatief van aard is maar
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kwalitatief, dat wil zeggen gericht op de individuele persoon, gebeurtenis of
leefgemeenschap. In navolging van de antropoloog Clifford Geertz trachten
historisch-antropologen het sociale leven van het verleden te beschrijven in begrippen
die de mensen zelf gebruikten ter aanduiding van de regels en normen die aan hun
maatschappelijk handelen ten grondslag lagen. Burke zegt dat deze ‘thick description’,
zoals Geertz het noemt, eigenlijk een ‘vorm van vertalen’ is, een ‘openleggen van
de impliciete regels in een gegeven cultuur voor mensen die daar niet bij horen’
(Burke, 18). Met andere woorden, deze regels zie je niet (zeker niet als moderne
buitenstaander) open en bloot in de werkelijkheid, maar ze liggen daarachter en je
moet ze indirect uit de tekenen van de cultuur opmaken, ‘lezen’.
Historisch-antropologen gebruiken dan ook wel het beeld van de cultuur als een taal
of tekst die luistert naar een bepaalde ‘grammatica’ van regels die aangeven hoe je
je moet kleden, gedragen, handelen, enzovoort. De cultuuruitingen waarop
historisch-antropologen zich daarbij speciaal concentreren zijn symbolen en
symbolisch gedrag, en nu citeer ik Burke letterlijk: ‘zij proberen bijvoorbeeld aan te
tonen hoe ‘schijnbaar triviale routinehandelingen en rituelen een belangrijke rol
spelen bij het handhaven of opleggen van een bepaalde visie op de wereld’ (...).
Daarom hebben zij ook aandacht besteed aan de kleding die mensen droegen, het
voedsel dat ze aten, de manieren waarop zij elkaar aanspraken en hun houding,
gebaren of wijze van lopen' (Burke, 16).
Het zal duidelijk zijn dat niet alle kenmerken die Burke noemt direct overdraagbaar
zijn op en relateerbaar zijn aan de benaderingen van de hierboven besproken
kunsthistorici. Maar in één opzicht is er wel een verwantschap tussen
historisch-antropologen en (oude en nieuwe) iconologen van de oude Nederlandse
schilderkunst te signaleren. Dat is de interesse voor het niet direct afleesbare, het
‘onderhuids’-verborgene, en het triviale, het ogenschijnlijk onbeduidende. In dit
opzicht ligt het ‘disguised symbolism’ van Panofsky dicht bij de interpretatie-methode
die Burke zelf hanteert in zijn analyse van het Italiaanse renaissance-portret (Burke,
185-204). Daarbij beschouwt hij ondergeschikte beeldelementen als een
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schoothondje, de houding van een hand, het dragen van een baard, en accessoires
als handschoenen en boeken als de ‘sleutels (...) die ons helpen portretten, en de
culturele context waarin ze [dat wil zeggen de geportretteerden] thuishoorden, te
decoderen’. Zo kan een hond op een portret van een vrouw een symbool zijn van
haar trouw, meer in het bijzonder de trouw die zij, zoals de hond aan haar, háár
meester, haar echtgenoot is verschuldigd. En wanneer zij een paar handschoenen in
haar hand houdt, kan de bijgevolg onbedekte, naakte hand een impliciete toespeling
inhouden op de schoonheid van de vrouw.
Burke interpreteert zulke details als de impliciete tekenen van eigentijdse
maatschappelijke stereotypen, mythen en vooroordelen die men ook in rituelen kan
aantreffen. Burke verheft daarmee-en hierin gaat hij zeer programmatisch te werk-de
schilderkunst tot een serieuze bron voor sociale, antropologisch gerichte geschiedenis.
Gebruikten historici traditioneel schilderijen alleen als illustratiemateriaal, Burke
geeft aan schilderijen, net als aan literaire teksten, dezelfde status van primaire bron
die historici voorbehielden aan officiële schriftelijke documenten en ambtelijke
stukken. Kunst, literatuur en rituelen horen volgens Burke in dezelfde rij als zulke
documenten thuis, wanneer het erom gaat de ‘onderhuidse’ sociale leefregels en
waarden van een samenleving op het spoor te komen.
Voor ons betoog is het van belang erop te wijzen dat hier in feite het omgekeerde
gebeurt van wat de jonge generatie kunsthistorici doet: terwijl zij het antropologisch
werkterrein als bron of referentiekader voor hun iconologische duidingen van de
schilderkunst ontdekken, wordt de schilderkunst voor historisch-antropologen
‘salonfähig’ als bron. Men kan zelfs zeggen dat historici als Burke zelf proeven van
iconologische uitleg geven. Het verschil met de uitleg van kunsthistorici bestaat
hoofdzakelijk uit het feit dat dezen er over het algemeen naar streven de voorstelling
in haar geheel symbolisch te ontleden, terwijl de historici veelal alleen één bepaald
motief interpreteren. Maar voor het overige zijn schilderkunst en ritueel elkaar
gelijkwaardig geworden als duidingsveld, als
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ploegakker voor de verschillende historische disciplines. Iconologie en historische
antropologie lijken betrokken in dezelfde beweging van moderne geschiedschrijving.

Iconologie en historische antropologie toegepast op de zeventiende-eeuwse
Nederlandse schilderkunst
Tot nog toe hebben wij ons beziggehouden met enkele voorbeelden uit de iconologie
van de Nederlandse schilderkunst van de vijftiende en zestiende eeuw en een blik
geworpen op het contemporaine Italiaanse portret zoals een historicus als Burke dat
ziet. Maar ook in de bestudering van de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende
eeuw valt er een zekere toenadering te bespeuren tussen de iconologie en de
historische antropologie, althans bij sommige beoefenaren daarvan. Vooralsnog
echter is de opening die historici maken naar de schilderkunst en de iconologie
duidelijker dan de oriëntatie van kunsthistorici op het werkterrein van
historisch-antropologen.
Een voorbeeld van deze grensoverschrijding door historici biedt het werk van de
Britse historicus Simon Schama. Zijn studie Overvloed en onbehagen is een van de
bekendste recente cultuurhistorische interpretaties van de Nederlandse
zeventiende-eeuwse maatschappij, waarin analyses van beeldende kunst een integraal
bestanddeel vormen van het betoog (Schama 1987). Een van zijn recensenten heeft
Schama's boek ‘een historische antropologie van de Gouden Eeuw’ genoemd, en
heeft gewezen op de antropologische begrippenparen die de grondstructuur van zijn
betoog vormen (Dekker). Natdroog, vuil-schoon, buiten-binnen zijn begrippen die
uiteindelijk te herleiden zijn tot de fundamentele tegenstelling reinheid-onreinheid
van het menselijk lichaam, een tegenstelling die alle volken kennen en die sommige
antropologen doortrekken naar het maatschappelijk leven in het algemeen. Schama
is sterk beïnvloed door deze structuralistische stroming in de antropologie en hanteert
zulke begrippen om het morele
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Pieter de Hoogh, Binnenhuis met vrouwen bij een linnenkast (1663). Rijksmuseum, Amsterdam

normen- en waardenpatroon te beschrijven dat ten grondslag ligt aan alledaagse
rituele handelingen zoals het boenen van de stoep, het straffen van gevangenen en
de zorg om de armen. Ook simpele dingen als een bezem of een borstel zijn volgens
Schama in de zeventiende eeuw opgenomen in een heel netwerk van morele
associaties. Zogenaamde emblemata-boeken, verzamelingen van afbeeldingen van
voorwerpen en handelingen die werden voorzien van een (raadselachtig) motto
erboven en een korte uitleg eronder, vormen een dankbare bron voor zijn duidingen
van het morele skelet dat onder de huid van het alledaagse leven ligt. Ook de
‘realistische’ schil-
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derkunst van de zeventiende eeuw, die ogenschijnlijk vaak niet meer doet dan het
vastleggen van de alledaagse werkelijkheid, onderwerpt Schama aan zijn
historisch-antropologische scalpel. Niet alleen voorstellingen van huishoudelijke
activiteiten (zie p. 155), maar ook minder voor de hand liggende voorstellingstypen
als het stilleven komen onder het mes. Zelfs het geschilderde landschap leent zich
voor zijn sonderingen van de ‘morele geografie’ in de Gouden Eeuw. Dit laatste
genre komt niet aan bod in Schama's Overvloed en onbehagen, maar is het onderwerp
van een essay dat hij schreef voor de catalogus bij de grote landschapstentoonstelling
enkele jaren geleden in het Rijksmuseum te Amsterdam (Schama 1987/88). Het loont
de moeite iets nader op dit essay in te gaan, omdat het in deze catalogus voorafgaat
aan een ander essay dat een goed voorbeeld vormt van de toepassing van de
Panofskyaanse iconologie op de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende-eeuw
(Bruyn). Daarmee maakt deze catalogus het mogelijk ook de verschillen tussen beide
benaderingen toe te lichten. Overigens maakt de bundeling van artikelen als zodanig
duidelijk dat men de historisch-antropologische benadering van Schama als verwant
genoeg aan de traditionele iconologie van Bruyn ervaart om ze naast elkaar in een
specifiek kunsthistorische context-een museum-tentoonstelling-te presenteren.
Schama stelt in zijn bijdrage dat er een samenhang moet zijn tussen drie vormen
van ‘landwinning’ die de eerste helft van de zeventiende eeuw te zien geven: de
opkomst van de ‘realistische’ Nederlandse landschapschilderkunst, het ontstaan van
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de inpoldering van grote stukken
water in het territorium van de nieuwe republiek. Het geschilderde landschap van de
jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw, zegt Schama, laat de typische
eigentijdse lokale geografie zien: een plat land bestaande uit zand, modder en onkruid,
door de wind gekromde bomen en haveloze woningen (zie afbeelding). De
structuurloze fysionomie van dit land onderstreept het ogenschijnlijk stuurloze,
onbepaalde handelen van de mensen die er wonen: zij zitten, praten, lopen of vissen
‘zo maar’ in het
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Salomon van Ruysdael, Landschap met zandweg (1628). Norton Simon Foundation, Pasadena

rond, zonder duidelijke richting of doel. Het is een ‘plotless place’, een land zonder
specifiek verhaal. Maar dit betekent niet dat dit land voor zijn inwoners letterlijk en
figuurlijk geen betekenis had. Het geschilderde landschap getuigt volgens Schama
van ‘enthousiasm for local scenery’, van ‘a pride of place’, van een gevoel van
nationale trots op de verschillende vormen van landwinning, met alle normatieve en
morele associaties van dien. Het povere, bescheiden en nederige karakter van dit
land roept evenzeer bepaalde morele waarden bij de beschouwer op als de ‘misérables’
waarmee deze landschappen zijn gestoffeerd. De windmolens, kerktorens en de
bastions waarmee het land is bezaaid, zijn net als de vissersfiguurtjes de uiterlijke
tekens waarop zich deze ‘patriottische’ associaties richtten. De overwinningen op
de Spanjaarden en het water speelden hierin een rol, net zo goed als de vlijt en de

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

158
nijverheid van boeren en vissers, die even zo vele tekenen inhielden van de morele
deugdzaamheid van de Nederlander, om het even of deze een arme boer dan wel een
rijke burger was.
De maatschappelijke veranderingen na 1650 vinden volgens Schama ook hun
neerslag in dit soort schilderijen. Nu gaan de ‘heroïsche’ landschappen van Jacob
van Ruisdael uit het midden van de zeventiende eeuw de ‘native habitat’ (een typisch
antropologische term) een haast universele betekenis verlenen; ze verschijnen op het
moment dat de economie een grote expansie vertoont en zich een in verhouding tot
de eerste helft van de eeuw meer kosmopolitische cultuur manifesteert in steden als
Amsterdam. Terwijl op Jan van Goyens schilderijen uit de eerste helft van de
zeventiende eeuw de burger zich nog mengt onder het vissersvolk, brengen de latere
gepolijste schilderijen van diens leerling Albert Cuyp een sociaal onderscheid tussen
heer en knecht, patriciër en loopjongen tot uitdrukking. Dit is een teken van de
veranderde maatschappelijke verhoudingen en van het uitkristalliseren van een
gevestigde orde van machtigen en rijken (en van de kasten der armen).
Het is Schama's overtuiging dat niet elke annblik van een stoffer of een
visserswoning op een zeventiende-eeuws Nederlands schilderij een proces van
bewùste overdenking van zulke associaties bij de beschouwer teweeg heeft gebracht.
Dit is niet de meest overtuigende bewering in zijn argumentatie. Want de associaties
die hij noemt-nationale trots, vlijt, bescheidenheid, deugdzaamheid enzovoort-zijn
moeilijk voorstelbaar zonder verstandelijke component. Ook de nationale trots die
Schama omschrijft is geen ‘primitief’ gevoel, maar een uitdrukking van een complex
historisch besef. Het zijn zeer bepaalde objecten-stadswallen, bastions, kerktorens-en
specifieke geografische gesteldheden die deze associaties oproepen. Dat is heel iets
anders en concreters dan het gevoel van ‘atmosferisch realisme’ dat de moderne
beschouwer vaak verbindt met het zeventiende-eeuwse Nederlandse landschap. Ik
heb de indruk dat Schama met dit soort beweringen aansluiting zoekt bij antropologen
die ervan overtuigd zijn dat
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het morele waardenpatroon van een samenleving, dat door de deelnemers vaak
onuitgesproken en daardoor ‘bedekt’ blijft, juist in ‘stomme’ visuele tekens op het
spoor te komen is. Schama spreekt in dit verband van een ‘collective mentality’
waarin de genoemde associaties rusten, en vermijdt het leggen van al te directe en
expliciete verbanden tussen bepaalde associaties en bepaalde voorstellingen of
onderdelen daarvan. Dit laatste is een zwakte in Schama's benadering en lijkt mij
ingegeven door zijn wens zich te distantiëren van de lexicalistische benadering van
de Panofskyaanse iconologie, waar een precies omschreven denkbeeld, zoals een
geloofsconcept of een allegorie, wordt verbonden met een specifiek detail. Hoewel
hij de iconologische uitleg van het zeventiende-eeuwse landschap in het essay dat
direct op het zijne volgt niet met zoveel woorden noemt, is het duidelijk dat zijn
kritiek zich mede hierop richt.
Het betreffende artikel van de Amsterdamse emeritushoogleraar Josua Bruyn is,
hoewel methodisch traditioneel, innovatief in de toepassing van deze methode op
een terrein van de schilderkunst dat tot dat moment voor de iconologie ‘terra
incognita’ was. Het is de moeite waard bij dit essay stil te staan, omdat het de
Panofskyaanse iconologie in haar meest actuele vorm vertegenwoordigt. Eerst moet
ik echter enige aandacht besteden aan de opvattingen van de Utrechtse kunsthistoricus
Eddy de Jongh, die lange tijd als paradigmatisch hebben gegolden voor de toepassing
van Panofsky's methoden en inzichten op de zeventiende-eeuwse schilderkunst, in
het bijzonder de genreschilderkunst (De Jongh 1971; 1976).
Volgens De Jongh is het realisme van veel zeventiende-eeuwse Nederlandse
schilderijen in zekere zin schijn, omdat de voorstelling enerzijds kan worden gelezen
als een weergave van de zichtbare werkelijkheid, anderzijds ook als een zinnebeeldige
uitdrukking (in letterlijke en figuurljke zin) van een bepaald idee of concept. Zo kan
men Isack Elyas' Feestend gezelschap, in het Rijksmuseum te Amsterdam (zie p.
161), beschouwen als een momentopname van een feestelijke maaltijd van een groep
gegoede zeventiende-eeuwse burgers. Tegelijkertijd echter kan men het schilderij
opvatten als een
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voorstelling van de in realistische vermomming gestoken personificaties van de Vijf
Zintuigen (De Jongh 1976, 113): het Gehoor (de luitspeler), het Gezicht (de oude
man die een tekst voordraagt of zingt), de Reuk (de vrouw met een hondje op schoot),
de Smaak (de man die een glas ondersteboven houdt) en het Gevoel (de staande
jongen met een glas en een hoed in zijn handen). Anders dan in de zestiende eeuw,
waar zulke personificaties met de bijbehorende attributen een min of meer vaststaande
beeldtraditie volgden en dus als zodanig direct herkenbaar waren, maakt de realistische
vermomming in Elyas' schilderij de identificatie van de zinnebeeldige figuren wat
lastig. Niet alleen moet men als het ware door het realisme heen kijken, maar de
vermomming maakt ook dat de uitlegger niet helemaal zeker kan zijn van zijn zaak.
Zo kan de man met het omgekeerde glas, wiens gezellin bijzonder dicht naast hem
(misschien wel op zijn schoot) zit, ook het Gevoel uitbeelden. De staande jongen
zou dan de Smaak moeten symboliseren. Deze ambivalentie hoeft niet tegen de
‘disguised symbolism’-gedachte als zodanig te pleiten, want volgens De Jongh was
de zeventiende-eeuwer dol op ‘aengename duysterheyt’ (Jacob Cats), op raadsels
die een uitdaging vormden voor zijn geestelijke souplesse en morele inzicht.
De vele uiterst populaire emblemata-boeken met hun rebusachtige beeld- en
tekstcombinaties deden evenzeer een appel op de vindingrijkheid van de
lezer/beschouwer. Ook daar moest deze een bepaalde moraal destilleren uit een bij
eerste aanblik raadselachtig plaatje. Een bellenblazend jongetje bijvoorbeeld, met
daaronder de tekst homo bulla (de mens is als een zeepbel) kon hem de
vergankelijkheid van het leven doen overdenken. Op Elyas' schilderij staan de Vijf
Zintuigen evenmin op zichzelf, maar houden ze een waarschuwing in voor het
echtpaar geheel rechts, en dus ook voor de beschouwer die ze aankijken, om zich
niet over te geven aan de verleidingen van de zintuigen, zoals de disgenoten dat doen.
De schilderijtjes aan de muur op de achtergrond maken de pointe van de moraal
zichtbaar: het ene beeldt de Zondvloed af, liet andere een gevechtsscène. De strekking
van deze ‘visuele preek’ is, dat de mens het gevecht met de wereldse genoegens
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Isack Elyas, Feestend gezelschap. Rijksmuseum, Amsterdam

(de zintuigen) moet aangaan, om niet in zondigheid te sterven en het Eeuwig Leven
na de dood te verspelen. Het feit dat deze geestelijke, moraliserende boodschap is
gevat in een oogstrelende, sensuele voorstelling van feestende Zintuigen, maakt dat
lering en vermaak hier hand in hand gaan.
Deze benadering van De Jongh, dat behoeft verder geen betoog, gaat terug op de
methode van Panofsky: ook De Jongh tracht een symboliek op het spoor te komen
die ‘achter’ het direct zichtbare ligt verborgen. Dat het in vijftiende-eeuwse
schilderijen om een religieuze symboliek en in zeventiende-eeuwse schilderijen om
een morele boodschap gaat, is slechts een gradueel verschil. Ook de moraal van de
zeventiende-eeuwers was nog geheel ingebed in een religieus wereldbeeld. Beide
benaderingen zijn in de kern tekstgericht.
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Panofsky beroept zich op de religieuze geschriften van de late middeleeuwen, De
Jongh vooral op emblemata-boeken, die hij niet alleen ter verklaring van het
moraliserende gehalte van de voorstelling, maar vaak ook van individuele details
aanhaalt. Ik ga verder niet in op de verschillen tussen beide iconologen; ik wijs er
alleen op dat De Jonghs benadering een verdieping en verfijning van Panofsky's
iconologische methode inhoudt. De Jongh past ze toe op grote hoeveelheden
schilderijen, relateert deze aan een heel complex van morele normen en waarden, en
heeft oog voor de problematiek van meerduidigheid en ambivalentie.
De Jonghs uitleg is door hemzelf en een hele reeks navolgers (die helaas vaak
minder genuanceerd te werk zijn gegaan dan hij) vooral toegepast op
genrevoorstellingen en stillevens. De zeventiende-eeuwse landschapschilderkunst
is echter, tot het verschijnen van Bruyns artikel in 1987, op enkele uitzonderingen
na geheel verstoken gebleven van deze benadering. Bruyns eerste uitgangspunt was
de simpele overweging: indien de zeventiende-eeuwse genreschilderkunst onder de
oppervlakte van een ‘realistisch’ tafereeltje uit het dagelijks leven een diepere
symboliek herbergt, waarom zou het dan anders zijn gesteld met het even ‘realistisch’
geschilderde landschap? Maar een tweede, fundamentelere reden om ook het
landschap aan een iconologische analyse te onderwerpen, is Bruyns overtuiging dat
de interpretaties van Panofsky en De Jongh hebben aangetoond dat de
laat-middeleeuwse religieuze en morele denkbeelden doorwerken in de
zeventiende-eeuwse Nederlandse cultuur en dat de schilderkunst van de vijftiende
en zestiende eeuw dezelfde symbolische beeldtaal hanteert als de zeventiende-eeuwse
schilderkunst. Bruyns opvatting is dat de zeventiende-eeuwse cultuur in de
Nederlanden in wezen een conservatieve was, waarin het bindende element met het
verleden de religie en de moraal was. Ook Schama beschouwt het sociale
normenpatroon als het bindende element van deze cultuur, maar verbindt dat element
met een nieuw nationaal zelfbewustzijn, hetgeen juist een besef van een breuk met
het verleden met zich meebrengt. Bruyn hecht er veel belang aan te laten zien dat de
symbolische
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Rembrandt, Landschap met een stenen brug. Rijksmuseum, Amsterdam

beeldtaal van het zeventiende-eeuwse Nederlandse landschap deel uitmaakt van een
eeuwenoude, wijd verbreide beeldtaal. Dit doet hij niet alleen omdat zijn cultuurbegrip
dat impliceert, maar ook omdat hij het methodische advies van Panofsky volgt, elke
iconografische of iconologische interpretatie van een kunstwerk te onderbouwen met
verwijzingen naar literaire en beeldtradities. Zo tracht hij vaak voorkomende
individuele landschapsmotieven als een brug, een kerktoren of burcht, een hoge berg,
ruïne of herberg, alsook typen stoffage-figuren als de wandelaar en de reiziger, te
traceren tot bijbelse allegorieën en teksten in religieuze emblemata-boeken. Tevens
relateert hij ze aan qua motief verwante, allegorische voorstellingen in de
zestiende-eeuwse schilderkunst.
In Bruyns visie is Rembrandts Landschap met een stenen brug in het Rijksmuseum
niet de expressie van de esthetische na-
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tuurbeleving van de kunstenaar, maar een vertaling in realistische landschapsmotieven
van een traditioneel iconografisch programma. Volgens deze interpretatie is de
herberg links op de voorgrond het zinnebeeld van de zondige wereld die de
levenspelgrim (de wandelaar met een stok over zijn rug) links moet laten liggen om
via Christus (de brug die hij op het punt staat over te steken) het Hemelse Koninkrijk
te bereiken dat hem in het vooruitzicht is gesteld, gesymboliseerd door de nauwelijks
zichtbare kerktoren rechts op de achtergrond. Daarmee is dit ogenschijnlijk profane
landschap erfgenaam van het religieuze gedachtengoed van de late middeleeuwen.
Deze uitleg is voor verscheidene kunsthistorici de druppel geweest die de emmer
van hun ongenoegen over de iconologische benadering van de Nederlandse
schilderkunst heeft doen overlopen. Tot de bezwaren die zij tegen deze methode
hebben, behoren de volgende (Sluijter). De iconologie is gefixeerd op literaire teksten
en doet daarbij ten onrechte, alsof het bestaan van zulke teksten, waarvan er niet één
is aan te wijzen die rechtstreeks als bron voor een schilderij heeft gediend, de
symbolische lezing van de voorstelling ‘bewijst’. De iconologie veronachtzaamt
bovendien de vorm van het kunstwerk. Op zoek naar een onzichtbare en bij
ontstentenis van concrete bronnen dus uiteindelijk onbewijsbare symbolische inhoud
‘achter’ de voorstelling gaat deze methode voorbij aan datgene wat juist door velen
als het meest wezenlijke van het kunstwerk wordt ervaren: het ‘realisme’ van de
voorstelling. De iconologie zet de waarden van de Nederlandse schilderkunst op hun
kop. Een derde bezwaar is dat de religieusmoraliserende boodschap die de iconologie
meent bloot te leggen, van een schilderij een preek maakt. Dit roept bij menige
twintigste-eeuwer onaangename associaties op, reden om te twijfelen aan de
interpretatie-methode die tot zulke uitkomsten leidt. Bovendien lijkt het moraliserende
gepreek tegen de zondigheid van de wereld moeilijk te rijmen met de schoonheid
van de schilderkunst en de liefde voor de uiterlijke verschijningsvorm van de dingen
die spreekt uit het realisme van de voorstelling. Hoe zou de zeventiende-eeuwer,
alsook zijn vijftiende- en zestiende-eeuwse voorvaderen, ge-
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noegen hebben kunnen nemen met, en zelfs betalen voor schilderijen waarvan de
uiterlijke schoonheid rechtstreeks wordt ondermijnd door de onderliggende boodschap:
houdt u verre van de wereld en haar verleidingen? Niet alleen schept de iconologie
van de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst een kloof tussen vorm en
inhoud, maar ze komt met een uitleg die vorm en inhoud tot elkaars tegengestelden
maakt.
Hier valt een belangrijk verschil tussen de benaderingen van enerzijds De Jongh
en Bruyn en anderzijds Schama te constateren. Ook Schama gaat uit van
tegenstellingen-binnen-buiten, enzovoort-maar zijn centrale these is dat men in de
zeventiende eeuw telkens heeft geprobeerd de tegenstellingen, hoe groot ze ook
waren, te overbruggen. Wanneer een genre-schilderij van Jacob Ochtervelt uit 1665
een paar straatmuzikanten laat zien die in de deuropening van een burgerlijke woning
hun lied ten gehore brengen voor de vrouw des huizes, haar meid en haar kind, dan
is daarmee natuurlijk wel een contrast in beeld gebracht tussen arm en rijk, buiten
en binnen, gevaar en veiligheid. Maar de fooi die de muzikanten zullen krijgen,
overbrugt die tegenstelling en moet worden gezien in het licht van de liefdadigheid
jegens de armen die de mens (als die zich dat kan veroorloven) moet bedrijven, wil
hij niet zijn zielerust (en hemelse zaligheid) op het spel zetten. Tussen de geschilderde
‘bordeeltjes’, waaraan de zeventiende-eeuwse Nederlandse kunst zo rijk is, en de
propere interieurvoorstellingen van De Hoogh en andere kunstenaars bestaat
uiteindelijk een verband, omdat in de woorden van Schama's recensent Dekker: ‘het
ideale huisgezin bestond bij gratie van de bordelen, die als het ware “het vuil
opzogen”’ (Dekker, 100). Daar waar de historisch-antropoloog meent een
onderliggende samenhang te mogen zien tussen schilderijen die het ‘lelijke’ en ‘vuile’
tonen, en schilderijen die het ‘schone’ verbeelden, presenteert de iconologie ons een
moeilijk te verteren kloof tussen prekerige, ‘negatieve’ inhoud en schone, ‘positieve’
vorm in het individuele schilderij.
Men kan zich natuurlijk op het standpunt stellen dat men conflicterende
interpretaties gewoon naast elkaar moet laten
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staan zonder te proberen ze met elkaar te verzoenen, zoals ook in de Amsterdamse
landschapscatalogus is gebeurd. Dit zou men een typisch post-modernistisch standpunt
kunnen noemen. Maar men kan ook de behoefte voelen om de verschillende
benaderingen op elkaar af te stemmen en de barrières tussen de iconologie en de
historische antropologie verder te slechten. Een probleem waarvoor de kunsthistoricus
dan staat, is dat hij misschien al te snel geneigd zal zijn de problemen in eigen huis
in te ruilen voor de succesformule van de cultuurhistoricus. Het gedetailleerde
graafwerk naar de specifieke betekenis(sen) en de beeldtradities van individuele
motieven zou hij wellicht willen vervangen door een generalistische, op de
antropologie geïnspireerde aanpak die tegenstellingen in één verklaringsmodel weet
onder te brengen. Het moet mijns inziens echter nog blijken of de aanpak én de
resultaten van De Jongh cum suis au fond zo verkeerd zijn, en een benadering als
die van Schama wel zo verkieslijk is. Het is van belang erop te wijzen dat het geloof
in de traditionele iconologische methode en haar resultaten wel aan het tanen is, maar
dat nog geenszins is bewezen dat deze benadering geen hout snijdt. Het behoeft nog
meer onderzoek, voordat men kan vaststellen of de geschetste tegenstelling tussen
aangename vorm en belerende inhoud wel zo a-historisch is als sommigen geloven,
of minder scherp, omdat de belering niet zo serieus moet worden genomen en de
tegenstelling tussen vorm en inhoud veeleer als spel moet worden opgevat (zie voor
verdere discussie: Sluijter; Falkenburg; Hecht).
Wanneer kunsthistorici zich bij de bestudering van de Nederlandse
zeventiende-eeuwse schilderkunst willen richten naar historisch-antropologen, is
men niet alleen aangewezen op het voorbeeld van Schama, wiens generalistische (en
al te statische) modellen niet of nauwelijks bruikbaar zijn bij een gedetailleerde
analyse van het individuele kunstwerk in al zijn gelaagdheid. Ik wil dit hoofdstuk
afsluiten met een korte bespreking van de aanpak van een historicus die voor het
traditionele iconologisch onderzoek betere aanknopingspunten biedt, en bovendien
tegemoet komt aan de terechte roep om ook de vorm van het kunstwerk te betrekken
bij een iconologische interpretatie.
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Aangezien het etiket ‘historische antropologie’ door Burke is gebruikt om het werk
van een aantal uiteenlopende historici onder een gemeenschappelijke noemer te
brengen, kan het geen kwaad deze term ook voor het werk van de Amsterdamse
historicus Herman Roodenburg te gebruiken. Exemplarisch voor zijn benadering is
een recent verschenen artikel, ‘De “hand van vriendschap”. Over het handen schudden
en andere gebaren in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën’ (1993).
Roodenburg gaat niet uit van vooropgezette antropologische modellen, maar wil de
geschiedenis schrijven van allerlei vormen van non-verbale communicatie in de
Nederlanden van de zeventiende eeuw, die met het lichaam te maken hebben.
Lichaamshouding, gebaren, kleding, mode en manieren, maar ook de maatschappelijke
fatsoensnormen en de persoonlijke gevoelens die hierin tot uitdrukking komen,
vormen zijn studieterrein. Weliswaar oriënteert Roodenburg zich op het werk en de
methoden van bepaalde antropologen, zoals The Presentation of Self in Everyday
Life (New York 1959) van Erving Goffman, maar hij gaat daarbij geheel
pragmatisch-eclectisch te werk. Hij maakt ook gebruik van de inzichten van
sociologen (Norbert Elias' civilisatie-theorie), kunsthistorici (De Jongh evenzeer als
Vandenbroeck en andere dissidenten in het iconologische kamp) en allerlei
medehistorici (in het bijzonder historisch-antropologen en mentaliteitshistorici als
Peter Burke, Keith Thomas en Robert Muchembled). Als bron zijn kerkeraadsnotulen
voor hem net zo bruikbaar als schilderijen en prenten, etiquette- en emblemataboeken.
Wat Roodenburg met andere historisch-antropologen gemeen heeft, is zijn
belangstelling voor het indirecte, terloopse, onuitgesprokene, of onuitspreekbare-de
achterkant, om niet te zeggen de onderkant van de geschiedenis, die vaak
veelzeggender tekens van een cultuur bevat dan het bewust gezegde in woord of
beeld. Zijn interesse in de symboolwaarde van het non-verbale element in de
communicatie van maatschappelijke waarden en normen, gevoelens en attitudes,
richt zich wat de schilderkunst betreft juist op datgene wat de traditionele iconologie
buiten beschouwing laat: het ‘voor-iconografische’ voorstellingselement dat direct
aansluit bij de dagelijkse leefwereld van de zeventiende-eeuwer.
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Het is verhelderend om Roodenburgs benadering te vergelijken met die welke
Panofsky heeft voorgesteld om de voorstelling op dit niveau te interpreteren. Panofsky
heeft de term ‘voor-iconografische beschrijving’ gebruikt als omschrijving van de
soort interpretatie die hier wordt verlangd. Hij vond de praktische levenservaring
van de kunsthistoricus, aangevuld met zijn kennis van de stijlgeschiedenis, voldoende
om de voorstelling op dit niveau te begrijpen. Om dit toe te lichten beschreef Panofsky
welke informatie men kan opmaken uit het simpele-in zijn tijd ongetwijfeld veel
vaker dan nu voorkomende-gebaar van iemand die zijn hoed afneemt voor een kennis
die hij op straat tegenkomt. Het registreren van het feit als zodanig, en van de
persoonlijke manier waarop de hoed wordt afgenomen, rangschikte Panofsky onder
het verstaan van de ‘Klasse primärer oder natürlicher Bedeutungen’ die het leven
van alledag vereist. Het begrijpen van zo'n gebaar op een schilderij veronderstelt
dezelfde primaire ervaringskennis. Maar het begrijpen van dit gebaar als een groet
en als een symbool van hoffelijkheid en vriendschap, hoort tot het verstaan van
bepaalde culturele conventies en gebruiken. Binnen de schilderkunst is dit ‘diepere’
begrijpen het terrein van de iconografie.
Roodenburg nu toont in zijn artikel aan dat zoiets als het op- en afzetten van een
hoed bij een begroeting, ja zelfs het al dan niet ophebben van een hoed in een bepaalde
situatie, niet als een natuurlijk gegeven los van specifieke historische gedragsnormen
kan worden herkend en verstaan. Anders gezegd, en op de schilderkunst toegespitst:
het domein van de symbool-analyse wordt niet betreden nà de opstap van de
voor-iconografische interpretatie, men betreedt het direct. Het ‘primaire’ gebaar of
de ogenschijnlijk ‘natuurlijke’ houding behoort ook tot de wereld van symbolische
conventies, en is meteen voorwerp van cultuurhistorische interpretatie.
Zo dragen op Rembrandts Staalmeesters de geportretteerde magistraten als
uitdrukking van hun maatschappelijke waardigheid en rang een hoed, in tegenstelling
tot de bediende op de achtergrond die blootshoofds is weergegeven. Nu is dit ook
nog wel begrijpelijk voor een moderne beschouwer zon-
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Frans Hals, Portret van Willem van Heijthuysen. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel

der bijzondere cultuurhistorische kennis, maar gecompliceerder ligt dit bij Frans
Hals' Portret van Willem van Heijthuysen. Deze rijke koopman is weergegeven met
de attributen van een ruiter: hij draagt laarzen met sporen en heeft een zweep in de
hand. Het feit dat hij in een gemakkelijke houding, wippend op zijn stoel, is
weergegeven wekt de indruk dat wij niet te maken hebben met een portret dat bestemd
is geweest voor
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publiek vertoon, maar voor de privé-sfeer. Dit is een interpretatie waartoe ook een
moderne beschouwer, uitgaande van zijn algemene levenservaring, in staat is.
Roodenburg maakt echter duidelijk dat een nauwkeuriger begrip van de symbolische
zeggingskracht van de houding van Van Heijthuysen alleen mogelijk is wanneer men
deze interpreteert in termen van zeventiende-eeuwse gedragsconventies. Onder
verwijzing naar de etiquetteboeken van die tijd laat Roodenburg zien dat deze houding
kan worden opgevat als een teken van zorgeloosheid of zelfs onverschilligheid van
de geportretteerde jegens de persoon tegenover hem, de schilder of de beschouwer.
Hij heeft namelijk zijn ene been over het andere geslagen en een heer behoorde zijn
benen niet te kruisen, laat staan te wippen op zijn stoel. Uit deze houding is niet
zonder meer het karakter van de zitter af te lezen (zijn ‘innerlijke losheid’); van Van
Heijthuysen is ook een ander door Frans Hals geschilderd portret bekend, waarin hij
zich in een stijve, statige pose aan de toeschouwer presenteert. Ook is deze houding
niet te interpreteren als een toevallig ‘realistisch’, en daarmee onbeduidend gegeven.
Deze houding zegt iets over sociale gedragsconventies, en over het breken daarvan.
Hoe men deze ‘stijlbreuk’ hier nu precies moet beoordelen blijft een kwestie van
interpretatie. De status van de toeschouwer (de schilder) in de ruimte waarin Van
Heijthuysen zich bevindt, of van de (door de schilder of de zitter ‘gedachte’)
beschouwer van het schilderij kan daarbij evenzeer een rol spelen als de aard van
het voorgestelde interieur, alsmede de kleding van de geportretteerde en de
toespelingen op de activiteit die daarin besloten liggen. Maar, welk antwoord wij
ook geven, het zijn telkens sociale categorieën waarin wij moeten denken.
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Conclusie
Historisch-antropologen als Burke en Roodenburg maken duidelijk dat ogenschijnlijk
moeilijk te objectiveren aspecten van een voorstelling zoals houdingen en gebaren
en dergelijke, of ze nu door de schilder of de voorgestelde persoon bewust in scène
zijn gezet of niet, een symbolische zeggingskracht hebben binnen de non-verbale
communicatie van sociale gedragsconventies. Het terrein waarbinnen deze vorm van
communicatie functioneert, is niet alleen het openbare leven zelf, maar strekt zich
ook uit tot de schilderkunst, zelfs tot schilderijen die zijn gemaakt voor receptie in
de privésfeer. Daarmee wordt het symbolische gehalte van voorstellingselementen
die in de Panofskyaanse traditie tot de ‘natuurlijke’ voorstellingswereld werden
gerekend en buiten beschouwing bleven, even traceerbaar als de iconografie en het
symbolische gehalte van het literaire voorstellingselement. Deze historici dragen,
met andere woorden, bij aan een verruiming van de iconologische benadering van
de Nederlandse schilderkunst. De ‘natuurlijke’ voorstellingswereld, zelfs de
persoonlijke leefsfeer zoals die op zo veel zeventiende-eeuwse genre-schilderijen en
portretten is weergegeven, komt binnen de horizon van deze met een sociale dimensie
verrijkte iconologie te liggen.
Ik wil mij niet overgeven aan bespiegelingen over de vraag waar het met de
iconologie van de vijftiende-, zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlandse
schilderkunst over het geheel genomen naar toe gaat, of naar toe zou moeten gaan.
Ik constateer slechts dat zich bij een aantal jongere kunsthistorici een oriëntatie op
antropologische interpretatie-methoden manifesteert, die aansluit bij een vergelijkbare
gerichtheid onder cultuurhistorici. Dat een verdere toenadering van de traditionele
iconologie en de historische antropologie wenselijk is en deze interpretatie-methoden
tot een integrale benadering zouden moeten worden ontwikkeld, wil ik in elk geval
als persoonlijke mening uitspreken.
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Naast de beide redacteuren van deze bundel, Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans,
wil ik Frits Scholten en Herman Roodenburg hartelijk danken voor hun waardevolle
commentaren op een eerste versie van dit hoofdstuk.
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Hoofdstuk 5 Frans Jozef Witteveen Een bril voor het onschuldige
oog. Marxisme, neo-marxisme en post-marxisme in de
kunstgeschiedenis
De plaats van het marxisme is onduidelijk geworden na de ingrijpende politieke
veranderingen die vanaf 1989 in Oost-Europa en de Sovjet-Unie hebben
plaatsgevonden. Het debat over de toekomst van het marxisme is nog nauwelijks op
gang gekomen. Intussen meent de kapitalistische post-industriële maatschappij,
waarin meer dan ooit het recht van de sterkste geldt, het gelijk aan haar kant te krijgen
en lijken rechtse denkbeelden terrein te winnen. In de schaduw van deze
ontwikkelingen is ook de marxistische kunstgeschiedenis op zoek naar een nieuwe
positiebepaling. Voor de kunstgeschiedenis zijn de ideeën van Marx pas na de Eerste
Wereldoorlog produktief geworden. Sindsdien zijn ze, parallel aan maatschappelijke
ontwikkelingen, voortdurend gereviseerd en, naar aanleiding van veranderende
filosofische inzichten, op vele punten verfijnd. Het is de vraag of de onttakeling van
het communisme als politiek systeem ook het einde betekent van de marxistische
oriëntatie in het kunsthistorisch denken.
In dit hoofdstuk zullen de verschillende standpunten aan de orde komen van een
benadering van beeldende kunst waarin sociaal-economische en politieke factoren
een overheersende rol spelen. Centraal staan de theorieën van Marx, waarvan een
voorlopige definitie van de marxistische kunstgeschiedenis is afgeleid. Deze luidt
dat de esthetische kwaliteit van een kunstwerk plus de iconologische inhoud niet los
kunnen worden gezien van ideologische en sociaal-economische elementen. Marx
zelf was tegenstander van een autonome wetenschappelijke kunsthistorische discipline,
omdat deze opgenomen diende te worden in de wetenschap van de geschiedenis.
Inherent hieraan komen vragen op over de precieze afbakening en positie van de
marxistische kunstgeschiedenis. Is
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ze, in ruime zin, een vorm van kunstgeschiedschrijving die door marxisten wordt
beoefend, met een fixatie op thema's als klassenconflicten, economische
belangenstrijd, vervreemding en ideologie? Kan ze op één lijn worden gesteld met
dat wat kritische kunstgeschiedenis wordt genoemd, die vooral is gericht op de
ontmythologisering van de burgerlijke idealen? Tenslotte is er nog de klemmende
vraag: welke betekenis kunnen marxistische ideeën op dit moment nog hebben in de
produktie, de presentatie en de bestudering van beeldende kunst?
Deze vragen worden in dit hoofdstuk globaal gekoppeld aan de drie opeenvolgende
fasen in het marxistisch georiënteerde kunsthistorisch onderzoek. Deze driedeling
heeft geen absolute betekenis maar is hier slechts vanwege de overzichtelijkheid
gemaakt. In de pionierstijd tussen de beide wereldoorlogen, lag de nadruk vooral op
klassenverschillen en economische belangen in de produktie van kunst en probeerde
men aldus een nieuwe greep te krijgen op artistieke objecten uit het verleden. In het
onderzoek van de daaropvolgende naoorlogse periode, ook wel neo-marxisme
genoemd, kwam het accent te liggen op kritiek op bestaande kunsthistorische
praktijken. Uit de keuze van onderzoeksgebieden bleek voorts een directe
maatschappelijke betrokkenheid. Inspiratiebronnen waren de theoretische
verhandelingen van de Frankfurter Schule. Ideologie was in deze fase het centrale
begrip. In dezelfde periode kwam ook de stand van zaken van het kunsthistorisch
onderzoek in de Oostbloklanden in beeld. De derde, post-marxistische fase begon
zich theoretisch te manifesteren in het Franse structuralistische en
post-structuralistische denken en werd opeens actueel na de dramatische
ontwikkelingen in het Oostblok. De nieuwe sociaal-economische en politieke
verhoudingen zullen zeker ook gevolgen hebben voor de marxistische
kunstgeschiedschrijving.
Meer dan eens komt in dit hoofdstuk het probleem van de geschiedschrijving zelf
aan de orde. Dit komt voort uit de aard van de marxistische benadering. In het
marxisme, en later ook in de filosofische stromingen die daarop direct reageerden,
speelt het denken over de geschiedenis een belangrijke
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rol. In de marxistische kunstgeschiedschrijving neemt de reflectie op de geschiedenis
dan ook altijd een belangrijke plaats in.
Terugblikkend kan voorlopig worden geconstateerd dat het marxistische ideeëngoed
tot nu toe een tamelijk marginaal bestaan heeft geleid in het kunsthistorisch onderzoek
en dat het nog te vroeg is nu al iets zinnigs te zeggen hoe het 't post-marxisme zal
vergaan. Het marxisme lijkt niet langer de ene ware leer te zijn zoals het
oorspronkelijk zo graag wilde, maar beweegt zich in wisselende posities en vertogen.
Als gevolg hiervan zijn de standpunten in de marxistische kunstgeschiedschrijving
even verdeeld als in elke andere traditie in de kunstgeschiedenis. Als de marxistische
kunstgeschiedenis op dit moment in een crisis verkeert is het tijd, in de nieuw ontstane
sociale, economische en politieke formaties, de uitgangspunten opnieuw aan een
grondig onderzoek te onderwerpen en eventueel nieuwe termen en begrippen te
ontwikkelen. Wanneer die er niet komen kan de marxistische kunstgeschiedenis
worden bijgezet in het mausoleum van kunsthistorische methoden, die de
kunsthistoricus van de toekomst weliswaar hier en daar kunnen inspireren, maar die
als geheel geschiedenis zijn geworden.

De noodzaak van een veranderd perspectief
Voor de sociaal-economische en politieke achtergronden van de kunstproduktie
bestaat, na enig pionierswerk in de jaren dertig, pas vanaf het begin van de jaren
zeventig een vrij algemene gerichte belangstelling. Men kreeg oog voor de rol van
de kunstenaar als producent van kunst, voor het functioneren van het artistieke produkt
in de samenleving, voor de wisselwerking tussen kunstenaar en opdrachtgever, en
tussen kunstenaar en publiek en voor alle problemen die daarmee samenhangen. Ook
werd weer de vraag gesteld naar de maatschappelijke relevantie van kunst. Belangrijk
voor deze nieuwe visie was het artikel in Times Literary Supplement van mei
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1974, waarin de kunsthistoricus T.J. Clark zelfs pleitte voor een gedeeltelijke terugkeer
naar de negentiende-eeuwse Duitse kunsthistorische traditie, die veel meer oog had,
vond hij, voor historische omstandigheden dan de kunsthistorie in zijn tijd. Volgens
Clark moest in de analyse van kunstwerken de relatie tot de ideologie waaruit ze zijn
voortgekomen een veel belangrijker plaats innemen. Hij pleitte echter niet voor een
methode naast andere kunsthistorische methoden, maar voor een kunstgeschiedenis
als plaats waar vragen worden gesteld.
Om het belang van deze oproep van Clark goed te kunnen begrijpen moet men
zich realiseren tegen welke kunsthistorische praktijken hij zich vooral richtte. Naast
het conventionele vakwerk van het vergaren van verifieerbare feiten om daarmee
een zo objectief mogelijk historisch verloop te kunnen reconstrueren, waren er op
dat moment twee andere benaderingen in zwang: de ene was sterk vormgericht, de
andere hield zich in hoofdzaak bezig met de inhoudelijke betekenis van het kunstwerk.
Ondanks uitgebreide detailstudies en intensief empirisch onderzoek steunden beide
invalshoeken op een aantal generalisaties. De formele, vormgerichte benadering gaat
er onder andere van uit dat de menselijke waarneming in alle tijden constant blijft,
ongeacht uiteenlopende culturele omstandigheden. Ze beweert zich bezig te houden
met tijdloze, transcendente en universele zaken. Dit a-historisch perspectief, uitgaande
van de opvatting dat een visuele presentatie-in casu het kunstwerk-in principe voor
elke beschouwer op gelijke wijze toegankelijk is, heeft in de loop van de tijd een
aantal stringente kwaliteitscriteria en esthetische normen ontwikkeld. Deze hebben
tot voor kort geleid tot een onderwaardering van bepaalde vormen van kunst, zoals
volkskunst en niet-westerse kunst, welke in hoofdzaak werden bestudeerd door
antropologen, archeologen en taalkundigen, maar niet of nauwelijks door
kunsthistorici. In een in 1939 verschenen artikel schrikt de invloedrijke Amerikaanse
formalistische kunstcriticus Clement Greenberg er niet voor terug alle kunst die
afwijkt van de esthetische standaard van de kleine (blanke) culturele elite tot kitsch
te verklaren.
Dezelfde soort bezwaren kan men ook hebben ten aanzien
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van het onderzoek naar de inhoudelijke betekenis van een kunstwerk, de iconologie,
inclusief het speurwerk naar diepere lagen waaruit deze betekenissen voortkomen.
Ze steunen op de veronderstelling dat het wereldbeeld van een cultuur in een bepaalde
periode gedurende langere tijd betrekkelijk consistent blijft. Het kunstwerk wordt
gezien als een document van deze veronderstelde algemene visie op het bestaan.
Een van de belangrijkste verdiensten van de sociaal-economische en politieke
benadering van kunst is geweest dat ze een correctie heeft aangebracht op
bovengenoemde standpunten. Allereerst op het begrip esthetische eigenschap waarop
de formalisten zich beroepen. Het begrip esthetische kwaliteit verschilt van cultuur
tot cultuur. Anders gezegd, esthetische systemen zijn cultureel specifiek en in
sommige gevallen onbegrijpelijk voor wie niet is ingewijd in die cultuur. Ze staan
onder invloed van ideologie, traditie, religie, maatschappelijke klasse enzovoort.
Bovendien treden er in elk cultuurgebonden esthetisch systeem verschuivingen op.
Dat er dus zoiets zou bestaan als een universele esthetische standaard, berust op een
misvatting. Hij is als cosmetica, die vermeende onvolkomenheden moet verdoezelen.
De concentratie op pure visualiteit isoleert het kunstwerk van de traditie en impliceert
de ontkenning van geschiedenis.
Al evenmin heeft een cultuur gedurende een afgeronde periode een vastomlijnd
wereldbeeld. Er is eerder sprake van een zekere diversiteit van opvattingen en
leefpatronen binnen een cultuur, afhankelijk van stand, beroep of andere
maatschappelijke categorieën. Omdat kunst van deze schakering een belangrijk facet
is, toont ze gedurende een bepaalde cultuurperiode eveneens een relatieve
veelvormigheid aan stijlen en artistieke concepten. Het totaalbeeld is dus aanmerkelijk
complexer dan uit sommige kunsthistorische overzichten valt op te maken.
Merkwaardig is overigens dat de marxistische kunstgeschiedschrijving zich heeft
gekeerd tegen een formalistische benadering van kunst. Het formalisme is in de
twintigste eeuw immers steeds gekoppeld geweest aan de avant-garde en het
modernisme, die op één lijn werden gesteld met progressi
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viteit en socialistische idealen. Deze schijnbare tegenstrijdigheid wordt duidelijk
wanneer men begrijpt waarom de marxistische kunstgeschiedenis in het algemeen
meer sympathie kan opbrengen voor de iconologie. Neem bijvoorbeeld de kwestie
van de stijlverandering. De formalistische benadering verklaart deze vanuit een
verandering, of beter een evolutie van de artistieke visie. De beeldende visie verandert
nooit dramatisch, maar ontwikkelt zich logisch uit de voorafgaande, volgens het
steps to modern art-model. De iconologie is minder gefixeerd op deze interne logica
en onderkent ook allerlei extrinsieke zaken als mogelijke oorzaak van verandering.
De marxistische benadering concentreert zich vooral op de verandering in de
produktieverhoudingen en alle gevolgen daarvan.
De aandacht voor de dwingende invloed van de sociaal-economische en politieke
omstandigheden is een eye-opener geweest voor het inzicht dat ook de kunstenaar
zèlf in zekere zin eerder produkt is dan producent. Maatschappelijke structuren,
conjuncturen en hun onderlinge verhoudingen bepalen voor een groot deel de ideeën
en handelingen van het individu en dus ook die van de kunstenaar.

In debat met Marx
Op de samenhang tussen het ideeëngoed van een samenleving en haar materiële
omstandigheden werd-niet voor het eerst maar wel op uitgebreide schaal-gewezen
door Karl Marx (1818-1883). Hij schrijft over het individu als de personificatie van
economische categorieën of als vertegenwoordiger van bepaalde klasseverhoudingen
en klassebelangen. Het door Marx ontwikkelde model van de samenleving komt
voort uit de in zijn tijd algemeen aanvaarde gedachte, dat de mens wordt gevormd
door zijn sociale omgeving, in het bijzonder door de psychologische toestand van
de gemeenschap waartoe hij op dat moment behoort. Vanuit zijn materialistische
visie echter beschouwt Marx de manier waarop een gemeenschap de goederen
produceert die noodzakelijk zijn voor haar
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bestaan, als de drijvende kracht van een cultuur. Machtsverhoudingen binnen zo'n
cultuur zijn af te leiden van de plaats die personen in het produktieproces innemen.
Wie de produktieprocessen beheersen, zijn de machtigen. Zij legitimeren hun macht
niet alleen door middel van wetgeving en politieke instituties, maar ook door zich
een aantal geestelijke waarden eigen te maken en aan een bepaald gedachtenpatroon
vast te houden. Deze vormen samen de ideologie van een samenleving.
Aan de situatie waarin de arbeider de slaaf is van het produktiesysteem en de
opbrengst van zijn arbeid wordt opgestreken door de bezittende klasse, zal uiteindelijk
een einde komen in een klasseloze maatschappij, gevormd door ‘geistige Wesen’ en
‘freie Männer’ die als collectief bevrijd zullen zijn van de druk van de materiële
belangen. Dit emancipatieproces verloopt niet vanzelf maar wordt gedragen door
voortdurende spanningen tussen de dynamische ‘Unterbau’ (de materiële factoren)
en de statische ‘Überbau’ (geestelijke waarden, waartoe ook de kunst wordt gerekend),
totdat het ideaal is bereikt waarin de economische verschillen en dus ook de klassen
zijn opgeheven.
Later, onder invloed van de opvattingen van Lenin, zijn deze ideeën een aanzet
geweest voor de opvatting dat de functie en de waarde van beeldende kunst
samenhangen met de wijze waarop ze een aandeel leveren in de verwezenlijking van
het historisch proces. Van kunst werd verwacht dat ze inzicht verschaft in de
socialistische ideologie en de maatschappelijke werkelijkheid, dat ze misstanden
signaleert en waar mogelijk, met eigen middelen, alternatieven biedt. De ‘ware’
kunstenaar werd geacht partijdig te zijn, dit in tegenstelling tot zijn kapitalistische
burgerlijke collega die zich met zijn autonoom kunstconcept totaal buiten het reilen
en zeilen van de maatschappij had geplaatst. Kunst moest een geïdealiseerde
afspiegeling zijn van de maatschappelijke werkelijkheid en in staat zijn sociale
ontwikkelingen te leiden. Deze als vulgairmarxistisch bestempelde
afspiegelingstheorie is in marxistische kring weliswaar fel bestreden, maar, in welke
vorm dan ook, altijd een sterke onderstroom gebleven. Ondanks correc-
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ties en revisies is het vulgair marxisme haar schaduw blijven werpen op de
marxistische studies over kunst. De kunst blijft in het marxistische denken een spiegel
van de maatschappij, ook al is die spiegel gebroken. Onder Stalin is de eis van
politieke stellingname uitgelopen op de orthodoxie van het socialistisch realisme,
dat ten onrechte altijd in verband wordt gebracht met het marxisme, maar daarmee
in feite weinig van doen heeft.
Omdat Marx als econoom, socioloog, filosoof en politicus een totaalvisie geeft
op de geschiedenis, is deze hier en daar tamelijk diffuus en geeft ruimte voor vele
interpretaties. De invloed van zijn opvattingen is evenwel groot, zonder dat is aan te
geven waarin deze precies bestaat. Men kan daarom nog het beste spreken van een
algemene marxistische oriëntatie, die, naast inzicht in de sociaal-economische
verhoudingen in de samenleving, soms heeft geleid tot een tamelijk ondoorzichtig
taalgebruik en in het slechtste geval louter bestaat uit een willekeurig en modieus
gebruik van marxistisch jargon. Dat de invloed van het denken van Marx op de
kunsthistorische wetenschap lange tijd marginaal is geweest, is ongetwijfeld mede
veroorzaakt door het ontbreken van een afgeronde marxistische theorie van beeldende
kunst.
De vele varianten en doorwerkingen van het marxistisch denken hebben met elkaar
gemeen dat ze kritische vragen stellen omtrent het ideologische gehalte van kunst.
Algemeen is men het erover eens dat de gesloten structuur van esthetische en artistieke
objecten in nauwe relatie staat met het geheel van denkgewoonten en
werkelijkheidsbeleving van een samenleving, niet als een getrouwe afspiegeling
daarvan, maar als een bezinksel of substraat. Bovendien kennen al deze verschillende
interpretaties aan het kunstwerk een zekere didactische taak of sturende functie toe.
De grote verschillen in interpretatie van de fragmentarische en onvoltooide
theorieën van Marx hebben tussen wetenschappers tot hevig onderling gekrakeel
geleid, maar in de kunstgeschiedenis hebben dergelijke meningsverschillen zich
nauwelijks gemanifesteerd. De marxistische kunstgeschiedschrijving heeft zich
aanvankelijk vooral een plaats moeten
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veroveren. Vragen als: wat is eigenlijk de theorie van de marxistische
kunstgeschiedschrijving, waar lopen de grenzen van het onderzoeksgebied en wat
is precies het verschil tussen burgerlijke en marxistische kunstgeschiedenis, lijken
minder tot controversen te hebben geleid dan overeenkomstige vragen in andere
wetenschapsgebieden. De marxistische kunstgeschiedschrijving hield zich meer
algemeen bezig met de historische aspecten van sociale verschijnselen, en dan
toegespitst op de rol die deze verschijnselen hebben gespeeld bij de realisering van
een kunstwerk. Eigenlijk zou men eerder moeten spreken van ‘de geest van Marx’
die in de kunstgeschiedenis rondwaart dan van het bestaan van messcherpe orthodoxe
standpunten van marxistische ‘diehards’.

De maatschappij in beeld
In eerste instantie heeft de marxistische kunstgeschiedenis zich vooral beziggehouden
met de late middeleeuwen en de renaissance, tijden van ingrijpende sociale en
economische veranderingen. Wanneer men het opkomende stedelijk kapitalisme
beschouwt als een antithese van het rurale feodalistisch systeem, kan de marxistische,
historisch-materialistische theorie-een term overigens die door Marx zelf niet is
gebruikt-enig inzicht verschaffen in de artistieke produktie, die tot niet zo lang geleden
ofwel als stilistische totaliteit werd benaderd, ofwel als onderdeel van een uitvoerige
cultuurgeschiedenis à la Burckhardt. In het verlengde hiervan werden ook andere
politiek instabiele perioden onderzocht, zoals het tijdvak van de Franse Revolutie,
de sociaal-politieke situatie die hieraan voorafging inbegrepen, en het revolutiejaar
1848, dat onder andere in Parijs een einde maakte aan het regime van Louis-Philippe
en voor korte duur een Republiek in het leven riep.
De nieuwe marxistische benadering in de kunstgeschiedenis begon in Boedapest,
waar vanaf de winter van 1915 tot het voorjaar van 1917 bijna elke zondag een aantal
jonge kunstenaars, wetenschappers en journalisten samenkwam ten hui-
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ze van de dichter (en latere filmtheoreticus) Béla Balázs. Onder de deelnemers van
deze Budapester Sonntagskreis bevonden zich de kunsthistorici Frigyes Antal en
Károly Tolnay, en de sociologen Károly Mannheim en Arnold Hauser. Het middelpunt
van de kring was György Lukács. De meeste leden kwamen uit een bemiddeld en
ruimdenkend joods stedelijk milieu, dat in schril contrast stond met de half-feodale
provincie waar de conservatieve en corrupte lagere adel de scepter zwaaide. Tegen
deze achtergrond valt de aanvankelijk idealistische, bijna utopistische inslag van de
groep en het verlangen naar een geestelijke, morele en culturele revolutie, goed te
begrijpen. Men koesterde de hoop dat na de val van het levensvijandige kapitalisme
er een natuurlijk en menswaardig leven zou kunnen opbloeien. Inspiratie werd onder
andere geput uit de romans van Tolstoj en Dostojevski, de filosofie van Kierkegaard
en de geschriften van Franciscus van Assisi en Meister Eckhardt. Alles bijeen heerste
er in de groep geen klimaat waarin het anti-religieuze gedachtengoed van Marx
optimaal kon gedijen. Lukács herinnerde zich later dat welbeschouwd alleen Antal
en hijzelf in die tijd nog enigszins marxisten konden worden genoemd.
Gezien de sfeer in dit milieu wordt het begrijpelijk dat Antal de kunst niet vanuit
economische achtergronden alleen duidt, zoals orthodoxe marxisten geneigd zijn te
doen, maar dat hij ook betekenis toekent aan religieuze opvattingen van bepaalde
lagen van de bevolking. In de inleiding van zijn belangrijkste werk, het oorspronkelijk
in het Duits geschreven, maar in 1948 voor het eerst in het Engels uitgegeven
Florentine Painting and its Social Background, zet hij zijn visie op de
kunstgeschiedenis helder uiteen. Hij doet dit aan de hand van een vergelijking van
Masaccio's Madonna en Kind met eenzelfde voorstelling van de hand van Gentile
da Fabriano. Ondanks grote stijlverschillen-Masaccio vroeg-renaissancistisch, Da
Fabriano laat-gotisch-zijn beide werken slechts één jaar na elkaar geschilderd. Antal
vraagt zich allereerst af of de formele analyse enig licht werpt op de verschillen in
stijl en uitvoering. Zijn antwoord luidt: nee, evenals het antwoord op de vragen of
het hier het werk van een moderne en een ouder-
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wetse schilder betreft en of ze het resultaat zijn van twee verschillende stilistische
invloeden. Formele elementen zijn volgens zijn overtuiging de weerslag van de
wereldbeschouwing van een bepaalde maatschappelijke groepering in de tijd waarin
het werk is gemaakt. Omdat het in dit geval om twee totaal verschillende artistieke
uitgangspunten gaat in dezelfde tijd, moet volgens hem worden geconcludeerd dat
de maatschappij destijds geen homogeen beeld te zien gaf, maar was opgesplitst in
verschillende, vaak rivaliserende groeperingen. De aard van de coëxistentie van
stijlen kan alleen worden begrepen door bestudering van de verschillende
maatschappelijke lagen en hun denkbeelden, zowel op sociaal, economisch en politiek
als religieus terrein. Het hoofddoel van Antal met deze studie was een theoretische
en methodische basis te ontwikkelen vanwaaruit elke periode van de kunstgeschiedenis
op streng wetenschappelijke wijze opnieuw kon worden geïnterpreteerd (Antal 1948).
De ideeën van Antal zijn vrijwel onmiddellijk na publikatie van verschillende
kanten zeer kritisch benaderd. Men verweet hem maatschappelijk determinisme,
gemanipuleer van feiten, een tautologische redeneertrant en overvloedig gebruik van
een tendentieus jargon. Van de zijde van de marxisten kwam het verwijt dat hij te
veel leunde op de ideeën van zijn leermeester Max Dvořák en te weinig oog had voor
de klassenstrijd. Desondanks is deze studie een waardevolle aanzet gebleken voor
een nieuw gezichtspunt in de kunstgeschiedenis.
Van grotere invloed op een hele generatie kunsthistorici is het in 1951 verschenen
werk The Social History of Art van Arnold Hauser geweest. De opdracht voor dit
overzichtswerk kwam van Mannheim, zijn vroegere bentgenoot van de Budapester
Sonntagskreis met wie hij in 1938 naar Engeland was uitgeweken. In tegenstelling
tot het hoofdwerk van Antal bevat de studie van Hauser geen theoretische of
programmatische inleiding. Pas achteraf heeft hij in zijn Philosophie der
Kunstgeschichte (1958) getracht zijn uitgangspunten theoretisch te funderen. Het
omvangrijke werk-de Nederlandse vertaling telt bijna 700 pagina's-biedt dan ook
geen spectaculaire nieuwe inzichten zoals Antals studie. Het boek presenteert
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een overzicht op sociaal-economische en historisch-politieke basis van beeldende
kunst en literatuur, vanaf de prehistorie tot heden. In het laatste hoofdstuk, ‘In het
teken van de film’, geeft hij een verrassend beeld van de kunst van de twintigste
eeuw dat dicht staat bij de ideeën van Walter Benjamin, die in de volgende paragraaf
nog worden besproken. Omdat, volgens Hauser, met de komst van de film een nieuw
artistiek tijdperk is aangebroken, komen de traditionele vormen van kunst in een
nieuw daglicht te staan: ze zijn als genre geschiedenis geworden en moeten worden
vervangen door een geheel nieuw artistiek vocabulaire (Hauser 1951). Toen vanaf
het einde van de jaren zestig het onderzoek naar economische en sociale aspecten
van kunst populair begon te worden, heeft zijn Sociale geschiedenis van de kunst de
status van een handboek gekregen.
Wat kunsthistorische visie betreft, vielen de publikaties van Antal en Hauser zo vlak
na de Tweede Wereldoorlog in een vacuüm. Uit angst zich te conformeren aan welke
ideologie of wereldomspannende gedachte dan ook, had men zich ingegraven in een
betrekkelijk veilig formalistisch en empirisch detailonderzoek. De brede opzet van
Hauser werd verdacht gevonden. Bovendien moest men, vanwege tijdens de oorlog
aangekweekte en na de oorlog aangewakkerde anti-communistische ressentimenten,
weinig hebben van een kunsthistorische invalshoek die voor een groot deel steunde
op marxistische theorieën.
Door kunsthistorici uit de DDR en de Sovjet-Unie werd er bij herhaling op gewezen
dat de als typisch marxistisch ervaren, deterministische opvattingen over kunst lang
niet zo dogmatisch waren als algemeen in het Westen werd aangenomen. Op
verschillende plaatsen hadden Marx en vooral Friedrich Engels immers beklemtoond
dat het een misverstand is te denken dat alleen de economische verhoudingen als
basis van de maatschappij actief zouden zijn en al het andere, politiek, recht, filosofie,
kunst enzovoort-de bovenbouw dus-deze economische onderbouw passief zou volgen.
Het mag dan wel waar zijn dat niet het bewustzijn het maatschappelijk
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zijn bepaalt maar, omgekeerd, het maatschappelijk zijn het bewustzijn, het is ook
weer niet zo dat het bewustzijn, de gedachten of de artistieke visie volledig afhankelijk
zijn van de economische omstandigheden. Er vindt, met andere woorden, een
voortdurende wisselwerking plaats tussen onderbouw en bovenbouw. De
kunstgeschiedenis heeft hierin een taak. Ze mag geen wetenschap zijn voor
kamergeleerden, maar moet maatschappelijk operatief zijn. De wetenschappelijke
vraagstellingen behoren het oog gericht te houden op de problemen en behoeften
van de maatschappelijke actualiteit. De kunsthistoricus heeft een zekere verplichting
tegenover de werkende bevolking, die tot uiting zou moeten komen in voor iedereen
begrijpelijke wetenschappelijke publikaties, iets dat bij zijn westerse marxistische
collega nooit de hoogste prioriteit heeft gehad. Dit alles vereist een intensieve
samenwerking met kunstenaars, kunstacademies, onderwijs en andere culturele
instellingen en instanties. Het uiteindelijke doel is een dialectische eenheid tot stand
te brengen tussen kunstgeschiedschrijving, kunstkritiek en kunsttheorie (Feist 1966).
Een belangrijk uitgangspunt binnen deze gedachtengang was de eis van
partijdigheid. Dit was voor niet-marxisten onaanvaardbaar aangezien daardoor de
objectiviteit in het gedrang zou komen. Marxisten stellen hier echter tegenover dat
iedere methode of theorie die zich bezighoudt met een objectieve interpretatie van
feiten, in de keuze van die feiten zèlf, in laatste instantie klassegebonden is, omdat
daaruit bepaalde interessegebieden naar voren komen (Feist 1978).

Kunstgeschiedenis in de aanval
Eind jaren zestig kwam de kunstgeschiedenis in woelig vaarwater terecht. Op
verschillende manieren trachtte men zich te engageren met de maatschappelijke
ontwikkelingen van die dagen. Het verst hierin ging een richting die bekend werd
als ‘Visuelle Kommunikation’. In een bundel artikelen onder deze titel neemt een
groep kunsthistorici en kunstpedagogen in
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1971 stelling tegen bestaande opvattingen en praktijken in de kunstgeschiedenis en
het kunstvakonderwijs. Zich beroepend op de begrippen ‘Kulturindustrie’ en
‘Bewusstseinsindustrie’ was men van oordeel dat de concentratie op alleen de
esthetische aspecten van kunst de maatschappelijke en culturele realiteit zelden in
beeld laat komen. Tot die realiteit hoorde onder andere dat het belang van kunst in
de huidige kapitalistische maatschappij uiterst marginaal was geworden in verhouding
tot de kwantitatieve en vaak kwalitatieve dominantie van visuele massamedia, zoals
televisie, geïllustreerde tijdschriften, reclame, strips, enzovoort. Men vond het
noodzakelijk een kritische mediadidactiek te ontwikkelen en de bijzondere waarde
die aan kunst werd toegekend te demystificeren (Ehmer).
In Nederland hebben deze denkbeelden, mede onder de stimulerende invloed van
Rob Blume en Bram Oostra, een korte maar hevige bloeiperiode gekend in het
onderwijs in de beeldende vakken. Zich baserend op de nieuwe richting in de Duitse
‘Kunsterziehung’ hebben zij zich beijverd voor een beeldende vorming die zich
moest oriënteren op de maatschappelijke realiteit. Door talloze artikelen in het
Maandblad voor de beeldende vorming, het orgaan van de toen zeer actieve
Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs (NVTO), en de bundel Zienswijzer.
Opvattingen over beeldende vorming, hebben zij de ideeën van de ‘Visuelle
Kommunikation’ in ons land bekendheid gegeven. Hun belangrijkste bron was het
tijdschrift Kunst + Unterricht, waaruit soms artikelen integraal werden overgenomen
(Tamsma). Door de strikte eisen en hoofdzakelijk op vorm gerichte eindtermen van
de eindexamens tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen, die juist in deze
jaren werden ingevoerd, werden deze ideeën echter als onbruikbaar aan de kant
geschoven.
Het nieuwe elan bracht het onderzoek in zicht van een groep cultuursociologen
die verbonden was aan het Institut für Sozialforschung (1930-1969) aan de universiteit
van Frankfurt, ook wel Frankfurter Schule genoemd (Jay). Hun studies, meestal in
de vorm van essays, waren voor een groot deel vanaf het begin van de jaren dertig
gepubliceerd in het
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Zeitschrift für Sozialforschung. Ondanks hun hoog wetenschappelijke gehalte genoten
de artikelen slechts in beperkte kring bekendheid. In het Parijs van de jaren zestig
waren ze in intellectuele kringen zelfs zo goed als onbekend. Maar met de
studentenrevolte van 1968 kwam daar plotseling verandering in. Een van de
medewerkers van het Instituut, de filosoof Herbert Marcuse (1898-1974), gaf de
beweging belangrijke ideologische impulsen. Hij vormde vaak het middelpunt van
de heftige discussies die werden gevoerd.
Voor de kunstgeschiedenis zijn vooral Theodor W. Adorno (1903-1969) en Walter
benjamin (1892-1940) van belang geweest. Beiden weliswaar geen kunsthistorici,
hebben ze met hun essays over kunst en cultuur een belangrijke bijdrage geleverd
aan het kunsthistorisch denken. Zij putten inspiratie uit enkele, toen vrijwel onbekende
geschriften van Marx, waaronder Die deutsche Ideologie (rond 1845 geschreven,
maar pas verschenen in 1926), die handelen over ideologie en vervreemding met een
sterke nadruk op het individu als subject van de geschiedenis.
Een deel van de medewerkers van de Frankfurter Schule kwam uit een
grootstedelijk joods milieu, vergelijkbaar met de afkomst van de leden van de
Budapester Sonntagskreis, en weken, net als zij, na de machtsovername van Hitler
uit naar Engeland en uiteindelijk naar de Verenigde Staten, waar zij hun activiteiten
zouden voortzetten (Benjamin heeft de overtocht echter nooit gehaald). Misschien
is dit een van de redenen van hun betrekkelijke onbekendheid op het Europese
continent, die in Amerika overigens niet veel beter was. Een andere reden is zeker
de lastige taal waarin de artikelen zijn gesteld. Naar aanleiding hiervan werd, vooral
door vulgair-marxisten, zeer ten onrechte opgemerkt dat het marxisme zo werd
verplaatst van de fabriek naar de studeerkamer en de ideologie werd van het
professoraat in plaats van het proletariaat. Het ingewikkelde taalgebruik was echter
eerder een bewuste strategie; niet alleen, zoals Benjamin het formuleerde, als antwoord
op het ‘souteneursjargon’ van de traditionele filosofie, maar ook omdat de lezer ertoe
gedwongen zou worden een tekst niet louter tot zich te nemen, maar deze ook zelf
mee te scheppen.
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Dit actieve mee-scheppen moest ook gelden voor de receptie van kunst in het
algemeen. De voorkeur die Adorno-zelf componist-in zijn vele essays over muziek
te kennen geeft voor de dodecafonische muziek van Arnold Schönberg (1874-1951),
werd mede ingegeven door de mogelijkheid die deze muziek de luisteraar bood tot
individuele creativiteit om daardoor zijn relatieve vrijheid te behouden of terug te
winnen. Kunst moest volgens hem het verlangen openbaren naar een andere, liefst
betere maatschappij. Maar niet alleen dat, kunst was ook een protestwapen. De taak
van de kunstenaar was om de cultuur waarbinnen hij werkzaam was, te destabiliseren
door een constante ondermijning van haar door machtssystemen in stand gehouden
ideologie. De grootste zorg baarde hem dan ook de explosieve expansie van de
massamedia (radio en televisie) met de daaruit voortvloeiende culturele vervlakking.
Massacultuur was het onderwerp waarmee hij zich in Amerika intensief bezighield.
De massacultuur droeg volgens hem niet bij tot een gelukkige maatschappij,
integendeel. Ze is alleen maar gemanipuleerde prikkel en wordt beheerst door de
dictatuur van het kapitaal dat uit is op winst. Uit het machteloze besef dat de
burgerlijke maatschappij met haar humanistische pretenties moeilijk te veranderen
zal zijn, spreekt het pessimisme van Adorno, een pessimisme dat hij deelt met de
meesten van de Frankfurter Schule. Als enige vorm van oppositie ziet hij een
permanente ideologiekritiek, die erop is gericht te voorkomen dat de mens aan zijn
vervreemding gewend raakt. Als oorzaak van deze ineenschrompeling van het individu
ziet Adorno de gelijkstelling van macht en kennis in de moderne technologische, op
de wareneconomie gebaseerde maatschappij.
Is de belangstelling voor Adorno tanende (wat ook wel te maken zal hebben met
zijn elitaire opvattingen: kunst moest verder gaan dan wat de massa mooi vond),
voor Benjamin groeit ze nog met de dag. Een van de meest geciteerde essays van
Benjamin is Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, dat
na veel strubbelingen in 1936 voor het eerst in het Frans verscheen uit protest tegen
de politieke ontwikkelingen in Duitsland. Benjamin was toen verbonden
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aan de Parijse vestiging van het Instituut. Na kritiek van Adorno heeft Benjamin het
artikel herzien. Vijftien jaar na de dood van Benjamin, in 1955, werd het door Adorno
opnieuw gepubliceerd in het Duits. Het essay gaat over de veranderende verhouding
van de massa tot de kunst als gevolg van technologische vernieuwingen, in dit geval
fotografie en film. Het kunstwerk verliest onder invloed hiervan zijn uniciteit en
cultuswaarde, zijn ‘aura’, om een serieel produkt te worden. Sinds de jaren zeventig
ontbreekt Benjamin in geen enkele kunsthistorische studie over fotografie en film.
Is het Kunstwerk-opstel zijn meest populaire werk, het Passagenwerk is het
omvangrijkst. Hij begon eraan in 1927 en zou het niet meer kunnen voltooien. Het
handelt over de Parijse metropool in de negentiende eeuw, waarvan de
winkelgalerijen, de passages, de nucleus vormden. Hier dwaalde de flaneur-die op
de meest sublieme wijze gestalte had gekregen in de aartsflaneur Charles Baudelaire
(1821-1867)-te midden van de zinsbegoocheling van de koopwaar. Juist door zijn
onvoltooide, fragmentarische karakter blijft dit werk steeds verrassen.
Benjamin heeft altijd een moeilijke verhouding gehad met het Instituut in het
algemeen en met Adorno in het bijzonder. Hij werd vanuit het verre Amerika
voortdurend met bezorgde kritiek achtervolgd, nu eens vanwege zijn positievere
houding tegenover de massamedia, dan weer om zijn sympathie voor religie of om
zijn vriendschap met Bertolt Brecht die hem te veel op een vulgair-marxistisch pad
dreigde te brengen. Ondanks deze meningsverschillen is hun verhouding altijd
vriendschappelijk en vol wederzijdse waardering gebleven.
Overigens is Adorno zelf ook niet gespaard gebleven voor kritiek. Uitgerekend
tijdens de opstand in Parijs in 1968, juist op een moment dat hij dacht dat zijn ideeën
eindelijk een grotere weerklank zouden vinden, werd hij, toen hij zijn college wilde
beginnen, door een groep rebellerende studenten rumoerig aan de kant gezet als het
‘Instituut Adorno’. Een pijnlijke ervaring, zeker vergeleken met het eclatante succes
van collega Marcuse. Voor de kunstgeschiedenis echter vorm-
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den de ideeën van Adorno een welkome ondersteuning voor de nieuwe inzichten die
zich in het vak aan het vormen waren.
In 1968 formeerde zich in Duitsland een groep kunsthistorici onder de naam Ulmer
Verein, die zich aanvankelijk vooral richtte op de radicale verandering van de in hun
ogen starre structuren van instellingen die zich direct bezighielden met beeldende
kunst. Al spoedig onderkende men de noodzaak van een hervorming van methoden
en theoretische grondslagen van de kunstgeschiedenis zelf. In een terugblik binnen
eigen kring, twintig jaar na dato, werd het optreden destijds niets minder dan een
revolte tegen het kunstwetenschappelijk establishment genoemd, met als heroïsch
hoogtepunt de tumultueus verlopen Kölner Kunsthistorikertag in 1970. L.D. Ettlinger,
die al bijna tien jaar daarvoor in een inaugurele rede had gepleit voor een
kunstgeschiedenis in actie door middel van een constante uitwisseling van ideeën,
leidde bij die gelegenheid, samen met Martin Warnke, de geruchtmakende sectie
‘Das Kunstwerk zwischen Wissenschaft und Weltanschauung’ (Warnke 1970). In
verschillende lezingen werd erop gewezen dat een formele benadering het kunstwerk
volledig isoleert van de complexiteit van de historische omstandigheden en in feite
een ontkenning van de geschiedenis impliceert. De meest geciteerde lezing op de
bijeenkomst is Der Bamberger Reiter van Berthold Hinz, waarin deze betoogde dat
het ruiterbeeld in de Dom van Bamberg, vanwege onwetendheid omtrent de herkomst,
door de jaren heen is ingezet voor allerhande politieke doelen (Hinz 1970). Deze
case-study geeft een duidelijk inzicht in de strategie van de Ulmer Verein. Het
belangrijkste bezwaar tegen de gangbare kunsthistorische opvattingen betrof haar
pretentie een ideologie-vrije wetenschap te zijn met een hoog objectiviteitsgehalte.
Deze vorm van kunstgeschiedenis die het oog uitsluitend gericht houdt op een
schijnbaar waardevrije, geïsoleerde en alleen zichzelf reflecterende esthetiek, waarin
voorbij wordt gegaan aan sociaal-historische gegevens, was, naar algemeen oordeel,
een typische uiting van een ideologisch bepaalde, burgerlijke kunstopvatting.
In 1973 verscheen het eerste nummer van kritische berichte
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het orgaan van de Ulmer Verein für Kunstwissenschaft, uitgevoerd in machineschrift,
in dubbelgevouwen A4-formaat, gehuld in een vlammend rode omslag, geheel conform
de rebellentypografie van die dagen. Hoewel het blad in de loop van de tijd een wat
minder strijdbaar uiterlijk heeft gekregen, zijn het kleine formaat en de onderkasten
in de titel gebleven als onderscheidingsteken. Het niet gebruiken van de hoofdletter
was in die tijd het internationale distinctief voor links. Blijkbaar werden onderklassen
eerder geassocieerd met onderkasten dan met de autoritaire kapitaal. In het voorwoord
van de eerste aflevering wordt de stagnatie van de maatschappelijke functie van het
vak kunstgeschiedenis genoemd als de belangrijkste reden om een nieuw vakblad
op te richten. Deze malaise in het vak kunstgeschiedenis werd in die tijd in alle lagen
van het kunstwetenschappelijk bedrijf gevoeld. Maar tussen iets aanvoelen en er ook
daadwerkelijk iets tegen doen ligt een groot verschil. Ook internationaal gezien is
kritische berichte een katalysator voor nieuwe ideeën in de kunstgeschiedenis
gebleken. Naast verslagen van studiedagen en symposia van de eigen vereniging en
artikelen van kunsttheoretische aard, besteedt het blad veel aandacht aan directe
raakvlakken tussen kunst, kunstgeschiedenis en maatschappij, zoals museumdidactiek,
stedebouw, monumentenzorg en kunstvakonderwijs. Soms wordt politiek stelling
genomen in zaken die slechts zijdelings met kunst te maken hebben, zoals destijds
de kwestie van de ‘Berufsverbote’. Uit de royale aandacht voor nieuwe tendensen
in het vakgebied, zoals de ontwikkeling van een feministische kunstwetenschap,
blijkt dat het blad de vinger stevig aan de pols houdt.
In het onderzoek naar de kunst van het nationaal-socialisme is door Berthold Hinz,
een van de medewerkers van het blad, ronduit baanbrekend werk verricht (1974). In
een artikel dat in 1986 in kritische berichte verscheen, zette hij al zijn beweegredenen
van destijds nog eens op een rijtje. Afgezien van de emotionele gevoeligheid in
Duitsland voor dit onderwerp, bemoeilijkte volgens Hinz een aantal drempels de
bestudering van deze periode waarin kunst was verstrengeld in een web van onderling
van elkaar afhankelijke esthetische, politieke,
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ideologische en economische elementen van het fascistische systeem. Bekende
kunsthistorische methoden, zoals stijlkritiek, vormanalyse, biografie en iconografie,
leverden over het algemeen weinig resultaten op. Behalve begrippen als ‘Gesamtkunst’
en ‘Herrschaftsarchitektur’ bestond er nauwelijks een afdoende disciplinaire
terminologie voor deze vorm van kunst, die ten opzichte van de kunst vóór en ná de
nationaal-socialistische periode, sterk was gediskwalificeerd. Verder vond Hinz de
discrepantie tussen de overweldigende interesse van uitgevers en de publieke media
voor dit onderwerp, en de betrekkelijke afzijdigheid van de kunstgeschiedenis, hoogst
merkwaardig. Deze constateringen van Hinz vormen de basis van een diepgaande
reflectie over de doelstellingen van het vak kunstgeschiedenis. De artistieke produktie
van het nationaal-socialisme maakt duidelijk dat het paradigma van het
vooruitgangsmodel, dat bestaat uit een constructie van elkaar logisch opeenvolgende
stijlen en -ismen, onbruikbaar is geworden. Voor een beter begrip zou men het niet
moeten laten bij diskwalificaties als regressie, kitsch of megalomanie, maar meer
gespitst moeten zijn op de historische uniciteit van deze periode. Duidelijk
aantoonbaar is dat er verschillende artistieke concepten naast elkaar bestonden, elk
gebonden aan een maatschappelijke klasse: de avant-garde kunst, die officieel niet
werd getolereerd, de kunst van de partij-elite, hoofdzakelijk overweldigende,
classicistisch aandoende naakten, en de kunst die overeenkwam met de smaak van
de brede lagen van de bevolking, zoals idyllische landschapjes en genretaferelen-de
laatste optie werd door de partij gebruikt om haar denkbeelden en idealen te
propageren onder de massa (Hinz 1974). De pikante suggestie dat de kunsthistorische
constructie totaal anders zou zijn geweest als het nationaal-socialisme andere artistieke
keuzen had gemaakt, geeft in een notedop de verreikende implicaties weer voor de
kunstgeschiedenis van het soort onderzoek als dat van Hinz.
In Nederland hebben zich in de jaren zeventig vergelijkbare ontwikkelingen
voorgedaan, zij het iets minder spectaculair en meer in de marge van de
kunsthistorische hoofdstroom. Vanaf 1968, het jaar van de studentenonlusten in
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Parijs, werden door de Interuniversitaire Kunsthistorische studenten Organisatie
Nederland (IKON) congressen gehouden die in het teken stonden van de crisis in de
kunstgeschiedenis. Het twintigste congres in mei 1974 met als thema
‘Kunstgeschiedenis tussen liefhebberij en maatschappij’ zorgde voor enig vuurwerk.
Alle aandacht van het congres was erop gericht de gezapige sfeer van het
kunsthistorisch onderwijs te doorbreken. Vooral de algemene desinteresse voor de
naoorlogse vakontwikkelingen werd aan de kaak gesteld. In het jargon van die tijd
werd de traditionele kunstgeschiedenis gezien als een ‘bolwerk van reaktionair
denken’. Twee leden van de Ulmer Verein (Klaus Herding en Hans-Ernst Mittig) en
John Berger hielden ieder een lezing over de maatschappelijke verantwoordelijkheid
van de kunsthistoricus. In de begeleidende map Kunstgeschiedenis benaderd vanuit
het historisch materialisme waren teksten opgenomen van Antal, Benjamin,
Hadjinicolaou en Berger. Voor velen was dit een eerste kennismaking met een nieuwe
richting in de kunstgeschiedenis. Het congres heeft het kunsthistorisch onderzoek
weliswaar niet op een totaal nieuw spoor gezet, maar de impulsen die ervan uitgegaan
zijn moeten toch niet worden onderschat (Kunstgeschiedenis en kritiek 1978).
Wat de theorievorming betreft zijn vooral de studenten van het Kunsthistorisch
Instituut van de universiteit te Nijmegen actief geweest. Dit kwam tot uiting in de
oprichting van het tijdschrift kunstWERK, in vertalingen die een aantal belangrijke
teksten voor een breder publiek toegankelijk maakten, en in de organisatie van een
belangrijke lezingencyclus en een seminar in oktober 1978. De Socialistische
Uitgeverij Nijmegen (SUN) bracht in diezelfde tijd een omvangrijke, prachtig
vormgegeven reeks ‘Marxisme en kultuur’ uit, waarin een scala van marxistische
posities in de cultuur werd getoond. In tijdschriften als Wonen-TA/BK en Te Elfder
Ure verschenen regelmatig artikelen over kunst en marxisme.
Opvallend was de grote aandacht voor architectuur, in het bijzonder voor de
problemen van de volkshuisvesting. Richtsnoer was het onderzoek aan het Istituto
Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), dat de architectuur in een breed
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scala van wetenschappelijke disciplines plaatste. Centraal in het onderzoek stonden
vragen over de verhouding tussen stadsplanning en economie, over de mate waarin
ontwerpbeslissingen invloed uitoefenen op bredere maatschappelijke structuren, over
de historische rol van de stad, en niet in de laatste plaats over de ideologieën
vanwaaruit technici en planners in het verleden de stedebouwkundige problemen
hebben opgevat. Volgens Manfredo Tafuri, als hoogleraar verbonden aan de
universiteit van Venetië, hing de crisis van de architectuur samen met een crisis van
de ideologische functie van architectuur. Een oplossing voor die crisis zou dan ook
politieke dimensies moeten aannemen. Hij wees architectuur ‘voor een bevrijde
maatschappij’ van de hand als een utopie, en al evenmin had hij waardering voor
architectuur als draagster van rationaliseringsidealen, idealen waarin het Nieuwe
Bouwen zo heilig geloofde. Hij beschouwde de stad daarentegen als een systeem of
netwerk van communicatiekanalen en zag daarom een nauwe relatie tussen
architectuur en semiologie, informatica en linguïstische modellen (Tafuri). De
belangrijkste Nederlandse stem in het architectuurdebat is Kees Vollemans geweest.
Hij was het ook die de theorieën van Tafuri, Francesco Dal Co en andere medewerkers
van het IUAV in Nederland introduceerde en die hun uiterst hermetische taalgebruik
enigszins doorzichtig heeft gemaakt.
In Groot-Brittannië, waar de studies van Antal en Hauser voor het eerst waren
uitgegeven, verschenen na de oproep van Clark in Times Literary Supplement steeds
vaker artikelen over beeldende kunst in tijdschriften als Marxism Today en Art
History, waarin naar aanknopingspunten tussen kunst en de sociaal-economische en
politieke werkelijkheid van de samenleving werd gezocht. Clark zelf schreef een
aantal studies, waaronder de als tweeluik te beschouwen klassiekers The Absolute
Bourgeois en Image of the People, waarin hij nauwkeurig de tegenstrijdige, maar
met elkaar verstrengelde artistieke standpunten beschrijft in Frankrijk tijdens de
verwarde vier jaren na de revolutie van 1848. Hij verzet zich in deze studies tegen
een aantal misvattingen, foutieve veronderstellingen en vulgair-marxistische
uitgangspunten (door hem ‘Neanderthaler-
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marxisme’ genoemd) omtrent de sociaal-economische geschiedenisopvatting. Hij
toont zich een felle tegenstander van de spiegeltheorie en het denkbeeld dat er een
directe analogie bestaat tussen vorm en ideologische inhoud. Ook is hij gekant tegen
het standpunt dat politieke ontwikkelingen louter als achtergrond fungeren bij het
verklaren van kunst en dat de ontwikkeling binnen de kunst zelf het enige
referentiekader zou zijn. Clark houdt zich vooral bezig met de voorwaarden van de
artistieke produktie, zoals opdracht, prijs, kritiek en publieke opinie. Met dit soort
voorwaarden probeert hij de verbanden te achterhalen tussen vorm, stijl, bestaande
kunsttheorieën, ideologieën, sociale stratificatie en algemene historische processen
en structuren, om daarmee het netwerk van complexe relaties bloot te leggen. Hierdoor
kwam Clark onder andere tot een nieuwe interpretatie van een aantal schilderijen
van Courbet als politieke uitspraken van het stadsproletariaat, ondanks de omzetting
van het onderwerp in een landelijke omlijsting (Clark 1973 [a] en [b]).
Zijn de studies van Clark aanvankelijk vrijwel onopgemerkt gebleven in
kunsthistorisch Nederland, de publikatie van Ways of Seeing (in Nederlandse vertaling
Anders zien) van John Berger is onmiddellijk na verschijnen in 1972 in marxistisch
georiënteerde kringen bijna een cultboek geworden. Een aardig inzicht in aanpak en
opvatting biedt de bespreking van het schilderij Mr. and Mrs. Andrews van de
achttiende-eeuwse Engelse schilder Thomas Gainsborough (zie p. 199). Het schilderij
waarop een gefortuneerd uitziend echtpaar is afgebeeld tegen de achtergrond van
een weids landschap, wordt opgevoerd als voorbeeld van de relatie tussen
schilderkunst en kapitaal. De bespreking begint met een lang citaat van de
gerenommeerde kunsthistoricus Kenneth Clark (niet te verwarren met T.J. Clark),
waarin deze herinnert aan het feit dat Gainsborough zijn artistieke carrière was
begonnen als een begaafd landschapschilder, maar op een gegeven moment was
overgestapt op het schilderen van elegante portretten, zonder daarbij echter zijn
Rousseau-achtig heimwee naar de natuur te verliezen, zoals ook op dit schilderij is
te zien. Berger brengt hiertegen in dat Mr. en Mrs. Andrews zich
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niet in de eerste plaats hebben laten portretteren als natuurvereerders, maar als trotse
landeigenaren. In de suggestie van Clark dat het echtpaar is afgebeeld in een
filosofische contemplatie tegenover de onbedorven natuur, ziet Berger eerder een
bewijs voor zijn stelling, daar het bezit van eigen land in die tijd juist een voorwaarde
was voor een dergelijke onbekommerde overpeinzing in de vrije natuur (die overigens
alleen maar vrij was voor de eigenaar zelf-de onrechtmatige betreder kon meestal
rekenen op een fikse reprimande). De olieverftechniek bood de beste mogelijkheden
het land in al zijn subtiliteit weer te geven. Het schilderij van Gainsborough is derhalve
vanuit sociaal-economisch oogpunt allerminst waardevrij en kan dus niet louter met
een onschuldig oog, zoals dat van Kenneth Clark, worden bekeken (Berger 1972).
Een publikatie die door haar polemische toon het kunsthistorisch wereldje zeer
heeft geprikkeld, is het in 1973 uitgekomen Histoire de l'art et lutte des classes van
Nicos Hadjinicolaou. In 1977 verscheen een verbeterde en op sommige punten
uitgebreide Nederlandse versie. Het totale gebrek aan een afdoende begrippenapparaat
zoals dat in de sociale wetenschappen sinds jaar en dag wordt gehanteerd, tekent,
volgens Hadjinicolaou, de toestand waarin de ‘wetenschap’ kunstgeschiedenis
verkeert. Wat wordt gepresenteerd als sociale kunstgeschiedenis kwalificeert hij als
niets meer dan het herkauwen van de negentiende-eeuwse milieutheorie van Hippolyte
Taine en hoogstens als een kleinburgerlijke concessie aan de marxistische ideeën
van de arbeidersbeweging. Begrippen als klassenstrijd en ideologie zal men er
tevergeefs zoeken. Pas wanneer de sociologie van de kunst dit voor-wetenschappelijke
stadium achter zich heeft gelaten, is ze een volwaardige wetenschappelijke discipline
geworden en hoort ze tot het door Hadjinicolaou beleden historisch materialisme.
De taak van de kunsthistoricus in dit geheel is het blootleggen van de beeldideologieën
die in kunstwerken verborgen zitten. Dit is echter pas mogelijk als de
kunstgeschiedenis zich distantieert van haar eigen burgerlijke ideologie. Opvattingen
van kunstgeschiedenis als de geschiedenis van kunstenaars, als cultuurgeschiedenis
of als wetenschap die zich bezighoudt met de
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Thomas Gainsborough, Mr. and Mrs. Andrews. National Gallery, Londen

formele analyse van afzonderlijke kunstwerken, vindt Hadjinicolaou burgerlijke
obstakels die een kunstgeschiedenis zoals hij die voorstaat, namelijk een onderzoek
naar beeldideologieën, in de weg staan. Nadrukkelijk stelt hij dat beeldideologieën
zich niet manifesteren in het onderwerp van het kunstwerk maar in de wijze waarop
de wereld in het kunstwerk is uitgebeeld. Inhoudelijke en formele aspecten worden
in deze visie als totaliteit begrepen, in tegenstelling tot de bijna uitsluitende aandacht
van het vulgair marxisme voor de boodschap van het kunstwerk. Verder laat
Hadjinicolaou met enkele voorbeelden zien dat bepaalde ideologieën niet naadloos
samen hoeven te vallen met bepaalde maatschappelijke klassen, en dat de ideologie
van een maatschappelijke groepering niet altijd uniform is en zonder
tegenstrijdigheden. Tot slot pleit hij voor een permanente kritische toetsing van
kunsthistorische methoden en begrippen in confrontatie met de uitgangspunten van
het historisch materialisme (Hadjinicolaou 1973).
Met deze constateringen en aanbevelingen geeft Hadjinico-
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laou niet alleen een synopsis van de bestaande opvattingen van het kunsthistorisch
onderzoek vanuit sociaal-economisch en politiek perspectief, maar lijkt hij ook de
draad weer op te vatten van de pioniers van deze zienswijze. In 1980 verzorgde hij,
niet toevallig, de uitgave van een aantal lezingen die Antal in de jaren dertig had
gehouden aan het Courtauld Institute of Art in Londen over de Italiaanse kunst van
de zestiende en zeventiende eeuw. In zijn voorwoord verantwoordt Hadjinicolaou
deze publikatie met de opmerking dat, ondanks het feit dat er in de veertig jaren
sindsdien een omvangrijke literatuur over dit onderwerp is geschreven, Antal in deze
lezingen op een eenvoudige, praktische en samenvattende wijze alle aspecten van
een kunstgeschiedenis op materialistische basis aan de orde laat komen (Antal 1980).
Het boek van Hadjinicolaou (bij verschijnen al voor een deel achterhaald omdat
het voorbijging aan het contemporaine filosofische debat) steunt op een aantal punten
rechtstreeks op het ideologiebegrip van de Franse marxist Louis Althusser
(1918-1990). Deze beschouwt ideologie als een organisch deel van de sociale totaliteit,
als het geheel van denkgewoonten en werkelijkheidsbeleving van een maatschappij.
Volgens Althusser wordt ideologie beheerst door de Ideologische Staatsapparaten
(ISA's). Hij onderscheidt de ISA's godsdienst, onderwijs, gezin, recht, politiek,
vakbeweging, communicatie en cultuur. In tegenstelling tot het onmiddellijk
herkenbare gewelddadige, repressieve staatsapparaat, werken de ideologische
staatsapparaten in het verborgene. Ze behoren tot de vanzelfsprekende en dus niet
expliciet genoemde axioma's van een samenleving. De kunst neemt volgens Althusser
een positie in tussen wetenschap en ideologie: ze produceert geen kennis maar opent
de ogen voor iets dat te maken heeft met de werkelijkheid. Dat ‘iets’ is de ideologie.
Kunst openbaart de ideologie waaruit ze zelf is voortgekomen (Althusser 1970).
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Pas op de plaats of nieuw begin
Uit de huidige populariteit van publikaties van auteurs als Peter Burke en Michael
Baxandall (respectievelijk historicus en kunsthistoricus) zou men kunnen opmaken
dat de aanvankelijke scepsis tegenover de maatschappelijk georiënteerde kunsthistorie
in zijn tegendeel is omgeslagen. Beiden proberen de complexe relaties tussen kunst
en samenleving die hun weerslag hebben in de stijl van het artistieke produkt, bloot
te leggen. Burke richt zich op de cultuur in het algemeen en Baxandall meer specifiek
op beeldende kunst. Onder invloed van de in Frankrijk ontwikkelde
mentaliteitsgeschiedenis heeft Burke niet alleen aandacht voor de elitecultuur, maar
ook voor wat algemeen als volkscultuur wordt aangeduid. Uit zijn onderzoek is
gebleken dat de elite in vele gevallen de volkscultuur heeft onderdrukt door deze af
te schilderen als een uiting van redeloze onbeschaafdheid. Van de andere kant nam
de maatschappelijke bovenlaag, als haar dat voordelig uitkwam, bruikbare onderdelen
van de onderlaag over. Vanaf de romantiek kwam er een omkeringsproces op gang
in de appreciatie van volkskunst: niet het volk zou de elitecultuur, maar de elite zou
de oorspronkelijke zuiverheid van de volkscultuur hebben besmet. Zonder dat Burke
en Baxandall marxisten kunnen worden genoemd, hebben zij belangrijke facetten
van het marxisme in hun onderzoek betrokken. Dit komt onder meer tot uiting in de
grote betekenis die zij hechten aan de economische basis van de cultuur. Precies
zoals het marxisme trachten zij in hun studies de grenzen te doorbreken tussen cultuur
enerzijds en de economische en politieke domeinen anderzijds.
Intussen is het politieke landschap drastisch veranderd. Is in het Oostblok utopia
een a-topia geworden, het Westen heeft zich inmiddels tot een hetero-topia
ontwikkeld. De westerse maatschappij is niet veranderd in marxistische zin, de
revolutionaire breuk met het kapitalisme heeft niet plaatsgevonden, wèl is ze inmiddels
uiteengevallen in nieuwe sociaal-economische formaties zoals het multinationale
kapitalisme, de elektronische economie en de proliferatie van
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culturen en subculturen. De overzichtelijke marxistische theorie waarmee sociale
posities eenvoudig konden worden verklaard, gaat niet op voor de complexe
machtsverhoudingen in alle microstructuren van de maatschappij. In de praktijk blijkt
de universele economische theorie zoals Marx die had ontwikkeld, niet altijd en
overal houdbaar. Elke tijd kent immers zijn eigen specifieke ontwikkeling, ook in
de klassenverhoudingen (Saage).
Het afnemende besef bij een bepaalde klasse te behoren, inclusief de ideeën,
waarden en normen ervan, heeft weliswaar een grote onzekerheid gebracht, maar in
positieve zin ook geleid tot een open wereldbeeld, waarin alles en iedereen naast
elkaar kunnen bestaan zonder hiërarchische verschillen. Dit nieuwe postmoderne
levensgevoel heeft verregaande consequenties voor de kunstgeschiedenis. Het lineaire
historische model met zijn kunstmatige causale verbanden en totaliteitsfetisjisme is
onbruikbaar voor het toenemende besef van complexiteit, differentiatie, discontinuïteit
en pluralisme. Er zal dus een theoretisch vocabulaire moeten worden gevonden om
het dagelijks leven in al zijn wisselende formaties te begrijpen.
Op dit punt is het de moeite waard niet alleen de onvolkomenheden, maar ook de
verworvenheden van de marxistisch getinte kunstgeschiedschrijving aan te geven en
suggesties te doen voor een eventueel zinvolle bijdrage aan de nieuwe situatie.
Ironisch genoeg heeft uitgerekend de loop van de geschiedenis het marxistische
systeem aan het wankelen gebracht, de geschiedenis die werd gekoesterd, omdat ze
uitzicht bood op een toekomstige ideale maatschappij. Toch hebben marxistische
ideeën een belangrijke inbreng gehad in de huidige opvattingen binnen de
kunstgeschiedenis. Ze hebben de kunst afgeholpen van haar transcendente imago en
teruggebracht tot een produkt van een reeks sociale, economische en politieke
voorwaarden, niet in de vorm van een exacte afspiegeling van een maatschappelijke
configuratie, maar als een ideologische inscriptie in vorm en inhoud van het
kunstwerk. Het marxisme heeft een demystificerende werking gehad en als
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zodanig een niet-elitair alternatief geboden voor bestaande opvattingen van het
kunstwerk, dat lange tijd werd gezien als de hoogst individuele expressie van de als
profeet beschouwde kunstenaar. In het verlengde hiervan is een aanslag gepleegd op
de normatieve esthetica en op de sterk formalistische tendensen die het kunsthistorisch
onderzoek beheersten. Het belangrijkste kenmerk van de marxistische aanpak in de
kunstgeschiedschrijving is, dat het primaire object van onderzoek de
sociaal-economische voorwaarden zijn waarbinnen het kunstwerk heeft
gefunctioneerd. De formalistische aanpak daarentegen interpreteert het kunstwerk
nagenoeg los van die context en bestendigt daarmee het mysterie van de kunst en de
kunstenaar.
Er schuilt echter een misvatting in de marxistische aanspraak op
wetenschappelijkheid. De sociaal-economische situatie waarin het kunstwerk ontstond,
laat zich evenmin ‘exact’ omschrijven als de formele eigenschappen van het
kunstwerk. Deze onmacht in de marxistische kunstgeschiedschrijving komt tot uiting
in de vrij voor de hand liggende en schematiserende iconografische benadering van
het kunstwerk. Een kunstwerk kan nooit een vaststaande materialisatie van historische
gegevens zijn. Deze gedachte gaat immers uit van het absoluut onveranderbare feit.
Gevolg van deze opvatting is dat de stiltes, de gapingen en dat wat is verzwegen,
worden opgevuld met gegevens uit de historische werkelijkheid, met de bedoeling
het marxistische geschiedbeeld duidelijk te maken. John Berger vatte het hele
probleem samen met de opmerking dat de marxistische kunstgeschiedenis wel plaatst
maar niets ontdekt. Aan deze constatering kan nog worden toegevoegd dat ze al
evenmin in staat is gebleken maatschappelijke misstanden te veranderen.
Een ander belangrijk probleem heeft te maken met de artistieke vrijheid van de
kunstenaar. Marx en Engels merkten reeds op dat creativiteit berust op een
wisselwerking tussen sociale structuren, en dat de kunstenaar zich niet als een robot
laat programmeren door de economische situatie van de basis. Ook Adorno had later
oog voor autonome momenten in het maken van kunst. Toch zijn er factoren aan te
wijzen die de
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kunstproduktie rechtstreeks koppelen aan de produktie van willekeurig elk ander
object. Men zou kunnen stellen dat een kunstenaar aan een drietal beperkingen is
onderworpen. In de eerste plaats is de kunstenaar gebonden aan de beschikbaarheid
van materialen en technieken van de tijd waarin hij leeft. In de tweede plaats zijn er
de artistieke conventies die het veld van mogelijkheden afbakenen, zowel wat de
formele als de inhoudelijke kant betreft. In de derde plaats heeft hij te maken met
sociale instituties, zoals scholing, het systeem van opdrachtverlening, subsidiëring
en het netwerk van kunstbemiddelaars (kunstkritiek, museum, galerie).
Paradoxalerwijze krijgt men juist door het erkennen van deze beperkingen meer
inzicht in het verloop van creatieve processen dan wanneer het kunstenaarschap
wordt gereduceerd tot niet traceerbare uitingen van het genie. De kunsthistorische
invalshoek die in dit hoofdstuk wordt toegelicht, heeft dit facet van de beeldende
kunst op een bijzondere wijze geproblematiseerd; hij is van alle invalshoeken het
beste toegerust de plaats van de kunstenaar in samenhang met sociale en economische
factoren in zijn beschouwingen te betrekken. De kunstenaar wordt niet gezien als
een a- of boven-historisch wezen, maar als subject in een sociale configuratie,
gevormd door bepaalde ideologieën.
Deze gedachtengang heeft ook consequenties voor de beschouwing van het
kunstwerk zelf, dat immers is geconstitueerd door bestaande esthetische codes,
ideologieën en sociaal-economische processen. De marxistische kunstgeschiedenis
kan door haar specifieke gerichtheid een belangrijke aanvulling zijn of een correctie
aanbrengen op andere kunsthistorische zienswijzen. Door haar bijzondere
bedrevenheid in het opsporen van verborgen beeldideologieën is het inzicht ontstaan
dat het kunstwerk vaak niet wordt gevormd door één enkele ideologie, maar dat het
een arena is van tegenstrijdige ideologieën. Het kunstwerk is eerder een slagveld dan
een harmonisch esthetisch object. De tegenwoordig veel gehoorde termen
complexiteit, ambiguïteit en deconstructie krijgen in dit kader een extra betekenis
die ertoe kan bijdragen greep te krijgen op de pluriformiteit van de kunstproduktie.
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Post-Marxistische scherven
Tot voor kort was geschiedenis ‘blanke geschiedenis’ en hield de kunstgeschiedenis
zich in hoofdzaak bezig met westerse kunst. Kunst, zo werd gedacht, is een westerse
aangelegenheid, alle kunsthistorische systemen waren alleen op haar gericht. Artistieke
uitingen uit andere culturen werden getoond in volkenkundige musea. Wanneer een
museum voor moderne kunst het al eens waagde hedendaagse artistieke produkten
uit Latijns-Amerika of Afrika ten toon te stellen, stuitte die onderneming op onbegrip
(lees de negatieve reacties in de pers op de presentatie van actuele
Latijns-Amerikaanse kunst, de tentoonstelling U ABC, in het Stedelijk Museum van
Amsterdam in 1989). Kunstkritiek en kunstgeschiedenis misten eenvoudigweg het
instrumentarium deze ‘andere’ kunst op haar waarde te kunnen schatten. Meestal
werd ze afgedaan met de kwalificaties: retorisch en pathetisch, of: curieus, interessant
en exotisch-de laatste termen zou men ook hebben kunnen hebben horen in de
etnografische musea van de vorige eeuw.
Sinds de jaren zestig is de westerse wereld geleidelijk overspoeld door golven
migranten uit niet-westerse landen en via een uitgebreid net van
communicatiemiddelen is de gemiddelde westerling nauwkeurig op de hoogte van
wat er tot in de kleinste uithoeken van de aarde gebeurt, ook op het gebied van de
beeldende kunst. De ambitieuze expositie ‘Magiciens de la terre’, die in 1989 in
Parijs werd gehouden en waarin westerse en niet-westerse kunst zusterlijk naast
elkaar werden getoond (wat overigens een storm van kritiek heeft losgemaakt door
het decontextualiserend effect van deze manier van presenteren, waaruit een laatste
restant kolonialistische ideologie zou blijken), betekende een ommekeer in de
appreciatie van moderne niet-westerse en transculturele kunst. Sindsdien lijken deze
kunstvormen een leemte op te vullen nu de westerse kunst zo langzamerhand eentonig
gevonden wordt. In het kielzog van deze belangstelling werden allerwege symposia
en studiebijeenkomsten georganiseerd, met de bedoeling vat te krijgen op dit nieuwe
verschijnsel in de
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kunstwereld. De rode draad die door alle discussies loopt, is het besef dat het westerse
kunstbegrip, met zijn overaccentuering van esthetica, individualiteit en traditie, op
de nieuwe wereldkunst nauwelijks van toepassing is en dus hoognodig aan revisie
toe is (Ferguson).
Opvallend in de meeste niet-westerse kunst is de sterke nadruk op sociaal
engagement en politieke boodschap-zaken die in de westerse kunst haast taboe zijn.
Derde-Wereldkunst lijkt meer aandacht te hebben voor de inhoud dan voor het
esthetisch vormenspel. Centraal staat (meestal) de kritiek op sociaal-economische
en politieke misstanden en de onzekerheid over de eigen culturele identiteit. Het
hybride, gevarieerde en complexe beeldschrift dat hiervan het gevolg is, heeft een
groot scala van invloeden in zich opgenomen, zodat grenzen tussen culturen, tussen
volkskunst en galeriekunst, tussen ‘high’ en ‘low art’ vervagen-misschien op weg
naar een kosmopolitische kunst, misschien op zoek naar nieuwe wortels voor de
ontwortelden. In ieder geval is duidelijk dat sociale, economische en politieke
conflicten in deze kunst een zeer belangrijke rol spelen (zie afbeelding).
Niet alleen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië, ook in de Verenigde Staten en
Europa valt sinds kort een toenemende mate van maatschappelijk engagement in de
kunst te bespeuren. Dit is misschien een reactie op het verstikkende Reaganisme en
Thatcherisme van de jaren tachtig en de toenemende roep, vooral in de Verenigde
Staten, om ‘political correctness’. Kunstenaars zijn zich gaan interesseren voor de
problemen van groeperingen die door de heersende blanke middenklasse-ideologie
in een marginale culturele positie zijn gedrongen, zoals drugverslaafden, daklozen
en kleurlingen. Bijzondere aandacht genieten thema's als ras en sekse (M. Berger).
In al deze categorieën neemt de identiteitskwestie een belangrijke plaats in. Inmiddels
is ook in de officiële musea de politiek geladen kunst in korte tijd een vertrouwd
fenomeen geworden, met als onbedoeld gevolg dat de institutionele hiërarchieën in
de museumpraktijk, gevoegd bij de hermetische conservatoren-stijl in de begeleidende
catalogi, deze kunst al min of meer hebben geneutraliseerd, waardoor de aangeboor-
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Alexander Kosolapov, Steamboat Mao (1985)

de problematiek blijft hangen in een waas van onbestemdheid. Deze onderdompeling
van artistieke produkten uit de marginale cultuur in de hoofdstroom van de artistieke
traditie, is op zichzelf een frappant staaltje van ideologische dominantie.
Het totalitaire denken van het marxisme met zijn sterke nadruk op de economie
en de onderbouw/bovenbouw-metafoor is weliswaar in diskrediet gebracht, maar dat
betekent geenszins het einde van de noodzaak om politiek stelling te nemen. Alleen
het toneel is veranderd. De klassenstrijd lijkt te zijn gestreden en het proletariaat is
aanmerkelijk minder solidair gebleken dan Marx in zijn optimisme had verwacht.
Waar Marx slechts twee klassen onderscheidde, gaan de post-marxisten uit van een
amalgaam van veelsoortige gefragmentariseerde identiteiten, met ieder een eigen
maatschappelijke rol.
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Er bestaat geen behoefte meer aan universele verbanden tussen al deze entiteiten,
hoogstens ontstaan er in die ongestructureerde veelheid wisselende connectieketens.
De grote fout van Marx is geweest dat hij een groots, alomvattend idee heeft willen
laten samenvallen met de complexiteit van de maatschappelijke werkelijkheid. De
deconstructie van de marxistische theorie schept de mogelijkheid opnieuw kritische
vragen te formuleren over macht, politiek en sociale rechtvaardigheid, en dit heeft
ook gevolgen voor een kunstgeschiedschrijving waarin sociaal-economische en
politieke factoren centraal staan.
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Hoofdstuk 6 Marlite Halbertsma Vrouwenstudies kunstgeschiedenis
Meer dan twintig jaar geleden, in 1971, schreef Linda Nochlin in het tijdschrift Art
News het artikel ‘Why Have There Been No Great Women Artists?’ Dit artikel kan
worden beschouwd als het begin van vrouwenstudies kunstgeschiedenis. In dit
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste literatuur op het terrein
van vrouwenstudies kunstgeschiedenis en de ontwikkelingen daarbinnen. Omwille
van de helderheid en beknoptheid beperk ik mij over het algemeen tot die publikaties
waarin de methodologische aspecten centraal staan.
Dit hoofdstuk verschilt enigszins van de overige hoofdstukken in dit boek, omdat
vrouwenstudies van meet af aan een kritische houding ten aanzien van de traditionele
beoefening van de kunstgeschiedenis hebben getoond en omdat de gevestigde
kunstgeschiedenis, zeker in het begin van de hier behandelde periode, niet erg
openstond voor de vragen die door vrouwenstudies werden gesteld. De behandeling
van de ontwikkelingen binnen vrouwenstudies kunstgeschiedenis is daarom ook
nauw verweven met de vraag in hoeverre vrouwenstudies een aanvulling, een
uitdaging, of een vervanging van de traditionele beoefening van de kunstgeschiedenis
zijn.
In het onderstaande wordt voornamelijk buitenlandse literatuur behandeld. Daarom
wil ik eerst iets opmerken over de situatie in Nederland. In tegenstelling tot een nauw
verwante discipline als geschiedenis, kent Nederland geen leerstoelen vrouwenstudies
kunstgeschiedenis. Op dit moment (voorjaar 1993) is ook op het lagere niveau van
universitair hoofddocent en universitair docent slechts één universitair docent specifiek
benoemd voor onderwijs en onderzoek op het gebied van vrouwenstudies (Universiteit
van Amsterdam) en
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één voor een miniem deel van de aanstelling (Rijksuniversiteit Utrecht).
Wel zijn er enkele dissertaties op dit terrein verschenen of staan op het punt te
verschijnen. In Nederland bestaat een weinig omvangrijke stroom publikaties op dit
gebied, die, behalve in het tijdschrift Ruimte, buiten kunsthistorische tijdschriften
verschijnen, in bladen als Tijdschrift voor Vrouwenstudies en Lover. Een gunstige
uitzondering vormen de catalogi van de tentoonstellingen De Kunst van het
Moederschap (Haarlem, 1981), Tussen Heks en Heilige (Nijmegen, 1985) en
Romantische Liefde (Arnhem, 1985), en, in samenwerking van de Universiteit van
Amsterdam met het Gemeentemuseum Arnhem, Bloemen uit de Kelder (1989). Sinds
de jaren tachtig is er sprake van een groeiende reeks tentoonstellingen van
kunstenaressen, nog los van de initiatieven van de Stichting Amazone en de Stichting
Vrouwen en de Beeldende Kunst. De Judith Leyster Stichting biedt om de paar jaar
haar laureaten een overzichtstentoonstelling met publikatie van een monografie en
oeuvrecatalogus aan. In Nederland kan men sinds de jaren zeventig spreken van een
kleine, maar levendige traditie. De terloopse opmerking van J. Vanbergen ‘Er bestaat
in de Verenigde Staten zelfs een feministische kunstgeschiedenis’ in een
overzichtsartikel uit 1990, doet de huidige situatie geen recht (Vanbergen, 86).
Het lijkt dan ook een beetje onterecht wat Margo Brouns in 1988 in het overzicht
Veertien Jaar Vrouwenstudies in Nederland schreef: ‘Het geheel overziend, blijkt
dat in Nederland geen sprake is van systematisch kunsthistorisch onderzoek vanuit
een feministisch perspektief’ (Brouns, 82). Maar Brouns heeft toch gelijk, want al
die activiteiten vonden en vinden vooral buiten de universiteit plaats, hoezeer de
benodigde vrouwkracht ook uit het universitaire circuit wordt geput.
Ook de tamelijk recente inventarisering van de activiteiten in Nederland door
Mirjam Westen in kritische berichte in 1990, wijst op het belang van de musea en
bovengenoemde stichtingen. De activiteiten van de SVBK, de Judith Leyster Stichting
en de Stichting Amazone, en die van enkele musea, hebben
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Nederland in de jaren zeventig en tachtig een soort remmende voorsprong gegeven,
een voorsprong die tot op heden niet is omgezet in een adequate academische politiek
(Van der Linden). Meer recente ontwikkelingen in vrouwenstudies, waarin men zich
losmaakt van een eenzijdige belangstelling voor kunstenaressen en het tonen van
‘de’ vrouw in ‘de’ geschiedenis, hebben tot nu toe geen weerslag gevonden in nieuwe
tentoonstellingsconcepten-nog los van de vraag of deze nieuwe inzichten zonder
meer te vertalen zijn in een museale opstelling.

De disciplinaire matrix als uitsluitingsmechanisme
Wat een discipline tot een samenhangend geheel maakt, is een consensus over het
onderzoeksgebied, het onderzoeksobject en de onderzoeksmethoden. Die consensus
vormt de ‘disciplinaire matrix’. Een snelle-maar niet voor 100% juiste-manier om
vast te stellen wat in een bepaalde tijd als ‘kunstgeschiedenis’ wordt beschouwd, is
een analyse van de in die tijd gebruikte handboeken. Een handboek wordt meestal
geschreven vanuit een bepaalde consensus over het vakgebied en kan als een
verzameling uitspraken worden gezien waarover de meerderheid van de vakgeleerden
binnen de discipline het eens is.
Renate Berger heeft in een artikel in 1988 in kritische berichte gewezen op het
uitsluitende karakter van de kunstgeschiedschrijving waar het vrouwen betreft. Zij
stelt dat in de kunstgeschiedenis vrouwen structureel worden genegeerd, negatief tot
hun geslacht gereduceerd, geanonymiseerd (‘vrouw van’), van hun individualiteit
ontdaan (door ze bijvoorbeeld hardnekkig bij de voornaam te blijven noemen, zoals
‘Paula’ voor Paula Modersohn-Becker), triviaal behandeld (Angel in the Studio als
titel voor een boek over vrouwen in de Arts & Crafts Movement, of Grandma Moses),
niet genoemd wat zij werkelijk zijn (bijvoorbeeld de schijnbaar geslachtsneutrale
benamingen als beeldend kunstenaar, kunstcriticus, kunsthistoricus, doctorandus) of
gladweg vergeten.
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Honours en Flemings A World History of Art is op dit moment een van de meest
gebruikte handboeken voor de kunstgeschiedenis. Het is leuk om de eerste druk uit
1982 te vergelijken met de meest recente, herziene druk uit 1991. In de eerste versie
wordt het bestaan van vrouwelijke kunstenaars weggemoffeld onder kunstenaarschap
zonder meer. Zo worden aan het einde van hun inleiding, in een kort paragraafje over
de individuele inbreng van de kunstenaar, mannen en vrouwen wel genoemd: in
bepaalde culturen is praktisch iedere man en vrouw een part-time kunstenaar, maar
in meer complexe en gelaagde samenlevingen zijn full-time schilders en beeldhouwers
te vinden, en daar verschilde hun status niet veel van die van ambachtslieden. Er
wordt niet specifiek op vrouwen ingegaan. Maar in de nieuwe druk is het stukje over
de part-timers het begin geworden van een geheel nieuwe paragraaf onder het kopje
‘Women Artists’. Ook in de verhouding tussen de behandeling van mannelijke en
vrouwelijke kunstenaars bestaat tussen 1982 en 1991 een duidelijk verschil: was de
oude score 345 mannen tegen 5 vrouwen (1,4%), in de nieuwe druk is het 455 tegen
26, dus 5,7%. Wat is het dan jammer dat de bibliografie vergeleken met 1982
nauwelijks is bijgewerkt, zodat de bron voor deze wijziging-en dat zijn de nieuwe
boeken over vrouwen in de kunst sinds 1971-niet in de literatuur is terug te vinden.
Is er bij Honour en Fleming al een duidelijke verandering te bespeuren, die blijkt
nog groter te zijn wanneer wij dit recente handboek vergelijken met zijn voorganger,
namelijk H.W. Jansons History of Art. Janson kende namelijk helemaal geen
vrouwelijke kunstenaars.
De vermelding van vrouwen in kunsthistorische teksten heeft een lange
geschiedenis, die zich in drie fases laat verdelen. De eerste fase is de renaissance,
waarin Vasari in navolging van Plinius enkele schilderessen noemt, al is de lof die
hij hun toekent anders dan de waardering voor de mannelijke kunstenaars. Sofonisba
Anguiscola bijvoorbeeld wordt door hem bewonderd omdat haar portretten zo goed
gelijkend zijn, een criterium dat voor Vasari bij mannelijke kunstenaars in de zestiende
eeuw geen rol speelt. Anguiscola is voor Vasari
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vooral de belichaming van het renaissance-ideaal van de goed opgevoede adellijke
vrouw, en in de luttele bladzijden die Vasari aan haar besteedt, gaat hij meer in op
haar relaties met de paus, het Spaanse hof en Michelangelo dan op haar werk. Hij
ziet haar vooral als een uitzondering. Zijn stukje over haar eindigt: ‘Hoe het ook zij,
als vrouwen al zo goed levende mensen kunnen voortbrengen, wat een wonder is het
wanneer ze ze kunnen schilderen!’ (Vasari 111, 320).
In de zeventiende eeuw is er sprake van een nieuwe reden om kunstenaressen te
noemen, namelijk als bewijs van de culturele bloei van een land of stad. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de vermelding van Judith Leyster in de beschrijving van de stad
Haarlem door Samuel Ampzing in 1628.
Vanaf de late achttiende eeuw verdwijnen de kunstenaressen uit de boeken.
Hiervoor kunnen verschillende redenen worden aangevoerd. In de eerste plaats
verandert het handboek van aard. De reeks kunstenaarslevens, gemodelleerd naar
Plinius, wordt vervangen door een historisch verslag van de veranderingen in de
kunst. De geschiedenis van de kunst wordt nu gedragen door de grote meesters.
Kleine meesters en kunstenaressen worden uit de handboeken verbannen.
Kunstenaressen, die een stijl hanteerden die min of meer overeenkwam met die van
de groten, zullen, als zij al worden genoemd, voor hun oeuvres worden ondergebracht
bij hun vader (Marietta Robusti, de dochter van Tintoretto), hun collega (Judith
Leyster, de collega van Frans Hals) of hun leermeester (Constance Marie Charpentier,
de leerling van David). De kunsthandel in de negentiende eeuw heeft dit proces alleen
maar versterkt.
In de tweede plaats worden vanaf de verlichting in het debat over de kunst
begrippen gehanteerd, zoals de relatie tussen natuur, genie en kunst, die kunstkritische
opvattingen een gender-connotatie verlenen (zie voor de betekenis van gender p. 225
e.v.). Volgens die opvattingen is de geniale, regelsdoorbrekende, in de openbaarheid
levende kunstenaar mannelijk, terwijl de vrouw, volgens haar veronderstelde natuur,
het tegendeel zou zijn. In feite is vanaf die tijd voor de kunstenares geen plaats meer
in de kunstgeschiedenis weg-
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gelegd, omdat zij zich volgens de regels van haar natuur dient te beperken tot
onderwerpen die haar ‘natuurlijke’ leefwereld weerspiegelen en tot een ‘typisch
vrouwelijke’ stijl (bekoorlijk, gedetailleerd enzovoort).
Binnen de toenmalige kunsttheorie en de daarmee nauw verbonden
kunstgeschiedschrijving is dus geen plaats meer voor vrouwen, want zij kunnen nooit
de dragers zijn van een nieuwe stijl, die de oude doorbreekt. Voor zover er nog over
kunstenaressen wordt geschreven, is dat in aparte, uitsluitend aan vrouwen gewijde
boeken zoals die vooral in de late negentiende en vroege twintigste eeuw verschijnen.
Met de verfijning van de kunsthistorische stijlkritiek dienen op een bepaald moment
de oeuvres van de grote kunstenaars te worden gezuiverd, en zo komen de namen
van kunstenaressen weer terug. Alleen hebben ze dan opeens niet meer de kwaliteit
van de grote meesters, aan wie hun werken waren toegeschreven: ze imiteren de
grote meesters. En imitatie staat binnen de toenmalige opvattingen tegenover
originaliteit, die als het kenmerk van vernieuwing de essentie van stijl is.
Een voorbeeld daarvan is de manier waarop in 1966 in het overzichtswerk van
Rosenberg, Slive en Ter Kuile, Dutch Art and Architecture 1600-1800 over Judith
Leyster wordt geschreven: ‘A comparison of the copy of Hals' Lute Player in the
Rijksmuseum attributed to her, with the original in the Alain Rotschild collection in
Paris, shows how cleverly she could copy Hals’ works, but the picture also reveals
her limitations. It is only in a few passages that she can keep up with Hals' spontaneous
treatment; in others she is dry and conventional. She also fails to capture the bulk
and movement of Hals' musician and, although her brushwork sometimes approaches
the master's manner, it lacks personality and never expresses all his essential qualities’
(Rosenberg e.a., 107). Kortom, vrouwen kunnen alleen kopiëren, zij zijn
conventioneel, beperkt en bezitten geen individualiteit, laat staan kwaliteit.
Twintig bladzijden eerder wrongen de auteurs zich trouwens wel in allerlei bochten
om Jacob Backer, een leerling van Rembrandt, vrij te pleiten van een slaafse imitatie
van de
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meester. Ja, het was zelfs een bewijs van de verdienste van Backer dat enkele
schilderijen lang werden aangezien voor echte Rembrandts...
In de jaren zeventig was de meest voor de hand liggende strategie binnen
vrouwenstudies om kunstenaressen hun gerechtvaardigde plaats in de handboeken
terug te geven. De catalogus van Ann Sutherland Harris en Linda Nochlin uit 1976,
Women Artists 1550-1950, kan worden beschouwd als een aanvulling op of pendant
van handboeken zoals dat van Janson. Ann Sutherland Harris bepleitte een politiek
van integratie: ‘Slowly these artists must be integrated into their art historical context.
For too long they have either been omitted altogether, or isolated, as even in this
exhibition, and discussed only as women artists, and not simply as artists, as if in
some strange way they were not a part of their culture at all.’ (Harris, 44).
De uitsluiting van kunstenaressen wordt zo in het spoor van Ann Sutherland Harris
opgevat als een soort bedrijfsongeval, en vrouwenstudies kunstgeschiedenis zouden
zich dus als een soort reparatie van de gewone kunstgeschiedenis moeten gaan
ontwikkelen. De vrouwen moeten in het algemene verhaal worden opgenomen. In
feite is de aanvulling in 1991 door Honour en Fleming een antwoord op de opmerking
van Harris. Sinds de jaren zeventig zijn er talloze monografieën over kunstenaressen
verschenen, die, zonder dat de uitgangspunten en de methode van de traditionele
kunstgeschiedenis worden verlaten, toch het eenzijdige beeld dat de oudere
handboeken ons geven, hebben bijgesteld. Kunstenaressen hebben wel een eigen
kwaliteit, zij zijn in bepaalde aspecten wel vernieuwend geweest en de
kunstgeschiedenis is niet volledig zonder hen.
Maar kunnen we er zonder meer van uitgaan dat ‘kunstenaar’ en ‘kunstenares’
gelijkwaardige personen zijn en dat het niet zoveel uitmaakt of een kunstwerk door
een man of door een vrouw is gemaakt? Kent de geschiedenis van de kunst wel een
autonome ontwikkeling, waaraan mannen en vrouwen op gelijke wijze hebben
bijgedragen?
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Naar een andere kunstgeschiedenis
Linda Nochlin, overigens in 1976 co-auteur van het boek van Harris, stelt in haar al
genoemde artikel uit 1971 dat een eenvoudigweg integreren van kunstenaressen in
de algemene kunstgeschiedenis niet zo gemakkelijk is, omdat er geen equivalenten
van Michelangelo of Rafael bestaan. Onze kunstgeschiedenis is nu eenmaal
geconstrueerd rond Grote Meesters. Zij voorspelt dan ook dat de introductie van
nieuwe vraagstellingen binnen de kunsthistorische discipline een paradigmatische
werking kan hebben, omdat die de conventionele gang van zaken kritiseren. Een
vraag als ‘waarom zijn er geen grote vrouwelijke kunstenaars?’ brengt volgens haar
een kettingreactie op gang.
Er zijn geen grote vrouwelijke kunstenaars, niet omdat vrouwen daarvoor ‘van
nature’ nu eenmaal niet in de wieg zijn gelegd of omdat zij door een mannelijke
samenzwering uit de kunstgeschiedschrijving zijn weggeschreven. En evenmin omdat
de kunstwerken van vrouwen een andere, vrouwelijke soort kwaliteit bezitten die
niet wordt waargenomen. Er zijn geen grote vrouwelijke kunstenaars omdat kunst
niet buiten een specifieke context kan-daarom zijn er ook geen grote Litouwse
jazzpianisten of Eskimo-tenniskampioenen (Nochlins voorbeelden), hoe graag we
dat misschien wel hadden gewild.
Achter de vraag naar de grote vrouwelijke kunstenaars sluimert de mythe van de
Grote Kunstenaar, die al sinds zijn geboorte een mysterieuze stof met zich meedraagt,
Genie of Talent genaamd, en die openbaart zich altijd, los van alle omstandigheden.
Grote Kunstenaars waren vaak wonderkinderen die al vroeg werden ontdekt. Maar
stel dat Picasso een meisje was geweest. Zou Picasso's vader, zelf kunstenaar, voor
de kleine Pablita evenveel aandacht hebben gehad en haar ambities even sterk hebben
aangewakkerd?
Nochlin wijst erop dat Grote Kunstenaars nooit vanzelf roem vergaren, maar dat
aan hun succes een reeks sociale voorwaarden ten grondslag ligt. Hiervan was in het
verleden een familiale traditie in de kunst een van de belangrijkste,
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samen met een burgerlijke klasseachtergrond. Grote kunstenaars hadden vaak een
kunstenaar als vader. Er bestonden niet of nauwelijks kunstenaars met een
aristocratische achtergrond, omdat de aristocratische status betaald werken uitsloot.
Dat verbond vrouwen en aristocraten: hun hele manier van leven werd onverenigbaar
geacht met bepaalde opvattingen van status, gerichte tijdrovende studies en de
uitoefening van een beroep. Kunst en het maken van kunst zijn gebed in een sociale
context en maken er zelf ook weer deel van uit. Kunst wordt bemiddeld door
specifieke sociale instituties en denkbeelden over het kunstenaarschap, zoals de
academie en de mythe van de goddelijke schepper.
Op deze visie is natuurlijk kritiek mogelijk. Hoewel Nochlin spreekt van een
paradigmatische wending in de kunstgeschiedenis, geeft zij niet aan hoe deze nieuwe
kunstgeschiedenis er precies uit zal moeten zien en welke nieuwe vragen er moeten
worden gesteld. Tegelijk houdt zij vast aan de erkende kwaliteit als norm, juist door
uit te leggen waarom die kwaliteit voor vrouwen niet of slechts bij uitzondering
haalbaar was.
In de inleiding die zij de bundeling van haar artikelen in 1988 vooraf laat gaan,
herhaalt Nochlin nogmaals en zelfs scherper de kritiek op wat zij een van de meest
conservatieve geesteswetenschappen noemt (Nochlin 1988, XI). Vrouwenstudies
kunstgeschiedenis moeten geen variant worden van de gewone kunstgeschiedenis,
maar alle uitgangspunten van het vak ter discussie stellen.
In andere artikelen van Nochlin zien we hoe zij vrouwen, als kunstenares en als
representatie, binnen de kunstgeschiedenis introduceert, niet als aanvulling, maar als
herziening van de bestaande opvattingen. Zo kritiseert zij bijvoorbeeld de gangbare
mening dat in het impressionisme-in tegenstelling met het daaraan voorafgaande
realisme-arbeid niet langer een thema is. Zij wijst op de vele danseresjes, prostituées
en bardames op de schilderijen van het impressionisme, die wel degelijk werken in
de Parijse amusementsindustrie. ‘Men's leisure is produced and maintained by
women's work, disguised to look like pleasure.’ In een andere tekst neemt
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Nochlin stelling tegen het onderwerp van het naakt, dat volgens haar allesbehalve
natuurlijk is, maar een bewuste culturele constructie (Nochlin 1991).
In 1981 verscheen Old Mistresses, Women, Art and Ideology van de Engelse
kunsthistoricae Rozsika Parker en Griselda Pollock. De interesse voor vergeten
vrouwen en voor de voorwaarden van het kunstenaarschap, zoals die in de jaren
zeventig gold, maakt hier plaats voor een verregaande kritiek op de wetenschappelijke
discipline kunstgeschiedenis als onderdrukkend medium. Het boek kan worden
gelezen als een ‘remake’ van de catalogus Women Painters 1550-1950, gemengd
met Nochlins artikel ‘Why Have There Been No Great Women Artists?’, waarbij is
gekozen voor een ideologiekritische aanpak van marxistische snit.
In Old Mistresses zijn niet de kunstwerken en hun maaksters het onderwerp, maar
de kunstgeschiedenis, die gedeconstrueerd dient te worden. De auteurs definiëren
de kunstgeschiedenis als een ideologisch geladen reconstructie van de geschiedenis
van de kunst. Zij zien in de verdringing van de vrouwen uit de kunstgeschiedenis
een cruciaal element van de huidige kunsthistorische praktijk. Zij wijzen Nochlin af
wanneer zij zich verzetten tegen een visie op de geschiedenis van de kunst van
vrouwen als een permanente strijd tegen uitsluiting en discriminatie, bijvoorbeeld
in academies, want impliciet wordt daarmee het belang en de wenselijkheid van
dergelijke instellingen onderstreept.
Wat zij ook afwijzen is een overmatig biografische interesse, die ten koste gaat
van het analyseren van het werk van kunstenaressen. In de kunstwerken kunnen
nieuwe betekenissen worden gelezen, of de mate van druk om bepaalde betekenissen
te produceren. Zij stellen dat er altijd vrouwelijke kunstenaars zijn geweest, en dat
onderzocht dient te worden hoe zij ondanks discriminatie konden werken en hoe zij
hun eigen inventies vorm gaven in relatie met de hen omringende sociale en culturele
structuren. Zij gaan ervan uit dat vrouwen niet dezelfde kunst maken als mannen,
omdat in de patriarchale samenleving vrouwen een geheel andere positie innemen.
Als het belangrijkste doel van feministisch onderzoek zien
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zij de analyse van de vraag waarom de moderne kunstgeschiedenis het bestaan van
kunstenaressen ontkent. Is deze vraag eenmaal opgelost, dan wordt de onbewuste
ideologie blootgelegd die de kunsthistorische praktijk beïnvloedt en daarmee alle
interpretaties van kunst in het algemeen.
In hun boek komt een aantal onderwerpen aan de orde, die allemaal te maken
hebben met deze ideologie. In de achttiende en negentiende eeuw wordt aan vrouwen
de natuur toegewezen, aan mannen de cultuur. Vrouwen kunnen of mogen wel aan
kunst doen, voorzover dit hun ‘natuurlijke’ vrouwelijkheid niet beïnvloedt. Echte
artistieke creativiteit en originaliteit zijn, als typisch mannelijke deugden, niet voor
hen weggelegd. Parker en Pollock laten zo zien hoe vrouwen uit de kunsthistorische
literatuur moesten worden weggeschreven, omdat een vrouwelijke kunstenaar een
anomalie is: kunst is geen natuurlijk gegeven, maar behoort tot de cultuur, per definitie
het terrein van de man.
In de gangbare kunstgeschiedenis is ‘invloed’ een relevant criterium voor het
opnemen van kunstenaars en kunstwerken in de kunsthistorische canon. Ik herinner
mij van mijn studietijd in Utrecht grote getekende stambomen, nog stammend uit de
tijd van Vogelsang, waarop je kon zien wie bij wie het vak had geleerd en wie door
wie was beïnvloed. Omdat academies voor vrouwen moeilijk toegankelijk waren en
het voor hen praktisch onmogelijk was een groot atelier te leiden of professor aan
een academie te worden, stonden tot in deze eeuw kunstenaressen tamelijk apart. Zij
zijn vaak geen leerling van beroemde kunstenaars geweest, laat staan dat zij anderen
hebben beïnvloed. Een Rubens in het vrouwelijke is onvoorstelbaar. Omdat
kunstenaressen niet in deze stambomen passen, vallen zij uit de kunstgeschiedenis.
Een ander probleem dat Parker en Pollock aanroeren, is de hiërarchie van de
onderwerpen en de disciplines. Vrouwen maakten niet of nauwelijks historiestukken,
omdat de kennis daarvoor uitsluitend op academies, liefst gevolgd door een reis naar
Italië, was te verwerven. Maar juist dit soort onderwerpen was een voorwaarde om
te worden opgenomen in de kunsthistorische literatuur. Verder valt veel vrouwelijke
crea-
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tiviteit (Parker en Pollock schrijven uitvoerig over ‘quilts’) onder ambacht of
kunstnijverheid, en die zijn geen object van het kunsthistorische vertoog. Inherent
aan ambachtelijk werk is anonimiteit, terwijl de kunstgeschiedschrijving nu juist het
persoonlijke waardeert.
Parker en Pollock stellen dat in de constituering van wat als relevant binnen de
kunstgeschiedenis wordt gezien, de kunst van vrouwen wel degelijk een belangrijke
rol heeft gespeeld-als negatief. De kunst van vrouwen is niets anders dan wat mannen
doen, maar is het negatief daarvan. Bij de gangbare standaarden die worden aangelegd
om kunst te onderscheiden van niet-kunst, wordt kunst afgemeten aan wat ze niet is
of niet mag zijn-de kunst van vrouwen. Het zou het doel van vrouwenstudies moeten
zijn deze stereotypen te ontmaskeren en de kunst van vrouwen opnieuw te
interpreteren.
De nadruk op de sociale strijd is een echo van de Engelse traditie van
vrouwenstudies. Kenmerkend voor het werk van Parker en Pollock is hun engagement
met vrouwelijke kunstenaars. Zij zien de wijziging van de traditionele
kunstgeschiedenis als een onderdeel van een veel verder reikende vrouwenstrijd.
Hun standpunt wordt het duidelijkst uitgedrukt in de titel van de door hen geredigeerde
bundel uit 1987, Framing Feminism. Art and the Women's Movement 1970-1985.
De relatie tussen kunsthistoricae en kunstenaressen was vooral in de jaren zeventig
zeer innig, waarin kunsthistoricae en kunstcriticae het opnamen voor de verdrukte
kunstenaressen. Ik denk dan aan het toen veelgelezen boek van Lucy Lippard, From
the Center. Feminist Essays on Women's Art uit 1976 en in Nederland aan de
tentoonstelling Feministische Kunst Internationaal in 1979, in het Haags
Gemeentemuseum.
Deze manier van denken berustte toen op de overtuiging dat de strijd van
kunstenaressen voor een betere beroepspositie op de een of andere manier zou
samenhangen met, of een pendant zijn van feministisch kunsthistorisch onderzoek.
Voor vrouwen met een tamelijk marxistisch uitgangspunt, zoals indertijd Nochlin,
Parker en Pollock (en ikzelf), was het geen vraag waar hun kunsthistorische
activiteiten ophielden en hun inzet voor kunstenaressen begon. Dit was binnen de
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toenmalige opvattingen niet zo vreemd als het nu lijkt. Het debat in de jaren zeventig
werd sterk bepaald door de interdependentie van het gelijke en het verschil. Aan de
ene kant wenste men op te komen voor de gelijke rechten van kunstenaressen,
bijvoorbeeld via aparte tentoonstellingen en wijzigingen van het aankoopbeleid, aan
de andere kant dacht men toen ook sterk in termen van een specifiek vrouwelijke
beeldtaal, die zou verschillen van de mannelijke. Lucy Lippard en Judy Chicago
waren de voorvechtsters van deze visie. Omdat de vrouwelijke beeldtaal niet als een
eigen kwaliteit werd herkend, moest die ‘andere’ vormentaal op haar eigen
merites-anders maar gelijkwaardig-worden gewaardeerd en erkend. En om die ‘andere’
stijl te analyseren en onder de aandacht te brengen, werd een beroep gedaan op de
feministische kunsthistoricae en -criticae, museumdirectrices en galeriehoudsters.
Op die manier viel gedurende korte tijd de kritische, historische arbeid van de
kunsthistorica samen met het protest van de actievoerster, want in beide gevallen
ging het om de emancipatie van iets dat werd onderdrukt. De posities, activiteiten
en belangen van kunsthistoricae en kunstenaressen bleken echter na enige tijd dermate
uiteen te lopen dat het niet langer zinvol was om bij het n/v overpeinzen van het vak
kunstgeschiedenis ook de positie van kunstenaressen op te nemen. En de
kunstenaressen bleken zelf ook huiverig voor het etiket ‘vrouwenkunst’ of
‘feministische kunst’, dat hun zo bereidwillig door de kunsthistoricae werd opgeplakt.
De term ‘feministische kunstgeschiedenis’ werd in de loop van de jaren tachtig
ingeruild voor de meer neutrale benaming ‘vrouwenstudies kunstgeschiedenis’. Ook
deze term pint het onderzoek nog steeds vast op vrouwen als het object van onderzoek
en impliceert bovendien dat het onderzoek alleen door vrouwen over vrouwen voor
vrouwen wordt verricht. Omwille van de herkenbaarheid van dit onderzoek blijf ik
in dit hoofdstuk de term ‘vrouwenstudies’ gebruiken, hoewel buiten de
kunstgeschiedenis vanaf de jaren tachtig in toenemende mate de benaming
‘genderstudies’ wordt gehanteerd, waar in het Nederlands nog geen adequate vertaling
voor is gevonden.
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Van strijd naar ‘gender’
Werd in de jaren zeventig vooral veel aandacht besteed aan de vraagstukken van de
achterstelling van kunstenaressen en van de vrouwelijke beeldtaal, in de loop van de
jaren tachtig verschoof de interesse naar de effecten en interacties van
‘gender’-verschillen. ‘Gender’ betekent zoveel als geslacht. Met deze term wordt in
het bijzonder de interdependentie bedoeld van wat als mannelijk wordt beleefd ten
aanzien van wat als vrouwelijk wordt ervaren. Door deze inzichten-met name dat de
identiteiten van het seksuele geslacht niet vaststaan, maar steeds opnieuw worden
geconstrueerd-gaat dit onderzoek uit van vraagstellingen die minder specifiek
emancipatorisch en feministisch zijn. Daniela Hammer-Tugendhat heeft in 1990 de
doelstellingen van vrouwenstudies als volgt geformuleerd: ‘Feministische
Kunstwissenschaft basiert auf der Erkenntnis, dass das Geschlechterverhältnis eine
bestimmende Grundstruktur menschlicher Gesellschaft ist. Historische Forschung
soll daher die Kategorie des Geschlechtes als zentrales Paradigma reflektieren.
Geschlecht ist in diesem Zusammenhang primär als historische-soziale und nicht als
biologische Grösse zu definieren. Heute geht es nicht um ein Nachtragen und
Aufarbeiten all dessen, was über Frauen als die ‘andere’ Hälfte der Menschheit im
Laufe der Geschichte beiseite geschoben wurde, sondern auch um Grundfragen der
Disziplin Kunstgeschichte, z.B. die gesellschaftliche Konstruktion des Künstlers,
der Weiblichkeitsmuster und der postulierte Geschlechterneutralität des Faches.’
(69)
Dit betekent voor vrouwenstudies kunstgeschiedenis aandacht voor de mate waarin
voorstellingen, niet alleen in beeldende zin, van mannelijkheid en vrouwelijkheid
constructies zijn. De genderbenadering kent ook enkele nadelen: reële vrouwen en
mannen als producenten en consumenten van tastbare kunstwerken verdampen min
of meer ten gunste van een toenemend abstraherende reflectie over vrouwen en het
vrouwelijke. Voor de kunstgeschiedenis betekent dit, nog meer dan voor disciplines
die van huis uit op talige begrippen zijn gestoeld, dat vrouwenstudies hun
oorspronkelijke object
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van onderzoek hebben uitgewist. Het deconstructivisme, steunend op de Lacaniaanse
psychoanalyse die de taal ziet als het instrument van differentie, is een methode die
voor de taal is ontwikkeld. Deze methode analyseert de talige oorsprong van de
bewuste en onbewuste handelingen van het individu bij het toekennen van
betekenissen.
In 1988 verscheen van Lisa Tickner het artikel Feminism, Art History and Sexual
Difference. Zij verdeelt de mogelijke vraagstellingen over drie vormen van seksuele
differentie. Bij de ‘experiental difference’ gaat het om het verschil tussen de
ervaringen van mannen en vrouwen. Vanuit hun verschillende positie binnen het
bestaande vertoog over kunst zullen zij op een andere wijze met kunst omgaan en
tot andere kunstwerken komen. Een feministische kunstgeschiedenis zou kunnen
onderzoeken hoe vrouwen vanuit deze andere ervaringen werken en welke keuzes
zij binnen het bestaande beeldende vertoog maken.
In de paragraaf ‘Difference as positional meaning’ wordt er op gewezen dat de
betekenissen in de kunstgeschiedenis worden gegenereerd vanuit de verschillen:
kunst wordt voortdurend afgezet tegen wat ze niet is. De visie op het moderne
kunstenaarschap cirkelt rond noties als vrijheid, individualisme, originaliteit,
ontwikkeling enzovoort, die voor een groot deel met de notie mannelijkheid
samenvallen. Het kunsthistorische vertoog, dat op deze noties stoelt, dient
gedeconstrueerd te worden. Zo kan het nooit openlijk gehanteerde, nooit expliciet
aangetoonde maar wel aanwezige, verschil met het ‘vrouwelijke’ worden blootgelegd.
Tot slot is er de ‘sexual difference’. Er bestaat wel een inzicht in hoe het mannelijk
onbewuste angsten en verlangens op vrouwen projecteert, maar we weten weinig
over het vrouwelijk onbewuste. De vraag is hier: hoe kunnen vrouwen genieten van
een kunst die is geconstrueerd vanuit het mannelijk verlangen? Welke beelden horen
bij het vrouwelijk verlangen?
Tickner heeft in haar artikel veel van de bestaande literatuur een plaats binnen de
door haar onderscheiden drie differenties weten te geven. Zij wees ook op het verband
tussen
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deze differenties: vrouwelijke subjecten hebben specifieke geschiedenissen, ingebed
in het onbewuste verlangen. De identificaties van de subjecten stoelen echter op de
differenties binnen het bestaande vertoog. Daarom meent Tickner dat het niet mogelijk
is om een allesomvattende theorie op te stellen.
Tickner verwijst in haar artikel naar de discussie binnen vrouwenstudies film. Een
belangrijk artikel was in 1975 Laura Mulveys Visual Pleasure and Narrative Cinema.
Zich baserend op Freud ziet Mulvey taal en verlangen als vergelijkbare grootheden,
die ondanks hun transcendentie van het driftmatige en fantasievolle, steeds weer
refereren aan het castratiecomplex: de vrouw als de Ander. De vrouw is in deze
opvatting iets dat tegelijk begeerlijk is, als ook gevaarlijk, omdat een totale
identificatie met deze Ander de identiteit van het mannelijk individu opheft. Mulvey
stelt dat in het kijken twee dingen samenkomen: een ‘skopofilische’ drift, die plezier
heeft in het kijken naar anderen als erotische objecten, en het Ego dat zich met het
geziene identificeert. In de klassieke Hollywoodfilm wordt de blik door de camera
zo gemanipuleerd dat vrouwen passieve objecten zijn naar wie door de actieve
mannelijke blik wordt gekeken. Mulvey ontkent de mogelijkheid van vrouwelijk
kijkplezier en wijst in feite elk kijkplezier af omdat dit per definitie mannelijk is (zie
ook het aan dit probleem gewijde themanummer van het Tijdschrift voor
Vrouwenstudies, 7 [1986], nr. 3; voor een kritiek op Mulvey: Heidi de Mare in Versus,
1986). Dit artikel is de basis geweest voor onderzoek naar het kijken naar beeldende
kunst, hoezeer film en beeldende kunst ook van elkaar verschillen.
In de artikelenbundel van Griselda Pollock uit 1988, Vision & Difference.
Femininity, Feminism and the History of Art, wordt nader uitgewerkt hoe nieuwe
betekenissen in de kunstgeschiedenis kunnen worden gewonnen. Zij stelt voor niet
langer te spreken van ‘feminist art history’ maar van ‘feminist intervention in the
histories of art’, die moet leiden tot een paradigmawisseling, met als centraal object
van studie visuele representaties en hun praktijk. Deze geheel veranderde
kunstgeschiedenis zal gebed zijn in de collectieve kritiek van de sociale,
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economische en ideologische macht van de vrouwenbeweging. In feite wordt daarmee
de zelfstandigheid-en de intrinsieke samenhang-van de traditionele kunstgeschiedenis
opgeheven.
In Pollocks bundel worden, naast het marxisme, theorieën op het gebied van de
deconstructie, de psychoanalyse en de representatie als richtsnoer genomen. Pollock
probeert deze opvattingen te verbinden door de representaties een sociale macht toe
te kennen, die tot maatschappelijk verankerde constructies van mannelijkheid en
vrouwelijkheid leidt.
Zij probeert de constructies van seksuele differentie te koppelen aan de wijze
waarop zien wordt gemodificeerd en uiteindelijk door de kunstgeschiedschrijving
wordt gelegitimeerd. Zo behandelt zij in het hoofdstuk Modernity and the spaces of
femininity, hoe de ‘moderne’ wereld op de schilderijen van de impressionisten langs
de lijnen van gender is gestructureerd, en in welk opzicht de werken van Mary Cassat
en Berthe Morisot verschillen van die van Claude Monet of Pierre-Auguste Renoir.
Het punt is hier niet dat Cassat of Morisot ‘vrouwelijk’ keken en schilderden, en
evenmin dat zij door beperkingen van buitenaf waren gedwongen de privé-wereld
van vrouwen in huis weer te geven. Vrouwelijkheid is niet het fundament van het
werk van impressionistische kunstenaressen, evenmin als de sociale context waarin
de vrouwen leefden. Dan zouden schilderijen alleen maar een afgeleide van die
opvattingen en context zijn. Het schilderen zelf is de plaats waar seksuele differentie
wordt omlijnd als een actieve produktie van de sociale differentie. In het werk van
kunstenaressen wordt over de condities van de moderne samenleving onderhandeld,
ze worden opnieuw geformuleerd. Vrouwen zijn zo ook de producenten van de
cultuur waarin zij leven. Op deze wijze wordt de vrouwelijke blik teruggewonnen
als een actieve artistieke interventie. ‘The spaces of femininity operated not only at
the level of what is represented, the drawing-room or sewing-room. The spaces of
femininity are those from which femininity is lived as a positionality in discourse
and social practice. They are the product of a lived sense of social locatedness,
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mobility and visibility, in the social relations of seeing and being seen. Shaped within
the sexual politics of looking they demarcate a particular social organization of the
gaze which itself works back to secure a particular social ordering of sexual difference.
Femininity is both the condition and the effect.’ (Pollock 1988, 66).
Door het omlijnen van een voor vrouwen anders verlopende moderniteit dan voor
mannen, krijgt de bijdrage van vrouwen aan de moderne kunst een andere betekenis
en zal uiteindelijk het modernisme zelf opnieuw en anders moeten worden
gedefinieerd. Dit inzicht is uitgewerkt door Janet Wolff in haar bundel Feminine
Sentences.
Pollocks stelling, dat slechts een feministische interventie in de verschillende
geschiedenissen van de kunst mogelijk is, doorbreekt het verlangen naar een nieuwe,
aangepaste algemene kunstgeschiedenis en ondermijnt de wens naar een
samenhangende ‘feministische kunstgeschiedenis’. Hoe diep deze breuk is, blijkt uit
een discussie tussen Thalia Gouma-Petersen, Patricia Mathews, Norma Broude en
Mary D. Garrard in het Art Bulletinin 1989. Broude en Garrard verdedigen een
kunstgeschiedenis die recht doet aan het aandeel van vrouwen in de kunst en zij
verzetten zich daarom tegen een separate kunstgeschiedenis. Zij zien het kunstwerk
als het primaire object van onderzoek-in hun ogen gaat het erom te analyseren hoe
het kunstwerk zijn werking uitoefent. Daarom wijzen zij een benadering af die het
kunstwerk inruilt tegen een deconstructie ervan.
Daartegenover staat de visie van Gouma-Petersen en Mathews. Er spelen in deze
discussie verschillende kwesties: de Amerikaanse vrouwenstudies van de ‘eerste
generatie’ staan duidelijk tegenover de meer Engelse theoretische benadering van
de ‘tweede generatie’. Hoewel Gouma-Petersen en Mathews in hun bijdrage
benadrukken dat de latere ontwikkelingen een voortzetting zijn van die in de jaren
zeventig, is het toch duidelijk dat zij zich niet langer kunnen verenigen met een
kunstgeschiedenis van kunstwerken en kwalitatieve normen in een historisch vertoog.
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Er is aan het eind van de jaren tachtig een duidelijk verschil in visie te constateren.
Dat wil niet zeggen dat het deconstructivistische kamp ook zonder meer heeft
gewonnen. Eerder is het zo dat twee gelijkwaardige, en binnen hun eigen afspraken
goed werkende, manieren van aanpak naast elkaar staan. Het is echter nog de vraag
of beide methodes kunnen worden gecombineerd. Een boek waarin dat wordt
geprobeerd, is het in 1990 verschenen Women, Art and Society van Whitney
Chadwick.
Dit boek kent twee inleidingen: een voorwoord over de onhoudbaarheid van termen
als ‘mannelijkheid’, ‘vrouwelijkheid’ en ‘kunstgeschiedenis’, en over de effecten
van een taalgebruik dat steeds op zoek is naar essenties. Deze taalconstructies zijn
instrumenten van macht, die andere representaties van macht begeleiden en
ondersteunen. Chadwick plaatst haar boek op het snijpunt van wat kunstenaressen
hebben gemaakt en de wijze waarop vrouwen worden gerepresenteerd. Volgens haar
kan alleen dan de ontwarring van de vertogen beginnen die opvattingen over vrouwen
en vrouwelijkheid construeren en als natuurlijk voorstellen binnen een historische
context (Chadwick, 13). In de daarop volgende inleiding wordt nagegaan hoe de
kunstgeschiedenis vanaf de vroege renaissance is omgegaan met kunstenaressen.
Aan deze tweede inleiding heb ik aan het begin van dit hoofdstuk het een en ander
ontleend. Het boek van Chadwick wordt echter door een bepaalde onevenwichtigheid
gekenmerkt, omdat na de twee inleidingen toch weer het verhaal over de vrouwen
binnen het stramien van het kunsthistorische vertoog wordt gepresenteerd.
In de jaren tachtig gaan ook meer mannen over vrouwenzaken schrijven en tegelijk
behandelen vrouwelijke auteurs algemene problemen op het terrein van de kunst en
de kunsttheorie, zonder expliciet vanuit vrouwenstudies te vertrekken. Ik zal enkele
voorbeelden geven zonder de pretentie te hebben volledig te zijn.
In 1973 verschenen van de hand van Carol Duncan twee baanbrekende artikelen:
het ene behandelt de iconografie van moeders in de achttiende eeuw en het andere
heeft als onder-
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werp mannelijkheid en macht in de historische avant-garde (opgenomen in Broude
& Garrard 1982, pp. 183-201). Deze artikelen vormden het begin van een lange reeks
onderzoeken naar de iconografie van de vrouw in de beeldende kunst. Het meest
omvangrijke naslagwerk over deze problematiek is op dit moment het boek Idols of
Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture uit 1986 van de
Amerikaanse literatuurwetenschapper Bram Dijkstra. Het behandelt de periode van
1880 tot 1920 en heeft als these dat alle kunst, ook de salonproduktie, van die periode
als één geheel dient te worden gezien en dat wat als moderne of avant-garde kunst
wordt beschouwd, qua representatie van het vrouwelijke niet afwijkt van de rest.
Dijkstra benadrukt de relaties van de historische avant-garde met de salonschilderkunst
in plaats van het anders-zijn van de avant-garde te onderstrepen. Zijn aanpak is
thematisch en iconologisch en valt te vergelijken met de vele fin-de-siècle boeken
van de jaren zestig en zeventig. Het blijft, ondanks de gedateerd aandoende en
rigoureus toegepaste neomarxistische ideologiekritische methode, een bruikbaar
boek, met name door het overstelpende literaire en beeldmateriaal.
Omdat het dezelfde periode beslaat, kan Dijkstra's boek worden vergeleken met
dat van Debora L. Silverman, Art Nouveau in Fin-de-Siècle France. Politics,
Psychology and Style uit 1989. Dit laatste boek is veel minder ideologiekritisch
opgezet dan dat van Dijkstra en analyseert op subtiele wijze in een apart hoofdstuk
de relaties tussen de sociale ontwikkelingen in Frankrijk en de representatie van het
vrouwelijke in de Franse cultuur. Een integratie van denkbeelden afkomstig van
vrouwenstudies in de ‘gewone’ kunstgeschiedenis vindt, wat deze periode betreft,
voorbeeldig plaats in het boek uit 1991 van Mark A. Cheetham, The Rhetoric of
Purity. Essential Theory and the Advent of Abstract Painting.
In de uit 1985 daterende studie van T.J. Clark, The Painting of Modern Life. Paris
in the Art of Manet and His Followers, wordt beschreven hoe de moderne kunst uit
de tijd van Manet samenvalt met de aanleg van de moderne stad, het Parijs van
Haussmann. Clark beschrijft nauwkeurig het proces van ver-
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andering, waarin de stad, de bevolking en de seksuele dienstverlening worden
betrokken. Zo krijgt in dit nieuwe Parijs de prostituée een andere betekenis en een
ander voorkomen, gekoppeld aan nieuwe vormen van het mannelijk verlangen, het
masculiene begeren van de bourgeois. In het schilderij Olympia (1865) ontkracht
Manet de gangbare contemporaine representaties, en wordt de vrouw weer ‘zichzelf’,
los van de blik van de begeerte, verbonden met de beeldmiddelen die eenzelfde
bewerking ondergaan.
Norman Bryson stelt in het laatste hoofdstuk ‘Still Life and “Feminine” Space’
van zijn boek Looking at the Overlooked. Four Essays on Still Life Painting (1990),
dat het onderwerp van stillevens tot het traditionele terrein van de vrouwelijke
leefwereld kan worden gerekend. Niet alleen gaat het om voorwerpen uit de
binnenwereld, maar ook uit een wereld die geen geschiedenis heeft. Ze worden door
hun permanente aanwezigheid verbonden met de behoeften van het lichaam en staan
daarom niet op één lijn met de verworvenheden van de cultuur.
Het schilderen van stillevens werd altijd al gezien als typisch iets voor vrouwen,
terwijl mannen hoger gewaardeerde genres als de historieschilderkunst kozen. Volgens
de achttiende-eeuwse kunsttheorie, zoals die van Joshua Reynolds, kan bij het
schilderen van stillevens nooit volmaaktheid worden bereikt, omdat de keuze en de
weergave van dit onderwerp een te grote gehechtheid aan de sensuele werkelijkheid
inhouden, die verbonden is met de door hem minder gewaardeerde kleurigheid en
gedetailleerdheid.
Toch schilderen, naast vrouwen, mannen dit onderwerp. Bryson verklaart deze
keuze vanuit de psychoanalyse (Freud en Lacan) als een mannelijke behoefte de
wereld van de moeder te verkennen. Om een totale identificatie te voorkomen-ten
koste van de mannelijke identiteit-wordt het stilleven door twee bewerkingen weer
in de mannelijke sfeer teruggebracht. Dat kan door de keuze van de voorwerpen, die,
zoals bij de zeventiende-eeuwse pronkstillevens, duidelijk uit de buitenwereld
stammen, of door de keuze van het gezichtspunt en het binnen een bepaalde artistieke
conventie
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brengen van de voorstelling. Om het stilleven voor de mannelijke blik aanvaardbaar
te maken, moet het zichzelf presenteren als iets anders dan het is, schrijft Bryson,
als kunst, moraal, prestige, produktie, waardoor de mannelijke superioriteit wordt
bevestigd (Bryson, 174). Bryson licht zijn these toe door een aantal contemporaine
stillevens met elkaar te vergelijken, namelijk van Michelangelo Merisi da Caravaggio
en Fede Galizia, van Jean-Baptiste Chardin en Anne Vallayer-Coster, en van Paul
Cézanne en Paula Modersohn-Becker. Steeds maken de mannen van de objecten
‘kunst’, waar de vrouwen de dingen voor zichzelf willen laten spreken, niet
gedresseerd door het kijkende individu.
Bryson eindigt met opvattingen die veel verder gaan dan het stilleven op zich. De
vormen waarin het stilleven wordt gepresenteerd, zijn voor hem het bewijs dat in het
schijnbaar neutrale kunstdebat ‘gender’ een doorslaggevende rol speelt.
Brysons inzichten komen overeen met die van Naomi Schor. In haar werk uit
1987, Reading in Detail. Aesthetic and the Feminine, wordt de ontwikkeling van het
esthetische denken vanaf de achttiende eeuw tot heden behandeld, vanuit de
emancipatie van de plaats van het detail in de esthetica. Schor toont zeer overtuigend
aan dat dit zich over drie eeuwen uitstrekkende esthetische debat langs lijnen van
‘gender’ is georganiseerd, zoals door haar in een nauwkeurige analyse van de
gebruikte terminologie wordt aangetoond. Het detail heeft niet alleen minder waarde,
maar moet ook worden onderdrukt om het geheel te laten triomferen. De grote
belangstelling voor de betekenis van het detail in de twintigste eeuw-Schor bespreekt
Barthes en geeft een uitgewerkt voorbeeld in een beschouwing van een beeld van
Duane Hanson-is volgens haar echter niet zonder meer een bewijs van een triomf
van het vrouwelijke. Misschien heeft het detail nu ook een mannelijk prestige
verworven, juist op het moment dat het zijn vrouwelijke connotatie heeft verloren,
of-een andere mogelijkheid-omdat onze hele cultuur is vermannelijkt (Schor, 6).
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Naar een meervoudige strategie
Onder invloed van het differentiedenken is de roep om een nieuwe kunstgeschiedenis
verstomd. In plaats daarvan is er sprake van een meervoudige strategie. We stuiten
hier op een problematiek die niet typisch kunsthistorisch is, maar eigen aan alle
vormen van vrouwenstudies. Moet het gaan om een allesomvattende verandering
van de bestaande disciplines of om een totaal onafhankelijke vrouwenwetenschap,
waar dan in ons geval vrouwenstudies kunstgeschiedenis een onderdeel van zouden
vormen?
Het hangt er maar van af hoe we over de huidige kunstgeschiedenis nadenken. Er
bestaat een verschil tussen bijvoorbeeld Oxford Art Journal, Art History en kritische
berichte, met hun vele bijdragen uit de hoek van vrouwenstudies, en periodieken als
Oud Holland en Burlington Magazine.
Kunstgeschiedenis is geen monoliet, maar een wetenschap waarin een bepaalde
discussie aan de gang is. Vrouwenstudies kunstgeschiedenis kunnen zich hechten
aan bepaalde posities in die discussie, en dat hoeven dan nog niet eens de meest
recente te zijn. In een bijdrage opgenomen in de verslagen van het Aby Warburg
Symposium in Hamburg 1990 (Bredekamp 1991) legt Andreas Beyer voorzichtig
een verband tussen Warburg, de iconologische methode en de taaltheorie. Consequent
doorgedacht betekent dit dat kunstgeschiedenis-vanuit haar hoogsteigen
‘roots’-aansluiting zou kunnen vinden bij het differentie-denken. In een ander artikel,
Aby Warburg and the New Art History van Margaret Iversen, wordt Warburg met
een vrouwelijke blik gelezen en via Freud met Luce Irigaray en Hélène Cixous
verbonden. Misschien moeten we onze grote kunsthistorici uit het verleden eens
vaker ter hand nemen.
Bettina Götz wijst in dezelfde bundel op het belang van de kunsthistorica Gertrud
Bing, die dan wel niet veel heeft geschreven en gepubliceerd, maar die door haar
werk en inzet onlosmakelijk met Warburg en zijn bibliotheek is verbonden. Bings
‘unbeachtete Produktionsformen’, om de titel van een feministische tentoonstelling
(Berlijn, 1982) te citeren, zijn

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

235
kenmerkend voor een bepaalde manier van kunsthistorische activiteit van vrouwen,
die haar neerslag weliswaar niet in een stapel boeken en artikelen vindt, maar zonder
welke het wetenschappelijk bedrijf niet kan functioneren. Duitse kunsthistoricae
hebben in 1990 een vereniging voor de bevordering van vrouwenstudies in de kunsten cultuurwetenschap opgericht onder de naam Gertrud Bing Verein.
De bijdrage van vrouwen aan de kunstgeschiedschrijving is immers nog een
onbetreden land. Uit de Verenigde Staten kwam in 1981 een dikke bundel, Women
as Interpretors of the Visual Arts 1820-1979, onder redactie van Claire Richter en
Adele M. Holcomb. Deze bundel behandelt een tamelijk heterogeen geheel van
kunstcriticae, kunsthistoricae, archaeologes, journalistes, museumconservatrices,
vertaalsters en uitgeefsters. Hier ligt nog een wijd veld open. Zo is bijvoorbeeld de
bijdrage van vrouwen aan de Nederlandse kunstgeschiedschrijving, voorzover ik
weet, nog nauwelijks onderzocht, afgezien van de aan dit onderwerp gewijde
aflevering van Museumvisie (1985) nr. 3, ‘Vrouwen in Musea’ en de (auto) biografie
van Victorine Hefting, Victorine uit 1988 (Begemann). De groep van Willem
Vogelsangs studentes in Utrecht drukte langdurig een stempel op de beoefening van
de kunstgeschiedenis in Nederland: ik denk aan jonkvrouwe C.H. de Jonge, Elisabeth
Houtzager en de genoemde Victorine Hefting.
Terug naar de kunstgeschiedenis in engere zin. Welke strategieën kunnen we
onderscheiden in de relatie tussen vrouwenstudies kunstgeschiedenis en de gevestigde
beoefening van het vak? Ik geef ze in oplopende moeilijkheid van integratie:
1. het onderzoek naar de bijdrage van vrouwen aan de kunst en de cultuur als
geheel;
2. het onderzoek naar de manier waarop ‘vrouwelijkheid’ en ‘mannelijkheid’
worden en werden verbeeld en in welk cluster van betekenissen ze functioneren
(de representaties);
3. het onderzoek naar de structuur en de sociale praktijk van de begrippen kunst,
kunstenaar, kunstenares en kunstgeschiedenis in hun historische context en in
het historisch verloop (de vertogen).
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Deze drie strategieën sluiten gedeeltelijk aan bij de ‘normal science’ van de gewone
kunstgeschiedenis: de eerste vorm van vrouwenstudies doet niets anders dan wat al
gebeurt, namelijk het samenstellen en analyseren van oeuvres, in dit geval die van
kunstenaressen; de tweede strategie kan als een nieuwe, door het differentiedenken
verrijkte opvolger van de iconologie worden beschouwd; de derde strategie past goed
in de marxistische ideologiekritische traditie en zou eventueel als vervanging daarvoor
kunnen dienen. Deze strategieën hoeven elkaar niet helemaal uit te sluiten, hoewel
ze binnen één vertoog tot fricties kunnen leiden. De eerste strategie, die het dichtst
bij de conventionele kunsthistorische vraagstellingen blijft, is moeilijker met twee
en drie te verbinden dan twee en drie met elkaar.
Deze meervoudige aanpak gaat uit van de stelling dat ‘mannelijkheid’ en
‘vrouwelijkheid’ geen natuurlijke gegevens zijn, maar naar elkaar verwijzende
opvattingen, die in iedere historische situatie op alle niveaus van het sociale en
culturele leven steeds opnieuw worden ingevuld, dus ook in de beeldende kunst. In
het netwerk van de sociale betrekkingen zijn ze richtinggevend en oefenen ze als
zodanig een bepaalde macht uit.
Er is nog een vierde strategie: hoe kunnen op het uitvoerende niveau van onderwijs
en onderzoek vrouwenstudies kunstgeschiedenis met de gangbare praktijk worden
verbonden? In hoeverre betekent het tolereren van alternatieve en marginale posities
binnen een gevestigde discipline een verdere versteviging daarvan? Het wordt te
vaak aan de anderen overgelaten zichzelf te definiëren, terwijl de conventionele
praktijk de norm is die zwijgt. Daardoor wordt ze eens te meer bevestigd.
Vrouwenstudies kunstgeschiedenis lopen dan het gevaar te worden afgeschoven naar
een aparte categorie van exotische varianten die bij methodische inleidingen even
aan de orde mogen komen, om daarna geheel uit het zicht te verdwijnen (Nead).
Bovendien betekent een beoefening van vrouwenstudies in de kunstgeschiedenis,
die zich strikt bepaalt tot vrouwelijke kunstenaars, een verzelfstandiging daarvan,
juist wanneer
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men deze studies serieus beoefent. Het kan zo een vakgebied op zichzelf worden in
plaats van dat daardoor het verschil met de traditionele kunstgeschiedenis wordt
benadrukt. Patricia Mathews vreest in haar recensie van Chadwicks Women, Art and
Society, dat dit proces alleen maar wordt versterkt, juist door het opnemen van dit
boek in de reeks ‘World of Art’. Daardoor worden vrouwenstudies kunstgeschiedenis
even ‘onproblematisch’ en ‘normaal’ als de in de overige delen behandelde
onderwerpen, zoals de barok of het kubisme. Vrouwenstudies kunstgeschiedenis
dreigen zo van hun kritische potentie te worden ontdaan en zich als een soort stijl
voor te doen, het vrouwisme.
In twintig jaar tijd hebben vrouwenstudies kunstgeschiedenis een stormachtige
ontwikkeling doorgemaakt, van feministisch reparatie-activisme tot meer reflectieve
wetenschapskritiek. Gebleven zijn de vragen naar de kunst in haar historische context.
Welke betekenissen nemen op welke manier, binnen welke conventies en tradities,
vorm aan in werken van beeldende kunst? Welke rol speelt het geslacht van de
kunstenaar? Welke betekenissen worden door het kunsthistorische vertoog zelf
geproduceerd? Hoe zijn deze betekenissen verbonden met de functies die kunst
vervult in de totale constructie van culturele en maatschappelijke waarden?
Dit hoofdstuk is een uitgebreide en herziene versie van een artikel dat eerder verscheen
in Akt 14 (1990) 2, pp. 3-14.
Met dank aan Josine Blok.
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Hoofdstuk 7 Ton Bevers Kunst, geschiedenis en sociologie
Wie een landschapschilderij van nabij bekijkt, krijgt een ander beeld van de
geschilderde werkelijkheid te zien dan diegene die hetzelfde werk van groter afstand
waarneemt. We zullen niet gauw zeggen dat het eerste beeld meer waar is dan het
tweede of juist omgekeerd. Beide indrukken van het waargenomen schilderij staan
min of meer op zichzelf. Het komt hier letterlijk aan op het standpunt dat je inneemt.
Gedetailleerde, fragmentarische werkelijkheidsbeelden concurreren daarom ook niet
met het op groter afstand verkregen overzicht over dezelfde werkelijkheid. Beelden
van veraf zijn niet uit fragmentarische waarnemingen samengesteld, evenmin als het
fragmentarische beeld uit het totaaloverzicht kan worden afgeleid. Beide standpunten
leveren even waarheidsgetrouwe beelden van hetzelfde landschapschilderij op. Wie
een berg beklimt krijgt onderweg de fraaiste uitzichten te zien. Het panorama vanaf
de top is natuurlijk niet hetzelfde als de aanblik van hetzelfde landschap maar dan
gezien vanaf lager gelegen uitkijkpunten. Ook hiervan zullen we niet zeggen dat het
ene uitzicht met het andere concurreert. Het is ook niet nodig om op alle
tussenliggende uitkijkposten het landschap in ogenschouw te nemen teneinde daarmee
het totaaloverzicht te krijgen als de top eenmaal is bereikt.
Deze twee voorbeelden gebruikte de Duitse filosoof en socioloog Georg Simmel
(1858-1918) om zijn opvatting duidelijk te maken dat er zoveel waarheden over de
werkelijkheid bestaan als er standpunten zijn vanwaaruit wij de werkelijkheid kunnen
benaderen. Dat is een mooi aanknopingspunt voor een bijdrage aan een boek dat de
titel Gezichtspunten draagt.
Mijn opgave is het kunstsociologisch gezichtspunt te ver-
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duidelijken. Ik zou dat kunnen doen door een overzicht te geven van het ontstaan en
de ontwikkeling van dit specialisme. Liever kies ik voor een andere weg. Ik wil eerst
op wat grotere afstand zo duidelijk mogelijk laten uitkomen wat het sociologisch
perspectief in zijn zuiverste vorm is en hoe deze werkelijkheidsbenadering zich
verhoudt tot het gezichtspunt van de historicus. Vervolgens zal ik meer van nabij
bekijken wat misschien een programma van de sociologische benadering van kunst
kan worden genoemd. Tenslotte zet ik nog een stap dichterbij om meer in detail het
perspectief en het programma van de kunstsociologie toe te lichten aan de hand van
voorbeelden uit recent onderzoek op een deelterrein van de kunstwereld, dat van de
beeldende kunst.

Sociologie en geschiedenis
Zonder te vervallen in een oeverloos relativisme-maar het is hier niet de plaats daar
verder op in te gaan-betoogt de eerder genoemde Simmel dat religieuze, esthetische,
ethische of wetenschappelijke werkelijkheidsbenaderingen geen concurrenten van
elkaar zijn, maar elk voor zich een houding representeren die mensen ten opzichte
van de werkelijkheid kunnen aannemen. De daaruit resulterende werelden zijn
werkelijkheidsconstructies die ieder hun eigen geldigheid bezitten. Zo bestaan er
binnen elk van deze werkelijkheidsconstructies ook weer verschillende wijzen van
zien die in de praktijk van alledag onderling nogal eens worden bestreden, maar die
toch elk een eigen waarheid bezitten van relatieve en beperkte reikwijdte, bepaald
door het standpunt dat men inneemt. De vraag naar de verhouding tussen de diverse
wetenschappen, vooral het onderscheid tussen de natuur- en cultuurwetenschappen,
hield de filosofen na Kant tot ver in deze eeuw intens bezig. De centrale vraag was
of het verschil in het onderzochte object moest worden gezocht dan wel in de
onderzoeksmethoden; gaat het om twee verschillende zijnssferen-natuur en cultuur-of
om twee verschillende zienswijzen, de ene keer de werkelijkheid opgevat als natuur
en de andere
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keer als cultuur? De discussie breidde zich uit, waarbij ook de vraag aan de orde
kwam hoe wetenschappelijke disciplines als sociologie en geschiedenis zich tot elkaar
verhouden. Natuurlijk ging het hier niet zomaar om een belangeloze academische
discussie. Het nieuwe-de sociologie in opkomst-moest immers nog zijn bestaansrecht
bewijzen tegenover de gevestigde geschiedenisfilosofische traditie.
Niet voor niets wordt Simmel aan het begin van deze bijdrage genoemd. Bekend
met de neokantiaanse debatten over de verschillen tussen de wetenschappelijke
disciplines, zelf publicerend over de grondslagen en de methoden van het vak
geschiedenis, behorend tot de grondleggers van de sociologie als zelfstandige
wetenschap, is hij bij uitstek de auteur die onze blik op de verhouding tussen
sociologie en geschiedenis kan verscherpen.
Sociologie in de meest strikte zin van het woord is volgens Simmel de wetenschap
van de vormen van samenleven. Ontelbare-bewuste en onbewuste-belangen, motieven,
driften, doelen, interessen en verlangens, dwangen en angsten brengen mensen met
elkaar in wisselwerking. De sociologie onderzoekt deze vormen van wisselwerking,
de ontelbare relaties die mensen en groepen van mensen kortstondig, regelmatig of
duurzaam, bewust of onbewust, met grote of kleine gevolgen, in grotere of kleinere
omvang met elkaar verbinden. Het gaat de sociologie er primair om de eigenschappen
van deze vormen te bestuderen: vormen van samenwerking, vereniging, partijvorming,
conflict, concurrentie, uitsluiting, afzondering, begrenzing, organisatie, boven- en
onderschikking, enzovoort. Zo zal de socioloog niet in de eerste plaats geïnteresseerd
zijn in waar het conflict over gaat (de inhoud), maar wat de formele eigenschappen
zijn van het conflict als sociale vorm: het maakt bijvoorbeeld groot verschil of een
conflict zich tussen twee of drie personen afspeelt, tussen een meerdere en mindere,
in duurzame of kortstondige relaties, tussen verwanten of vreemden. Hij zal ook
willen bestuderen hoe conflicten ontstaan, zich ontwikkelen en eindigen. Uit de
bestudering van de vormen van het sociale leven zou de socioloog regelmatigheden
op het spoor kunnen komen die als
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eigenschappen van deze vormen kunnen worden beschouwd. Deze opvatting van
sociologie als sociale vormenleer en van de maatschappij als de som van alle vormen
van wisselwerking staat op geen enkele manier op gespannen voet met de historische
benadering van de maatschappij, in het bijzonder met de bestudering van de
historische ontwikkeling van deze vormen of van de naar inhoud, plaats en tijd
gebonden specifieke vormen. De socioloog die iets wil weten over de eigenschappen
van concurrentie doet er goed aan vele historische en actuele voorbeelden van deze
sociale vorm of figuratie te bestuderen op de meest uiteenlopende levensgebieden
zoals de politiek, de godsdienst, de economie, de sport, de wetenschap en de kunst.
Maar evengoed kan hij zijn interesse richten op de historische invalshoek en zich
bijvoorbeeld beperken tot de studie van de concurrentie tussen behoudsgezinden en
vooruitstrevenden in de kunstwereld in het negentiende-eeuwse Frankrijk. Het
kennisdoel is niettemin erg verschillend. De historicus is primair gericht op de studie
van het verleden en streeft geen generaliserende kennis na, hij is geneigd het
bijzondere op het algemene te betrekken binnen beperkte temporele en ruimtelijke
grenzen. De socioloog zal eerder zoeken naar eigenschappen en regelmatigheden in
de sociale werkelijkheid, waarbij de geschiedenis of de plaats van handeling als
voorbeelden ten behoeve van generaliserende uitspraken over de sociale werkelijkheid
dienen. De sociologische en historische benaderingswijzen kunnen elkaar goede
diensten bewijzen. Ik ga hier niet verder in op de academische discussie waarin de
standpunten over de mogelijkheden en grenzen van integratie van sociologie en
geschiedenis meer in detail zijn uitgewerkt (Burke; Lorenz).
In de opvatting van Simmel zijn sociologie en geschiedenis geen alternatieven
van elkaar, maar twee manieren van kijken naar dezelfde werkelijkheid (Simmel,
14). Het Simmeliaanse voorbeeld van kijken naar een schilderij van dichtbij en veraf
is verhelderend. Beide standpunten zijn bepalend voor wat we zien. Hun beider
waarheid is even geldig en daarom concurreert het beeld van veraf ook niet met dat
van dichtbij. De neokantiaanse kennisleer vat de sociologische en historische
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wetenschapsbeoefening op als twee perspectieven op de werkelijkheid. In het volgende
zal ik het sociologische perspectief in verband brengen met de kunst. Het zal niet
verbazen dat met bovenstaande opvatting van de sociologie als sociale vormenleer
de interesse vooral uit zal gaan naar de vormen van interacties ofwel de sociale
figuraties die zich in de kunst voordoen. Als in dit verband dan het historisch
perspectief ter sprake komt, gaat het om de interesse in de historische ontwikkeling
van deze vormen of om de sociale figuraties in de kunst op een bepaalde plaats en
tijd in de geschiedenis. Het zal onmiddellijk duidelijk zijn dat deze benaderingswijze
niet samenvalt met wat doorgaans onder kunstgeschiedenis wordt verstaan. In de
kunstgeschiedenis staan immers niet de sociale vormen centraal als het primaire
object van studie, maar de kunstwerken. Sociologen daarentegen richten hun blik
primair op wat we de kunstwereld zullen noemen. Dit betekent overigens niet dat
daarmee een principieel onderscheid aan de orde is. Het gaat om wijzen van zien en
standpunten die elkaar net zo min bestrijden als de beelden van dichtbij en veraf die
toeschouwers van hetzelfde landschapschilderij waarnemen die zich op verschillende
afstand tot het waargenomene bevinden.
Er is nog een tweede argument om de sociologische en historische gezichtspunten
niet als concurrenten te beschouwen, maar als twee elkaar aanvullende perspectieven.
Dit argument hangt samen met de neokantiaanse wetenschapsopvatting dat geen
wetenschap in staat is de volle werkelijkheid af te beelden of te kennen. We zijn wel
gedwongen de ervaringswerkelijkheid perspectivisch te benaderen met behulp van
afzonderlijke wetenschappelijke begrippen, theorieën, methoden en technieken.
Sociologie en geschiedenis zijn twee verschillende manieren om de werkelijkheid
die we in haar totaliteit als heterogeen en chaotisch ervaren, rationeel toegankelijk
te maken door deze zodanig om te vormen en tot een nieuwe samenhang te construeren
dat uiteindelijk meer begrip ontstaat en een beter inzicht wordt verkregen in de wereld
die we willen onderzoeken.
Sociologie en geschiedenis zijn dus twee zelfstandige ziens-
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wijzen of standpunten met betrekking tot dezelfde te bestuderen werkelijkheid en
beide perspectieven zijn noodgedwongen eenzijdige constructies die de werkelijkheid
niet afbeelden maar omvormen en daardoor juist toegankelijk en begrijpelijk maken.

Het kunstsociologisch perspectief
Sociologen kunnen op verschillende manieren en om verschillende redenen in kunst
geïnteresseerd zijn. Het kan zijn dat zij de kunstpraktijk en de kunst- en
cultuurprodukten willen onderzoeken om hun maatschappijtheorie te toetsen of verder
te ontwikkelen. Kunst is dan niet zozeer het eigenlijke object van onderzoek, maar
vervult een voorbeeldfunctie. Zo was Max Weber in zijn monumentale
cultuurvergelijkende studies geïnteresseerd in de ontwikkeling van de muziek in het
kader van zijn rationaliseringstheorie en toonde Elias belangstelling voor kunst in
het ontwerpen van zijn civilisatietheorie (Elias). Deze macrosociologische
belangstelling voor kunst en cultuur komt ook heel duidelijk naar voren in de
sociologische studies van de Frankfurter Schule (Adorno, Horkheimer, Benjamin,
Marcuse) en in het werk van daarmee verwante auteurs zoals de voorloper Lukács
en de generatie daarna, waartoe Habermas en Bürger kunnen worden gerekend
(Bürger 1974 en 1978). Deze auteurs gaat het toch in de eerste plaats om de
maatschappijkritische bijdrage van de kunst, in het bijzonder van de avant-garde,
aan de bevrijding en de emancipatie van het subject uit de boeien van het
kapitalistische onderdrukkingssysteem dat als resultaat werd gezien van een
geperverteerd verlichtingsdenken (Adorno en Horkheimer). Ook Bourdieu plaatst
zijn onderzoek naar kunst en cultuur in een meer omvattende vraagstelling. Zijn
aandacht voor de culturele produktie en reproduktie, voor de culturele
smaakverschillen tussen mensen en groepen van mensen staat in het teken van een
meeromvattende analyse van de maatschappelijke ongelijkheid en de strijd en
concurrentie tussen mensen om de eigen positie te verbeteren, te behouden of te
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versterken (Bourdieu 1979 en 1989). Een tweede overweging voor sociologen om
zich met kunst bezig te houden kan zijn dat zij verwachten in de kunstprodukten
goede bronnen aan te treffen voor de studie van samenlevingen of
samenlevingsvormen uit het verleden. Schilderijen, tekeningen, beelden en literaire
teksten bevatten dikwijls vele aanwijzingen over de manieren waarop mensen met
elkaar omgingen en hun leven organiseerden. Dan is er tenslotte een traditie in de
sociologie waarin kunst in de eerste plaats wordt bestudeerd als een wereld op zich,
als een min of meer zelfstandige sector zoals dat ook het geval is met het onderwijs,
de gezondheidszorg, de sport, de religie of de politiek. Ik beperk me hier tot deze
laatste categorie van soorten aandacht van sociologen voor kunst.
Wat houdt het sociologisch perspectief op kunst in? Welke vragen worden er
gesteld? Hoe gaan kunstsociologen te werk? Kern van de sociologische
benaderingswijze is dat kunst in de sociale werkelijkheid tot stand komt, daar de
sporen van draagt en daar sporen in achterlaat. Kunstenaars worden niet geboren,
maar gevormd en opgeleid. Niemand zal het werk van een kunstenaar uitsluitend
nog willen duiden als de vrucht van een bovennatuurlijke, goddelijke gave. De
genie-cultus ligt achter ons, waarin alle aandacht uitging naar de persoonlijkheid van
de kunstenaar en de aard en kwaliteit van zijn kunstwerken uitsluitend werden gezien
als diens louter persoonlijke verdienste (Gehring). Wie zou een studie over Beethoven
nog de titel Beethoven, de Titaan mee willen geven? Zulke boeken worden niet meer
serieus ingekeken. Kunstwerken kunnen niet zonder toedoen van anderen gemaakt,
gekend en gewaardeerd worden, dat wil zeggen, kunnen niet los worden gezien van
de kortstondige en duurzame vormen van wisselwerking, de sociale figuraties, die
gezamenlijk de kunstwereld kunnen worden genoemd. Deze tot de instituties van de
kunstwereld uitgegroeide vormen van wisselwerking zijn op hun beurt weer
verstrengeld met andere maatschappelijke instituties. Kortom, kunstwerk, kunstenaar
en kunstwereld zijn sociale fenomenen. Kunst is geen mysterie, maar een sociale
constructie.
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Zeggen dat kunstenaars door en door sociale wezens zijn en dat alles wat zij doen
en voortbrengen daar de kenmerken van draagt, wil natuurlijk niet zeggen dat zij als
marionetten worden gemanipuleerd. Het sociologisch perspectief houdt een
middenpositie in tussen de polen individu en maatschappij, wat niet meer is dan een
fictieve en geconstrueerde tegenstelling, die eigenlijk beter niet kan worden gebruikt.
Het perspectief van de sociale vormen vermijdt zowel het psychologisme van de
genie-opvatting als het sociologisme van het poppetje-aan-een-touw-syndroom door
het zwaartepunt te verplaatsen naar het midden, naar het krachtenveld van wat zich
tussen mensen afspeelt: de sociale relaties.
Kennis van dit krachtenveld van de sociale relaties is trouwens nooit het monopolie
van sociale wetenschappers geweest. Iedereen beschikt over een sociaal bewustzijn.
De sociale wetenschappen dragen wel bij aan de groei en de spreiding van dit besef
en zoeken systematisch naar de werking en betekenis van de vormen van
wisselwerking op allerlei levensterreinen. Dat de sociale invalshoek maar moeilijk
gemist kan worden in het kunst (historisch) onderzoek begint zo langzamerhand
gemeengoed te worden. Veel kunsthistorici en kunstcritici hebben de sociologische
zienswijze niet alleen geaccepteerd, maar zelf ook vruchtbaar toegepast (Montias,
Nochlin, Baxandall, Danto, Alpers) Echt controversieel is de historisch-sociologische
benaderingswijze daarom niet meer, misschien nog wel bepaalde studies op dit terrein
(Zolberg, 55).
Ook onder kunstenaars zelf zijn er die heel uitdrukkelijk aan sociologie doen,
getuige hun kunstwerken die de uitdrukking zijn van hun opvattingen over de
maatschappelijke functie van kunst en kunstenaars en die bijvoorbeeld commentaar
geven op wat zich in de kunstwereld afspeelt. Van sociaalutopisten tot
historisch-avantgardisten, van eigentijdse omgevingsvormgevers tot de jongste
generatie museumkunstenaars zijn hier voorbeelden van te vinden (Bürger 1974;
Stichting Kunst en Bedrijf).
Het kunstsociologisch perspectief kan misschien nog het beste worden toegelicht
met behulp van het begrip ‘kunst-
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wereld’, dat alle sociale vormen en dynamiek van de produktie, distributie en receptie
van kunst in zich verenigt.

De kunstwereld
De Amerikaanse socioloog Howard S. Becker heeft de term kunstwereld
geïntroduceerd in zijn in 1982 verschenen boek Art Worlds. Beckers belangstelling
gaat uit naar de sociale vormen en processen waardoor kunstuitingen tot stand komen,
zich handhaven, spreiden en veranderen. Hij richt zijn aandacht daarbij op alle
betrokkenen wier activiteiten-van het werken aan een idee tot en met de reacties van
het publiek-volgens een bepaald patroon van regels en gewoonten op elkaar zijn
afgestemd ten behoeve van de produktie, distributie en receptie van kunstwerken.
Tot de kunstwereld behoren scheppende en uitvoerende kunstenaars, werknemers in
culturele organisaties, technici, bemiddelaars, critici, publiek, opleidings- en
oefeninstituten, private en publieke geldverschaffers, overheidsregels, wettelijke
bepalingen, conventies en tradities enzovoort. Een kunstwereld bestuderen houdt
onder meer in het opsporen, in kaart brengen en analyseren van veranderingen van
de relevante structuurkenmerken, afhankelijkheidsrelaties en mentaliteiten in het
sociale netwerk van concrete kunstvormen.
Becker definieert het begrip kunstwereld als volgt: ‘Art worlds consist of all the
people whose activities are necessary to the production of the characteristic works
which that world and perhaps others as well, define as art. Members of art worlds
coordinate the activities by which work is produced by referring to a body of
conventional understandings embodied in common practice and in frequently used
artefacts’ (Becker, 34). Of in verkorte versie: een kunstwereld is ‘an established
network of cooperative links among participants’. Zo'n netwerk kan een uitgebreid
en complex aantal activiteiten omvatten van veel mensen, zoals bij film en
opera-kunstvormen met een grote mate van arbeidsdeling-of juist kleinschalig zijn,
bijvoorbeeld een fotoclub of kleine uitgeverij in eigen
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beheer. Het kan gaan om incidentele, regelmatige of duurzame vormen van
samenwerking. Daarbij moet men het begrip samenwerking niet te beperkt opvatten.
Het impliceert ook spanningsverhoudingen, belangentegenstellingen en conflicten,
bijvoorbeeld tussen componisten en uitvoerende musici, uitgevers en schrijvers,
kunstenaars en overheid, of voor- en tegenstanders van bepaalde kunstuitingen.
In plaats van het enkelvoud zou eigenlijk steeds het meervoud kunstwerelden
moeten worden gebruikt. Hoewel de grenzen empirisch niet altijd even gemakkelijk
te trekken zijn en zelfs in toenemende mate vervagen, gaat het in de praktijk toch
om verschillende netwerken van produktie, distributie en participatie in de wereld
van de gevestigde kunstvormen en in die van de populaire cultuur. Ook tussen de
wereld van de professionele en van de amateurkunst bestaan sociologische
scheidslijnen zoals blijkt uit aparte instituten, gezelschappen, geldstromen, publiek
en repertoire. De pluriformiteit van de kunstwereld is voor iedereen zichtbaar ondanks
de grensvervaging tussen de kunstvormen. Specialisaties binnen iedere kunstwereld
afzonderlijk nemen toe, maar daarop volgt dan vroeg of laat de popularisering van
de specialistenkunst. Naast de wereld van het grootschalig kunstaanbod is er de
blijvende exclusiviteit van de kunst voor ingewijden, hoe wereldwijd deze kunst ook
is.
Een centrale rol in elke kunstwereld spelen de conventies, de afspraken en normen
van wat kunst is en wat niet, wat tot de eigen soort kunst hoort en wat daarbuiten
valt, wie kunstenaar is en wie niet.
Succes van kunstvormen, aldus Becker, is voor een belangrijk deel afhankelijk
van de vraag of de betrokkenen er in slagen een aantal organisatorische overwinningen
te boeken: het mobiliseren van steun van andere kunstenaars, het opzetten van een
distributiesysteem en het instemming verwerven van het publiek. Verandering en
vernieuwing in de kunst betekenen ook altijd verandering in de organisatie van kunst,
dat wil zeggen, in het netwerk van produktie, distributie en receptie van kunst.
Becker gaat in zijn definitie van kunstwereld terecht uit van

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

251
de activiteiten van de kunstenaar(s), maar, ook al kiest hij de produktiekant als
vertrekpunt, zijn benaderingswijze is integraal, dus ook gericht op alle activiteiten
ten behoeve van de distributie alsmede het publieksbereik en het oordeel van het
publiek over kunst. Wie bijvoorbeeld zijn aandacht wil richten op de distributieschakel
ontkomt er niet aan om ook te letten op de andere schakels van de keten. Een
distributeur zal er namelijk naar streven om het proces van produktie, distributie en
afname zo goed mogelijk te beheersen. Daardoor is hij immers verzekerd van
continuïteit. Kunstenaars kunnen het bestaande systeem van distributie de rug toekeren
en pogen een eigen distributie op te zetten. Een kunstwereld kent meestal meer dan
een distributiekanaal en het is voor alle betrokkenen van belang om verschuivingen
aan de publiekskant goed te registreren.
Het zijn deze twee kenmerken-de kunstenaar of het kunstaanbod als uitgangspunt
en de integrale aandacht voor de keten produktie-distributie-receptie-waardoor het
begrip kunstwereld dienstig is voor de sociologische benaderingswijze van kunst.
In plaats van te spreken over ‘de kunst’ gebruiken we het begrip ‘kunstwereld’
als een sociologische categorie. In plaats van de aandacht eenzijdig te richten op het
kunstprodukt of de belangstelling voor kunst, wordt de nadruk gelegd op de dynamiek
en samenhang tussen produktie-distributie-receptie binnen specifieke kunstvormen
die een deel zijn van de kunstwereld.
Het begrip ‘kunstwereld’ heeft in de kunstfilosofie bekendheid gekregen door het
gelijknamige artikel ‘The Artworld’ van Arthur Danto in The Journal of Philosophy
(1964). Danto gebruikt deze term om aan te geven dat het onderscheid tussen wat
kunst is en wat niet, wordt uitgemaakt door de theorie van de kunst en dus door de
kunsthistorische traditie. Kunst wordt aldus gedefinieerd door het institutionele kader
van een theorie en een wetenschap. Deze beperkte betekenis van het begrip
kunstwereld wordt door George Dickie in zijn studie Art and the Aesthetic: An
Institutional Analysis (1975) verbreed
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door eraan toe te voegen dat kunstwerken als zodanig worden gedefinieerd volgens
tradities waartoe het geïnstitutionaliseerde gedrag van kunstenaars en het kunstpubliek
moet worden gerekend. De opvatting van Danto en Dickie dat een kunsttheorie nodig
is om objecten af te zonderen en in te delen bij een geheel eigen wereld, een
kunstwereld, een wereld van geïnterpreteerde dingen, is door Becker sociologisch
vertaald in de institutie ‘kunstwereld’. Door de bestudering van de wisselwerking
tussen alle partijen die bij de totstandkoming, de spreiding en waardering van kunst
betrokken zijn, voorop te stellen, komt Beckers sociologische theorie van de
kunstwereld dicht bij Simmels opvatting van de sociologie als de studie van de
vormen van wisselwerking.
Het begrip ‘kunstwereld’ biedt vruchtbare toepassingsmogelijkheden om te komen
tot een herkenbare sociologische onderzoekstraditie met specialistische deelterreinen
als de scheppende en uitvoerende kunsten, het kunstbeleid, het publieksonderzoek,
de culturele industrie, de kunstmarkt enzovoort.
Een centrale plaats wordt in het onderzoek van de kunstwereld toegekend aan de
keten van produktie, distributie en receptie van kunst. Volgens het vocabulaire van
de economie zouden we in plaats van receptie de term consumptie moeten gebruiken.
Beide begrippen zijn eigenlijk ontoereikend. Het gaat niet alleen om consumptief
gedrag, maar ook om de waardering van kunst door het publiek, om bezoekcijfers
en actieve kunstbeoefening. In de praktijk zijn deze drie sferen niet of moeilijk van
elkaar te scheiden. Vaak vallen produktie en distributie samen, bijvoorbeeld in de
filmwereld, of worden de produktie en het aanbod sterk bepaald door de distributeurs,
bijvoorbeeld bij de podiumkunsten. Spreiding van het culturele aanbod komt meestal
langs verschillende wegen tot stand-via podia en audiovisuele media-zodat het verband
tussen aanbieders en afnemers ook door middel van onderzoek moeilijk vast te stellen
is. Bovendien ontmoeten collectieve en private sector, overheid en markt, elkaar op
de terreinen van cultuurproduktie, distributie en participatie soms als concurrenten,
maar vaak ook als partners, waardoor de sa-

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

253
menhang tussen deze drie schakels nog eens extra wordt gecompliceerd.
Produktie en participatie zijn al sinds lange tijd niet ‘automatisch’ op elkaar
afgestemd. Ontwikkelingen in de kunstwereld die de afstand tussen kunstenaar en
publiek hebben vergroot, zorgen er op hun beurt voor dat tal van intermediaire
instituties ontstaan die erop zijn gericht om de kloof te helpen overbruggen door
middel van activiteiten als informeren, selecteren, distribueren en legitimeren.
Genoemde activiteiten zijn in de praktijk niet zo gemakkelijk te onderscheiden. Zo
speelt de kunsthandel een rol in de distributie en selectie van kunstwerken, maar ook
in de legitimering van bepaalde kunst door informatie te verschaffen en exposities
te organiseren.
De samenhang tussen produktie, distributie en participatie kan eigenlijk niet
adequaat worden bestudeerd als niet ook aandacht wordt geschonken aan de
economische aspecten en mechanismen die hier in het spel zijn. Te denken valt aan
de relatie overheid-markt in de culturele sector of aan de verhouding tussen
particuliere en publieke geldstromen. Actuele aandachtspunten zijn in dit verband
de grenzen en mogelijkheden van sponsoring, het particulier initiatief, de toepassing
van het profijtbeginsel, de economische uitstralingseffecten van de kunstwereld en
de relatie tussen kunst en toerisme. Financieel-economische maatregelen van de
overheid kunnen een belangrijk beleidsinstrument zijn voor de produktie, de distributie
en de receptie van kunst: maatregelen die de inkomenspositie van kunstenaars
betreffen, die de markt stimuleren dan wel corrigeren, en maatregelen die het publiek
tot deelname uitnodigen. Op microniveau, waar aanbod, distributie en publiek bij
elkaar komen, dienen zich andere vragen aan zoals die naar het bedrijfsmatig
functioneren van instellingen, de hantering van het prijsinstrument of het aanboren
van financieringsbronnen.
De keuze voor dit denkschema van aanbod-spreiding-deelname wordt
gerechtvaardigd door de mogelijkheden die het biedt om tot vruchtbare
probleemstellingen en analyses te komen. Dat geldt niet alleen met betrekking tot
actuele kwes-
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ties, maar ook voor de historische benadering van aspecten van de kunstwereld. Een
kunstwereld sociologisch bestuderen wil dus zeggen, kijken naar de vormen en
dynamiek van wisselwerking tussen de betrokken partijen-kunstenaars,
kunstbemiddelaars en het publiek-bij de produktie, distributie en receptie van kunst.
Sociologen zullen daarbij de economische en historische aspecten van de kunstwereld
maar moeilijk kunnen missen.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de kunstgeschiedenis en de sociologie
van de beeldende kunst veel gemeenschappelijks delen, zowel wat betreft het object
als de methode, maar het kennisdoel is toch verschillend. Kunsthistorici weten het
meest van de kunstwerken zelf en zullen ook niet aarzelen kwaliteitsoordelen uit te
spreken over de kunst die zij bestuderen. Voor kunsthistorici staan de kunstwerken
centraal, in het bijzonder die van hoge kwaliteit, de kunst op haar best, en daaromheen
natuurlijk de makers, de opdrachtgevers, de afnemers en alle andere relevante
betrokkenen van de kunstwereld. Maar kunstgeschiedenis in de traditionele betekenis
van het woord valt niet samen met wat sociologen onder de historische
benaderingswijze van de kunstwereld verstaan. Door sociologen worden kunstwerken
niet primair omwille van hun kunstinhoudelijke betekenissen onderzocht. Sociologen
zullen ook niet zo gemakkelijk uitspraken doen over de kwaliteit van de kunstwerken.
Wel zijn zij geïnteresseerd in de oordeelsvorming onder kunsthistorici en de werking
van hun kwaliteitsoordelen. Kunsthistorici behoren immers tot de deelnemende
partijen in de kunstwereld.
In de volgende paragraaf zullen het kunstsociologisch perspectief en de idee
kunstwereld met voorbeelden uit de wereld van de beeldende kunst worden toegelicht.
Terwijl de term kunstgeschiedenis doorgaans wordt gebruikt voor een specifiek deel
van de kunstwereld, de beeldende kunst, houdt de term kunstsociologie geen beperking
in en kan zowel op beeldende kunst als op muziek, film of literatuur betrekking
hebben, ook al zijn er binnen de kunstsociologie wel specialisaties te onderscheiden
met de specifieke aanduiding muzieksociologie, filmsociologie of literatuursociologie.
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De wereld van de beeldende kunst onderzocht
Produktie en distributie
Sociologen houden ervan om typen te construeren. Dit hulpmiddel om verschijnselen
in de sociale werkelijkheid te classificeren en daardoor beter te kunnen begrijpen is
veel beproefd. Zo onderscheidt Becker ‘integrated professionals, mavericks, folk
artists and naive artists’ als de vier belangrijkste typen kunstenaars. Dit zijn volgens
Becker relationele begrippen, want er worden geen mensen mee beschreven, maar
hun positie en betrokkenheid in de kunstwereld. Ook het werk van elk van deze typen
kunstenaars vertoont eigenschappen die karakteristiek zijn voor de wereld waarin ze
tot stand komen. Becker heeft deze vier kunstenaarstypen uitgewerkt door te kijken
naar de verschillen in vormen van wisselwerking: in welk netwerk van personen
komen de kunstwerken tot stand, hoe worden deze gedistribueerd, hoe worden
reputaties in elk van deze werelden gevormd, welke conventies spelen een rol bij het
maken van kunst, wie wijken ervan af, bestaat er een esthetische theorie en in hoeverre
zijn betrokkenen daarmee bekend, wie behoren tot het publiek van kopers,
verzamelaars en liefhebbers in elk van deze kunstwerelden? Beckers sociologische
benadering blijkt nog het stelligst uit zijn bewering, dat het verschil tussen de
kunstwerken van elk van deze kunstenaarstypen niet valt af te leiden uit de inhoud,
de verschijningsvorm ofwel de buitenkant, maar uit de relatie van elk werk tot werk
van anderen die meer of minder in een bepaalde kunstwereld zijn geïntegreerd.
Kwaliteitsverschillen kunnen alleen maar worden vastgesteld vanuit de esthetica,
dat zijn de normen, waarden en conventies, van de wereld waarin de betreffende
kunstwerken tot stand komen (Becker, 226-272).
Er zijn veel wetenschappelijke typenconstructies mogelijk die elk hun geldigheid
bezitten, als ze maar bijdragen aan een beter begrip van de werkelijkheid waarop ze
betrekking hebben. Zo kan ook langs de weg van de zelfdefinitie van kunstenaars,
door het onderzoeken van beroepsopvattingen, een
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typologie worden geconstrueerd van kunstenaars die zich schikken naar de principes
van de markt, het conformistische type, en kunstenaars die daar afwijzend tegenover
staan en zich min of meer afzonderen van de marktgerichte kunstwereld, het
gedistantieerde type. Er zou zich een derde type hebben ontwikkeld, dat van de
professionele kunstenaar, dat een compromis tracht te sluiten door een houding ten
opzichte van de markt te ontwikkelen van aanpassing en distantie. Dit type streeft
naar maatschappelijke erkenning zonder zijn artistieke integriteit en autonomie op
te geven (Van der Tas).
Bram Kempers is van oordeel dat de sociale stratificatie op de kunstmarkt in
Nederland het beste is weer te geven in een rangorde van vijf typen kunstenaars al
naar gelang zij kunnen worden gerekend tot: grensgebied tussen professie en
amateuristische kunstbeoefening, basis, middensegment, nationale top en
internationale elite (Kempers 1988, 60).
Franse onderzoekers hebben een kunstenaarstypologie ontwikkeld op basis van
het reputatiecriterium dat gemeten is naar graden van sociale zichtbaarheid van
kunstenaars in de kunstwereld. Men heeft een steekproef gehouden uit het totaal van
18.000 beeldende kunstenaars in Frankrijk en gekeken, hoe vaak wiens naam waar
wordt genoemd in tijdschriften, catalogi, exposities, veilingen, galeries, beurzen,
prijzen, subsidies enzovoort. Dat leverde de volgende verdeling op: (1) de hoogste
graad van zichtbaarheid: 1%, (2) tamelijk sterke graad van zichtbaarheid 3%, (3)
gemiddelde graad van zichtbaarheid: 10%, (4) tamelijk zwakke graad van
zichtbaarheid: 15%, (5) de zwakste graad van zichtbaarheid: 71% (Moulin, 268).
Vervolgens komt in de uitwerking van het onderzoek aan de orde hoe en in welke
mate er verband bestaat tussen deze zichtbaarheidsniveaus en bijvoorbeeld leeftijd,
geslacht, opleiding, milieu van herkomst, inkomen, beroepsuitoefening en
beroepsopvattingen.
Wie zijn werk geaccepteerd wil krijgen, zal ervoor moeten zorgen dat de juiste
mensen het werk erkennen en weten te waarderen. De moeilijke, maar niet
onmogelijke strategie is dan bijvoorbeeld om een nieuwe kunstwereld te organiseren.

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

257
Dat is voor nieuwkomers soms de beste oplossing om te concurreren met de
gevestigden. Problemen die zich daarbij voor zullen doen, zijn het verwerven van
financiële middelen, personeel, materiaal, ruimte en het ontwikkelen van een nieuwe
esthetische theorie en nieuwe vormen en criteria van beoordeling en selectie. Het
nieuwe is succesvol als voldoende mensen in en om de kunstwereld bij het nieuwe
betrokken zijn. Een nieuwe kunstwereld ontstaat rond innovaties van technische,
conceptuele of organisatorische aard, maar de meeste innovaties brengen geen nieuwe
kunstwereld voort, doch vinden plaats binnen de bestaande instituten van een
kunstwereld (Becker; Abbing). Vernieuwing moet in de eerste plaats in de sociale
context worden gezien, in kringen waarin nieuwe ideeën zich verspreiden en niet
zozeer in individuele eigenschappen van kunstenaars. Volgens Zolberg spelen drie
onderling samenhangende factoren een rol in het proces van artistieke verandering:
de opkomst van nieuwe publieksgroepen, politieke transformaties en professionele
dwang (Zolberg).
Recente sociologische studies hebben ons een goed beeld gegeven van de beeldende
kunstwereld in diverse landen, o.a. Nederland (Muskens 1983), Zweden (Ericson
1988), Israël (Greenfeld 1989), Amerika (Crane 1987) en Frankrijk (Moulin 1992).
In al deze studies neemt het thema vernieuwing als conventie van de kunstwereld
een belangrijke plaats in evenals de tweedeling markt en overheid, twee segmenten
van de kunstwereld die ieder hun eigen sociologische wetmatigheden kennen.
In haar onderzoek naar de ontwikkelingen in de kunstwereld van New York tussen
1940 en 1985 constateerde Diana Crane dat nieuwe kunststromingen zich kenmerken
doordat er nieuwe definities worden gegeven aan de inhoud van kunstwerken, er
wordt gewerkt aan een nieuwe esthetiek, de normen en waarden die de produktie en
distributie van kunstwerken betreffen een nieuwe inhoud krijgen en er rond deze
nieuwe definities nieuwe netwerken ontstaan. Van abstract tot neo-expressionisme
onderscheidt Crane zeven kunststijlen die
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zij sociologisch analyseerde aan de hand van nieuwe definities en netwerken rond
de produktie en distributie van kunst. Uit de periode 1940-1985 heeft Crane 400
kunstenaars in stromingen en stijlen ondergebracht. Zij heeft een kunsthistorisch
vraagstuk, dat van de stijlverandering, sociologisch trachten te analyseren (Crane).
In 1989 publiceerde Liah Greenfeld haar onderzoek van de Israëlische kunstwereld,
gebaseerd op een analyse van biografische gegevens van alle in Israël werkzame
kunstenaars tussen 1920 en 1980. Dat zijn er ongeveer 500. Door kenmerken als
opleiding, stijl, inkomsten, land van herkomst, tentoonstellingen en prijzen te
onderzoeken komt zij evenals Crane tot een indeling in stijlgroepen, waarvan de
figuratieve en abstracte stijlen de twee belangrijkste zijn. Door de biografische
gegevens met die van de wereld waarin de kunstenaars verkeerden te combineren,
werden twee circuits zichtbaar, de private en de publieke sector. Elk van beide kende
eigen instellingen, conventies, beoordelingscriteria, verloop van carrières en een
eigen publiek (Greenfeld).
In enkele lopende onderzoeksprojecten op het terrein van de beeldende kunst, die
in opdracht van de Rijksoverheid door de Erasmus Universiteit van Rotterdam worden
uitgevoerd, zullen onder meer gegevens beschikbaar komen die het mogelijk maken
in de Nederlandse kunstwereld beeldende kunstenaars te onderscheiden naar hun
loopbaanontwikkeling door te kijken naar de mate waarin zij opdrachten, exposities,
verkopen in het door de overheid gesteunde dan wel in het commerciële circuit
hebben of in beide.

Cultuurparticipatie
Het zal niet verbazen dat kunstsociologen veel aandacht schenken aan het publiek
als een van de partijen in het model van de kunstwereld, ook al speelt de publieke
belangstelling wellicht geen doorslaggevende rol in de dagelijkse praktijk van de
kunstwereld. Een relatief klein aantal particuliere en institutionele verzamelaars en
kopers is voldoende kapitaalkrachtig om de infrastructuur van de kunstmarkt te
garanderen.
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Een lange traditie in het publieks- en bevolkingsonderzoek heeft een schat aan
informatie opgeleverd waaruit een betrouwbaar en gedetailleerd beeld valt samen te
stellen van het cultureel gedrag van de Nederlanders. Tot de steevast elkaar
bevestigende uitkomsten van dit steeds maar weer herhaalde type onderzoek behoort
de constatering dat kunst vooral iets is voor hoger opgeleiden en dat de
cultuurspreiding onder laag- en ongeschoolden niet erg is gelukt. Voor de verklaring
en interpretatie van culturele belangstelling en cultureel gedrag worden continu
analyses uitgevoerd met behulp van een harde kerngroep van variabelen zoals
inkomen, opleiding, vrijetijdsbesteding, leeftijd en sociaal milieu. Sommige
onderzoekers, onder wie Ganzeboom, zoeken naar een model waarin factoren in
slagorde staan opgesteld om er het cultureel gedrag van mensen mee te verklaren en
te voorspellen (Ganzeboom). Aan de oppervlakte manifesteren zich de gemakkelijk
veranderbare en tamelijk wisselvallige gedragskenmerken, ook wel uitingen van de
levensstijl genoemd (materiële consumptie, vrijetijdsbesteding, esthetische
voorkeuren, voeding, sport, riskante gewoonten, beroepsopvattingen, loopbaan,
sociaal-economische en sociaal-ethische opvattingen, stemgedrag, aard en omvang
van het sociale netwerk, omgangsmanieren); dit waarneembare gedrag, de levensstijl,
is voor de onderzoeker de te verklaren factor. De meest verklarende factoren voor
iemands cultureel gedrag en levensstijl blijken steeds de volgende dimensies van
iemands sociale positie te zijn: inkomen of bezit (economische dimensie), opleiding
of beroep (culturele dimensie) en levensfase (biologische dimensie). De hele operatie
wekt de indruk dat de dimensies van ongelijkheid steeds dezelfde zijn (gebleven),
maar in de loop der tijd minder gemakkelijk zichtbaar werden vanwege afnemende
ongelijkheid en de daarbij optredende grotere variatie aan uiterlijk waarneembare
gedragsvormen. Het culturele aanbod, grootschalig of kleinschalig, is zo divers
geworden en er zijn zoveel verschillende publieksgroepen te onderscheiden, dat de
eens zo vertrouwde tegenstelling tussen elitekunst en massacultuur veel van haar
zeggingskracht heeft verloren.
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Participatieonderzoeken als die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn onmisbaar vanwege de signaalfunctie
die ze hebben: daalt de belangstelling voor toneel? Wie gaan naar ballet, hoe vaak
wordt er tv gekeken? Wie kopen of lenen kunst? Wie gaan er naar musea? De precisie
en systematiek van dit soort vragen kan men natuurlijk opvoeren. Het praktisch nut
ervan voor specifieke doeleinden kan groot zijn, maar aan theorievorming dragen ze
weinig bij.
Volgens sommige deelnemers aan het cultuurdebat is het publiek buiten spel komen
te staan bij de besluitvorming over kunstsubsidies, omdat het door de kunstenaars
en kunstspecialisten niet tot bevoegd oordelen in staat wordt geacht (Oosterbaan; De
Swaan). Ook in de kring van onderzoekers die zich buigen over de verklaringsgronden
van verschillen in culturele belangstelling en cultureel gedrag wordt de ongelijkheid
voor een belangrijk deel toegeschreven aan de deskundigheidsfactor: je moet er
verstand van hebben om iets te kunnen waarderen, zo luidt de simpele vertaling van
de uitspraak dat er samenhang bestaat tussen de mate van culturele competentie van
het subject en diens culturele voorkeur enerzijds en de mate van complexiteit van
hetgeen hem op cultureel gebied wordt aangeboden anderzijds (Ganzeboom; Knulst).
De bestaande kennis over cultuurdeelname komt in de kern hierop neer: er is
ongelijkheid in culturele voorkeuren van mensen en groepen van mensen en in die
ongelijkheid zit een zekere regelmaat en systematiek: een hechte verzameling van
variabelen-opleiding, inkomen, beroep, leeftijd en sociaal netwerk-bepaalt de culturele
smaakverschillen tussen mensen en groepen van mensen. Bepaalde culturele
voorzieningen genieten vooral belangstelling van een hoog opgeleid publiek. Via de
media (geluid- en beelddragers) wordt een groter publiek bereikt dan via culturele
instellingen als theater, bioscoop en concertzaal. Culturele belangstelling en
voorkeuren komen mede door het ouderlijk milieu tot stand. Daarnaast is de eigen
leeftijdsgroep een belangrijk referentiekader voor de eigen smaakoordelen en
-voorkeuren.
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Om meer te weten te komen over het culturele gedrag, bijvoorbeeld de ontwikkeling
en verandering in de culturele belangstelling in de verschillende levensfasen-iemands
culturele levensloop-, zou het wenselijk zijn de aandacht op twee fronten uit te
breiden. In de eerste plaats een inhoudelijke uitbreiding, door de uitkomsten van het
participatieonderzoek, dat nu vooral op individuele gegevens van consumenten berust,
te verbinden met kenmerken van de produktie en distributie van cultuurgoederen.
Daarnaast zou het wenselijk zijn om ten behoeve van een betere kennis over de
kwaliteit en de intensiteit van de cultuurdeelname de onderzoeksmethoden uit te
breiden met andere vormen van onderzoek, kwalitatieve methoden zoals de
inhoudsanalyse en de participerende observatie naast open interviews en raadpleging
van studies die op ander bronnenmateriaal zijn gebaseerd dan uitsluitend kwantitatieve
data van de culturele statistiek.
Ook de opvattingen van cultuuroverdracht, kunstopvoeding, kunstonderwijs en
kunstzinnige vorming en de praktijk op deze gebieden vragen om een sociologische
analyse, zoals Bourdieu en anderen overtuigend duidelijk hebben gemaakt in hun
studies van de sociale reproduktie van culturele ongelijkheid door opvoeding en
onderwijs (Bourdieu; Gans).

Kunstbeleid
Geen onderwerp dat in Nederland zoveel aandacht krijgt van kunstsociologen als
het kunstbeleid van nationale overheid, provincies en gemeenten. Boekman, de
Amsterdamse wethouder voor kunstzaken, was ermee begonnen door een proefschrift
te schrijven onder de titel Overheid en Kunst in Nederland (1939). Dankzij de
bijdragen in de reeks jaarboeken van de Boekmanstichting in Amsterdam, waarvan
er tot nu toe vijf zijn verschenen, is er bijna een compleet overzicht van het beleid
ten aanzien van de beeldende kunst vanaf 1795 tot 1988, al missen we nog als
belangrijke tussenschakel informatie over het tijdvak 1918-1940, belangrijk vanwege
aanzetten tot de later zo veelbesproken Beeldende Kunstenaars Regeling (Hart;
Hoogenboom 1985).
Aan onderzoek ten behoeve van de voorbereiding, uit-
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voering en evaluatie van het kunst- en cultuurbeleid wordt door departement,
provincies, gemeenten en een klein aantal grote kunstinstellingen jaarlijks naar
schatting vier tot vijf miljoen gulden besteed. Er is een gigantische, meestal in cijfers
uitgedrukte hoeveelheid feitenmateriaal beschikbaar door de continue stroom van
onderzoeksrapporten. Toegegeven, het materiaal veroudert snel, al krijgt het daardoor
weer een nieuwe functie voor historisch onderzoek en voor het opstellen van
tijdreeksen en trendrapporten. Maar geen minister, ambtenaar, politicus of commissie
kan het stellen zonder de kwantitatieve informatie van het beleidsonderzoek. Tot de
vaste onderdelen van het kunstonderzoek behoren de regelmatige peilingen van de
inkomenspositie en werkgelegenheid van kunstenaars en de registratie van
bezoekcijfers en publieksbereik ten behoeve van het sociale en geografische
cultuurspreidingsbeleid (Bevers 1988; Blokland).
Met betrekking tot het cultuurbeleid is de pluralisering van ons waardensysteem
ofwel het verlies aan culturele consensus van belang. Een overheid die niet kan
terugvallen op een algemeen aanvaarde waardenhiërarchie en die wordt
geconfronteerd met een veelheid van de meest uiteenlopende en telkens weer
veranderende expressievormen, ziet zich gedwongen inhoudelijke discussies te
vermijden en zich te beperken tot instrumenteel en strategisch handelen. Problemen
van organisatorische en bestuurlijke aard dringen zich hierdoor op en veel
beleidsonderzoek in de kunstensector gaat dan ook over typische interventieprocessen
als herschikken, overhevelen, compenseren en pacificeren. En als dat allemaal teveel
wordt komen daar vervolgens de beleidsadviezen bij om te decentraliseren en te
dereguleren.
Deze beleidsoptiek kan door de permanente publikatiestroom van
onderzoeksresultaten ook in de discussie in wijder verband de overhand krijgen. Het
beeld dat de kunstwereld toch al zo vervlochten is geraakt met het overheidsbeleid,
wordt hierdoor nog versterkt.
Wie de discussies in de jaren tachtig een beetje heeft gevolgd kan zonder moeite
de belangrijkste beleidsinterventies opsommen. Het overheidsbeleid op het terrein
van de beel-
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dende kunst levert veel rapporten, discussienota's en onderzoeksverslagen op. Tot
de voorbeelden horen de studies naar het aankoopbeleid en de voorkeuren van
directeuren van kunstmusea (Gubbels 1989), het opdrachtenbeleid van de overheid
en het daarmee verbonden advieswezen, want er heeft zich zo een aparte kaste van
deskundigen kunnen ontwikkelen met nieuwe beroepsmogelijkheden voor kunstenaars
(Kempers 1991; Moulin, 261), de rentesubsidieregeling bij kunstaankopen (Gubbels
1992), het particulier initiatief in de beeldende kunst, dat zich onder andere uit in het
stichten van musea en van fondsen, het oprichten van vriendenverenigingen, het
verlenen van schenkingen en legaten en het sluiten van sponsorcontracten enzovoort
(Kempers 1990), kunstuitleen in Nederland, waarbij wordt ingegaan op de discussie
over de kwaliteit en de aard van de kunstwerken, de betrokken kunstenaars, het
publiek en de rol van de overheid (IJdens/Vinken), werkplaatsen in de beeldende
kunst en hun doelstellingen, opzet en praktijk (Heilbron).
Het is overigens opvallend hoeveel aandacht in Nederland naar de beeldende kunst
uitgaat. Is het ons roemrijk verleden in deze tak van kunst dat al het andere
overschaduwt? Het zal wel te maken hebben met de numerieke sterkte van de
beroepsgroep in Nederland, met de uitgebreide infrastructuur van voorzieningen, de
spraakmakende produkten van beeldende kunstenaars, de astronomische bedragen
in de kunsthandel en niet te vergeten de omvangrijke groep van kunsthistorici die
deze kunstvorm voortdurend onder de aandacht van het publiek weet te brengen door
middel van exposities en commentaarliteratuur.
De heersende gerichtheid en fixatie op de overheidsbemoeienis met de beeldende
kunst spreken sociologisch beschouwd boekdelen. De overheid is zo betrokken
geraakt bij het wel en wee van de kunstwereld dat ze er deel van is geworden. Dan
willen sociologen natuurlijk weten hoe deze vervlechting tot stand is gekomen en
tegelijkertijd ook discussiëren over de problematische kanten van deze verstrengeling.
De problemen rond de legitimering van het kunstbeleid en
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de toewijzing van kunstsubsidies in een klimaat dat in hoge mate wordt gekenmerkt
door stijlverscheidenheid in de kunstwereld en smaakonzekerheid bij het publiek
heeft Oosterbaan beschreven en gedocumenteerd in een studie die naar opzet en
betoog aansluit bij het ontwikkelingsperspectief van Elias (Oosterbaan).

Kunstkritiek
Van sociologen wordt niet verwacht dat zij zich in waarderende zin uitlaten over hun
object van onderzoek. Dat wil niet zeggen, dat de sociologie niets kan zeggen over
de inhoud van kunstwerken. Over de relatie tussen esthetiek en sociologie is door
sociologen uitvoerig en indringend geschreven (Adorno; Gehlen; Wolff; Bourdieu).
Van de sociologie mag juist verwacht worden dat ze pogingen doet om de inhoudelijke
ontwikkeling van de kunstproduktie te verbinden aan de maatschappelijke
ontwikkelingen die zich voordoen in de vormen van wisselwerking binnen de
kunstwereld en de macrosociale veranderingen, waar de kunstwereld zelf deel van
is.
Kenmerkend voor de moderne tijd is het verlies van de vanzelfsprekendheid van
tal van instituties die voorheen met een beroep op de traditie en het verleden van hun
voortbestaan waren verzekerd. Hier ligt een aanknopingspunt voor sociologen om
te onderzoeken wat de relatie is tussen artistieke en maatschappelijke veranderingen.
Een even opvallend verschijnsel in de kunstwereld van deze eeuw is, naast de
radicale veranderingen in de kunstproduktie, de discussie over kunst die haar neerslag
vindt in de commentaarliteratuur. Die discussie is niet zo maar een bijverschijnsel,
maar een onmisbaar bestanddeel van de kunstwereld geworden. De Amerikaanse
kunstfilosoof Arthur Danto is zelfs van mening dat ‘het kunstwerk in feite door praten
tot ontstaan wordt gebracht’. Kunst is praten over kunst geworden. De kunst is
opgelost in filosoferen over kunst. In de wereld van de moderne en hedendaagse
kunst is de discussie zelf in tal van vormen tot instituut geworden. Niet de kunst is
problematisch geworden, maar de probleem-
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stelling zelf is deel gaan uitmaken van de kunst. Kunst is reflexieve kunst geworden
en heeft daardoor het karakter gekregen van een permanent zelfonderzoek. Door de
kunstimmanente weg in te slaan werd de chronische reflectie de belangrijkste
inspiratiebron voor de kunst van de twintigste eeuw (Gehlen; Bevers 1985).
Een kunst die in hoge mate reflexief en subjectief is geworden, vertoont nog maar
weinig ontwikkeling. Gehlen heeft de beeldende kunst van deze eeuw treffend
gekarakteriseerd als ‘ein bewegtes Unbewegtes’. Het ‘na elkaar’ van deze kunstwerken
zou evengoed een ‘naast elkaar’ kunnen zijn of omgekeerd. De chronische reflectie
is een onmisbaar bestanddeel van de kunstwereld geworden en wat het belangrijkste
is, dit debat is institutioneel verankerd in de waarden, de conventies en de organisaties
van de kunstwereld. Het stellen van problemen geniet de voorkeur boven het vinden
van oplossingen. Voeg daarbij de nadruk op het tonen van persoonlijkheid en
oorspronkelijkheid, en de kans van kunstenaars om begrepen te worden wordt er niet
groter op. Dit is geen bezwaar, integendeel. Het gesloten karakter van veel beeldende
kunst is het gevolg van de chronische reflectie. De continuïteit van het debat blijft
erdoor gegarandeerd en zo ook het voortbestaan van de kunstproduktie. De chronische
reflectie kan zo'n hoge vlucht nemen en zo'n dominante rol spelen dankzij een sterk
ontwikkeld netwerk van organisaties en instituten. De laatste tien jaar zijn er sterke
veranderingen opgetreden in het aantal bemiddelaars en ook in het type bemiddelaar,
dat anders dan voorheen op meer fronten competent is en wiens rollen gemakkelijker
uitwisselbaar zijn geworden. In de periode tussen 1954 en 1982 nam de groei van
het aantal mensen dat werkzaam was in de para-artistieke beroepen toe met 30 tot
40%, meer dan het dubbele van de groei van het aantal beeldende kunstenaars in
diezelfde periode. De onbepaaldheid en het diffuse karakter van de competentie van
deze kunstdeskundigen begunstigen deze uitwisselbaarheid. Men moet zowel thuis
zijn in de kunst als in de economie van de kunstmarkt (Moulin, 205; Bevers 1992).
De chronische reflectie wordt gevoed door de organisatorische successen in de kunst-
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wereld. Men zou de stelling kunnen verdedigen, dat de infrastructuur van de
kunstwereld des te belangrijker wordt naarmate het reflexieve gehalte van de
kunstwerken toeneemt. De chronische reflectie als drijvende kracht van de
hedendaagse beeldende kunst staat of valt met de infrastructuur van overheid, markt
of een combinatie van beide, waarin een nieuwe klasse van professionals op grond
van haar specialistische kennis en vaardigheden posities heeft verworven om het
kunst- en cultuurdebat gaande te houden. Vanuit sociologisch perspectief is er dan
ook geen enkele reden om te spreken van het einde van de kunst. Hooguit zou men
Gehlens stelling kunnen verdedigen, dat de kunst ‘schijnlevend’ is geworden, omdat
de chronische reflectie geen nieuwe ontwikkeling meer te zien geeft en kunstmatig
door de instituties van de kunstwereld wordt gevoed. Maar met dergelijke uitspraken
over de kunst van nu overschrijden we de grenzen van de kunstsociologie en raken
we betrokken in een andersoortig, maar niet minder boeiend debat, namelijk dat van
de cultuurkritiek.

Conclusie
Kennis van de werkelijkheid is nooit een volledige weerspiegeling ervan, maar berust
op de constructie van een beeld van de werkelijkheid. Dat beeld wordt bepaald door
het gekozen perspectief, het standpunt dat men ten opzichte van de te bestuderen
werkelijkheid inneemt. Geschiedenis en sociologie zijn twee mogelijke
gezichtspunten, die ieder een beperkt beeld van de werkelijkheid oproepen. Elk van
beide werkelijkheidsconstructies kan evenveel aanspraak maken op geldigheid. Ze
zijn geen concurrenten van elkaar.
Kunst valt niet samen met de geschiedenis en de sociologie van de kunst. Beperken
we ons tot deze twee perspectieven en rekenen we beide tot de empirische sociale
wetenschappen, dan kan het begrip ‘kunstwereld’ goede diensten bewijzen. Een
kunstwereld omvat het netwerk van relaties tussen partijen die betrokken zijn bij de
totstandkoming, de spreiding en de waardering van kunstwerken. We kunnen nu een
kunst-
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wereld sociologisch analyseren door vragen te stellen over de eigenschappen en de
dynamiek van deze relaties en te zoeken naar regelmatigheden. Maar we kunnen ook
primair geïnteresseerd zijn in de bestudering van een historische constellatie van een
bepaalde kunstwereld en deze volgen in de tijd, daarbij al dan niet gebruikmakend
van de resultaten van de sociologische analyse. Uiteraard zullen kunstsociologen
met historische belangstelling voor een bepaalde kunstwereld de historische
benaderingswijze met hun sociologisch perspectief combineren.
Kunstgeschiedenis in de traditionele betekenis van het woord valt niet samen met
wat sociologen onder de historische benaderingswijze van de kunstwereld verstaan.
Kunstgeschiedenis gaat vooral over de geschiedenis van de beeldende kunst, terwijl
de kunstsocioloog met historische belangstelling zich niet bij voorbaat tot de wereld
van de beeldende kunst zal beperken. Er is nog een opvallend verschil. Door
sociologen worden kunstwerken niet primair op en omwille van hun kunsthistorische
betekenis onderzocht. Zij zullen ook niet zo gemakkelijk uitspraken doen over de
kwaliteit van kunstwerken. Niet welke kunstwerken kwalitatief goed en mooi zijn,
maar wat betrokkenen zeggen dat goede en geslaagde kunst is, interesseert de
socioloog. Tot deze betrokkenen rekenen zij vooral ook de kunsthistorici zelf. Alleen
al daarom zijn sociologen geïnteresseerd in de kunstgeschiedenis.
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Hoofdstuk 8 Arie Jan Gelderblom Ceci n'est pas une pipe.
Kunstgeschiedenis en semiotiek
Een kind dat leert lezen, heeft het maar makkelijk. De woorden en plaatjes van
leesplankje en leesboek brengen verband tot stand met voorwerpen en wezens in de
werkelijkheid. Vooral de plaatjes doen dat heel direct, naar het schijnt: dat is een
aap, dat is een noot, dat zijn Jip en Janneke. Deze kijkhouding, die rechtstreeks
identificeert, blijft ons als we niet oppassen ons hele leven bij. We herkennen onszelf
en anderen op foto's en schilderijen en zelfs als die onduidelijk zijn, brengen we
onmiddellijk de gewenste identificatie tot stand: ‘Die witte vlek achter de rozestruik,
dat is tante Marie.’ Vooral film en foto, opgenomen met een ‘objectieve’ lens, wekken
de illusie dat ze ons rechtstreeks in de werkelijkheid plaatsen, maar ook schilderijen
en sommige beeldhouwwerken kunnen ons in die verleiding brengen. We verbinden
dan Vermeers Gezicht op Delft allereerst met Delft, een zelfportret van Van Gogh
of Pyke Koch met de persoon Van Gogh of Pyke Koch, en een abstracte Van de Leck
met de titel die erbij staat: Ezelrijders, Hondekar.
Magrittes schilderij Het verraad der beelden van 1928-1929 in het Los Angeles
County Museum of Art levert commentaar op deze kijkhouding. Op het doek zien
we een grote zorgvuldig geschilderde pijp met een onderschrift in een schools
handschrift, als een prent-met-woord op een leesplankje. De tekst luidt anders dan
je zou verwachten: ‘Ceci n'est pas une pipe’. Wat je hier ziet, wil Magritte zeggen,
is geen reële pijp, maar een afbeelding (voorstelling, representatie) van een pijp en
dat is beslist niet hetzelfde. Deze kan niet worden gestopt en gerookt, maar hij kan
wel wat anders: hij dwingt tot nadenken over het verschil tussen de realiteit en
voorstellingen van de realiteit. Met een variant op een dichtregel van Martinus
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Nijhoff zouden we Magritte kunnen parafraseren: ‘Kijk maar, er staat niet wat er
staat’ (Nijhoff, 216).
Magrittes commentaar behelst een van de uitgangspunten van de leer van de tekens,
de semiotiek: de mens kan uitsluitend indirect met de werkelijkheid omgaan. Voor
zijn voelen, denken en handelen heeft hij afbeeldingen van de werkelijkheid nodig.
Die representaties zijn niet de werkelijkheid zelf, maar interpretaties ervan. We
noemen ze tekens. Het Griekse woord voor teken is ‘semeion’. Daarvan is semiotiek
afgeleid, of semiologie zoals sommigen zeggen: de tekenleer, die bestudeert hoe
tekens werken en wat mensen ermee doen (vgl. de titel van Van Zoest 1978). Omdat
de mens zich altijd en overal van tekens bedient, wordt hij wel ‘homo semioticus’
genoemd. Taal is een tekensysteem, emoties worden als tekens geuit en
geïnterpreteerd, gedrag evenzo. Dankzij tekens kunnen we communiceren,
interpreteren en structureren. Ook kunstwerken zijn (verzamelingen van) tekens.
Hierna wordt besproken wat dat kan impliceren voor de beoefening van de
kunstgeschiedenis. Maar eerst wat achtergronden.

Achtergronden van de tekenleer
De huidige semiotiek gaat in hoofdzaak terug op twee verschillende theorieën over
het ontstaan van betekenis. Die komen hier nu aan de orde. Allebei stammen ze uit
het begin van de twintigste eeuw, maar ze zijn onafhankelijk van elkaar ontwikkeld.
De eerste theorie, het structuralisme, komt voort uit de taalkundige inzichten van
Ferdinand de Saussure (1857-1913), wiens Cours de linguistique générale in 1916
door leerlingen werd uitgegeven. De Saussure toonde de onjuistheid aan van de
wijdverbreide opvatting dat de taal een verzameling ‘namen’ zou zijn voor buitentalige
‘dingen’, of een verzameling woorden die buitentalige, reeds bestaande betekenissen
zouden weergeven (Mooij, 39-59). Hij introduceerde het begrip taalteken: een eenheid
van twee psychische grootheden, namelijk een akoestisch beeld en een mentaal
begrip, ‘une image acous-
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tique’ en ‘un concept’, oftewel een ‘signifiant’ (betekenaar) en een ‘signifié’
(betekenis). De relatie tussen die twee is willekeurig. Ze berust niet op een diepe
intrinsieke overeenkomst, maar op conventie of afspraak. Een taalteken als zodanig
heeft bovendien geen waarde. Die krijgt het pas binnen het taalsysteem in oppositie
tot andere taaltekens. Betekenis, dat wil zeggen de betekenisinhoud van een klank,
wordt bepaald door de verschillen en overeenkomsten in de relaties van deze klank
met andere klanken. De relaties van de taaltekens vormen samen de zeer verfijnde
structuur van de taal (Mooij, 45-54). Het taalsysteem is eigenlijk een systeem van
onderlinge verschillen: ‘Un système linguistique est une série de différences de sons
combinées avec une série de différences d'idées’ (geciteerd door Mooij, 46). Noch
de klank, noch de betekenis, concludeerde De Saussure, kunnen afzonderlijk bestaan.
Sterker: betekenissen zijn voor hun bestaan afhankelijk van de akoestische beelden,
de betekenaars. Er bestaat dus niet zoiets als een platonische ideeënwereld, een
reservoir van op zichzelf reeds bestaande ‘natuurlijke’ betekenissen die ooit door
woorden ‘gevangen’ zouden kunnen worden. Alle betekenis ontstaat pas in en door
de taalklank. Niet de betekenis is primair, maar de betekenaar; niet de ‘signifié’,
maar de ‘signifiant’.
De Saussures taalmodel gaat dus uit van een tweeledig taalteken dat binnen de
taalstructuur een spel van overeenkomsten en verschillen met andere taaltekens speelt.
Op grond van dit model is, vooral in Frankrijk, het structuralisme ontwikkeld, dat
analoge betekenisproducerende structuren probeert op te sporen in niet-talige
verschijnselen. Zo heeft Barthes de mode onderzocht en Lévi-Strauss de inhoud van
primitieve Indiaanse mythen. In de studies van Culler (Structuralist Poetics, 1975,
en The Pursuit of Signs, 1981) worden vormen van structuralisme kritisch besproken
en met voorbeelden toegelicht. De psychoanalytische theorie van Lacan combineert
Freuds basisbegrippen en technieken met structuralistisch-taalkundige uitgangspunten
(Mooij, passim). Op artistiek gebied is structuralistisch onderzoek het eerst in de
literatuurwetenschap te vinden. Begonnen in Praag in de jaren
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twintig en dertig, heeft het sindsdien over de hele wereld beoefenaars gevonden.
Structuralistische literaire analyse richt zich in de eerste plaats op de relaties tussen
de verschillende lagen van een literair kunstwerk; vervolgens maakt men graag
beschrijvingen in termen van binaire opposities. Dat zijn relaties tussen onderdelen
die een overeenkomst of gemeenschappelijkheid paren aan een tegenstelling:
blond/donker, mannelijk/vrouwelijk, vreemd/vertrouwd, cultuur/natuur. Ten derde
valt er sterke nadruk op intertekstualiteit, dat wil zeggen op de relaties met andere
literaire werken, met de literaire traditie of met de cultuur in het algemeen.
Structuralistische literatuurwetenschap onderzoekt ten vierde de structuren van
literaire communicatie om een antwoord te vinden op de vraag via welke processen
wij aan literaire teksten betekenis toekennen. Ze bedient zich daarbij ook van in de
psychoanalyse ontwikkelde leesmethodes. Men spreekt dan van psychokritiek (Van
Luxemburg e.a., 50-57 en 94-97; Gelderblom 1991, 78-93).
Het tweede fundament onder de huidige semiotiek is de tekentheorie van de
Amerikaanse logicus Charles Sanders Peirce (1839-1914). Een goede inleiding op
zijn werk is te vinden in het boek van Van Zoest, Semiotiek. Over tekens, hoe ze
werken en wat we ermee doen (1978). Van Zoest behandelt tal van toepassingen van
semiotisch redeneren en gaat uitvoerig in op Peirces systematische indeling van
tekensoorten.
Belangrijk is Peirces uitgangspunt dat het bij een teken altijd om drie aspecten
gaat: het teken zelf, datgene waarnaar het verwijst en dat wat het oproept in de geest
van de ontvanger van het teken. Peirce noemt dat waarnaar het teken verwijst een
object. Het teken representeert het object. Voor representeert zegt men ook wel
denoteert; voor object ook wel denotatum. In de geest van de ontvanger ontstaat de
interpretatie van deze representatie: de interpretant. Dat is een mentale voorstelling
die we niet moeten verwarren met de persoon van de interpreteerder. De interpretant
is een nieuw teken, het resultaat van een interpretatie van de representatie van het
object. Het object ‘fietspad’ wordt gerepresenteerd door een verkeersteken in de
vorm van een rond blauw bord
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met een witte fiets erop. Dat bord interpreteren we, op grond van een aantal regels
dat we kennen, met als resultaat in ons hoofd de interpretant: ‘Dit is een fietspad;
we mogen hier ook met de bromfiets komen; auto's zijn hier verboden.’ Dikwijls
berust de interpretant behalve op de meest directe weergave van het object in het
teken (de denotatie), ook op een aantal meer verhulde relaties tussen object, teken
en ontvanger. Dat levert bijgedachten op als: ‘Voor fietsers is een fietspad veiliger
dan de hoofdrijbaan; wie hier toch met de auto rijdt, is een hufter; het milieu is gebaat
bij meer fietspaden.’ Zulke door het teken uit het denotatum opgeroepen bijgedachten
heten connotaties. Voor de semiosis, het proces van semiotische betekenisgeving,
zijn denotaties én connotaties van belang. De connotaties wekken soms de indruk
tamelijk vaag en willekeurig te zijn, maar dat is een schijn die bedriegt. Naast de
denotaties blijven ze weliswaar dikwijls impliciet, toch is het goed mogelijk ze
systematisch op te sporen en aan het licht te brengen. Dan kan duidelijk worden
welke informatie ze bevatten over het impliciete wereldbeeld van het teken en zijn
gebruikers (Van Luxemburg e.a., 59-60; Van Zoest 1978, 13-14).
In de Donald Duck kun je bijvoorbeeld snel herkennen wanneer een hoofdpersoon
in een arme buurt terechtkomt: daar staan overvolle vuilnisbakken met visgraten en
roestige blikjes ernaast; soms liggen de vuilnisbakken (omvergetrapt?) op hun kant
(zie p. 277). Als denotatie zegt dit teken: zo ziet een arme buurt eruit. De connotatie
verraadt een maatschappelijk vooroordeel: arme mensen laten hun rotzooi slingeren.
Als de stripheld vervolgens wat ongure types op zijn weg treft, gaan de bijgedachten
nog een stapje verder: in arme buurten woont gespuis, daar kun je beter wegblijven;
wie arm is, asociaal; waar vuilnis op straat ligt, woont het uitschot van de samenleving.
In het boekje Hoe lees ik Donald Duck geven Dorfman en Mattelart een
marxistisch-semiotische analyse van het impliciete Disney-wereldbeeld (Dorfman
en Mattelart).
Ten aanzien van de relatie tussen teken en denotatum onderscheidt Peirce drie
soorten tekens: (1) iconen, die een gelijkenis vertonen met het object (portretten,
landkaarten, sche-
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ma's van bestuursstructuren); (2) indexen of indices, die naar het denotatum wijzen
of er in causaal verband mee staan (ANWB-borden, iemands voetstap in het zand, het
geluid van de cd-speler van je buurman); (3) symbolen, waarbij de relatie tussen
teken en object berust op vaste afspraken (vlaggen, verkeerstekens, muzieknotatie,
taaltekens). De iconen worden nog onderverdeeld in afbeeldingen en diagrammen.
Afbeeldingen geven een concrete gelijkenis, diagrammen een schematische of
abstracte weergave van verhoudingen en hiërarchieën binnen het object.
Het functioneren van alle tekens is volgens Peirce gebonden aan context. Die
context bestaat uit de al of niet geformuleerde conventies van het menselijk denken
en handelen in een bepaalde historische situatie. Peirce noemt deze context de
‘ground’. Is er bij de ‘ground’ sprake van vaste regels die het tekengebruik
omschrijven (wetten, grammatica, de etiquette), dan is er sprake van een ‘code’ (Van
Zoest 1978, 26-34).

Twee theorieën vergeleken
Er is nogal wat gespeculeerd over de overeenkomsten en verschillen in aard en
mogelijkheden van de semiotische theorieën die teruggaan op De Saussure en Peirce.
De Saussures tweevoudige teken is allereerst een taalteken; daardoor is het
voortreffelijk bruikbaar in de linguïstiek, de literatuurwetenschap en de psychoanalyse.
Het drieledige tekenbegrip van Peirce is minder specifiek op één veld van de realiteit
betrokken. Margaret Iversen, die de mogelijkheden van beide modellen voor de
kunstgeschiedenis heeft onderzocht, komt tot de conclusie dat daar het Peirceaanse
model de voorkeur verdient. Immers, zijn onderscheid tussen iconen, indices en
symbolen is bijzonder geschikt voor het beschrijven van visuele tekens. Bovendien
is Peirces theorie interpretatief: reflectie bij de ontvanger van het teken is in het
model opgenomen en wordt geplaatst binnen de conventies van de
historische/sociale/culturele context. Structuralistische betekenistheorieën lijken zich
daarentegen meer te interesseren voor universele abstracte systemen en niet voor
individuele uitingen en interpretaties (Iversen; zie ook Culler 1981, 21-24).
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Illustratie uit Donald Duck, nr. 37, 12 september 1980.

Toch bevat de structuralistische literatuurwetenschap een aantal noties die ook
voor de kunstsemiotiek van belang kunnen zijn. Ten eerste de constatering dat er
geen losse, ‘natuurlijke’ betekenissen bestaan. Een kunstwerk is dus geen vastlegging
van een absolute waarheid of een betekenis die ‘ergens’ op zichzelf al aanwezig was,
maar de betekenis (signifié) ontstaat pas door de relaties van de betekenaar (het
kunstwerk) binnen de structuur van kunsttekens. Ten tweede is het bij de analyse
van kunstwerken zinvol te letten op de aspecten die eerder al genoemd zijn bij de
literaire analyse: (1) relaties tussen verschillende niveaus binnen het werk; (2) binaire
opposities; (3) intertekstualiteit: relaties van het kunstwerk met andere kunstwerken
en de artistieke traditie; hieronder vallen ook beeldcitaten; (4) de structuren van
artistieke communicatie: welke kijkhoudingen hebben we? Welke structuren zitten
er achter ons denken over kunst? Hoe komen we precies tot het vaststellen van
betekenis? Voor de kunsthistorische
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semiotiek lijkt een op Peirce stoelend model, verrijkt met structuralistische noties,
heel bruikbaar. Met name het onderscheiden van denotaties en connotaties biedt een
goede mogelijkheid om verborgen betekenissen op te sporen, wat vervolgens kan
uitmonden in maatschappij- of ideologiekritiek.
De tegenwoordige terminologie in de kunstgeschiedenis verraadt dat de invloed
van literaire en taalkundige denkwijzen zich sterk doet gelden. Genres die beeld met
woord combineren, genieten veel belangstelling (gedichten op schilderijen,
schilderijen die woorden bevatten, emblemen, landkaarten). Het tijdschrift Word and
Image wijdt zich helemaal aan bimediale kunstvormen. We spreken van beeldrijm
en citaten; men zoekt naar definities van de beeldmetafoor (Heffernan; Wedewer,
81-91). Het kunstwerk, ook een gebouw of schilderij, wordt beschouwd als een uit
verscheidene lagen opgebouwde ‘tekst’ die binnen een context moet worden ‘gelezen’
met inachtneming van de intertekstualiteit (vgl. de titel van Bal 1990, Verf en verderf.
Lezen in Rembrandt). Kunsthistorici en literatuurwetenschappers beproeven de
mogelijkheden van een ‘visuele poëtica’ (Bryson; Style; Bal 1989). ‘Tekst’ heet alles
wat zich bevindt tussen denotatum en tekenwaarnemer. Hiermee is de onderlinge
verhouding van kunsten literatuurwetenschap precies tegengesteld aan die in het
begin van de twintigste eeuw, toen literatuurgeschiedenis wel als een vorm van
kunstgeschiedenis werd beschouwd en letterkundige werken via beschrijvende termen
als plasticiteit, ruimte, volume en clair-obscur in feite onder de visuele tekens werden
gerangschikt.

Demacht van de tekens
Een tekentheorie heeft pas zin in verband met een waardentheorie. Tekens, ook
artistieke, vertegenwoordigen waarden (Morris, 358-360). Esthetische waarden (mooi,
lelijk, verheven, banaal, origineel, clichématig) zijn daarbij niet principieel te scheiden
van morele of sociale waarden. Tekens drukken belangen en hiërarchische
verhoudingen uit; tekens hebben
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macht (vgl. de titel van Van Zoest 1986). Als zodanig worden ze bewust en onbewust
toegepast en gepercipieerd. Een semiotische analyse wil zulke waarden blootleggen
en formuleren. Daarom wordt semiotiek vaak gebruikt door maatschappij- en
ideologiecritici.
Het stellen van goede vragen is daarbij zeker zo belangrijk als het geven van
sluitende antwoorden. Semiotiek gaat ervan uit dat een kunstwerk niet een gesloten
eenheid is, zorgvuldig opgebouwd uit nauw met elkaar samenhangende onderdelen.
Het kunstwerk is ook niet een voorwerp dat een tijdloze absolute waarheid verkondigt.
Het gaat er in de semiotiek dus ook niet om zo'n eenheid of waarheid aan te tonen.
Het gaat wel om het signaleren van contrasten, tegenstrijdigheden, hiërarchische
verhoudingen en bijbedoelingen.
Door tekens geven mensen zich bloot. Het kamerlid dat op de televisie verklaart:
‘Ik heb altijd gestreden voor ontwapening’, verraadt door zijn woordkeus precies het
tegendeel van wat hij lijkt te bedoelen. Tekens houden ook vaak iets verborgen. Een
goede vragensteller zal daarom naast het waargenomen teken altijd vragen naar het
nulteken: dat wat het teken niet geeft, dat wat verdrongen moet blijven, dat waar we
niet in mogen delen, hoewel we kunnen vermoeden dat het wel degelijk bestaat. In
de literatuurwetenschap is het vragen naar nultekens vooral ontwikkeld in de
narratologie van Bal (Bal 1984; Bal e.a. 1984). Zij wijst erop dat in literaire teksten
‘belangrijkheid’ en ‘zien’ nauw met elkaar samenhangen. Wie in een verhaal kijkt
en waarneemt (‘focaliseert’), is belangrijk; het personage dat maar weinig ziet, telt
eigenlijk niet mee en ook wie weinig wórdt gezien, valt buiten de boot. Is dat laatste
terecht? Of is dat misschien omdat die personages niet passen in de strategie of ‘visie’
(Bal e.a. 1984, 10) van degenen die in de tekst de baas zijn? Narratologen stellen
analoge vragen voor spreken en handelen: wie spreekt er in een verhaal en wie niet?
Wie handelt er en wie niet? Waarom? Het behoeft weinig betoog dat zulke vragen
ook bij semiotische kunstanalyse aan de orde zullen moeten komen.
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Hoe werkt het?
Hoe verloopt nu zo'n semiotisch proces van betekenisvorming? Waar kun je op
letten? Een betrekkelijk eenvoudig voorbeeld kan dat demonstreren. Je krijgt met de
post een ansichtkaart van een Zwitsers bergdal, verstuurd door een goede vriend. De
kaart is dan het teken, het werkelijke dal het denotatum of object en jij bent de
ontvanger. Als je de kaart bekijkt en gaat interpreteren, is het resultaat de interpretant.
Wat de interpretant zal behelzen, hangt van een aantal relaties van het teken af: die
met het object, die met de afzender, die we hier ‘zender’ noemen, en die met jou als
ontvanger. Verder is de ‘ground’ of context van invloed op de interpretant en moeten
we het teken zèlf en zijn intertekstuele verbanden in de beschouwingen betrekken.
We zullen deze relaties hier behandelen.
(1) Teken en denotatum/object. De ontvangen ansichtkaart is een iconisch teken.
Het beeldt een bepaald dal in Zwitserland af. Een onderschrift in de trant van ‘Grüsse
aus den schönen Bergen’ bevestigt dat. Maar, Magritte indachtig, weet je al: ceci
n'est pas la belle Suisse. De kaart is niet een dal in Zwitserland, maar een teken
daarvan. Het gaat om een representatie die bewust bepaalde aspecten toont en andere
verdonkeremaant: wel zonneschijn en bergen en gemoedelijke koeien, geen lawaai,
vervuiling, verkeersopstoppingen en erosie. De representatie vertekent, in dit geval
in het belang van de plaatselijke toeristenindustrie. Het feit dat het teken een foto is,
kan dat inzicht bemoeilijken, want foto en film hebben als medium een sterke
connotatie van ‘objectieve registratie’. Meer dan een tekening of schilderij dwingen
ze bij de ontvanger geloof af.
(2) Het teken zelf. Je kunt de ontvangen ansicht ook op z'n eigen merites
beoordelen. Is het een goed gemaakte foto? Mooi van compositie? Zijn er motieven
of verschillende lagen te onderscheiden? Je bekijkt het teken dan op zijn autonome
aspecten, die natuurlijk niet voor honderd procent autonoom zijn en ook meespelen
in de interpretant. Als je deze foto zou vergelijken met andere representaties van
eenzelfde object om overeenkomsten en verschillen vast te stellen, houd je je bezig
met de intertekstuele relaties van het teken.

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

281
(3) Teken en zender. In het voorbeeld is de afzender van de kaart je bekend. In relatie
tot hem is de kaart een index: hij heeft het teken gekozen en verstuurd; de ontvanger
denkt behalve aan Zwitserland ogenblikkelijk aan hèm. Afhankelijk van wat je van
hem weet en van wat hij op de kaart schrijft, kun je conclusies trekken: wat een
bofkont! Of: alweer met vakantie, hij is toch net geweest? Of: ik wist niet dat hij zo
van bergen hield. De semiotische theorie verdeelt de informatie die een zender geeft
in signalen en symptomen (Van Zoest 1978, 44-47). Signalen zijn met opzet gegeven
tekens (rechtstreekse vragen, mededelingen of gebaren), symptomen zijn onopzettelijk
(verzorgd of slordig handschrift, indirecte vragen of mededelingen). ‘Haal je me
maandag van de trein?’ betekent als signaal precies wat er staat, als symptoom kan
het een manier zijn om te zeggen ‘Ik mis je zo.’ De relatie tussen zender en teken
wordt de ‘expressieve’ relatie genoemd.
(4) Teken en ‘ground’. De ‘ground’ van het semiotisch proces is te vinden in de
historische, sociale en culturele context van het teken. In dit voorbeeld is het de
gewoonte om in een ander land vakantie te houden en naar de thuisblijvers een
toepasselijke ansichtkaart te sturen, voldoende gefrankeerd, voorzien van groeten en
goede wensen en dikwijls van een mededeling over het weer en eigen welbevinden.
Dat luistert nauw. Zenders weten dat de gekozen voorstelling afgestemd moet zijn
op de ontvanger, anders komen er reacties als: wat een afschuwelijke / ordinaire /
patserige / kinderachtige kaart had je me gestuurd! Om nog maar te zwijgen van het
verwijt dat je iemand met strafport had opgezadeld.
De ‘ground’ bevat impliciete, maar krachtig werkende regels die beschrijven wat
mensen mooi vinden of niet. Een ansichtkaart van een Alpenlandschap wordt door
sommigen als prachtig ervaren, door anderen juist niet. Het al of niet mooi vinden
van iets is een middel waarmee mensen zich van elkaar kunnen onderscheiden en
het is voor sociologen wel mogelijk om aan te geven welke groepen zich met behulp
van welke waardeoordelen van andere groepen onderscheiden. Die oordelen worden
altijd door middel van tekens uitgedrukt. Een ansicht kan zo'n teken zijn. En dan nog
iets. Een

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

282
berglandschap of welk ander natuurverschijnsel ook is niet van zichzelf al mooi of
lelijk. Ook in deze zin bestaan er geen ‘natuurlijke’ betekenissen. Waardeoordelen
over de wereld van de natuur worden door mensen geconstrueerd met semiotische
middelen. Iets is mooi, doordat mensen het tot teken van schoonheid hebben verklaard.
De aard van die tekens kan in de loop van de tijd veranderen. Wij zijn nu al snel
bereid om een stuk ongerepte natuur of woeste bergen prachtig te vinden. In de
zeventiende eeuw vond men dat allebei beangstigende toonbeelden van lelijkheid.
Hoezeer een context de waardering van een object kan beïnvloeden, besef je als
je het in verschillende omgevingen plaatst: een schilderij in het atelier van de
kunstenaar waardeer je anders dan wanneer je het boven de bank in de huiskamer
ziet, of in de eregalerij van het Rijksmuseum, of in het depot van een provinciale
collectie.
(5) Teken en interpretant. De ontvanger (het subject) zet de representatie in een
interpretant om: prachtige/afschuwelijke kaart! Was ik ook maar met vakantie! Of:
Zwitserland, mij niet gezien! Vreselijk, zo opgesloten tussen de bergen! Hoe kan
iemand dat nou mooi vinden! De relatie tussen teken en ontvanger wordt ‘pragmatisch’
genoemd. Het teken kan emoties en ideeën opwekken en het subject tot handelen
aanzetten. Hoe dat uitpakt, hangt af van de geformuleerde interpretant en die heeft
weer alles te maken met de andere hierboven aangegeven factoren. De uitslag van
de interpretatie is niet in alle omstandigheden voorspelbaar. Veel hangt af van het
interpreterend subject. Dat kan zeer uiteenlopende wensen en bedoelingen hebben.
Wat is zijn wereldbeeld? Wil hij dat bevestigd krijgen of durft hij het in twijfel te
trekken? Bovendien zal de ontvanger zich vrijwel nooit met alle vijf genoemde
aspecten tegelijk bezighouden en meestal ook niet met slechts één. Nu eens zal het
accent hier liggen, dan weer daar. De onderdelen van het semiotisch proces zijn
allemaal onontbeerlijk, maar vertonen wisselende patronen van dominantie.
Verscheidene auteurs hebben de onderlinge verhoudingen van deze aspecten in
schema's weergegeven. Zulke schema's
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zijn niet altijd even duidelijk of compleet. De modellen van M. O'Toole geven
bijvoorbeeld voor schilderijen en gebouwen gedetailleerde vraag-‘systemen’, die
helpen om het teken nauwkeurig te observeren, maar besteden geen aandacht aan
een ‘ground’ (O'Toole). Een helder en betrekkelijk eenvoudig model is te vinden in
het diagram dat M.H. Abrams in 1953 heeft opgesteld van de ‘coördinaten’ waartussen
literaire theorieën zich bewegen (Abrams, 6-7). Literaire theorieën, aldus Abrams,
kunnen zich concentreren op: de uitgebeelde wereld (het ‘universum’), of op de
auteur, of op het werk, of op de lezer. Als getekend diagram levert dat een driehoek
met een middelpunt op:

Abrams zelf beoogde geen schema te geven van een semiotisch proces; hij rangschikte
de literaire theorieën die uit de geschiedenis bekend zijn. Bij E. Fischer-Lichte is een
aanzet gegeven tot semiotische kritiek op de uitgangspunten van deze theorieën
(Fischer-Lichte). Toch is het schema van Abrams goed bruikbaar om te laten zien
wat kunstsemiotiek kan doen. Als we namelijk het werk ‘teken’ noemen en het geheel
plaatsen in de voor semiosis onontbeerlijke ‘ground’ of context, krijgen we het
volgende model van de aspecten die bij interpretatie van kunstwerken aan de orde
kunnen komen. De intertekstualiteit is dan op te vatten als een netwerk van
afzonderlijke modellen. Een goede analyse zal zich nooit op

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

284
één van de aspecten richten met uitsluiting van de andere. Alle relaties zijn
tegelijkertijd actief, maar niet even intensief.

Welke onderwerpen?
Wat bestudeert een semiotisch georiënteerde kunsthistoricus? Geen van de takken
van kunst is van het onderzoek uitgesloten. Welke je ook kiest, het zal vooral moeten
gaan om de manier waarop kunst betekenis produceert. De sociale inbedding en
ideologische implicaties moeten aan de orde komen, evenals de strategieën die kijkers
gebruiken om kunsttekens te interpreteren. Er is op dit gebied al veel gepubliceerd.
Met name in Duitsland en Italië is onderzoek gedaan naar de functie van kunst in
een totalitaire maatschappij. De analyse van de rol van kunst in een burgerlijke
samenleving heeft impulsen gekregen uit Frankrijk. Thans overal gangbaar, maar
sterk beïnvloed vanuit de Verenigde Staten, zijn semiotische studies die kunst bezien
vanuit het standpunt van de vrouw of de neger, met de bedoeling
betekenisproducerende strategieën bloot te leggen die in het voordeel zijn van een
mannelijk en/of blank wereldbeeld. Zo onderzocht Marina Warner waarom allegorieën
op monumenten zo vaak vrouwelijk zijn en rubriceerde Jan Nederveen Pieterse de
stereotypen van
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negers in de populaire westerse cultuur (Warner; Nederveen Pieterse). Befaamde
waarnemingsstudies zijn die van Roland Barthes over fotografie en van Svetlana
Alpers over de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw (Barthes 1988;
Alpers). De thans in het onderzoek in zwang zijnde aandacht voor woord en beeld,
materialiteit, kijkhoudingen en psychoanalyse is grotendeels semiotisch gemotiveerd.
Semiotisch onderzoek is geneigd de grenzen tussen de traditionele takken van
kunstgeschiedenis te overschrijden, zoals in de studies van woord en beeld al gebeurt.
Toch is een dergelijke ‘wechselseitige Erhellung der Künste’ allesbehalve
probleemloos, omdat de rol van het medium of het materiaal zich niet zomaar laat
uitvlakken. Een onomstreden definitie van ‘beeldmetafoor’ of ‘visuele poëtica’ is
nog niet gegeven. Verder zagen we al dat niet elke tekentheorie geschikt is voor elk
soort van teken. Bij de drie hier als voorbeeld volgende uitwerkingen van semiotische
vraagstellingen blijven de eerste twee binnen een traditionele door het medium
gedefinieerde categorie (schilderkunst en architectuur); de derde (populaire cultuur)
stapt over de grenzen van de categorieën heen.

Schilderijen
De studie van de schilderkunst heeft zich avant la lettre altijd al van min of meer
semiotische instrumenten bediend. Problemen van datering en authenticiteit kunnen
worden opgelost met behulp van analyses van verfmonsters en schildertechniek:
indices die naar de persoon van de schilder verwijzen. Formaten van schilderijen
verhouden zich diagrammatisch tot het belang dat men eraan hecht: klein = intiem,
huiselijk, individueel; groot = voor ieder zichtbaar, openbaar, van algemeen belang.
Stijl en genre worden sinds lang als tekens beschouwd, verbonden als ze zijn met
een onderwerp, een maker en een beoogd publiek.
Het kan instructief zijn kunsttheorieën nader te onderzoeken op het gehanteerde
tekenbegrip. Beschouwt de kunstenaar zijn schilderij als een icoon, een index of een
symbool? Of
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als een combinatie daarvan? Waar iconen door hun gelijkenis in de eerste plaats met
de objecten worden verbonden, wijzen indices naar de peinzende en zwoegende
kunstenaar (‘Knap bedacht!’ oordeelt het publiek en vraagt zich af: ‘Heeft hij die
verflagen met een kwast opgebracht of met een roller?’).
In de abstracte kunst is het iconische teken ondergeschikt aan het indexicale.
Margaret Iversen heeft erop gewezen dat het abstracte expressionisme van omstreeks
1950 een apotheose van het indexicale teken inhield: ‘Het gebruikt de
aangrenzendheid van de index om te verwijzen naar de aanwezigheid van de
kunstenaar. Dit helpt wellicht ook om de persoonlijkheidscultus rond Jackson Pollock
te verklaren’ (Iversen, 90). Abstracte kunst is mede te beschouwen als een indexicaal
commentaar op figuratieve kunst. Sommige abstracte kunstenaars zetten zich af tegen
het functioneren van de traditionele kunstwereld en de gebruikelijke kunstbeleving.
Een voorbeeld van zulk indexicaal commentaar is het werk dat Daniel Buren
omstreeks 1970 maakt. Hij beschildert banen canvas met verticale strepen van 8,7
cm breed, afwisselend wit en een steunkleur. Deze drapeert hij in een of meer ruimtes,
zodat ze willekeurige vormen aannemen. Je kunt eromheen en eronderdoor lopen.
Ook maakt hij affiches met dezelfde strepen, zodat zijn kunst de straat op kan,
aangeplakt op etalageruiten en sandwichborden. Bij Buren geen inventieve compositie,
knap tekenwerk, mysterieus kleurgebruik of verheffende inhoud. Hij ondergraaft
aldus traditionele esthetische en ideologische opvattingen van schilderkunst,
bijvoorbeeld dat schilderijen zeldzaam, kostbaar, raadselachtig, wonderlijk, mysterieus
of uniek moeten zijn; dat kunst op een witte wand in een museum thuishoort; dat een
schilderij een in zichzelf besloten eenheid met een gefixeerde vorm zou zijn: een
glad hard oppervlak bestreken met verf (Fuchs). Ook in de conceptuele kunst, waar
het idee prevaleert boven de uitvoering, zijn tal van indexicale verwijzingen naar
andere vormen van kunstproduktie en -receptie aanwezig.
In de geschiedenis van de kunstgeschiedenis zien we nu eens deze, dan weer die
soort van tekens overheersen. De wetenschappelijke receptie van de Noordnederlandse
genrekunst
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geeft daar een mooie illustratie van. De uit de romantiek stammende en tot ver in de
twintigste eeuw volgehouden opvatting dat we hier over waarheidsgetrouwe
afbeeldingen van het Hollandse dagelijkse leven beschikten, gaat uit van het schilderij
als een iconisch teken. De hierop reagerende iconologische interpretatie, met succes
verdedigd door E. de Jongh (bijv. De Jongh 1976), berust op een symbolisch
tekenbegrip. De betekenis van onderdelen van de voorstellingen (kooitjes,
parelsnoeren, schilderijen-in-het-schilderij) kon immers binnen een welomlijnde
context worden afgeleid uit wat in literaire teksten, embleemboeken en iconologische
naslagwerken (bijvoorbeeld Cesare Ripa's Iconologia van 1593) al als zodanig was
vastgelegd. Het aantrekkelijke beeld was minder werkelijkheidsgetrouw dan het leek
en moest altijd een lering vertolken. De sociale functie van de schilderijen bestond
uit het propageren van een moderne burgerlijke moraal bij een stedelijk publiek. In
afwijking van deze benadering, die door de nadruk op betekenis en publiek de
kunstenaar en zijn vaardigheden uit het oog dreigde te verliezen, wees Svetlana
Alpers in The Art of Describing op de uit Nederlandse genreschilderijen blijkende
preoccupatie van schilders met zien, waarnemen en vastleggen (Alpers). Deze relatie
van het teken met zijn producent is indexicaal. Ook een recente Nederlandse studie
van het fijnschilderen van de zeventiende-eeuwers verraadt aandacht voor indices
(Hecht).
De sociale functie van schilderijen wordt sterk bepaald door het gebezigde genre
en door wat het publiek daarvan verwacht. Huwelijksportretten zijn uiteraard een
idealisering van trouw en harmonie (De Jongh 1986); historieschilderijen bevatten
boodschappen van nationaal belang en ook landschappen, waarbij we dat niet
onmiddellijk verwachten, kunnen een politieke mededeling vertolken. Bij elk genre
is het zaak de voorstelling en het beoogde publiek met elkaar te verbinden om
impliciete bedoelingen te achterhalen.
Landschappen, iconisch verwijzend naar de geschapen natuur, hebben zich altijd
voortreffelijk geleend voor een uitbeelding van de ‘natuurlijke’ (in de dubbele
betekenis: in de natuur aanwezige èn vanzelfsprekende) orde der dingen: een
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conflictloze aangename wereld, waarin een ‘natuurlijk’ verschil bestaat tussen dichtbij
en veraf, laag en hoog, hoeve en kasteel, boer en ridder. Dat heeft politieke implicaties.
Zoals J. Barrell heeft laten zien, wordt in de Engelse landschapschilderkunst tussen
1730 en 1840 de positie van arbeiders en arme mensen gemarginaliseerd naarmate
in de werkelijkheid revolutionaire ideeën vat krijgen op deze bevolkingslagen
(Barrell). De schilderijen verzetten zich tegen de mogelijke dreiging voor de bezitters
van land door de iconische representatie aan te passen. De onwelkome waarheid
wordt gereduceerd tot nulteken. In literaire uitbeeldingen van landschappen en tuinen
zijn analoge procédés te vinden (Turner; Wayne; Gelderblom 1986). Het succes van
de Haagse School in Nederland aan het einde van de negentiende eeuw heeft te maken
met de behoefte aan een veilig, landelijk oer-Nederland, juist in een periode van
industrialisering en beginnende sociale onrust.
Als historieschilderij kiezen we Koningin Victoria overhandigt een bijbel in de
audiëntiezaal van het kasteel te Windsor door T. Jones Barker uit 1861, aanwezig
in de National Portrait Gallery in Londen. De bijbeluitreiking vindt plaats in een
vorstelijke omgeving, getuige de zetel, het gordijn ter linkerzijde en de toekijkende
hooggeplaatsten, waaronder prins-gemaal Albert. De blikken van de aanwezigen
achterin richten zich op wat er op de voorgrond gebeurt. Alle aandacht wordt opgeëist
door de staande vorstin die een dikke bijbel overhandigt aan een knielende zwarte
vorst. Diagrammatisch is het verschil in positie duidelijk aangegeven: de staande
volumineuze Victoria, veel lager de knielende ontvanger van het cadeau, en midden
op de diagonaal van linksboven naar rechtsonder de bijbel. Die bevindt zich aldus
in het centrum van de voorstelling. Wie de zwarte vorst is, wordt in het bijschrift
niet vermeld. Zijn naam is een nulteken. Zijn knielende houding doet denken aan de
traditionele houding van hoofse minnaars die de bevelen van hun vrouwe afwachten,
voor wie ze uit genegenheid bereid zijn alles te doen. Bovendien doet de combinatie
van deze twee denken aan uitbeeldingen van het werelddeel Europa dat de eerbewijzen
van de

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

289

T. Jones Barker, Koningin Victoria overhandigt een bijbel in de audiëntiezaal van het kasteel Windsor
(1861). National Portrait Gallery, Londen

andere werelddelen in ontvangst neemt; zulke voorstellingen waren gemeengoed in
de zeventiende en achttiende eeuw en een variant ervan (de Amsterdamse stedemaagd
in plaats van Europa) is te zien op de timpanen van het stadhuis (thans paleis) op de
Dam in Amsterdam (Nederveen Pieterse, 18-23). Beide parallellen bevatten het
element van onderwerping aan een hogere instantie.
De bijbel staat centraal. Als index verwijst het boek naar het christendom én naar
de geefster, koningin Victoria. Je zou kunnen zeggen dat Victoria en het christendom
door deze indexicale bijbel met elkaar worden vereenzelvigd. Dat stemt overeen met
het feit dat de Engelse koningen het hoofd zijn van de Anglicaanse Kerk. De schilder
lijkt Victoria in deze
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geestelijke positie extra accent te geven door de kleuren van haar jurk: wit en
hemelsblauw, de vaste kleuren van de kleding van de maagd Maria. De bijbel, index
van het christendom, is een boek vol binaire opposities. Bijvoorbeeld die tussen
hemel en aarde of ziel en lichaam. De ziel is goed en onsterfelijk, het lichaam sterfelijk
en vol zondige, dierlijke begeerten. De ziel is de lichte, witte zijde van de mens, het
lichaam de donkere. De compositie en de kleurstelling van het schilderij lijken deze
opposities te versterken. Victoria is blank, Maria, ziel; de knielende zwarte, volgens
de traditie een afstammeling van een vervloekte zoon van Noach (Nederveen Pieterse,
18), deelt zijn huidskleur met de duivel. Hij is vooral lichaam. De dierlijkheid daarvan
wordt geaccentueerd door het luipaardvel over zijn schouders.
Hij onderwerpt zich aan de koningin die iets schenkt. Voor dat cadeau zal hij
dankbaar moeten zijn en zijn genegenheid moeten tonen. Het geschenk is een bijbel
en slaat in de historische situatie van de negentiende eeuw op de kolonisatie en
kerstening van ‘wilde’ werelddelen. De aanwezigheid van de Engelsen in hun koloniën
wordt zo als een onzelfzuchtig en gode gevallig werk voorgesteld, acceptabel en
zelfs wenselijk: zij zijn brengers van de christelijke beschaving en verdienen daarvoor
gepaste dankbaarheid van mensen die nu ook de hemel deelachtig kunnen worden,
maar wier naam we niet hoeven te kennen. De nadruk op Victoria's geven van de
bijbel maakt binnen het kader van dit schilderij iets anders tot een nulteken. Het is
even niet aan de orde, alsof het er niet toe doet, dat hiertegenover aan haar kant ook
een enorm ontvangen heeft gestaan van geld, goederen en gebieden. In de koloniale
ideologie van ‘één vorst, één rijk, één godsdienst’ waren de tegenprestaties van de
gekoloniseerden zo vanzelfsprekend dat ze hier niet meer hoefden te worden getoond.

Hoofdzaken en bijzaken
Het uitreiken van de bijbel is te zien op de voorgrond. De personen op de achtergrond
lijken er minder toe te doen. Het onderscheid tussen voor- en achtergrond maken we
op grond van onze opvatting van hoofd- en bijzaken. Hoofdzaken zijn
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Mevrouw Botha, echtgenote van de Zuidafrikaanse president, brengt een bezoek aan een ziekenhuis
waar een zwarte Siamese tweeling met succes is gescheiden. Ze geeft bijbels cadeau. (Dagblad Die
Vaderland, Johannesburg, 11 mei 1988)

belangrijk, bijzaken niet. We gebruiken dikwijls van zulke redeneringen; ‘het geheel
is meer dan de delen’ wil zeggen dat we details ondergeschikt achten aan een groter
geheel. Wat klein is, verder weg, aan de rand geplaatst, verklaren we min of meer
automatisch tot irrelevant. In schilderijen beschouwen we de achtergrond als bijzaak,
maar het is de vraag of we dat in een semiotische redenering wel mogen doen. Neem
de achtergrond-met-vuilnisbakken in de Donald Duck. Achter de handelingen van
de hoofdpersonen lijkt die marginaal, maar we hebben gezien dat er toch een serie
veelzeggende connotaties uit tevoorschijn kwam.
Zo'n achtergrond brengt als repoussoir de verdiensten van de personages op de
voorgrond nog eens extra tot uitdruk-
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king, hetzij door contrastwerking (dappere Donald Duck tegenover het tuig van de
arme buurt), hetzij door ondersteunende accenten. Portretschilders en -fotografen
maken van die laatste graag gebruik. Jonggehuwden bevinden zich in een parkachtig
landschap (de liefdestuin) en geleerden staan voor hun boekenkast. Een vage schets
van een boekenkast voldoet. Ook al zijn de rugtitels niet leesbaar en de boeken dus
onherkenbaar, als index verwijst zo'n achtergrond naar de deskundigheid van de
geportretteerde. Hij of zij ontleent er status en zelfs identiteit aan. Paradoxaal genoeg
kunnen we dus constateren dat de persoon op de voorgrond alleen maar is wie hij/zij
is dankzij die secundair geachte achtergrond. Die index werkt als teken van status
en macht sterker dan de iconische gelijkenis tussen portret en geportretteerde. Film
en tv nemen dit uitgangspunt gretig over: de ingenieur wordt ondervraagd bij zijn
sluis, het parlementslid in de Tweede Kamer en de vakbondsleider bij de demonstratie.
Het is iets dat nauw luistert en waarin je niet ongestraft iets kunt veranderen. De
geleerde uit het letterenvak die zich laat interviewen op een vliegveld, ondertussen
gejaagd zoekend naar een stopcontact voor de schootcomputer, geeft wel degelijk
signalen af van tijdgebrek, werkkracht en dus deskundigheid, maar de afwijking van
het patroon (niet bij schilderij of boekenkast, maar op een vliegveld) verraadt als
symptoom de behoefte deel uit te maken van het snelle internationale leven.
Het probleem van de hiërarchie van hoofd- en bijzaken doet zich uiteraard ook
voor in andere genres. Zo heeft B.F. Scholz gewezen op het lastige probleem van
het aannemen van een theoretisch verantwoorde en consequente kijkhouding bij de
analyse van achtergronden op de prenten van emblemen: Wanneer betrek je de
achtergrond wèl en wanneer niet bij de interpretatie van de voorgrond? Wat doe je
met een blanco achtergrond? Is er een theorie denkbaar die aangeeft of je die al of
niet in de betekenisgeving moet betrekken? (Scholz). Op vergelijkbare moeilijkheden
stuit het ‘lezen’ van voorstellingen die zonder gemarkeerde overgang binnen een
beeldkader verwijzingen naar de waarneembare realiteit én naar allegorieën bevatten.
Je kunt denken aan stadsgezichten
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uit de renaissance. Boven de herkenbaar weergegeven gebouwen zie je op een wolk
een stedemaagd en Pallas Athene zweven. Vrijwel automatisch interpreteren we zo'n
voorstelling in twee stappen: allereerst het stadsbeeld als getrouwe weergave van de
werkelijkheid, en vervolgens de figuren erboven als zinnebeeldige versiering die we
meteen maar als een soort afzonderlijke voorstelling beschouwen. Maar op grond
waarvan doen we dat? De afbeelding zelf vormt een geheel en ook al brengen wíj
automatisch onderscheid aan, voor een principiële scheiding van de twee
voorstellingsvelden hebben we weinig argumenten. Als oplossing zou men een
interpretatie moeten zoeken die in zulke afbeeldingen allegorie en realiteit met elkaar
laat samenvallen (Gelderblom 1991, 120-136).
Het benoemen van hoofd- en bijzaken impliceert het aanbrengen van hiërarchiën.
De ‘deconstructie’ is een manier van denken die zich speciaal bezighoudt met door
‘teksten’ gepropageerde hiërarchieën en die probeert aan te tonen dat binnen dezelfde
tekst nog andere hiërarchieën worden geproduceerd die de eerste ondermijnen. De
deconstructie gaat vooral terug op het werk van de Franse filosoof Jacques Derrida.
Een grondige kritische bespreking vind je in het boek van Jonathan Culler On
Deconstruction (1985). De verwantschap met de semiotiek ligt hierin, dat
deconstructivisten geïnteresseerd zijn in betekenisproduktie en bij het opsporen van
hiërarchieën op tekens letten.
Een klassiek deconstructief probleem is dat van intrinsieke en extrinsieke elementen
die het esthetisch oordeel beïnvloeden. Kunsttheorieën gebruiken nogal eens het
onderscheid tussen wat ‘binnen’ en wat ‘buiten’ een bepaald concept valt. Zo
bijvoorbeeld bij schilderij en lijst. De lijst is in het esthetisch oordeel marginaal,
figuurlijk en letterlijk. Ze maakt per definitie geen deel uit van het schilderij. Deze
buiten-de-hoofdzaak-vallende bijzaak (door Derrida wordt zo'n element wel ‘parergon’
of ‘hors-d'oeuvre’ genoemd) is anderzijds tegelijkertijd hèt middel dat de grenzen
van het schilderij moet afbakenen en dusdoende het schilderij zijn identiteit moet
geven. Door deze functie is de lijst in de interpretatie voor heel korte tijd belangrijker
dan het schilderij. Maar gezien vanuit
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het thans als identiteit gedefinieerde schilderij valt de lijst vervolgens weer in de
marginaliteit terug. De constructie van identiteit kan het niet stellen zonder
ogenschijnlijke bijzaken, die per definitie van de identiteit zelf geen deel uitmaken
(vgl. Culler 1985, 193-199). Bij de produktie van betekenis in de semiosis geldt
precies hetzelfde. Het onderscheid tussen intrinsiek en extrinsiek, hoofdzaak en
bijzaak, voorgrond en achtergrond, allegorie en realiteit, dat we zo makkelijk en
bijna automatisch maken, is misleidend. Over en weer is van elk paar de ene term
de identiteitsvormende lijst of het ‘frame’ om de andere heen.

De gebouwde omgeving
Ook in de architectuursemiotiek is het eerder beproken model van het semiotisch
proces goed bruikbaar. Architectonische analyse kan zich richten op het gebouw
zelf, of als afzonderlijk geheel, òf in verband met de omgeving waarin het zich
bevindt. Vervolgens op datgene wat een gebouw als teken denoteert; op de relatie
met opdrachtgever en architect en op de pragmatische relatie met gebruikers/kijkers.
Tenslotte op de ‘ground’: de context die ideeën voor de interpretatie van architectuur
aanbrengt. Deze vijf aspecten houden altijd verband met elkaar.
Een eerste observatie van een gebouw richt zich op uiterlijkheden: vorm,
afmetingen, verhoudingen, kleur, compositie, materiaalgebruik, ornamentiek en
indeling van de ruimtes. Met kennis van de architectuurgeschiedenis kan men het
gebouw onderbrengen bij een periode en stijl en conclusies trekken over eventuele
stilistische eigenaardigheden. Tegen een historische achtergrond kan de vormgeving
vernieuwend of behoudend blijken te zijn. De plaats van het gebouw in zijn bebouwde
en onbebouwde omgeving is semiotisch interessant: wil het zich daarvan
onderscheiden of juist niet?
Anders dan schilderijen geven gebouwen geen iconische afbeelding van de
buitenwereld. Toch denoteren ze iets. De semiotiek gaat ervan uit dat de denotatie
de functie uitdrukt:
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dit is een woonhuis, een gevangenis, een fabriek, een school, een bank (Van Zoest
1978, 98; Eco, 306-310). Zo denoteren ook de onderdelen van het gebouw als
subtekens de functie die ze vervullen: muren (al of niet dragend), deuren, trappen,
schoorstenen (vergelijk het vraag-‘systeem’ voor architectuur van O'Toole, 200-201).
In combinatie verwijzen de subtekens naar het genre waartoe het gebouw behoort.
Zo herkennen we het gebouw als exemplaar van een bepaald type. Nikolaus Pevsner
geeft in A History of Building Types een uitvoerig overzicht van zulke typen en hun
kenmerken (Pevsner).
De tekens die bij een eerste observatie als uiterlijke kenmerken zijn geregistreerd,
kunnen bij de kijker connotaties oproepen. Je kunt een gebouw ervaren als open of
gesloten, exotisch of vertrouwd, plechtig of banaal. Net als bij de oordelen ‘mooi’
of ‘lelijk’ gaat het hier niet om immanente eigenschappen van de architectuur in
kwestie, maar om constructie, of zoals sommigen zeggen: produktie van betekenis
door middel van tekens. In Nederland is rode baksteen een bekend inheems
bouwmateriaal. Vandaar dat architecten deze steensoort gebruiken om vertrouwdheid
en eigenheid te creëren. Veel glazen wanden maken een gebouw in onze ogen ‘open’
en een hoge ruimte vinden we al gauw plechtiger dan een lage. Door te letten op
connotaties en de tekens waarmee ze worden opgeroepen, komen we al snel iets meer
te weten over de bedoelingen van de ‘zenders’ van architectuur, de opdrachtgevers
en architecten.
Opdrachtgevers willen doorgaans dat gebouwen hun belangen zo goed mogelijk
dienen. Daar betalen zij de architecten uiteindelijk voor. Met gebouwen kun je laten
zien dat je deugt voor je taak; daarom vind je aan bankgebouwen nogal eens een
dikke gesloten muur op straatniveau (‘hier ligt uw geld veilig opgeslagen’). Je kunt
ook macht en status uitdrukken, eventueel door je publiek met behulp van tekens op
een dwaalspoor te brengen. Daarom zien negentiende-eeuwse fabrieken eruit als
kastelen, met torens en kantelen; daarom lokten de eerste bioscopen hun publiek
door een gelijkenis met sprookjespaleizen (‘hier kun je je zorgen vergeten’). De
intenties van de zenders hebben, zoals uit deze voorbeelden

Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Gezichtspunten

296
blijkt, onmiddellijk effect op de relatie met de ontvangers. De gebruikers van en
kijkers naar een gebouw moeten worden beïnvloed. De expressieve en de pragmatische
relatie hangen hier nauw samen.
Natuurlijk bestaat er ook architectuur die allereerst de belangen van de ontvangers
dient. Je kunt denken aan functionalistische openbare gebouwen (zwembaden,
bibliotheken) en aan veel volkswoningbouw. Met name de vroeg-twintigste-eeuwse
volkswoningbouw streefde voor arbeiders en hun gezinnen verheffing door schoonheid
na. Uitbundige of juist beredeneerd-eenvoudige vormen, een doelmatige indeling en
eenvoudig comfort vormden daarbij de ingrediënten.
Beide extremen zijn in de geschiedenis van de bouwkunst te vinden, met hun
mengvormen: voorrang voor het machtsvertoon van de opdrachtgevers enerzijds,
anderzijds nadruk op de mensen die het gebouw moeten zien en gebruiken. De
architectuurcriticus J.J. Vriend sprak wel van ‘rechts’ en ‘links’ bouwen (1974).

Decoraties
De bedoeling van het gebouw kan door ornamenten extra nadruk krijgen. Op een
rechtbank staat Vrouwe Justitia. Scholen zijn niet zelden gesierd met reliëfs van
spelende kinderen. De afwezigheid van ornamenten kan in dit verband ook een teken
zijn. De ‘Verdrängung des Ornaments’ in de twintigste-eeuwse architectuur wordt
wel beschouwd als een verzet van de avant-garde tegen wat zij zagen als ‘esthetisch
verpakte sociale leugens’ (Müller).
Een bijzondere categorie zijn gebouwen waar een uitgewerkt schema van
weloverwogen decoraties de expressieve werking moet versterken. Men spreekt in
zo'n geval van een ‘beeldprogramma’. Dat heeft tot taak de emoties en gedachten
van de kijker in een bepaalde richting te sturen. In de renaissance en de barok werden
beeldprogramma's veelvuldig toegepast in kerken en paleizen. Symbolen uit de
astronomie, de mythologie en de emblematiek moesten devotie voor het Heilig Hart
of eerbied voor een vorst bewerkstelligen. Het Scheepvaarthuis in Amsterdam, in
1913 door Van der Meij
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gebouwd als zetel van een aantal rederijen, bevat decoraties met schepen, zeedieren
en ontdekkingsreizigers. Zulke programma's drukken een wereldbeeld uit, dat uiteraard
niet meer in overeenstemming hoeft te zijn met de huidige bestemming van het
gebouw. In het Scheepvaarthuis zetelt nu het Gemeentelijk Vervoerbedrijf.
Het beeldprogramma van het stadhuis (thans paleis) op de Dam in Amsterdam
vertolkt een republikeinse ideologie. De Amsterdammers van de zeventiende eeuw
wisten dat zij inwoners waren van de machtigste stad op aarde. Zij leefden bovendien
in een protestantse republiek en hoefden dus voor geen paus of koning te bukken.
Hun rijkdom was te danken aan handel met de hele wereld. Vandaar het beeld van
Atlas die de wereldbol op zijn schouders torst (Amsterdam als spil van de aarde) en
het beeldhouwwerk op de timpanen (‘De Amsterdamse maagd neemt de eerbewijzen
van de werelddelen en de oceanen in ontvangst’). Vandaar schilderijen vol
burgemeestersdeugden en de afwezigheid van een staatsietrap of monumentale
ingangspartij. De centrale ruimte is de burgerzaal, die destijds voor iedereen vrij
toegankelijk was. Op de vloer, in marmer ingelegd, kaarten van de wereld en de
sterrenhemel. Elke Amsterdammer die daar liep, kon zichzelf letterlijk in het centrum
van de kosmos zien. In de Napoleontische tijd werd het gebouw als koninklijk paleis
ingericht. Pas toen is het balkon aangebracht, waarop de vorst zich den volke kan
tonen. Verder doet niets in de door en door republikeinse decoraties denken aan een
monarchie.

Architectuursemiotiek als maatschappijkritiek
Wie bouwt, is gebonden aan wetten en regels, aan functieomschrijvingen, aan
eigenschappen van materialen, aan klimaat en bestaande omgeving, aan verwachtingen
van bouwheer en publiek. Bouwen vertegenwoordigt een sociaal belang. Dat is er
de oorzaak van dat theorieën van architectuur zo nauw samenhangen met
maatschappijtheorieën. Dit is de ‘ground’ of context die bij architectuursemiotiek
altijd een rol moet spelen.
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Overheidsgebouwen drukken een bepaalde bestuursideologie uit: een open,
democratisch gemeentebestuur zal graag werken in een stadhuis met glazen wanden,
waardoor de burger als het ware bij zijn vertegenwoordigers op het bureau kan kijken.
Een bestuur dat niet van pottekijkers houdt, zal zich eerder verschansen achter dikke
muren met kleine vensters en hechten aan een bordes en een klokketoren als tekens
van gezag. We kunnen de nieuwe Tweede Kamer noemen, voltooid in 1992. Het
gebouw heeft een ruime foyer voor de parlementariërs met een grote glazen wand
aan de straatkant, door de architect bedoeld als teken van democratische openheid
(Vermeulen, 18). Al voor de opening gingen er onder de volksvertegenwoordigers
stemmen op om daar ondoorzichtige gordijnen voor te hangen.
Bepaalde typen gebouwen laten zien wie het in een bepaalde periode voor het
zeggen hadden; we kunnen denken aan de kastelen en kerken in de middeleeuwen,
de buitenplaatsen van de kooplieden in de renaissance, de fabrieken in de negentiende
eeuw (zie over landhuizen als tekens van macht Bentmann en Müller).
Sommige stijlen zijn de symbolische expressie geworden van nauwkeurig
omschrijfbare maatschappelijke idealen. Drie voorbeelden om dit toe te lichten. De
neogotiek van de negentiende eeuw kopieerde de middeleeuwen uit behoefte aan
een ‘organische’, coherente, door de kerk geleide samenleving. In Nederland was
de neogotiek vooral in zwang bij de katholieken, die vanaf circa 1850 een
maatschappelijke emancipatie doormaakten en honderden nieuwe kerken en kloosters
konden bouwen. In discussies over een aantal grote openbare gebouwen (het
Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam en het Academiegebouw in
Utrecht) werd de neogotische stijl door niet-katholieken afgewezen als te ‘rooms’
en werd de voorkeur gegeven aan ‘Hollandse renaissarice’ als een stijl die beter paste
bij een ‘protestantse natie’.
Totalitair geregeerde staten vertonen meestal een voorkeur voor overheidsgebouwen
in classicistische stijl met een overdaad aan subtekens die ‘macht’ connoteren:
gesloten bouwmassa's, zware sokkels en kroonlijsten, symmetrie, monumen-
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Albert Speer, Duits paviljoen op de Wereldtentoonstelling van Parijs (1937)
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tale zuilenorden. ‘Heersersbalkons’ moeten de leiders in de gelegenheid stellen zich
door het volk te laten toejuichen (voor Duitsland: Petsch 1976). Een gedeeltelijke
uitzondering op dit patroon is Italië, waar het regime van Mussolini de ‘moderne’
of ‘internationale’ stijl stimuleerde. Dit had te maken met de propagandistische
behoefte van de ‘fascisti’ om zich modern voor te doen, als een beweging van de
nieuwe tijd.
In Nederland vertonen de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw in de
stedebouw een terugkeer naar traditionele vormen en een hiërarchische structurering
van wijken: de kerk in het midden van de wijk; puntdaken met pannen gedekt; de
hoogte van de nok als indicatie van de welstand van de bewoners. Het gezin moest
het uitgangspunt van het ontwerp zijn. Ook deze architectuur, aangeduid als Delftse
School, was een vorm van ‘rooms bouwen’ en drukte katholieke idealen uit (Meijer).
Sociaal-democratisch geïnspireerde volkswoningbouw kenmerkte zich toen door
tekens van modernisme: beton, platte daken, grote ramen die licht en lucht de vrije
toegang lieten.
De maatschappelijke inbedding van architectuur is er de reden van dat het oordeel
over de gebouwde omgeving in de loop van de jaren zo kan veranderen. Het verandert
naarmate de maatschappelijke idealen veranderen. Eerst oogsten gebouwen
bewondering naast verguizing, dan onverschilligheid, tenslotte waardering op basis
van nieuwe overwegingen. De neogotiek, al naar gelang van de godsdienst van de
criticus bejubeld of verfoeid, raakte door ontzuiling en ontkerkelijking vanaf 1960
in de vergeethoek. Talloze kerken en kloosters werden verwaarloosd, verlaten,
verkocht en afgebroken. Daarna nam de algemene belangstelling weer toe. Men ging
de bouwsels waarderen als schilderachtige historische accenten in hun omgeving en
in de gereconstrueerde interieurs kwamen ateliers of appartementen. De totalitaire
bouwkunst van nazisme en stalinisme is vanwege haar ideologische connotaties in
de architectuurgeschiedenissen jarenlang eenvoudigweg doodgezwegen. Thans
ontstaat er geleidelijk aan belangstelling en waardering voor de vorm- en
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ruimtebeheersing van de Duitse en Russische architecten. De woonwijken van de
Delftse School zijn in de jaren vijftig en zestig veelal afgedaan als uitingen van een
ondemocratische ideologie. Nu we echter de problemen kennen van grootschalige
wetenschappelijk voorbereide stadsuitbreidingen zoals de Bijlmer en Ommoord,
worden de ambachtelijk ogende produkten van de Delftse School gewaardeerd om
hun kleinschaligheid en de mogelijkheden van sociaal verkeer en sociale controle.

Architectuur en taal
Er is eerder al gewezen op de moderne semiotische terminologie die kunstwerken
‘teksten’ noemt die je zou kunnen ‘lezen’. Voor gebouwen is de taalmetafoor al oud.
Hier moeten studies van klassieke/classicistische bouwkunst worden genoemd die
het uit de oudheid overgeleverde coherente stelsel van zuilenorden, proporties en
schikking van hoofd- en bijzaken als een ‘taal’ behandelen. De verfijning van de
regels, de op de mens betrokken maatsystemen en de geïntendeerde overtuigende
werking van klassieke/classicistische bouwkunst vormen daar de aanleiding toe
(Summerson; Tzonis e.a.). De ordening der onderdelen heet dan grammatica, de
theorie heet linguïstiek. De decoratieve functie valt onder stilistiek en de mogelijke
overtuigingskracht komt voort uit een retorica. De meeste van deze taalkundige
analogieën zijn al tegen het einde van de middeleeuwen in de architectuurtheorie
terechtgekomen onder invloed van Aristoteles' Poetica (Tzonis e.a., 14). Ze zijn nog
steeds actief. Mede door de belangstelling voor het classicisme bij postmoderne
architecten is deze wijze van spreken aan het einde van de twintigste eeuw weer heel
populair. Een recensent van de nieuwe Tweede Kamer spreekt van ‘retoriek’ en met
stilistische middelen te produceren ‘welluidendheid’ in het ‘discours’ van het gebouw
(Vermeulen, 18).
Zeer specifiek als tekst wordt architectuur gepresenteerd in de architectuurtheorie,
die zich uiteraard van het medium taal bedient. Daar wordt met behulp van taaltekens
architectonische betekenis geproduceerd. Omdat de bouwkunst maat-
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schappelijk is verankerd, is architectuurtheorie tevens te lezen als maatschappijtheorie.
Voor de gebouwde omgeving én voor de samenleving worden in theoretische
verhandelingen in analoge termen vaak dezelfde wenselijkheden en onmogelijkheden
uitgedrukt. Reyner Banhams Theory and Design in the First Machine Age geeft een
instructief overzicht van de sociaal en bouwkundig verknoopte discussies over de
‘internationale stijl’. De auteur citeert tientallen theoretici. Daaronder Le Corbusier,
die zijn afkeer van slingerwegen motiveerde met de uitspraak: ‘De mens loopt recht
op zijn doel af’ (Banham, 248). Ook bij traditioneel ingestelde theoretici wemelt het
van zulke constateringen. Een Duitse raadgever voor ‘Baugestaltung’ uit de nazitijd:
‘Wie im ganzen Volksleben, so muss auch im Bauschaffen die Gesamtheit wieder
mehr sein als die blosse Summe der einzelnen Teile’. Dezelfde schrijver beschouwt
villawijken zonder allesomvattend concept als uiterlijke kenmerken van de innerlijke
verscheurdheid van een volk (Erdmannsdorfer, 14 en 12). En een bouwmeester van
de Delftse School: ‘De beste bouwkunst is dus die (...), waarbij het juiste karakter
in elk afzonderlijk geval spreekt. Voor het woonhuis moet dit zijn: discretie; voor
het publieke gebouw een zekere grandeur en het vertonen van nationale kenmerken’
(Kropholler, 12). De zoëven aangehaalde recensent van de Tweede Kamer bespreekt
het gebouw in metaforen die zonder meer ook van toepassing zijn op de ingewikkelde
besluitvormingsprocessen in het Nederland van 1992: een moeizame
wordingsgeschiedenis, een meervoudige opdracht, ontreddering, vertwijfeling, ruzie,
anticlimax. Maar dan: ‘Het gezond verstand zegeviert, alles valt in de plooi. Het
overladen en verwarde eisenprogramma is als vanzelf afgeslankt en in logische banen
geleid.’ Het eindresultaat houdt iedereen te vriend, maar ‘waardigheid is er niet in
de omgang met de vormen. (...) Het gebouw is slim in elkaar gezet, maar flets en
lusteloos gevormd. Nergens galmt een welluidende klank.’
Voor semiotische tekstanalyse houdt de architectuurtheorie nog heel wat
verrassingen in petto.
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Populaire beelden
Het gamma beelden waarvan de populaire cultuur zich bedient, leent zich goed voor
semiotische analyse. De visuele media, in het bijzonder de reclame, willen het publiek
amuseren en ergens van overtuigen. Meestal is daar een ‘zender’ of opdrachtgever
bij betrokken wiens belangen niet mogen worden geschaad. Vrijwel altijd zijn in
populaire beelden verborgen boodschappen te vinden.
De herkenbaarheid van populaire beelden is gebaat bij het herhaald toepassen van
eenzelfde motief. Variatie is gewenst, maar dan op het thema van een onveranderd
basisgegeven: het cliché of stereotype. Anders dan wel eens wordt beweerd, zijn
clichés geen stukjes loze afgesleten betekenis, maar vormen ze juist samenballingen
van betekenis. In de literatuur heeft een auteur als Gerard Reve dit altijd verdedigd
en in praktijk gebracht (Reve, 69-71).
Waarop berust de betekenis van clichés? Niet op de representatie van een object.
Clichés (als het om meningen gaat spreekt men van ‘idées reçues’) verhinderen juist
elk uitzicht op de werkelijkheid (Kousbroek, 356). ‘Dat is de functie van clichés en
mythes; de mensen willen helemaal niet weten of 't echt waar is-het geeft betekenis
aan hun leven en daarom houden ze eraan vast’ (Kousbroek, 368). Het cliché werkt
associatief. Het produceert betekenis doordat het bij de ontvanger zoveel connotaties
oproept waar deze aan hecht. Denk maar eens aan de foto's die trouwende paren laten
maken op hun huwelijksdag: in mooie kleren in het park, liefst op een bruggetje en
met een kasteeltje op de achtergrond. Met het werkelijke leven heeft zo'n beeld weinig
van doen. In dat park zullen de twee misschien nooit meer komen en die kleren
trekken zij na de trouwdag niet meer aan. Maar als teken geven zulke foto's, stereotiep
als ze zijn, juist heel wat informatie prijs. De contrasterende kleuren van de kleding
(donker voor de man en licht voor de vrouw) accentueren het sekseverschil. Het park
refereert intertekstueel aan het oude motief van de liefdestuin, waar de minnenden
ongestoord samen zijn en de bloempjes der liefde mogen plukken. Het
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kasteel staat model voor het huis dat het paar gaat betrekken. Er zijn nultekens: op
zulke foto's zie je geen familieleden, buren of collega's. En het echte huis is heus
niet dat kasteeltje, de echte tuin geen park. De hardnekkigheid van zulke tekens wijst
op een dieper belang dan uitzicht op de realiteit. Het gaat erom dat het huwelijk wordt
voorgesteld als een twee-eenheid in een paradijs, zonder lastige andere mensen erbij.
Ruzie bestaat niet. En op dat traditionele bruggetje wordt de foto gemaakt waarop
hij háár in de armen draagt: de symbolische stap naar een nieuwe levensfase. Die
foto drukt als diagram uit wie de baas is. Probeer je maar eens voor te stellen of het
andersom zou kunnen: in de etalage van de fotograaf een foto van de bruid die op
haar trouwdag haar bruidegom over brug of drempel draagt...
Stereotypen zijn vooral actief bij onderwerpen waar een taboe op rust: geld, macht,
geweld, seks, huidskleur. Via de connotaties kunnen verboden maar aantrekkelijke
gedachten toch worden geuit. Reclamemakers weten precies wat zij ermee kunnen
doen en publiceren daarover. Hier blijkt opnieuw dat connotaties niet willekeurig
zijn. Er bestaan naslagwerken van clichés en connotaties. The Dictionary of Visual
Language is er één van (Thompson en Davenport). Bij het lemma ‘pipe’ (p. 182)
vind je: ‘A primary masculine symbol with authoritarian overtones but also indicative
of reliability and contentment (...).’ Bij ‘dustbin’ (p. 84): ‘(...) Used to suggest a
run-down urban area but often used symbolically to suggest the idea of excessive
consumer spending, obsolescence and subjects pertaining to ecology.’
Een speciaal soort cliché is de ‘mythe’. In de mythe worden niet-natuurlijke zaken
als natuurlijk gepresenteerd; dat laatste in dubbele zin: ‘van de natuur’ en
‘vanzelfsprekend’. (‘Na 9 maanden een diploma’ adverteert een instituut voor
schriftelijk onderwijs.) Roland Barthes schreef er in 1957 een amusant boek over,
Mythologieën. Bij het vervangen van een begrip uit de niet-natuurlijke wereld, de
‘cultuur’ (Barthes spreekt van ‘geschiedenis’, dat is het gebied van het menselijk
handelen), door een uit de ‘natuur’, worden tijdelijke belangen, bijvoorbeeld
sociaal-economische, voorgesteld als door God gegeven
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en in de schepping verankerde feiten. Dan wordt het twijfelachtige onaantastbaar.
Bovendien roept ‘natuur’ eerbied op. Wasmiddelen zijn chemische stoffen. Maar
‘chemisch’ associëren we met gevaar en met vervuilende industrie. Daarom heten
wasmiddelen nu ‘biologisch’. Dat woord wordt met ‘leven’ geassocieerd (biologen
gelden als de bewakers van het milieu) en roept dus bij de gebruiker genegenheid
op. Wie kan er iets op het leven zèlf tegen hebben? (Vgl. Barthes 1975, 47-49 en
105-107.) Analoge mythische transposities doen zich voor in de redeneertrant die
toevalligheden voorstelt als noodzakelijkheden. Ackermann, een onderzoeker van
politieke semiotiek, trof ze aan in uitingen van nationaal-socialisten betreffende de
dood en de loop van de geschiedenis (Ackermann, 185-191).
Bij de kijker naar populaire beelden wekken de connotaties verlangens op. Dat
zijn vaak verlangens die in de realiteit niet kunnen worden gerealiseerd: naar seks,
macht, geld, geweld, je beter voelen dan iemand anders. In Ways of Seeing analyseerde
een groep onderzoekers onder leiding van John Berger het ontstaan van betekenis in
een aantal populaire voorstellingen. Schilderijen hebben door de eeuwen heen naakte
vrouwen geportretteerd als gezien door de ogen van begerende mannen. Moderne
reclame sluit in het gebruik van naakt intertekstueel bij oude voorstellingen aan om
het verlangen naar consumptiegoederen te wekken. De rol van het kijken is pregnant,
want kijken of zien wordt aldus geleidelijk een synoniem van verlangen en vervolgens
in bezit nemen (Berger e.a., 45-64 en 129-154).
In recente tijd is in Europa en de Verenigde Staten veel onderzoek gedaan naar
de stereotypen van niet-blanken in de blanke voorstellingswereld. In Amsterdam
bracht de tentoonstelling Wit over zwart in de winter 1989-1990 alle clichés
overzichtelijk bij elkaar. Ook in deze stereotypen zijn de seksuele connotaties sterk
vertegenwoordigd, als onderdeel van de constructie van blanke superioriteit. De als
catalogus verschenen gelijknamige studie is een mooi voorbeeld van diachroon
semiotisch beeldonderzoek (Nederveen Pieterse; zie voor de westerse stereotypen
van de Arabische wereld: Alloula en Kabbani).
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Tot slot: Het kijkend subject
Dit hoofdstuk is uitgegaan van mensen die voorstellingen kunnen interpreteren. Bij
alle visuele interpretatie komt kijken te pas, maar niet al het kijken is hetzelfde.
Schilders in de renaissance dachten daar anders over. Zij construeerden met het
perspectief een ideaal observatiepunt; daarvandaan gezien deed de wereld zich ideaal
voor, als de pas voltooide schepping voor God (Berger e.a., 16). Ook de veronderstelde
toeschouwer was ideaal: een en al oog, niet te beïnvloeden door sekse, klasse, ras,
leeftijd of affectieve voorkeuren (Burgin, 47). Met de komst van foto en film verdween
het idee van de ideale wereld gezien vanuit een ideaal observatiepunt. Ervoor in de
plaats kwamen eindeloos veel standpunten vanwaaruit de wereld zich op eindeloos
veel manieren liet bekijken door eindeloos veel observatoren (Berger e.a., 18-20).
Foto en film versterkten daarnaast wèl de gedachte waar een perspectivisch schilderij
ook op zinspeelt, namelijk dat je door het maken van een afbeelding het object in
zekere zin in bezit neemt. Je neemt een foto en zo mag je het object mee naar huis
nemen. Net als bij de narratologische analyse van verhalen geldt hier: wie kijkt, heeft
de macht. Waaraan we kunnen toevoegen: wie van het geziene afbeeldingen maakt,
produceert betekenis.
Die betekenis doet lang niet altijd recht aan het object. Dat bleek bij de geschilderde
naakte vrouw en bij de stereotiep uitgebeelde bewoner van de koloniën. Kijken is
hier het synoniem van in bezit nemen, koloniseren. De vrouw het bezit van de kijkende
man, de gekoloniseerde het bezit van de kijkende Europeaan, die kwam en zag en
overwon. Door het gebruik van foto's (denk aan ansichtkaarten die overal heen worden
verstuurd) en films als tekens konden machtige kijkers de mythen omtrent hun
objecten construeren en vervolgens als ‘objectieve waarheid’ de wereld insturen
(Alloula). Beeldvorming andersom (van mannen door vrouwen, van Europeanen
door gekoloniseerden) bestaat ook, maar is relatief zeldzaam.
Kijken is partijdig, zien dient belangen. De ideale kijker bestaat niet. Het kijkend
en interpreterend subject is geen objectief registrerende lens, maar wordt gestuurd
door eigen
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Het koloniale kijken, prentbriefkaart uit Nederlands-Indië, ca. 1925

wensen en verlangens die afhankelijk zijn van sekse, maatschappelijke positie, leeftijd,
huidskleur, affectieve voorkeuren. Het subject, kortom, is ‘pluralistisch’ of
‘gefragmenteerd’ (Dunning, 332). En dat is een heel semiotische constatering. Immers,
de semiotiek erkent geen ‘natuurlijke’ betekenis, dus ook geen subject dat er zonder
meer en altijd in dezelfde vorm zou zijn. Op welke manier bestaat het subject dan?
Peirce wees er al op, dat een subject zichzelf niet kan leren kennen door introspectie,
zonder tekens (Van Zoest 1978, 19-20; Dunning, 332). Het subject, dat alleen maar
met behulp van tekens de wereld kan kennen, kent ook zichzelf uitsluitend als het
resultaat van semiosis. Het subject is uit interpretaties van tekens opgebouwd.
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Hoofdstuk 9 Kitty Zijlmans Kunstgeschiedenis als systeemtheorie
In de voorgaande hoofdstukken is een aantal zowel beproefde als meer actuele
kunsthistorische methoden aan de orde geweest. Zoals duidelijk naar voren is
gekomen, kennen de stijlgeschiedenis en de iconologie niet alleen een lange traditie,
maar zijn ze nog steeds een veel gebruikte aanpak, met een levendige, actuele
discussie. Andere disciplines als de sociologie, maar ook bijvoorbeeld het marxistische
denken hebben inzichten geboden, die binnen de kunstgeschiedschrijving tot nieuwe
ideeën hebben geleid over de relatie tussen kunst en maatschappij. De
kunstgeschiedenis heeft daar veel baat bij gehad. Immers, behalve het onderwerp
van onderzoek, de kunst, ontwikkelt ook de wetenschap zich. Het is van groot belang
om nieuwe kennis en inzichten die in andere disciplines zijn ontwikkeld, ook binnen
de kunsthistorische wetenschap te toetsen op hun bruikbaarheid om uit te maken of
het stellen van nieuwe vragen ook tot revisie aanzet.
In dit hoofdstuk wil ik een aanpak introduceren die nog volop in ontwikkeling is
en derhalve minder beproefd is dan andere gezichtspunten, maar die een interessante
en zinvolle bijdrage kan leveren aan de kunsthistorische discussie. Het is een
gezichtspunt dat onder meer het denken in stijleenheden, afgebakende perioden,
coherente oeuvres en de gedachte dat kunstwerken vaste betekenissen zouden hebben,
ter discussie stelt.
Het gaat hier voor een belangrijk deel om systeemtheorie, en wel meer specifiek
om de door de Duitse socioloog Niklas Luhmann ontwikkelde functionalistische
theorie van sociale systemen en het daarmee verbonden communicatiebegrip. Ik
benadruk speciaal de functionalistische aanpak van Luhmann, omdat er vele soorten
systeemtheorie te onderscheiden zijn,
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variërend van het Franse structuralisme, de semiotiek en de deconstructie tot de
handelingstheorie en het radicale constructivisme van bijvoorbeeld
literatuurwetenschapper Siegfried J. Schmidt. Luhmanns systeembegrip wijkt van
deze andere opvattingen af doordat hij systemen als uiterst flexibele, voortdurend in
beweging zijnde entiteiten opvat en niet als statische structuren. Ik kom hier nog
uitvoerig op terug. De hieronder uiteengezette aanpak steunt behalve op de op
communicatie gebaseerde systeemtheorie van Niklas Luhmann, ook nog op een
aantal recente historiografische inzichten, waarover later meer.

Niklas Luhmann
In het bovenstaande is de naam van Niklas Luhmann al verschillende malen gevallen.
Waarom is zijn werk zo van belang? Niklas Luhmann (1927), emeritus-hoogleraar
in de sociologie aan de universiteit van Bielefeld en schrijver van een enorm oeuvre
(zie Lischka, 409-414, die 37 boeken en 247 artikelen noemt), heeft met zijn
systeemtheoretisch denken de laatste jaren zowel binnen Duitsland als daarbuiten
grote bekendheid verworven en wordt internationaal erkend als een autoriteit op zijn
gebied. Zijn theorie over communicatie en functionele systemen hebben grote invloed
op het huidige wetenschappelijke denken en worden inmiddels in verschillende
disciplines gerecipieerd. Binnen de humaniora en dan vooral in de
literatuurwetenschap boekt men vruchtbare resultaten met de verwerking en toepassing
van zijn theorie (Disselbeck; Schmidt; Schwanitz) en ook een aantal Nederlandse
wetenschappers-ook hier is het merendeel afkomstig uit de literatuurwetenschap-houdt
zich met Luhmann bezig (Hoogeveen/Würzner; Hoogeveen/Zijlmans; Blom;
Blom/Nijhuis; Zijlmans; Fokkema/Ibsch; De Berg; De Berg/Prangel).
Langzamerhand wordt het werk van Niklas Luhmann ook voor de
kunstgeschiedenis ontsloten. De receptie van Luhmann komt in onze discipline trager
op gang dan elders, maar
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dat is wellicht te wijten aan de moeilijkheidsgraad en het hoge abstractieniveau van
zijn werk. Bovendien kan men zich op het eerste gezicht afvragen wat de
systeemtheorie van Luhmann nu eigenlijk met kunst heeft te maken. Dat wordt echter
al gauw duidelijk bij de bestudering van zijn werk, want Luhmann betrekt kunst
expliciet in zijn theorie van sociale systemen.
Behalve in kunsthistorische kringen (o.a. Kemp; Lingner), wordt recent ook in
kunsttijdschriften aandacht besteed aan Luhmanns denkbeelden. Zo is in het vierde
nummer van Texte zur Kunst (1991) een interview met Luhmann door Hans-Dieter
Huber opgenomen en wijdde het Duitse kunsttijdschrift Kunstforum (1990, nr. 108)
een stuk aan Luhmanns gedachtengoed met betrekking tot kunst. Kunstforum werkt
altijd met themanummers en deze aflevering stond in het teken van wat de
samensteller, de cultuurfilosoof Gerhard Johann Lischka, als ‘Aktuelles Denken’
sedert 1945 signaleert. De drie rubrieken die hij daarin onderscheidt (‘Seit 1945’,
‘Die Frauen’, ‘Intermediäres Denken’) zijn behoorlijk arbitrair, interessant is
desalniettemin dat hij vertegenwoordigers van belangrijke, actuele denkrichtingen
aan het woord laat, zoals Lyotard en Baudrillard voor het postmoderne denken,
Luhmann voor de systeemtheorie en Schmidt voor wat betreft het radicale
constructivisme.
Opvallend is, dat hoezeer de invalshoeken van alle door Lischka geïnterviewde
personen ook verschillen, zij het over één ding eens lijken te zijn: men gaat uit van
een anti-ontologische kennisleer van de wereld. De ontologie (letterlijk de leer van
het zijnde) houdt zich bezig met de aard, de eigenschappen en de onderlinge
betrekkingen van al het zijnde en gaat ervan uit dat dit alles als zodanig (objectief)
kenbaar is. Een anti-ontologische kennisleer daarentegen gaat ervan uit dat de
objectieve wereld (‘Objektwelt’) weliswaar bestaat (hoewel in het deconstructivisme
ook dit soms lijkt te worden betwijfeld), maar dat deze niet objectief of ontologisch
kenbaar is. De objecten ‘bestaan’ als het ware niet buiten de menselijke waarneming
om, althans niet cognitief. Men kan ze proefondervindelijk meten, wegen, sorteren,
enzovoort, maar
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los van dat menselijke kenvermogen ‘bestaan’ ze niet. Men kan slechts over de wereld
communiceren. Met andere woorden: elke beschrijving van de werkelijkheid is
noodgedwongen een geconstrueerde. De werkelijkheid op zich biedt geen
aanknopingspunten voor haar beschrijving. Willen wij haar kennen, dan is dit volledig
afhankelijk van onze communicatie erover.
Luhmann is een exponent van dit denken en alleen daarom al belangrijk voor de
kunstgeschiedenis, omdat in het vigerende bedrijf de kunstwerken nogal eens worden
gezien als gesprekspartners die zelf het nodige te melden hebben en die de
werkelijkheid op een bepaalde manier afbeelden. Het kunstwerk zou ons iets vertellen
over de werkelijkheid en over de tijd van zijn ontstaan, als het ware als een spiegel
van zijn tijd. Voor Luhmann zijn kunstwerken echter communicaties die hun actualiteit
vinden binnen hele specifieke, eenmalige discussiesituaties en dus kunnen ze nooit
de spiegel van een hele tijd zijn. Bovendien kunnen in de optiek van Luhmann
communicaties over de werkelijkheid deze helemaal niet afbeelden, omdat alle kennis
over de werkelijkheid altijd moet worden gezien in relatie tot het systeem dat die
kennis produceert (De Berg, 117). Een kunstwerk, in Luhmanns termen dus een
artistieke communicatie, moet dan ook worden gezien als een ‘Operation’ van het
kunstsysteem (dat een communicatiesysteem is) en niet als mededeling over de
werkelijkheid.
Communicatie is-zoveel is inmiddels wel duidelijk geworden-een centraal begrip
bij Luhmann en ook de sleutel voor een systeemtheoretische beoefening van de
kunstgeschiedenis. Het gezichtspunt waar het in dit hoofdstuk om gaat, betreft behalve
de theorieën van Niklas Luhmann ook de historiografische uitgangspunten van de
Duitse historicus Thomas Nipperdey en de tekstanalytische opvattingen van de
Engelse politicoloog/historicus Quentin Skinner. Hoe ver deze invalshoeken op het
eerste gezicht ook van elkaar verwijderd lijken te zijn, ze komen uiteindelijk min of
meer op hetzelfde uitgangspunt uit: elk gebeuren is eenmalig van tijd en plaats en
zal binnen zijn specifieke spatio-temporele con-
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textbinding moeten worden bekeken (dit wordt verderop uitvoerig toegelicht). Hierbij
is vooral de aard van de relatie tussen het gegeven en de context van belang. Want
zoals in het eerste hoofdstuk van dit boek al werd opgemerkt: men rept wel altijd
over het plaatsen van een kunstwerk ‘in de context’, maar over welke context hebben
we het dan eigenlijk? Luhmann thematiseert deze relatie vanuit zijn systeemmodel,
Nipperdey vanuit een discontinue opvatting van historiografie en Skinner vanuit de
tekstanalyse. In het hier volgende wil ik eerst ingaan op de communicatietheorie en
het systeemmodel van Niklas Luhmann, vervolgens op de historiografische
uitgangspunten van Thomas Nipperdey en de tekstanalyse van Quentin Skinner, en
in de laatste paragraaf tenslotte op de consequenties die deze aanpak heeft voor de
kunstgeschiedenis.

Kunst als communicatie en communicatie over kunst
Wanneer men kunst vanuit de systeemtheorie van Niklas Luhmann benadert, wordt
er in vergelijking met bijvoorbeeld een theorie waar alles draait om de interpretatie
en de betekenis van het kunstwerk zoals in de hermeneutiek en de iconologie, of
waar het gaat om een stijlkritische, dus formalistische benadering, nogal wat overhoop
gehaald.
Voor Luhmann is kunst evenzeer een communicatie als elke talige uiting dat is.
Het kunstwerk vat hij op als ‘Kompaktkommunikation’ en daarbij altijd ook als een
gegeven waarover men (talig) kan communiceren, dus als een communicatie-aanbod
(Luhmann 1986, 627). Kunstgeschiedenis is dan de tak van wetenschap die die
artistieke communicatie-situaties (discussies) beschrijft. Maar voordat ik hier dieper
op in ga, moet eerst Luhmanns communicatiebegrip worden verduidelijkt.
De door Luhmann ontwikkelde communicatietheorie wijkt sterk af van het
gebruikelijke model. Het gebruikelijke communicatiebegrip is gebaseerd op
kennisoverdracht en gaat
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er globaal van uit, dat de zender een boodschap overbrengt aan de ontvanger. De
richting is van de zender door middel van de boodschap naar de ontvanger, waarbij
de boodschap voor zender en ontvanger dezelfde inhoud of betekenis heeft. Luhmann
echter stelt dat de boodschap helemaal geen pakketje vaste informatie is dat de zender
aan de ontvanger overhandigt, maar dat de betekenis van een communicatie (desnoods:
van een boodschap) in die communicatie wordt geconstrueerd. Een communicatieve
uiting heeft dus alleen maar betekenis binnen de communicatieve situatie waarin ze
is geuit, gezien in het licht van andere niet-gekozen opties; immers, dít wordt gezegd
en niet dát. Deze niet-geselecteerde mogelijkheden vormen de context waartegen de
gekozen optie zich profileert en constitueert. Bij Luhmann gaat het dus niet om
personen die zenden (actieve persoon) en ontvangen (passieve persoon) waarbij de
boodschap het pakket van informatie is tussen handelende personen en waarbij
overdracht het doel is, maar om communicaties die ten opzichte van elkaar betekenis
genereren.
Het gaat hierbij altijd om eenmalige communicatieve situaties en de betekenis van
een communicatie ligt dan ook besloten in die eenmalige historische situatie waarin
betekenis werd gegenereerd doordat voor die ene optie en niet voor een andere werd
gekozen. Deze selectie-horizon is de actuele context waartegen de gekozen optie
gestalte krijgt en wordt hier context-differentie genoemd. Een communicatie is altijd
een eenheid van differentie met de op basis van het selectiemechanisme uitgesloten
context van andere mogelijkheden en is daarvan niet los te koppelen. Dit zelfde gaat
ook op voor de betekenis van kunstwerken omdat in navolging van Luhmann
kunstwerken evenzeer worden opgevat als communicaties. De betekenis van een
kunstwerk ligt dus niet vast in de communicatieve uiting zelf (het kunstwerk an sich)
en zit er ook niet in opgesloten, maar wordt gegenereerd door die communicatie.
Elke communicatie is dus eenmalig van plaats en tijd, dat wil zeggen eenmalig
gebonden aan de context waartegen ze zich op dat bepaalde moment op die bepaalde
plaats profileert.
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Dit uitgangspunt staat ver af van de hermeneutiek of ‘Wirkungsgeschichte’, waar
literatuur en kunst worden uitgelegd als (universele) waarheidservaring en als een
spiegel van het menselijk gedrag (Bätschmann). In de kunst valt de mentaliteit van
een hele periode en een bepaald volk af te lezen, er is sprake van een tijdgeest die
tot uitdrukking komt in de culturele produkten van een tijd. Bij deze tijdgeestgedachte
gaat men dus uit van consensus, namelijk dat universele gedachten en gevoelens zich
in de kunst weerspiegelen. Het kunstwerk is dan een soort pars pro toto, een fragment
waarin het geheel zich uitdrukt.
Binnen de systeemtheorie van Luhmann wordt in tegenstelling tot het boven
geschetste uitgangspunt een kunstwerk opgevat als een eenmalige communicatieve
uiting, die op een bepaalde plaats en op een bepaald moment binnen een specifieke
communicatiesituatie is gedaan. Het kunstwerk reflecteert niet een hele cultuur of
mentaliteit, maar zegt iets over één specifieke discussiesituatie, vertegenwoordigt
slechts één standpunt binnen een toenmalige artistieke discussie. Met die historische
situatie is het kunstwerk onlosmakelijk verbonden. Deze spatio-temporele koppeling
tussen kunstwerk en context is cruciaal, want ze is eenmalig: hoe thematiseerde het
kunstwerk zijn context (of beter gezegd: zijn ‘Negationskontext’), toen en daar.
De bestudering van het kunstwerk opgevat als communicatie in de zin van Luhmann
impliceert dat men kunst beziet vanuit haar functie als communicatieprogramma
(communicatie-aanbod, compactcommunicatie) in haar eenmalige context-differentie.
Het kunstwerk is een manifestatie van één standpunt in de kunst ten opzichte van
andere standpunten. De samenhang tussen die standpunten is eenmalig: alleen op
dat een moment, op die bewuste plek, binnen die omstandigheden was dat bepaalde
onderwerp actueel en vond zijn beslag in de gedane communicaties (ik laat nu even
buiten beschouwing in welke vorm). Wil men nu zo'n communicatie begrijpen, dan
zal men dus steeds eerst moeten terugkeren naar de ontstaanssituatie van die
communicatie, dat kunstwerk. Het is toen, op die plaats, binnen die ene specifieke
context
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gecreëerd en binnen dat specifieke communicatieve netwerk vindt het zijn betekenis.
Interessant nu is om de plaats die het kunstwerk toen innam binnen zijn
ontstaanscontext en de latere receptiegang ervan met elkaar te vergelijken. Op welke
manier heeft het steeds binnen discussies over kunst gefunctioneerd, welke posities
in de kunst zijn ermee bezet, kortom, op welke manier verhoudt de synchrone receptie
van het kunstwerk zich ten opzichte van de diachrone? Men kan dan zien dat in de
receptiegeschiedenis van het kunstwerk de oorspronkelijke contextbinding-en daarmee
de betekenis-van het kunstwerk vaak verloren is gegaan. Het kunstwerk heeft in de
loop der tijden tal van interpretaties gekregen die op zich veel zeggen over de tijd
waarin de diverse interpretaties zijn gedaan, omdat die interpretaties ook allemaal
weer deel zijn van toenmalige communicatiesituaties. Elke receptie is immers deel
van een discussie die toentertijd actueel was. Voor een wetenschappelijke interpretatie
echter is het voor alles van belang terug te keren naar de ontstaanssituatie van het
kunstwerk om vervolgens te kunnen laten zien op welke manier het kunstwerk,
losgemaakt van die oorspronkelijke context-differentie, steeds in andere discussies
heeft gefigureerd en anders is geïnterpreteerd. Een aardig voorbeeld hiervan is de
receptie van het latere werk van Alberto Giacometti, de grote uitgerekte figuurstukken,
door Jean-Paul Sartre. Hij associeerde deze beelden onmiddellijk met zijn eigen
existentialistische filosofie en zag ze als materialisaties van zijn denken. Giacometti
zelf moest niet veel hebben van deze interpretatie; hij worstelde zelf veel meer met
het probleem hoe hij zijn visie op de mens gestalte moest geven, los van welke
filosofie of welk systeem dan ook. Toch wordt zijn werk ook later nog gezien als
uitdrukking van het existentialisme dat in de jaren vijftig in Frankrijk zo in de mode
was (Syring, 17).
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De sociale systemen
Luhmanns systeemtheorie heeft alles te maken met zijn communicatiebegrip. Wij
leven, aldus de socioloog Luhmann, in een zeer complexe maatschappij, waarin
zoveel verschillende dingen tegelijkertijd naast elkaar gebeuren, dat de mens met
geen mogelijkheid greep kan krijgen op het totale bolwerk. Men heeft behoefte aan
reductie van die complexiteit. Dit is een van de centrale punten uit Luhmanns theorie.
De mens moet selecteren uit de enorme overvloed aan mogelijkheden om dingen te
doen en te ondergaan. Deze selectie is cruciaal want door die selectie wordt iets als
zinvol geconstitueerd. Men selecteert bepaalde mogelijkheden, die daarmee dus
zinvol zijn geworden, en sluit andere daarmee uit, zonder dat deze echter verloren
gaan. Ze blijven als horizon van andere mogelijkheden, waaruit geselecteerd had
kunnen worden, bestaan. Iets kan dus alleen maar zinvol worden (zinvolheid krijgen)
in het licht van die andere mogelijkheden. Door het selectiemechanisme is dít en niet
dát als zinvol geconstitueerd, maar het had natuurlijk net zo goed een andere keuze
kunnen zijn. Met andere woorden: de selecties zijn contingent.
Deze selecties uiten zich door middel van communicaties. Hiermee is de kern van
Luhmanns theorie van sociale systemen bereikt. Sociale systemen worden bij
Luhmann gevormd door communicaties, en niet door mensen, vaste structuren,
instituties, klassen, voorwerpen of maatschappijstructuren. Dit maakt deze sociale
systeemtheorie tegelijk gemakkelijk en moeilijk om te vatten. Sociale systemen
bestaan uit en worden gevormd door communicaties, maar hebben geen vaste
structuren of hechte kaders.
Onze maatschappij bestaat volgens Luhmann sinds het einde van de achttiende
eeuw uit op functie uitgedifferentieerde sociale systemen als het recht, de economie,
de religie, de wetenschap en de kunst. De kunst staat dus niet buiten de maatschappij
en kan zich ook niet opstellen tegenover de maatschappij, maar is net als alle andere
sociale systemen een expliciet deel van de maatschappij, in die zin dat ze een speciale
functie-een specifieke uitvoering of manifestatie-is van
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onze maatschappij. Al deze sociale functiesystemen bestaan uit en worden
voortgebracht door communicaties. Deze communicaties verlopen steeds op een
systeemspecifieke wijze. Er wordt in de verschillende functiesystemen op een
bepaalde binair gecodeerde manier gecommuniceerd. Zo verloopt de communicatie
van het systeem recht via de binaire of tweetallige code waar/onwaar, de
communicatie in het systeem economie via de binaire code hebben/niet-hebben,
communicatie met betrekking tot het geloof en God op grond van de basisdifferentie
geloven/niet-geloven, de communicatie in het systeem wetenschap op grond van de
onderscheiding waar/niet-waar en de communicatie binnen het systeem kunst op
basis van de code mooi/niet-mooi. Door de diverse (binair gecodeerde) communicaties
worden de verschillende systemen in stand gehouden. Het systeem bestaat dus uit
elementen die zichzelf voortbrengen. Dit zichzelf voortbrengende en in stand
houdende mechanisme wordt omschreven met de term autopoiesis, een begrip
overgenomen uit de neurobiologie (Maturana/Varela). Kunst is dus een vorm van
‘Selbstorganisation’ van de maatschappij. De eenheden waaruit het kunstsysteem
bestaat zijn bepaalde communicaties: communicaties over kunst en kunstwerken
opgevat als compactcommunicaties.
Luhmann rept nadrukkelijk over sociale systemen (dat wil zeggen, systemen die
bestaan uit communicaties), omdat er nog tal van andere soorten systemen bestaan
als psychische, fysiologische, fysische, geologische en chemische systemen, die ook
alle behoren tot de werkelijkheid, maar die niet door communicaties worden
geconstitueerd. Men kan die andere systemen natuurlijk wel waarnemen, bestuderen
en beschrijven en er dus over communiceren, maar die communicatie is dan weer
onderdeel van een sociaal systeem, bijvoorbeeld van de wetenschap. Met andere
woorden: de psychische of fysische werkelijkheid, of welke werkelijkheid dan ook,
is alleen kenbaar door communicatie en bestaat dan ook cognitief alleen in de vorm
van communicatie.
De communicatie in de verschillende sociale systemen verloopt, als gezegd, via
speciale binaire codes of basisonder-
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scheidingen. Deze codes zijn binaire tegenstellingen: de ene kant kan niet los gezien
worden van de andere en ze zijn tegelijkertijd elkaars tegengestelde. Communicatie
in de sociale systemen verloopt altijd via die basisonderscheidingen, die de
communicatie op een bepaalde manier structureren. Ieder systeem ontleent zijn
identiteit aan de aard van zijn communicatie die via die basisdifferenties verloopt.
Het is belangrijk hierbij op te merken dat de invulling van die codes niet vastligt,
maar variabel is: de code mooi/niet-mooi van het kunstsysteem of het schema
waar/onwaar van de wetenschap kent allerlei invullingen die historisch zijn bepaald.
De dadaïsten moesten niets hebben van het esoterische en naar hun smaak veel te
subjectieve expressionisme en wezen het af. Binnen die historische situatie is vanuit
het gezichtspunt van de dadaïsten het schema mooi/niet-mooi ingevuld met dada
versus expressionisten, maar kent in elke andere historische situatie een andere
invulling.
Uit het bovenstaande spreekt al duidelijk dat de binaire codes niet moeten worden
gezien als ontologische waarheden, maar als basisonderscheidingen met historisch
variabele invullingen. Wat als mooi of niet-mooi geldt binnen het kunstsysteem,
hangt af van historisch geactualiseerde opvattingen. Om nog wat voorbeelden te
noemen: Mondriaan verwierp alle kunst waarin niet werd gestreefd naar absolute,
universele harmonie. Zijn Nieuwe Beelding betekende het innemen van een specifiek
standpunt in toenmalige artistieke discussies, waarmee hij andere oplossingen (zoals
figuratieve kunst, maar ook bijvoorbeeld de diagonaal van Theo van Doesburg)
afwees. Die waren voor hem als artistieke oplossing niet-mooi, niet in
overeenstemming met zijn Nieuwe Beelding, wat niet wil zeggen dat deze oplossingen
niet mooi zouden zijn. Niet-mooi hangt hier af van Mondriaans ideeën met betrekking
tot kunst. Omgekeerd betekent dit ook niet dat Mondriaans werk mooi is. De
surrealisten bijvoorbeeld verwierpen Mondriaans starre formele oplossingen en
stonden een kunst voor die vanuit het onbewuste tot stand kwam. Vanuit hun optiek
hoort Mondriaans werk thuis bij de pool niet-mooi. Kortom: in iedere concrete
historische situatie (communicatiesituatie)
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zijn de codes steeds anders bezet. De systemen zijn gebonden door hun
basisdifferentie, maar de invulling daarvan is uiterst variabel.
Nu kan een kunstwerk behalve de invalshoek mooi/niet-mooi ook onder andere
opties worden besproken: men kan het hebben over de marktwaarde van een stuk of
over de vraag in hoeverre een altaarstuk als geloofsverkondiging geldt. Als een
kunstwerk, bijvoorbeeld het ‘Varkentje van Koons’ (Ushering in Banality uit 1987,
p. 15), dat tot groot ongenoegen van de Nederlandse kunstkritiek voor 250.000 gulden
door het Stedelijk Museum van Amsterdam werd aangekocht, onder de optie van
artistieke waarde wordt bekeken (dus via de binaire code mooi/lelijk), is het deel van
de autopoiese van het kunstsysteem. Zo is het door vele recensenten ook besproken
en door haast evenzo velen erg lelijk (kitscherig, banaal) gevonden. Maar benadert
men het werk louter op basis van zijn economische handelswaarde (en ook onder
die optie werd het varkentje vaak gekritiseerd), als veilingprodukt of als belegging,
dan verloopt de communicatie via de codering hebben/niet-hebben en behoort die
communicatie tot het systeem economie. Wat nu opviel aan de vele recensies naar
aanleiding van de expositie van dit werk op de tentoonstelling Horn of Plenty, zestien
kunstenaars uit NYC die in januari/februari 1989 in het Stedelijk Museum te
Amsterdam te zien was, en bij de aankoop ervan, was dat het beeld onder meer onder
de optie lelijk werd gerecipieerd omdat het Stedelijk Museum het wilde ‘hebben’ en
dat voor die prijs. De code mooi/lelijk werd dus ingevuld met de argumentatie van
de code van het economisch systeem, hebben/niet-hebben.
In het kunstsysteem kan de code mooi/niet-mooi dus op allerlei manieren zijn
ingevuld, afhankelijk van welke problemen er in een bepaalde tijd binnen de kunst
speelden. Ik wil hier voor alle duidelijkheid nog een voorbeeld noemen: op een
bepaald moment in Frankrijk (Parijs), binnen bepaalde kringen in de late negentiende
eeuw valt de kunstcode samen met de oppositie traditie/vernieuwing. Afhankelijk
vanuit welke pool wordt geredeneerd, kan ‘mooi’ met traditie sa-
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menvallen of met vernieuwing. Voor de Franse salonschilders vertegenwoordigt de
pool ‘mooi’ de traditionele academieschilderkunst, die de nieuwlichterij van de
impressionisten afwijst. Omgekeerd zwoeren de impressionisten de
academieschilderkunst als traditie af, zodat gekoppeld aan dit standpunt ‘mooi’
samenvalt met vernieuwing. Er zijn nog vele andere historische invullingen van de
kunstcode aan te wijzen, zoals abstract/concreet, figuratie/abstractie, kunst/kitsch,
formeel/informeel, om slechts een greep te doen.
Wat bovendien van belang is, is dat de codes zowel in de produktie als in de
receptie opgeld doen. Een kunstenaar kiest na een (lang) proces van selectie
uiteindelijk voor een vorm waarmee hij andere oplossingen terzijde schuift. Het
uiteindelijke produkt betekent het innemen van een standpunt binnen toen heersende
waarden. Wordt dit kunstwerk gerecipieerd, dan geldt ook de code mooi/niet-mooi,
maar dan als receptiecategorie en die valt geenszins samen met die van de produktie.
Met het recipiëren van het werk neemt een recipiënt een bepaalde positie in ten
opzichte van andere gelijktijdige meningen over datzelfde werk. Hij moet zich immers
van die andere posities onderscheiden wil het ingenomen standpunt betekenis krijgen.
Zowel de produktie als de receptie verloopt via de basis-differentie van het
kunstsysteem en is dus deel van de autopoiese daarvan. Doet de kunsthistoricus
onderzoek naar het verloop van een receptiegang dan speelt voor hem de differentie
mooi/niet-mooi op zich geen rol, wel de historische invulling ervan. Het systeem
wetenschap, waartoe de communicaties van de onderzoeker behoren, verwerkt zijn
informatie via de basiscode waar/niet-waar. Dat wil niet zeggen dat de onderzoeker
moet uitmaken of het ene standpunt wáár en het andere niet-waar is, maar dat
hij-zonder een waardeoordeel uit te spreken of partij te kiezen-de invulling van beide
kanten van de kunstcode in die bewuste historische situatie moet analyseren. Wanneer
hij slechts één kant van de kunstcode in zijn onderzoek betrekt, dan betekent dat dat
hij die ene positie loskoppelt van de andere positie en als bepalend ziet voor de kunst
van een bepaalde tijd, terwijl die posities voor wat be-
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treft hun betekenis nu juist afhankelijk zijn van elkaar en alleen te zamen inzicht
geven in de kunst. Ze zijn immers elkaars context en kunnen ook alleen maar ten
opzichte van elkaar hun betekenis genereren. Wil de kunsthistoricus onderzoek doen
naar de kunst van een bepaalde tijd dan dient hij steeds de diverse posities of
standpunten ten opzichte van elkaar te analyseren, omdat de diverse standpunten
alleen te duiden zijn in het licht van elkaars bezetting. Het is dus altijd van belang
beide zijden van die code in ogenschouw te nemen: de ene positie ten opzichte van
de tegenpositie, zonder daarbij zelf als onderzoeker een standpunt in te nemen of het
ene standpunt boven het andere te verkiezen. Bij een systeemtheoretische benadering
van die communicaties over kunst gaat het om een analyse van de toen ingenomen
bezetting van de code, niet om wie er gelijk had. De toen gevoerde discussie is immers
al lang voorbij en is dus irreversibel geworden. Men kan die discussie beschrijven
maar er geen deel meer van uitmaken.
Kortom, het kunsthistorische onderzoek dient zich te richten op aan elkaar
tegengestelde posities die binnen actuele discussies, toen, in die tijd, op die plaats,
binnen die constellatie zijn ingenomen. De ene positie is dus altijd onlosmakelijk
met haar tegenpositie verbonden. De betekenis van een kunstwerk (=
kunstzinnige/artistieke positie) hangt dus af van een differentie met gelijktijdige
andere posities. Dirk Baecker, socioloog uit de school van Luhmann, maakt dit
differentiebegrip op de volgende manier duidelijk: ‘Differenzen erlauben, etwas zu
identifizieren im Unterschied zu anderem. Dieser Unterschied zu anderem ist dann
die Identität des Identifizierten. Identität ist nur durch Differenz zu sichern und das
heisst: sie ist nur bi-stabil zu sichern. Identität verweist sich selbst auf Nicht-Identität,
auf Differenz.’ (Baecker, 84) Er is dus altijd sprake van een differentie van een
communicatie ten opzichte van andere communicaties. Bij Luhmann wordt de
betekenis van een communicatieve uiting gegenereerd door het onderscheid dat deze
vormt met de door de communicatie gethematiseerde context. Dit impliceert voor
de kunstgeschiedenis dat een kunstwerk of een geschrift over kunst altijd een
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specifiek standpunt in de kunst representeert, waarmee andere oplossingen of
standpunten worden afgewezen. Wil men een specifiek standpunt begrijpen, dan zal
men dus de bijbehorende tegenpositie moeten reconstrueren, omdat alleen in dat
onderscheid (die differentie) de identiteit van dat standpunt kan worden begrepen.
Om een en ander te recapituleren: de systeemtheorie van Luhmann beschrijft de
complexe westerse maatschappij als een samenstel van sociale functiesystemen
bestaande uit communicaties in welke vorm dan ook: gesproken, geschreven, in de
vorm van kunstwerken, enzovoort. De aard van de communicatie kenmerkt de diverse
functiesystemen. Dat wil zeggen, de verschillende systemen ontlenen hun identiteit
aan het soort communicatie. Het systeem kunst wordt gevormd door communicaties
over kunst, zowel geschreven en gesproken als op het niveau van de kunstwerken
zelf. Dat is zijn identiteit ten opzichte van de andere functiesystemen, waar andere
zaken aan de orde zijn. Ieder systeem ontleent zijn identiteit aan het onderscheid (de
differentie) met andere systemen, die zijn omringende wereld (Umwelt) vormen.
Functiesystemen zijn dus steeds elkaars ‘Umwelt’.

Identiteit en onderscheid
Identiteit is bij Luhmann gebaseerd op onderscheid. Een ding onderscheidt zich door
zijn vorm van zijn omringende wereld. Het gaat dus niet om de vorm op zich, maar
om de vorm ten opzichte van zijn omgeving en andere vormen, dus om de differentie.
Een urinoir onder urinoirs is niets bijzonders, maar een urinoir tussen kunstwerken
wel. Althans, wanneer het als kunst wordt gerecipieerd, want in 1916 zijn twee
readymades van Duchamp, die tentoongesteld waren in de New Yorkse Bourgeois
galerie in het geheel niet als kunstwerken herkend en vielen als gewone
gebruiksvoorwerpen dan ook niet op. Pas toen men over het Duchampse urinoir (p.
327) in termen van kunst ging spreken, werd het deel van het kunstsysteem en vormde
het een schril contrast met de andere
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kunstvoorwerpen. Dat onderscheid, die communicatie erover, bepaalde zijn identiteit.
Ook ontstaat in communicatie identiteit (betekenis), zoals we hebben gezien, op
grond van onderscheid. De gedachte dat communicatie wordt gebouwd door
differenties, is een vrij nieuw inzicht dat is voortgekomen uit onderzoek afkomstig
uit de informatietheorie en de cybernetica van onder anderen Gregory Bateson. Hij
omschreef dit differentiedenken in een lezing ter gelegenheid van een symposium
over ‘Double Bind’ in 1969 als volgt: ‘The explanatory world of substance can invoke
no differences and no ideas but only forces and impacts. And, per contra, the world
of form and communication invokes no things, forces, or impacts but only differences
and ideas. (A difference which makes a difference is an idea. It is a ‘bit’, a unit of
information)’ (Bateson, 271-272). Nogmaals kort samengevat houdt dit in dat
communicatie alleen op basis van differenties kan worden geïdentificeerd, dus ten
opzichte van de in die communicatie geactualiseerde context, die andere
communicaties behelst. Een communicatie is een selectie die in en door dat
selectieproces zinvol is geworden, maar het had net zo goed een andere keuze kunnen
zijn. Communicatie is dus contingent. Het feit dat iets is gekozen, moet altijd worden
gezien in het licht van andere mogelijkheden. Er is dus geen sprake van een causaal
verband (het één volgt onontkoombaar uit het voorafgaande, men kan voorspellen
hoe iets zich zal ontwikkelen), maar van een contingente ontwikkelingslijn van
systemen (want sociale systemen worden nu eenmaal gebouwd door communicaties).
De uiteindelijk geconcretiseerde communicatie impliceert dus altijd een tegenpositie
waartegen de communicatie zich profileert en waaraan ze haar identiteit ontleent.
Dit betekent kort en goed dat wij nooit iets kunnen bestuderen als een losstaand
fenomeen maar altijd alleen in het licht van de tegenpositie. Die binding tussen
positie/tegenpositie is, als gezegd, eenmalig van tijd en plaats.
Nu is het niet zo dat de communicatie variabel is en de context, de tegenposities
(andere communicaties) niet-variabel of vaststaand zouden zijn. Dan zou de context
de bouw-
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R. Mutt [Marcel Duchamp], Fountain (1917)

stenen aandragen voor de verklaring van die communicatie. Maar de context is even
variabel. Een communicatie actualiseert haar tegenposities (context), die alleen in
die constellatie die betekenis genereert, of anders geformuleerd: iedere communicatie
kiest haar eigen context.
Voor de kunstgeschiedenis heeft dit alles onder meer tot gevolg dat wij eenwaardige
periodecodes los moeten laten ten gunste van binaire coderingen. Het tijdperk van
de romantiek, de historische avant-garde of het abstract-expressionisme, om enkele
willekeurige voorbeelden te noemen, bestaan niet, omdat die begrippen zijn gebonden
aan contemporaine tegenbegrippen, die alle deel uitmaakten van die toenmalige
discussiesituaties. Door bijvoorbeeld het abstract-expressionisme tot periodecode te
maken, zoals in de vigerende kunstgeschiedschrijving nog steeds gebeurt, wordt de
complexiteit van die periode ontkend. Eén ontwikkeling uit vele wordt op
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die manier tot de enige ontwikkeling in de kunst gemaakt, zonder daarbij acht te
slaan op tegenposities of mogelijke verschillende invullingen en bezettingen van de
term abstract-expressionisme. Wat we in de meeste kunstgeschiedenisboeken over
die tijd juist vaak zien, is dat de kunst uit die bewuste periode vanuit de term
abstract-expressionisme wordt verklaard, omdat deze tot periodecode is geworden,
in plaats van dat men onderzoekt wat met de term wordt bedoeld en dat wil zeggen:
welke kunst wordt er niet mee bedoeld. Het is dus van groot belang na te gaan waar
en wanneer de term is ontstaan: wie bedoelde er wat mee en waarom? Tegen welk
standpunt zette deze zich af? Wat is er de tegenpositie van?
Wat bovendien niet moet worden vergeten is dat die begrippen geen monolieten
zijn, die een vaste betekenis hebben, maar hun betekenis ontlenen aan hun gebruik
binnen specifieke discussies. Zo heeft het begrip ‘dada’ voor Kurt Schwitters,
afhankelijk van de context waarin hij het gebruikt, een positieve betekenis wanneer
hij vanuit dada de burgerkunst afwijst, of een negatieve lading wanneer hij er zijn
Merzbegrip tegenover stelt. Dada betekent bij Schwitters dus niet altijd hetzelfde,
maar is qua betekenis afhankelijk van het er tegenover liggende begrip. Juist daarom
kan een begrip als dada of abstract-expressionisme nooit een hele periode typeren:
hun betekenis ligt immers niet vast.
Het zal inmiddels duidelijk zijn geworden dat de traditionele voorkeur voor het
stroomlijnen van een periode tot één enkele ontwikkeling (continuïteitsdenken) haaks
staat op Luhmanns opvatting van geschiedenis als discontinuïteit. Een discontinu
beschrijvingsmodel van de geschiedenis versus een continue beschrijvingscategorie
is ook het vertrekpunt van de Duitse historicus Thomas Nipperdey.

Kunstgeschiedenis in de vorm van discontinuïteit
Wie de reguliere handboeken over moderne kunst ter hand neemt, zal opvallen dat
vrijwel al deze publikaties een over-
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zicht van de moderne kunst bieden als een opeenvolging van (grote) stijlclusters.
Dat heeft natuurlijk in de eerste plaats te maken met het willen geven van een
overzicht, maar hangt ook sterk samen met een op continuïteit gebaseerde
geschiedenisopvatting. De stijlen volgen elkaar min of meer op en vormen als kralen
aaneengeregen aan het snoer van de tijd de geschiedenis van de kunst. Verschillende
stijlen worden binnen die optiek geïdentificeerd met een bepaalde periode met
aanwijsbaar begin en einde, en worden zodoende naast stijlaanduiding ook
periode-aanduiding, oftewel periodecode. Stijl en periode vallen dan met elkaar
samen. De tijdvakken worden afgebakend door middel van cesuren, die als ijkpunten
de lineaire tijdsbalk markeren. De verschillende stijlperioden staan binnen die
opvatting niet alleen als blokken achter elkaar, maar hangen bovendien causaal met
elkaar samen: de geschiedenis van de kunst wordt als één lange ontwikkeling
beschreven waarbij de ene stijl onontkoombaar voortvloeit uit de voorafgaande. Dit
is vaak weer geënt op het cyclische groeimodel van opkomst, bloei, verval en weer
opkomst, enzovoort, dat Vasari reeds in de ontwikkeling van de kunsten meende te
zien en dat door Darwins evolutietheorie in de negentiende eeuw leek te worden
gestaafd. Ook deelstudies naar ontwikkelingen in de moderne kunst verlaten zelden
dit stramien, uitzonderingen daargelaten (Varnedoe 1990; Varnedoe en Gopnik 1990).
De traditionele kunstgeschiedschrijving is nu eenmaal hecht verankerd in het denken
in stijl- en periodecodes. Het nadeel van deze kijk op de geschiedenis van de kunst
is dat, zoals hierboven al even werd opgemerkt, de complexe en contingente
ontwikkelingsgang van de kunst wordt gereduceerd tot één grote hoofdstroom. Een
mogelijke ontwikkeling, die zou kunnen worden geschetst-terwijl er ook andere
mogelijk zijn (contingentie)-wordt voorgesteld als de enige, of als de belangrijkste
ontwikkeling. Dit nu impliceert een sterke versimpeling, omdat de kunst zelf in elke
willekeurige spatio-temporele afbakening altijd veel complexer is geweest dan de
gekritiseerde manier van kijken suggereert. Behalve continuïteit is er immers ook
altijd sprake van discontinuïteit, van tegengestelde ontwikkelingen, van
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andere continuïteitslijnen en breuken. Een manier om de complexiteit van het systeem
kunst in een kunsthistorische studie meer tot haar recht te laten komen, is de
geschiedenis van de kunst te beschrijven als een discontinuïteit.
Het werk van de historicus Thomas Nipperdey kan daarbij als leidraad fungeren.
In zijn onderzoek naar de Duitse geschiedenis van de negentiende en vroeg-twintigste
eeuw en vooral ook in zijn artikel 1933 und die Kontinuität der deutschen Geschichte
heeft Nipperdey een op discontinuïteit gebaseerd geschiedenismodel ontwikkeld en
uitgewerkt (1986). Het model, dat hij zeer inzichtelijk uiteenzet in het zojuist
genoemde artikel, heeft in zijn omvangrijke studie Deutsche Geschichte zijn
toepassing gevonden (1983; 1990). Waarin verschilt Nipperdeys opvatting van
geschiedschrijving nu zo sterk van andere, op continuïteit geënte visies?
Nipperdey beoogt niet zozeer de geschiedenis van een land of tijdvak te beschrijven,
als wel het geheel van leven in een periode, de vele, mogelijke geschiedenissen van
economie, recht, klassen en klassenstrijd, industrialisatie, het leven van alledag en
de hoge cultuur, enzovoort, naast elkaar en als samenhangend met elkaar, maar elk
met een eigen tempo en ontwikkelingsgang. Met andere woorden: de verschillende
geschiedenissen lopen niet synchroon.
Thomas Nipperdey beschrijft dus geen vermeende lange continuïteitslijnen, maar
de veelheid van naast elkaar voorkomende, elkaar deels overlappende korte
termijn-ontwikkelingen, die met elkaar samenhangen en die allemaal te zamen dat
tijdvak bepalen, maar die elkaar ook tegelijkertijd weer relativeren en die-en dat is
cruciaal-allemaal hun eigen ontwikkelingsgang hebben en dus niet met elkaar
congrueren.
Juist deze veelheid aan continuïteiten nuanceert iedere afzonderlijke. Ze zijn relatief
ten opzichte van elkaar, hangen ook met elkaar samen, maar zijn niet objectief noch
autonoom. Wanneer één zo'n continuïteitslijn uit de context van de andere wordt
gelicht en los daarvan als enige ontwikkeling wordt gevolgd, wordt deze lijn
overgewaardeerd ten koste van de andere en wordt een eenzijdig en versimpeld beeld
van het verleden geschetst. Al die ontwikkelingen zijn nu juist
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ambivalent, tegenstrijdig en staan in een spanningsrelatie tot elkaar.
Het verleden is even complex en tegenstrijdig geweest als het heden nu ook is.
Dat besef moet in studies over het verleden worden gerespecteerd. Het verleden was
evenmin homogeen als het heden en er bestaat ook niet zoiets als het verleden of de
toekomst. Iedere gebeurtenis moet binnen haar eigen verleden en toekomst worden
bekeken, binnen haar eigen (korte-termijn) continuïteit. Deze moet echter niet als
een losstaand fenomeen worden gezien, als een eenheid op zich, maar als een
differentie. Een gebeurtenis of communicatie vormt een eenheid in differentie met
haar context, of verbindt, anders gezegd, haar verleden aan haar toekomst (Luhmann
1985 [b]). Zo'n gebeurtenis is natuurlijk evengoed ook weer deel van de context van
andere gebeurtenissen. De metafoor van de boom die zich (eindeloos) vertakt, is in
dit geval een onjuist beeld omdat er dan wordt uitgegaan van één stam, waar alles
weer op terug te voeren is (zie p. 333). Er is eerder sprake van een grillig patroon
van vertakkingen als bij het dominospel, van een niet van tevoren te voorziene
ontwikkeling van bifurcaties.
Het jaar 1933, of liever gezegd het slagen van de nationaal-socialistische
machtsovername, is aldus Nipperdey, te verklaren uit het feit dat er een reeks
continuïteiten samenkwam, met elkaar werd verbonden en op dat moment een
knooppunt van belang is geworden. Het betekende een nieuwe combinatie van
continuïteiten. 1933 is dus niet te verklaren uit de continuïteit van de Duitse
geschiedenis of uit één continuïteit (zoals Nipperdey [1986, 92] opmerkte, als één
lijn van Luther en diens eis van gehoorzaamheid, via Frederik de Grote en Bismarck
naar Hitler), maar uit het samenkomen van een aantal dominante, zij het van elkaar
verschillende, continuïteitslijnen. Deze verbinding van ontwikkelingen in een
knooppunt, waardoor er een nieuwe constellatie ontstaat, noemt Nipperdey een
omnibusstructuur.
Het bezwaar dat Nipperdey verder tegen de continuïteitsgeschiedenis aandraagt,
is dat ze ernaar tendeert de noodzakelijkheidsgraad van een ontwikkeling te
overschatten en
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daarmee de kansen van een andere sterk onder te waarderen. ‘Die Vergangenheit ist
mehr, als es in jeder Kontinuitätsperspektive scheint, und sie ist anderes und anders.
Vergangenheit ist mehr als Vorgeschichte. (...) Wir müssen den vergangenen
Generationen das zurückgeben, was sie einmal besassen, so wie jede Gegenwart es
besitzt: die Fülle der möglichen Zukunft, die Ungewissheit, die Freiheit, die
Endlichkeit, die Widersprüchlichkeit. Damit gerade leistet die Geschichtswissenschaft
der Gesellschaft einen notwendigen Dienst: sie hält gegen alle Absolutheitsansprüche
technischer oder ideologischer Art die Zukunft offen, sie stabilisiert das Bewusstsein
unserer Pluralität, unserer Endlichkeit, unserer Freiheit.’ (Nipperdey 1986, 110-111)
Wij moeten dus, om met Luhmann te spreken, met onze rug naar de toekomst
gekeerd het verleden benaderen, onwetend over de toekomst (Luhmann 1985 [a],
408). Wij moeten inzien dat het verleden met de rug naar de toekomst gekeerd
opereert. Dit wil zeggen dat wij het verleden niet vanuit ons heden moeten verklaren.
Zo'n retrospectieve kijk op het verleden, waarbij we dus de afloop al vooronderstellen,
kan alleen maar tot verkeerde interpretaties leiden, omdat wij kennis van feiten en
gebeurtenissen van latere datum betrekken op een periode waarin de toekomst nog
onbepaald was. Het vroege werk van Picasso kan niet uit zijn late werk worden
verklaard, omdat hij het toen nog niet had gemaakt, of om een voorbeeld van Luhmann
aan te halen: ‘Das Kunstwerk kann sich selbst nicht im Abstand von künftigen
Möglichkeiten definieren, die noch gar nicht sichtbar sind. Es kann nicht Formen
ausschliessen wollen, die noch gar nicht konzipiert sind. Giotto konnte nicht “noch
nicht wie Raffael” malen’ (Luhmann 1986, 644).
Retrospectief te werk gaan brengt met zich mee dat het verleden wordt
gestroomlijnd tot louter voorgeschiedenis van het heden (zie ook Preziosi die hiertegen
stelling neemt). Omdat men het verloop al weet, bijvoorbeeld het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, of de vroegtijdige dood van Jackson Pollock, of Kandinsky's
ontwikkeling van een non-figuratieve kunst, of Picasso's ontwikkeling van het
kubisme,
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wordt het verleden naar die kennis toe geïnterpreteerd en tot één lineaire
voorgeschiedenis gemaakt van het heden. Kunstwerken, maar ook gebeurtenissen,
feiten en ontwikkelingen, verliezen zo hun eenmaligheid van tijd en plaats en daarmee
hun toenmalige ‘Andersartigkeit’. Toch is dit een gangbare praktijk in de
kunstgeschiedenis. Hoe vaak wordt er niet gesproken over voorlopers, die de weg
hebben bereid voor de werkelijke grote kunst, of over ‘vaders’ (overigens nooit over
moeders) van de moderne kunst, een ouderschap dat vaak wordt toegeschreven aan
Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin en Georges Seurat (o.a. Gombrich,
441), of niet te vergeten Marcel Duchamp, die als stamvader van wel heel veel nazaten
wordt gezien. Ook recent wordt hij weer genoemd in verband met de zogenaamde
‘appropriation art’ en de neoconceptuele kunst in de Verenigde Staten, en nu noem
ik maar twee voorbeelden. Hiermee wil ik niet zeggen dat deze kunstenaars niet
allemaal belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van de moderne kunst, het
punt is dat de moderne kunst niet alleen op hen kan worden teruggevoerd. Het bezwaar
tegen dit voorloper- of ouderschap is bovendien, dat de betreffende kunstenaars en
kunstwerken niet meer op hun eigen merites worden bekeken, binnen hun eigen
toekomst en verleden, vanuit hun eigen ‘Andersartigkeit’, maar als stadia in een
bepaald proces, als schakel in een lange keten, naar..., ja, waar naartoe eigenlijk?
Er gaat een harmoniserende werking uit van het denken in dit soort monocausale
verbanden. Er wordt consensus gesuggereerd waar selectiviteit moet zijn geweest,
homogeniteit waar veelheid en tegenstrijdigheid waren, en causaliteit waar slechts
contingentie was. Voor het analyseren van de ontstaanssituatie van een
(kunst)historisch gegeven speelt de kennis die men heeft door een ‘voorsprong’ in
de tijd geen enkele rol. Het verloop van de geschiedenis heeft immers geen enkele
invloed op de historisch bepaalde ontstaansvoorwaarden. Wil men een beeld krijgen
van het verleden, vooral van de complexiteit van het verleden, dan zijn alle tendensen
naast elkaar van belang omdat ze een spanningsveld vormen van ontwikkelingen die
elkaar tegelijkertijd constitueren en relativeren.
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Ze zijn elkaars context, elkaars ‘Umwelt’, met ieder een eigen tempo en ontwikkeling,
een eigen begin en einde.
De wetenschap dat iedere gebeurtenis of uiting eenmalig is van tijd en plaats en
niet mag worden verklaard vanuit een vermeende tijdgeest of periodecode, wordt
ook nog eens onderstreept door de tekstanalytische opvattingen van de Engelse
politicoloog en historicus Quentin Skinner (Skinner 1969 en 1988), die tot
vergelijkbare inzichten komt als Nipperdey en Luhmann. Skinner toont aan dat elke
uiting (‘utterance’) een specifieke binding heeft aan dat ene moment, op die ene
plaats, gericht op dat ene specifieke doel. Noch een interpretatie die zich puur op
een tekst richt (tekstualisten), noch een die louter de context aanvoert als verklaring
voor een tekst (contextualisten), kan volgens hem tot oplossingen leiden over de
plaats en betekenis van een tekst (of ‘utterance’). Iedere uiting is een eenmalig
gebeuren van tijd en plaats en behelst een specifieke intentie die erop is gericht om
een specifiek probleem op te lossen of aan de orde te stellen. De tekst thematiseert
dus zijn context.
Rept Skinner vooral over teksten, dit model is ook heel bruikbaar voor het
bestuderen van de relatie tussen kunstwerk en context, omdat dezelfde mechanismen
van kracht zijn. Een kunstwerk is immers ook een ‘utterance’ en heeft ook alles te
maken met context. De hamvraag is steeds weer: over welke context hebben wij het
nu eigenlijk? Luhmanns model van contextdifferentie en Skinners tekstanalytisch
concept geven hierop een duidelijk antwoord. In een tekst, kunstwerk of andere
‘utterance’ is de toen actuele context geconcretiseerd; ze zijn een eenheid in
differentie. De context ligt nabij en is niet een reusachtig vlechtwerk van historische,
sociale, psychologische, literaire en cultuurhistorische voorwaarden waaruit het
kunstwerk moet worden verklaard. De Duitse kunsthistoricus Wolfgang Kemp spreekt
in dit verband over de ‘wilde’ versus de ‘geplante’ context in een recent artikel dat
handelt over de relatie tussen kunst en context en waarin hij wijst op de bruikbaarheid
van het systeemtheoretisch denken om uit de impasse van zowel het immanente als
het contextuele denken te komen (Kemp, 96).
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Skinner benadrukt bovendien dat de subjectieve beeldvorming over een tijd geen
juiste verklaringen kan opleveren om een gebeurtenis of uiting te begrijpen, omdat
verleden en heden (twee verschillende posities in tijd en systeem) dan met elkaar
worden vermengd. De onderzoeker van nu moet zijn kennis over de afloop of het
verloop van een ontwikkeling niet terugprojecteren op een periode en situatie, toen
die nog helemaal niet had plaatsgevonden. Hij kan zich niet meer mengen in een
discussie die in het verleden is gevoerd. Hij kan die discussiesituatie wel bestuderen
en beschrijven, maar moet dan beide kanten van de code in ogenschouw nemen, en
niet één daarvan waarmee hij zich identificeert. Het gaat er niet om aan te wijzen
wie er gelijk had, wel wie er toen ten opzichte van wie gelijk meende te hebben.

Systeemtheoretische kunstgeschiedenis
De hoeveelheid en complexiteit van de kunst is enorm groot, groter dan de
kunsthistoricus, in een poging ontwikkelingen in het systeem kunst te analyseren,
kan bevatten. Daarom gaat hij uit van bepaalde vraagstellingen die zijn ontwikkeld
binnen de wetenschap. Om in systeemtheoretische termen te spreken: de tempi van
de verschillende disciplines gaan niet gelijk met elkaar op, maar volgen hun eigen
ontwikkeling en ritme. Met andere woorden: de kunstgeschiedschrijving beschrijft
vanuit het systeem wetenschap bepaalde ontwikkelingen in het systeem kunst.
Afhankelijk van het wetenschappelijk vertrekpunt (stijlhistorisch, iconografisch,
ideologiekritisch, receptie-esthetisch, deconstructivistisch, semiologisch,
systeemtheoretisch, enzovoort) wordt een ander accent gelegd, wordt de kunst anders
beschreven. Dit levert verschillende inzichten op ten aanzien van het materiaal en
elke aanpak is in theorie aanvaardbaar, wanneer maar duidelijk wordt vanuit welke
invalshoek men de stof heeft benaderd. En juist aan deze wetenschappelijke
verantwoording schort het nogal eens.
Immers, ook bij inventariseren en categoriseren, dat zich
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toch ogenschijnlijk aan de feiten, de artefacten houdt, is het niet zo dat men de
werkelijkheid beschrijft of in kaart brengt, maar een keuze daaruit, een selectie. Die
selectie is op bepaalde inzichten gebaseerd die te maken hebben met het doel van de
studie, de werkkring en de ontwikkelingen binnen de kunstwetenschap. Zo kan men
er bijvoorbeeld voor kiezen niet alleen het werk van ‘grote meesters’ te bestuderen,
maar ook dat van ‘mindere goden’. Men kan ook het kunstwerk als teken opvatten
of als ideologische constructie. Ik benadruk hier zo sterk het wetenschappelijke
vertrekpunt omdat geen van de hiervoor genoemde uitgangspunten binnen het systeem
kunst is ontwikkeld. De kunstwerken zelf bieden geen aanknopingspunten hoe ze
moeten worden beschreven. Het is de kunsthistoricus die beslist of iets op stijl of op
de inhoud wordt beschreven, op zijn ideologische waarde of als stadium in het oeuvre
van een kunstenaar. Elke benadering kent haar eigen vraagstellingen en antwoorden.
De onderhavige aanpak ontkent het ontologische bestaan van kunst (dus ook van
‘grote’ kunst). Kunst is een communicatie-categorie en is alleen cognitief kenbaar
als erover wordt gecommuniceerd. Binnen welk systeem dit plaatsvindt, hangt af
van de discussie waarin ze wordt betrokken. Wanneer een werk louter en alleen op
zijn marktwaarde wordt gewogen, speelt het in het systeem kunst geen rol; ‘religieuze’
werken zijn alleen kunst wanneer naar artistieke criteria wordt gekeken en niet of ze
letterlijk geloofwaardig zijn, het urinoir van Duchamp wordt kunst zodra het onder
die optiek wordt gekritiseerd als een stellingname binnen de kunstcode. Werk waar
nooit ofte nimmer iemand over rept, bestaat derhalve ook niet, wordt niet kenbaar
gemaakt. Doorslaggevend is dus steeds de functie die het object krijgt toebedeeld,
de rol die het speelt in het kunstzinnige debat.
Er dient daarom een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de
contemporaine receptie en de latere receptiegang, tussen de synchrone en de diachrone
receptie van kunst. De historische betekenis ligt besloten in de toenmalige
ontstaanssituatie (contextdifferentie). Contemporaine receptie kan aanwijzingen
bieden over wat er toen actueel was in de
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kunst, wat toen ‘hot items’ waren binnen de artistieke discussies. Diachrone receptie
laat zien op welke wijze men het kunstwerk of kunstbegrip in de loop der tijden
anders is gaan zien en een andere plaats is gaan geven. Elke diachrone receptie
functioneert weer in haar eigen historische context waarin ze een bepaalde stelling
inneemt, en is dus deel van die discussie-situatie.
Een goed voorbeeld is Picasso's Demoiselles d'Avignon uit 1907 dat toentertijd
ternauwernood is opgemerkt en vrijwel geen enkele rol speelde in de
kunstgeschiedenis, maar dat sinds de Tweede Wereldoorlog, als het al niet wordt
beschouwd als het beginpunt van de moderne kunst, toch op zijn minst een sleutelwerk
in de geschiedenis van de moderne kunst wordt genoemd. Deze beeldvorming ontstaat
pas vanaf het moment dat het doek in 1939 door het Museum of Modern Art in New
York wordt aangekocht en daar zo ongeveer het beginpunt wordt van de collectie
moderne kunst. Van doorslaggevende betekenis voor de mythevorming rondom
Picasso's schilderij is het boek Picasso: Fifty Years of His Art uit 1946 van Alfred
Barr geweest, die toen directeur was van het Newyorkse museum. Ik wil hier niet
mee zeggen dat de Demoiselles d'Avignon geen goed of belangrijk werk zou zijn-dat
is helemaal niet aan de orde -, maar dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de
contemporaine receptie van het doek (die er niet of nauwelijks was) en de latere
receptiegang van dit schilderij. Rond 1907, en eigenlijk tot circa 1937 toen het voor
het eerst in het openbaar werd geëxposeerd op de wereldtentoonstelling te Parijs,
werd het werk niet gerecipieerd als een belangrijk werk, sterker nog, het werd in de
eerste decennia überhaupt niet opgemerkt. Het moet dan ook achteraf niet als
sleutelwerk voor die tijd worden beschouwd. Pas dertig tot veertig jaar later is men
er die kwalificatie aan gaan geven, omdat het vanuit een specifieke invalshoek
(stijlhistorisch zowel wat betreft het kubisme als het zogenaamde modernisme) als
zodanig een rol is gaan spelen.
Bovendien is er een essentieel verschil tussen receptie binnen het systeem kunst
en kunsthistorische receptie, die zich afspeelt binnen het systeem wetenschap. Bij
de eerste wordt
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een positie ingenomen binnen de code mooi/niet-mooi, terwijl men in het tweede
geval de invulling van beide zijden van die code beschrijft, de standpunten ten aanzien
van elkaar, vanuit de code waar/niet-waar. Dus niet: wat dom dat men voor de oorlog
niet zag hoe belangrijk Picasso's schilderij is geweest, maar: hoe komt het dat Picasso's
schilderij in een bepaalde tijd werd gezien als het begin van de moderne kunst? De
utkomst zal meer vertellen over toenmalige denkbeelden in de kunst en actuele
discussies van toen dan over Picasso's schilderij.
Tot slot wil ik kort ingaan op de vraag welke mogelijkheden er zijn om met de
hierboven geschetste systeemtheoretische uitgangspunten kunsthistorisch onderzoek
te bedrijven. Voordat ik een aantal opties zal noemen, wil ik eerst nogmaals wijzen
op het belang om de relatie tussen kunstwerk en context, de contextdifferentie, te
problematiseren. Immers, nog steeds ligt binnen de kunsthistorische wetenschap een
grote nadruk op het bestuderen van het afzonderlijke kunstwerk. Wordt het kunstwerk
soms als fenomeen los van tijd en plaats bestudeerd, in de meeste gevallen probeert
men toch het kunstwerk in zijn context te plaatsen. Maar in het bepalen van die
context schuilt nu juist het probleem.
Ik heb erop gewezen dat de context van een kunstwerk niet een zich eindeloos
uitstrekkend veld van met elkaar vervlochten sociale, economische, historische,
psychologische, enzovoort voorwaarden is, waaruit zijn ontstaan kan worden
verklaard, maar een nabijgelegen, eenmalige, historische verbinding, dat wil zeggen
differentie, tussen de elementen van het systeem. Context in systeemtheoretische zin
houdt in de in de communicatie (lees kunstwerk) geactualiseerde context van
tegenposities. Elk kunstwerk is een gerealiseerde communicatie, die zijn tegenpositie
(bestaande uit andere kunstwerken) op die plaats in die tijd thematiseert. Een
kunstwerk kan dus ook deel uitmaken van de context van andere kunstwerken, kan
de tegenpositie zijn van één of meer andere kunstwerken. Hierdoor ontstaat door de
eenmalige binding van plaats en tijd voor een korte duur een netwerk van verbindingen
tussen kunstwerken. Zo'n communicatieconstella-
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tie zou onderwerp kunnen zijn van kunsthistorisch onderzoek: men analyseert de
verschillende posities in de kunst van een bepaalde tijd en plaats ten opzichte van
elkaar, zodat duidelijk wordt hoe die discussie is verlopen, welke thema's aan de
orde waren en vooral hoe die zich ten opzichte van elkaar verhielden en in de
kunstwerken hun beslag vonden. Dit model houdt rekening met de complexiteit en
dynamiek van communicatie en met de pluriformiteit van het systeem kunst, en staat
ver af van bijvoorbeeld Oskar Bätschmann, die vanuit zijn hermeneutische aanpak
het afzonderlijke kunstwerk vooral toetst aan zijn eigen, subjectieve ervaringswereld
(‘Erfahrung’ en ‘Anschauung’ zijn belangrijke criteria) en weinig rekening houdt
met de oorspronkelijke ontstaanssituatie (context-differentie) van het kunstwerk
(Bätschmann, 114-131).
Wij kunnen een werk, of een bepaalde discussie over kunst of een tentoonstelling
ook beschouwen als een omnibusstructuur in de zin van Nipperdey. Welke
continuïteitslijnen komen er zodanig bijeen dat kan worden gesproken van een nieuwe
constellatie, maar dan wel binnen de toenmalige spatio-temporele binding? Welk
beeld van een bepaalde tijd komt bijvoorbeeld tot stand wanneer wij tentoonstellingen
analyseren als knooppunten in hun tijd waarin bepaalde discussies over kunst manifest
werden?
De kunstwetenschapper kan ook een invulling van de kunstcode gedurende enige
tijd volgen, als één bezetting van de code naast tal van andere, bijvoorbeeld
abstract/concreet ten tijde van De Stijl, en analyseren welke standpunten met deze
invulling werden ingenomen. Ook kan hij ervoor kiezen om één kunstwerk te
bestuderen door het eerst in zijn oorspronkelijke context te analyseren als één
standpunt ten opzichte van een ander en om vervolgens de receptiegang van het werk
na te gaan: hoe kreeg het los van zijn ontstaanssituatie in de loop van de tijd andere
betekenissen toegekend en hoe hangt dit samen met toenmalige, actuele
discussiepunten in de kunst. Een goed voorbeeld van het ontmythologiseren van een
kunstwerk door terug te gaan tot de basisvraagstelling bij zijn ontstaan is H. van de
Waals artikel uit 1956 over Rembrandts Staalmeesters, een kunsthistorische aanpak
die
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naar mijn smaak te weinig is nagevolgd en die met de onderhavige theorie een
duidelijker theoretisch fundament krijgt (Van de Waal).
De kunsthistorische onderzoeker kan tenslotte ook een bepaalde periode selecteren
louter ter afbakening van het onderzoeksveld, bijvoorbeeld 1970-1980 en bekijken
welke verschillende invullingen van de kunstcode naast elkaar actueel zijn geweest
en op welke manier deze met elkaar samenhangen. Men kan ook aan de hand van
tijdschriften de toen actuele kunsthistorische discussies achterhalen en bestuderen
hoe in een breed verband-verticale contextbinding-de verschillende standpunten met
elkaar samenhangen, maar elkaar ook tegenspreken. In ieder geval komen we niet
tot grote overzichten, afgebakende periodes, coherente oeuvres, vaste betekenissen
of periodecodes, wel tot pluralisme en complexiteit.
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