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Voorwoord

Jan Weerdenburg

Wat is kunst? Wie heeft zichzelf deze vraag niet ooit eens gesteld? Wie kwam
niet tot de conclusie dat daar geen makkelijk antwoord op to geven is?
In het laatste programme in de reeks In Grote Lijnen is in een vijftal lezingen
ingegaan op het denken over kunst door de eeuwen heen. Daarbij is een
indeling gemaakt in vijf grote 'cultuurperioden': de Prehistorie, de Oudheid,
de Middeleeuwen, de Renaissance en de moderne tijd. De sprekers benader-
den het theme elk vanuit een andere (eigen) discipline. Uitgangspunt daarbij
was dat het wel degelijk mogelijk is vragen to formuleren die - gezien vanuit
het heden - voor,alle periodes en disciplines relevant zijn. Vragen zoals: wat
verstaat men onder kunst, hoe en onder invloed waarvan heeft het kunst
begrip zich in de loop der tijd ontwikkeld, welke functie wordt aan kunst
toegekend en wat zijn de consequenties daarvan voor de kunsten?
Deze bundel bevat de schriftelijke versies van de lezingen.
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Spiegels en kralen.
Opmerkingen over historie en prehistorie
van het kunstbegrip

J. F. H. J. Stumpel

Geschiedenis - het is een gek woord eigenlijk. Het spraakgebruik Mat bij-
voorbeeld iemand de geschiedenis ingaan; of we zeggen dat de geschiedenis
iets zal uitwijzen, alsof het gaat om een groot, zelfstandig fenomeen. Toch
bestaat er eigenlijk geen geschiedenis - er bestaan alleen geschiedenissen,
en die geschiedenissen zijn bovendien altijd van iets - van de stad, de land-
bouw, het circus of de sport, om maar wat to noemen.
Geschiedenissen hebben niet per se mensen nodig: de maan heeft ook zon-
der ons zijn geschiedenis, de dinosaurussen hadden die ook. Maar er zijn
wel mensen nodig om zulke geschiedenissen to onderzoeken en to beschrij-
ven. Dat noemen we geschiedschrijving en ook die activiteit heeft weer zijn
eigen geschiedenis.
Voor geschiedschrijvers is er altijd weer de vraag waar een bepaalde geschie-
denis eigenlijk begint. Neem de geschiedenis van de staat der Nederlanden.
Begint die bij de Unie van Utrecht, het verbond dat bier, in deze zelfde zaal,
in 1579 werd gesloten? Of moeten we beginnen bij het Bourgondische
hertogdom? Of zelfs bij de Batavieren, hoewel er in hun tijd nog Been
Nederlands bestond, het land nog voor de helft water was en je zeker nog
niet van een staat kon spreken?
Alles heeft niet alleen zijn geschiedenis, maar ook zijn v66rgeschiedenis.
Hetzelfde probleem heeft de kunstgeschiedschrijving. Waar begint de kunst
eigenlijk?
Ergens in de prehistorie zou je zeggen, waarbij we al gauw denken aan zulke
schilderingen als in Lascaux (afbeelding 1), of in Chauvet. Die laatste zijn pas
kort geleden ontdekt en zijn voorbeeldig beschreven en gereproduceerd in
het boek Chauvet Cave; The Discovery of the World's Oldest Paintings.
De oudste schilderingen ter wereld - het is geen bluf, want moderne date-
ringsmethoden hebben vastgesteld dat deze sporen van menselijk handelen
meer dan 24.000 jaar oud moeten zijn - sommige voorstellingen in Chauvet
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Afbeelding 1

Schilderingen op de wand van de eerste galerij in Lascaux. (Zie bijvoorbeeld:
Mario Ruspoli, The cave of Lascaux; the final photographic record, London 1987, pp.
112/13)
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Opmerkingen over historie en prehistorie van het kunstbegrip

zijn zelfs 30.000 jaar oud. Dat is meer dan tweemaal zo oud als de schilde-
ringen in Lascaux, een ouderdom die de vondst van deze grote hoeveelheid
schilderingen des to opmerkelijker maakt.1
Maar ook al maken zulke ontdekkingen als in Chauvet van het schilderwerk
Altamira of Lascaux plotseling bijna recente kunst, toch blijft ook de leeftijd
van die inmiddels vertrouwde monumenten nog altijd overweldigend, en er
zijn talloze getuigenissen van een bijzondere ontroering die bezoekers in
onze eeuw bij het zien van de grotten hebben gevoeld.
Zo is er de inleiding van het boek Grondbeginselen der moderne kunst, geschre-
ven door de Franse, kubistische kunstenaar Ozenfant. Hij vertelt hoe hij ver-
keerde in een periode van grote onzekerheid over zijn richting als kunste-
naar. Om de een of andere reden reed hij - eind jaren twintig - in de
Dordogne en zijn auto kreeg pech (hij vermeldt met trots dat de motor vijf
paardekrachten had - het was waarschijnlijk een Bugatti) en daarom moest
hij een paar uur in de omgeving doorbrengen. Hij besloot tot een bezoek aan
de grotten van Les Eysis.
Eenmaal voor de prehistorische schilderingen overviel hem een diep gevoel
van ontroering, en met een klap besefte Ozenfant waar het voor hem om
moest draaien in de kunst: om het eeuwige en constante van de menselijke
geest.
'Ah, die handen', roept hij bijvoorbeeld uit naar aanleiding van werken als
op afbeelding 2, 'die silhouetten van handen, uitgespaard in een okeren
ondergrond! Ga ze bekijken. Ik beloof U de meest intense emotie die U ooit
hebt ervaren. De Eeuwige Mens staat U to wachten.'
Ozenfants boek is overigens vaak geestiger dan het wat dweperige van deze
ene passage doet vermoeden. Hij voorzag zijn traktaat bovendien van ver-
rassende afbeeldingen die visuele argumenten moeten geven voor zijn
ideeen over het fundamentele verband tussen onze psyche en die van men-
sen vele eeuwen her. Afbeelding 3 komt bijvoorbeeld uit het boek: de kop van
een Egyptische priester, gebaseerd op een vermaard houten beeld, bijna vier-
duizend jaar oud. Om de rand van de foto loopt een tijdstabel en op het
gezicht heeft Ozenfant een bril gezet. Het bijschrift luidt: 'Very American!'
De kunst van Ozenfant - die voorheen nogal modernistisch was, en goed
zou passen in de huizen die zijn vriend Le Corbusier ontwierp - ver-
anderde na deze er-aring met de prehistorische kunst, en ging inderdaad
gelijkenissen vertonen met de vormentaal en compositie van grotschilde-
ringen (afbeelding 4).
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Afbeelding 2

Contouren van handen in Les Eysies. Uit: Ozenfant, Foundations of Modern Art,
New York 1952 (eerste editie: Parijs 1931), p. vi.

12



Spiegels en kralen.
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Hoewel niet iedereen zo'n ingrijpende bekering heeft ondergaan als Ozen-
fant, zijn er genoeg anderen geweest bij wie de prehistorische kunst een diep
godsdienstige snaar lijkt to hebben geraakt. De Franse filosooof en schrijver
Bataille bijvoorbeeld, die al meteen bij het begin van zijn boek over Lascaux
een geschilderde parade van runderen en paarden met veel cursieven ty-
peert als: 'het zinnelijk teken voor ons van onze aanwezigheid in het heelal.'
De mess van Lascaux schiep volgens hem (opnieuw cursief) '... uit het niets
deze wereld van de kunst, waar de communicatie der geesten begint.'
Is het inderdaad kunst? En zo ja - is het dan het begin ervan en nog wel uit
het nets? Het gemak waarmee de makers van zulke schilderingen tot soort-
of zelfs bondgenoten worden verklaard (alsof wij de pigmenten hebben ge-
zocht, de duistere grotten hebben betreden, de fakkels ontstoken en de die-
ren getekend) - dat gemak staat natuurlijk in groot contrast tot wat we
eigenlijk weten over de individuen die deze sporen hebben nagelaten; over
de beweegredenen van hun werk, over hun keuze van motieven en of hun
voorkeur voor de plaatsen waar ze die aanbrachten.
Elke tekst over de betekenis van deze werken wordt geplaagd door onze-
kerheden; en iedere uitspraak die verder reikt dan C14-datering of mate-
riaalanalyse blijft uiteindelijk een vermoeden. Al zal ik nog een paar keer
terugkomen op deze geheimzinnige en tegelijk prachtige voortbrengselen
van menselijk vernuft, ik moet eerst duidelijk maken dat het woord 'pre-
historie' eigenlijk vooral om een andere reden in de titel voorkomt.

Het is een vaak gehoorde opvatting, dat eigenlijk pas van kunst kan worden
gesproken vanaf het moment dat zich een 'kunstbegrip' had ontwikkeld. In
vergelijking met wat wij de geschiedenis van de kunst noemen, is de ge-
schiedenis van het kunstbegrip veel jonger. Voor de Westerse traditie zou
die opvatting dan ook betekenen, dat er pas werkelijk beeldende kunst be-
staat, als zich eenmaal uitgesproken denkbeelden over een eigen, autonome,
en bijzondere waarde van artisticiteit begonnen to ontwikkelen - zeg vanaf
de periode van de Renaissance. Dit idee wordt zeer bondig tot uitdrukking
gebracht in de titel en opbouw van een indrukwekkend boek van de kunst-
historicus Hans Belting, dat gaat over de omgang met sacrale beelden in de
vroegchristelijke en Byzantijnse periode.
Hij bespreekt schilderingen als op afbeelding 5, die een bijzondere verering
genoten, een verering die veel meer van religieuze dan van esthetische aard
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Afbeelding 3

Uit: Ozenfant, Foundations of Modern Art, New York 1952, p. 201.
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4

Afbeelding 4

A. Ozenfant, 'La belle vie', 1929. Uit: Ozenfant, Foundations of Modern Art, New
York 1952, p. 336.
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Afbeelding 5

Madonna met kind (detail), ± 609, Rome, Panteon.
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is geweest. Vanwege dit verband met erediensten, noemde Belting zijn boek
Bild and Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst - een
geschiedenis van het beeld voor het tijdperk der kunst. Het tijdperk der kunst
begint in zijn ogen dan ook pas na de Middeleeuwen, 'omdat', zo schrijft hij,
'kunst toen een andere betekenis kreeg en erkend werd om zichzelf - kunst
als iets dat bedacht werd door een beroemd kunstenaar en werd omschreven
of bepaald door een echte kunsttheorie.'
Volgens deze opvatting bestaat er dus behalve een prehistorie van de mens-
heid, ook zoiets als een prehistorie van de kunst - de geschiedenis van de
vervaardiging en het gebruik van kunstwerken, v66r zich een behoorlijk idee
van kunst had ontwikkeld. Het idee dat er ook zoiets bestaat als kunst in
culturen en tijdperken waarin er, voor zover we weten, geen pertinente of
sophisticated opvattingen over bestonden, roept onmiddellijk de vraag op
wat die categorie van 'kunst' dan behelst. Wat is, kortom, kunst nu eigenlijk?

Deze schijnbaar simpele vraag - die toch ergens aan het begin van een
reeks over de geschiedenis van het kunstbegrip ter sprake moet worden
gebracht - is spreekwoordelijk berucht, en een van de meest gehoorde
antwoorden op die vraag is: kunst is datgene wat zo genoemd wordt - een
consensus-antwoord dus. Het is een veilig antwoord natuurlijk, maar het
heeft ook iets onbevredigends. Het leidt op zijn minst tot de problematische
gevolgtrekking, dat er dan eigenlijk geen kunst kan zijn geweest voordat er
een kunstbegrip bestond. Lascaux, de Burubudur, de piramides van Gizeh
- ze komen alleen maar voor in de geschiedenissen van de kunst, omdat ze
later, op enig moment in de geschiedenis van het moderne kunstbegrip, als
kunstwerken zijn opgevat - zo u wilt tot kunst zijn verheven. Ze zijn daar-
mee bovendien uit hun 'oorspronkelijk context' gehaald en in een nieuwe,
eigenlijk wezensvreemde omgeving geplaatst: het museum, het beschermd
stadsgezicht of de kunstverzameling.

Hoewel er inderdaad een groot verschil is tussen een Mariabeeld in een ka-
pel of een in een museum, geloof ik toch dat er iets schort aan die opvatting.
Hij verleent een soort willekeur aan de term kunst - alsof het alleen een
toverstaf van een moderne intellectuele interesse is geweest, die schilde-
ringen in Lascaux, de Arena-kapel of het Mauritshuis onder een noemer
brengt - alsof in essentie louter toeval bepaald heeft dat er zoiets beoefend
wordt als de kunstgeschiedenis, naast de geschiedenis van de oorlog, de
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Afbeelding 6

De zogenaamde'Venus van Willendorf, Naturhistorisches Museum, Wenen.
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Afbeelding 7

Johan Zoffany, Tribuna van de Uffizi to Florence, Collectie van Hare Majesteit de
Koningin van Engeland.
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landbouw of het koningschap.
Is het een vergissing om Rubens en Lascaux onder een noemer to brengen en
althans in principe deel uit to laten maken van een geschiedenis? Of is het
juist een misverstand dat de Willendorf-Venus (van 28.000 jaar voor onze
jaartelling) is geplaatst in een vitrine in het Naturhistorisches Museum in
Wenen (afbeelding 6), terwijl de Rafaels en Breughels in het tegenoverliggend
Kunsthistorisches Museum zijn ondergebracht?
De vraag is, om het anders to zeggen, of er een wezenlijk verband is tussen
de zeer diverse voorwerpen die Engelse kenners bestuderen op Zoffany's
schitterende schilderij van een zaal in de Uffizi to Florence (afbeelding 7),
waar schilderingen van de Madonna, beelden van Venus, Egyptische tem-
pelleeuwen, Romeinse kapitelen en zeventiende-eeuwse landschappen in
een categorie zijn gestopt.
Is er een of ander natuurlijk verband, dat rechtvaardigt dat dit soort voor-
werpen inderdaad nog altijd bijeen worden gebracht in overzichtswerken
van de beeldende kunst?

Ik geloof dat dit het geval is - de kunst had al een geschiedenis voordat er
een geschiedschrijving van was. Kunst was dus al uitgevonden voordat de
rubriek was uitgevonden; de vervaardiging van kunst (iets anders dan het
verzamelen van kunst) vertegenwoordigt in alle ons bekende samenle-
vingen, stammen of culturen zelfs een essentieel onderdeel van het bestaan.
Dat kunstproducten ook voor leden van andere culturen en latere generaties
van groot belang werden gevonden, is evenmin toevallig: het is niet zomaar,
dat vazen die in tempels thuishoorden, of als grafgiften aan de doden wer-
den meegegeven, ook later in andere culturen hun liefhebbers vonden, soms
een plaats kregen in kunstverzamelingen en in een geschiedenis worden
opgenomen met stillevens en portretten.
Die plaats is in mijn ogen dus een rechtmatige plaats, al heeft geen enkele
cultuur of periode zoveel zorg besteed aan dat recht als onze huidige. Ik zal
dus proberen om eigenschappen to noemen die zeer heterogene kunstwer-
ken gemeen hebben - eigenschappen die rechtvaardigen dat wij er, ook al is
dat vaak achteraf, het zegel 'kunst' aan hechten.

Als we beginnen met de term kunst en het gebruik ervan, is het allereerst
duidelijk dat het gaat om iets dat zich onderscheidt van pure natuur - van
een bloem wordt wel gezegd dat zij mooi, maar niet dat zij kunst is. Kunst is
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Afbeelding 8

Prieelvogels. Uit: J. Krebs, 'Animal language', in: H. Barlow, C. Blackmore M.
Weston-Smith (red.), Images and understanding, Cambridge, New York, Port
Chester, Melbourne, Sydney, pp. 154-167.
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hooguit bewerkte natuur, al moet die bewerking natuurlijk weer niet door de
natuur zelf zijn gemaakt - de Grand Canyon is een overweldigende bewer-
king van steen door wind en water, maar nu juist geen kunstwerk. Hetzelfde
geldt voor spinnenwebben of honingraten, al komen we met zulke, in wezen
al intentionele en intelligente constructies, dichter in de buurt van de echte
grensgevallen, zoals de dammen die door bevers met grote flexibiliteit en
variatie worden gebouwd; of, nog problematischer, de befaamde versie-
ringen die mannelijke prieelvogels aanbrengen in struikgewas, als onder-
delen van hun hofmakerij. Het is met het oog op wat volgt aardig om nog
wat nader bij de creativiteit van deze laatste diertjes stil to staan.
De prieelvogels hebben de - veel bestudeerde - eigenaardigheid om be-
paalde plekken opvallend to verfraaien. Ze doen dat door gewassen to orde-
nen tot een soort prieeltje, dat vervolgens voorzien wordt van gekleurde
slakkenhuizen, besjes of andere kleurrijke elementen. Het geheel dient uit-
eindelijk om vrouwtjes to lokken.
De keuze van het type versiering lijkt gedeeltelijk to worden bepaald door de
voorkeur van de individuele vogels zelf. Bemoeizuchtige onderzoekers in
het veld hebben de vogels op verschillende manieren getoetst - bijvoor-
beeld door in het prieel van een vogel die zich concentreerde op rode ele-
menten, in diens afwezigheid heimelijk wat anders gekleurde, schijnbaar
even goede stukjes papier of blad toe to voegen. Deze werden door de vogels
onmiddellijk bij terugkomst geagiteerd - om niet to zeggen verontwaar-
digd - verwijderd. Het voorbeeld dat u ziet op afbeelding 8 toont zo'n vogel
met zijn schatkamer.
Waar dient zulk gedrag toe? Volgens darwinistische principes zou de kans
op nageslacht door de voorkeuren van de wijfjes moeten worden verhoogd.
En daar lijkt het ook op: want in hun onderlinge competitie geven de man-
netjes niet alleen blijk van meer of minder smaak in hun arrangement (een
eigenschap waarvan de selectieve waarde op het eerste gezicht twijfelachtig
is): het verzamelen van een mooie, geordende aankleding kost de mannetjes
daarbij veel inspanning en bewijst dus hun conditie - en dat des to meer
omdat ze ook bij elkaar op roof uitgaan of doelbewust de aankleding van an-
dermans prieel proberen kapot to maken. De mannetjes met goed onderhou-
den prielen hadden ook aanzienlijk vaker succes bij wijfjes, dan die met een
goedkoper variant, zoals de gedragswetenschappers nauwkeurig hebben
vastgesteld.
Met enige moeite en poetische vrijheid zou men zich een boek kunnen voor-
stellen met de titel De kunst van de prieelvogel. Zo'n titel zou bovendien een
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andere betekenis van kunst met zich meebrengen - kunst in de betekenis
van een handeling of product dat een speciale vorm van kunnen vereist -
iets wat moeilijk is, speciale kennis of speciale toewijding vereist. Beroemd is
de uitspraak van de negentiende-eeuwse schilder Max Liebermann: 'Kunst
kommt von konnen - wenn es von willen kam, wurd es Wullst heissen'. Deze
betekenis, die we terugvinden in samenstellingen als 'geneeskunst', of
'schermkunst', breidt zich ook uit tot bijzondere waardering - iets is een
hele kunst, of juist geen kunst. Een verbijzondering van dit begrip vinden we
weer in het - nagenoeg uitgestorven - gebruik van het woord kunst met
een hoofdletter, waarmee weer een bijzondere vorm van distinctie wordt
aangegeven.
Deze korte verkenning van het taalgebruik geeft vooralsnog de volgende
betekenis aan kunst: iets wat mensen doen dat bijzonder is en een zekere
kennis, en toewijding, en ook aanleg vereist. Dit is, toegegeven, niet erg ver-
rassend, en bovendien nog ruim genoeg om ook sport of hoofdrekenen to
beschrijven, maar de constatering helpt toch al een eindje op weg. Bij
beeldende kunst gaat het in het bijzonder om objecten die zijn gemaakt om
naar to kijken, en die een minimale duurzaamheid hebben.

Laten we nu eens een andere invalshoek proberen en niet langer kijken naar
de term kunst, zoals hij tegenwoordig in het Nederlands voorkomt, maar
naar de soort voorwerpen of activiteiten waarvoor die term wordt gebruikt
in de bijzondere zin van de samenstelling 'kunst-geschiedenis'.
We zouden een overzichtswerk voor kunnen stellen van de kunstgeschiede-
nis - voor het gemak, de Westerse kunstgeschiedenis. Stel dat het een be-
knopt overzicht is, waarin zo'n honderd monumenten of voorwerpen zijn
afgebeeld - de piramiden to Gizeh natuurlijk, een Griekse tempel, een
Griekse vacs, een Romeinse triomfboog, een Byzantijns mozaiek en zo ver-
der.

Ik denk dat het dan gaat om producten van twee soorten van menselijk ge-
drag, die elkaar gedeeltelijk overlappen. De eerste is 'bijzonder waken' en de
tweede beelden maken', - afbeeldingen dus.
Die eerste term, 'bijzonder maken', is een rechtstreekse vertaling van
een Engelstalige formule, 'making special', die de wetenschapster Ellen
Dissanayake heeft gepropageerd als alomvattende typering van het mense-
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Hans Holbein, Christina van Denemarken, Londen, National Gallery.
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Afbeelding 10

Sander Bening en werkplaats, Getijdenboek van Louis Quarre, c. 1488 (maand
Maart, detail).
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lijk gedrag dat kunst produceert - ik zal straks op dat 'making special' uit-
gebreider terugkomen. De andere rubriek (het waken van afbeeldingen) hgt
meer voor de hand als we spreken over beeldende kunst, al is niet elke vorm
van beeldende kunst op het afbeelden gebaseerd. Het is de moeite waard om
bij de notie van het afbeelden stil to staan.

Het beeldproducerend vermogen van de mens lijkt enigszins op het taal-
vermogen maar verschilt er toch wezenlijk van. Net als het taalvermogen
lijkt het vermogen om beelden to produceren een aangeboren aangelegen-
heid. Alle kinderen kunnen het op een zekere leeftijd leren, en de vroege
tekeningen van kinderen uit zeer verschillende culturen en tijdvakken lijken
zeer sterk op elkaar. Net als bij taal ontwikkelen samenhangende groepen
mensen eigen, unieke vormen en gebruiken in het afbeelden, zij het in veel
mindere mate dan bij taal het geval is. Ondanks zulke verschillen in conven-
tie en vorm van beeldproducten zijn de producten voor leden van zeer ver-
schillende gemeenschappen zonder bijzondere instructie in hoge mate be-
grijpelijk, wat weer geheel anders is dan bij verschillende talen.
Tenslotte (en ook hier treedt op zijn minst een gradueel verschil op met taal,
al kan ik me ook voorstellen dat taalkundigen dat misschien zouden
bestrijden), kan zich een groot verschil voordoen in de sophistication en
complexiteit van afbeelden, niet alleen bij individuen van een en dezelfde
cultuur of gemeenschap, maar ook tussen culturen en generaties binnen
culturen. 'Competence' (om deze chomskiaanse term to gebruiken), is in
beeldproductie met andere woorden iets dat niet alleen per individu geleerd
kan worden, maar zich ook over generaties kan ontwikkelen, waarbij het
niveau van competence (of know-how) tussen de ene en de andere
gemeenschap nogal kan verschillen.
Die verschillen doen zich trouwens ook voor in de toepassing van het beel-
dend vermogen. Niet in iedere cultuur wordt het beeld bijvoorbeeld benut
om huwbare vrouwen (of mannen) in portretvorm aan mogelijke huwelijks-
kandidaten to tonen. Tegenwoordig worden op deze manier foto's intensief
door huwelijks- of contactbureaus gebruikt, maar al veel eerder kwam iets
dergelijks voor bij Europese vorstenhoven - afbeelding 9 toont het portret
dat Hans Holbein de Jongere maakte (op perkament, zodat het goed
vervoerd kon worden) van Anna Cleef - dit werd geschilderd voor Hen-
drik de Achtste, die op zoek was naar een gemalin (het huwelijk ging door,
al bleek het niet erg geslaagd).
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J

Afbeelding 11

I

t

O.

Simon Bening, Terugkeer van vlucht naar Egypte, getijdenboek, Brugge/Gent c.
1525.
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Afbeelding 12

Getijdenboek en psalter, Noord-Frankrijk, 14de eeuw Tresor de la Cathedrale de
Liege, Luik.
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Het beeld functioneert hier in grove zin als substituut, en hoewel deze speci-
fieke, wat praktische variant van substitutie zoals gezegd lang niet overal
voorkomt, is substituering op een of ander niveau wel degelijk fundamenteel
voor veel, zo niet alle menselijk beeldgebruik. Niet alleen voor huwelijks-
kandidaten maken afbeeldingen dat wat afwezig is aanwezig - althans
gedeeltelijk, in zekere mate en dat uitsluitend voor het oog. Elk beeld doet
dat.
Het gaat om een imaginaire aanwezigheid, die door het materiele beeld toch
tegelijkertijd concreet is - die, met andere woorden, door het beeld toch een
beetje een echte aanwezigheid wordt.
Omdat beelden een substituerende aanwezigheid creeren, komen afbeel-
dingen ook regelmatig voor op een plaats waar het echte voorwerp had
kunnen, of had moeten zijn. In verbazend veel voorbeelden van beeldende
kunst loont het de moeite om de vraag to stellen of de afbeelding niet is aan-
gebracht op plaatsen waar het afgebeelde zich evengoed had kunnen bevin-
den of zich daadwerkelijk bevonden heeft.
In getijden- en gebedenboeken uit de Nederlanden van de vijftiende en zes-
tiende eeuw treft men bijvoorbeeld soms een prachtig type decoratie aan in
de marges van de pagina's, zoals de insekten en bloemen op afbeelding 10, of
een soort penningen met afbeeldingen van heiligen op afbeelding 11. Het
lijken op het eerste gezicht louter voortbrengselen van een beeldende esprit,
maar onlangs is duidelijk gemaakt dat de geschilderde pelgrimspenningen
hun directe voorgangers hadden in daadwerkelijk pelgrimspenningen -
heilige souvenirs, die de vrome reiziger meenam uit heilige plaatsen en die
inderdaad in gebedenboeken konden worden aangebracht - zoals duidelijk
blijkt uit dit voorbeeld van afbeelding 12, waar echte pelgrimsteken aan een
paging zijn genaaid, met handtekening van Ferdinand I.
Ook de mooie bloemen en vlinders hebben een voorouderschap in echte
bloemen en insecten die in getijdenboeken werden ingeplakt bij de geeigen-
de maand van het geeigende seizoen - zoals in herbaria dus. Sommige
decoraties zijn ook met grote opzet zo geschilderd, alsof het beeld een volle-
dige vervanging kan zijn van het echte ding - waarbij de grap natuurlijk
ook is, dat ze nu juist geschilderd in plaats van echt zijn - ook de speld is
verzonnen, net als de schaduw op de pagina.
Dit spel van plaatsvervangen, dat zo wezenlijk is voor het afbeelden, heeft
zich, zoals misschien elke vorm van kunst, vooral bewezen in rituele en
godsdienstige context - in de omgang met de doden en de goden. Over de
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Afbeelding 13

Zogenaamde 'laat-geometrische' amfoor, ca. 750 v. Chr. Nationaal Archeolo-
gisch Museum, Athene.
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Afbeelding 14

Duits speelgoed; illustratie uit A. Ozenfant, Foundations of Modern Art.
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gehele wereld en in zeer verschillende tijden hebben bij uitstek giften nogal
eens een verbeelde vorm aangenomen - dat kan gaan om concrete objecten
als offergaven, wijgeschenken of grafgeschenken, maar ook om complexe
handelingen die aan de doden of goden werden gewijd - rituelen van rouw,
lijkspelen of offerandes.
Nagenoeg alle kunst die we aantreffen in de beginzalen van grote musea -
Het Nationaal Archeologisch Museum to Athene, het Louvre, het Metropo-
litan Museum in New York bijvoorbeeld - valt in deze categorie. Het zijn niet
zozeer gebruiksvoorwerpen, alswel afbeeldingen van voorwerpen en gebrui-
ken, speciaal vervaardigd als substituties op verschillende niveaus. In het al
genoemde Grieks Nationaal Archeologisch Museum vindt men bijvoorbeeld
spectaculair Grieks, zogenaamd 'geometrisch', vaatwerk uit de achtste eeuw
v.Chr. (afbeelding 13). Het ligt voor de hand om to denken dat we hier to
maken hebben met gebruiksvoorwerpen - met vaatwerk dat een utilitaire
functie had. Maar dat lijkt vaak niet het geval to zijn geweest. Vazen als deze
zijn soms bijna twee meter hoog - en het is niet altijd duidelijk welk nut ze
in het dagelijks leven gehad zouden kunnen hebben. Dit soort grafgiften (de
nu gangbare benaming van Dipylon-vazen voor dit type aardewerk is
ontleend aan een belangrijke vindplaats - de Dypilon-begraafplaats in
Athene), had niet zozeer een praktische, alswel een symbolische functie -
het zijn in feite vergrote afbeeldingen, elaboraties zo u wilt, van gebruiks-
aardewerk. Ook de afbeeldingen op de vazen bevatten weer substituties
voor rituele handelingen die bij begrafenissen inderdaad konden plaatsvin-
den - het rouwen om de lijkbaar en de lijkspelen die ter ere van een dode
konden worden georganiseerd.

Ozenfant zette in zijn boek onder meer een afbeelding van Duits speelgoed
naast Egyptisch poppetjes, om to laten zien hoe verwant de moderne mens in
wezen was met de aloude Egyptenaar (afbeelding 14 en afbeelding 15). Die
verwantschap bestaat natuurlijk ook, maar het voorbeeld is niet helemaal
gelukkig. De Egyptische figuurtjes hadden in dit geval namelijk een geheel
andere bestemming dan het Duitse speelgoed. Bij het Egyptische voorbeeld
gaat het alweer om grafgiften: substituten van dienaren die aan de voorname
dode werden meegegeven in verbeelde vorm. Zulke giften hebben inder-
daad met speelgoed gemeen dat ze 'doen alsof' - dat het om een vorm van
fictie gaat, die zelfs een element van spel bevat.. Maar het spel is hoogst se-
rieus.
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Afbeelding 15

F 1 i
a

c

Egyptische stoet bedienden; illustratie uit A. Ozenfant, Foundations of Modern
Art.
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Afbeelding 16

Grafgiften (circa 900 n. Chr. ?), Nationaal Museum, Peking.
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Als we over grote tijd en afstand een vergelijking zoeken met onze Egyp-
tische poppen, kunnen we misschien beter naar China gaan - naar het His-
torisch Museum in Peking bijvoorbeeld. De figuurtjes en hun boot van
afbeelding 162 zijn geen speelgoed, maar net als in het Egyptische geval, een
grafgift. Het is bepaald niet ondenkbaar dat deze verbeeldingen ook in de
plaats zijn gekomen van dienaars die in een eerder stadium daadwerkelijk
werden geofferd. In het Verre Oosten is de gedachte dat beelden in de plaats
kwamen van mensenoffers al in vroege teksten tot uitdrukking gebracht -
zo kennen de Japanners de legendarische figuur van Nomi no Sukune (die
ergens rond 270 geleefd zou moeten hebben), aan wie verschillende
uitvindingen worden toegeschreven, waaronder het voorschrift dat het
gebruik om belangrijke dienaren van een opperhoofd niet langer levend to
begraven, zou moeten worden gestaakt, en dat '... figuren van aardewerk
hun plaats zouden dienen in to nemen.'
Of de geschiedenis zich inderdaad zo voltrokken heeft, is zeer de vraag -
maar de tekst geeft hoe dan ook iets zeer belangrijks aan over het gebruik
van afbeeldingen van mensen in begrafenisrituelen; een gebruik dat zowel in
de culturen van het Nabije en Verre Oosten voorkwam, als in de Mediter-
rane en de Zuid-Amerikaanse culturen. Het suggereert inderdaad een ver-
bazende verwantschap tussen de verschillende wereldculturen in het ge-
bruik van beelden.
In deze context is het fascinerend dat zo ongeveer het oudste beeld dat er
bestaat - de zogenaamde man van Brno (restanten van een pop gesneden
uit mammoetivoor uit circa 30.000 v.Chr., gevonden in Tsjechie) - nu juist
aangetroffen is in een graf (afbeelding 17). De begraven man was zo'n veertig
jaar oud en had behalve deze pop, ook een halsketting met kralen van ivoor
en bijzondere schelpen mee in het graf genomen - of gekregen.

Vanaf vroege - zo niet de vroegste - tijden zijn niet alleen de doden, maar
ook de goden veelvuldig met substituties, in plaats van echte offers geeerd.
Dit is, net als het vorige, een zeer breed terrein, en misschien mag ik ook hier
met een enkele verwijzing volstaan, en wel naar een beeldvorm die u allen
welbekend is uit de klassieke architectuur. Architectonische siermotieven als
de festoen of de runderschedels (bucrania) zijn in oorsprong stenen afbeel-
dingen van offerandes, die in de Griekse en Romeinse tijd daadwerkelijk in
de tempels aan de goden ten geschenke werden gegeven. Zo zijn er ook
runderen gevonden uit zilverplaat; een duurder, en duurzamer verbeelde
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Afbeelding 17

De zogenaamde 'man van Brno', Mammoet-ivoor, Archeologisch Museum, Brno.
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ariant van de organische runderen die per traditie aan een godheid konden
worden geschonken.

Over de nauwe relatie tussen beeldgebruik en ritueel in vroege culturen zou
- uiteraard - nog veel meer verteld kunnen worden. Er is genoeg mate-
riaal voor een hele cyclus lezingen. Maar ik wil nu, zoals beloofd, van dat
ene zeer wezenlijk aspect van beeldende kunsten, de verbeelding, overgaan
naar een andere essentiele karaktertrek - naar 'making special', de formule
die door Ellen Dissanayake is geintroduceerd in een nieuwe poging om aan
to geven wat kunst, als een vorm van gedrag, zou kenmerken. Zij deed dat
onder andere in een boek met de titel Homo Aestheticus; where Art comes from
and why.
Gezien de ambitie van die vragen is haar omschrijving uiteindelijk verras-
send simpel. Zij wijst erop, dat het een typische eigenschap is van de mense-
lijk soort - een van de vele die onze soort in mentaal opzicht doet verschil-
len van andere soorten - om het 'bijzondere' op to merken en eventueel to
koesteren. Zij claimt ook dat het bij tijd en wijle cultiveren van het bijzondere
in belangrijke mate kan hebben bijgedragen tot de overleving van de mense-
lijke soort. Kunst, in brede zin opgevat als 'bijzonder maken', wordt vooral
gebruikt om plaatsen of handelingen to markeren die zich van het gewone of
alledaagse moeten onderscheiden. Daarom is het ook verwant aan het ritueel
en kan kunst ook vaak optreden in de context van rituelen. In het ritueel
kunnen gebaren worden gestileerd, worden woorden en zinsneden gebruikt
die afwijken van het dagelijks taalgebruik, en speelt vaak ook kleding een rol
die in de dagelijkse omgang niet wordt gedragen.
Die afstand tot het gewone geldt vaak ook voor artistieke middelen. Door
woordkeus, maar ook door ritmiek, formalisering en het gebruik van klank-
overeenkomsten die in de omgangstaal maar zelden, en als het ware toeval-
lig, voorkomen, onderscheidt de oude poezie zich van andere taaluitingen;
in muziek maakt de regulering en ordening van geluiden, tonen en herha-
lingen, klankpatronen bijzonder ten opzichte van het gewone geluid dat ons
omgeeft; en in ornamentiek en beeldende kunst zijn het opvallende kleuren,
bijzondere contrasten en geordende patronen die bij de activiteit van 'ma-
king special' worden gebruikt.
Dit roept onmiddellijk een vergelijking met de prieelvogel op, die immers
ook een bepaalde plaats markeert en bijzonder maakt door dit soort ingre-
pen met kleuren en ordeningen - door zijn prieel of to laten steken tegen de
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omgeving en dus bijzonder to maken. De middelen die de vogel gebruikt,
lijken dus sterk op middelen die in de beeldende kunst ook voorkomen.
Menselijke visuele perceptie is in hoge mate verwant aan de waarneming
van allerlei dieren, en het is op zich dus niet verwonderlijk dat de evolutie,
als om markeringen of opvallende trekken wordt gevraagd, uit het hetzelfde
repertoire put dat mensen gebruiken om speciale aandacht to vragen.
Streepmotieven, zigzaglijnen, verzadigde kleuren, symmetrieen treden op in
de natuur, zowel als in de cultuur wanner iets opvallend moet zijn (en dus
ook in dat grensgeval tussen natuur en de cultuur, de constructies van
prieelvogels).
Er zijn natuurlijk ook geweldige verschillen tussen mensen- en natuurwerk:
de rol van duurzaamheid en de herinnering bijvoorbeeld bij de constructie
en het onderhoud van bijzondere constructies, of het belangrijke verschil dat
onze cooperatieve soort (met zijn geweldige interesse in de eigen stam of
gens, zijn genetische voorouders en de totems of goden van de eigen stam),
dit 'making special' wordt vaak juist gebruikt als een gelegenheid tot sa-
menwerking of groepsversterking, en zo een teken maakt dat markeert wat
van belang is voor een gemeenschap. (In die versterking van samenwerking
zou volgens Disanayake trouwens het evolutionair voordeel van 'making
special' schuilen voor de menselijke soort.)

Die verbijzondering kan dus allerlei vormen aannemen, maar als we het
hebben over beeldende kunst gaat het ook om een bijzonder formaat of bij-
zondere materialen - duurzaam, kostbaar, exotisch materiaal of alle drie
tegelijk.
Een van de oudste en bekendste beschrijvingen van een artistieke onderne-
ming is to vinden in de Bijbel, waar de bouw van de tempel to Jeruzalem
door Salomo wordt beschreven. De volgende bijbelpassage is erg lang, maar
bijzonder illustratief voor de neiging tot 'making special' in menselijke ge-
meenschappen.
Onder meer in II Kronieken wordt vermeld dat Koning Salomo allereerst aan
Churam, de koning van Tyrus het verzoek over laat brengen om ceders to
zenden - duur, duurzaam en exotisch hout. Want, legt Salomo uit:

Ik ga een huis bouwen voor de naam van de Here, mijn God, om
hem to heiligen, om voor zijn aangezicht to brengen welriekend
reukwerk, bestendig toonbrood, en brandoffers des morgens en
des avonds, op de sabatten, op de nieuwe maanden, en op de fees-
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ten van de Here, onze God. Dit is een altijd durende verplichting
voor Israel. Het huis dat ik ga bouwen zal groot zijn, want onze
God is groter dan alle goden. Wie zou in staat zijn voor Hem een
huis to bouwen; want zelfs de hemel der hemelen kan Hem niet
bevatten. Wie ben ik dan, dat ik voor Hem een huis zou bouwen?
Nu dan, zend mij een man die bedreven is in de bewerking van
goud, zilver, koper, karmozijn en blauwpurper, en die het verstaat
graveerwerk to vervaardigen, samen met vaklieden die bij mij in
Juda zijn, en waarvoor mijn vader David gezorgd heeft. Zend mij
ook ceder-, cipressen- en algummimhout van de Libanon, want mij
is bekend dat uw knechten de bomen de Libanon weten to vellen;
en zie, mijn knechten zullen uw knechten helpen hout in overvloed
voor mij gereed to maken, want het huis dat ik ga bouwen zal
groot en wonderbaar zijn.

Churam, koning van Tyrus, vindt het kennelijk een goed plan en antwoordt
onder meer:

Ik zend dan een bekwaam man, begiftigd met inzicht, Chu-
ram-Abi, zoon van een vrouw uit de dochters van Dan wiens vader
een Tyrier was; hij heeft verstand van goud zilver, graveerwerk ...,
[et cetera].

En dankzij zijn kennis en zijn gaven kan Churam-Abi een bijzonder rijk
tempelcomplex verwezenlijken, zoals uit de gedetailleerde beschrijvingen
blijkt: niet alleen door een overvloed aan goud en kostbare materialen, maar
ook door de toevoeging van talloze afbeeldingen - zo bouwde hij

... voor het huis twee zuilen, vijfendertig el hoog, met een kapiteel
erboven van vijf el. Ook maakte hij slingers om de rand, die hij
aanbracht op de top der zuilen, en hij maakte honderd granaat-
appels en hechtte ze aan de slingers.

Ik hoop dat duidelijk is dat deze citaten beknopt alle elementen bevatten die
zojuist zijn besproken: het gaat om een geschenk aan God, die de god is van
de stam, het wordt een duurzaam ereteken, dat zich in bouw op allerlei
punten onderscheidt van de doorsnee bouwactiviteit; de elementen die God
moeten behagen - het goud, de glans, de rijke bewerking, de indrukwek-
kende schaal van het geheel - worden ook door zijn volk zelf op prijs ge-
steld, net zoals de andere offergaven die God in zijn tempel moet ontvangen
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zaken betreffen die stervelingen prettig of lekker vinden - welriekend
reukwerk, goede en bijzondere spijzen. Deze offers moeten weer bij speciale
gelegenheden worden gebracht (de dagen worden vermeld) en dit is een
duidelijke plicht van de gemeenschap of stam. Verder bevat de beschrijving
voorbeelden van tot beeld gestolde gaven (festoenen van in koper uitge-
voerde granaatappels).
De schrijvers van het boek Koningen en de Kronieken zwelgen werkelijk -
niet alleen hier maar ook in de uitgebreide beschrijvingen die volgen - in de
rijkdom en ook schoonheid van het gebruikte materiaal; de koning doet zeer
bijzondere uitgaven en heeft van meet of aan de uitdrukkelijke intentie om
een bezienswaardigheid to bouwen.3
Zou de tempel niet zijn verwoest dan zou het gebouw ook zeker hebben
behoord tot die lijst van honderd monumenten uit de kunstgeschiedenis.
Interessant is bovendien dat zo'n ondememing ook tot geschiedschrijving
uitnodigt: de beschrijving in de Bijbel is immers al een rudimentaire vorm
van kunstgeschiedenis - de maker van dit bijzondere project is niet een
willekeurige knecht, maar een man wiens naam wordt overgeleverd, net als
zijn herkomst en familie zelfs; verderop in het bijbelboek worden bovendien
ook zijn werk en zijn specifieke capaciteiten beschreven.

Hoewel de status van de kunstenaar pas goed moest worden ontwikkeld in
de moderne tijd, blijkt dus dat ook in een periode waarin de kunst - die
activiteit van verbeelden en het bijzonder maken - nog grotendeels gerela-
teerd was aan de religie, ambachtslieden toch distinctie en roem konden
verwerven vanwege het bijzondere karakter van hun werkzaamheden -
omdat ze zich onderscheidden van andere ambachtslui als timmerlieden,
smeden, bakkers of wevers.
En al is de universele kunstgeschiedenis een uitvinding van veel later- da-
tum, de gedachte om gegevens over de kunstenaar in de eigen geschied-
schrijving to vermelden was dus al in de vroege Oudheid bekend. Het is
daarom ook wel begrijpelijk dat er naast de archeologie - die zich ook, of
juist bij uitstek, bezighoudt met het onderzoek naar het gewone en zelfs ba-
nale - er ook een aparte tak van historisch onderzoek bestaat, de kunst-
geschiedenis, die zich juist bij uitstek bezighoudt met die fascinerende en
eigenaardige 'special objects' die elk bekend volk bij gelegenheid - vaak
gelegenheden van godsdienstige en rituele aard - heeft vervaardigd.
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Het zal al met al duidelijk zijn dat ik wil betogen dat er tussen het functione-
ren van tempels en tempeldecoraties in hun oorspronkelijke context, en de
veel latere bewondering van dergelijke complexen door liefhebbers en toe-
risten niet per se een abrupt en onoverbrugbaar verschil is, maar integendeel
een verband en een begrijpelijke overgang.
Juist omdat men zich voor de doden en de goden vaak grote inspanningen
getroostte, en men hen als het ware wilde verwennen met bijzondere vor-
men van materiaalkeuze en vakmanschap, konden dergelijke produkten ook
buiten de context van het ritueel gewone stervelingen boeien - daar waren
ze in zekere zin ook voor gemaakt.
Niet alleen voor de beeldende kunsten, maar ook voor de muziek en de dans
en zelfs het toneel geldt immers vaak dat de geschiedenis van deze kunst-
vormen een oorsprong vindt in de tempels en heiligdommen. Maar ze heb-
ben zich soms kunnen emanciperen tot een publieksvermaak dat ook zonder
altaar of religieus ritueel wordt georganiseerd.
In de Westerse traditie geldt dit zelfs voor de sport onze huidige Olym-
pische spelen zijn een bewuste, bedachte herleving van de Griekse spelen,
die een sacraal karakter hadden. Maar ook in de Oudheid zelf valt een over-
gang to constateren tussen bijvoorbeeld de wedstrijden die door de Etrusken
als onderdeel van een begrafenisritueel werden georganiseerd en de Ro-
meinse spelen, waar het aspect van het ritueel nagenoeg geheel week voor
dat van het publieke vermaak. Van een gift aan de goden of voorvaderen
werden de spelen in Rome duidelijker wat ze in beginsel toch 66k al waren
- een gift aan de stam of een aan een groep binnen de stam.
Spelen vormen een bezienswaardigheid op korte termijn, maar op analoge
wijze kunnen ook duurzame producten (bijzondere voorwerpen, bijzondere
gebouwen) een bezienswaardigheid vormen, die latere generaties of andere
volkeren niet h6even to herkennen of waarderen, maar wel gemakkelijk
kunnen erkennen - een gevolg van de activiteit die Dissanayake 'making
special' noemt.

Laten we als voorbeeld een beroemde passage noemen uit de dagboeken van
de kunstenaar Albrecht Diirer, geschreven in 1520 toen hij in Brussel rond
het hof van Maximiliaan verbleef. Het was een jaar na de aankomst van
Cortez in Mexico, en om zijn vorst to behagen had deze al een aantal voor-
werpen aan de toekomstige Karel V gezonden, om een beeld to geven van
het land dat hij ging veroveren - en de cultuur die hij to gronde zou richten.
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We zouden misschien verwachten dat men in het begin van de zestiende
eeuw nog Been waardering kon opbrengen voor zulke heidense producten
in een geheel ander idioom dan het bekende. Toch schrijft Durer op 27 au-
gustus in zijn dagboek over 'schitterende voorwerpen' die hij daar zag,
'mooier om to zien dan wonderen': 'Deze dingen waren allemaal zo kostbaar,
dat ze zijn geschat op meer dan honderdduizend gouden florijnen. Al mijn
levensdagen heb ik nets gezien dat mijn hart zo verheugde als deze dingen,
want er zaten prachtige kunstwerken onder, en ik stond verbaasd over het
subtiele vernuft van mensen in vreemde landen. Ja, ik kan net tot
uitdrukking brengen wat ik daar allemaal heb gedacht.' Hoe die Azteekse
schatten eruit hebben gezien is net meer precies bekend. In de collectie van
de Habsburgers bevindt zich een met kleurige veren versierd schild, dat
inderdaad spectaculair is - en waarschijnlijk daar ook al in dat Brusselse
vertrek heeft gelegen waar Durer werd overvallen door gedachten die hij
net kon uitdrukken.

Uit Ddrers beschrijving ('een zon van goud, twee ellen breed, en een maan,
even groot, geheel van zilver') is al of to leiden dat het net om doorsnee
gebruiksvoorwerpen ging, maar om speciale objecten, van kostbaar mate-
riaal en vermoedelijk vaak met ceremoniele functies. Natuurlijk had de hef-
tigheid van Diirers reactie ook to maken met de bijzondere herkomst van al
die objecten. De nieuw ontdekte wereld stimuleerde in heel Europa de be-
langstelling voor exotische en wonderlijke zaken.. Het droeg ook bij tot de
belangstelling voor 'Kunst- and Wunderkammer', rariteitenkabinetten, die
tot de voorlopers horen van onze musea.
Het zeldzame en het bijzondere liggen dicht bij elkaar. Zo kunnen ook
voorwerpen die in hun eigen wereld misschien net zo uitzonderlijk zijn, in
een andere omgeving zeldzamm en geliefd worden: het zijn de spreekwoor-
delijke spiegels en kralen. Dat geldt niet alleen bij verplaatsing over afstand,
maar ook in tijd: het is natuurlijk prachtig als bij de aanleg van een snelweg
ergens in Nederland opeens gebruiksvoorwerpen tevoorschijn komen van
duizenden jaren geleden. Ze zullen in de krant worden getoond, door on-
derzoekers worden gekoesterd, en, als het rijk het toestaat, zullen verzame-
laars er graag geld voor betalen. Toch is ook in zulke gevallen duidelijk, dat
we tussen al die bijzonder geworden, zeldzame voorwerpen weer speciaal
oog hebben voor de heel bijzondere: voor afbeeldingen, als die ertussen zit-
ten, of voor voorwerpen van goud - voor spiegels, kortom, of kralen.
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Spiegels en kralen.
Opmerkingen over historie en prehistorie van het kunstbegrip

De sprong van de twintigste eeuw naar de echte prehistorie (waar de kunst
ooit moet zijn begonnen) is erg groot. Het zal waarschijnlijk nooit duidelijk
worden waar de menselijk activiteit van 'making special' de eerste blijvende
sporen opleverde die we als kunst zouden kunnen bewonderen en koeste-
ren. Misschien dat deze afbeelding 18 (vuistbijl uit ca. 80.000 v.Chr.) het
oudste voorbeeld is. Het bijzondere aan dit gereedschap is niet zijn vorm -
er zijn vele andere varianten aangetroffen. Het eigenaardige is, dat deze
steen toevallig een zichtbaar fossiel heeft bevat - een door de natuur
gemaakte afbeelding van een schelp. De maker van de vuistbijl heeft deze
afbeelding bewaard - en niet zomaar. Het is duidelijk dat hij geprobeerd
heeft om, door zorgvuldig kappen, de schelp in het midden to brengen van
zijn instrument - om door een bijzonder symmetrie het beeld nog meer
bijzonder to maken. Het is daarmee een eerbiedwaardig voorbeeld van die
liefde voor het speciale en het verbeelde waarmee de natuur onze soort ken-
nelijk mee heeft behept.
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Afbeelding 18

Vuistbijl, ca. 80.000 v.Chr., Museum of Birmingham.
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Spiegels en kralen.
Opmerkingen over historie en prehistorie van het kunstbegrip

Noten

1. Of ze overigens daarmee inderdaad de oudste bewaard gebleven schilderin-
gen zullen blijven, is nog maar de vraag: een paar maanden geleden werd in
de kranten vermeld dat er in Australia schilderingen zouden zijn gevonden
van meer 40.000 jaar geleden, maar daar heb ik nog Been afbeelding van ge-
zien.

2. Dia rivierboot en woonhuis aardewerkmodellen uit graven in de provincie
Kwan Toeng, Peking Historisch Museum; Parijs (huisjes) Muse Cernuschi.

3. De beschrijving zelf dateert van na de Babylonische ballingschap, en een
mengsel van nostalgie en propaganda heeft op de tekst de nodige invloed
gehad.
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De Griekse beeldhouwkunst

H.W.A.M. Sancisi-Weerdenburg

In 1764 publiceerde Winckelmann zijn Geschichte der Kunst des Alterthums.
Met dit monumentale werk werd de Griekse beeldhouwkunst bij een groot
publiek in Europa geintroduceerd en voor het eerst als zodanig geidentifi-
ceerd. Althans, dat werd algemeen gedacht. Winckelmann was zelf nooit in
Griekenland geweest en zijn enthousiaste bewondering voor de Griekse cul-
tuur was gebaseerd op de bestudering van Romeinse marmeren kopieen van
Griekse beelden. De herontdekking van de klassiek Griekse beeldhouwkunst
had, zo kunnen we achteraf zien, een tweedehands karakter. Vanaf het begin
van de zestiende eeuw waren er in Rome tal van kunstwerken uit de oud-
heid opgegraven of opgedoken. Antieke kunstwerken en onderdelen van an-
tieke gebouwen werden opnieuw gebruikt ter verfraaiing van Renaissance-
paleizen.1 De klassieke kunst diende tevens als voorbeeld waaraan kunste-
naars zich spiegelden en dat ze tot voorbeeld namen. De Oudheid werd be-
schouwd als een periode waarin de schone kunsten een bijna niet to over-
treffen niveau hadden bereikt. Vooral de klassieke periode uit de Griekse
geschiedenis, dat wil zeggen de vijfde en de vierde eeuw, gold als hoogte-
punt. Dat wilt men in de Renaissance overigens voornamelijk uit de litera-
tuur. Namen als die van Pheidias, Polykleitos, Apelles en Polygnotos waren
bekend en ook titels van kunstwerken werden vermeld, maar het werk zelf
was ofwel verloren gegaan of niet meer bekend. Pas in de late achttiende
eeuw werden er met enige regelmaat reizen naar Griekenland ondernomen
en gaven reizigers verslag van wat ze daar aan kunstwerken nog aan-
troffen.2 Heel veel was dat niet meer. Nadat in 146 v.Chr. Griekenland door
het expanderende Romeinse rijk was bezet, werd het artistiek ook leegge-
haald. Tal van unieke kunstwerken werden versleept naar de huizen van
Romeinse rijken en opgesteld in Romeinse villa's. Hoewel de Griekse voor-
raden groot waren, waren ze niet groot genoeg om aan de vraag to voldoen.
Daarom werden van Griekse beelden, soms oorspronkelijk bronzen beelden,
in Rome, of ook wel in Griekse ateliers, marmeren kopieen gemaakt. Die
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kopieen, niet allemaal van een kwaliteit die het oorspronkelijk werk recht
deed, kwamen in Italie dank zij naarstig zoeken en intensief schatgraven,
in grote hoeveelheden uit de grond. Het predicaat dat ze mee kregen, was
dat van 'antiek': de vindplaats maakte het vaak niet goed mogelijk tussen
Romeinse en Griekse kunst onderscheid to zien.

Het was Winckelmanns verdienste dat hij dat wel deed. Hij gaf de Griekse
kunst een eigen plaats in de kunstgeschiedenis en periodiseerde de ont-
wikkelingen, tenminste voorzover het materiaal dat hem ter beschikking
stond, dat toeliet. Winckelmann werd gedreven door een tomeloze bewon-
dering voor de klassieke Griekse kunsten, waarin hij het hoogste ideaal zag
dat bereikt kon worden. De bewoordingen waarin Winckelmann zijn bevin-
dingen weergaf, doen nu nogal geexalteerd aan. Over een torso van de
Belvedere in Rome, waarvan Winckelmann dacht dat het Herakles voor-
stelde, merkt hij op dat goed zichtbaar is hoe hier de hand van de meester
het materiaal begiftigd heeft met 'geest'. Het dode materiaal is voor hem tot
leven gekomen. De Grieken waren erin geslaagd om de natuur to verbeteren.

Winckelmanns werk vormde het startpunt voor de grote belangstelling voor
de Griekse kunst in de volgende eeuw, die al snel gevoed werd door betere
berichtgeving over wat er nog in Griekenland zelf to zien en to vinden was.
Reizigers en tekenaars werden al snel gevolgd door archeologen en foto-
grafen. In de negentiende eeuw bereikte de bewondering voor wat wel 'le
miracle grec' genoemd is, een hoogtepunt. Het grotere publiek was niet
langer aangewezen op gravures en koperetsen in boeken, maar kon ook in
werkelijkheid, zonder ver to reizen, de voorbeelden van de antieke kunst be-
wonderen. Reizigers en geleerden verkeerden vrij algemeen in de over-
tuiging dat de belangrijke werken uit de Oudheid gered moesten worden uit
de handen van de ongeinteresseerde Turkse autoriteiten en Griekse omwo-
nenden. Musea werden opgericht om de versleepte kunstwerken to herber-
gen. Halve tempels en gehele tempelreliefs werden naar Europese hoofd-
steden overgebracht. Het bekendste voorbeeld zijn waarschijnlijk de zoge-
naamde Elgin Marbles: de platen van het grote fries van het Parthenon, die
door Lord Elgin naar Londen werden verscheept, aanvankelijk om ze in zijn
eigen huis op to stellen, maar door geldnood gedwongen, verkocht aan de
Britse regering om to worden opgesteld in het British Museum.3. De reacties
op de authentieke kunst waren in eerste instantie niet enthousiast. Het
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publiek was gewend aan de ongehavende Romeinse kopieen en teleur-
gesteld door de door de tijd en de slooppartij beschadigde reliefs. Meer nog
werd de teleurstelling veroorzaakt doordat men sinds Winckelmann geleerd
had de Griekse kunst to bewonderen om vormen die op een ideale kanon
waren gebaseerd en de figuren op de Parthenon-reliefs meer op echte men-
selijke figuren leken.4 Reacties van kunstenaars waren overigens anders:
de kunstschilder Benjamin Robert Haydon, die zich specialiseerde in histo-
rische verbeeldingen, registreert zijn bewondering voor de anatomische
nauwkeurigheid van de figuren, zoals hij die niet eerder in beelden uit de
Oudheid heeft kunnen zien.5 De Elgin Marbles kregen een plaats in het
Museum en werden al snel beschouwd als het werk van de grote Pheidias,
de beroemdste beeldhouwer uit de vijfde eeuw, wiens naam was verbonden
met het beeldhouwwerk van het Parthenon. Het publiek leerde snel het
naturalisme van de reliefs to waarderen en de Elgin Marbles vormen nog
steeds een van de hoogtepunten in de collectie van het British Museum. On-
danks de verzoeken van Melina Mercouri om ze terug to laten brengen naar
de plek waar ze vandaan kwamen en ondanks het feit dat een nieuw mu-
seum naast de Akropolis wordt gebouwd om de reliefplaten een veilig
onderkomen to bieden als ze zouden terugkeren, ziet het er vooralsnog naar
uit dat ze in Londen blijven.

Ook als de platen terug zouden gaan naar Athene, zouden ze nooit meer in
hun oorspronkelijke omgeving kunnen worden geplaatst: op de Akropolis is
het gevaar voor verdere aantasting van het mariner door de luchtvervuiling
to groot. Ook in het nieuwe Akropolis museum zouden ze voor de toe-
schouwer niet veel hoger dan ooghoogte hangen en niet ca. 12 m. boven de
grond. Bovendien is de religieuze context definitief verloren gegaan en voor-
al wat toeschouwers daarbij in de oudheid ervoeren, niet meer na to beleven.
Ze zijn onderdeel geworden van de Europese kunstgeschiedenis en geen toe-
schouwer kan ze meer bezien los van eigen ideeen en verwachtingspatro-
nen, los van wat hij of zij heeft geleerd to waarderen.

Een schilderij (afbeelding 1) kan een onderdeel van dat proces goed
illustreren. Het was recentelijk in het Van Gogh museum to bezichtigen op
de tentoonstelling van het werk van Sir Lawrence Alma Tadema. Het schil-
derij werd in 1868 gemaakt en toont hoe Pheidias de sculpturen van het
Parthenonfries laat zien aan Perikles, de politieke initiatiefnemer van het
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bouwprogramma op de Akropolis.6 Alle betrokkenen op het schilderij staan
op een stelling en een doorkijk door het plankier dient niet alleen om licht to
laten vallen op het bouwwerk, maar ook om aan to geven hoe hoog de reliefs
tegen de binnenwand van de tempelcella zijn aangebracht. Perikles en de
andere Atheners staan zo dichtbij het beeldhouwwerk als voor geen andere
toeschouwer in de dagelijkse praktijk ooit mogelijk was. Het fries loopt vlak
onder de dakbalken Tangs de binnenwand van de tempel en moet ook in de
Oudheid moeilijk to zien zijn geweest. Toch is het verschil in perspectief niet
het meest opvallende aspect van het schilderij van Alma Tadema. Het fries is
geheel beschilderd in nogal bonte kleuren. Dat wekte, bij de eerste tentoon-
stelling van het schilderij in 1877, de verontwaardiging van het publiek. De
bontheid van kleuren strookte niet met de gewendheid aan bet witte marmer
van de Romeinse kopieen, waarnaar men de Griekse beeldhouwkunst nog
steeds beoordeelde, ook al was het experts en onderzoekers inmiddels al
geruime tijd duidelijk dat Griekse reliefs en beelden ooit kleurrijk beschil-
derd waren geweest. In 1836 had een speciaal daartoe door de Trustees van
bet British Museum aangestelde commissie nog vastgesteld dat er geen
spoor van kleur op de Elgin Marbles to vinden was, maar in de volgende
jaren kwamen er steeds meer aanwijzingen dat polychromie van reliefs in de
oudheid gangbare praktijk was. De Romeinse geleerde Plinius geeft in zijn
overzicht over de beeldende kunst aan welke kleuren in de vroegste schil-
derijen werden gebruikt (Historia Naturalis XXXV, 50). Plinius vermeidt het
gebruik van vier kleuren, wit, geel, rood en zwart. Dat zijn precies de
kleuren die op bet schilderij van Alma Tadema to zien zijn.

Alma Tadema's schilderij laat ook op een andere manier, hoewel niet op bet
eerste gezicht waarneembaar, zien hoe we gewend zijn antieke kunst to
bekijken vanuit een eigentijds perspectief, dat tevens de resultante is van een
historische ontwikkeling. Tadema maakte voor zijn werk uitvoerig gebruik
van foto's. Hij beschikte over een zorgvuldig aangelegde verzameling foto-
grafieen van oudheden, van voorwerpen in musea en van monumenten
ter plaatse vastgelegd, die hij gebruikte voor zijn minitieuze weergave van
antieke objecten. De collectie foto's bevindt zich nu in de Universiteitsbiblio-
theek van Birmingham. Op de tentoonstelling in Amsterdam waren enkele
exemplaren to zien. Een foto van de Amerikaan William James Stillman uit
de Alma Tadema-collectie is gemaakt vanuit een met bet schilderij vergelijk-
baar gezichtspunt. De prent is genomen vanaf een van de nog aanwezige
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dakbalken en laat het westelijk fries, het enige deel dat in Athene is achterge-
bleven, in situ zien7. Stillmans collectie werd echter pas in 1869 gepubliceerd
en kan dus niet door Tadema zijn gebruikt. Voor het westelijk fries heeft hij
of foto's of pleisterkopieen gebruikt; zelf was hij op dat moment nog niet in
Griekenland geweest. Voor het standpunt van waaruit hij zijn schilderij com-
poneert, moet hij haast een foto ter beschikking hebben gehad.

Alma Tadema gebruikte foto's als transport voor waarnemingen van de
zichtbare werkelijkheid om vervolgens die werkelijkheid zo nauwkeurig
mogelijk weer to geven. Het nieuwe medium werd gebruikt voor het tradi-
tionele doel. Zoals we nu kunnen zien betekende de mogelijkheid de werke-
lijkheid exact weer to geven, tegelijkertijd het einde van het streven naar
naturalisme in de kunst. Er werden vele nieuwe wegen ingeslagen, maar
geen daarvan had meer tot doel om dat wat in de werkelijkheid zichtbaar
was zo precies en zo natuurlijk mogelijk in materiaal vast to leggen. De
fotografie was een van die factoren waardoor ontwikkelingen in de kunst
wegvoerden van het naturalisme. En het was juist dat naturalisme waarin de
klassieke kunst van de vijfde eeuw zo had geexcelleerd dat het in later
perioden als bijkans niet to overtreffen hoogtepunt was beschouwd.

De fotografie maakte het overigens ook mogelijk de manco's in dat natura-
lisme to zien. Op een grafrelief in het Nationaal Museum in Athene is niet
alleen duidelijk het gebruik van kleur voor de achtergrond to zien, maar valt
ook op dat de paarden met beide achterbenen op de grond staan (afbeelding
2). Paarden in galop werden altijd in deze houding afgebeeld. Pas de foto-
grafie maakte het mogelijk to zien hoe paarden in galop hun benen neer-
zetten.

In de vorige lezing in deze serie heeft Jeroen Stumpel beargumenteerd dat
representatie, het voorstellen van iemand of iets, een belangrijk doel was van
vroege kunstvormen. En dat gebeurde vaak in een context van goden of do-
den. Het was juist dat voorstellen van een persoon dat leidde tot de natura-
listische weergaven van de vijfde-eeuwse Griekse beeldhouwkunst. Het pro-
ces dat daartoe leidt begint bijna twee eeuwen eerder en valt waarschijnlijk
samen met de bouw van de eerste Griekse tempels. Van die tempels zelf is
nauwelijks iets bewaard gebleven omdat ze voornamelijk uit hout waren op-
getrokken. Dat geldt niet voor de vele beelden en beeldjes die die tempels
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heel letterlijk bevolkten. De tempels werden door deze figuren letterlijk be-
woond. Zozeer zelfs dat een inscriptie uit Rhodos, uit het Asklepeion (derde
eeuw voor Christus) meldt dat er geen beelden of andere soorten wij-offers
in het tempeldomein mogen worden neergezet waar zij de doorgang van be-
zoekers konden belemmeren. In een heiligdom op Cyprus zijn tal van figu-
ren uit terracotta gevonden, die nu in het museum staan opgesteld zoals ze
ooit in een halve cirkel rond het altaar stonden (afbeelding 3). 8 Ze geven een
idee van hoe het er ooit in een Griekse tempel moet hebben uitgezien. Het is,
in een latere fase duidelijk dat deze figuren een plaatsvervangende aan-
wezigheid dienen. Zodra het alfabet in gebruik is in de Griekse wereld, in de
zevende eeuw voor Christus, zien we ook dat deze beelden als het ware een
stem krijgen en dat op de basis van het beeld, of op de sculptuur zelf een
tekst wordt aan-gebracht, die vaak luidt: NN eimi, 'ik ben NN'. Niet al deze
beelden stellen overigens mensen voor: van sommige lijkt het waarschijn-
lijker dat ze de godheid zelf voorstelden. Ze zijn niet alleen aangetroffen in
tempels, maar moeten ook a1s grafmonumenten hebben gediend. Deze figu-
ren worden al snel uit steen vervaardigd en hebben meer dan een eeuw lang
een betrekke-lijk constante vorm, zelfs zo constant dat dit type beelden een
eigen naam heeft: kouroi. De vergelijkbare vrouwenbeelden heten kourai.

Op het eerste gezicht vertonen deze kouroi enige overeenkomst met Egyp-
tische beelden en dat klopt. De Grieken zelf meenden ook dat hun vroegste
beeldhouwkunst had gewerkt met vaste indelingen van de verhouding van
de verschillende lichaamsdelen en dat die methode van vaste proporties was
geleerd van de Egyptenaren. Diodorus Siculus (1.98.5-9) vertelt dat twee
beeldhouwers, Telekles en Theodoros, twee broers, deze techniek hadden
geleerd in Egypte en daarmee in staat waren ieder, onafhankelijk van elkaar,
een heeft van een beeld to maken, dat toen het geassembleerd werd, precies
paste. Met Egyptische beelden hebben de kouroi ook nog gemeen dat ze
bedoeld zijn voor frontale aanblik en de houding, doorganns hangen de
beide armen naast het lijf. Geheel on-egyptisch is de naaktheid van deze
figuren. Egyptische beelden waren altijd gekleed. Een vroeg voorbeeld, uit
het begin van de zesde eeuw is de zogenaamde New York kouros, afkomstig
uit Attika, maar nu opgesteld in het Metropolitan museum (afbeelding 4).
De anatomische geledingen zijn voornamelijk aangegeven door ribbels op
de figuur. Het gezicht is zeer schematisch en de ogen zijn plat. Vrijwel alle
kouroi, behalve de laatste in de serie, hebben lang haar en licht opgetrokken
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mondhoeken, een soort van glimlach, die ook op vergelijkbaar beeldhouw-
werk op reliefs uit deze periode is aan to treffen (afbeelding 5), en doorgaans
'de archaische glimlach' wordt genoemd. Kouroi staan ook steeds stevig op
beide benen, hoewel het ene been licht voor het andere staat. Het gewicht is
over beide voeten verdeeld. Het gehele aanzien is steeds statisch.

In de loop van de zesde eeuw komt er echter meer model in de beelden. De
figuren krijgen een duidelijker anatomische modellering. Voorbeeld: de
Anavysos kouros uit het Nationale Museum in Athene, die gedateerd wordt
in het derde kwart van de vijfde eeuw v.Chr. Anavyssos in Attika is de
plaats waar dit beeld is gevonden (afbeelding 6). Op de basis is aangegeven
dat deze jonge man Kroisos heet.9 De houding is nog steeds identiek aan die
van het oudere beeld, maar de anatomie is minder schematisch uitgewerkt
en aangegeven in bollingen, niet langer door middel van ribbels. Ook het
gezicht en de bollende ogen zijn naturalistischer uitgewerkt. Bij vergelijking
van beide beelden is duidelijk een groter realisme in de weergave van het
menselijk lichaam zichtbaar. Een kouros die aan het begin van deze eeuw in
het heiligdom van Apollo op de berg Ptoon werd ontdekt (afbeelding 7) en
rond circa 520 v.Chr wordt gedateerd, vertoont vergelijkbare kenmerken:
duidelijk uitgewerkte anatomie en een krachtig lichaam. In de armen zit licht
beweging: ze hangen niet meer naast het lijf naar beneden. Omdat dit beeld
in een heiligdom van Apollo werd ontdekt, neemt men aan dat het de god
zelf voorstelt.

Vrouwen werden op soortgelijke wijze afgebeeld, zij het dat kourai altijd
gekleed zijn. Deze koure uit het Akropolis museum (afbeelding 8) Iaat duide-
lijk zien dat, ondanks kleding toch ook gepoogd werd de anatomische vorm
weer to geven. Opvallend is dat dat vaak gebeurt door haarlokken die over
de borst heen vallen en de rondingen accentueren. Het beeld van Phrasikleia
(no. 4889 Nationaal Museum in Athene), gevonden in Attika (afbeelding 9),
geeft bovendien ook versiering van het kleed en restanten van de kleur weer.
Van dit beeld weten we, dank zij een inscriptie op de basis, wie het gemaakt
heeft, namelijk Aristion van Paros en ook wie het voorstelt, een jonge vrouw,
Phrasikleia, die naar de inscriptie zegt, bestemd was om altijd een jong meis-
je to blijven (ca. 540 v.Chr.).
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De Griekse beeldhouwkunst

Twee kanttekeningen zijn hier van belang. Van Phrasikleia weten we wie
haar gemaakt heeft: de kunstenaar heeft er zijn naam bijgezet. Het is niet on-
waarschijnlijk dat hij het meisje persoonlijk heeft gekend. Van tal van andere
bases kennen we ook de naam van de kunstenaar, of van de persoon die
werd uitgebeeld. Helaas zijn vaak de bijbehorende beelden weggeraakt of in
ieder geval van hun sokkel vervreemd. Toch kan worden geconstateerd dat
kunstenaars kennelijk trots waren op hun werk en hun identiteit aan het
kunstwerk verbonden. Progressie op ambachtelijk technisch gebied werd
zeker bevorderd door de competitieve sfeer rond deze beelden uit de archai-
sche periode. De beelden zijn doorgaans levensgroot of nog iets groter. Ze
stellen ofwel de goden zelf, of jonge mannen en vrouwen voor. Het is duide-
lijk dat lang niet iedereen zich de vervaardiging van zo'n beeld, van marmer
dat vaak van ver afkomstig was, kon veroorloven. Los van de religieuze
functie, - goden en dodenl° - staat de productie van kunstwerken hier in een
sfeer van aristocratische competitie, waarbij families onderling wedijverden
in het grootste (binnen de gegeven beperkingen) en mooiste werk om de
goden to eren en de doden to commemoreren. Progressie in de kunst wordt
hier gevoed door aristocratische rivaliteiten tussen families die heel letterlijk
de herinnering aan hun doden levend wilden houden en tevens vaste grond
in de tempels wilden hebben. In de sociale wereld van de laat archaische
periode waren de talrijke kouroi en kourai - men schat dat er ooit zo'n 20.000
zijn geweest - elementen in een maatschappelijk proces. Het mag nauwelijks
verwonderlijk heten dat de Griekse stadstaten telkens weer probeerden ex-
cessief rouwgedrag aan banden to leggen. Begrafenissen en rituelen rond de
dood waren gelegenheden waarbij luxe en rijkdom tentoon werden gespreid
en waarbij rijke families concurreerden in vertoon van luxe. Met regelmaat
werden maatregelen uitgevaardigd en in Athene werd rond 500 verboden
graven to markeren met grote graftekenen, inclusief beelden. Kunst heeft
evidente sociaal-economische aspecten en deze archaische kunst speelt een
rol in sociale processen. Tenslotte kunnen deze archaische kouroi ook nog
gezien worden als vorm van collectieve zelfexpressie, zo betoogt een
onderzoeker. De kouroi zijn een typisch Grieks fenomeen, ondanks de op-
merkelijke verwantschap met Egyptische beelden. Ze worden niet alleen uit-
sluitend in Griekse (en vooral Ionische) omgeving gevonden, ze zijn ook bij
de eerste blik to onder-scheiden van de Egyptische beelden. Griekenland is
in de Oudheid nooit een politieke eenheid geweest, maar wel een culturele.
Kunst is een van de talen

63



H. W.A.M. Sancisi-Weerdenburg

Afbeelding 10

64



De Griekse beeldhouwkunst

waarin deze eenheid niet alleen tot uitdrukking komt, maar waardoor hij
ook wordt gevormd.

Uit de ontwikkeling naar groter naturalisme die in de archaische beelden al
zichtbaar is, blijkt een grote behoefte de levende mens weer to geven. Dat
streven wordt in de volgende eeuw steeds duidelijker zichtbaar. Het is voor-
al de grote vaardigheid die in dat naturalisme wordt bereikt waardoor de
vijfde eeuwse kunst in de ogen van latere beschouwers was klassiek. Een
beslissend punt wordt gevormd door het verlaten van de karakteristieke
houding van de kouroi die hun gewicht op beide benen lieten rusten. Er komt
beweging in de standbeelden. Een beeldje van 65 cm. hoogte, gevonden in
Eleusis het heiligdom van Demeter en Persephone laat dit duidelijk zien.
Het beeldje stelt een jong meisje voor dat kennelijk op de vlucht is. Er zijn
nog sporen to zien van een mantel die van haar schouders afglijdt. Het
lichaam suggereert beweging, maar de kleding is nog in archaische stijl
uitgewerkt. Het beeldje dateert rond 490-480 v. Chr (afbeelding 10).

Die periode, tussen 490 en 480 is een belangrijk moment in de artistieke
ontwikkeling. De jaartallen hebben politieke betekenis: in 490 v.Chr. ver-
sloegen de Atheners de Perzen bij Marathon, in 480 verdedigden de geza-
menlijke Grieken zich tegen de Perzen bij Marathon. In dat jaar werd ook het
geevacueerde Athene door de Perzen met de grond gelijk gemaakt en de
tempels op de Akropolis verwoest, aldus aan latere archeologen een handig
dateringsmiddel verschaffend. De laag 'Perzenpuin' vormt een goed zicht-
bare afscheiding tussen wat voor 480 werd gemaakt en wat daarna tot stand
is gekomen. De Perzische oorlogen zijn vooral van politieke betekenis. Toch
vormt juist deze periode ook het beginpunt van grote bloei op artistiek ge-
bied. In een aantal kunstvormen is een duidelijke ommekeer waar to nemen.
Zo valt in de eerste twee decennia van de vijfde eeuw de omslag in vaas-
schilderingen waar to nemen: van zwartfigurig, naar roodfigurig. Een tech-
nische verandering, die een grote artristieke ontwikkeling mogelijk maakte.
Ook in de beeldhouwkunst is dat zichtbaar.

Nog geheel in het verlengde van de kouros traditie staat het beeld (afbeelding
11), dat doorgaans wordt aangeduid als 'de Kritios-jongen'. Het is 1.16 m.
hoog en dankt zijn naam aan de gelijkenis met een beeld van de zogenaamde
tyrannendoders, waarvan we de namen van de beeldhouwers uit de litera-

65



N. W.A.M. Sancisi-Weerdenburg

i

Afbeelding 11

66



De Griekse beeldhouwkunst

tuur kennen. Het beeld vande tyrannendoders zelf is ons alleen bekend
door een Romeinse marmeren kopie. Het Kritios-joch is bet eerste beeld dat
niet langer op twee voeten staat, maar op bet linker. Het rechterbeen komt
daarmee vrij. Kunsthistorici noemen dat bet 'stand-' en bet 'speelbeen'.
Daardoor is ook bet bekken licht gekanteld en wordt levendigheid gesugge-
reerd. Levendigheid werd ook geaccentueerd door de ingelegde ogen, die nu
verdwenen zijn. Het Kritios-joch wordt gedateerd tussen 480 en 470 v.Chr.

Van iets later datum is bet grote bronzen beeld in bet Nationaal Museum in
Athene (2.09 m.) dat ofwel Zeus ofwel Poseidon voorstelt en heel duidelijk
de nieuwe ontwikkeling laat zien. De beide armen van bet beeld zijn wijd
gespreid. Dit beeld werd in zee bij kaap Artemision gevonden waar bet
waarschijnlijk terechtgekomen was doordat bet Romeinse schip dat bet uit
Griekenland wegvoerde, schipbreuk leed. Dat illustreert meteen duidelijk
dat we van de werkelijke hoogtepunten van de Griekse beeldhouwkunst
maar een zees beperkt gedeelte over hebben. Brons is omsmeltbaar en veel -
meesterwerken moeten verloren zijn gegaan doordat bet metaal voor
'nuttige' doeleinden werd gebruikt. Wat er is aan bronssculptuur, is vrijwel
steeds van de zeebodem afkomstig, een enkele uitzondering als de brons-
vondst van Piraeus daargelaten. In de plaats waar in de Oudheid (en ook nu
nog), Athens voornaamste haven lag, werd een viertal complete bronzen
beelden gevonden, een ervan een unieke vondst: een meer dan levensgrote
archaische Apollo van bet kouros-type. De beelden waren waarschijnlijk in
Piraeus beland tijdens hun transport naar de Romeinse villa's. De Apollo-
kouros toont aan dat brons voor manshoge beelden geen nieuwigheid van de
vijfde eeuw was, maar al daarvoor bij beeldhouwers in gebruik was.

Brons biedt meer mogelijkheden dan steen, omdat bet minder zwaar is. Een
houding als de Zeus of Poseidon van Artemision is vrijwel alleen in brons to
realiseren. Brons maakt ook een levendiger expressie mogelijk. Dat blijkt uit
bet volgende beeld (afbeelding 12): bet is bet hoofd van een van de twee meer
dan levensgrote bronzen die in 1969 voor de kust van Zuid-Italie, bij Riace
uit zee werden gevist. Ook hier weer Romeinse buit. Heel duidelijk blijkt uit
bet vrijwel ongehavende gezicht dat brons grote levendigheid mogelijk
maakt. Die expressie wend nog verhoogd door de ingelegde ogen, de tanden
en de mond van koper. Wellicht was de diadeem ooit bedekt met een
kostbaarder variant die los was aangebracht. Op de afbeelding zijn ook nog
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De Griekse beeldhouwkunst

de aangezette oogharen zichtbaar. Het gehele beeld staat in een wat losse
pose, waarbij ook de armen nu beweging weergeven. Het moet een van de
hoogtepunten zijn geweest van het vakmanschap in de vijfde eeuw en werd
al vrij spoedig na de ontdekking toegeschreven aan de grootste naam uit de
vijfde-eeuwse beeldhouwkunst, aan Pheidias.

Pogingen om het leven to vangen, vast to houden en vast to leggen, zijn in
deze twee beelden goed zichtbaar. Het gaat hierbij, zo is uit recent onder-
zoek gebleken, ook werkelijk om een poging het leven zelf in het brons to
vatten. Guy Metraux heeft in zijn boek Sculptors and Physicians in Fifth Cen-
tury Athens (Montreal 1995) het verband aangetoond tussen ontwikkelingen
op medisch gebied en ontwikkelingen in de beeldhouwkunst. In de vijfde
eeuw werd medische kennis in toenemende mate gesystematiseerd en ont-
wikkelde de geneeskunde zich tot een echte wetenschap, waarin niet langer
symptomen rechtstreeks aan behandelingen werden gekoppeld, maar de
werking van het lichaam in zijn totaliteit werd bekeken. Veel van dit vroege
medische denken is vastgelegd in het Corpus Hippocraticum, een verzameling
geschriften die weliswaar op naam staan van Hippokrates, maar in de mees-
te gevallen niet van zijn hand zijn. De verzameling dateert van rond 400
v.Chr. maar bevat veel wat al eerder bekend was en vormt daardoor goed
vergelijkingsmateriaal met het midden vijfde-eeuwse beeldhouwwerk. Dok-
ters hadden in deze tijd ontdekt dat het ritme van de ademhaling to ma-ken
had met de bloedsomloop. Het was nog niet bekend dat het hart de pomp
was die dit proces op gang bracht. Nu is er in de beelden van de vijfde eeuw,
en de Riace-beelden zijn daar wel het fraaiste voorbeeld van, opmerkelijke
aandacht voor de afbeelding van aderen. Aderen op beelden komen alleen
voor in de vijfde eeuw. Het zou hier natuurlijk ook om een modeverschinsel
kunnen gaan. Volgens Metraux is dat niet het geval: bloedvaten werden in
de filosofische discussies van de vijfde eeuw verbonden met de ziel als
levengevend orgaan. De weerslag van deze discussies is in het werk van
Plato en Aristoteles to vinden (Metraux 1995: 49 vv.). Het kan nauwelijks
toevallig zijn, of op het conto van mode to schrijven, dat de meest promi-
nente weergave van bloedvaten waar to nemen is op de handen. Volgens
Anaxagoras maakten de handen de mens het meest intelligente van alle
wezens (Aristoteles, De partibus animalium 687a.7), en Aristoteles stelt in zijn
tractaat over de ziel vast dat de hand op de ziel lijkt (De anima 432a.1). De
beeldhouwers van de vijfde eeuw geven in hun werk dus niet alleen een
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eigentijdse medische discussie weer; ze doen dat ook om daarmee de grote
illusie, het leven zelf vast to zeggen, to verwerkelijken. Voordat ik nog kort in
zal gaan op de visie van tijdgenoten op deze illusie, keer ik nog even terug
naar Pheidias.

De schitterende bronzen beelden van Riace moeten rond 450 v.Chr. zijn
gemaakt. Dat was de periode waarin de meest beroemde beeldhouwer uit
Athene's gouden tijd al actief was. Helaas is het niet mogelijk deze beide
standbeelden met werk van Pheidias' hand to vergelijken. Er is nets van
overgebleven. Zijn twee beroemdste beelden waren het cultusbeeld van
Athena Parthenos in het Parthenon en het Zeusbeeld in Olympia, een van de
zeven wereldwonderen. In Olympia is de werkplaats van Pheidias terug-
gevonden, inclusief een beker waarop zijn naam stond. In de werkplaats
werden ook gietmallen en vormen aangetroffen. Het Zeusbeeld zelf is in de
late Oudheid verdwenen. Evenals het cultusbeeld van Athene was het ge-
maakt van goud en ivoor, waarschijnlijk rond een houten kern opgebouwd.
Van het Athena-beeld kunnen op grond van beschrijvingen en kopieen op
kleinere schaal reconstructies worden gemaakt (afbeelding 13). Het is duide-
lijk dat deze beelden vooral door tijdgenoten werden gewaardeerd om de
knappe prestatie en om de overdonderende kostbaarheid van het werkstuk.
In tegenstelling tot bij voorbeeld de Riace-beelden is het voor ons moeilijk
die bewondering na to voelen. In het begin van mijn verhaal merkte ik op
dat de 'Elgin marbles', dat wil zeggen het Parthenonfries, door de negen-
tiende eeuwers werden bewonderd als het werk van Pheidias (afbeelding 14:
let op hoe hier bij een diepte van net meer dan zes centimeter drie ruiters
achterelkaar worden weergegeven). Helaas is ook dit niet meer vol to
houden: Pheidias heeft weliswaar het toezicht op het beeldhouwwerk uit-
geoefend, maar in het fries zijn de handen van verschillende beeldhouwers
to herkennen. Wat de meesterhand zelf heeft gedaan en of hij zelf iets heeft
gebeiteld, blijft bij gebrek aan zeker vergelijkingsmateriaal onduidelijk. Ten-
zij nog een keer uit zee een beeld wordt opgedoken waarop staat Pheidias
m'epoiese: 'Pheidias heeft me gemaakt'.

Zo hebben we een geschiedenis van de vijfde eeuwse kunst in Griekenland
waarvan we namen van de belangrijkste beeldhouwers kennen, maar 6f niet
zeker weten hoe hun beelden eruit zagen 6f ons oordeel moeten baseren op
latere kopieen. Er resteert overigens genoeg om vast to stellen dat in de
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De Griekse beeldhouwkunst

vijfde eeuw de Griekse beeldhouwkunst in een van haar belangrijkste doel-
stellingen, het weergeven van de menselijke figuur, geslaagd is.
Dat brengt me op het laatste punt in mijn verhaal. Door tijdgenoten werd de
levendigheid van de beelden gewaardeerd, zoals blijkt uit een aardig gedicht
van de Alexandrijnse dichter Herondas uit de derde eeuw voor Christus.
Twee vrouwen bezoeken de tempel om een offer to brengen. Een van de
twee doet zich voor als een ontwikkelde dame, de andere vrouw is haar
vriendin, aan wie ze de tempelschatten in de Asklepios-tempel op het eiland
Kos laat zien. Haar commentaar op een schilderij geeft aan wat voor het
grote publiek een belangrijk criterium was, levensechtheid: Een geschilderd
kind ziet eruit alsof je, wanner je in zijn huid knijpt, de kneep ook zichtbaar
blijft en zijn huid lijkt warm en palpiterend. De levensechtheid van een
geschilderd rund kan haar bijna bang maken (Herondas, Mimiiamben IV, 61-
71). Op beelden van de zonen van Praxiteles heeft zij eerder het commen-
taar gegeven: 'Mettertijd zullen de mensen er nog eens ooit in slagen het
leven in de stenen to leggen' (ibidem 33-34). Beide vrouwen, Kokkale en haar
vriendin Kynno, kennen namen van kunstenaars en hebben een na3eve
bewondering voor hun knapheid. Hun criterium is het naturalisme van de
kunstwerken.

Herondas geeft een scene uit het alledaagse leven weer. Er werd in de Griek-
se wereld ook over kunst nagedacht, alhoewel een woord voor wat wij kunst
noemen ontbreekt. De term die gebruikt werd om de activiteiten van kunste-
naars aan to duiden is techne, 'vaardigheid', 'kunde', het woord waar ons
techniek van is afgeleid. In de vierde eeuw zijn er bij filosofen gemengde
gevoelens over kunst. Het levert geen echte wijsheid (sophia) op, noch is
wijsheid, knapheid, dat wat de kunstenaar groot maakt. Aristoteles geeft in
de Nico-macheische Ethiek (1141a9) een heel precies voorbeeld: 'Als wij het
over wijsheid (of knapheid) in de kunst hebben, bedoelen we die mannen die
het nauwkeurigst (of vaardigst) zijn in de kunst (en tais technais), zoals de
steenhouwer Pheidias en de beeldenmaker Polykleitos. We bedoelen dim
met het woord sophia niets anders dan een excellente beheersing van de
techne.' Voor de grote filosofen van de vierde eeuw, Plato en Aristoteles, is er
geen verschil tussen ambacht en kunst. Ieder proces waarbij aan materiaal
een vorm wordt gegeven die niet voorkomt uit de natuur, maar waarbij aan
natuurlijk materiaal een door de mens bedoelde vorm wordt gegeven, heet
techne (Aristoteles Physica 194b24-199a8). In een dergelijk proces is de
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menselijke geest een belangrijke factor (Eth. Nic. 1140a9-10). Hier zou
Aristoteles het verschil kunnen leggen tussen een timmerman en een kunste-
naar als schepper van dingen die zeer bijzonder zijn, als de genius die din-
gen 'special' maakt, maar hij doet dat niet.11 Het onderscheid tussen een
Pheidias en een maker van goedkope ex-voto's is hoogstens dat van betere
beheersing van de techne. In de latere Griekse filosofie wordt dat onder-
scheid overigens wel degelijk gemaakt: het is niet alleen mimesis, nabootsing
of imitatie, die het werk van Pheidias of Praxiteles zo bijzonder maakte,
maar de phantasia van de maker, de verbeelding die laat zien wat niet gezien
of waargenomen kan worden (Philostratos, Leven van Apollonius van Tyana
6.19).

Het woord mimesis duikt voortdurend op in iedere Griekse discussie over
kunst. Het betekent meer dan alleen maar 'nabootsing', het betekent oor-
spronkelijk iets a1s 'representatie': iets stelt iets anders voor. Beelden stellen
mensen voor. Op dat proces heeft met name Plato kritiek: dichters en schil-
ders worden in zijn Republiek veroordeeld omdat ze iets weergeven dat niet
echt, maar schijn is, 'verschijningsvormen, maar niet de werkelijkheid van de
dingen' (Rep. 596e). In de ideale opvoeding moet het doel zijn het echte van
de schijn to onderscheiden en het schijnbare realisme van met name de schil-
derkunst is daar een belemmering in. Kunst, en hier gebruikt hij het woord
mimemata, is in wezen niet veel meer dan speelgoed (Politicus 288c). Plato's
kritiek op de beeldende kunst impliceert niet een complete verwerping van
het verschijnsel kunst. Evenmin als zijn kritiek op het schrift als iets wat niet
echt is, wat een valse indruk wekt, hem verhinderde van het middel gebruik
to maken, evenzo weet hij dat kunst plezier kan verschaffen en erkent hij ook
uiteindelijk de plaats van kunst als iets wat plezier verschaft (charis; Leges
667b vv.). Maar het nut van kunst is voor hem duidelijk ondergeschikt aan
hogere doelen.

Wat in de negentiende eeuw, bij het in Londen opduiken van de Parthenon-
friezen, door kunstenaars onmiddellijk herkend werd als de grote kracht van
de vijfde-eeuwse Griekse beeldhouwkunst, de naturalistische weergave van
de menselijke figuur, was in Plato's optiek ook het zwakke punt. Een beeld-
houwwerk kan niet tot Lven worden gewekt. Maar behoort dat niet tot het
wezen van kunst: de mens die probeert wat eigenlijk niet kan? En is onze
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'virtual reality' van een andere orde dan het streven naar naturalisme in de
vijfde eeuw voor Christus?
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Noten

1. Zie Cl. Moatti, A la recherche de la Rome antique (Decouvertes Gallimard), Paris
1989.

2. Cf. Fani-Maria Tsigakou, The Rediscovery of Greece. Travellers and Painters of
the Romantic Era, London 1981.

3. Cf. R. Stoneman, Land of Lost Gods. The Rearch for Classical Greece, London
1987.

4. Een beknopte inleiding over J.J. Winckelmann en zijn betekenis voor de
kunstgeschiedenis is to vinden in: Johann Joachim Winckelmann. Een portret in
brieven, ingel. en van aantekeningen voorzien door H.L. van Dolen en E.M.
Moormann, Baarn 1993.

5. Stoneman p. 176; zijn beschouwing van de eerste aanblik op de Elgin Marbles
is to vinden in: Neoclassicism and Romanticism, 1750-1850. Sources and Docu-
ments.ol. II: Restoration, Twilight of Humanism, ed. L. Eitner, Englewood Cloffs
NJ, 1970, 82 vv. Zie ook The Autobiography and Memoirs of Benjamin Robert
Haydon (1786-1846), ed. from his Yournals by Tom Taylor, London 1926.

6. Edwin Becker et. al. (eds.), Sir Lawrence Alma-Tadema,Zwolle 1996, p. 144 vv.

7. Zie R. Tomlinson, The Athens of Alma Tadema, Phoenix Mill 1991, p. 75.

8. Cf. N. Spivey, Understanding Greek Sculpture. Ancient Meanings, Modern
Readings, London 1996, p. 82 v.

9. 'Sta stil en rouw aan het graf (sema) van de dode Kroisos, die de woedende
Ares op een dag heeft gedood toen hij vocht in de voorste rangen (proma-
chois), cf. Spivey p. 110.

10. Het maakt niet heel veel uit of de beelden goden danwel doden voorstellen.
In beide gevallen, zowel als ze als sema (teken) als mnema (herinnering)
fungeren, gaat het om figuren van geheroiseerde status.

11. Cf. J.J. Pollitt, The Ancient View of Greek Art. Criticism, history and terminology,
New Haven 1974, p. 36 v.
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De ontdekking van fictie'

W. P. Gerritsen

Mimesis en representatie

In de maanden maart en april 1997 was in het Centraal Museum een over-
zichtstentoonstelling van het werk van Wim T. Schippers to zien. Veel
bekijks trok een met pindakaas bestreken vloergedeelte in een van de zalen.
In de kranten verschenen foto's van een man die, na wat men een esthetische
misstap zou kunnen noemen, aan de rand van de pindakaasvloer man-
moedig lachend bezig was zijn schoen to reinigen. Niet ver van daar kon
men een vierkant plankje zien hangen waarop een tafeltennisbatje en een
pingpongballetje waren vastgelijmd, het geheel overtrokken met een dun
laagje grijs vilt. In De volkskrant van 7 maart 1997 wijdde Hugo Brandt
Corstius een uitvoerig artikel aan de expositie. Onder de titel 'Hoe schildert
men het geluid 'Ping'?' maakte hij duidelijk waarom hij 'dit kleine muisgrijze
schilderijtje' had uitgekozen om 'als essentie van Schippers' kunst op to
treden.' Op mijn beurt wil ik nu het schilderijtje van Schippers en het
Volkskrant-artikel van Brandt Corstius als uitgangspunt kiezen voor een
voorzichtige exploratie van de geheimzinnige relatie tussen kunst en werke-
lijkheid, om daama iets to zeggen over het begrip fictie in literaire kunst. De
vraag wanneer fictie is uitgevonden brengt mij tenslotte op mijn eigen
vakgebied, de literatuur van de Middeleeuwen.

1. Voor een uitvoeriger beschouwing verwijs ik naar de tekst van mijn voordracht
Ten avond in Ardres. Over middeleeuwse verhaalkunst, in Frits van Oostrom
e.a.: Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam:
Prometheus, 1995; Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen XI), p.
157-72 en de aldaar op p. 222-23 vermelde literatuur. Zie ook nog Gertrud
Griinkorn: Die Fiktionalitkt des hofischen Romans um 1200 (Berlin: Erich Schmidt
Verlag, 1994; Philogische Studien and Quellen, Heft 129).
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Brandt Corstius vergeleek Schippers' pingpongbatje met twee welbekende
schilderijen: het beroemde schilderij van Magritte, waarop een tabakspijp is
afgebeeld met het onderschrift 'Ceci n'est pas une pipe', en het witte kruis
tegen een witte achtergrond van de Russische schilder Malevitsj. Ik citeer nu
Brandt Corstius:

Schippers heeft geen witte verf nodig om hetzelfde punt to scoren. Wij
denken een grijs schilderij met pingpongballetje en batje to zien, maar we
kijken niet naar een schilderij maar naar een plat product van beeld-
houwkunst. Terwijl pijp en kruis in stilte, en voor eeuwig gefixeerd, aan
de muur hangen, schenkt Schippers ons door zijn keus voor deze twee
verborgen voorwerpen en hun onderlinge verhouding, ook nog: geluid,
beweging, en tijd. Want dat balletje kan daar alleen maar in de lucht
hangen als het net door dat bate is gemept. Het is er zo dichtbij dat je
het 'ping' nog hoort. Zeno bewees dat beweging niet mogelijk is omdat
een pingpongballetje op elk moment stilstaat. Schippers bewijst dat
een stilgeplakt balletje ons beweging kan tonen, plus het tijdsverloop
tussen 'ping' en 'pong'.

Dit is zonder twijfel benijdenswaardig knap geformuleerd. Maar is het ook
waar? Is het waar dat het balletje alleen maar in de lucht kan hangen als het
net door dat batje is gemept? Hoor je het 'ping' echt, of beweert Brandt
Corstius dit alleen 'bij wijze van spreken'? Bedoelt hij dan met deze stijl-
figuur wellicht alleen maar dat het schilderij je doet geloven dat je het 'ping'
hoort? En als hij dit zou bedoelen, moet ik dan aannemen dat hij, of wie dan
ook onder de kijkers naar Schippers' schilderij, dit echt gelooft, in de zin dat
hij werkelijk de illusie heeft dat hij een geluid hoort? Toegegeven: dit zijn
droogstoppelvragen. Mijn bedoeling is, hiermee een dieperliggende vraag
aan de orde to stellen: in welke betekenis van het woord is Schippers' schil-
derij een weergave of afbeelding van de werkelijkheid? Ik vermoed dat elke
toeschouwer aanneemt dat er onder het grijze vilt een echt batje en een echt
balletje schuilgaan. Waarom dan die omhulling met een grijze sluier?

Mijn voorlopige antwoord komt hierop neer: het grijze vilt heft de functio-
naliteit op: wat je ziet is niet langer een batje en een balletje, maar de vor-
men, de afbeelding, van een batje en een balletje. Dat brengt je aan het den-
ken over vragen als: wat is eigenlijk een afbeelding en waarom worden din-
gen afgebeeld? En, gesteld dat Schippers' werk een schilderij genoemd kan
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worden, wat is dat dan, een schilderij? Beeldt een schilderij de (of een)
werkelijkheid af, of uit? En zo ja, met welk doel? Dit zijn uiterst lastige
filosofische vragen. Het zijn naar mijn mening deze en dergelijke filosofische
vragen, die Schippers op zijn speelse wijze aan de orde wil stellen. Met
andere woorden: Schippers' schilderij is een instrument dat vragen gene-
reert, een rekwisiet die mij er spelenderwijs toe uitdaagt na to denken over
het weergeven van de werkelijkheid.
Weergeven, afbeelden, nabootsen, voorstellen - het zijn woorden die aan-
duiden dat bij allerlei kunstvormen een relatie met de werkelijkheid tot
stand wordt gebracht. Eeuwenlang is de discussie over deze relatie tussen
kunst en werkelijkheid beheerst door Aristoteles' opvattingen omtrent het
Griekse begrip mimesis, 'uitbeelding'. Mimesis is ook de titel van het grote
boek van de literatuurhistoricus Erich Auerbach over Dargestellte Wirklichkeit
in der abendldndischen Literatur. Als een neutralere, samenvattende term komt
het werkwoord representeren in aanmerking. Er wordt wel gesproken van
representationele kunsten, tegenover niet-representationele kunsten als
muziek en dans. De zin van deze onderscheiding is overigens discutabel; de
grens tussen representationeel en niet-representationeel is dikwijls vloeiend,
er zijn talloze grensgevallen. Muziek is meestal niet-representationeel, maar
programma-muziek bootst na, beeldt uit; voor allerlei vormen van dans
geldt hetzelfde. Beeldende kunst is meestal representationeel, maar abstrac-
te kunst beeldt vaak niets uit, stelt nets voor (dit laatste uiteraard niet in
deprecierende zin bedoeld). In veel gevallen valt moeilijk uit to maken of een
werk als representationeel moet worden beschouwd of net. Ook de 'gelij-
kenis', de mate waarin de representatie met het gerepresenteerde overeen-
komt (of bedoelt overeen to komen) kan, al naar gelang van de bedoelingen
van de kunstenaar, sterk varieren.

Het begrip representatie heeft niet alleen betrekking op de uitbeelding van
objecten uit de werkelijkheid, maar kan ook slaan op gebeurtenissen of op
een handelingsverloop dat in woorden wordt weergegeven. Met andere
woorden: ook verhalen en roman kunnen representationeel zijn. De discus-
sie over het al of niet representationele karakter van literaire kunst is tot in
onze tijd gedomineerd door de theorie van Aristoteles over de waarschijn-
lijkheid. Aristoteles was van mening dat de dichter (anders dan de his-
toricus) niet het incidentele moest uitbeelden, maar het algemene, niet wat
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eenmaal was gebeurd, maar wat pleegt to gebeuren, en waaruit bijgevolg
een algemeen geldige conclusie kan worden getrokken. Vandaar dat de
dichter/literator, volgens Aristoteles, zich behoort to bepalen tot het uitbeel-
den 'van wat mogelijk is volgens de waarschijnlijkheid of noodzakelijkheid'
(ik citeer naar de vertaling van N. van der Ben en J.M.Bremer, p.44). Het
door Aristoteles geformuleerde voorschrift van 'waarschijnlijkheid' heeft
eeuwenlang een diepgaande invloed uitgeoefend op de westerse literatuur
van na de Middeleeuwen.

Maar wat moet onder 'waarschijnlijkheid' worden verstaan? Op plaatsen
waar de vertalers van Aristoteles het woord 'waarschijnlijkheid' kiezen, staat
in het origineel meestal to eikos, een woord dat direct verwant is met eikon,
dat 'beeld' of 'gelijkenis' betekent (vgl. ons ikoon). Het Engels heeft likely, een
woord dat 'waarschijnlijk' betekent, maar dat ook samenhangt met likeness,
'gelijkenis'. Het Latijnse equivalent van het Griekse to eikon is verisimilis,
letterlijk 'gelijkend op het ware'. Ons woord 'waarschijnlijk' is hiervan een
lijnrechte vertaling. De uitdrukking net echt' geeft in veel gevallen de juiste
nuance aan.

In het recente verleden hebben filosofen als de Amerikaan Robert Newsom
het begrip 'waarschijnlijkheid' van alle kanten doorgelicht. Een uitspraak als:
'het is waarschijnlijk dat een than levende Nederlander meer dan 70 jaar
oud zal worden' bleek daarbij van een heel andere orde to zijn dan de
uitspraak 'ik vind de plot van dit boek volstrekt onwaarschijnlijk'. Literaire
waarschijnlijkheid is kennelijk iets anders dan statistische waarschijnlijk-
heid. Wat betekent het eigenlijk als wij de gang van zaken in een literair
werk 'waarschijnlijk' of 'onwaarschijnlijk' noemen? Het betekent dat wij de
verzonnen wereld van het verhaal in verband brengen met, meten aan de
maatstaven van de 'werkelijke' wereld waarin wij leven. Het gaat daarbij niet
om waarschijnlijkheid in de zin van conformiteit met wat pleegt to gebeuren,
maar om geloofwaardigheid of plausibiliteit, preciezer nog: om 'verisimili-
teit', het bezitten van de schijn van echtheid.

Wat is fictie?

In 1990 heeft de Amerikaanse filosoof Kendall L. Walton in zijn boek Mimesis
as Make-Believe het debat een nieuwe wending gegeven door zich to concen-
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treren op de vraag wat fictie eigenlijk is. Walton poogt allereerst helderheid
to krijgen over het begrip representatie door verschillende wijzen van repre-
sentatie to onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan een vogelverschrikker, aan
plastic bloemen, aan biljetten van tien gulden, aan vervalste biljetten van tien
gulden, aan monopoly geld, aan het brood en de wijn die gebruikt worden
tijdens de mis, aan vergulde kinderschoentjes die als souvenir worden
bewaard, aan schaakstukken, aan hobbelpaarden, aan speelgoed-autootjes...
In al deze gevallen gaat het om vormen van representatie die een bepaalde
functie vervullen. Wat al deze representaties gemeen hebben, is dat zij een
rol spelen in wat Walton aanduidt als 'a game of make-believe', een 'spel met
echt en schijn'. Zij zijn volgens Walton to beschouwen a1s rekwisieten die
voor dit spel nodig zijn. Hetzelfde geldt voor literaire ficties: ook die zijn
volgens Walton to beschouwen als 'props in a game of make-believe':- zij zijn
instrumenteel in het tot stand brengen van de spelsituatie waarin de lezer
zich verplaatst in de wereld van de fictie, intens meeleeft met wat zich daar
afspeelt, zich vereenzelvigt met de personages die in die werkelijkheid op-
treden, terwijl hij anderzijds tegelijkertijd met een deel van zijn bewustzijn
aanwezig blijft in de realiteit, in de wereld waarin hij zit to lezen. De lezer
van fictie is - om met Robert Newsom to spreken - 'having it both ways'.

Nadenken over wat er gebeurt bij het spelen van kinderen kan ons helpen to
begrijpen wat er gebeurt wanneer we een roman lezen. De notie 'spel' heeft
niet noodzakelijkerwijs een frivole inhoud. Het spel van kinderen - 'ik was
de vader en jij was de moeder en jij was ons kind, enzovoort...' - is vaak to
begrijpen als een ernstige poging om een ingewikkelde situatie to begrijpen
en in de greep to krijgen. lets dergelijks kan gebeuren bij het lezen van fictie.
Het spel meespelen - dat wil zeggen: fictie lezen - betekent: zich inleven
in de verschillende rollen die men in het leven to spelen krijgt, of zou kunnen
krijgen. Het betekent ook: zelfkennis verwerven, leren om to gaan met ge-
voelens, leren sympathie to voelen voor anderen, beseffen dat de opvatting
van een ander evenveel geldigheid kan hebben als je eigen mening. Het
betekent ook: aan de hand van de voorgestelde of uitgebeelde situaties een
visie op het levee of op de werkelijkheid to ontwikkelen.

Als illustratie van wat ik zojuist beweerd heb kies ik de roman Het bureau
van J.J. Voskuil. Zoals men weet gaat het hier om een uiterst gedetailleerde
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beschrijving van de loopbaan van een onderzoeker op een onderzoekinsti-
tuut. Algemeen bekend is om welk instituut het gaat: het P.J. Meertens-
Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde to Amsterdam, een
van de instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen. De personages in het boek zijn 'naar het leven' getekend, alleen
hun namen zijn - meestal op een tamelijk doorzichtige wijze - veranderd.
Binnen een ruime kring van vakgenoten bestaat geen enkele twijfel over de
vraag wie wie is. Omdat de schrijver het wetenschappelijk bedrijf en de
persoonlijke verhoudingen in het instituut met een zeer scherpe pen to boek
heeft gesteld, is het niet verbazingwekkend dat velen de roman hebben
gelezen als een boek waarin de hoofdfiguur afrekent met zijn verleden. Zo
verscheen in Vrij Nederland een uitvoerige bespreking waarin medewerkers
van het instituut, vroegere collega's van de schrijver, reageerden op de rol
die hun alter ego in de roman speelde. Hoewel de geinterviewden zich er
vrijwel zonder uitzondering heel goed van bewust bleken to zijn dat de
roman zich als fictie aandient, lieten zij zich toch verleiden tot uitspraken
over de juistheid van de weergave van de historische werkelijkheid. Met
andere woorden: zij beoordeelden (op dat moment) de roman niet als fictie,
maar als een vorm van geschiedschrijving. Daarentegen zal een lezer die niet
op de hoogte is van de achtergronden, die de personages niet herkent,
geneigd zijn het boek als fictie op to vatten. Dan doet de vraag in hoeverre
de schrijver een historisch betrouwbare afbeelding van de werkelijkheid
geeft, niet langer ter zake. Dan wordt het boek een evocatie van een tijdperk,
dan verheldert het hoe iemand al schipperend door het leven gaat, hoe
mensen zich gedragen, hoe ze met elkaar omgaan in een instituut, op een
kantoor. Dan geeft het boek een visie op het leven.

Waar hgt de grens tussen fictie en non-fictie? Naar mijn mening is er slechts
dan sprake van fictie in de eigenlijke zin a1s de lezer het verhaal dat hij leest
als een verzonnen, niet echt-gebeurd, verhaal beschouwt, maar het niettemin
op een bepaald niveau als geloofwaardig aanvaardt. Fiche is verisimilis, 'net-
echt-gebeurd'. Door to liegen onthult fictie iets van het wezen der dingen.

De uitvinding van fictie in de Middeleeuwen

Is fictie, in de zin die ik zojuist heb pogen to omschrijven, er altijd geweest?
Of is fictie op een dag 'ontdekt' of 'uitgevonden'? Waarschijnlijk is zowel het
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een als het ander het geval. Fictie is er altijd geweest, maar is een aantal
malen in de geschiedenis in verschillende culturen opnieuw uitgevonden.
Als literatuurhistoricus en medievist onderzoek ik een tijdvak dat wordt
gekenmerkt door de zeer geleidelijke overgang van een orale cultuur naar
een schriftcultuur. De cultuur van de vroege Middeleeuwen was voor
negentig procent oraal, hoewel het christendom - dat krachtens zijn aard
alleen via het schrift verbreid kon worden - een op het Latijn gebaseerde
schriftcultuur probeerde to vestigen. Rond 1000 bestaan er twee 'literaturen'
naast elkaar: een orale verhaalkunst in de volkstaal (waarvan zelden voor-
beelden worden opgetekend), en een schriftelijke literatuur in het Latijn. In
de loop van de twaalfde eeuw gaat dat veranderen: er ontstaat een schrifte-
lijke literatuur in de volkstaal (aanvankelijk Frans, later ook Duits, en nog
later Nederlands en Engels). Dan bestaan er dus drie 'literaturen' naast
elkaar: een mondelinge verhaalkunst, een schriftelijke literatuur in het Latijn,
en een schriftelijke literatuur in de volkstaal. Elk van die drie 'literaturen'
heeft haar eigen wetten en conventies, haar eigen opvattingen over wat
literaire kunst moet zijn. En zij oefenen voortdurend invloed op elkaar uit en
gaan voortdurend verbindingen met elkaar aan.

Ik zal nu proberen een ontwikkelingsproces van eeuwen in enkele grove
schetslijnen aan to duiden.
Ik neem aan dat er in de vroege Middeleeuwen, evenals in de Germaanse
cultuur van voor de kerstening, verhalen zijn verteld waarvan de toehoor-
ders wisten dat zij niet echt-gebeurd waren. Vermoedelijk ging het dan om
sprookjes en volksverhalen - kortom de eenvoudige, minder verheven
genres, bedoeld als lering, troost en amusement voor gewone mensen in een
rurale samenleving. Hiervan is echter niets overgeleverd, er is hoogstens
zijdelings iets over bekend. Daarnaast bestonden er epische liederen waarin
de geschiedenis van de stam werd bewaard en verhalen over het heroische
verleden. Daar-van zijn er enkele overgeleverd: de .Oudengelse Beowulf, het
Oudhoogduitse Hildebrandslied, en, nog ouder, de Oudierse epische verlalen.
Wat wij over hebben is bij elkaar misschien niet meer dan enkele procenten
van wat er eens geweest moet zijn. Deze epische werken zijn beslist niet als
fictie to beschouwen (al kunnen wij ze nu wel als zodanig lezen). Voor de
contemporaine toehoorders waren deze liederen en verhalen zonder twijfel
geschiedenis, en dus waar. Hier is de oorsprong van fictie beslist niet to
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zoeken.
De voornaamste dragers van de schriftelijke literatuur waren dienaren van
de Kerk, de clerici. Geschoold in de (Latijnse) Bijbel en de Latijnse literatuur,
beriepen zij zich op de grote klassieke Latijnse voorbeelden, op Vergilius,
Ovidius en Statius. De orale verhaalkunst, de Germaanse heldenzangen, be-
schouwden zij gewoonlijk als minderwaardig en verwerpelijk, want on-
waar. In hun ogen behoorden verhalen uitsluitend to gaan over ware gebeur-
tenissen. Literatuur had een vormende, beschavende invloed, en moest
derhalve waarheid verkondigen. De centrale tekst was de Bijbel - van kaft
tot kaft waar. De antieke literatuur behelsde ofwel pure waarheid, ofwel
waarheid in verhulde vorm (via allegorese to ontraadselen). Van fictie wil-
den de clerici niet weten, al waren zij bereid een uitzondering to maken voor
fabels en gelijkenissen, waarvan immers ook jezus zich bediend had.

Dit gaat rond het midden van de twaalfde eeuw veranderen. Er komen
dichters in de volkstaal, het eerst in Frankrijk en in het door Frans-sprekende
Normandiers veroverde Engeland, die door een clericale opleiding wel ver-
trouwd zijn met de Latijnse literaire traditie, maar die hun stof ontlenen aan
de verhalen in de volkstaal. Ik noem slechts de drie grootste namen: Thomas
van Bretagne, de schrijver van een Tristanroman waarvan we maar enkele
fragmenten over hebben, Chretien de Troyes, de schepper van de Artur-
roman, wiens Erec et Enide van omstreeks 1170 dateert en gevolgd werd door
romans over Yvain, Lancelot en Perceval, en de dichteres Marie de France,
de schrijfster van een bundel sprookjesachtige vertellingen, de Lais.

De verhalen die deze dichters ontlenen aan het repertoire van de monde-
linge vertellers kunnen geen aanspraak maken op waarheid: er staat geen
auctoritas, geen antieke zegsman, achter. Deze verhalen moeten hun geloof-
waardigheid dus ontlenen aan de middeleeuwse auteur. Als een dichter als
Chretien de Troyes zelf verklaart dat hij van de ontleende stof een fraaie
compositie heeft gemaakt, dan is duidelijk dat het hem niet langer om de
historische waarheid to doen is, maar om heel iets anders. De toehoorders
weten dat het verhaal niet waar is, maar dat de kwaliteit, de relevantie, de
geloofwaardigheid ervan in andere eigenschappen ligt. Hier hebben' we to
doen met een van de belangrijkste inventies van de middeleeuwse cultuur:
de ontdekking van fictie.
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Bij Chretien de Troyes begint een traditie die tot in onze eigen tijd doorloopt.
De verhaalkunst heeft sindsdien ingrijpende veranderingen doorgemaakt;
de conventies van de roman hebben zich in de loop der eeuwen voortdurend
gewijzigd. Toch is er bij alle veranderlijkheid ook sprake van continuiteit.
Het gaat nog steeds, net als bij Chretien de Troyes, om de creatie van een
fictionele wereld waarin de lezer wordt uitgenodigd om een spel met een
verzonnen werkelijkheid to spelen, een spel dat niettemin iets met zijn eigen
werkelijkheid to waken heeft. Niemand heeft dit beter onder woorden
gebracht dan Shakespeare in A Midsummer Night's Dream:

And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
a local habitation, and a name.
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Mathematische uitgangspunten van de Hollandse
bouwkunst in de zeventiende eeuw

K.A. Ottenheym

Het humanistische ideaal

Van oudsher hebben architecten gebruik gemaakt van mathematische prin-
cipes om in het hoofd bedachte ontwerpen concreet gestalte to geven en
vorm en maat hiervan to bepalen. In de classicistische architectuur van de
zeventiende eeuw in Holland was het gebruik van zuivere maatverhou-
dingen daarbij van het grootste belang in het streven naar de perfecte
schoonheid. Deze opvatting was geent op het geschrift van Vitruvius uit de
tijd van keizer Augustus De Architectura Libri Decem, en de Italiaanse ver-
werking van deze theorie uit de vijftiende en zestiende eeuw. Leon Battista
Alberti stelde in zijn De Re Aedificatoria dat de eerste schoonheid van de ar-
chitectuur bepaald werd door de harmonie van de maten van een gebouw.
Zuilenorden waren in zijn ogen slechts decoratie en konden samen met
dere versieringen als tweede, toegevoegde schoonheid worden gebruikt, in
zekere zin om de inwendige harmonie van een gebouw voor het oog aflees-
baar to maken. Op deze wijze kon men in de architectuur een objectieve en
perfecte schoonheid nastreven. Met behulp van zuivere proporties volgde
men immers volgens deze' humanistische theorieen de goddelijke schoon-
heid zoals die overal in de schepping terug to vinden is, zoals in de maten
van de mens, de afstanden van de planeten en vooral in de muziek.
Na de cirkel en het vierkant zijn volgens Vitruvius en de Italiaanse tractaat-
schrijvers 3:4, 2:3, 3:5 en 1:2 de belangrijkste proporties voor de architectuur.
Deze getalsverhoudingen waren immers sedert Pythagoras onlosmakelijk

De hier opgenomen tekst is een, door de samensteller van deze bundel,
ingekorte versie van het gelijknamig artikel van professor K.A. Ottenheym in
het tijdschrift De zeventiende eeuw, 1991 (jrg. 7, nr. 1). Alle in het oorspronke-
lijke artikel opgenomen noten zijn hier weggelaten. Voor raadpleging wordt
naar de oorspronkelijke versie verwezen.
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verbonden met de zuivere muzikale intervallen terts, kwart, kwint en octaaf.
Daarnaast noemden Vitruvius en de latere schrijvers ook de verhouding van
1:12 van groot belang voor de architectuur. De verhouding 1:42 is die van de
zijde van een vierkant van 1x1 tot zijn diagonaal en is slechts meetkundig
voor to stellen. De rekenkundige equivalent van deze verhouding zal altijd
een benadering zijn, gezien het feit dat i2 een 'irrationeel' getal is. Als bruik-
bare benadering van deze verhouding gebruikte men de rekenkundige pro-
portie 5:7. De wortelverhouding 1:12 was ook in de middeleeuwse bouw-
wereld in heel Europa als vuistregel in gebruik gebleven. Bij de hernieuwde
belangstelling voor de klassieke architectuur werd de 1:12-verhouding pro-
bleemloos in de harmonische proportiereeks ingevoegd, zoals Vitruvius
reeds had aangegeven. Ook in de zeventiende-eeuwse architectuur in Hol-
land is deze verhouding veelvuldig samen met de harmonische getals-
verhoudingen toegepast.
De humanistische idealen over de perfecte schoonheid in de architectuur
bereikten Holland omstreeks 1625 via de Italiaanse tractaten van Palladio en
Scamozzi I Quattro Libri dell'Architettura (Venetie 1570) en L'Idea dell'Architet-
tura Universale (Venetie 1615). Van beide boeken verschenen in de zeven-
tiende eeuw Nederlandse edifies, waarbij het werk van Scamozzi duidelijk
grotere belangstelling genoot dan dat van Palladio. In de eerste decennia van
de zeventiende eeuw was alle aandacht gericht op uitbundige en fantasie-
volle geveldecoraties met allerhande renaissance-ornamenten, zonder ken-
bare belangstelling voor de theoretische achtergronden van deze vormen-
schat. In de jaren '20 ontwikkelden echter enkele kunstenaars uit Haarlem,
waaronder Jacob van Campen en Salomon de Bray, een andere bouwstijl,
gesnspireerd op het classicisme uit Noord-Italie van Palladio en Scamozzi.
Vooral Constantijn Huygens en zijn kring golden vanaf de jaren '30 van de
zeventiende eeuw als voorstander en stimulator van de classicistische archi-
tectuuridealen. Diens huis aan het Plein (1634) en het Mauritshuis (1633) in
Den Haag zijn de bekende vroege voorbeelden van deze architectuur. Het
ornament werd hierbij beperkt tot de klassieke pilasterorden en ingepast in
een streng mathematisch stramien dat ook door het muurwerk en de ven-
sters werd gevolgd. Door het werk van architecten als Jacob van Campen,
Pieter Post, Philips Vingboons en Arent van 's-Gravesande zou het classi-
cisme het gezicht van Holland in de zeventiende eeuw in grote mate gaan
bepalen.
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Nederlandse architectuurboeken in de eerste helft van de
zeventiende eeuw

In de zeventiende eeuw bestond er geen opleiding tot architect als zodanig.
Het ontwerpen van gebouwen was een specialisatie die men vanuit ver-
schillende richtingen kon bereiken, zoals de teken- en schilderkunst, beeld-
houwkunst, timmer- en steenhouwersambt, landmeetkunde en vesting-
bouw. Een gedegen kennis van mathematiek was hierbij het gezamenlijke
uitgangspunt. Vooral in de vestingbouw en landmeetkunde was het werken
op zuiver mathematische grondslag reeds vanaf de tijd van Prins Maurits en
Simon Stevin tot principe verheven. Vanuit de vestingbouw en de landmeet-
kunde bereikte de toepassing van de wiskunde in de Republiek in het begin
van de zeventiende eeuw ook de architectuur. Men name bij de stadsuit-
breidingen en het uitzetten van de bouwpercelen raakten deze disciplines
elkaar. De eerste Nederlandse architectuurtractaten in de zeventiende eeuw,
die v6 6r de vertalingen van de Italiaanse werken verschenen, zijn dan ook in
een reeks met de vestingbouw en landmeetkunde verschenen. Evenals in de
Italiaanse tractaten van ondermeer Palladio en Scamozzi gold in deze boe-
ken het werken op mathematische grondslag als uitgangspunt. De humanis-
tische idealen komen hierin minder nadrukkelijk naar voren terwijl het
praktische nut van de mathematische werkwijze alle aandacht krijgt.
In 1617 verscheen in Amsterdam het omvangrijke werk van Samuel
Marolois Opera Mathematica ou Oeuvres Mathematiques, traictans de Geometrie,
Perspective, Architecture et Fortification. In dit boek geldt de wiskunde en
vooral de geometrie als uitgangspunt voor de perspectiefleer, architectuur
en vooral voor de vestingbouw. De verschillende onderdelen van dit boek
verschenen weldra in verbeterde Nederlandstalige edities, bewerkt door
Hondius, zoals in 1628 Architectuur, dat is Bouwkunde. In navolging van
Vitruvius en alle tractaatschrijvers van de Renaissance, noemt de schrijver de
verschillende wetenschappen die voor de architectuur vereist zijn. Dat zijn
ondermeer de geometria (meetkunde) voor een goed gebruik van de passer
en de waterpas en de arithmetica (rekenkunde) waarmee de kosten en de
maten berekend kunnen worden en de 'zware kwestie van simmetrie', de
zuivere proportionering, kan worden opgelost. De architect moet binnen het
bouwproject voor alle zaken de juiste maat, vorm, plaats en het juiste aantal
geven en is daardoor de supervisor van alle bou-.vambachten. Vanwege de
mathematische grondslag die hierbij onmisbaar is, wordt de architectuur in
dit geschrift boven het ambacht verheven tot wetenschap. Op de titelpagina
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van Marolois is Vitruvius dan ook opgenomen in de geleerde kring van
Euclides, Archimedes en Vitellius.
In 1631 verscheen in Amsterdam de Architectura Moderna, een verzameling
gravuren met de voornaamste ontwerpen van Hendrick de Keijser (die tien
jaar daarvoor was overleden) en enkele werken van Jacob van Campen en
anderen. Salomon de Bray schreef het voorwoord bij deze uitgave waarin hij
nogmaals benadrukte dat de ware bouwkunst alleen op basis van gedegen
kennis van mathematiek mogelijk is. Tot slot van zijn voorrede gaf De Bray
aan op welke wijze de ontwerpen bestudeerd moesten worden, namelijk
door de prenten na to meten en zo de gebruikte maatverhoudingen to be-
proeven: de lezer wordt uitgenodigd

naer zijn welgevallen en eygen selfs oordeel deze onzetijtsche Ge-
bouwen bij die van de Ouden [te] vergelijcken ende de selve met
de ware redenen der Wis-konstighe Bouwinge [te] proeven ende
naer [te] meten.

Een vergelijkbare opzet vindt men zeventien jaar later in de Afbeelsels van de
voornaemste Gebouwen uyt alle die Philips Vingboons geordineert heeft uit 1648.
Vingboons bundelde hier een grote hoeveelheid van zijn eigen al dan niet
uitgevoerde ontwerpen en presenteerde deze in zijn inleiding als goede
voorbeelden van 'ware Bouwkunst op maet en regelen der Ouden', die hij in
zijn eigen tijd zag opbloeien. Welke 'maat en regelen' hij zelf toepaste, komt
niet ter sprake, echter niet omdat hij dat als beroepsgeheim wilde bewaren,
maar omdat de mathematische ontwerpsystemen toen zo algemeen bekend
waren dat daar geen verdere uitleg bij nodig was.

Matenstelsels in de zeventiende-eeuwse architectuur
in Holland

Het beeld van het gebruik van proportiestelsels is van oudsher vertroebeld
door publicaties waarin het onderzoek op dit terrein tot loze rekenarij is
gedegradeerd, merendeels voortgekomen uit een al to sterke veronderstel-
ling dat het gebruik van 'mooie maten' en geometrie altijd met symboliek en
diepere betekenissen beladen zou moeten zijn. Vooralsnog is het gebruik van
meet- en rekenkundige systemen in eerste instantie to zien als een hulpmid-
del bij het ontwerpen. Met eenvoudige verhoudingen en met behulp van
passer en liniaal kon een architect zijn idee voor een gebouw tot een helder
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en sluitend ontwerp ordenen. De humanistische opvatting dat zuivere pro-
porties een hogere, goddelijke ordening weerspiegelen, bleef hierbij de uit-
gangsgedachte, hoewel minder erudiete bouwlieden zich hier niet in alle
gevallen als zodanig van bewust waxen. Het gevoel voor de waarde van
mooie maatverhoudingen met 'mateloosheid' als tegengestelde, was in de
zeventiende-eeuwse cultuur in Holland zo diep geworteld dat ook eenvou-
diger ambachtslieden in de maat' konden werken zonder beladen to zijn met
de filosofische oorsprong hiervan. Architecten als Vingboons en Post namen
in deze een plaats in tussen de eenvoudige ambachtslieden en de intellec-
tuelen van hun tijd die ook in de theoretische achtergronden waren ge-
schoold, zoals Constantijn Hygens.
Conform bovenvermeld advies van Salomon de Bray uit 1631 kan men de
classicistische ontwerpmethoden achterhalen door de ontwerpen nauwkeu-
rig na to meten. Het spreekt vanzelf dat men hierbij alleen gebruik kan ma-
ken van ontwerptekeningen van de architect zelf of betrouwbare prenten
hiervan. Wanneer men aldus op zoek gaat naar zeventiende-eeuwse ont-
werpmethoden is bet van belang to beseffen dat mooie mathematische figu-
ren voor een zeventiende-eeuwse architect geen doel op zich zijn. Een ma-
thematisch schema moet bovenal zinvol zijn bij bet bepalen van de
definitieve afinetingen van een gebouw. De belangrijkste punten en lijnen in
bet mathematische schema zijn gebruikt als 'hoekstenen' in bet ontwerp.
Omgekeerd moet een achteraf gereconstrueerd ontwerpsysteem derhalve
een sleutel bieden voor de ordening van bet hele gebouw. Cruciale punten
van bet systeem moeten dan samenvallen met de hoofdlijnen van bet ont-
werp. Alleen zo kunnen zin en onzin van gereconstrueerde proportie-
schema's worden onderscheiden.
De grote hoofdvorm wordt bepaald door vierkanten en vervolgens wordt
met behulp van omcirkelingen de definitieve omvang bepaald. Het gebruik
van de gelijkzijdige driehoek om de hoogte van bet dak to bepalen, blijft een
uitzondering. Meestal zal bet ontwerpschema zich beperken tot bet stenen
gedeelte van bet gebouw en wordt bet dak daarboven volgens eigen, prak-
tische regels geconstrueerd, zonder direct verband met bet maatsysteem
daaronder. Het belangrijkste blijkt in eerste instantie de bepaling van de
grote vorm van bet gebouw, de maten van bet muurwerk. De detaillering
hiervan, zoals bet plaatsen van de vensters en eventueel bet aanbrengen van
de klassieke orden, is zodoende een invulling van de vastgestelde grote
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vorm. Een proportieschema is in deze architectuur geen optelsom van kleine
detailmaten maar een verdeling van de hoofdmaten in kleinere onderdelen.

Passen en meten in de praktijk

Het streven van de classicistische architecten bleef niet beperkt tot het or-
donneren van evenwichtige gevels. Het ideaal was een eenvoudig, alomvat-
tend maatsysteem waaraan de ordering van zowel de gevels als de platte-
grond zijn onderworpen. De gevelindeling weerspiegelt hiermee direct de
verhouding van de ruimten erachter. In de ideale situatie is het proportie-
stelsel immers een ruimtelijk, driedimensionaal systeem, samengesteld uit
een aantal grote kubussen. In de zeventiende-eeuwse bouwpraktijk kwam
een dergelijke situatie vrijwel niet voor. Bij de bouw van buitenhuizen had-
den praktische eisen van wooncomfort en financien voorrang boven een
theoretisch ideaal en in de steden waren de bouwpercelen meestal van then
aard dat de zuivere ordering slechts tot de gevel beperkt moest blijven.
Hoewel de schaal en consequente doorvoering van het maatsysteem de rea-
liteit van de zeventiende-eeuwse bouwpraktijk overstegen, vindt men in
verschillende bestaande gebouwen uit die tijd dezelfde principes terug. In
monumentale, vrijstaande gebouwen zal dat vanzelfsprekend meer het geval
zijn dan bij stadswoonhuizen, waarbij de architect de harmonische maatvoe-
ring meestal tot de voorgevel moest beperken.
Het realiseren van een abstract matenstelsel bleef bij het ontwerpen van
stadswoonhuizen ondergeschikt aan het belang van een bruikbare indeling
van de beschikbare ruimte. Het werken met afgewogen maatverhoudingen
beperkte zich bij de stadshuizen derhalve meestal tot de voorgevels. Alleen
bij de grote huizen, zoals bijvoorbeeld in het tweede deel van de Amster-
damse grachtengordel, is enige samenhang in het ontwerp van de gevels en
de bijbehorende plattegronden to bespeuren. Voor de uiteenlopende typen
van woonhuisgevels bestonden verschillende min of meer standaard maat-
verhoudingen. In het werk van Vingboons bijvoorbeeld, dat ons door diens
eigen publicaties goed bekend is, blijken bij de verschillende standaard
breedtematen in Amsterdam vaste standaard hoogtematen gebruikt to zijn.
Hierbij doet het er niet toe of een Bevel ornamentloos is, met pilasters is be-
kleed of met barokke ornamenten gedecoreerd is. Ook achter de meer vrije
en luchtigere varianten in de vormgeving van de gevels steekt een hecht en
helder proportiesysteem.
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Besluit

Voor zover bekend, blijken architecten als Van Campen, Post en Vingboons
een uitgewerkt systeem gebruikt to hebben waarmee op eenvoudige wijze
alle soorten van gebouwen konden worden ontworpen. Toch is het Been star
en academisch principe , maar biedt het zoveel variatiemogelijkheden dat
elk ontwerp uiteindelijk een eigen karakter heeft kunnen krijgen. Dit ont-
werpsysteem vormt echter de kern van de esthetica van hun architectuur: de
schoonheid van het classicisme hgt niet in het ornament maar in de harmo-
nieuze proporties.
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De autonome kunst op weg naar de twintigste
eeuw, het tijdperk van de film

M.J. Kattenbelt

Inleiding

Rond het midden van de achttiende eeuw vormt zich in de filosofie een
afzonderlijke discipline, de esthetica, die zich richt op het scheppend ver-
mogen van de menselijke verbeelding. Dit vermogen wordt in de esthetica
beschouwd als een bijzondere activiteit die zich onderscheidt van maat
schappelijke activiteiten met een praktische functie voor het dagelijks leven.
Pas vanaf het eind van de achttiende eeuw is het gangbaar om het begrip
'kunst' to hanteren als een overkoepelende aanduiding voor literatuur, beel-
dende kunst, muziek, theater en dans (Burger, 1974, 57). In de esthetica van
de achttiende en negentiende eeuw speelt de vraag hoe de verschillende
kunsten zich tot elkaar verhouden een belangrijke rol om de verschillende
uitingsvormen van het scheppend vermogen van de menselijke verbeelding
systematisch to bepalen. Meestal worden de kunsten volgens een hierar-
chische ordening ingedeeld: hogere tegenover lagere of primaire tegenover
secundaire kunsten.
In deze bijdrage aan de reeks In Grote Lijnen: Kunst wil ik met betrekking tot
de kunst in de moderne tijd de volgende onderwerpen aan de orde stellen: 1)
de autonomisering van de kunst, 2) tradities in de esthetica van denken over
kunst, 3) de geldigheidsaanspraken van de kunst, 4) ideeen over de
samenhang van de kunsten en tot slot 5) opvattingen over film als kunst in
de klassieke filmtheorie.

De autonomisering van de kunst

De modernisering van de cultuur, ook wel aangeduid als de culturele
rationalisering, is dikwijls voorgesteld als een differentieringsproces, als een
proces waarin de drie 'waardesferen' (Max Weber) van de cultuur, namelijk
de wetenschap, het recht en de kunst, zich ten opzichte van elkaar verzelf-
standigen. Deze verzelfstandiging houdt in dat de wetenschap, het recht en
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de kunst zich elk naar eigen wetmatigheden ontwikkelen als gevolg waarvan
zij niet alleen uit elkaar drijven, maar tevens in een toenemende onderlinge
spanningsverhouding komen to staan. Ik wil mij beperken tot een aspect van
de culturele rationalisering, namelijk de autonomisering van de kunst.
De autonomisering van de kunst als de ontwikkeling van de kunst naar
eigen wetmatigheden, kunnen we onder twee aspecten begrijpen. Het eerste
aspect is de institutionalisering van de kunst, dat wil zeggen het ontstaan
van een kunstbedrijf, een kunstgenietend publiek en een kunstkritiek die
intermedieert tussen producenten en recipienten. Het tweede aspect is het
ontstaan van het besef van specifiek esthetische waarden in de effecten van
dit besef op de technieken van kunstproductie.
Het besef van specifiek esthetische waarden kunnen we beschouwen als een
cultivering van ervaringen in de omgang met de innerlijke natuur (Weber).
Deze cultivering houdt in dat de eigen subjectiviteit wordt vrijgemaakt van
de conventies die het alledaagse denken en handelen beregelen. In een
overstijging van deze conventies ontstaat de mogelijkheid in de autonoom
geworden kunst subjectiviteit tot uitdrukking to brengen. De autonome
kunst en de expressieve zelfverbeelding van subjectiviteit vormen vooral een
tegenwicht tegen de toenemende theoretische en praktische rationalisering
van het dagelijks leven, zoals deze zich uiten in een wetenschappelijk
verzakelijkte omgang met de natuur en een juridisch en moreel verzakelijkte
omgang met de maatschappij. In dit opzicht heeft de kunst een bevrijdend
karakter (Habermas, 1985: I, 231).
In de autonoom geworden kunst wordt de expressieve verbeelding van sub-
jectiviteit steeds zuiverder en radicaler. Esthetische ervaringen worden in
hun verwerking en uitwerking steeds meer 'gereinigd' (Weber) van theore-
tische en mgrele invloeden. Anders gezegd: zij onttrekken zich in toenemen-
de mate aan de abstractie van het objectiverende denken en de morele beoor-
deling. In een overstijging van het alledaagse bevrijdt de subjectiviteit zich
van de conventies van de dagelijkse waarneming en van de doelmatigheid,
van de dwang van arbeid en van het nuttige, van theoretisch kennen en
praktisch handelen (Habermas, 1985: I, 251). De autonoom geworden kunst
biedt de mogelijkheid van een virtuele bevrediging van die behoeften die in
het leven van alledag onbevredigd blijven. In het dagelijks leven worden
vele behoeften van het individu gefrustreerd door de repressie van concur-
rentie-, prestatie- en machts-principes (Herbert Marcuse, 1965 en 1979). In de
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autonoom geworden kunst wordt de vernieuwing van tradities steeds ster-
ker afhankelijk van het kritische en creatieve vermogen van individuen.
Aan de verzelfstandiging van de wetenschap, het recht en de kunst als
de handelingsdomeinen waarin de cultuur zich reproduceert, is volgens
Habermas (1985: II, 584) ook een niet to onderschatten negatief aspect to
onderscheiden. Zij leidt tot enorme vereenzijdiging en fragmentarisering, die
de signatuur van de moderne cultuur en samenleving uitmaken. De weten-
schap, het recht en de kunst ontwikkelen zich tot 'Expertenkulturen', waar-
toe het gezonde verstand niet of nauwelijks toegang heeft. Maar, zo stelt
Habermas, binnen elk van de drie domeinen van de moderne cultuur komen
ook tegenbewegingen tot ontwikkeling, die zich tegen vereenzijdiging en
fragmentarisering verzetten.
Het eerste verzet tegen de autonome kunst komt van de historische avant-
garde, met name van het dadaisme en het surrealisme. Deze historische
avant-gardebewegingen proberen de scheiding tussen kunst en dagelijks
leven op to heffen door de kunst weer op het dagelijks leven to betrekken. De
historische avant-garde is een reactie op het estheticisme, 't'art pour t'art',
waarin de autonomisering van de kunst aan het eind van de negentiende
eeuw haar hoogtepunt bereikt. Dat de kunst zich aan het einde van de vorige
eeuw in het estheticisme vrijwel volledig heeft losgemaakt van het dagelijks
leven en zich daarmee van maatschappelijke gebruiksaanspraken heeft ont-
daan, heeft volgens Burger twee consequenties waarvan de ene de keerzijde
is van de andere. Van de ene kant bereikt de kunst als expressie van wensen
en gevoelens een zeer grote zuiverheid in de esthetische ervaring, die sterk
contrasteert met de ervaring van het dagelijks leven. Van de andere kant
blijft de kunst voor wat betreft haar reele maatschappelijke werking en
functie zonder gevolgen. Het is vooral deze laatste consequentie die door de
historische avant-garde wordt onthuld. Burger concludeert dat de histo-
rische avant-garde er (uiteindelijk) niet in is geslaagd de scheiding tussen
kunst en dagelijks leven op to heffen. De provocaties van de historische
avant-garde zijn nog steeds op een begrip van autonome kunst betrokken en
bovendien heeft de autonome kunst de procedes van de avant-garde in zich
opgenomen (het urinoir dat Marcel Duchamp voorzien van zijn handteke-
ning in het museum tentoonstelde wordt inmiddels als kunstwerk erkend).
De belangrijkste verdienste van de historische avant-garde is dat zij de tijd-
en stijlgebonden artistieke procedes die binnen de kunst zijn ontwikkeld vrij
beschikbaar en toepasbaar heeft gemaakt.
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Tradities van denken over kunst

Globaal kunnen we binnen de esthetica twee tradities van denken over kunst
onderscheiden, de waarheids- en de gevoelsesthetica. De waarheidsesthetica
berust op een integraal begrip van waarheid en kennis. De esthetische erva-
ring wordt als een nadrukkelijke wijze van kennen beschouwd die door geen
andere kenwijze kan worden overtroffen. De gevoelsesthetica berust op een
exclusief begrip van zuivere reflectie en spraakloze intensiteit. Het opwek-
ken van gevoelens en stemmingen wordt als het wezen van de kunst be-
schouwd. Dit psychologische werkingsaspect wordt als een doorslaggevend
criterium gehanteerd om esthetische uitingen van niet-esthetische uitingen to
onderscheiden. De esthetische waarneming bevrijdt zich uit de betekenissen
en concepten van een verstandelijk begrip van de wereld.
Voor de waarheids- en de gevoelsesthetica zijn verschillende alternatieven
ontwikkeld, waarvan ik er twee kort wil bespreken. Het eerste alternatief is
de tekenpragmatische esthetica van Franz Koppe (1983), het tweede alterna-
tief de esthetische rationaliteitstheorie van Martin Seel (1985).
Koppe karakteriseert esthetische uitingen als uitingen waarin nieuwe be-
hoefte-ervaringen worden geopenbaard en gecreeerd. Esthetische uitingen
komen tegemoet aan de primaire behoefte om de contingentie van het dage-
lijks leven op to heffen, dat wil zeggen aan de behoefte om het leven een zin
to verlenen die boven de niet-noodzakelijkheid van het dagelijks leven uit-
stijgt. Deze primaire behoefte wordt in esthetische uitingen fictief opge-
roepen, ook wanner in esthetische uitingen een feitelijk gebukt gaan onder
de toevalligheid van het dagelijks leven wordt gerepresenteerd. Esthetische
uitingen warden door twee grondmotieven gekarakteriseerd, het erotische
en het utopische grondmotief. Het erotische grondmotief betreft de behoefte
van mensen zich als behoeftesubject aan anderen kenbaar to maken, dat wil
zeggen de behoefte aan een uitwisseling van vervulde en onvervulde be-
hoeften. De procedes die daarbij in esthetische uitingen worden gehanteerd
bewerkstelligen een zekere onbepaaldheid en meerduidigheid. Deze onbe-
paaldheid en meerduidigheid verschaffen voor de receptie meer mogelijk-
heden de eigen behoeftesituatie op een creatieve wijze to actualiseren. Esthe-
tische communicatie beoogt de verrijking en individualisering van behoef-
ten. Beide zijn voor de ontwikkeling van de mens niet alleen als behoefte-
ubject, maar in het algemeen van wezenlijk belang. Het utopische grond-
motief van esthetische uitingen, dat direct met het erotische grondmotief
samenhangt, houdt in dat in esthetische communicatie afstand wordt geno-
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men van de dwang van het dagelijks leven. Dankzij deze afstand wordt er
ruimte gecreeerd voor reflectie. Het reflexieve moment in de esthetische er-
varing verwijst altijd ook naar het eigen communicatieve vermogen van
individuen om behoeften tot uitdrukking to brengen.
Seels esthetica berust op een begrip van esthetische rationaliteit. Esthetische
rationaliteit is een specifieke gedrags- en handelingswijze die wordt geken-
merkt door een interesse in het waarneembaar en ervaarbaar maken van de
eigen ervaring in de context van levenservaringen die verondersteld worden
gemeenschappelijk to zijn voor hen die tot dezelfde leefwereld behoren. De
esthetische instelling is een ervarend omgaan met ervaringen dat tot erva-
ring dwingt, zij het dat de dwang tot ervaren vrijwillig wordt geaccepteerd.
Vanuit een esthetische instelling nemen wij ervaringen niet op de koop toe,
maar zijn wij juist op ervaring uit, op de ervaring van de zinvolheid van
onze ervaringen. Daartoe zoeken en creeren wij objecten, ook al zetten wij
tegelijkertijd onze ervaringen op het spel.
In aansluiting op Seel, maar daarmee verdergaand dan Seels bedoeling, zou
ik esthetisch handelen willen kenschetsen als een aftasten en toetsen van
levenservaringen om na to gaan in hoeverre deze op gemeenschappelijkheid
berusten. Daartoe spelen intu?tie en provocatie een belangrijke rol, want wie
de grenzen opzoekt moet het risico aandurven om ze to overschrijden.

De geldigheidsaanspraken van de kunst

De geldigheidsaanspraak van esthetische uitingen is authenticiteit. Het
begrip 'authentiek' is een relatieve waarde. Het impliceert verandering in de
zin van actualisering en vernieuwing in overeenstemming met veranderde
cultuur- en sociaal-historische omstandigheden. Authenticiteit als geldig-
heidsaanspraak van esthetische uitingen kunnen we nader onderscheiden in
specifiekere geldigheidsaanspraken (Koppe, 1983: 143-160). Wat elk van
deze globaal inhoudt laat zich wellicht het meest beknopt formuleren in de
vorm van een vraag:

a) esthetische nieuwheid: in hoeverre komt een esthetische uiting tege-
moet aan de behoefte op een nieuwe, creatieve manier behoeften tot
uitdrukking to brengen, omdat veranderde situaties een herorientatie
verlangen?

b) esthetische waarheid in de zin van waarachtigheid: in hoeverre is een
esthetische uiting een treffend voorbeeld van de algemene behoefte-
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ervaring die zij verbeeldt (exemplariteit) of als een specifiek geval type-
rend voor meerdere gevallen (representativiteit)?

d) esthetische schoonheid dan wel lelijkheid: in hoeverre verbeeldt een
esthetische uiting een behoefte als bevredigd (schoonheid) of juist als
gefrustreerd (lelijkheid)?

Wat de schoonheid van esthetische uitingen betreft kunnen we een onder-
scheid maken tussen schoonheid in traditionele en schoonheid in moderne
zin. Het traditionele schoonheidsbegrip impliceert het criterium van behoef-
tevervulling. Deze is gericht op de gehele levenssituatie en heeft (daarmee)
betrekking op een totaliteit die het individuele leven overtreft. Het gaat om
de omvattendste of hoogste vorm van behoeftevervulling, die in de 'schone
kunsten' in de klassieke zin van het woord geactualiseerd zou moeten wor-
den. Het spreekt voor zich dat de beoogde totaliteit slechts paradigmatisch
gerepresenteerd kan worden; als 'pars-pro-toto' wordt het deel eerst in het
perspectief van het geheel als zinvol begrepen. Hierin herkennen we de dia-
lectische eenheid van deel en geheel, die de organische geslotenheid van het
autonome kunstwerk karakteriseert. Volgens het moderne schoonheids-
begrip wordt de idee van totaliteit betwijfeld of zelfs ontkend. Het mythisch
gewaarborgde totaliteitskarakter van de 'schone kunsten' maakt in de mo-
derne kunst plaats voor het aspectkarakter. Volgens Burger (1974: 98-111)
komt het aspectkarakter van het kunstwerk het sterkst tot uitdrukking in het
montageprincipe in de schilderkunst. Het moderne schoonheidsbegrip staat
in het teken van abstractie en negatie, in het teken van de ontmytholo-
gisering van de idee van totaliteit, dat wil zeggen van een idee van de wer-
kelijkheid als een in zichzelf gesloten geheel. Volgens Koppe wordt in de
moderne kunst hooguit een fictieve totaliteit opgeroepen, maar deze wordt
dan als schijn bewust gemaakt, waarmee de idee van een reele totaliteit als
(ideologische) vervalsing ter discussie wordt gesteld of geproblematiseerd
(Koppe, 1983: 158-159). Dit neemt echter niet weg dat het kunstwerk, onge-
acht wat het representeert, een formeel totaliteitsaspect behoudt, dat betrek-
king heeft op het utopische grondmotief van esthetische uitingen. Anders
geformuleerd: hoezeer in een niet-organisch of avantgardistisch kunstwerk
de idee van eenheid c.q. totaliteit ook wordt ontkend, het kunstwerk zelf is
en blijft in datgene wat het representeert primair afhankelijk van de beteke-
nisvolle verwijzingssamenhang binnen het kunstwerk als geheel.
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Ideeen over de samenhang der kunsten

In de esthetica van de achttiende en negentiende eeuw speelt, zoals gezegd,
de vraag naar hoe de verschillende kunsten zich tot elkaar verhouden een
belangrijke rol om de verschillende uitingsvormen van het scheppend ver-
mogen van de menselijke verbeelding systematisch to bepalen. Zo delen
Immanuel Kant, Georg Hegel en Arthur Schopenhauer de kunsten systema-
tisch in naar woord, beeld/gebaar en klank, waarin de denkende, voorstel-
lende en voelende mens zich uit. Voor Kant is poezie de hoogste vorm van
kunst, omdat zij de synthese vormt van de gedachte, de verbeelding en het
gevoel. Deze synthese duidt Kant aan met het begrip Einbildungskraft. Voor
Hegel is het drama de hoogste vorm van kunst. Het drama vormt de syn-
these van de subjectiviteit van de lyriek en de objectiviteit van de epiek. Of
eigenlijk is voor hem het theater de hoogste vorm van kunst, omdat het
dramatische kunstwerk pas zijn voltooiing vindt in de opvoering. Voor
Schopenhauer is muziek de hoogste vorm van kunst omdat zij de meest
directe expressie is van de 'oerwil', de levensdrang van de mens.
Volgens Richard Wagner vormen de dichtkunst, de danskunst en de toon-
kunst, die van de natuurlijke expressiemogelijkheden van de mens zijn af-
geleid, in de Griekse tragedie een organische eenheid die met het verval van
de Griekse staat verloren is gegaan. Met de synthese van de Griekse trage-
die in gedachten formuleert Wagner het ideaal van het Gesamtkunstwerk,
waarbinnen de toonkunst het hart (ritme) vormt dat het hoofd (de dicht-
kunst) en het lichaam (de danskunst) weer met elkaar verbindt. In het Ge-
samtkunstwerk vervullen de schilder-, beeldhouw- en bouwkunst, die niet
van de mens maar van de natuur zijn afgeleid, slechts een ondersteunende
functie. Wagners ideeen zijn voor vele kunstenaars uit verschillende disci-
plines een belangrijke inspiratiebron om de grenzen tussen de afzonderlijke
kunsten to overschrijden dan wel om de afzonderlijke kunsten (opnieuw) to
integreren.
Nu is Wagners idee van het Gesamtkunstwerk als een autonome totaalkunst
ook verbonden met het streven naar een perfectionering van de illusie. In het
Festspielhaus (geopend in 1876) dat Wagner in Bayreuth voor de enscene-
ring van zijn opera's heeft laten bouwen, is de orkestbak, die zich gedeel-
telijk onder het podium bevindt, met panelen aan het zicht van de toe-
schouwers onttrokken. Bovendien zitten de toeschouwers tijdens de voor-
stelling in het donker. Niets mag hen in de weg staan om zich volledig in de
verbeelde wereld to kunnen verliezen. 1 Dit ideaal is pas echt verwerkelijkt
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in de Hollywoodfilm. Kenmerkend voor de Hollywoodfilm is dat de camera-
voering en montage zo onzichtbaar zijn gemaakt, dat de verbeelde wereld
voor de toeschouwers optimaal toegankelijk is. Dit heeft meerdere keren tot
de speculatie geleid dat Wagner, als hij in de twintigste eeuw zou hebben
geleefd, zou zijn afgereisd naar Hollywood om furore to maken als film-
componist of misschien zelfs wel als een allround filmregisseur die van a tot
z alle touwtjes in handen houdt.

Opvattingen over film in de klassieke filmtheorie

Sinds de uitvinding van de filmcamera - de eerste openbare filmvertoning
vond plaats in Parijs in 1895 - is de film vergeleken met de 'gevestigde'
kunsten, in het bijzonder met het theater en de literatuur. In deze paragraaf
wil ik enkele opvattingen over film uit het omvangrijke repertoire van de
klassieke filmtheorie aan de orde stellen. De bedoeling daarbij is een indruk
to geven van hoe in het klassieke filmdebat door enkele critici/ theoretici de
eigenheid van film als kunst is gekarakteriseerd.

Film als amusement
In zijn artikel 'Gedanken zu einer Asthetik des Films' (1913) reageert de
filosoof en (literatuur)socioloog Georg Lukacs op de veronderstelling dat de
perfectionering van de filmtechniek ertoe zal leiden, dat de film uiteindelijk
het theater zal vervangen. Niet meer afhankelijk van de toevalligheid van
het hier en nu zal de film in zijn volmaakte reproduceerbaarheid 2 het theater
als vluchtig fenomeen doen verdwijnen. Volgens Lukacs is deze veronder-
stelling (of liever gezegd: vrees) een 'mooie droom' die berust op een 'grote
vergissing'. Zij gaat immers voorbij aan het gegeven dat in het theater alles
draait om de feitelijke fysieke aanwezigheid van de acteur als levende mens.
Het theater is hier en nu en in die zin absoluut tegenwoordig. In zijn abso-
lute tegenwoordigheid is het theater als Been andere kunst de uitdrukking
van de noodlottige vergankelijkheid en noodzakelijkheid van het leven. In
die kwaliteit is het theater volgens Lukacs door de film niet to vervangen.
Lukacs' artikel is niet alleen interessant vanwege de veronderstelling waar-
op het een reactie is, maar ook vanwege het normatieve standpunt dat de
auteur inneemt. De ware roeping van het theater is volgens Lukacs het
schouwtoneel to zijn van de grote tragedies en komedies. A1s kunst heeft het
theater van de film nets to duchten. Dit geldt alleen voor het theater a1s
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amusement, omdat de film veel subtieler en geraffineerder dan het theater
aan de onoverwinnelijke drang tot amusement kan tegemoetkomen. Lukacs
lijkt zijn tijdgenoten gerust to stellen: dankzij de film kan het theater van de
amusementsliteratuur waardoor het wordt overspoeld gezuiverd worden en
zich weer wijden aan zijn ware taak. Dit standpunt is kenmerkend voor het
gehele oeuvre van Lukacs: '... zijn onverholen vijandigheid tegenover elke
vorm van modernisme', '... nogal conservatieve voorkeur voor de grote
meesterwerken van de burgerlijke cultuur ...' en '... betrekkelijke onverschil-
ligheid tegenover de gevolgen van de technologische vernieuwing voor de
kunst' (Jay, 1977: 208).
Toch kunnen we niet ontkennen dat de film in de eerste drie decennia van
zijn bestaan een belangrijke invloed op de ontwikkeling van het theater heeft
uitgeoefend. Aan het einde van de negentiende eeuw bestaat er naast het
populaire varietetheater (vaudeville en melodrama) het florerende maar veel
minder omvangrijke 'Kiinstler Theater' en het 'klassieke' repertoiretoneel. De
verhouding tussen het 'Kiinstler Theater' 3 en het 'klassieke' repertoiretoneel
aan de ene en het populaire varietetheater aan de andere kant is onder
invloed van de film radicaal omgekeerd, zowel kwalitatief als kwantitatief:
het populaire varietetheater is sinds 1920 in verval geraakt 4, terwijl vooral
het 'Kiinstler Theater' zijn prestige en invloed heeft behouden of zelfs
vergroot. Wellicht heeft Lukacs inderdaad met zijn artikel uit 1913 het
standpunt van de meerderheid verkondigd: de film heeft in het theater het
kaf van het koren gescheiden.

Film als object van de verbeelding
In 1916 verschijnt van de hand van psycholoog Hugo Miinsterberg The
Photoplay: A Psychological Study. Dit boek is de eerste psychologie en syste-
matisch opgebouwde esthetica van de verhalende film. De grondgedachte
van de Photoplay is dat de film functioneert volgens de hierarchisch geor-
dende principes van het menselijk brein. Miinsterberg stelt dan ook dat de
film als Been ander medium de zichtbare werkelijkheid transformeert in een
object van de verbeelding. Dankzij de traagheid van het menselijk oog ont-
staat bij een snelle opeenvolging van geprojecteerde beelden de illusie van
beweging (aangeduid als het 'phi-fenomeen'). De filmkunst is op deze illusie
gebaseerd. De geprojecteerde filmbeelden zijn weliswaar tweedimensionaal,
maar het menselijk brein is in staat ze in drie dimensies to interpreteren. Het
verleent aan de waarneembare wereld niet alleen beweging en diepte, maar
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ook een zinvolle ordening volgens de selectie- en sturingsprincipes van
de aandacht. Deze principes zijn vergelijkbaar met de manipulatiemoge-
lijkheden van de camera. De werking van het menselijk geheugen en de
verbeelding corresponderen met de filmische constructieprincipes van de
montage (denk bij voorbeeld aan de mogelijkheid sprongen to waken in
ruimte en tijd). Op het hoogste niveau van het menselijk brein plaatst
Miinsterberg de emoties. Deze komen overeen met de narratieve principes
van de film. Alleen vanuit een emotionele beleving kan een filmverhaal
als eenheid worden ervaren. Het oproepen van emoties ziet Miinsterberg als
het belangrijkste doel van de film. Voor hem is de esthetische ervaring bij
uitstek een emotionele ervaring van eenheid en harmonie. Kenmerkend voor
Miinsterbergs opvatting over film als kunst is dat hij zich nadrukkelijk
beroept op een traditioneel begrip van schoonheid (zie De geldigheidsaan-
spraken van de kunst, p. 99). Bovendien richt hij zijn aandacht volledig op de
film als een narratief medium bij uitstek. Het mimetische (nabootsende,
afbeeldende, representerende) aspect staat in zijn filmesthetica centraal, ook
al concentreert hij zich voornamelijk op de film als object van de ervaring.
Als een cognitieve psychologie avant la lettre reikt Miinsterberg met de
Photoplay inzichten aan die ook nu nog alleszins de moeite waard zijn nader
onderzocht to worden.

Film als zevende kunst: de synthese van alle kunsten
In Frankrijk begint het filmesthetische debat rond 1916. V66r die tijd wordt
de film overwegend beschouwd als een technisch en wetenschappelijk
instrument dat voor interessante onderzoeksdoeleinden kan worden aan-
gewend. Zo kan bijvoorbeeld voor het eerst dankzij de bewegende fotogra-
fie nauwkeurig worden geanalyseerd hoe een paard galoppeert. Een van de
belangrijkste pioniers van de Franse filmesthetica is de kunstcriticus en
romanschrijver Ricciotto Canudo. Ik wil kort ingaan op Canudo's opvattin-
gen over de film als 'zevende kunst', omdat Canudo - met Wagners idee van
het Gesamtkunstwerk in gedachten - zich een ideaalbeeld vormt van de film
als een absolute totaalkunst.
In zijn voordracht 'Manifeste des Sep Arts' (1921) maakt Canudo een onder-
scheid tussen de plastische en de ritmische kunsten. De oervorm van de
plastische kunsten is de architectuur, die haar vervollediging vindt in de
schilder- en beeldhouwkunst. De oervorm van de ritmische kunsten is de
muziek, waaraan de dans en de poezie nieuwe dimensies van esthetische
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expressie toevoegen. Canudo voorspelt dat de film (cinematografie) zich zal
ontwikkelen tot de zevende kunst. Als zevende kunst is de film een synthese
van alle kunsten in een geheel nieuwe totaalkunst waarin het ruimtelijke
aspect van de plastische en het tijdsaspect van de ritmische kunsten volledig
met elkaar zijn verenigd. Bovendien verwacht hij dat de fihnkunst als een
nieuwe verworvenheid van de moderne techniek de verbinding tussen
wetenschap en kunst, tussen het praktische en het spirituele leven tot stand
zal brengen. De filmkunst is weliswaar gebaseerd op de mechanische re-
productietechniek van de fotografie, maar dit betekent nog niet, zo stelt
Canudo, dat de film een copie van het leven moet zijn. Voor hem ligt de
opdracht van de filmkunst juist in een spirituele en sensuele doordringing en
interpretatie van de werkelijkheid. De kracht van de film is het immateriele,
het onbewuste to verbeelden. Als geen andere kunst biedt de film de moge-
lijkheid de zichtbare werkelijkheid to transformeren in de innerlijke beelden
van de droom van de kunstenaar. In de film als kunst gaat het niet primair
om het vertellen van gebeurtenissen, maar om het tot uitdrukking brengen
van een persoonlijke visie en het oproepen van emoties.
Canudo's visie op (de film)kunst past niet alleen in de traditie van de
gevoelsesthetica (zie Tradities van denken over kunst, p. 98), maar ook in het
avantgardistische debat van het surrealisme. Een specifiek avantgardistisch
aspect in zijn kunstopvatting is dat de scheiding tussen kunst en wetenschap
en die tussen kunst en dagelijks leven moet worden opgeheven (zie De auto-
matisering van de kunst, p. 95).

Film maakt de mens weer zichtbaar: van woord- naar beeldcultuur
In zijn boek Der sichtbare Mensch (1924) stelt de filosoof en schrijver Bela
Balazs, dat de mens sinds de uitvinding van de boekdrukkunst onzichtbaar
is geworden. De van oorsprong visuele cultuur is onder een eeuwenlange
overheersing van het gesproken en vooral geschreven woord abstract ge-
worden. Zo schrijft hij: 'De woordcultuur is een gedematerialiseerde, ab-
stracte, verintellectualiseerde cultuur, die het menselijk lichaam tot een
louter biologisch organisme heeft gedegradeerd' (Balazs,1924: 27). Het men-
selijk lichaam als middel van expressie is eeuwenlang onvoldoende benut en
als gevolg daarvan in zekere zin gedegenereerd. Dit geldt tevens voor de
menselijke ziel of geest voor zover deze zich juist niet in de taal van woorden
Mat uitdrukken, maar in die van het lichaam, in mimiek en gestiek. De bron
van wat juist bij uitstek tot expressie komt in de onmiddellijkheid van de
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lichaamstaal, is als het ware opgedroogd, want wat Been mogelijkheid van
expressie vindt houdt op to bestaan. Nu veronderstelt Balazs dat de abstract
geworden geest van de woordcultuur zich uiteindelijk weer zal materia-
liseren in de lichaamscultuur. Daartoe zal de film een belangrijke aanzet
geven. De film zal ertoe bijdragen dat de mens weer zichtbaar wordt, dat hij
de taal van het lichaam weer zal ontdekken. Vanwege de hoge productie-
kosten van de film zal de taal van het lichaam - de eigenlijke en enige inhoud
van de film - zich internationaal standaardiseren en daarmee verschillende
culturen dichter bij elkaar brengen. Balazs voorspelt dat de film een bij uit-
stek visuele cultuur zal doen ontstaan, waarin de mens in toenemende mate
zal worden aangesproken op zijn vermogen tot visueel denken en associe-
ren. Ter oefening van dit vermogen zal de film een belangrijk instrument
blijken to zijn.
Voor Balazs begirt de filmkunst pas op het moment waarop de film zijn
eigen beeldtaal heeft ontwikkeld en daarmee de verbeeldingsprincipes van
het theater heeft omvergeworpen. In de filmkunst, die volgens hem zo rond
1915 is ontstaan, is de ruimte niet langer een reeel gegeven totaliteit, maar
een reeks van ruimtefragmenten die pas in de verbeelding van de toeschou-
wer tot een ruimtelijke totaliteit worden gevormd. Bovendien zijn het
perspectief en de afstand ten opzichte van het getoonde voortdurend in ver-
andering door wisselingen in camera-instelling en -positie. De verbeeldings-
principes van het theater beschouwt Balazs als 'overblijfselen' van voor- en
vroegkapitalistische tradities die hun oorsprong vinden in een feodaal-reli-
gieuze ideologie. Kenmerkend voor de filmkunst is dat zij de distantie
tussen waarnemend subject en esthetisch object opheft: met de camera wordt
de toeschouwer de wereld van de film binnengevoerd. Het belangrijkste
concept in Balazs' filmtheorie is 'fysionomie'. Dit begrip staat voor de uit-
drukkingskwaliteit der dingen op grond van hun uiterlijke verschijnings-
vormen, want in film is het innerlijke altijd aan het uiterlijke to herkennen.
De film maakt niet alleen de fysionomie van de mens, maar ook die van de
maatschappij en de natuur zichtbaar. De beweging van de massa is in de
film evenzeer een gebaar als de beweging van het individu. De film biedt de
mogelijkheid het individu to tonen in een concrete levenssituatie. Het milieu
is in de film de zichtbare aura van de mens. Ook de natuur heeft in haar
betrekking tot en betekenis voor de mens een gezicht.
Vergelijken we de opvattingen van Balazs met die van Lukacs dan con-
stateren we een opvallende tegenstelling, die ook tot uitdrukking komt in
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hun verschillende waardering van de film. Luki cs stelt dat in de film de
mens zijn ziel verliest, maar daarvoor in de plaats zijn lichaam herwint. In
zijn ongeremde beweeglijkheid en eeuwige veranderlijkheid biedt de film
slechts verstrooiing, is de film amusement. Balazs daarentegen beargumen-
teert dat door de herontdekking van het lichaam als instrument van expres-
sie de menseiijke geest, de ziel, weer tot volle ontplooiing kan komen. Vanuit
deze gedachte is de filmkunst van onschatbare waarde: de mens wordt
eindelijk weer zichtbaar.

Film is kunst dankzij een verstoring van de werkelijkheidservaring
In Film als Kunst (1932) verdedigt de psycholoog, kunstheoreticus en
filmcriticus Rudolf Arnheim de stelling dat de film zijn esthetische waarde
en functie ontleent aan een verstoring van de werkelijkheid of liever: van de
werkelijkheidservaring van de toeschouwer. De filmkunst is gebaseerd op
de beperkingen van haar vermogen de zichtbare werkelijkheid to represen-
teren. In vele opzichten is de film onwerkelijk. In het geprojecteerde beeld
wordt de driedimensionale werkelijkheid tot twee dimensies teruggebracht.
Het gevoel van de toeschouwer voor diepte wordt gereduceerd en de abso-
lute beeldgrootte doorbroken (vergelijk het gebruik van close-ups). De na-
tuurlijke kleuren van de werkelijkheid worden in de zwart-wit film in
grijstinten omgezet. Ook belichtingseffecten zorgen voor bijzondere vervor-
mingen. Al het getoonde wordt letterlijk ingekaderd door de grenzen van
het filmbeeld. Een continuum van tijd en ruimte ontbreekt dankzij de mon-
tage. De zwijgende film monopoliseert het gezichtsvermogen, de overige
zintuigen worden niet gestimuleerd. Arnheim verzet zich nadrukkelijk tegen
die technologische ontwikkelingen die de onwerkelijkheidsaspecten van de
film teniet zouden doen. Hij stelt dat de filmkunstenaar zich bewust moet
zijn van de beperkingen van de cinematografische representatie juist om
deze beperkingen vanuit artistieke en expressieve intenties to controleren en
to manipuleren. Als voor alle kunsten geldt ook voor de filmkunst dat zij het
product is van de spanning tussen representatie en verstoring. Voor de
filmkunst geldt dit in het bijzonder omdat zij als fotografisch medium op de
werkelijkheid is aangewezen.
Evenals Miinsterberg heeft Arnheim zijn filmtheorie gebaseerd op inzichten
uit de Gestaltpsychologie. Toch is er een belangrijk verschil tussen beide
theorieen. Miinsterbergs filmtheorie is uitgesproken mentalistisch en richt
zich dan ook v66r alles op de mentale processes die zich afspelen in het
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brein van de toeschouwer. Het gaat hem niet zozeer om de film als materieel
object, maar veeleer om de filmische ervaring. Arnheim daarentegen be-
schouwt de ordeningsprincipes van het menselijk brein niet alleen als vooraf
gegeven categorieen. Ook worden zij ondersteund door de omringende
wereld als een veld van stimuli dat zich voor bepaalde soorten van ordening
leent. Vandaar dat hij juist zich orienteert op de materiele aspecten van de
film. Deze aspecten beschouwt hij als esthetische kwaliteiten van de film
voor zover zij ertoe bijdragen dat de dagelijkse werkelijkheid van haar niet-
noodzakelijkheid (contingentie) wordt ontdaan. In deze opvatting her-
kennen we het utopische grondmotief zoals dit door Koppe in zijn esthe-
tische theorie is onderscheiden (zie Tradities van denken over kunst, p. 98).

De verruirntel ij king van de tijd en de vertijdelijking van de ruimte
In zijn artikel 'Style and Medium in the Motion Pictures' (1934/1947) spreekt
de kunsthistoricus Erwin Panofsky met betrekking tot film over de dyna-
misering van de ruimte en de verruimtelijking van de tijd. Hiermee bedoelt
hij dat in film de ruimte een tijdsdimensie en de tijd een ruimtedimensie
krijgt als gevolg waarvan ruimte en tijd als het ware met elkaar versmelten
(vergelijk Canudo). Deze eigen(aardig)heid van de film is niet alleen to
danken aan de dynamiek van de beweging die zich in de filmische ruimte
voltrekt, maar ook aan de extra bewegingsdynamiek die ontstaat door
cameravoering en montage. De toeschouwer wordt door wisselingen in af-
stand en perspectief, ondanks zijn vast plaats in de zaal, in beweging ge-
bracht (vergelijk Balazs). Voor de filmkunst geldt dat de expressie van erva-
ringen zozeer met de dynamiek van het bewegende beeld is verbonden, dat
het gesproken woord slechts in afhankelijkheid van het bewegende beeld
aan de expressie kan bijdragen. In het theater is de verhouding tussen woord
en beeld juist omgekeerd: in de statische ruimte van het theater ontbreekt
een dimensie van tijd (lees: het gesproken woord als het medium van
gedachten en emoties) met als belangrijk voordeel dat de tijd zich ten op-
zichte van de ruimte kan verzelfstandigen.
Voor Panofsky is de film in het moderne leven wat de andere kunsten
inmiddels niet meer zijn, namelijk een noodzakelijkheid. Van alle kunsten
doet alleen de film recht aan een materialistische interpretatie van de wereld
om ons heen, die kenmerkend is voor de hedendaagse beschaving.
Evenals Panofsky stelt de kunsthistoricus Arnold Hauser in het slothoofd-
stuk van zijn omvangrijke studie The Social History of Art (1951), dat de
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ruimte in film een quasi-tijdelijk karakter krijgt. De bewegingen die zich in
de ruimte voltrekken verlenen deze een dimensie van tijd. Tevens verliezen
de samenstellende elementen van de ruimte door de wisseling van camera-
instellingen en -posities hun gelijkwaardigheid. Eenzelfde dynamisering
doet zich voor in de tijd. Dankzij de mogelijkheden van montage ontstaat
een zekere ongebondenheid in de opeenvolging van momenten. De tijd
krijgt een bewegingsvrijheid die normaal gesproken alleen denkbaar is in
ruimte en aldus een ruimtelijk karakter. De tijd is niet meer onderhevig aan
de continue voortgang en onomkeerbaarheid; hij kan eenvoudig worden
vertraagd, versneld, omgekeerd, stilgezet, herhaald en overgeslagen. In de
beweeglijkheid van de tijd ligt volgens Hauser het wezen van de filmische
ervaring besloten. Van de verruimtelijking van de tijd in eigenlijk zin is pas
sprake wanneer twee parallel lopende gebeurtenissen of handelingen die
zich afspelen in gescheiden ruimten gelijktijdig worden getoond. Het besef
van gelijktijdigheid, dat kenmerkend is voor het moderne tijdsbegrip, kan
volgens Hauser in geen andere kunst zo indrukwekkend tot uitdrukking
worden gebracht als in de film.
Ondanks zijn enthousiasme voor de film signaleert Hauser dat de filmkunst
zich in een crisis bevindt van structurele aard. Deze crisis wordt door twee
factoren bepaald. De eerste factor is dat het collectieve en bedrijfsmatige
arbeidsproces waarin film tot stand komt, in tegenspraak is met de heden-
daagse cultuur die steeds individualistischer wordt. Dit probleem doet zich
volgens Hauser voor wat betreft theater niet voor. Het theater is naar zijn
opvatting (slechts) een 'reproduktieve kunst': de schepper van het kunstwerk
is de auteur. De tweede factor is dat film zich richt op een massapubliek met
als gevolg dat de continulteit van film als kunstproductie niet gegarandeerd
lijkt. Een massapubliek is immers per definitie heterogeen.
Opvallend is de sterke overeenkomst in de opvattingen over film van de
twee kunsthistorici. Beiden zijn vooral gefascineerd door de dynamiek van
de beweging in film, die resulteert in een vertijdelijking van de ruimte en een
verruimtelijking van de tijd. Beiden stellen nadrukkelijk het kunstkarakter
van de film aan de orde, zij het dat zij ten aanzien van de film als kunst
verschillend oordelen. Het commerciele, technisch(-industriele) en collec-
tieve aspect van film is voor Panofsky geenszins aanleiding om de kunst-
zinnigheid van het medium to betwijfelen, terwijl Hauser gewag maakt van
de structurele crisis waarin de film zich zou bevinden als gevolg van een
toenemende individualisering van de cultuur.
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De filmische ervaring als schokervaring
In zijn beroemde opstel 'Het Kunstwerk in het tijdperk van zijn technische
reproduceerbaarheid' (1936/1955) stelt Walter Benjamin, dat de filmacteur -
in tegenstelling tot de theateracteur - is ontdaan van zijn fysieke verschijning
in het hier en nu en daarmee van zijn aura. 5 De filmacteur presenteert niet
zichzelf, maar wordt gepresenteerd door de cinematografische apparatuur
(cameravoering, belichting, montage, et cetera), die de prestaties van de film-
acteur aan optische tests onderwerpt. Het publiek, dat zich inleeft in de
apparatuur, neemt de testende houding over. De 'testwaarde' van de cine-
matografische apparatuur ligt volgens Benjamin besloten in de mogelijkheid
van de film vanuit nieuwe en steeds wisselende gezichtspunten de werke-
lijkheid to benaderen en to doorgronden. Film kan bij uitstek een niet-
mimetische dan wel anti-illusionistische kunst zijn, die de werkelijkheid niet
weergeeft, maar openbaart en doordringt. Gezien de snelle opeenvolging
van geprojecteerde beelden waarin de film zich 'ontwikkelt' en het massa-
publiek waarop de film is gericht, ontbreken de tijd en de intimiteit voor een
verzinkende ('auratische') beschouwing. Als geen andere kunst stelt de film
in staat schokervaringen teweeg to brengen. Deze doorbreken het conti-
nuiteitsdenken dat in de kapitalistische samenleving als een beheersings- of
liever onderdrukkingsmechanisme functioneert. Met de schokervarigen die
de film provoceert maakt de film de onzichtbaar geworden tegenstellingen
en tegenstrijdigheden van de maatschappelijke realiteit direct waarneembaar
en fysiek ervaar. Door schokervaringen kunnen de tueschouwers van de film
uit hun droomtoestand ontwaken.
Benjamin Kunstwerk-opstel is zeker to beschouwen als een stevige nagalm
van het surrealisme uit de jaren twintig. Evenals de surrealisten is Benjamin
ervan overtuigd, dat we de beelden moeten stuk slaan om hun oorspronke-
lijke identiteit to onthullen. Tevens is het essay nauw verwant aan de Russis-
che filmpraktijk en -theorie, met name aan het werk van Sergei Eisenstein,
die evenals Benjamin een beslissende rol toeschrijft aan de schokervaring.
Voor Eisenstein is kunst per definitie conflict, de ervaring van botsingen
('attracties'), niet alleen in gedachten, maar ook werkelijk fysiel: voelbaar,
want alleen een fysiek ervaren conflict leidt tot inzicht. Eisenstein formuleert
de politiek-operatieve functie van de schokervaring als het ompioegen van
de geest met het oog op de ontwikkeling van een kritisch klassenbewustzijn.
Uit deze karakterisering moge blijken dat de scheidslijn tussen de politi-
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sering van de esthetiek en de esthetisering van de politiek wel heel vaag
wordt.

Het aangeboren realisme van film
In zijn filmtheoretische geschriften, waarvan een door de auteur zelf
samengestelde selectie postuum is verschenen in vier delen onder de titel
Quest-ce que Ie cinema? (1958-1962), wijst Andre Bazin nadrukkelijk op de
bijzondere betrekking tussen het fotografische beeld en het gefotografeerde
object. Deze betrekking wordt niet alleen gekenmerkt door overeenkomst
(identiteit), maar ook door aangrenzendheid (contiguiteit). Een fotografisch
beeld is immers, zo redeneert hij, in de Ietterlijke zin van het woord een
indruk of afdruk die de zichtbare werkelijkheid op de lichtgevoelige film
achterlaat. Bazin karakteriseert het filmbeeld als een venster 6, dat uitzicht
biedt op de wereld, een continue realiteit die zich buiten het filmbeeld in alle
richtingen uitstrekt (vandaar zijn voorkeur voor lange shots met bewegende
camera's die dit bevestigen). Volgens Bazin geldt voor de film als foto-
grafisch medium een 'aangeboren realisme'. Hij ziet het dan ook als de op-
dracht van de film de werkelijkheid in haar ambiguiteit to onthullen. Het
gaat erom de werkelijkheid z6 to filmen dat zij haar betekenis prijsgeeft, dat
de ambiguiteit van het dagelijks leven waarneembaar en ervaarbaar wordt.
Uit zijn werk blijkt een uitgesproken voorkeur voor het Italiaanse neo-
realisme.
Voor Andre Bazin, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de rea-
listische traditie binnen de klassieke filmtheorie, is de film bij uitstek een
sociale kunst, die de mens laat zien in zijn omgeving. 7

Tot besluit

In de voorgaande paragraaf is slechts een zeer beperkte selectie van opvat-
tingen uit de klassieke filmtheorie besproken. Ondanks deze beperking wil
ik ter afsluiting van dit artikel uit de opvattingen die ik vogelvlucht de revue
heb laten passeren, enkele punten distilleren die kenmerkend zijn voor de
klassieke filmtheorie en steeds een belangrijke rol hebben gespeeld.
Vele geschriften birmen de klassieke filmtheorie zijn geschreven met de
bedoeling de specificiteit van het (nieuwe) medium film to bepalen. Vrijwel
altijd tracht men een snort overkoepelende visie op de film to formuleren
vanuit de vraag wat film is of zou moeten zijn, afhankelijk van hoe nadruk-
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kelijk daarbij een normativerend standpunt wordt ingenomen. De klassieke
filmtheorie heeft veeleer het karakter van een kritisch debat dan dat van een
academisch discours. Voor vele geschriften binnen de klassieke filmtheorie
geldt dat zij helemaal niet zijn geschreven met de bedoeling een consistente
theorie van de film to ontwikkelen. De inzet is vaak de esthetische mogelijk-
heden van het medium to verkennen en bij to dragen aan de legitimatie van
de film als een nieuwe kunstvorm met geheel eigen structuur- en stijl-
principes. Wanneer dit de inzet is, wordt de film vrijwel altijd met de geves-
tigde kunsten vergeleken, vooral met de literatuur en het theater, maar ook
met de beeldende kunst (met name de schilderkunst). Vanuit de vergelijking
worden doorgaans de verschillen tussen film en de andere kunsten sterker
benadrukt dan de overeenkomsten. Niet alleen omdat dan de eigenheid van
film beter uit de verf komt, maar ook ter verdediging van de autonomie van
de film als kunst.
De klassieke filmtheorie beperkt zich vrijwel uitsluitend tot de film als een
fotografisch medium. 8 Hoewel de mechanische reproductietechniek van de
fotografie in het denken over film een grote rol speelt, is het niet zo dat de
fotografie als zodanig het belangrijkste referentiepunt is. Natuurlijk wordt
steeds erkend dat de fotografie de film op een bijzondere wijze aan de
zichtbare werkelijkheid bindt, maar wat als veel belangrijker wordt geacht is
dat het gaat om bewegende fotografie, om cinematografie. In de klassieke film-
theorie is de dynamiek van de beweging verreweg het belangrijkste aan-
dachtspunt. Aan deze dynamiek ontleent de film niet alleen zijn emotionele
werking, maar ook zijn bijzondere mogelijkheden om ruimte en tijd to mani-
puleren. Het zijn vooral deze manipulatiemogelijkheden van de film die het
medium kan aanwenden om de werkelijkheid to transformeren in een object
van de verbeelding of om de werkelijkheid op een bijzondere wijze to ont-
hullen.
Een groot aantal geschriften uit de klassieke filmtheorie is geschreven in de
context van de avant-garde. Als een nieuwe kunst is de film niet beladen met
een 'autonoom' verleden en alleen al daarom voor vele avantgardisten uit de
gevestigde disciplines een aantrekkelijk medium om tegen de autonome
kunst ten strijde to trekken of zich door de fascinerende mogelijkheden van
de film to laten inspireren. In de klassieke filmtheorie richt de strijd om de
film als kunst zich deels ook tegen de filmindustrie. Deze heeft omwille van
een commerciele exploitatie de ontwikkeling van de film steeds gestuurd in
de richting van een naturalistische esthetica, zoals deze in de negentiende
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eeuw door met name de literatuur en het theater zijn voorbereid. Voor de
filmindustrie is een optimalisering van de werkelijkheidsillusie tot op de dag
van vandaag nog altijd veel lucratiever dan de werkelijkheid als illusie to
ontmaskeren.
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Noten

1. Friedrich Nietzsche, die Wagner aanvankelijk zeer bewondert, verguist hem
later vanwege diens naieve decandentie. Voor Nietzsche is Wagner uitein-
delijk geen muscicus maar een 'toneelspeler' die erop uit is met spectaculaire
en pompeuze muziekdrama's het grote publiek to verleiden.

2. In gedachten anticipeert Lukacs op de technische mogelijkheid van de
geluidsfilm die pas in 1927 is geintroduceerd.

3. Denk aan de eerste ensceneringen van werken van auteurs als Henrik Ibsen,
August Strindberg en Anton Tsjechov.

4. In de periode 1915-1920 zijn vele schouwburgen tot bioscopen omgebouwd,
vooral al in de kleinere provinciesteden.

5. Het begrip 'aura' betreft het bewustzijn van de absolute eenmaligheid van de
verschijning en ervaring van het kunstwerk in het bier en nu, waaraan het
zijn autonomie en echtheid ontleent.

6. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Arnheim die het filmbeeld als een kader
beschouwt.

7. Vergelijk Balazs die de omgeving karakteriseert als de aura van de mens.

8. Slechts sporadisch komen in de klassieke filmtheorie films ter sprake die
zonder fotografische technieken tot stand zijn gekomen (denk bijvoorbeeld
aan de zogenaamde 'scratch films' die worden vervaardigd door het weg-
krassen van een emulsielaag op een transparante strook) of waarvoor de
fotografie slechts van belang is als fysieke drager van het beeld (denk bij-
voorbeeld aan tekenfilms). Ook in de moderne filmtheorie, die sinds het
begin van de jaren zestig tot ontwikkeling is gekomen, heeft niet of nauwe-
lijks belangstelling voor de animatiefilm.
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