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Proloog 

 

September 1981. In een oud lokaal van het neogotische schoolgebouw wacht een 

vijftiental rumoerige jongens op hun nieuwe leerkracht kunstgeschiedenis.  

 

Enkele dagen voor het begin van het schooljaar krijg ik de vraag of ik 

geïnteresseerd ben om les te geven in de kunsthumaniora Sint-Lucas te Gent. 

Enthousiast zeg ik ja, om wat later te beseffen dat ik geen idee heb hoe ik mijn 

leerlingen door die eerste lessen moet loodsen. Pragmatiek en intuïtie hebben de 

overhand. Gewapend met Erwin Panofsky’s Early Netherlandish Paintings en 

draagtassen vol koffietafelboeken fiets ik naar school. Tot mijn ontzetting kom 

ik terecht in een scheikundelokaal waar amper plaats is voor de tentoonstelling 

die ik met mijn boeken had gepland. Een snelle beslissing dringt zich op. We 

ruilen het scheikundelokaal in voor de Sint-Baafskathedraal. Een oude bewaker 

geeft ons, in een sappig Gents dialect, uitleg over het altaarstuk: “’t schuunste 

dat er es”. Weten we wel dat twee panelen gestolen werden en er nog altijd een 

origineel paneel ontbreekt? Kunnen we zien welk paneel gekopieerd is? 

Triomfantelijk onthult hij aan mijn gefascineerde leerlingen het geheimzinnige 

verhaal. Daarna is het mijn beurt om te spreken. Terwijl een van mijn leerlingen 

het altaarstuk opent en sluit, geef ik hen boeiende informatie over van Eycks 

schilderwijze, de samenstelling van de panelen en de identiteit van de 

voorgestelde figuren. Wanneer en waarom verlies ik tijdens mijn uiteenzetting 

al hun aandacht? 

 

November 1999. Leerlingen uit de vijfde klas Vrije Beeldende Kunst zijn 

geconcentreerd aan het werken. Ze zoeken naar de betekenis van Caravaggio’s 

schilderij Het offer van Isaak (ca. 1603, Galleria degli Uffizi, Florence). Anastasia, 

Ellen en Boris schrijven het volgende: 

 

De jongen heeft een schaap gestolen van de oude man, de oude man heeft de 

jongen betrapt. De jongen had het schaap gestolen zodat hij voedsel zou hebben. 

De oude man is herder op het domein van een heer. De heer of koning of zo 

woont in het kasteel dat je op de heuvel ziet. De jongen wordt door de oude man 

bedreigd omdat hij het schaap gestolen had. Juist op het moment dat de oude 
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man de jongen zijn keel wil opensnijden komt er een engel aan. Ze spreekt in de 

naam van de heer tot hem en vraagt aan de man: “Zou de heer of koning u 

vergeven dat u zijn zoon vermoord of zou de heer zijn zoon kunnen vergeven 

van deze kleine diefstal?” De oude man begrijpt het niet.  

De jongen is zijn vader jaren geleden uit het oog verloren en hij is op zoek naar 

zijn thuis, de oude man was vroeger de jongen zijn leermeester maar hij herkent 

de jongen niet meer. Tijdens de jongen zijn zoektocht stal hij wel vaker brood 

of andere dingen om te kunnen overleven. Nu hij zo dicht was bij zijn thuis 

wordt het bijna zijn einde. 

Conclusie: degene die dit heeft geschilderd, doet ons twijfelen aan het goede en 

het kwade. Heeft de man slechte bedoelingen of meent hij het goed? Is de 

jongen in de fout gegaan of is hij een hulpeloze slachtoffer? De engel probeert 

één van de twee keuzes aan de oude man te verstrekken. Wat komt het schaap in 

het werk doen? (Anastasia en Ellen) 

 

Wat de betekenis hiervan zou kunnen zijn: Paps vergeet even dat hij eigenlijk 

het schaap moest slachten, maar gelukkig komt er voor de onschuldige jongen 

een reddende engel aan, die hem even terug naar het juiste pad leidt. Eind goed, 

alles goed. (Boris) 

 

Wat moet ik als leerkracht kunstgeschiedenis aanvangen met het antwoord van Boris? 

Moet ik me gekwetst voelen omdat hij het vak niet ernstig neemt? Zijn antwoord als 

“te oppervlakkig” afkeuren? Het antwoord van Anastasia en Ellen, dat mijn 

goedkeuring draagt, voorlezen in de hoop dat hij zich schaamt? Het schilderij 

opnieuw bekijken en hem overtuigen dat zijn minachting voor de wijze waarop 

Caravaggio vorm geeft aan een bijbelverhaal misplaatst is? Ik wil het anders 

aanpakken. Als leerkracht beschouw ik beide verhalende interpretaties als 

gelijkwaardig en wil ik ze opnemen in mijn lesactiviteit. De vraag die uit deze 

beslissing komt, is: Op welke wijze kan ik de interpretaties van mijn leerlingen 

vertalen tot zinvolle kennis? 
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Oktober 2013. Een leerling schrijft mij een e-mail. 

 

Hallo, Ik ben Arno, heb drie jaar bij je gestudeerd (twee jaar geleden). Ik doe nu 

schilderkunst aan het KASK. De lessen die je gaf waren […] geen gewone 

kunstgeschiedenis, maar kritisch en degelijk kijken !! […] Stijlgeschiedenis, 

iconografie/iconologie en genderstudie, … het waren veel te korte introducties 

die ik zeer graag verder zou willen uitdiepen. Met de uren die kunstgeschiedenis 

maar krijgt, kan dit uiteraard niet anders dan een inleiding blijven. Maar de 

manier waarop je dit allemaal verweven hebt, die laat zijn indruk na bij mij. 

[….] 

 

Deze studie is geen sprookjesverhaal met een “eind goed, alles goed” besluit. Het is 

een verhaal dat het verlangen en gemis van kunstwerken, leerlingen en een leerkracht 

die de kunsthistorische kennis vertegenwoordigt, onderzoekt. De “manier waarop je 

dit allemaal verweven hebt” wordt een plek die probeert gebeurtenissen te vertellen 

en mogelijke antwoorden te vinden.  
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Inleiding 

 

Hoeveel keer moet ik nog het onderscheid tussen Dorische, Ionische en 

Korinthische zuilen  uitleggen? Is het belangrijk dat mijn leerlingen de 

verschillen tussen meerdere gotische kerken kennen? Moet ik mijn lessen 

beginnen met feiten uit de geschiedenis die de vormelijke kenmerken van een 

kunstwerk uit een bepaalde periode verklaren? Moet ik in één schooljaar tijd het 

overzicht geven van de prehistorie tot de middeleeuwen? En het jaar nadien van 

de renaissance tot en met de 17-de eeuw? Altijd dezelfde druk, die gaandeweg 

paniek wordt, om het opgelegde programma af te werken.  

 

Probleemstelling 

Als leerkracht kunstgeschiedenis aan het kunsthumaniora Sint-Lucas te Gent, begon 

ik de onrust van een nooit afgewerkt programma weg te werken door zwaar te 

selecteren in de leerstof. Om mijn vertwijfeling tegen te gaan zocht ik naar andere 

manieren van lesgeven. Mijn leerlingen liet ik bijvoorbeeld per twee de onderdelen 

van de Sint Baafskathedraal (Gent) tekenen. Later stelden ze in de klas, aan de hand 

van de tekeningen, de hele kerk opnieuw samen en benoemden ze de verschillende 

onderdelen. Ik gaf les in de barokke Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieters kerk (1629, 

Pieter Huyssens, Gent), ik vroeg mijn leerlingen de gevel van een art-nouveau huis te 

ontwerpen en ik motiveerde ze om Jan van Eycks Madonna met kanunnik Joris Van 

der Paele (1436) in een abstracte kleurencompositie om te zetten. Hoewel mijn 

leerlingen hierdoor actief deelnamen aan het leerproces veranderde dit niets aan het 

feit dat ze nadien de leerstof uit hun hoofd moesten leren. Het leerplan 

kunstgeschiedenis van het katholiek kunstsecundair onderwijs kan mij niet helpen dit 

te veranderen omdat het stijlgeschiedenis als vakinhoudelijke kennis voorschrijft 

(D/2012/7841/038).  

 In het leerplan wordt de hedendaagse cultuur enerzijds begrepen als het 

creatieve, kritische en emotionele engagement van leerlingen met wat rond hen leeft 

en anderzijds herleid tot een kennisinhoud die zich beperkt tot stijlgeschiedenis. In 

deze studie stel ik dat de doelstelling van het leerplan – het kritisch en creatief denken 

over de maatschappij waarin iemand leeft – en de kennisinhouden die het voorschrijft 
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niet compatibel zijn. Stijlgeschiedenis is een formalistische methode die kunstwerken 

chronologisch en geografisch classificeert. Ze reconstrueert de veranderingen in de 

beeldende kunsten binnen het kader van een reeks historische gebeurtenissen. Die 

reconstructie krijgt de vorm van een overzicht of survey. Een geheel duidelijk 

overzien betekent organiseren, vastleggen, meten en begrenzen, allen kenmerken van 

een survey (Oxford English Dictionary). Deze handelingen zijn zekerheden die een 

bepaald kunsthistorisch bewustzijn en identiteit vooropstellen. Als het gebruik ervan 

in een schoolcontext gebeurt, heeft het ook gevolgen voor de leerhouding van de 

leerlingen en de pedagogische aanpak van de leerkracht. 

Wanneer het leerplan het vak kunstgeschiedenis gelijkstelt aan 

stijlgeschiedenis houdt het geen rekening met de tekortkomingen die inherent zijn aan 

de vakinhoud. Stijlgeschiedenis bestudeert hoe kunstenaars werken met verschillende 

mogelijke beeldende oplossingen om zo tot een nieuw resultaat te komen. De 

rangschikking van stijlen staat niet toe dat de lerende eenzelfde kritisch en creatief 

denken gebruikt. De kennis van stijlen vormt het collectieve geheugen en de 

groepsidentiteit, wat het functioneren in de maatschappij ten goede komt. De kennis 

echter reduceren tot één methode negeert de veranderingen binnen de actuele 

maatschappij en het vakgebied. Ook het kritisch denken komt door stijlgeschiedenis 

onder druk te staan. De vergelijkende observatie staat in dienst van de herkenning van 

stijlen en de esthetische waarde van harmonie. Het doel hiervan is het kijken en de 

ervaring van schoonheid los te weken van persoonlijke voorkeuren. Het leerplan 

vermeldt dat leerlingen “een attitude [moeten] ontwikkelen waarbij objectieve analyse 

primeert op vooroordeel” (leerplan D/2010/7841/010). Hieruit leid ik af dat de leden 

van de leerplancommissie wijzen op de persoonlijke ongefundeerde smaak van de 

leerlingen. De stijlgeschiedenis bestudeert echter niet de vooroordelen en stereotypen 

die cultureel ingebed zijn en die het kijken, voelen en oordelen van de lerende 

eveneens mede bepalen. Stijlgeschiedenis verhoogt de taalvaardigheid door het 

aanleren van een specifieke beeldtaal waardoor de beschrijvingen van het kunstwerk 

heel nauwkeurig worden. Wat taaluitingen met de lerende doen en hoe de analyse 

ervan kan leiden tot het begrijpen van het verhaal van de stijlgeschiedenis komen 

echter niet aan bod.  

Het verwerven van cumulatieve kennis is een realiteit waarvan de leden van 

de leerplancommissie zich bewust zijn, aangezien ze expliciet vragen om de leerstof 

niet tot een encyclopedische kennis te herleiden. Helaas wordt niets in de plaats 
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gesteld. Hoewel iconologie, de methode om de kunstwerken inhoudelijk te 

analyseren, niet uitdrukkelijk in het leerplan staat, wordt het toch gebruikt. Wanneer 

leerlingen vanuit een persoonlijk standpunt kunstwerken inhoudelijk interpreteren, is 

dit moeilijk te integreren in een les. Iconologie accepteert net als stijlgeschiedenis 

alleen de ontstaanscontext van het kunstwerk als verklaring voor de inhoud ervan. 

Kennisinhoudelijk beperken daarom zowel de stijlgeschiedenis als de iconologie de 

kritische en creatieve deelname van leerlingen aan het ontstaan van kennis over de 

kunstgeschiedenis en de kunstwerken. Vakdidactisch kunnen de lessen wel andere 

vormen aannemen waardoor de leerlingen zich meer betrokken voelen bij de leerstof, 

maar de leerstof zelf verandert niet. Omdat de over te brengen kennis op voorhand 

volledig vaststaat en de ver- en vooronderstellingen die beide methoden gebruiken 

verborgen blijven, reduceren ze het werk van de leerkracht tot doorgeven van kennis 

en de leerlingen tot passieve luisteraars.  

De wijze waarop stijlgeschiedenis en iconologie kunstwerken bespreken, 

wordt als vanzelfsprekende en neutrale kennis aangenomen. Toch zijn beide methodes 

de laatste vijftig jaar vanuit het kunsthistorische vakdomein en andere vakgebieden 

kritisch bestudeerd.1 Dit houdt in dat de ver- en vooronderstellingen die beide 

methodes gebruiken en het curriculum van het vak ter discussie gesteld worden. De 

kunstcriticus James Elkins vat de problematiek rond stijlgeschiedenis in zijn boek 

Stories of Art als volgt samen: 

 

The survey texts are simplified, compressed, conventionalized, and toned down, 

and so they tend to be disparaged by serious art historians. But historians still 

use them. Some major universities have experimented with ways of avoiding 

the survey texts, but the results have been less than successful. The root cause is 

the beginner’s need for chronology, and -most essential from my standpoint- a 

story. (2002: 57) 

 

Elkins gaat ervan uit dat de chronologie en een verhaal essentieel zijn bij de vorming 

van kunsthistorische kennis. In tegenstelling tot A Story of Art (Gombrich 1949) 

benadrukt Elkins met de titel van zijn boek, Stories of Art, wel de mogelijkheid dat 

meerdere verhalen kunnen leiden tot kennis.  
                                                
1 Een literatuuroverzicht is te vinden in het artikel van Selma Kraft, 1989 “Interdisciplinarity and the 
Canon of Art History” Issues in Integrative Studies (7) 57-71. 
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 Elkins lijkt de postmodernistische opvatting van de filosoof Jean-François 

Lyotard te volgen die het bestaan van “les grand récits” in zijn boek La condition 

postmoderne (1979) problematiseerde. Grote verhalen of metaverhalen zijn volgens 

Lyotard, hoewel ze coherente verklaringen bieden voor gebeurtenissen uit het 

verleden, onhoudbaar geworden omdat ze het bestaan van een absolute en universele 

waarheid poneren. Lyotard wil de grote verhalen vervangen door “les petits récits” die 

binnen een lokaal kader ontstaan. Een pluraliteit aan kleine verhalen houdt rekening 

met de heterogene samenstelling van kennis en de diversiteit van ervaringen. 

 In zijn boek beschrijft Elkins hoe hij zijn studenten een kaart laat tekenen 

waarop hun selectie van kunstenaars en stijlen staat. Nadien gebruikt hij het verschil 

tussen hun onderlinge rangschikkingen om aan te tonen hoe de persoonlijke 

verbeelding cultureel en kunsthistorisch ingebed is. Wanneer Elkins de kleine 

verhalen van zijn studenten situeert in de cultuur waarin ze ontstaan, vergroot hij de 

zelfkennis van iedere student. Vervolgens legt hij uit dat de kunsthistorici en de critici 

uit de twintigstee eeuw, de rangschikking van kunst op verschillende en originele 

manieren interpreteren. Elkins maakt zijn studenten er zo van bewust dat de 

kunstgeschiedenis een achteraf opgebouwd verhaal is en een eigen geschiedenis 

bevat. De eenvoudige oefening waarbij iedere student zijn classificatie opbouwt, wijst 

niet op een ongebreideld relativisme maar is coherent omdat het de veronderstelling 

van het bestaan van de hiërarchische tegenstelling tussen bijvoorbeeld “leerkracht-

erudiete kennis” versus “leerling-naïeve kennis” ter discussie stelt. 

 De filosoof Jacques Derrida verdedigt eind jaren zestig een werkwijze die 

ingaat tegen het geloof dat het bestaan gestructureerd wordt door een denken in 

tegenstellingen waarbij de ene pool waardevoller wordt geacht dan de andere (zie 

Culler 2007: 85). Derrida wil de oppositie tussen de begrippenparen onderzoeken en 

destabiliseren door een wijze van lezen en interpreteren die aandacht schenkt aan de 

wijze waarop een tekst geschreven is. De vertrouwde kennis en waardeoordelen 

worden vreemd gemaakt en leiden tot een denken dat de status krijgt van een 

mogelijkheid in plaats van een zekerheid. Het is in deze studie niet mijn bedoeling om 

in de geschiedenis te graven en zo de hiërarchische tegenstelling tussen “leerkracht-

erudiete kennis” versus “leerling-naïeve kennis” te onderzoeken. Wel werk ik in de 

praktijk met leerlingen die mij vaak de volgende vraag stellen: “Mevrouw, vertel ons 

nu eens het echte verhaal”? Deze vraag impliceert een vooronderstelling. Mijn 

leerlingen gaan er namelijk van uit dat de erudiete kennis van de leerkracht de 
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absolute waarheid bevat en dat wat zij zelf aanbrengen in de opbouw van kennis 

minderwaardig is. Omdat ze de tegenstelling leerkracht-leerling internaliseren 

plaatsen ze alle vertrouwen en waarde in de kennis van de leerkracht, waardoor ze 

geen zelfvertrouwen en zelfwaarde vinden in de kleine verhalen die ze vertellen. Deze 

leerlingen zijn zich er niet bewust van dat ze het effect ondergaan van de 

geïnstitutionaliseerde transmissiemethode, een vorm van onderwijs die samengaat met 

zowel stijlgeschiedenis als iconologie.  

 Het is tegelijkertijd ook zo dat sommige van mijn leerlingen bij het maken van 

hun eigen creatief en plastisch werk alleen zichzelf als bron van kennis beschouwen 

en de geschiedenis van de stijlen niet als referentie nemen. Hun opvatting over 

creatief denken verwerpt op dat ogenblik iedere binding met de aangeleerde, erudiete 

kennis. De reden voor hun protest is psychologisch van aard en beantwoordt aan de 

noodzakelijke narcistische ontwikkelingsfase van de adolescent (Kristeva 2010). Het 

gevoel van autonomie van mijn leerlingen moet daarom gerespecteerd worden. 

Wanneer de kleine verhalen van mijn leerlingen een weigering bevatten, zoals 

bijvoorbeeld mijn leerling Sam die niet houdt van zachtaardige religieuze taferelen 

maar van gevechtsscènes, maakt de talige verwoording van hun afkeer een onderzoek 

wel mogelijk. 

 De kleine verhalen – in deze studie de interpretaties van kunstwerken die mijn 

leerlingen maken – behoren tot wat de erudiete kennis zou diskwalificeren. Hoewel de 

verhalen van mijn leerlingen niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, kunnen volgens 

mij hun observaties en gebruik van originele beeldspraak leiden naar een herziening 

van bestaande betekenissen. De analyse van de oppositie tussen erudiete en naïeve 

kennis houdt enerzijds in dat de academische kennis kritisch besproken wordt en 

anderzijds dat de interpretaties van leerlingen deel kunnen uitmaken van de opbouw 

van kennis. In mijn studie staan daarom de volgende vragen centraal: wat gebeurt er 

als de kennisinhoud van de lessen kunstgeschiedenis zich beperkt tot stijlgeschiedenis 

en iconologie? Welke veranderingen zijn nodig om een gelijkwaardige relatie tot 

stand te brengen tussen het kunstwerk, leerlingen en de leerkracht die de academische 

kennis vertegenwoordigt? Op welke wijze kunnen lessen kunstgeschiedenis bijdragen 

aan een kritische en creatieve relatie tussen leerlingen en de wereld waarin ze leven? 

Op welke wijze kunnen de interpretaties die mijn leerlingen van kunstwerken maken, 

bijdragen tot de ontwikkeling van kennis?  
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 Het antwoord op deze vragen is alleen mogelijk wanneer de 

vertegenwoordigers van de erudiete en de naïeve kennis elkaars bijdrage beschouwen 

als een wezenlijke binding tot de cultuur waarvan ze deel uitmaken (Van Leeuwen 

2007: 181). Het respect voor verschillende benaderingen, inclusief die van henzelf, 

kan leerlingen het zelfvertrouwen en de zelfwaarde bijbrengen die ze nodig hebben 

voor een creatieve en kritische deelname aan de maatschappij. Dit verandert zowel de 

positie van mijn leerlingen als mijn positie als leerkracht en veronderstelt het loslaten 

van prescriptieve kunsthistorische kennisinhouden.  

 

Theoretische benadering 

Kritisch denken houdt in dat ik als leerkracht-onderzoekster op zoek ga naar 

methodes om bestaande kunsthistorische teksten en de teksten die mijn leerlingen 

schrijven te analyseren. Vragen wat geschreven wordt, en hoe en tot wie de 

taalkundige uitingen zich richten zal de verborgen ver- en vooronderstellingen en het 

effect ervan op de actuele lezers blootleggen. De teksten die mijn leerlingen al 

sprekend en schrijvend vanuit een persoonlijk standpunt vormen, bevatten ook een 

creatief denken. Dit betekent niet dat mijn leerlingen en ikzelf volledig vrij zijn om te 

vertellen wat we willen. Creatief denken betekent dat we “performatieve subjecten” 

worden (Culler  2000: 516). Dit wil zeggen dat we verantwoordelijkheid nemen voor 

onze keuzes en dat het maken van deze keuzes gebeurt binnen de restricties die de 

taal, de sociale normen, de geschiedenis en de veranderingen in de actuele 

maatschappij opleggen. In de lessen kunstgeschiedenis vormen het kunstwerk, mijn 

leerlingen en de academische (kunsthistorische) kennis het kader waarbinnen 

interpretaties ontstaan en ontleed worden.  

 In de voetsporen van de literatuurwetenschapster en cultureel analitica Mieke 

Bal stel ik lessen voor waarbij de leerlingen, de kunstwerken en de leerkrachten die de 

kunsthistorische kennis vertegenwoordigen met elkaar en niet over elkaar spreken. 

Wanneer de academische stem en de persoonlijke stem van mijn leerlingen 

samenwerken ontstaat een “constructiezone” waarbinnen nieuwe kennisinhouden 

kunnen groeien (Bryant 2005). Het begrip “constructiezone” wijst op een 

pedagogische flexibiliteit waarbij het proces om kennis te vormen en de participatie 

van leerlingen een plaats kan krijgen in het verwerven van academische kennis. Dit 

veronderstelt dat de bestaande kennis ter discussie gesteld wordt, dat de wijze waarop 

mijn leerlingen kennis opbouwen geanalyseerd wordt en dat wat zij als betekenis 
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vooropstellen kan leiden tot academische kennis. Een les waarin Parmigianino’s 

Madonna met de lange hals (ca 1534, afb. 1) besproken wordt, beperkt zich dan niet 

meer tot het beantwoorden van identificatievragen zoals “Wie zou die man zijn?” 

(Liesbeth, 18 maart 2008). Emotionele uitingen zoals die van mijn leerling Bert, die 

vindt dat Parmigianino zijn toeschouwers uitlacht, en Stijns creatief denken wanneer 

hij een gedeelte van het werk met een theaterstuk vergelijkt, kunnen eveneens deel 

uitmaken van de lesinhoud. Flexibiliteit zorgt ook voor het steeds weer opnieuw 

bekijken van het kunswerk. 

 Bij het observeren van een kunstwerk kan er op deze manier, in de prachtige 

woorden van Timothy James Clark, de volgende interactie groeien:  
 

But astonishing things happen if one gives oneself over to the process of seeing 

again and again: aspect after aspect of the picture seems to surface, what is 

salient and what incidental alter bewilderingly from day to day, the larger order 

of the depiction breaks up, recrystalises, fragments again, persist like an 

afterimage. (2006: 5) 

 

Wanneer mijn leerlingen en het kunstwerk met elkaar denken, interpelleren ze elkaar. 

Een schilderij is niet alleen interessant “omdat je nieuwe dingen blijft ontdekken hoe 

langer je ernaar kijkt” (Kamill, oktober 2012), maar ook omdat “het aandacht trekt 

doordat je er moet over nadenken” (Leendert en Ele, maart 2008). Sommige 

kunstwerken zijn denkhandelingen. Dit houdt in dat de vorm en de enscenering van 

deze kunstwerken tonen dat ze reflecteren op hun eigen beeldende middelen en 

strategieën om de kijkers in het werk te betrekken. Kunstwerken zoals Parmigianino’s 

Madonna met de lange hals, die met de perspectivische wetten spelen en de kijkers 

doen nadenken over de wijze waarop ze betrokken raken in de tijd en de ruimte van 

het kunstwerk, worden dan theoretische objecten (Damisch 1995: 445). Deze 

kunstwerken reiken de kijkers een manier aan om buiten de bestaande kaders te 

denken. Het effect van verstorende tekens is dikwijls merkbaar in de interpretaties en 

vragen van mijn leerlingen. Het kunstwerk interpelleert hen en zij interpelleren het 

kunstwerk. Als sommige leerlingen bijvoorbeeld Constantin Brancusi’s beeld 

Prometheus (1911, afb. 15) bespreken, veronderstellen ze dat het schuin liggende en 

abstract gebeeldhouwde hoofd de dood voorstelt. Tegelijkertijd vragen ze zich af 
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waarom het realistisch gebeeldhouwde en bovenaan zichtbaar geplaatste oor dan nog 

moet luisteren. 

 De ontmoeting tussen een kunstwerk als theoretisch object en de kijker wordt 

dan een handeling, een verhaal dat zich vormt tussen twee subjecten die elkaar 

aanspreken met “ik hier” en “jij daar”. Deze deiktische relatie van verstrengeling 

zorgt ervoor dat de betekenis van het kunstwerk zich verplaatst van de intentie van de 

kunstenaar en de ontstaanscontext naar het heden en de ruimte tussen het kunstwerk 

en de kijker (Bal 1999: 30). De enscenering en de vorm van het kunstwerk worden 

visuele tekens die de lichamelijke en psychologische respons van de kijker mede 

bepalen. Wanneer bijvoorbeeld Caravaggio in zijn schilderij Het ongeloof van de 

heilige Thomas (1601, afb. 6) de vinger van Thomas diep in de wonde van Jezus 

schildert, plaatst hij ook nog andere tekens in het kunstwerk waarmee hij de vaste 

lichamelijke afstand tussen de kijker en het kunstwerk onderuithaalt. Bij het zien van 

Thomas’ vinger, die diep in de wonde port, krijgt mijn leerlinge Montaine een 

ongemakkelijk gevoel en Kamill vindt het schokkend (18 mei 2012). Tegelijkertijd 

gaan beide leerlingen ook het schilderij van dichtbij bekijken om een verklaring te 

zoeken voor het afstotende affect dat ze ervaren. Tekens in het schilderij veroorzaken 

een affect bij mijn leerlingen dat ze vervolgens als een emotie verwoorden. De 

verwoording van emotie situeert zich binnen het collectieve geheugen. Het schilderij 

waarin het slachtoffer, Jezus, de hand van Thomas naar de wonde leidt en de 

aanraking toestaat, past noch bij het bijbels verhaal noch bij de culturele 

verwachtingspatronen tussen slachtoffer en agressor. Precies in dit laatste kan ik als 

leerkracht ingrijpen door bijvoorbeeld de relatie tussen de emotie en het collectieve 

geheugen te verduidelijken. Emotie en cognitie geven dan samen betekenis aan de 

actuele ervaring van leerlingen (Van Alphen 2008).  

 De hiervoor besproken denkwijze wil niet zeggen dat wat mijn leerlingen 

voelen en vertellen in relatie tot het kunstwerk uitsluitend het product is van een 

cultureel kader. De constructiezone waarin de betekenis van een kunstwerk groeit, 

verandert hen maar geen enkele betekenis kan een volledig antwoord bieden. Niet 

zozeer omdat we nog niet weten maar omdat het verlangen naar volledige eenheid 

met de kennis nooit bevredigd kan worden. Elk verlangen naar eenheid bevat 

tegelijkertijd verlies (Lacan 1949). De spanning tussen de blijvende afwezigheid van 

een ultieme betekenis en de wil tot begrijpen, dwingt ons tot het zoeken van steeds 

weer nieuwe symbolische – talige, visuele en andere – vormen van betekenis. 
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Gedachten, gevoelens en ervaringen kunnen in taal omgezet worden maar kunnen 

nooit volledig bepalen wie we zijn (Copjec 2004: 35).  

 Een ander aspect van de aanraking tussen het kunstwerk en de kijker is de 

mogelijkheid om de lineaire opeenvolging in de bespreking van kunstwerken los te 

laten (Bal 1999). Een verstorende ervaring die door een hedendaags kunstwerk tot 

stand gebracht wordt, zet een denken in gang dat op zijn beurt een nieuw licht kan 

werpen op een kunstwerk uit het verleden. Kunstwerken uit het verleden en het heden 

die wederzijds betekenis aan elkaar geven constitueren een vorm van geschiedenis die 

“preposterous” wordt genoemd (Bal 1999: 7). Dit betekent niet dat feiten uit de 

geschiedenis achterwege moeten blijven maar dat ze samen met het collectieve 

geheugen worden gebruikt om betekenis te geven.  

 Wanneer mijn leerlingen mijn ongewone bewegingen in reactie op de 

filmische beelden van Mona Hatoums installatie Corps étranger (1994, afb. 4, 7) 

opmerken, stellen ze mij als leerkracht de vraag: “Maar mevrouw, wat doe je daar 

allemaal?” Mijn lichamelijke betrokkenheid in de tijd en de ruimte van het werk 

ondermijnt de wijze waarop ze zich identificeren met mijn functie als leerkracht. Op 

hun beurt herinneren de lichtspelingen van Corps étranger mij aan werken uit het 

verleden, zoals bijvoorbeeld de brandglasramen van de gotische kerken die ik 

associeer met Abt Suger, de architect van de eerste gotische kerk. Daardoor ontstaat 

de vraag hoe Suger zich door middel van ruimte en tijd identificeert met zijn werk. 

Vervolgens richt ik mijn aandacht op de wijze waarop de beleving van ruimte en tijd 

en het psychologische effect ervan in Parmigianino’s Madonna met de lange hals tot 

stand komen en vertaalt worden in de teksten van mijn leerlingen.  

 Tot slot raakt de verstrengeling mijn positie als vertegenwoordigster van 

academische kennis en die van mijn leerlingen. De  keuzes van nieuwe lesinhouden 

die tot stand komen door onze ervaring in relatie tot het kunstwerk – intellectueel, 

lichamelijk, emotioneel, onbewuste verlangend en socio-cultureel – vormen een 

“oncomfortabele constructiezone”. Als leerkracht-onderzoekster beleef ik 

verschillende aanrakingen: met het kunstwerk, met de kunstgeschiedenis, met actuele 

theoretische inzichten en met de interpretaties van mijn leerlingen. Het ontstaan van 

nieuwe kennis wordt door deze en andere invalshoeken – het leren werken met het 

vreemde, de spanning met de bestaande kunsthistorische kennis en de wisselwerking 

van de verschillende tijden – zeer complex. De verstrengeling is verder een risicovol 

proces omdat het resultaat van het onderzoek niet op voorhand bekend is en de 
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neiging bestaat om wat destabiliserend werkt te negeren of om te zetten in een 

comfortabele situatie. 

 Ook voor mijn leerlingen ontstaat een oncomfortabele pedagogische toestand. 

Wanneer ze in het vijfde jaar de lessen kunstgeschiedenis volgen, hebben ze reeds 

twee jaar stijlgeschiedenis achter de rug. Het is voor hen moeilijk om een evenwicht 

te vinden tussen het instuderen van de leerstof die zich baseert op een analyse van 

stijlen en een leerstof die hen aanzet tot kritisch en creatief denken. Anouschka vraagt 

bijvoorbeeld tijdens een les verlangend: “Mevrouw, denken is zo vermoeiend, krijgen 

we alstublieft een aantal lessen waarin we gewoon de leerstof van buiten mogen 

leren?” (november 2012). Het gebruik van nieuwe theorieën en methodes brengt een 

steeds veranderende kennis voort, wat mijn leerlingen een gevoel van onzekerheid 

bezorgt. Dit is de reden waarom ik zoveel belang hecht aan het verwerken van hun 

persoonlijke interpretaties tot academische kennis. Hoewel mijn leerlingen de 

wetenschappelijke studie niet uitvoeren, ontstaat de mogelijkheid tot erkenning van 

elkaars inspanningen. De overgang van een persoonlijke dimensie naar een 

collectieve ontstaat niet alleen door het delen van normen en waarden maar door 

deelnemers die de actie van het delen zelf centraal stellen (Van leeuwen 2007: 189). 

Deze morele dimensie is de voorwaarde voor sociale binding en zelfrespect.  

 

Onderzoeksmethode 

In dit proefschrift werk ik met kennisinhoudelijke problemen die ontstonden tijdens 

mijn lessen kunstgeschiedenis in de Kunsthumaniora Sint Lucas te Gent. Het 

kunstsecundair onderwijs onderscheidt zich van het algemeen secundair, technisch 

secundair en beroepssecundair omdat het artistieke vakken met theoretische vakken 

combineert. Het kunstsecundair onderwijs bevat drie studiegebieden: beeldende 

kunsten, podiumkunsten en ballet. Binnen de beeldende kunsten, het studiegebied 

waarin ik les gaf, bepaalt het aantal uren theoretische en artistieke vakken de 

richtingen: de artistieke opleiding, de beeldende en architecturale vorming en de 

beeldende en architecturale kunsten. De voorziene studieduur bedraagt vier jaar en 

bestaat uit een tweede graad en een derde graad. De te verwachten leeftijd van de 

leerlingen varieert tussen veertien en achttien jaar. Amper 2% van de Vlaamse 

leerlingen volgt het kunstsecundair onderwijs en het aantal jongeren met een 

migratieachtergrond is er minimaal vertegenwoordigd (Vanderlocht: 2006: 30, 

Hermans en Opdenakker 2005: 193). In het kunstsecundair onderwijs behoort 
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kunstgeschiedenis tot het verplichte lessenpakket, in het algemeen secundair 

onderwijs tot het complementaire. In alle onderwijsvormen bepaalt de schooldirectie 

in welke jaren een leerkracht lesgeeft.  

Het verloop van mijn onderzoek is niet verbonden aan een specifieke datum. 

Wel kan ik achteraf beschouwd mijn schoolloopbaan in drie periodes indelen. De 

eerste tien jaar baseerde ik mijn lesvoorbereidingen vooral op het zoeken naar 

informatie over de stijlen en de historische context die de vormelijke verandering van 

de kunstwerken konden verklaren. Mijn leerlingen uit de tweede en derde graad 

kregen een inleidende les waarin ik de historische achtergrond van de te behandelen 

periode schetste. Daarna besprak ik de stijlen aan de hand van afbeeldingen en 

wanneer mogelijk bezochten we musea en maakten we stadswandelingen in Gent. De 

volgende tien jaar besteedde ik meer aandacht aan werkvormen waardoor de 

participatie van mijn leerlingen aan de les groter werd. Na de les over de gotische 

bouwkunst gingen we bijvoorbeeld naar de schoolbibliotheek. Leerlingen kregen de 

opdracht om zelf de gevel of het interieur van een kerk te ontwerpen. Hierna volgde 

een mondelinge presentatie van hun ontwerp die door hun medeleerlingen aan de 

hand van een evaluatiefiche beoordeeld werd. In deze periode vroeg ik hen ook om na 

een grondige observatie betekenis te geven aan schilderijen. In kleine groepen konden 

ze dan aan de hand van tekeningen de structuur nagaan van bijvoorbeeld een 

schilderij en discussiëren over wat ze zagen. Veel leerlingen waren achteraf verrast 

over de lange tijdspanne waarbinnen ze zich konden concentreren op één kunstwerk – 

en dan nog hadden ze, in hun woorden, “niet alles uitgelegd”. Wanneer mijn 

leerlingen vanuit hun eigen perspectief de inhoud van bijvoorbeeld een schilderij of 

een beeld bespraken, kwam ik in de problemen omdat ik vaak het antwoord op hun 

vragen niet wist. Bij informatieve vragen voldeed een korte opzoeking maar wanneer 

hun interpretatie niet strookte met de iconologische uitleg wist ik mij geen raad. 

Daardoor leek hun observatie en de verhalen waarin ze hun kennis verwerkten, 

waardeloos.  

Deze studie groeide uit de laatste periode van mijn schoolloopbaan. Ik werkte 

voornamelijk met leerlingen uit het eerste jaar van de tweede graad. De meeste van 

mijn leerlingen hadden reeds twee jaar stijlgeschiedenis achter de rug terwijl een 

minderheid vanuit andere richtingen instroomden. Om al mijn leerlingen op een gelijk 

niveau te brengen, besloot ik de eerste lessen te wijden aan een grondige 

observatieoefening waarbij twee stijlen met elkaar vergeleken werden (zie intermezzo 
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2). Deze groepsoefening, waarbij nieuwe leerlingen samenwerkten met leerlingen die 

reeds de kunstrichting volgden, had een dubbel doel. De wijze waarop deze oefening 

gestructureerd werd, bracht de nieuwe leerlingen de nodige vormelijke beeldtaal bij 

en leerde hen wat stijlgeschiedenis inhield. Hierna kon ik bestaande stijlhistorische 

teksten zoals bijvoorbeeld die van Gombrich en Janson met hen kritisch analyseren 

om de voor- en nadelen van stijlgeschiedenis uit te leggen. 

Hierop volgde een lessenreeks waarbij de inhoud van een verhalend 

kunstwerk en de iconologische methode aan bod kwamen. In deze lessen vroeg ik 

mijn leerlingen in een groep of individueel betekenis te geven aan een schilderij of 

een beeld. Ik gaf hen de titel van het kunstwerk niet. Wanneer ik dit wel deed, 

observeerde ik dat mijn leerlingen zich inspanden om de titel te verbinden met een 

verhaal dat ze zich herinnerden. Het kijken naar het schilderij werd hierdoor vergeten. 

Het doel van deze oefeningen was veelvoudig. Het versterkte de kennis uit de eerste 

observatieoefeningen, leerde leerlingen dat hun verhalen moesten beantwoorden aan 

de vormelijke voorwaarden van het schilderij en deed hen beseffen dat eenzelfde 

werk kon leiden naar verschillende interpretaties. Na de vergelijking van hun 

interpretaties, legden we een gemeenschappelijke grond vast waaruit we dan het 

literaire verhaal afleidden. Wanneer dit niet lukte, zochten we, om de literaire bron 

van het schilderij te achterhalen, op Google de betekenis van een aantal kernwoorden. 

Hiermee verkregen we de nodige informatie om volgens de  iconologische methode 

betekenis te geven aan het kunstwerk.  

De nauwkeurige vergelijking tussen de originele literaire bron en het schilderij 

had als doel mijn leerlingen te doen beseffen dat een kunstenaar actief ingrijpt in een 

verhaal. Wanneer Caravaggio De roeping van Matheus (ca. 1599) schildert, zijn er 

bijvoorbeeld veel meer personages op het schilderij dan in het bijbelverhaal en wordt 

Jezus’ gebod “Volg mij” in het schilderij omgezet tot een slap handgebaar. Verder is 

nergens te zien dat Matheus Jezus volgt. Integendeel, wanneer hij kijkt naar en 

antwoordt op Jezus’ handgebaar lijkt hij te vragen “roep jij mij?” maar uit Matheus’ 

handgebaar kan  helemaal niet afgeleid worden naar wie hij wijst. Mijn leerlingen en 

ik concludeerden dat twijfel in plaats van zekerheid nu het thema werd van het 

schilderij. Deze werkwijze bood echter geen oplossing voor de interpretaties van mijn 

leerlingen die niet pasten in een iconologische uitleg.  

De vraagstelling van deze studie kreeg geleidelijk aan vorm door de 

wisselwerking tussen de onvoorspelbare uitspraken en interpretaties van mijn 
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leerlingen en de manier waarop ik deze in mijn lessen zinvol kon integreren. Dit 

proces nodigde uit tot een open onderzoek en een literatuurstudie die vele kanten 

opging. Mijn studie deelt haar doelstelling met die van actie-onderzoek. Actie-

onderzoek bestaat uit een aantal stappen: de identificatie van een probleem, het 

bedenken en implementeren van een oplossing en de evaluatie en aanpassing daarvan 

in de praktijk (McNiff en Whitehead 2011). Als leerkracht heb ik een participerende 

rol in de observatie zonder dat ik leerlingen mijn (esthetische) waarde en normen 

probeer op te leggen. Verder reflecteer ik vanuit mijn praktijkervaring om de kwaliteit 

te verbeteren van de handelingen die zich afspelen tussen mijn leerlingen en mezelf 

(Kelchtermans 2007).  

Ik stel het curriculum ter discussie omwille van het kennisinhoudelijk 

uitgangspunt ervan. De dominantie van stijlgeschiedenis en iconografie werkt de 

overdracht van kennis in de hand en verhindert het kritisch benaderen van de 

kennisinhouden. Verder bevestigt het de ongelijke interactie tussen de leerkracht, die 

de academische kennis vertegenwoordigt, en leerlingen, die gelijktijdig geloven dat 

hun intellectuele en emotionele inbreng hieraan ondergeschikt is. Tot slot staan de 

volgens het leerplan verplichte kennisinhouden geen andere interpretaties van 

kunstwerken toe. Om deze situatie te veranderen, zal ik kunsthistorische teksten 

kritisch analyseren en de onvoorspelbare reacties die kunstwerken bij mijn leerlingen 

teweegbrengen serieus nemen. Ik bestudeer wat er gebeurt wanneer ze een kunstwerk 

ervaren en er betekenis aan geven. Leerlingen worden beschouwd als partners in het 

tot stand brengen van kennis die het lokale kader vormt voor mogelijke nieuwe 

interpretaties van kunstwerken. In deze studie staan de beschrijvingen en de analyses 

van de woorden van mijn leerlingen centraal.  

 Ik onderzocht geen technische aspecten van vakdidactische aard zoals 

bijvoorbeeld: hoe moet ik mijn cursus inrichten en hoe organiseer ik groepswerk? 

Inhoudelijke aspecten zoals bijvoorbeeld de reflectie van leerlingen over de wijze 

waarop ze hun handelingen en motivatie in lesverband interpreteren, komen ook niet 

aan bod. Het denken over mijn handelingen komt alleen ter sprake wanneer mijn 

leerlingen mij confronteren met hun weerstand ten opzichte van een bepaalde 

lesinhoud en mijn gedrag in deze les. Hoewel mijn onderzoek zich afspeelt op het 

micro niveau van het onderwijs – de relatie tussen de individuele leerkracht en de 

leergroep – streef ik ook, net als in het actie-onderzoek, naar een reflectie die een 

moreel-politieke en emotionele dimensie bezit. Deze reflectie betreft de 
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gelijkwaardige deelname van mijn leerlingen aan het ontstaan van kennis die mijn 

controlerende positie als leerkracht destabiliseert. Het gevoel van onzekerheid wordt 

dan integraal onderdeel van het lesgeven.  

 De strategie van het systematisch onderzoeken van handelingen – een 

kenmerk van actie-onderzoek – wijkt in deze studie af van de formele procedures van 

actie-onderzoek. De data van mijn onderzoek werden niet systematisch verzameld aan 

de hand van bijvoorbeeld vragenlijsten, interviews of een logboek (McNiff en 

Whitehead 2011). De keuze van mijn data is de weergave van mijn vele jaren in het 

onderwijs. De kunstwerken die als bron van studie dienen, beantwoorden aan twee 

criteria. In eerste instantie behoren ze tot de canon van de kunst en de periode die ik 

volgens het leerplan moet onderwijzen. In tweede instantie volg ik Bals theorie dat 

teksten en kunstwerken de kracht bezitten om bestaande kennis ter discussie te stellen. 

Haar inzichten sluiten volgens mij aan bij Jean Piagets pedagogisch advies. Hij stelt 

dat het accomodatief of vernieuwend leren tot stand komt wanneer een verstoring 

optreedt in bestaande kennisinhouden (Davis en Sumara 2002: 413).  

 Naast kunstwerken werk ik ook met kunsthistorische teksten. Wanneer ik deze 

citeer en in een les gebruik, zijn ze afkomstig uit boeken die in het leerplan vermeld 

staan en van Wikipedia. Ze dienen vooral een kritische analyse. Andere 

kunsthistorische teksten worden gebruikt om het verschil tussen een bestaande en een 

nieuwe interpretatie te duiden. De teksten van mijn leerlingen zijn van tweeërlei aard. 

De eerste groep bestaat uit verslagen van een observatie waarbij leerlingen de 

formalistische methode gebruiken. Deze opdrachten illustreren een traditionele 

werkwijze en worden in de klas of thuis uitgevoerd. De tweede groep teksten zijn in 

de klas gemaakte interpretaties van kunstwerken die ik op voorhand selecteerde. De 

keuze om met de interpretaties van mijn leerlingen te werken, gaat ervan uit dat 

leerlingen een stem hebben maar dat deze in de lessen kunstgeschiedenis niet aan bod 

komt bij het vormen van nieuwe kennis. Het analyseren van deze teksten stelt mij in 

staat hun betekenisproces te situeren in een ruimer kader en daar waar nodig te 

verbinden met zowel kunsthistorische inzichten als inzichten uit andere vakdomeinen.  

 Als ik in mijn onderzoek het kritisch en het creatief denken in de lesinhouden 

wil opnemen, vraagt dit een interdisciplinaire benadering van de leerstof. De kritische 

analyse van bijvoorbeeld Ernst Gombrichs en Horst Jansons besprekingen van 

Parmigianino’s Madonna met de lange hals laat zien hoe deze teksten 

kunsthistorische kennis bieden maar ook functioneren als talige communicaties. Om 
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te begrijpen hoe de auteurs hun lezers betrekken in hun evaluatie van het kunstwerk 

en de opbouw van de karaktertrekken van de schilder is het nodig om net als in de 

narratologie hun wijze van vertellen te beschrijven en deze daarnaast ook te 

beschouwen als tekens van communicatie. De semiotiek gaat na hoe tekens in relatie 

tot de tekengebruikers culturele betekenis produceren en de werkelijkheid waarin we 

leven mee opbouwen. Aan de hand van de semiotische narratologie kan begrepen 

worden wat er tussen de tekst en de lezer gebeurt (Bal 1994). In de praktijk maakt 

close reading of gedetailleerd lezen deel uit van dit kritisch proces. Lezers kunnen 

bijvoorbeeld nagaan hoe de wisseling van persoonlijke voornaamwoorden, de tijden 

van werkwoorden, het gebruik van leesteken en de woordkeuze de standpunten van de 

auteurs uitdrukken en vooral beseffen welk effect dit op hen heeft. Ik pas de 

semiotische narratologie en close reading eveneens toe op de interpretaties die mijn 

leerlingen van kunstwerken maken. Hiermee kan ik laten zien hoe hun 

betekenisproductie, die ontstaat binnen de voorwaarden die het schilderij hen stelt, 

verband houdt met culturele denkgewoontes en al dan niet buiten de kunsthistorische 

bestaande interpretaties valt.  

Semiosis is een proces van betekenisgeving dat samen met de 

psychoanalytische inzichten, zoals die van bijvoorbeeld Jacques Lacan en Joan 

Copjec licht werpt op de vorming van het subject. Taaluitingen zijn tekens die wijzen 

op een zich steeds herhalend verlangen om onze relatie met de werkelijkheid te 

begrijpen. Dit proces blijft echter inherent verbonden aan het nooit te bevredigen 

narcistisch identificatieproces. Wanneer Elizabeth schrijft “In de lessen 

kunstgeschiedenis zien we werken die vast veel boeiender zijn dan papieren zakjes 

schilderen en dan word je alleen jaloers” (19 februari 2004) gebruikt ze de woorden 

“papieren zakjes” om de opdracht die ze in de lessen praktijk krijgt te omschrijven. 

Deze woorden zijn niet neutraal en functioneren als een metafoor die Elisabeths 

verlangen vertaalt. Omdat een metafoor een vergelijking is die ideeën uit 

verschillende domeinen verbindt, in dit geval het banale dagelijkse en het 

kunsthistorische, kan ik nagaan welke culturele veronderstelling haar verlangen 

verbergt.  

De psychoanalyse voegt aan het proces van betekenisgeving het lezen toe van 

de wijze waarop het onbewuste zich herhaaldelijk uitdrukt in betekenaars die ingebed 

zijn in het socioculturele discours (Bal en Brysson 1991: 195). In een les 

kunstgeschiedenis die de psychoanalyse gebruikt om de tekens van een kunstwerk – 
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kleuren, vormen, texturen en details – en het effect ervan op de kijkers te begrijpen, 

wordt het volgende verondersteld: de kunstwerken oriënteren de interpretaties van de 

leerlingen, hun interpretaties bevatten aanwijzingen van onbewuste uitdrukkingen en 

de leerkracht merkt deze op en geeft deze terug aan de leerlingen. Mijn leerlingen 

Montaine en Kamill bieden weerstand tegen hun identificatie met de figuur van 

Thomas uit Carravaggio’s schilderij Het ongeloof van de heilige Thomas omdat wat 

hij doet buiten de culturele normen valt die ze kennen. Hun verhaal laat mij als 

leerkracht-onderzoekster toe hun reacties in een ruimer kader te situeren en achteraf te 

verbinden met de ervaring van een andere groep leerlingen wanneer ze mij zien 

bewegen in Hatoums installatie Corps étranger. De verbinding wordt mogelijk 

gemaakt door de wijze waarop de theorie van de psychoanalyse verschillende vormen 

van angst verbindt met wijzen van kijken en identificaties (Copjec 2006). De manier 

van begrijpen die zo ontstaat, gebruikt concepten uit de psychoanalyse, maar is nooit 

een psychoanalyse van de leerling of van de kunstenaar.  

Sommige opmerkingen en interpretaties van mijn leerlingen doen mij 

teruggrijpen naar genderstudie, die zich bezighoudt met bijvoorbeeld de culturele 

representatie van het vrouwelijke en het mannelijke. Ik noemde reeds mijn leerling 

Sam die niet van moeder en kind taferelen houdt maar wel van mythologische 

gevechtsscènes. Andere leerlingen zullen tijdens een groepswerk het beeld 

Prometheus aanduiden met het persoonlijk voornaamwoord “hij” en “zij” terwijl het 

androgyne lichaam van de engel in Parmigianino’s schilderij in weer een andere les 

voor verwarring zorgt. Ik zocht naar een middel om de binaire, normatieve en soms 

veroordelende denkgewoontes van mijn leerlingen te deconstrueren zonder dat de les 

beschuldigend overkwam. In het eerste geval zal ik Sams uitspraak confronteren met 

een schilderij uit het verleden waarbij heldendom aan een vrouw toegeschreven 

wordt. Een bestaande analyse van dit schilderij vanuit het perspectief van 

genderstudie laat mij vervolgens toe deze methode te introduceren. In het tweede 

geval kan ik aan de hand van een advertentie, de cover van een tijdschrift en teksten 

uit het verleden de uitspraken van mijn leerlingen in een ruimer sociocultureel en 

historisch kader plaatsen.  

 Hoewel de interdisciplinaire methode die ik gebruik om de teksten en 

uitspraken van mijn leerlingen te analyseren op zich niet nieuw is, werd ze naar mijn 

weten nog niet eerder toegepast op interpretaties van kunstwerken door leerlingen. De 

praktijkrelevantie van deze studie ligt in de bewustwording van mijn leerlingen dat de 
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talige omzetting van hun ervaring een object van studie kan worden. De analyse van 

wat en hoe ze schrijven kan hen leren dat hun denken en voelen altijd in relatie staat 

tot de cultuur waarin ze opgroeiden. Hun gevoel van autonomie kan dus niet 

gereduceerd te worden tot “wat ik wil”. Wanneer dit gevoel minder aanwezig is en 

zich eerder uit in het volgzaam overnemen van wat anderen zeggen, kan ook dit aan 

de hand van een kritische attitude ter discussie gesteld worden. Kunstwerken kunnen 

de interactie van mijn leerlingen met het verleden en het heden in gang zetten zodat 

een besef ontstaat over de verantwoordelijkheid die de ze zichzelf hierin toekennen. 

Wat ze ver- en vooronderstellen kan dan ter sprake komen zodat de ruimte ontstaat 

om deel te nemen aan een steeds veranderende maatschappij. Als leerkracht kan ik 

hen hiertoe niet dwingen, wat niet verhindert dat ik dit als een na te streven ideaal 

beschouw.  

 De nieuwe kennis bestaat enerzijds uit het aanbrengen van de vernieuwende 

theorieën rond het vak kunstgeschiedenis en anderzijds uit het verwerken van de 

originele interpretaties van mijn leerlingen tot nieuwe academische kennis. Het eerste 

brengt structuur in hun denken omdat ze zich heel concreet vragen kunnen stellen 

zoals bijvoorbeeld: sluit mijn analyse aan bij inzichten uit de stijlgeschiedenis, de 

iconologie, de genderstudie of de psychologie? Is mijn betrokkenheid met het 

kunstwerk intellectueel, lichamelijk of emotioneel van aard? Welke ideeën neem ik 

over van de cultuur waarin ik leef en wat doe ik ermee in mijn interpretatie? Deze 

vragen kunnen ook gebruikt worden bij het lezen en verwerken van andere 

kunsthistorische teksten. Ze zijn volgens mij een stap in de richting van het 

bewustmakend academische denken. De stap van hun interpretaties naar academische 

kennis beschouw ik voornamelijk als mijn taak. Het is mijn manier om hen te tonen 

dat hun inbreng van kennis, wanneer er verder mee gewerkt wordt, zinvol is voor de 

kennis die binnen het vak kunstgeschiedenis geproduceerd wordt. Concreet houdt dit 

ook in dat ik in mijn lessen kunstgeschiedenis niet alleen de interpretaties gebruik van 

de leerlingen uit het jaar aan wie ik les geef, maar ook verwijs naar interpretaties en 

opmerkingen van leerlingen uit voorafgaande jaren.  

 Het lange tijdsverloop van mijn werk, de open onderzoeksmethode en de 

teksten en afbeeldingen die ik achteraf uit mijn verzameling van data selecteerde, 

spiegelen mijn denkproces als leerkracht. De structuur van deze studie is een 

weergave van dit proces. 
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Structuur van mijn studie 

Dit proefschrift bestaat uit zes hoofdstukken. De vraag die de eerste drie 

hoofdstukken met elkaar verbindt, luidt als volgt: Wat als de hedendaagse cultuur 

beperkt wordt tot stijlgeschiedenis en iconologie? In de laatste drie hoofdstukken zoek 

ik een antwoord op de volgende vraag: Wat als de hedendaagse cultuur een 

gelijkwaardige gebeurtenis wordt tussen kunstwerken, leerlingen en theorie? Beide 

vragen zijn geïnspireerd op Bals vraag: “What do these paintings mean to today’s 

culture?” (1999: 12). Met deze vraag beargumenteert ze dat de sleutel tot het 

begrijpen van kunstwerken noch ligt in de intentie van de kunstenaar noch in de 

reconstructie van het verleden. Bal benadrukt dat kunstwerken theoretische objecten 

zijn die de kijkers intellectueel, emotioneel en lichamelijk engageren. Ze krijgen de 

verantwoordelijkheid hun ervaring met het kunstwerk te verwerken zodat het een 

gebeurtenis wordt binnen de cultuur en de tijd – begrepen als de wisselwerking tussen 

verleden en heden – waarin ze leven.  

 In de eerste drie hoofdstukken van mijn studie beschrijf ik de gevolgen van de 

reductie van de kunsthistorische kennis tot stijlgeschiedenis en iconologie. Beide 

methoden scheppen een bijzondere relatie tussen verleden en heden. Het 

kunsthistorische bewustzijn dat zo ontstaat, stuurt onze normen en waarden en bepaalt 

onze verbondenheid en deelname aan het maatschappelijk gebeuren. Mijn onderzoek 

naar de band die traditionele opvattingen over kunstgeschiedenis tussen kunstwerken 

en leerlingen tot stand brengen, vormt de basis en de richtlijn voor de veranderingen 

die ik in mijn studie uitwerk. In de laatste drie hoofdstukken wordt de hedendaagse 

cultuur begrepen als een manier van kritisch en creatief denken en doen. Een 

gelijkwaardige interactie tussen het kunstwerk, mijn leerlingen en hedendaagse 

theoretische inzichten houdt in dat vanuit verschillende standpunten kennis 

opgebouwd wordt over zichzelf, de anderen en de buitenwereld. Dit proces brengt een 

nieuw kunsthistorisch bewustzijn tot stand omdat het een gebeurtenis wordt die wijst 

op de mogelijkheid van een steeds veranderende en bewust makende relatie met de 

wereld die ons omringt. 

Ieder hoofdstuk wordt voorafgegaan door een intermezzo. Wanneer mijn 

leerlingen interageren met kunstwerken worden ze kijkers, sprekers, schrijvers en 

lezers. Hoewel ze geen academische geschoolde wetenschappers zijn, beschouw ik ze 

in mijn studie als gelijkwaardige partners in de opbouw van kennis. Om het eenzijdig 

gezaghebbende standpunt van de wetenschap tegen te gaan, pleit ik in navolging van 
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Douglas Macbeth voor het experimenteren met nieuwe schrijfwijzen (2001). Dit kan 

door af te wijken van het literaire genre dat het vakgebied gewoonlijk gebruikt en 

door een speciale lay-out te ontwerpen. De procedurele veranderingen hebben als doel 

de onderzochte teksten meer op de voorgrond te plaatsen en de participatie van de 

lezers toe te laten. Dit sociaal engagement getuigt volgens Macbeth van een ethische 

attitude. Aangemoedigd door zijn visie plaatste ik voor ieder hoofdstuk een 

intermezzo.  

Macbeth bespreekt de lay-out van het boek Troubling the Angels: Women 

Living with HIV/AIDS (1997) van P. Lather en C. Smithies (Boulder, CO: Westview 

Press). Lather en Smithies interviewden vrouwen die na hun diagnose en tijdens de 

sessies van een zelfhulpgroep vertellen over de veranderde realiteit van hun dagelijkse 

leven. Het boek bestaat uit zes delen en ieder deel uit verschillende hoofdstukken. De 

titels van de hoofdstukken bestaan uit woorden en zinnen gebruikt door de vrouwen. 

Ieder deel eindigt met een intertekst waarbij engelen spreken over de sociale en 

culturele problematiek veroorzaakt door aids. Verdeeld over het boek geven de 

auteurs in kaders objectieve informatie over HIV/Aids. Deze kaders, net als de 

reflecties over hun positie als onderzoekers, staan onderaan de bladzijde terwijl de 

geciteerde verhalen van de vrouwen bovenaan geplaatst worden. Macbeth vergelijkt 

het bovenste en onderste deel van het boek met de hiërarchische noordelijke en 

zuidelijke indeling van de wereld. Lather en Smithies draaien de binaire constructie 

om, maar kunnen volgens hem niet vermijden dat de scheiding tussen beide werelden, 

de persoonlijke en academische, blijft bestaan. Hoewel alle stemmen aan bod komen, 

schrijft de historicus en antropoloog Douglas Foley (1998: 119) hoe Troubling the 

Angels, niettegenstaande de inspanningen van de lezer, bij gebrek aan een lineaire 

structuur chaotisch overkomt en ertoe aanzet de teksten door elkaar en in stukken en 

beetjes te lezen.  

Om een visueel chaotische indruk van de lay-out en een binaire structuur tussen 

wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke teksten te voorkomen, vereenvoudigde 

ik de procedurele verandering tot telkens één intermezzo. Ieder intermezzo bevat de 

voorbeelden die in het hoofdstuk besproken worden. De geciteerde teksten worden 

voorafgegaan door een minimale inleiding en de afbeeldingen door hun referentie. 

Hiermee hoop ik de aandacht te vestigen op het kijken naar de afbeelding en het lezen 

van de teksten zonder dat mijn bespreking de verwerking van tekst en beeld direct 

beïnvloedt. De structuur van de intermezzo’s is telkens verschillend en ontstaat als 
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gevolg van een kennisinhoudelijk probleem en de oplossingen die ik ervoor zoek. De 

voorbeelden zijn niet lineair of chronologisch gestructureerd. Met de eigenaardige 

opeenvolging van teksten en afbeeldingen hoop ik een dialoog met de voorbeelden en 

een kritisch en creatief – ofwel abductief denken – te stimuleren. 

Dit denken streeft niet naar het testen van hypothesen door feiten en het zoeken 

van een oorzaak-gevolg relatie zoals bij deductie en ook niet naar de observatie van 

het particuliere naar het algemene zoals bij inductie. Het abductief denken werkt met 

veronderstellingen, legt uit en interpreteert maar biedt nooit een definitieve oplossing. 

Wat niet betekent dat het absoluut relatief is. Conclusies worden getrokken binnen de 

voorwaarden die het studieobject stelt, zoals bijvoorbeeld de vorm en de enscenering 

van een schilderij, de relatie met andere objecten van kennis en de cultuur waarin ze 

zijn ingebed. 

In een van de intermezzo’s neem ik ook een kort verslag op van mijn ervaringen 

met Parmigianino’s Madonna. Mijn bezoek aan het Uffizi vond plaats na mijn les 

over Parmigianino en nadat ik het werk op een afbeelding gevonden op het internet 

grondig observeerde. Ik maakte notities ter plaatse en schreef de tekst bij mijn 

thuiskomst op. Toch twijfelde ik: “Is er in een studie waarvan ik mij voorgenomen 

had de stem van mijn leerlingen naar voren te brengen plaats voor de mijne”? Het 

lezen van Timothy James Clarks boek The Sight of Death. An Experiment in Art 

Writing (2006) gaf mij de moed om mijn directe ervaring met Parmigianino’s 

Madonna toch in deze studie op te nemen. Clark observeert over een periode van vele 

maanden twee schilderijen van Poussin. Hoewel ze behoren tot de canon en de 

conservatieve schilderkunst lokken ze door hun materiële kwaliteiten, in de zin van 

oppervlaktetextuur en structuur, telkens nieuwe en onverwachte golven van 

perceptuele, esthetische en semantische effecten uit, die hij in een dagboek bijhoudt. 

Clarks dagboek is een voorbeeld dat afwijkt van het literair genre van het vakgebied 

kunstgeschiedenis.2 Het zien verloopt niet volgens een op voorhand gepland 

onderzoek en veroorzaakt telkens nieuwe vragen en steeds verschuivende 

antwoorden. Clarks onzekerheid en zoektocht leiden tot een schrijven waarin 

reflectiviteit en zelfreflectiviteit een grote plaats toegewezen krijgen (Clark 2006: 

125).  

                                                
2 In dit boek neemt Clark afstand van zijn vroegere marxistisch geïnspireerd onderzoek naar de relatie 
tussen het kunstwerk en de economisch-sociale factoren waarbinnen het ontstond. 
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Mijn positie als leerkracht en mijn bezoek aan het Uffizi vallen niet geheel te 

vergelijken met Clarks observatie. Toch zetten zijn ervaringen en schrijfstijl mij aan 

om mijn beleving met Parmigianino’s Madonna met de lange hals en deze met 

Hatoums installatie Corps étranger op te nemen als objecten van studie die aanzetten 

tot reflectie. Net als Clark verruim ik deze reflectie aan de hand van bestaande 

interpretaties maar anders dan hij gebruik ik in verschillende hoofdstukken van mijn 

studie ook de interpretaties van mijn leerlingen. 

 In het eerste hoofdstuk onderzoek ik welk kunsthistorisch bewustzijn grote 

populariserende verhalen zoals Gombrichs Story of Art (1949) en Jansons A History 

of Art (1962) tot stand brengen. De vier vormen van het historisch bewustzijn zijn 

volgens de geschiedfilosoof Jorn Rüsen (2001): het traditionele, het exemplarische, 

het kritische en het genetische historisch bewustzijn. Ze laten mij toe de tijdsoriëntatie 

en historische identiteit die Gombrich en Janson voor ogen hebben te beschrijven. Het 

kunsthistorisch bewustzijn verschilt van het historische omdat het ook werkt met 

esthetische waardeoordelen. Elke vorm van kunsthistorisch bewustzijn is bepalend 

voor de wijze waarop mijn leerlingen kunnen deelnemen aan de maatschappij waarin 

ze leven. Omdat stijlgeschiedenis geen eenvormig verhaal vertelt, bestudeer ik twee 

visies die elk een ander standpunt vertegenwoordigen. Ik vergelijk de titels, de 

voorwoorden en de inleidingen van Gombrichs en Jansons boeken. Vervolgens ga ik 

na welke pedagogie en vormen van leren hun benaderingen vooronderstellen. Dit 

hoofdstuk problematiseert het kunsthistorisch bewustzijn dat groeit uit Gombrichs en 

Jansons stijlgeschiedenis. 

De pedagogie van de New London Group (1996) spoort mij aan om in het 

tweede hoofdstuk de resultaten van dit onderzoek om te zetten naar een praktische en 

kritische oefening voor mijn leerlingen. Ik beschouw dit hoofdstuk als een 

kennisinhoudelijke lesvoorbereiding. Aan de hand van de narratieve semiotiek en 

close reading analyseer ik de teksten van Gombrich en Janson over Parmigianino’s 

schilderij de Madonna met de lange hals. Hiermee hoop ik mijn leerlingen bewust te 

maken van de wijze waarop beide auteurs hen meeslepen in de weerstand tegen dit 

schilderij. Vervolgens situeer ik de crisis die Gombrich en Janson ervaren binnen de 

ver- en vooronderstellingen van hun kunsthistorisch discours. Tot slot kan ik het 

kunsthistorisch bewustzijn dat hun visie veroorzaakt ter discussie te stellen. Mijn 

jarenlange ervaring als leerkracht leerde mij echter dat mijn leerlingen vooral 

geïnteresseerd zijn in het zoeken naar en het begrijpen van de inhoud van een 
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kunstwerk. Dit is de reden waarom ik later in deze studie aandacht besteed aan de 

inhoudelijke benadering van kunstwerken.  

De problematiek rond de iconologische methode van de kunsthistoricus Erwin 

Panofsky die aan het licht komt wanneer mijn leerlingen bijvoorbeeld Parmigianino’s 

Madonna met de lange hals interpreteren, komt aan bod in het derde hoofdstuk. 

Indien ik de lesinhouden wijzig, verandert ook het pedagogisch kader waarin mijn 

leerlingen en ik als leerkracht werken. Daarom vergelijk ik een werkwijze die zich 

situeert in een comfortzone – de leerkracht begeleidt stap voor stap de 

probleemoplossing en het leerproces van de leerlingen – met een werkproces in een 

oncomfortabele constructiezone zoals die door Lyzbeth Bryant (2005) begrepen 

wordt. Het eerste voorbeeld bestaat uit een observatieoefening en een vormelijke 

vergelijking tussen twee kunstwerken die tot verschillende stijlen behoren. Het 

tweede voorbeeld plaatst de interpretatie van de Madonna met de lange hals die mijn 

leerlingen maakten binnen een iconologische benadering. De theorie over de vorming 

van performatieve subjecten volgend, wil ik rekening houden met een aantal van de 

bevindingen van mijn leerlingen die niet passen binnen de iconologie. Een eerste 

analyse van hun teksten wijst de weg naar manieren van denken die buiten de 

vertrouwde kunsthistorische kennis vallen. Er kan dan een bewustzijn ontstaan dat 

zich beweegt binnen een pluraliteit van standpunten en waarbij de ontwikkeling van 

een performatief en creatief denkend subject aan het kritische bewustzijn toegevoegd 

wordt.  

Het creatief denken wordt beschouwd als een factor die de lessen 

kunstgeschiedenis met de lessen praktijk verbindt en voor leerlingen die kiezen voor 

het kunst secundair onderwijs vanzelfsprekend lijkt. In het vierde hoofdstuk 

onderzoek ik deze vooronderstelling door de relatie die mijn leerlingen ervaren tussen 

hun lessen kunstgeschiedenis en hun vakken praktijk te analyseren. Om hun 

verschillende reacties te begrijpen, beroep ik mij op de theorie van erkenning 

uitgewerkt door de filosoof Axel Honneth en later herzien door Bart van Leeuwen 

(2003). Het respect voor verschil veronderstelt een empathische identificatie maar 

vanuit haar psychoanalytische visie vraagt Julia Kristeva (2010) dat volwassenen ook 

rekening houden met de narcistische identificatie die noodzakelijk is voor het 

socialisatieproces van adolescenten. De wijze waarop mijn leerlingen Sam en 

Elisabeth hun verlangen talig uiten, staat mij toe deze aan de hand van 

kunsthistorische en psychoanalytische inzichten te verwerken tot kennisinhouden. In 
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het geval van Sam gebruik ik de analyse die Ewa Lajer-Burchart (1991) maakt van 

Jacques-Louis Davids schilderij De interventie van de Sabijnse vrouwen. De 

kunsthistorica stelt enerzijds vanuit genderstudie de vertrouwde kennis ter discussie 

maar anderzijds gebruikt ze nog steeds de intentie van de kunstenaar als verklaring 

voor het schilderij. Deze visie negeert de rol van de kijkers in de opbouw van kennis 

en wordt radicaal geproblematiseerd door de filosoof en kunsthistoricus Hubert 

Damisch en zijn notie van het kunstwerk als theoretisch object (1995). Aan de hand 

van mijn reactie op Hatoums installatie Corps étranger analyseer ik hoe een 

kunstwerk een theoretisch object wordt.  

In het vijfde hoofdstuk werk ik verder met de wederzijdse erkenning tussen het 

kunstwerk en mijn leerlingen. Deze erkenning kan tot stand komen omdat een 

kunstwerk zoals bijvoorbeeld Caravaggio’s Het ongeloof van de heilige Thomas, 

tekens bevat die de kijkers de autoriteit geven om met het kunstwerk te denken. Toch 

blijken mijn leerlingen bij de observatie van Caravaggio’s schilderij of mijn 

bewegingen in Hatoums installatie weerstand te bieden aan de denkhandelingen van 

het kunstwerk. De psychoanalytische theorie van Joan Copject (2006) volgend, 

onderzoek ik hoe, tijdens het proces van kijken en begrijpen van mijn leerlingen, de 

enscenering van het kunstwerk, wijzen van kijken, onbewuste verlangens en 

denkgewoontes interageren. Welke identificatie en welk proces van socialisatie 

hierdoor ontstaat, bestudeer ik verder aan de hand van mijn verstrengeling met de 

vormelijke enscenering van Corps étranger en de herinnering die deze tot stand 

brengt aan kunst uit verschillende tijden. De vormloze kunst beschreven door 

Rosalind Krauss en Yve-Alain Bois (1997) en de teksten die de architect en abt Suger 

over de gotische St-Deniskerk (ca 1444) naliet zijn de voorbeelden die ik hierbij 

gebruik.  

Tot slot verwerk ik in hoofdstuk zes de interpretaties die mijn leerlingen 

maakten van Brancusi’s Prometheus en Parmigianino’s Madonna met de lange hals. 

De ver- en vooronderstellingen, het woordgebruik, de metaforen en de vragen van 

mijn leerlingen worden het kader waarbinnen het herschrijven van een mogelijke 

interpretatie gebeurt. Dit houdt in dat ik aandacht besteed aan de iconologische 

methode zoals bijvoorbeeld Daniel Arasse (2000) die voorstelt, aan de traditionele 

chronologische vergelijking van kunstwerken en aan historische teksten die het 

verleden reconstrueren zoals die van Michel De Certeau (1987). Hedendaagse 

theoretische inzichten onder andere van Julia Kristeva over de intersubjectieve relatie 
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van moeder en kind en van de psychoanalytica en kunstenares Bracha Lichtenberg 

Ettinger (1999) over het samen-zijn-in-verscheidenheid, spelen eveneens een rol in 

het geven van betekenis. Brancusi’s beeld vestigt de aandacht op een waarneming die 

zich baseert op het zicht en het tastzintuig. Vanuit een preposterous standpunt kunnen 

aspecten van actuele kunstwerken een nieuw licht werpen op kunstwerken uit het 

verleden. De wijze waarop Brancusi de relatie tussen het zicht en het tastzintuig in 

Prometheus verwerkt, brengen mij terug naar Parmigianino’s Madonna met de lange 

hals. Dit wordt dan de gelegenheid om te werken met het concept “haptisch” zoals het 

begrepen wordt door de filosoof Gilles Deleuze (2002). Kortom, dit afsluitende 

hoofdstuk laat zich leiden door de complexiteit en de onvoorspelbaarheid van de 

interactie tussen de interpretaties van mijn leerlingen en kunstwerken als theoretische 

objecten. Samengenomen vormen de zes hoofdstukken een bijdrage aan de 

implementatie van het kritische en creatieve denken tijdens de lessen 

kunstgeschiedenis.  
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Hoofdstuk 1 

Het traditionele en exemplarische kunsthistorisch bewustzijn 

 

Inleiding 

Een goede zestig jaar geleden geloofden kunsthistorici zoals Ernst Gombrich – die in 

1949 zijn Story of Art schreef – en Horst W. Janson – die in 1962 zijn A History of 

Art: A Survey of the Major Visual Arts from the Dawn of History to the Present Day 

publiceerde – nog onvoorwaardelijk in overzichtsverhalen. Met miljoenen verkochte 

exemplaren behoren hun boeken zowel tot het publieke domein als dat van het 

kunstgeschiedenisonderwijs. De boeken van Gombrich en Janson zijn ook nu nog 

onmisbare pedagogische instrumenten voor het overbrengen van de stijlgeschiedenis 

en zijn opgenomen in de – door de staat goedgekeurde – literatuurlijst van het 

Vlaamse leerplan. 

 De kennisinhoud die het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair 

Onderwijs voor het vak kunstgeschiedenis voorstelt, baseert zich op stijlgeschiedenis 

(D/2012/7841/038)3 Deze kunsthistorische methode kan, simpel gesteld, samengevat 

worden tot het observeren, vergelijken, ordenen, benoemen en verklaren van formele 

kenmerken. Het geheel krijgt de vorm van een chronologisch verhaal. Er wordt 

verwacht dat de leerlingen naast het lineaire overzicht van de stijlen ook de 

belangrijkste vertegenwoordigers en kenmerken van een stijlperiode kennen. Verder 

moeten ze de stijlen kunnen vergelijken en de kunstwerken kunnen plaatsen binnen 

hun historische context. Stijlgeschiedenis biedt een houvast bij het benaderen van het 

grote aantal bestaande kunstwerken en vormt het collectieve geheugen en draagt zo 

bij aan de vorming van onze groepsidentiteit. 

 De manier van lesgeven die zich beperkt tot stijlgeschiedenis houdt het 

doorgeven van vooraf bestaande kennis in. De “didactische transpositie”, een term in 

1975 geïntroduceerd door Michel Veret, houdt de overgang in van “un savoir savant 

au savoir enseigné” (Perrenoud 1998: 489, 497). Veret stelt dat het overbrengen van 

wetenschappelijke kennis noodzakelijk is, maar meer tot stand brengt dan de 

vereenvoudiging ervan. Didactische transposities leiden tot radicale transformaties. 

Ze verwijzen niet meer naar de personen of groepen waaruit de kennis groeit en laten 

de verschillende kennisstadia achterwege. Hieruit volgt het decontextualiseren en 
                                                
3 Het leerplan (D/2012/7841/038, Brussel: Licap) geldt voor de Architecturale en Binnenhuiskunst, 
Architecturale Vorming, Beeldende Vorming, Toegepaste Beeldende Kunst en Vrije Beeldende kunst.  



 30 

objectiveren van zowel de kennis als van degenen die aan de kennis deelnemen. Dit is 

waarschijnlijk een van de redenen waarom de opstellers van het leerplan het mogelijk 

achten dat “de leerlingen een attitude ontwikkelen waarbij de objectieve analyse 

primeert op vooroordeel” (leerplan D/2010/7841/010). In het meest recente leerplan is 

dit bijgesteld naar: “De jongere licht zijn kunstbeleving verbaal toe (rationeel en 

sensitief) en gebruikt daarbij objectieve criteria en een correct begrippenkader” 

(leerplan D/2012/7841/038). De basisvorming van leerlingen wordt onder meer 

omschreven als “de kennis, de vaardigheden en attitudes die de lerende in staat stellen 

op een kritische-creatieve wijze te functioneren in de samenleving en op de uitbouw 

van een persoonlijk leven”.4  

  Het leerplan veronderstelt dat stijlgeschiedenis een gelijkwaardige deelname 

van mijn leerlingen aan de samenleving mogelijk maakt en hun creatieve en kritische 

vaardigheden en denken ontwikkelt. Tegelijkertijd moeten ze kunstwerken objectief 

analyseren en hun esthetische beleving aan de hand van objectieve criteria omzetten 

in taal. De didactische transpositie van de stijlgeschiedenis impliceert het doorgeven 

van stabiele, gefixeerde grote verhalen waarbij het verschil tussen de visie van 

Gombrich en deze van Janson verdwijnt. Wanneer stijlgeschiedenis herleid wordt tot 

een eenvormig verhaal wordt een kritische houding vanuit de vakinhoud moeilijk. 

Mijn ervaring als leerkracht kunstgeschiedenis leert mij dat mijn leerlingen 

stijlgeschiedenis als de enige juist zijnde en op zichzelf bestaande vorm van kennis 

beschouwen die ze uit het hoofd kunnen leren. In dit hoofdstuk en het volgende wil ik 

laten zien dat de aard van de voorgestelde vakinhoud en een pedagogie van 

transmissie niet compatibel zijn met de doelstellingen van het leerplan. Naast het 

doorgeven van de classificatie van de stijlen moet er ook tijd gemaakt worden om de 

wijze waarop deze kennis opgebouwd wordt kritisch te benaderen. Dit vraagt andere 

kennisinhouden en een andere manier van lesgeven. Het leerplan bevat een 

aanwijzing voor de manier waarop dit moet gebeuren. Stijlgeschiedenis in het vijfde 

jaar kunstonderwijs bouwt verder op het historisch bewustzijn dat tijdens de lessen 

geschiedenis gevormd werd (leerplan D/2012/7841/038).  

 De geschiedfilosoof Jörn Rüsen gebruikt het begrip “historisch bewustzijn” 

om het besef van onze tijdsoriëntatie en onze historische identiteit aan te duiden 

                                                
4 Curriculum. Secundair onderwijs - Tweede en derde graad - Algemene uitgangspunten.4.1.1. 
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/derde-graad/algemene-
uitgangspunten/index.htm, geconsulteerd op 21 april 2014. 
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(2001: 4, 7). Het houdt in dat personen een interactie tussen het verleden en het heden 

ervaren die betekenis geeft aan het heden. De relatie verleden-heden is onlosmakelijk 

verbonden met herinneringen die de toekomstige verwachtingen omtrent normen en 

waarden sturen. Geschiedkundige verhalen zijn volgens Rüsen een middenveld. Ze 

vormen de brug tussen zijn theorie en ons dagelijks leven (2001: 6). Ze mediëren onze 

tijdsoriëntatie en historische identiteit. Rüsen verdeelt het historisch bewustzijn in vier 

vormen van historisch denken: het traditionele, het exemplarische, het kritische en het 

genetische historisch bewustzijn. Elke vorm bepaalt onze verbondenheid met, en 

deelname aan, de maatschappij waarin we nu leven. De vanzelfsprekende relatie 

tussen het verleden en het heden die het leerplan vooronderstelt, wordt bij het volgen 

van Rüsens theorie veel genuanceerder. De rode draad van dit hoofdstuk is het 

onderzoek naar de vormen van het historisch bewustzijn die de stijlgeschiedenis 

gebruikt en hierbij aansluitend de vraag of deze mijn leerlingen aanzetten tot een 

kritische-creatieve interactie met de samenleving.  

 In een verhaal presenteert de verteller volgens Mieke Bal de geschiedenis op 

een bepaalde wijze (1979: 13). De titel van Gombrichs boek Story of Art en die van 

Janson History of Art doen bijvoorbeeld vermoeden dat ze de geschiedenis van de 

stijlen op een andere manier aan hun lezers zullen vertellen. De titels verwijzen naar 

het contrast tussen verhaal-fictie en geschiedenis-feit. Door het woord “story” te 

gebruiken benadrukt Gombrich een verhalende interpretatie van het verleden. Dit 

suggereert dat hij de acteurs van zijn verhaal, in dit geval de kunstenaars, een centrale 

plaats toekent in zijn historische denkwijze. Historisch bewustzijn verschilt van het 

kunsthistorische omdat deze laatste ook afhankelijk is van het kijken naar en de 

esthetische ervaring van het kunstwerk. De Nederlandse vertaling van de titel van 

Gombrichs boek, De eeuwige schoonheid, verplaatst uitdrukkelijk de aandacht naar 

de nooit eindigende beleving van schoonheid. Jansons titel accentueert daarentegen 

een wetenschappelijke geschiedkundige benadering. Hier ontstaat de hypothese dat 

zijn historisch denken geleid wordt door het criterium van waarheid en objectiviteit. 

Dit punt is van belang omdat het leerplan objectiviteit aanbeveelt voor de talige 

verwoording van de analyse en de esthetische ervaring van het kunstwerk. De 

opstellers van het leerplan geloven dat een objectieve denkwijze een remedie is tegen 

de vooroordelen van leerlingen. Hiermee bedoelen ze waarschijnlijk dat leerlingen 

hun persoonlijke smaak en voorkeuren aanwenden om een kunstwerk te beoordelen. 

Binnen dit kader wil ik nagaan welke esthetische criteria Gombrich en Janson 
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gebruiken, welke kunstbeleving zij van hun lezers verlangen en wat de gevolgen 

hiervan zijn voor het kunsthistorisch bewustzijn.  

 De titels van beide boeken veronderstellen geen eenvormige stijlgeschiedenis. 

Het onderzoek naar de verschillende benaderingen van Gombrich en Janson kan 

leiden naar een kritische houding ten opzichte van de vakinhoud. Daarom zal ik aan 

de hand van een analyse van de voorwoorden en inleidingen van beide auteurs hun 

visies verder toelichten.5  Vervolgens wil ik laten zien bij welke vorm van historisch 

bewustzijn hun stijlgeschiedenis aansluit, welke pedagogie en leercompetentie hierbij 

vooronderstelt worden en welke deelname binnen dit kader aan mijn leerlingen 

toegekend wordt.  

 

De paradox van de geschiedenis 

Alhoewel inleiding en voorwoord van Gombrichs Story of Art en Jansons History of 

Art op zich geen verhalen zijn, beschouw ik ze als een middenveld. Ze dragen de 

sporen van de theoretische inzichten van de auteurs, bevatten de mededeling van de 

strategieën die ze volgen en zijn een aanwijzing voor de concrete uitwerking ervan in 

hun verhalen. Gombrich gebruikt in zijn titel het begrip “story” en Janson het begrip 

“history”. Wanneer Gombrich in zijn voorwoord van 1989 schrijft: “ik wil nogmaals 

benadrukken dat dit boek niet als studieboek laat staan naslagwerk is bedoeld, maar 

als boeiend verhaal” relativeert hij de wetenschappelijke inhoud van zijn boek (1992: 

vii). Met zijn aanmaning zijn boek niet als naslagwerk te gebruiken, duidt hij op de 

pedagogisch noodzakelijke vereenvoudiging van zijn verhaal en op het achterwege 

laten van de strikte procedures van het kritisch wetenschappelijke onderzoek. Zijn 

boek bevat bijvoorbeeld geen voetnoten. Gombrichs advies bevestigt het vermoeden 

dat hij het cultureel diep gewortelde geloof in de tegenstelling tussen verhaal-fictie en 

geschiedenis-waarheid onderschrijft.  

 Gombrich legt verder in het voorwoord zijn visie op de geschiedenis van de 

kunst uit (1992: vii- ix). Hij ordent kunstobjecten in tijdvakken zonder het geheel uit 

het oog te verliezen. Vervolgens onderzoekt hij de vermoedelijke bedoelingen van de 

kunstenaars en plaatst hun beslissingen in relatie tot hun historische omgeving en 

bestaande kunstobjecten. Deze methode verzekert de coherentie van zijn verhaal. Hij 
                                                
5 In navolging van de leerplannen uit 1999 en 2006 gebruik ik de Nederlandstalige heruitgave van 
1991 voor Janson en die uit 1992 voor Gombrich. In het leerplan van 2012 worden recentere uitgaven 
gebruikt. De heruitgave van Jansons overzicht bevat het originele voorwoord uit 1962, aangevuld met 
een voorwoord van zijn zoon Anthony F. Janson die de publicatie voortzette. 
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vraagt echter zijn lezers om de geschiedenis van de kunst niet te beschouwen als een 

gestage vooruitgang van objectieve artistieke waarde. Een subjectief gevoel van 

vooruitgang kan voor de kunstenaar wel bevrijdend werken. Gombrich selecteert 

zoveel mogelijk werken die hij zelf zag en waarvan hij een afbeelding in het boek kan 

plaatsen. Hij beperkt zich tot “echte kunstwerken” (1992: vii). Dit zijn werken 

waaraan hij een bijzondere verdienste toekent. 

 Janson, op zijn beurt, verklaart in de eerste zin van zijn voorwoord dat de titel 

van zijn boek, History of Art, “zowel slaat op de gebeurtenissen die samen de 

geschiedenis van de kunst vormen als op de wetenschap die deze gebeurtenissen 

bestudeert” (1991: n. pag.). Janson stelt dat noch in de geschiedenis noch in de 

kunstgeschiedenis “nuchtere feiten” bestaan maar alleen “graden van 

waarschijnlijkheid”. Hij omschrijft feiten als “slapende honden”, die juist door hun 

onbeweeglijkheid vaste punten op het terrein van het onderzoek vormen.  Ze worden 

door de onderzoeker “in het oog gehouden” en hij “wekt” ze indien nodig om de 

relatie tussen kunstobject, tijd en plaats te verklaren (1991: n. pag.). Wanneer nieuwe 

feiten in aanmerking komen, zal de wetenschapper “een betere verklaring” vinden. 

“Beter” impliceert, in relatie tot “feiten”, een verklaring die steeds dichter bij de 

waarheid komt. Janson gebruikt tweemaal de woorden “mijn verhaal”. De eerste maal 

wijst hij op de onvolmaaktheid van zijn competentie wegens de uitgestrektheid van 

het vakgebied. De tweede maal wijst hij op de organisatie van zijn verhaal, dat hij 

steeds verder probeert te verduidelijken aan de hand van kaarten, tijdslijnen, plannen, 

kleurenfoto’s en een woordenlijst. De voorwoorden van beide auteurs bevestigen zo 

de kloof tussen verhaal-fictie en geschiedenis-feit. 

 De Duitse historicus Leopold Ranke maakte geschiedenis in de negentiende 

eeuw tot een discipline. Hij verwerkte nauwkeurig onderzochte primaire bronnen tot 

verhalen die de werkelijkheid toonden zoals ze was geweest. Sindsdien 

veronderstellen veel historici dat een uitgebreid documentenonderzoek de 

overeenkomst van hun verhaal met de realiteit garandeert. Dit historisch positivisme 

werkt de verabsolutering van de tegenstelling tussen feit-geschiedenis en fictie-

verhaal in de hand (Bann 1990: 64). Gombrich stelt zijn werk als een boeiend verhaal 

voor, maar dat het alleen zou behoren tot de literatuur is moeilijk aan te nemen 

aangezien hij in zijn voorwoord een model voorstelt om de geschiedenis van de kunst 

op te bouwen.  
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 Dezelfde ambiguïteit is terug te vinden in Jansons boek. De titel is Art History 

maar ook zijn werk bevat geen voetnoten. Beide auteurs plaatsen in hun boeken wel 

een uitgebreide bibliografie. Wanneer Janson in zijn voorwoord spreekt over een feit 

dat slechts een feit blijft zolang niemand de juistheid ervan betwist en Gombrich 

schrijft over de vermoedelijke bedoelingen van de kunstenaars die hij in hun 

historische context wil plaatsen, nemen ze afstand van de mogelijkheid om een 

blijvende of absolute kennis te reconstrueren. Hiermee erkennen ze Karl Poppers 

benadering van wetenschappelijke kennis: “The empirical basis of objective science 

has nothing ‘absolute’ about it” (geciteerd in Ankersmit 1996: 250). Het toetsen aan 

de hand van empirische feiten is geen criterium voor absolute geldigheid maar dient 

om de valsheid van bestaande kennis aan te tonen. Elke wetenschappelijke theorie 

blijft een hypothese tot ze weerlegd wordt.  

 Gombrich en Janson nemen afstand van Rankes idee van de absolute 

reconstructie maar dit betekent niet dat ze hetzelfde doen met betrekking tot de notie 

van objectiviteit. Wie er kijkt en vanuit welk standpunt een waarde aan dit kijken 

wordt toegekend, zijn vragen die behoren tot de notie van subjectiviteit. In de 

negentiende eeuw verlangen kunsthistorici hun kennis te vormen naar het model van 

de natuurwetenschappen.6 Evelyn Fox Keller omschrijft in haar essay “The Paradox 

of Scientific Subjectivity” (1994) het streven van de natuurwetenschappen naar 

wetenschappelijke objectiviteit. Ze legt uit dat deze wetenschap,  net als de techniek 

van het centraal perspectief in de kunst, in een paradox gevangen zit (1994: 313). Het 

vijftiende-eeuwse Italiaanse perspectief vereist dat de observatie van de werkelijkheid 

vanuit een bepaald punt gebeurt, waardoor het in één persoon gelokaliseerd wordt. 

Tegelijkertijd volgt het perspectief strikte, geometrische procedures waardoor degene 

die observeert, gereduceerd wordt tot een technisch instrument. Omdat het getoonde 

niet meer afhangt van de individuele ervaring lijkt het een van buitenaf geobserveerde 

waarheid. De paradox van een welbepaald standpunt en een view from nowhere blijft 

de wetenschap die naar een ware beschrijving van de wereld zoekt, kwellen (Keller 

1994: 314). Natuurwetenschappers bieden een oplossing aan die lijkt op die van het 

perspectief. Ze nemen het observeren van fysische objecten als bewijs aan op 

voorwaarde dat de persoon achter de observatie als het ware verdwijnt. Degene die 

observeert moet plaats maken voor een gedepersonaliseerde en publieke autoriteit. 
                                                
6 Vernon Hide Minor citeert in Art History’s History een brief van de kunsthistoricus Heinrich 
Wölfflin aan zijn ouders waarin hij dit verlangen uit (1994: 114). 
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 Deze autoriteit ontstaat uit het vermenigvuldigen van directe getuigenissen 

van het wetenschappelijke experiment. De eerste manier om dit te realiseren is het 

beginpunt van de observatie niet te lokaliseren in personen maar in toestellen die noch 

emoties noch intenties bezitten. In de kunstwetenschap vervult de fotografie de rol 

van een objectieve observator. Fotografie wordt begrepen als “mechanically 

produced, without human intervention and interpretation and thus objective” (Nelson 

2000: 432). Fotografische reproducties kunnen het kunstwerk als studieobject 

vervangen, verdoezelen het persoonlijke standpunt en maken de vermenigvuldiging 

van het kijken mogelijk. Een tweede manier om getuigenissen tot autoriteit te maken, 

is het schrijven van een verslag van het wetenschappelijke experiment waarbij een 

strikte werkwijze gevolgd wordt. De procedure houdt een gedetailleerde beschrijving 

in waarbij de poëtische aspecten van een tekst en iedere referentie naar de auteur 

vermeden worden zodat de lezers zich noch bewust zijn van de persoon achter het 

experiment noch van de schrijver van de tekst. Het ideaal van wetenschappelijke of 

objectieve kennis ontkent dat ze door de mens gemaakt is. Kennis wordt ontdekt en 

het wegwerken van de aanwezigheid van de wetenschapper garandeert de waarheid.  

 De boeken van Gombrich en Janson verschillen van natuurwetenschappelijke 

verslagen. De auteurs richten zich in de eerste plaats tot lezers die niet kunsthistorisch 

geschoold zijn. Terwijl in natuurwetenschappelijke teksten de daad van het direct 

observeren verschoven wordt naar de daad van het lezen blijft het kijken in de 

stijlgeschiedenis de basis voor het vaststellen van de vormelijke verschillen tussen de 

kunstobjecten. Tot slot wordt de classificatie van de stijlen aangevuld door het 

esthetisch waardeoordeel. Het verschil tussen geschiedenis en kunstgeschiedenis 

brengt mij bij de volgende vraag: hoe gaan beide schrijvers om met de 

wetenschappelijke paradox wanneer kijken en het aanleren van esthetische beleving 

hun stijlgeschiedenis doorkruist?  

 

Gombrichs Story 

In Gombrichs verhaal krijgt de wetenschappelijke paradox een bijzondere wending. 

Hij kiest enerzijds voor een subjectief kijken en anderzijds lijkt zijn tekst objectief 

omdat hij zich als schrijver wegcijfert. De wijze waarop hij het kijken van zijn lezers 

toch stuurt, kan aangetoond worden met het begrip dat Bal “focalisatie” noemt (1979: 

108). Focalisatie, oorspronkelijk een term uit de verteltheorie van de Franse 

literatuurtheoreticus Gérard Genette, duidt bij Bal de relatie aan tussen wat er gezien 
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wordt (waargenomen subject) en degene die ziet (focalisator). Focalisatie kan 

meervoudig zijn, wat inhoudt dat de relatie tussen degene die ziet en wat er gezien 

wordt verschillende punten van oorsprong kan hebben. Degene die kijkt, is niet 

noodzakelijk dezelfde persoon als degene die vertelt. Zo kan bijvoorbeeld A vertellen 

dat B ziet wat C doet. Wie focaliseert, bemiddelt de betekenis van de tekst en bepaalt 

mede het effect ervan op de lezers. Bovendien zegt wat een focalisator veronderstelt 

over het object dat hij focaliseert, iets over hem- of haarzelf (Bal 1979: 110). 

 Volgens Gombrich heeft elke kunstenaar de bedoeling om de bestaande 

traditie van de kunst te veranderen. Verder benadrukt hij dat het vergelijken van 

kunstwerken laat zien “hoe ver de kunstenaars” kunnen gaan in de transformatie van 

de kunst van hun voorgangers (Gombrich 1992: ix). Gombrich neemt aan dat de 

intentie van de kunstenaar zich ent op zijn kennis van de traditie en observatie van de 

werkelijkheid. De observatie van de toeschouwer moet daarom tweeledig zijn. 

Enerzijds werkt ze in het heden om de vormelijke verschillen tussen kunstwerken vast 

te stellen en anderzijds dient ze om kennis op te bouwen over het verleden en de 

intentie van de kunstenaar. Gombrichs boek heeft als doel de lezers met “andere 

ogen” naar de beroemdste werken uit de westerse kunstgeschiedenis te laten kijken 

(Gombrich 1992: viii). De verteller Gombrich laat zijn lezers meekijken over de 

schouders van de kunstenaar. Gombrich vertelt vanuit het subjectieve standpunt van 

de kunstenaars waardoor de meervoudige interactie tussen de kunstenaar, de 

kunsthistoricus en de lezers wegvalt. Het effect hiervan is dat het actuele kijken 

ondergeschikt wordt aan een kijken dat zich situeert in de tijd en ruimte van de 

kunstenaar. Gombrich ontkent zijn aanwezigheid als auteur niet omwille van 

objectiviteit maar om de identificatie tussen zijn lezers en de kunstenaars tot stand te 

brengen. 

 Gombrich laat zijn lezers al kijkend de beslissingen van de kunstenaar her-

ervaren. In dit verband zijn de begrippen uit de fenomenologie relevant. Martin Jay 

vergelijkt in zijn boek Song of Experience Robin Georges Collingwoods begrip re-

enactment met Wilhelm Diltheys begrip re-experiencing. De begrippen re-enactment, 

re-experiencing en Einfűhlung verschillen van elkaar. Einfűhlung of empathie wijst 

op de directe mogelijkheid om met een ander mee te voelen, waarbij degene die de 

Einfűhlung toepast zichzelf als subject wegdenkt. Diltheys re-experiencing benadrukt 

dat de reconstructie van de intentie van een ander reflectief moet gebeuren. Re-

experiencing kan plaatsvinden omdat ieder mens tot een sociaal milieu behoort, maar 
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omwille van het tijds- en cultureel verschil moet degene die interpreteert nagaan of 

zijn gevoel analoog kan zijn aan het veronderstelde gevoel van de ander (Harrington, 

2001: 311 – 320).  

 In de praktijk van het historisch onderzoek betekent re-enactment dat de 

historicus vanuit de observatie van een extern object de acties, beslissingen en 

intenties van een persoon kan reconstrueren. Hij gebruikt hiervoor aantoonbare 

bronnen en vult de ontbrekende gegevens zelf aan. Historische re-enactment kan geen 

letterlijke reconstructie zijn en Collingwood verwerpt die methode voor de 

wetenschap kunstgeschiedenis omdat hier de psychologie en niet de geschiedenis een 

rol speelt (1946: 304 e.v.).7 De historicus kan zich de beslissingen van de kunstenaars 

niet herinneren omdat deze hun problemen niet concreet en op voorhand in woorden 

formuleren. Gombrich volgt Collingwood wanneer hij schrijft dat “men nooit van 

tevoren kan weten welk effect de kunstenaar van plan is te bereiken” (Gombrich 

1992: 13). Aan de hand van Raphaels tekeningen van een Madonna met kind 

(schetsboek, 1505, Albertina Wenen) reconstrueert Gombrich echter toch de 

beslissingen en oplossingen van de kunstenaar om de figuren tegen elkaar af te 

wegen. Het onderwerp van Gombrichs reconstructie betreft het kijken naar en het 

denken over harmonie. Gombrich gebruikt de psychologische kwaliteit van re-

enactment in functie van het her-ervaren van harmonie waaraan de kunstenaars vorm 

gaven. 

 Het opnieuw beleven van het verleden of re-experiencing gebeurt in de 

verbeelding van de historicus en is volgens Jay te vergelijken met 

 

the active understanding that occurs when we enter into a fictional narrative 

(say, in a play or novel) that draws on our experience, our own pre-

understandings, to make sense of those presented to us, re-experiencing is able 

to interpret the expressions of past experience in meaningful ways. (Jay 2005: 

230) 

 

                                                
7 Collingwood waarschuwt hiervoor in de volgende woorden: “In so far as we think about its particular 
details, we are remembering experiences of our own or entering with sympathy and imagination into 
those of others; but in such cases we do not re-enact the experiences which we remember or with which 
we sympathize; we are merely contemplating them as objects external to our present selves, aided 
perhaps by the presence in ourselves of other experiences like them. In so far as we think about its 
general characteristics, we are engaging in the science of psychology. In neither case are we thinking 
historically” (1946: 303). 
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Gombrich schrijft zijn boek voor jonge lezers die kennis willen maken met kunst. Zijn 

lezers zijn vertrouwd met fictieve verhalen en de vaardigheid om acties opnieuw te 

ervaren. Dit sluit immers aan bij een dagelijkse, psychologische vaardigheid die we 

bezitten om onszelf en anderen te beschrijven als dragers van psychologische 

toestanden, waardoor we de beslissingen en acties van die anderen rationeel kunnen 

begrijpen en uitleggen (Stueber 2002: 26). Als Gombrich de term story gebruikt om 

over kunstenaars te vertellen, komt hij aan zijn lezers tegemoet door verder te bouwen 

op de verhalende capaciteit die ze bezitten. Het inlevingsproces is van belang omdat 

hij zijn lezers wil leren genieten van de harmonie die de kunstenaars tot stand brengen 

(1992: 13).  

 Harmonie is tegelijk het einddoel van de actie van de schilder en het beginpunt 

van de respons van de toeschouwer. De verbinding tussen beide is volgens Gombrich 

mogelijk omdat iedereen een aangeboren gevoel van harmonie deelt en er in zijn 

dagelijkse handelingen mee geconfronteerd wordt, zoals bij het schikken van bloemen 

of eten rangschikken op een bord. Hoewel iedereen de capaciteit bezit om harmonie te 

beleven wordt deze bekwaamheid niet altijd gebruikt. In zijn inleiding beschrijft 

Gombrich zeer concreet de emotionele reacties van de toeschouwers op schilderijen. 

Hij schrijft dat ze het al dan niet houden van, bewonderen en genieten van 

kunstwerken laten afhangen van een aantal factoren zoals de persoonlijke 

herinneringen, de gevoelens die een werk oproept, de aantrekkelijkheid van het 

onderwerp en de kundigheid van een getrouwe nabootsing. Gombrich ondersteunt die 

subjectieve emoties en appreciaties omdat ze discussies uitlokken en het kijken 

nuanceren maar kent ze alleen toe aan “de mensen”. De lezers van Gombrichs boek 

moeten daarentegen de “verschillende spraken” begrijpen die de kunstenaars binnen 

het algemeen kader van harmonie gebruiken (Gombrich 1992: 6).  

 In The Story of Art definieert Gombrich harmonie aan de hand van drie 

aspecten. Het eerste aspect van harmonie is psychologisch/visueel van aard en sluit 

aan bij Gombrichs kennis van de gestaltpsychologie. Het werk moet zo geschilderd 

zijn dat het geheel meer is dan de som van zijn onderdelen. Dit wijst niet op 

nabootsing maar op het functioneren van de evocatieve kracht van het kunstobject in 

de verbeelding van de kunstenaars en toeschouwers. De kunstenaars observeren 

structuren die ze kennen uit de traditie van de kunst en confronteren deze met hun 

waarneming van de werkelijkheid. De weergave van een visuele structuur is geslaagd 
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als het schilderij functioneert als een illusie van de werkelijkheid.8 Ten tweede houdt 

harmonie in dat het werk, als substituut voor de werkelijkheid, er levendig uitziet. Dit 

wil zeggen dat de toeschouwers emotioneel op het werk reageren alsof het een 

gebeurtenis is uit de werkelijkheid. Het derde aspect van harmonie is dat de 

toeschouwer moet vergeten dat het werk als geheel het resultaat is van vele 

inspanningen. Harmonie moet dus natuurlijk of niet aangeleerd lijken. Het realiseren 

van harmonie is een reflectief en intens leerproces.  

 In de eerste zin van zijn inleiding schrijft Gombrich: “Eigenlijk is er geen 

kunst. Er zijn alleen kunstenaars. [ .... ] als we maar goed beseffen dat Kunst met een 

K niet bestaat” (1992: 3). Kunstwerken worden niet voortgebracht “door een of ander 

geheim proces” (Gombrich 1992: 8). Gombrichs vergelijking van schilders met 

goochelaars benadrukt het leerproces want de geslaagde illusie van een goochelact is 

niet alleen te wijten aan het gebruik van bepaalde instrumenten maar vooral aan de 

wilskracht om er onophoudelijk mee te oefenen. Het verwerven van vakmanschap zal 

volgens Gombrich de kunstenaars een subjectief gevoel van vooruitgang geven. In dit 

onderdeel versterkt Gombrich de band tussen de kunstenaars en zijn lezers. Het 

leerproces van de eerste om harmonie weer te geven dient als voorbeeld voor de 

beleving ervan door de lezers. Het kunnen genieten van harmonie is het gevolg van 

hard werk en leidt tot de voldoening van een subjectieve vooruitgang. 

 Tegelijkertijd waarschuwt Gombrich zijn lezers dat een subjectieve gedachte 

van vooruitgang “niet in overeenstemming is met de objectieve groei van artistieke 

waarde” (1992: ix). Hiermee reageert Gombrich op het Hegeliaanse principe van een 

doelgerichte vooruitgang. Hegel verdedigt dat de Geist alle stadia van een cultuur 

doordringt, waardoor er sprake kan zijn van een tijdsgeest en een volksgeest. In een 

aantal lezingen zoals “Art and scholarship” (1957) en “In search of cultural history” 

(1967) maakt Gombrich duidelijk dat hij Hegels zoeken naar een systeem voor de 

geschiedenis van de kunst ondersteunt. Tegelijkertijd stelt hij echter dat de koppeling 

van de a priori aangenomen en dialectisch verlopende vooruitgangsgedachte aan een 

collectieve, psychologische tijdsgeest en volksgeest ronduit gevaarlijk is. De vrije 

                                                
8 In dit verband vergelijkt Gombrich de Gekruisigde Christus van Guido Reni (ca. 1640) met een 
Italiaans werk uit de middeleeuwen: “Het laatste is minder nabootsend en daarom minder gemakkelijk 
te begrijpen. De middeleeuwse kunstenaar koesterde waarschijnlijk dezelfde oprechte gevoelens als 
Reni maar gebruikte, zoals sommige mensen, minder woorden en gebaren. Hij laat iets over om naar te 
gissen en te raden. Om die evocerende kracht te begrijpen en naar waarde te schatten is het nodig dat 
we de verschillende spraken begrijpen”(1992:5). 
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keuze van het individu wordt dan ondergeschikt gemaakt aan de Geist en leidt tot 

mythes over de superioriteit van een volk, een ras en een klasse (Gombrich 1994: 

118). Een boek zoals Story of Art, kort na WO II gepubliceerd, zou een middel 

kunnen zijn in de strijd tegen deze vooroordelen.  Gombrich neemt aan dat de 

verschillende aspecten waaruit een cultuur bestaat, zoals religie, politiek, gewoontes 

en wetenschap, een tijdelijke en lokale relatie bezitten tot het maken van kunst. De 

context is niet determinerend maar schept de voorwaarden voor beslissingen die tot 

individuele acties leiden. 

 Gombrich stelt dat het omverwerpen van de normen van een vorige generatie 

een menselijke drang is en de motor van de geschiedenis van de mens (1992: viii). Dit 

historische model bezit een natuurlijk, terugkerend en vanzelfsprekend patroon en 

lijkt de beslissingen van de individuele kunstenaars te banaliseren. Gombrich voegt 

hieraan echter toe dat de drang om anders te zijn, hoe groot ook, niet het diepste 

element is “van de geestelijke uitrusting van de kunstenaar” (1992: viii). De keuzes 

van de kunstenaars zijn waardeloos als ze tijdens het uitvoeren van hun taak niet 

oprecht zijn. Zo vertelt hij onder meer dat Dürer de ouderdom van zijn moeder met 

een weergaloze oprechtheid weergeeft en dat Caravaggio’s verschillende 

voorstellingen van De heilige Mattheus oprechte keuzes en risico’s inhouden 

aangezien de kunstenaar beslissingen neemt die tegen de bestaande conventies ingaan. 

Het begrip “oprecht” krijgt in Gombrichs tekst verschillende betekenissen toegekend. 

Soms verwijst het naar een eerlijke attitude ten opzichte van het onderwerp; andere 

keren verwijst het naar een denken over het te schilderen onderwerp en een 

zelfreflectie van de schilder over zijn positie in de kunstwereld. Gombrich verleent zo 

een intellectuele en morele waarde aan de keuzes van de kunstenaars, wat niet 

verward mag worden met hun persoonlijke moraliteit.  

 De oprechtheid van de kunstenaars om risico’s te nemen en de bestaande 

traditie ter discussie te stellen is het model dat Gombrich zijn lezers aanraadt. Ze 

moeten zich noch gedragen als “ de mensen” noch als “de snobs” (Gombrich 1992: 

13). De eerste laten zich leiden door hun persoonlijke voorkeuren en de kundigheid 

van de kunstenaar om de realiteit na te bootsen. De tweede laten zich meeslepen door 

de appreciatie van anderen en zijn omwille van sociaal opportunisme geïnteresseerd 

in kunst. Het leerproces om harmonie te begrijpen en ervan te genieten krijgt zijn 

volle betekenis omdat het volgens Gombrich functioneert in ons toekomstig contact 
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met de werkelijkheid want “we leren nieuwe schoonheden in de natuur te zien 

waarvan wij het bestaan nooit hadden vermoed” (Gombrich 1992: 11).  

 

Jansons History 

Janson kondigt aan dat zijn verhaal de vorm van chronologische overzichten krijgt die 

met tabellen en met tijdsbalken geïllustreerd worden. De ordening bestaat uit het 

groeperen van kunstwerken met gelijkaardige visuele kenmerken in relatie tot plaats 

en tijd.  Daarom neemt hij ook geografische kaarten, met de namen van steden, in zijn 

boek op. In beide soorten voorstellingen worden ruimte en tijd gereduceerd tot 

grafische tekeningen. De balken zijn vlak en de kaarten getekend vanuit een hoog 

perspectief. Het lijkt alsof zijn lezers de aangeboden kennis volledig bekijken door 

een objectieve blik en dat de alwetende wetenschapper uit het blikveld verdwijnt. De 

illusie van een neutrale alwetende blik is echter misleidend. De lezers focaliseren door 

de ogen van Janson die de keuze maakt om het ideaal van de natuurwetenschappen te 

volgen. De visuele ordening van Jansons stijlgeschiedenis, of wat hij aanduidt als 

“mijn verhaal”, leidt naar de depersonalisatie van zijn lezers en bij mijn leerlingen 

naar het  uit het hoofd leren van zijn voorgestelde classificaties.  

 In zijn inleiding introduceert Janson de kunstenaar. Hij legt uit hoe de waarde 

van het kunstwerk bepaald wordt door het criterium van oorspronkelijkheid. 

Oorspronkelijkheid verwijst naar de intenties van de kunstenaars “om de 

gebruikelijke manieren van zien die de traditie eigen is te veranderen” maar ook naar 

de aanwezigheid van het creatieve vermogen van de kunstenaar (1991: 17). Le 

déjeuner sur l’herbe (1863) van Manet krijgt zijn betekenis omdat de schilder de oude 

compositie van Raphaels Oordeel van Paris – gekend uit de kopergravure van 

Marcantonio Raimondi – weer tot leven brengt. Manet is net als de kunsthistoricus die 

slapende feiten weer wakker maakt maar als kunstenaar bezit hij de bijzondere gave 

van creativiteit.  

 Creativiteit is de scheppende kracht van de verbeelding die kunstobjecten 

bezielt en wordt bij “echte kunstenaars” aangevuld door het talent of “het wonderlijk 

vermogen om te vinden” (Janson 1991: 10, 13, cursief in tekst). Creativiteit is een gift 

van een hogere macht en de capaciteit tot bezieling wijst op een goddelijke oorsprong. 

De creatieve zoektocht is altijd een gewilde materiële realisatie en het ontstaan ervan 

wordt ervaren als een strijd, een inval of een spel. Michelangelo’s materiële, creatieve 

actie lijkt bijvoorbeeld op een geboorte. Hij belichaamt de lijdende kunstenaar. Die 
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vergelijking werkt sublimerend. Ze herinnert lezers enerzijds aan het mysterie rond 

het ontstaan van een leven en anderzijds aan de Bijbel of het idee dat het brengen van 

offers naar een betere wereld leidt. Wanneer echter zoals in Picasso’s Stierenkop 

(1943) de ambachtelijke realisatie of een deel van het scheppingsproces vervalt, 

benadrukt Janson het idee van een geniale inval. De interactie is nog altijd gewild 

maar passief en plotseling. Picasso kan banale objecten “bezielen” en bezit dus een 

goddelijk scheppingsvermogen. Ergens tussen de strijd en de geniale inval bevindt 

zich het creatieve proces als een spel van “zoekt en gij zult vinden” (Janson 1991: 

12). Dit laatste klinkt als een goddelijk gebod. Het spel van de kunstenaars is een 

serieuze taak. Ze moeten risico’s nemen en volhouden tot ze de vorm plotseling 

vinden. De mythe van de uitzonderlijke oorsprong van de creativiteit behoort tot de 

moderne – romantische – zienswijze van de westerse cultuur.9  

 De creativiteit en het wijzigen van de traditie heeft als doel het tot stand 

komen van harmonie – het opnieuw tot leven brengen van de traditie op zo’n wijze 

dat het geheel meer is dan de som van de onderdelen –, de onnavolgbare behandeling 

van het medium en het streven naar evenwicht. Deze aspecten passen bij het 

leerproces dat vanuit de traditie vertrekt, maar het leerproces vormt volgens Janson 

alleen een beginpunt omdat het de creativiteit is die een object tot kunstwerk maakt. 

Janson neemt hier een ideologisch standpunt in dat tegengesteld is aan dat van 

Gombrich voor wie het leerproces de basis van de geschiedenis en de appreciatie van 

de kunst vormt. In Jansons visie bepaalt het creatieve vermogen van de kunstenaar de 

onvoorspelbare realisatie van zijn werk, waardoor het niet mogelijk is te spreken van 

een subjectieve vooruitgang of bijvoorbeeld van rijpere kunst. In zijn geschiedenis 

van stijlen weigert Janson een stijl als absolute maatstaf te nemen voor de beoordeling 

van andere stijlen, aangezien iedere stijl gebonden is aan zijn context. De 

gebeurtenissen in de geschiedenis kunnen wel een aantal aspecten van een kunstwerk 

verklaren. De historische context kan vanwege Jansons visie op creativiteit de 

ontwikkeling van de kunst niet determineren. Geschiedenis is doorslaggevend voor de 

kennis van de stijlen. Het tot stand komen van harmonie wordt enerzijds 

toegeschreven aan de creativiteit die buiten de geschiedenis staat en is anderzijds niet 

                                                
9 In zijn Modern Theories of Art (1990) wijdt Moshe Barasch een hoofdstuk aan de problematiek van 
de creativiteit en de visie die verschillende achttiende-eeuwse theoretici hierop hebben. Jansons visie 
sluit volgens mij aan bij die van Wilhelm Wackenroder. Wackenroder onderscheidt een innerlijke 
verbeelding en een uiterlijke materialisatie van het kunstobject. De eerste is goddelijk van oorsprong en 
de tweede vraagt vaardigheid en techniek (Barasch 1990: 299). 
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te beschrijven omdat het scheppingsproces te subtiel en persoonlijk is. Het is daarom 

niet mogelijk om de esthetische waarde van het kunstwerk aan de objectieve 

procedure van de wetenschap te conformeren.  

 Janson schrijft verder dat het bestaan van creativiteit alleen “vast te stellen is 

op grond van prestatie in het verleden” (Janson 1991: 13, cursief in tekst). Hoewel 

Jansons lineair historische proces van vernieuwing niet compatibel is met het 

onhistorisch karakter van creativiteit verwerkt hij beide visies toch tot een verhaal. In 

het diachronische verhaal van de kunst neemt hij een proces waar dat begint in de 

middeleeuwen, wanneer de kunstenaars zich losmaken van het functionele aspect van 

een object en hun creativiteit een steeds grotere rol gaat spelen. Die evolutie leidt 

uiteindelijk naar “kunst omwille van de kunst alleen” (Janson 1991: 17). Creativiteit 

is bepalend voor de autonomie van de schone kunsten en schept een onderscheid met 

de toegepaste kunsten. Janson stelt zich tot doel zijn lezers telkens opnieuw 

ontvankelijk te maken voor de ervaring van creativiteit.  

 De ervaring van creativiteit is niet voor iedereen weggelegd. De “massa” 

houdt alleen van het vertrouwde of de banale cultuur waarin ze leeft en gebruikt de 

onenigheid van de wetenschappers omtrent smaak om de subjectiviteit van de eigen 

smaak te legitimeren. Janson verlangt van zijn lezers een aantal attitudes omtrent hun 

respons op kunst, namelijk “dat wij met enig recht kunnen zeggen dat wij weten wat 

wij mooi vinden”  en “dat kunstwerken er zijn om ervan te houden en niet om over te 

redetwisten” (Janson 1991: 17, 18). De twee attitudes die Janson vooropstelt, houden 

een verschil in. Met recht weten en zeggen wat mooi is, wijst op de verbale rationele 

benadering van de stijlen en harmonie die dankzij de kennis van de experts mogelijk 

wordt. In die zin kunnen Jansons lezers evolueren tot wat hij het “primaire publiek” 

noemt – een speciale kring mensen die de creativiteit van de kunstenaars waardeert en 

deelneemt aan het proces dat mede de richting bepaalt waarin de kunst zich 

ontwikkelt. “Houden van” is emotioneel en niet verbaal maar het isoleert de 

toeschouwers niet omdat het beantwoordt aan een geestelijk verlangen van de mens 

naar het universele en oneindige (Janson 1991: 699).10 De emotionele beleving van 

                                                
10 Wanneer Janson het werk van Claes Oldenburg bespreekt, schrijft hij het volgende: “Eén dimensie 
ontbreekt echter aan het werk van Oldenburg. Het boeit, verwondert en amuseert ons, maar het ontroert 
ons niet. [....] Slechts één eigentijds monument slaagt hier wel in: de Gebroken obelisk van Barnett 
Newman (1905-1970). [....] Het spreekt ons van onze onvervulde geestelijke verlangens, van een 
zoeken naar het oneindige en universele dat heden ten dage nog even sterk is als duizenden jaren 
geleden” (1991: 699). 
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het kunstwerk krijgt een spirituele dimensie die rechtstreeks in verband staat met de 

mythische oorsprong van creativiteit en haaks staat op de wetenschappelijke 

historische constructie van de stijlen.  

 

De lessen stijlgeschiedenis en het kunsthistorisch bewustzijn  

Gombrichs en Jansons overzichtsboeken zijn representaties die volgens Rüsen het 

historisch bewustzijn vormen (2001: 6). De concrete inhoud van het historisch 

bewustzijn zal niet volledig overeenstemmen met het verleden zoals het is. Het bevat 

een fictioneel element omdat het functioneren in het dagelijkse leven uit keuzes 

bestaat die verbonden zijn met intenties, verwachtingen en ervaringen. Intenties en 

verwachtingen zijn niet feitelijk vast te stellen, waardoor het geheugen van het 

verleden zich niet kan beperken tot objectieve feiten en materiële gegevens. De 

ervaring van het historisch bewustzijn zelf is echter zeer reëel omdat deze het denken 

en de waarden mede bepaalt van onze actuele en individuele beslissingen binnen de 

maatschappij. Gombrichs en Jansons stijlgeschiedenis veroorzaken een 

kunsthistorisch bewustzijn die mijn leerlingen al dan niet de mogelijkheid biedt om – 

zoals het leerplan aanbeveelt – kritisch en creatief te functioneren in de maatschappij. 

Dit heeft op zijn beurt te maken met de pedagogie en de leercompetentie die de 

stijlgeschiedenis van beide auteurs vooronderstelt. 

 Rüsen introduceert het begrip “historisch bewustzijn” eind jaren zeventig van 

de vorige eeuw. Verschillende mentale operaties zoals onze ervaringen, 

verwachtingen en het geven van betekenis interageren met het verleden, het heden en 

de toekomst. Ze vormen onze tijdsoriëntatie (2001: 4, 7). Het contact van het heden 

met het verleden schept normen en waarden die richtinggevend zijn voor de toekomst. 

Het verleden wordt beschreven binnen zijn historische context, maar de geschiedenis 

van het heden laat verschillende invalshoeken toe om het verleden te interpreteren en 

te anticiperen op de toekomst. Zo’n tijdservaring is dynamisch omdat ze de basis 

vormt voor toekomstige acties. Naast de oriëntatie in de tijd is de historische identiteit 

de tweede belangrijkste functie van het historisch bewustzijn (2001: 7). Personen 

organiseren hun ervaring met de tijd en zoeken hun evenwicht aan de hand van 

coherente verhalen. Het besef dat tijd de biologische levensloop overstijgt en dat 

iedere identiteit ingebed is in een ruimere sociale en culturele tijd maakt individuele 

keuzes mogelijk, die op hun beurt inwerken op die ruimere identiteit. Zoals eerder 

beschreven onderscheidt Rüsen vier types van historisch bewustzijn, namelijk het 
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traditionele, het exemplarische, het kritische en het genetische historisch bewustzijn. 

De vier types houden een ontwikkelingsproces in maar zijn niet verbonden aan een 

lineaire vooruitgangsgedachte. Het stadium van het ontwikkelingsproces is bepalend 

voor de identiteit en wijze waarop de mens zich in de tijd oriënteert. Dit is van belang 

bij onderwijs dat de integratie van leerlingen in hun sociale omgeving nastreeft.  

 De traditionele vorm van historisch denken situeert de oorsprong van het 

verleden in transhistorische mythes (Rüsen 2006: 71). Deze mythes vormen de 

blijvende gemeenschappelijke grond van een culturele groep, brengen het besef van 

de transhistorische tijd en implementeren een sterke binding tussen heden en 

verleden. De overname van traditie geeft ons onveranderlijke morele waarden en een 

verplichting om deze na te volgen. Het zelf vormt zich in een tijd die ervaren wordt 

als oorsprong en herhaling. Janson verdedigt de mythe van de creatieve oorsprong en 

het verlangen naar het universele en oneindige waardoor zijn overzichtsverhaal 

aansluit bij de traditionele vorm van de geschiedenis.  

 De exemplarische vorm van historisch denken houdt in dat groepen of 

personen concrete deelaspecten uit het verleden als voorbeeld nemen (Rüsen 2006: 

73). De algemene normen en morele waarden worden aan de tijd en de plaats waarin 

ze leven aangepast. Het zelf vormt zich in een tijd die hij of zij als veranderlijk ervaart 

maar de veranderingen groeien uit tijdloze normen. Jansons geschiedenis behoort tot 

het exemplarische type, waarbij een aantal kunstenaars uit het verleden achteraf 

komen te staan voor de waarde en de geldigheid van harmonie. Rüsen vat de 

exemplarische vorm van geschiedenis op als een positieve en sociale wetenschap. 

Wanneer Janson de bijna goddelijke creativiteit als argument neemt om de groei naar 

de schone kunsten te verklaren, ondermijnt hij echter het wetenschappelijk karakter 

van zijn geschiedenis. 

Gombrichs overzicht valt eveneens onder het exemplarische type. Zijn lezers 

ervaren dat binnen een bepaalde socioculturele en artistieke context een veelvoud aan 

keuzes in de taal van de harmonie mogelijk is. Het exemplarische type onthult ook 

welke morele waarden een cultuur bevat en wordt bewaard als toetssteen voor de 

wijsheid van de mens. Gombrichs kunstenaars zijn reflecterende, hardwerkende 

mensen die aan de hand van hun waarneming en oprechte keuzes harmonie 

visualiseren. De veranderingen die Gombrich voorstelt, betekenen niet dat hij 

blijvende normen verwerpt. Hij vervangt de mythische afkomst van creativiteit door 

het leerproces maar beperkt deze dan weer tot de navolging van de kunstenaars uit de 
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canon. Hij verwerpt de objectieve vooruitgang van een cultuur maar bewaart een 

geschiedenis waarbij iedere generatie zich kant tegen de voorgaande. Hij keurt het 

beoordelen op basis van de kunde van de nabootsing af maar beschouwt harmonie als 

een blijvende norm. Het doel van zijn boek is dat de lezers hun gevoel van harmonie 

aan de hand van eenzelfde attitude als de kunstenaars ontwikkelen. Hierdoor neemt 

Gombrich de reeds bestaande kennis, de interpretaties en de culturele context van zijn 

lezers niet in acht.  

Zodra kunstenaars een andere intentie hebben dan deze van harmonie worden 

de overzichtsboeken van Gombrich en Janson problematisch. Hierdoor ontstaat een 

breuk met het actuele kunstmilieu waarmee lezers ook in contact komen. Gombrich 

stopt zijn verhaal wanneer de kunstenaars de illusie van de werkelijkheid niet meer 

nastreven en hoewel Janson zijn stijlgeschiedenis laat doorlopen tot de actuele tijd 

heeft hij moeite om waarde toe te kennen aan deze kunstvormen. Harmonie als enig 

criterium aannemen houdt dus een gevaar in. Hedendaagse kunstwerken die niet 

beantwoorden aan de esthetische en cognitieve structuur van harmonie bevorderen het 

terugvallen op een subjectieve, door voorkeuren geleide respons. 

De exemplarische historische oriëntatie en kunsthistorische identiteit die uit 

Gombrichs en Jansons overzichten volgen, passen bij een type onderwijs dat een 

pedagogiek van transmissie en een behavioristische leerattitude gebruikt (Van der 

Veen en Van der Wal 2003: 39 e.v.). De observatie en beschrijving van kunstwerken 

staan in dienst van het verzamelen van informatie over de stijlen en het onderling 

vergelijken ervan. Vervolgens wordt de stijl gesitueerd in de historische 

ontstaanscontext. Binnen deze methode wordt de waarnemende inbreng van de 

studenten hooguit herleid tot de beginsituatie van een les en de eventueel gebruikte 

vraag- en antwoordmethode is gericht op een op voorhand aangenomen waarheid. 

Aangezien het waarnemen dient om vormstructuren en stijlkenmerken vast te leggen, 

bestaat het gevaar dat als dit eenmaal gebeurd is de lerende deze zonder afbeeldingen 

instudeert. De kant en klare tijdsbalken en tabellen die Jansons overzichtsboek 

illustreren, houden in dit verband een hoog risico in.  

Gombrichs methode van re-experiencing en re-enactment betrekt zijn lezers 

bij de beslissingen van de kunstenaars en zou dus als voorbeeld kunnen dienen voor 

een andere manier van les geven. Collingwood verbindt echter een aantal 

voorwaarden aan het gebruik van re-enactment. Hij stelt dat het alleen kritisch kan 

zijn indien het gebeurt vanuit het ik-perspectief en een bewustzijn van de culturele 
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standpunten van degene die de re-enactment uitvoert. Pedagogisch functioneert 

Gombrichs re-experience als een rekwisiet dat zijn verhaal over kunstenaars uit het 

verleden geloofwaardiger en levendig maakt. Het beoogde effect is bewondering voor 

de beslissing van de kunstenaars. De transmissie van kennis kan ook niet doorbroken 

worden wanneer in een les het leren van stijlen toegepast wordt op nieuwe 

kunstobjecten. Het herkennen van een stijl wordt dan een doelgerichte 

probleemsituatie en een zaak van perceptie, denken en onthouden. Dit laatste beperkt 

zich tot de overdracht van reeds gekende stijlkenmerken (Van der Veen, Van der Wal 

2003: 65). Leren wordt dan assimileren oftewel het opnemen van nieuwe 

studieobjecten in bestaande mentale schema’s. 

 Deze behavioristische leerattitude stemt overeen met het geloof dat het gedrag 

van de mens in hoge mate kneedbaar is. Verder veronderstelt deze zienswijze dat 

zowel het gedrag als de juiste antwoorden van de lerende gestuurd worden door een 

belonend of straffend onderwijs. Dit laatste is problematisch want een 

behavioristische leerattitude is altijd een kwestie van de juistheid van de interne 

representatie die de lerende maakt van de externe wereld (Davis en Sumara 2002: 

418). In Gombrichs visie is harmonie een aangeboren gevoel dat ontwikkeld moet 

worden naar het voorbeeld van de kunstenaars. Deze opvatting sluit aan bij de 

behavioristische leertheorie die vertrekt van het idee dat onderwijs alleen uit de 

leerling moet halen wat reeds aanwezig is. Zoals in de behavioristische leertheorie 

gelooft Gombrich in een rechtstreeks en automatisch verband tussen het onderwijzen 

en het leren. Dit leren beperkt zich tot het assimileren van wat anderen voordeden.  

De wijze waarop Gombrichs kunstenaars leren is daarentegen actief, 

verankerd in hun persoonlijke ervaring met de omgeving en beantwoordend aan hun 

intentie om nieuwe schema’s op te bouwen. Gombrich stelt kunstenaars voor die 

assimileren en accommoderen. Deze visie sluit aan bij de leerpsychologie die in de 

eerste helft van de vorige eeuw uit Jean Piagets theoretische inzichten ontstond. Dit 

leren gebeurt aan de hand van adaptatie die zelf bestaat uit een afwisseling van 

assimilatie en accommodatie (Davis en Summara 2002: 413). Dit laatste dwingt het 

bestaande, omdat het niet past in reeds gekende schema’s, tot het aanmaken van 

nieuwe schema’s. Hiervoor wordt een stuk van het oude schema losgekoppeld en 

vervangen door iets nieuws. Piaget beschouwt accommodatie als een bewuster leren 

(Proulx 2006: n. pag.). Accommoderen veronderstelt dat niet alleen de gelijkenissen 

maar ook de verschillen tussen heden en verleden belicht worden. In dit geval geeft 
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Piaget een bijzonder pedagogisch advies. De kennisinhouden moeten aspecten 

bevatten die de lerende destabiliseert zodat hij of zij niet alleen assimileert maar ook 

accommodeert (Davis en Sumara 2002: 413). Hoewel Gombrich de kunstenaars als 

voorbeeld aanneemt, is zijn verhaal naar het verleden gericht en te prescriptief om het 

leren door accommodatie van zijn lezers toe te laten. 

In de stijlgeschiedenissen van Gombrich en Janson ontbreekt het kritisch en 

het genetisch historisch bewustzijn. Het kritisch historisch bewustzijn stelt zowel de 

als vanzelfsprekend aangenomen universele principes en normen als de continuïteit 

tussen het verleden en het heden ter discussie. Het subject leert kritisch te 

argumenteren binnen een cultuur die haar normen en waarden relativeert zonder dat 

ze vervalt in laissez faire. Het is een ontwikkelingsstadium waarbij de vertrouwde 

kennis geproblematiseerd en in een breder sociaal en cultureel kader geplaatst wordt. 

In de lessen kunstgeschiedenis kan het kritisch historisch bewustzijn ontstaan in een 

les waarin bijvoorbeeld het onderzoek naar vooroordelen plaats vindt. Het genetisch 

historisch bewustzijn houdt de aanvaarding in dat verschillende standpunten 

afhankelijk zijn van de tijd waarin ze ontstaan (Rüsen 2006: 76). Het is een zoektocht 

om te leren omgaan met normen en waarden die anders zijn en veranderen. Dit vraagt 

een intens communicatieproces. Het zelf vormt zich dan in de tijdsduur. Een les 

waarin het genetisch bewustzijn kan ontstaan zou bijvoorbeeld mijn leerlingen aan het 

woord laten. Dit gebeurt niet alleen om de vooroordelen die zij hebben te situeren 

maar ook om de interpretatie die zij geven aan het kunstwerk als basis te nemen voor 

het ontstaan van nieuwe kennis zonder dat het verleden verworpen wordt. In de rest 

van deze studie ga ik op zoek naar een manier om het kritisch en genetisch bewustzijn 

in de praktijk van de lessen kunstgeschiedenis om te zetten.  

 

Conclusie 

Het leerplan van het kunstsecundair onderwijs stelt de kunsthistorische geletterdheid 

gelijk aan de kennis van de stijlgeschiedenis en de vorming van de esthetische 

appreciatie. De geschiedenis van de stijlen en het esthetische criterium van harmonie 

brengt orde in het groot aantal kunstwerken en vormen het collectieve geheugen en 

een groepsidentiteit, factoren die noodzakelijk zijn voor ons functioneren in de 

maatschappij. Gombrichs en Jansons boeken zijn strikt genomen geen 

oorspronkelijke, historische bronnen. Ze bevatten een overzicht van de 

stijlgeschiedenis dat zich richt op niet-specialisten zoals mijn leerlingen en waarin 
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wetenschappelijke inzichten in een verhaal zijn verwerkt. Jansons overzichtsboek 

sluit enerzijds aan bij de traditionele vorm van het kunsthistorisch bewustzijn en 

anderzijds bij de exemplarische. Hoewel Gombrich zijn lezers wijst op het bestaan 

van een aantal vooroordelen behoort zijn verhaal ook tot het exemplarische type. Het 

traditioneel historisch bewustzijn richt zich op het bevestigen van eeuwige, 

onveranderlijke waarden. De exemplarische vorm beantwoordt aan een 

wetenschappelijke denkwijze die de veranderingen binnen een kader van tijdloze en 

algemene normen en waarden onderzoekt. De kunstenaars die in het verleden deze 

veranderingen tot stand brachten, dienen als voorbeeld voor het heden en de 

toekomst. Het traditionele en exemplarische bewustzijn maken deel uit van de 

kunsthistorische geletterdheid wanneer deze stijlgeschiedenis vooropstelt maar het 

kritisch en genetisch historisch bewustzijn negeert.  

 De leerinhouden die geselecteerd worden door de staat wijzen op de controle 

die de staat op de collectieve kennis en geheugen uitoefent en veroorzaken een 

bepaalde manier van lesgeven. In die zin beantwoorden didactische boeken over 

stijlgeschiedenis aan wat Tonny Bennett “governmentalization of social relations” 

noemt. Dit is “the management of populations by means of specific knowledges, 

programmes and technologies” (Bennett 1999: 382). Gombrichs en Jansons 

overzichtsboeken lenen zich bijzonder goed voor een pedagogiek van transmissie en 

een behavioristische leerattitude. Het transmissiemodel geeft leerinhouden door – hier 

de vormelijke verschillen tussen de stijlen en de situering ervan in hun 

ontstaanscontext – die volledig op voorhand zijn vastgesteld en nadien door mijn 

leerlingen uit hun hoofd te leren zijn. Gombrichs geloof dat een aangeboren gevoel 

van harmonie bij de lezers zich door onderwijs automatisch zal ontwikkelen, wijst op 

een behavioristische leertheorie. De kennisinhouden en de wijze van leren die uit de 

traditionele stijlgeschiedenis volgen, verhinderen de deelname van mijn leerlingen 

aan de actuele vorming van de maatschappij. Hun observatie van het kunstwerk en 

hun inhoudelijke participatie wordt herleid tot het ontdekken en reproduceren van 

bestaande en door anderen geïntroduceerde kennis.  

Omdat Gombrich een exemplarisch en Janson een traditioneel en 

exemplarisch model van historisch bewustzijn gebruikt, functioneren hun 

overzichtsverhalen als wat Pierre Nora een lieu de mémoire noemt (Seixas 2004: 7). 

Er ontstaat een pedagogische site waarin de overgebrachte waarden en kennis van het 

verleden wel verbonden zijn met het heden maar alleen in de vorm van een achteraf 
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geconstrueerde herinnering. Het kritische bewustzijn van de wijze waarop het 

verleden het heden mede opbouwt, valt weg. Omdat het leerplan een kritische 

deelname aan de opbouw van de actuele maatschappij vraagt, wil ik mijn leerlingen 

middelen aanreiken om de verhalen te analyseren die de geschiedenis van de stijlen 

vormen. Dit biedt hen de mogelijkheid om te begrijpen dat vertrouwde leerinhouden 

niet vanzelfsprekend zijn maar achteraf vanuit een bepaalde visie zijn opgebouwd. 

Wat ik in dit hoofdstuk vastgesteld heb in mijn de analyse van Gombrichs en Jansons 

titels, voorwoorden en inleidingen wil ik omzetten naar een kritische lesinhoud. De 

oefening, of beter de lesvoorbereiding die ik in het volgende hoofdstuk als nieuwe 

kennisinhoud voorstel, sluit aan bij het kritische historische bewustzijn. Ik gebruik  

hiervoor de teksten van Gombrich en Janson over Parmigianinio’s Madonna met de 

lange hals (na 1534, Galleria degli Uffizi, Firenze).  

In navolging van Piaget koos ik Parmigianino’s werk omdat het de kracht 

bezit om Gombrichs en Jansons visies over stijlgeschiedenis te destabiliseren. De 

vragen die ik zal stellen, luiden als volgt: Op welke wijze beschrijven beide auteurs 

Parmigianino’s schilderij en zijn ze bereid om hun bestaande verhaal over de 

geschiedenis van de stijlen te veranderen? Welke pedagogie ondersteunt de visie 

waarbij vertrouwde kennis ter discussie gesteld wordt? En hierbij aansluitend: welke 

methode kan ik gebruiken om mijn leerlingen te betrekken in de kritische analyse van 

Gombrichs en Jansons teksten?  
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Intermezzo 1 

 

Afbeelding 1. Parmigianono, Madonna met de lange hals, na 1534, olie op doek, 219 

x 135 cm., Galleria degli Uffizi, Florence.  

 

charlotte pannier
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Ernst Gombrich schrijft over de Madonna met de lange hals in zijn boek Story of Art 

(Nederlandse vertaling: Eeuwige schoonheid) het volgende: 

 

Cellini’s kijk op de dingen is typisch voor de rusteloze en koortsachtige 

pogingen van die tijd om iets interessanter en vooral minder gebruikelijk te 

scheppen dan de vorige generaties hadden gewaagd. Wij vinden dezelfde 

geest in de schilderijen van een van Corregio’s volgers, Parmigianino (1503 

- 1540). Ik kan mij heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zijn 

madonna (afb. 232) “onaangenaam” vinden door de gemaaktheid en 

gekunstelde vorm waarmee zelfs een heilig onderwerp is behandeld. Het 

schilderij wordt “De madonna met de lange hals” genoemd, omdat de 

schilder in zijn verlangen de H. Maagd een gracieus en elegant voorkomen 

te verlenen haar een zwanenhals heeft gegeven. Hij heeft de verhoudingen 

van het menselijke lichaam op een vreemdsoortige en grillige manier 

uitgerekt en verlengd. De hand van de H. Maagd met haar lange fijne 

vingers, het lange been van de engel op de voorgrond, de schrale en magere 

profeet met zijn perkamentrol - wij zien allen als in een lachspiegel. En toch 

kan er geen twijfel zijn of de kunstenaar is noch door onwetendheid, noch 

door onverschilligheid tot dit effect gekomen. Hij heeft er de grootste zorg 

voor gedragen ons te laten aanschouwen dat hijzelf van deze onnatuurlijke 

verlengde vormen hield, want om dubbel zeker te zijn van zijn effect 

plaatste hij een vreemd gevormde hoge zuil van ongewone verhoudingen op 

de achtergrond van zijn schilderij. Ook in de compositie toont hij dat hij [in 

de] conventionele harmonie niet gelooft. In plaats van zijn figuren in gelijke 

paren aan beide kanten van de madonna te verdelen, propte hij een in elkaar 

verdringende menigte engelen in een nauwe hoek, liet de andere kant geheel 

leeg en zette daar alleen de grote gestalte van de profeet door de afstand zo 

sterk verkleind dat hij nauwelijks tot aan de knie van de madonna reikt. Er 

kan dus geen twijfel zijn dat “al is dit ook dwaasheid” er toch zeker “iets 

inzit”. [....] Of wij de weg die hij insloeg verkieslijk vinden of niet, wij 

moeten toegeven dat Parmigianino consequent is geweest. Inderdaad was hij 

en waren alle kunstenaars van zijn tijd die opzettelijk iets nieuws en 

onverwachts zochten te creëren zelfs ten koste van de door de grote 

meesters vastgestelde “natuurlijke” schoonheid misschien toch de eerste 
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“moderne” kunstenaars. Wij zullen zien dat wat wij thans “moderne” kunst 

noemen zijn wortels kan hebben in een dergelijke drang om het 

vanzelfsprekende te vermijden en effecten te behalen die van de 

conventionele, natuurlijke schoonheid afwijken. 

Een andere kunstenaar uit deze vreemde periode die in de schaduw van de 

Titanen der kunst leefde, [....] (1992 (1949): 280) 

 

Hieronder volgt de mening van Horst W. Janson over Parmigianino’s schilderij. Hij 

bestudeert het werk in zijn boek World History of Art (Nederlandse vertaling De 

wereldgeschiedenis van de kunst). 

 

Vasari vertelt dat Parmigianino tegen het einde van zijn kortstondige 

loopbaan (hij was zevenendertig toen hij in 1540 stierf) door de alchemie 

werd geobsedeerd en “met zijn baard en lange onverzorgde haren bijna een 

wilde leek”. Zijn merkwaardige fantasie treedt heel duidelijk aan het licht in 

zijn bekendste doek, de Madonna met de lange hals (kleurenafb. 65), dat hij 

na een verblijf van enkele jaren in Rome bij zijn terugkeer in zijn 

geboortestad Parma heeft geschilderd. Hij was diep onder de indruk 

gekomen van Rafaëls ritmische gratie (vergelijk afb. 571), maar hij heeft de 

figuren van de oudere meester omgevormd tot wezens van een geheel ander 

ras, hun onnatuurlijk lange ledematen zijn blank en glad; ze bewegen met 

lome gratie en belichamen een schoonheidsideaal dat even ver van de natuur 

staat als de Byzantijnse. De achtergrond is even willekeurig gekozen: een 

gigantische, schijnbaar zinloze, rij zuilen opdoemend achter het minuscule 

figuurtje van een profeet; Parmigianino schijnt vastbesloten hier niets in 

beeld te brengen dat naar de maatstaven van de gewone ervaring kan 

worden beoordeeld. We naderen hier de “gekunstelde” stijl, waarvoor de 

term Maniërisme oorspronkelijk is geboren. De Madonna met de lange hals 

is een visioen van onaardse volmaaktheid; haar kille elegantie is niet minder 

obsederend dan de heftigheid van Rosso’s kruisafneming” (1991 (1962): 

465). 
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Oefening gemaakt door alle leerlingen van de vijfde klas Vrije Beeldende Kunst en 

Beeldende Vorming.  

 

Wat doet de tekst over Jan van Eyck met zijn lezers?  

 

Jan van Eyck (Maaseik?, ca. 1390 – Brugge, 9 juli 1441) was een 

kunstschilder uit de Zuidelijke Nederlanden en naast Rogier van der Weyden 

de voornaamste vertegenwoordiger van de Vlaamse Primitieven. Jan van 

Eyck was tijdens zijn leven wellicht de beroemdste schilder van Europa en 

stond al vroeg te boek als de uitvinder van de olieverfschilderkunst.11 Dit 

laatste werd in de 20e eeuw als een legende ontmaskerd, maar het staat vast 

dat Jan van Eyck in de ontwikkeling van deze techniek een doorslaggevende 

rol heeft gespeeld. Jan van Eyck introduceerde in de schilderkunst een nooit 

eerder gezien naturalisme dat zijn wortels heeft bij eerdere ontwikkelingen in 

de miniatuurkunst. De verfijnde olieverftechniek en de op waarneming 

gebaseerde weergave van de zichtbare werkelijkheid waren de belangrijkste 

elementen van de Eyckiaanse kunst die spoedig in heel Europa navolging 

zouden krijgen. De innovaties van Jan van Eyck lopen verbazingwekkend 

parallel met de ontwikkelingen in de Florentijnse schilderkunst van het 

quattrocento. Over de banden tussen Van Eyck en zijn Italiaanse collega’s 

(Massacio, Domenico Veneziano e. a.) is door kunsthistorici al veel 

gespeculeerd, maar alsnog ontbreken tastbare bewijzen of documenten die 

deze verbanden kunnen concretiseren. Jan van Eyck verpersoonlijkt ook de 

overgang van de schilder als een naamloos en bescheiden ambachtsman naar 

een zelfbewust, geleerd en beroemd individu. Jan van Eyck signeerde en 

dateerde veel van zijn werken op de lijst of verborgen in het schilderij. Op 

sommige lijsten is ook zijn devies “Als ich can” aangebracht. Deze elementen 

wijzen op Jan van Eycks trotse en zelfbewuste houding, een attitude die in de 

toekomst typerend zal worden voor de kunstenaars van de renaissance. 

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck). 

 

  
                                                
11 Voor een diepgaande studie over dit onderwerp zie: Pim Brinkman, Het geheim van Van Eyck. 
Aantekeningen bij de uitvinding van olieverven, Zwolle: Waanders, 1993. 
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Hoofdstuk 2 

Over crisissen en lesinhouden 

 

Inleiding 

Zwanehals – lachspiegel – wilde – wezens van een geheel ander ras – dwaasheid waar 

toch iets inzit – visioen van onaardse volmaaktheid: dit zijn bizarre woorden om een 

schilderij mee te bespreken. Gombrich en Janson gebruiken ze voor Parmigianino’s 

Madonna met de lange hals (na 1534). Zoals het weerbarstige schilderij Gombrichs 

en Jansons wrevel oproept, zo ergert hun woordkeuze mij als leerkracht: de 

besprekingen zijn niet bruikbaar in een conventionele les stijlgeschiedenis. De 

verstoring die ze teweegbrengen kan volgens Piaget leiden naar een bewuster leren. Ik 

kies beide teksten om naar het voorbeeld van de sociaal constructivistische 

pedagogiek van de New London Group een lesvoorbereiding te maken waarin de 

kritische benadering van de kennisinhouden voorop staat. De vragen hierbij luiden: 

Welke kennis over Parmigianino’s schilderij bieden Gombrichs en Jansons verhalen? 

Welke methode kan gebruikt worden om deze kennis kritisch te analyseren?  

Het tegendraads lezen van Gombrichs en Jansons teksten betekent niet dat 

stijlhistorische kennis gerelativeerd wordt tot een laisser-aller. Integendeel, het 

nauwlettend onderzoek sluit aan bij Rüsens kritische vorm van historisch besef en bij 

de pedagogiek van de New Londen Group, die lesinhouden beschouwt als een 

discursieve culturele productie in plaats van een overdracht van kennis, vaardigheden 

en waarden. Gombrichs en Jansons teksten zijn een onderdeel van het 

kunsthistorische discours. Met deze term wordt onder andere aangegeven dat hoe en 

wat er gezegd, geschreven en getoond wordt een bepaalde gewoonte stuurt van 

betekenis geven en communiceren (Bal 1996: 3). Deze gewoonte veroorzaakt een 

effect op de lezers waarvan ze zich niet altijd bewust zijn. Tijdens de analyse van 

Gombrichs en Jansons teksten worden de a priori aangenomen modellen van het 

traditionele en exemplarische stijlhistorische bewustzijn en de consequenties ervan 

voor de lezers geproblematiseerd. Later kunnen hierdoor verhalen die andere waarden 

vooropstellen beter begrepen worden (Rüsen 2006: 66).  

In de praktijk van het lesgeven moet ik naar methodes van analyse zoeken die 

aangepast zijn aan het niveau van mijn leerlingen. Dit hoofdstuk kan beschouwd 

worden als een lesvoorbereiding waarin ik Gombrichs en Jansons verhalen over 

Parmigianino’s Madonna aan de hand van een narratologische en semiotieke close 
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reading analyseer.  Close reading houdt een nauwkeurig en gedetailleerd lezen in dat 

zich niet richt naar de bedoelingen van de auteur en de historische context maar de 

interactie tussen de lezer en de tekst onderzoekt. Bij deze methode wordt 

verondersteld dat een tekst de lezers aanzet tot nadenken (Bal 1999: 9, 4). De tekst 

kan dan beschouwd worden als een handelende persoon. De narratologie laat de lezers 

toe de structuur van verhalen – de geschiedenis, de wijze waarop die in een verhaal 

wordt omgezet en de materiële taaltekens die het contact met de lezers tot stand 

brengen – te omschrijven. Aan de hand van een semiotische analyse kunnen alle 

soorten tekens waarmee we communiceren en de wereld representeren betekenis 

krijgen (Bal 1979: 16). Tekens hoeven zich niet te beperken tot woorden maar kunnen 

bijvoorbeeld ook gebaren of geschilderde figuren zijn. Deze interdisciplinaire 

methode onderzoekt de relatie tussen de tekens onderling, tussen de tekens en het 

object waarnaar ze refereren en tussen de tekens en de tekengebruikers – de zender en 

de ontvanger van de communicatie.  

De analyse is een oefening met als eerste doel mijn leerlingen bewust te 

maken van wat de teksten en het taalgebruik van de auteurs met hen doen. Gombrichs 

en Jansons verhalen zijn talige en culturele constructies die de lezers, bijvoorbeeld 

mijn leerlingen, in een bepaald standpunt plaatsen, wat hun deelname aan kennis 

beïnvloedt. Het tweede doel is het besef dat betekenis niet meer beperkt kan worden 

tot de transmissie van een vooraf bepaalde en als vanzelfsprekend aangenomen 

neutrale inhoud. Als derde doelstelling wil ik als leerkracht mijn leerlingen een 

nieuwe denkwijze meegeven om teksten kritisch te analyseren, als voorbereiding op 

de latere analyse van hun talige interpretatie van schilderijen. Tot slot zal ik ze een 

oefening laten maken waarbij ze zelf de talige en inhoudelijke constructie van een 

tekst en het effect ervan kunnen vaststellen. Ik gebruik hiervoor de tekst over Jan van 

Eyck uit Wikipedia.  

 

De sociaal-constructivistische pedagogiek van de New London Group 

De sociaal-constructivistische pedagogiek van de New London Group reageert op de 

overdracht van kennis die het traditionele onderwijs hanteert. De leden van de groep 

kwamen in 1994 in New London, New Hampshire (Verenigde Staten) samen om de 

situatie van het onderwijs in de Engelstalige westerse gebieden te bespreken. De tien 
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leden zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koningrijk.12 

In hun manifest (1996) stellen ze het onderwijs voor als 

 

a teaching and learning relationship that creates the potential for building 

learning conditions to full and equitable social participation. (1996: 60)  

 

Het verschil met het Vlaamse leerplan kunstgeschiedenis is dat de New London 

Group om haar doel te bereiken zowel de inhoud als de vorm van geletterdheid in het 

onderwijs problematiseert. De leden van de groep breiden bijvoorbeeld de term 

geletterdheid uit tot multigeletterdheid. Dit betreft de interactie tussen verschillende 

velden en middelen waarin leerlingen geletterdheid kunnen verwerven: talig, visueel, 

auditief, ruimtelijk en lichamelijk. Verder sluit de groep ook aan bij culturele studies 

omdat zowel uitingen van de “hoge” als van de populaire cultuur het object van 

onderzoek kunnen worden. De meervoudigheid van de beschikbare velden en 

middelen wordt actief ingezet om na te gaan hoe betekenissen vanuit een bepaald 

perspectief geconstrueerd worden. Pas na deze bewustwording wordt de subjectieve 

en kritische deelname aan de verschillende domeinen – het privé en het publieke 

leven – mogelijk.  

De New London Group bouwt haar pedagogiek van multigeletterdheid op rond 

het concept “Design”. Dit concept houdt zowel rekening met de structuur van de 

kennisinhoud als met de wijze waarop deze gebouwd en veranderd kan worden (New 

Londen Group 1996: 73). Design is een semiotisch leerproces dat drie fasen omvat: 

Available Design, Designing en the Redesigned. Available Design bestaat uit de 

beschikbare kennis en structuren die betekenis geven aan een discours binnen een 

bepaald sociaal systeem. Het onderzoek naar deze structuren en hun functie heeft als 

doel de aard van de relatie tussen verschillende soorten discours na te gaan (New 

London Group 1996: 75). Designing houdt vervolgens de transformatie van de 

Available Design in, terwijl the Redesigned het verkregen resultaat is. De groep 

beschouwt discours als een sociaal aanvaarde manier om taal en andere symbolische 

uitingen van denken, voelen en waarden te gebruiken zodat een persoon zich kan 

identificeren als lid van een groep. Discoursen zijn constructies die gebruikt worden 

                                                
12 De groep bestaat uit: Courtney Cazden (VS), Bill Cope (Australië), Norman Fairclough (VK), Jim 
Gee (VS), Mary Kalantzis (Australië), Gunther Kress (VK), Joseph Lo Bianco (Australië), Allan Luke 
(Australië), Carmen Luke (Australië), Sarah Michaels (VS) en Martin Nakata (Australië). 
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om betekenis te geven aan de wereld maar ze bevatten ook verborgen belangen en 

standpunten.  

De pedagogiek van de New London Group behelst vier leerdimensies (Cope en 

Kalantzis 2009: 184).13 Experiencing behelst de reflectie op de vertrouwde wijze 

waarop we onze belangen, standpunten en wereldvisies uitdrukken en vraagt de 

observatie van het nieuwe. Conceptualising verruimt het aanleren van de metataal van 

het vakdomein tot het leren omgaan met theorie zodat het particuliere veralgemeend 

kan worden en verschillen en overeenkomsten herkend kunnen worden. Analysing 

verwijst naar de kritische capaciteit om de verschillende redeneringsvormen te leren 

onderscheiden en de niet onderzochte veronderstellingen en vooronderstellingen van 

een discours te analyseren. Deconstructie toont hoe de geldigheid van een propositie 

binnen een welbepaald kader functioneert en maakt de vertrouwde kennis vreemd 

(New London Group 1996: 86). Applying past de verworven kennis in de 

werkelijkheid toe. In de praktijk worden de vier dimensies met elkaar verweven.  

Kennis is geen gesloten systeem maar bestaat uit overnames en niet eindigende 

herinterpretaties van teksten. Hier sluit de groep zich aan bij de notie van 

intertekstualiteit. Intertekstualiteit, een begrip uit de literatuurwetenschap, wordt door 

de literatuurwetenschapster en psychoanalytica Julia Kristeva aan het einde van de 

jaren zestig geïntroduceerd (Allen 2003: 30).14 Het geeft aan dat iedere tekst niet 

anders kan dan zich verhouden tot andere reeds bestaande teksten. Samen vormen ze 

een netwerk van literaire, culturele en maatschappelijke conventies waarin de mens 

opgroeit zonder dat hij de oorsprong ervan kan opsporen. De autonomie van een tekst 

bestaat hiermee niet meer. Elke tekst en elke lezer maakt deel uit van een 

communicatie die plaatsvindt binnen een cultureel discours en de codes die dit met 

zich meedraagt (Culler: 2002: 113). Omdat het socioculturele kader waarbinnen het 

citeren gebeurt steeds verschilt, krijgen de woorden ook steeds een nieuwe betekenis. 

Niet de geschiedenis van een lineaire opvolging waarbij de ene tekst de andere 

beïnvloedt maar het nagaan van de vooronderstellingen en de conventies die een tekst 

                                                
13 Na tien jaar ervaring herbenoemen de leden de vier leerdimensies. Betekenis ontstaat in relatie tot de 
actuele maatschappij en verandert voortdurend. Om het procesmatige van hun pedagogiek 
nauwkeuriger aan te duiden, veranderen de leden de begrippen Situated Practice, Overt Instruction, 
Critical Framing en Transformed Practice  respectievelijk in Experiencing, Conceptualising, 
Analysing en Applying (Cope en Kalantzis 2009: 184).   
14 Het concept intertekstualiteit gaat terug op de ideeën van de Russische filosoof Mikhael Bakhtin die 
de autonomie van een tekst en het bestaan van de autonome en oorspronkelijke verbeelding van een 
auteur al in het begin van de twintigste eeuw ter discussie stelt (Allen 2003: 19). 
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veronderstelt, wordt het onderwerp van studie (Culler 2002: 129). Dit laatste is nodig 

omdat het agency vormt. Agency is het beste te omschrijven als een bewust 

engagement en verantwoordelijk handelen binnen een bepaalde sociale situatie. Beide 

aspecten wijzen op een zelfreflectie omtrent ons subjectieve standpunt binnen de 

maatschappelijke structuren en op een reflectie over de wijze waarop 

maatschappelijke uitingen en normen onze subjectiviteit bepalen. 

De overzichtsboeken van Gombrich en Janson behoren noch tot de hoogstaande 

literatuur noch tot de zuiver wetenschappelijke. Ze zijn wel instrumenten die gebruikt 

worden in de dagelijkse praktijk van de lessen kunstgeschiedenis. Hun  

stijlgeschiedenis is een onderdeel van het kunsthistorische discours en bevat een eigen 

structuur die gegroeid is uit een aantal theoretische inzichten. De eigenaardige 

taaluitingen in Gombrichs en Jansons teksten over Parmigianino’s Madonna met de 

lange hals doen een ongewone situatie binnen het verhaal van hun stijlgeschiedenis 

vermoeden. De pedagogiek en de doelstellingen van de New London Group volgend, 

wil ik een kritische les opbouwen rond Gombrichs en Jansons verhalende teksten over 

Parmigianino’s Madonna met de lange hals. Ze lijken een bepaalde gewoonte van 

denken te doorbreken en deze verstoring van de kennisinhouden biedt volgens Piaget 

een kans tot bewuster leren. De wijze waarop ik de kritische pedagogiek van de New 

London Group in de praktijk kan omzetten naar een leerinhoud vraagt een methode 

om Gombrichs en Jansons visies te analyseren. De theorie van de verhalen of de 

narratologie zoals Bal die beschouwt, biedt de mogelijkheid om de structuur van een 

verhaal te beschrijven en leert dat de schrijfwijze van de teksten een licht werpt op het 

standpunt van de schrijver, zijn kennis en veronderstellingen. De wijze waarop een 

verhaal in elkaar zit, bepaalt ook het effect ervan op de lezers (Bal 1979: 13). Aan de 

hand van de semiotiek, of de tekenleer, kan de lezer binnen het kader van de tekst 

inhoud geven aan dit effect. 

In haar narratieve theorie biedt Bal concepten aan om verhalen te beschrijven. 

Ze definieert het verhaal als volgt: 

 

Een verhalende tekst is een tekst waarin een instantie een verhaal vertelt. Een 

verhaal is een op een bepaalde wijze gepresenteerde geschiedenis. Een 

geschiedenis is een serie logisch en chronologisch aan elkaar verbonden 

gebeurtenissen, die worden veroorzaakt of ondergaan door “acteurs”. Een 

gebeurtenis is de overgang van een toestand naar een andere toestand. Acteurs 
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zijn instanties die handelingen verrichten. Handelen is een gebeurtenis 

veroorzaken. (1979: 13) 

 

Bal onderscheidt drie lagen die het verhaal structureren: de geschiedenis, het verhaal 

en de tekst (1979: 15). De eerste laag of de geschiedenis (fabula) bevat de 

gebeurtenissen, de acteurs en de plaats die door de tijd heen een ontwikkeling of 

proces ondergaan. Deze geschiedenis wordt gestructureerd door een opeenvolging 

van functionele gebeurtenissen. Dit zijn handelingen voorafgegaan door een 

keuzemogelijkheid en gevolgd door nieuwe keuzemogelijkheden. In de tweede laag 

of het verhaal (story) wordt het materiaal van de geschiedenis op een bepaalde wijze 

geordend en gepresenteerd. Het verhaal bevat drie aspecten: de voorstelling van de 

personages, de focalisatie en de verhouding van de tijd en de plaats van de 

geschiedenis tot die van het verhaal. De personages worden gekarakteriseerd en 

geëvalueerd. Dit kan door de kenmerken direct te benoemen, door daden te vermelden 

die al dan niet bij het karakter passen of door beeldspraken. De derde laag is de talige 

materialisatie van het verhaal. De taaltekens vormen een eindig en gestructureerd 

geheel en zijn de voorwaarde voor het ontstaan van het semiotisch proces tussen de 

lezers en het verhaal.  

Semiotiek is de leer van de tekens die door personen gebruikt worden om te 

communiceren met anderen en betekenis te geven aan de communicatie. Het teken is 

alles wat kan worden gekend. De semioticus Peirce onderscheidt drie aspecten in de 

relatie van de tekens (Bal 1979: 16). Samen produceren ze betekenis. Het eerste 

aspect behelst de relatie tussen de waarneembare tekens onderling (syntaxis). De 

tekendragers staan altijd in voor iets anders dat afwezig is, bijvoorbeeld de 

lettertekens voor een concept. De relatie tussen de tekens vertelt ons hoe een 

betekenis geproduceerd kan worden aan de hand van bijvoorbeeld de 

werkwoordsvormen, de persoonlijke voornaamwoorden en de mogelijke groepering 

van woorden. De relatie baseert zich dus op regels en afspraken.  

Het tweede aspect betreft de relatie tussen het teken en het object waaraan het 

refereert. Dit is belangrijk voor de betekenis (semantiek). Hier komt het erop neer 

datgene waarnaar het teken verwijst zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. 

Wanneer een teken refereert aan een object kan dit op verschillende manieren 

gebeuren (Bal 1979: 19). Een icoon is een teken dat overeenkomsten vertoont met het 

object waarnaar het verwijst. Dit wil zeggen dat het teken en object op elkaar lijken, 
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zoals bijvoorbeeld een landkaart en het gebied dat het afbeeldt. Een index is een teken 

dat wijst naar een relatie van aangrenzendheid, een ruimtelijk verband (bijvoorbeeld 

een wijzende vinger), een oorzakelijk verband (rook en vuur) of een temporeel 

verband. Een symbool is een teken dat geen gelijkenis vertoont met het object 

waarnaar het verwijst. Het is een conventie binnen een bepaalde cultuur en de leden 

van die cultuur moeten het aanleren, zoals bijvoorbeeld het geval is bij 

verkeerstekens. Door de overlapping van de drie relaties krijgt de verwijzing van het 

teken naar het object een sterkere betekenis;  de metafoor is hier een voorbeeld van. 

In de literatuur wijst het op een beeldspraak op basis van een vergelijking. In de 

semiotiek wordt het een theoretisch concept wanneer Peirce het beschouwt als een 

manier van abductief denken die leidt naar het ontstaan van nieuwe ideeën. Ik kom 

hier later in dit hoofdstuk op terug.  

Het derde aspect houdt de relatie in tussen het teken en de tekengebruiker – de 

zender en de ontvanger van de communicatie. Wanneer Bal schrijft dat een teken geen 

ding is dat bestaat maar plaatsvindt, benadrukt ze het teken-als-gebeurtenis (1994: 10). 

De betekenis van bijvoorbeeld een woord-teken ligt dan niet alleen in de structuur van 

een systeem met regels maar eveneens in de interpretatie van het publiek. De centrale 

vraag wordt dan: wat doet het teken met de ontvanger en wat doet de ontvanger met 

het teken? De dynamische relatie die Bal hier omschrijft is van bijzonder belang voor 

mijn studie omdat het agency verleent aan bijvoorbeeld leerkrachten en leerlingen om 

in het heden een nieuwe betekenis te geven aan een teken dat in het verleden reeds een 

betekenis kreeg. De nieuwe betekenis wordt op zijn beurt een teken dat door iemand 

anders ontvangen wordt. In plaats van een studie die zich beperkt tot een object 

ontstaat zo een diachronisch en dynamisch proces waarbij het object van de analyse 

als een handelend subject optreedt omdat het degene die interpreteert aanzet tot 

denken. In plaats van een objectieve ontstaat een intersubjectieve relatie. 

De narratologische en de semiotieke ontleding van verhalen vragen een close 

reading. Dit houdt een gedetailleerd en geconcentreerd lezen waarbij niet 

verondersteld wordt dat het tot een absolute waarheid zal leiden. Het bestaat uit het 

zichtbaar maken van de interactie tussen wat bestudeerd wordt uit het verleden (een 

tekst of zichtbaar teken) en personen of tekengebruikers uit het heden (Bal 1991: 15). 

Bal beschouwt close reading samen met de narratologische en semiotieke analyse van 

objecten als pijlers van de culturele analyse. Deze interdisciplinaire methode zorgt 

ervoor dat onze ontmoeting met wat om ons heen aanwezig is een intersubjectieve 
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gebeurtenis wordt. In dit proces suggereert het object van analyse het gebruik van 

theoretische concepten, zoals bijvoorbeeld de metafoor. In wat volgt, analyseer ik hoe 

en wat Gombrich en Janson schrijven over de Madonna met de lange hals en welke 

gevolgen dit heeft voor hun lezers.  

 

Gombrich: maniërisme als crisis  

Het schilderij Madonna met de lange hals zorgt al lang voor veel onduidelijkheid. 

Een inscriptie, “Fato praeventus F. Mazzoli Parmensis absolvere nequivit”, in 1542 

aan het werk toegevoegd, stelt dat het lot Parmigianino verhinderde het werk af te 

maken (Fagiolo Dell’arco 1970: 41). Waarom de schilder het werk niet afmaakte is 

niet bekend.15 Later ondergaat het schilderij een titelverandering, van Madonna met 

kind naar Madonna met de lange hals. Parmigianino schilderde het werk te Padua in 

opdracht van Elena Baiardo.16 De bewaarde schetsen en het schilderij zelf tonen aan 

dat Parmigianino het werk constant wijzigde zowel wat de compositie als wat het 

onderwerp betreft (Ekserdjian 2006: 191). Of Parmigianino literaire bronnen 

gebruikte en welke blijft giswerk. De bestaande interpretaties beperken zich 

hoofdzakelijk tot het identificeren van de personages en het uitleggen van de 

eigenaardige verhoudingen van de madonna, de zuil en de kleine figuur rechts 

onderaan op het werk.  

Gombrich begint zijn bespreking van het schilderij met de volgende woorden:  

 

Ik kan mij heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zijn madonna (afb. 232) 

“onaangenaam” vinden door de gemaaktheid en gekunstelde vorm waarmee 

zelfs een heilig onderwerp is behandeld. Het schilderij wordt “Madonna met de 

lange hals” genoemd, omdat de schilder in zijn verlangen de H. Maagd een 

gracieus en elegant voorkomen te verlenen haar een zwanehals heeft gegeven. 

(1992: 280) 

 
                                                
15 Sydney Freedberg haalt Vasari aan die schreef dat Parmigianino het werk onafgewerkt liet “perché 
non se contentava molto”.  Freedberg stelt dat Parmiginino een andere visie omtrent stijl ontwikkelde 
terwijl hij aan het schilderij werkte en daarom niet meer gemotiveerd was om het werk te voltooien 
(1971: 90). 
16 Op 19 oktober 1529 laat Francesco Tagliaferri een testament na waarin hij de verdere afhandeling 
van de decoratie van de kapel, toegewijd aan Maria, aan zijn vrouw overlaat (Ekserdjian 2006: 10, 12). 
Elena Baiardi tekent op 23 december 1534 een overeenkomst met de architect om de kapel in de Santa 
Maria dei Servi in Parma opnieuw in te richten.  
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De gebruikte ik-vorm, gecombineerd met het woord “voorstellen”, duidt aan 

dat Gombrich zich inleeft in wat mensen die naar het schilderij kijken, denken. De 

mensen – een groep die hij in zijn inleiding associeert met degenen die kunst alleen 

vanuit hun smaakoordeel bekijken – appreciëren een kunstwerk uitsluitend als het een 

nabootsing is van de werkelijkheid. Wanneer Gombrich aanhalingstekens rond het 

woord “onaangenaam” plaatst, is dit een teken waarmee hij aangeeft dat hij zich 

distantieert van hun gedachte. De woorden “zelfs een heilig onderwerp” hebben in 

Gombrichs tekst geen aanhalingstekens maar versterken toch zijn parodie van de 

mensen waarvan hij zich onderscheidt. In de volgende zin schrijft hij verder in de vrije 

indirecte rede. De mensen associëren vanuit de fysieke gelijkenis en de culturele 

conventie de hals van de madonna met een elegante zwanenhals en veronderstellen dat 

dit beantwoordt aan het verlangen van de schilder. De vergelijking met een 

zwanenhals verandert echter ook de waarde van de geschilderde madonna. De schilder 

wil elegantie weergeven maar slaagt hier alleen in met een dierlijk kenmerk. De 

mensen gebruiken de onkunde van de kunstenaar om hun onaangename gevoel te 

legitimeren. Gombrich parodieert en kijkt neer op de naïviteit van deze mensen.  

De mensen hebben deels wel gelijk want de schilder gebruikt inderdaad een 

bizarre enscenering en vreemdsoortige verhoudingen. Gombrich verbindt dit deel met 

het volgende door een opsommende beschrijving van alle eigenaardigheden van het 

schilderij waarna hij een liggend streepje plaats en schrijft “wij zien allen als in een 

lachspiegel” (1992: 280). De auteur gaat hier bijzonder handig te werk. Hij geeft eerst 

de opvattingen van de mensen weer om vervolgens door de opsommende beschrijving 

een band te smeden tussen het kunstobject en de lezers; tot slot schept hij door het 

gebruik van de eerste persoon meervoud een verbondenheid tussen hemzelf en de 

lezers. “Wij” stellen vast dat de eigenaardige verhoudingen van de personen zich over 

heel het werk herhalen en zijn daarom deskundiger dan de naïeve mensen. Maar 

wanneer Gombrich met een liggend streepje aanduidt dat hij zich inleeft in de 

gedachte van zijn lezers die het werk als een lachspiegel ervaren, neemt hij opnieuw 

afstand. Lachspiegels horen bij populaire kermisattracties en zijn bovendien 

mechanische en serieel vervaardigde producten. De wil van de maker van lachspiegels 

speelt dus geen rol in de vervorming. Onmiddellijk na de constatering van het 

lachwekkende effect stelt Gombrich expliciet dat de kunstenaar dit niet uit 

onverschilligheid of onwetendheid deed maar dat het zijn intentie was omdat hij noch 

in conventionele harmonie geloofde noch ervan hield. Deze opmerking attendeert zijn 
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lezers op het onderscheid tussen de makers van lachspiegels en schilderijen. Het 

vestigt ook de aandacht op het feit dat Parmigianino meer aandacht schenkt aan het 

omverwerpen van bestaande conventies dan aan de observatie van de natuur.  

  Gombrich versterkt dit onderscheid wanneer hij vervolgens schrijft:  

 

Ook in de compositie toont hij dat hij [in de] conventionele harmonie niet 

gelooft. In plaats van zijn figuren in gelijke paren aan beide kanten van de 

madonna te verdelen, propte hij een in elkaar verdringende menigte engelen in 

een nauwe hoek, liet de andere kant geheel leeg en zette daar alleen de grote 

gestalte van de profeet door de afstand zo sterk verkleind dat hij nauwelijks tot 

aan de knie van de madonna reikt. (1992: 280) 

 

In de tweede zin verandert Gombrich de onvoltooid tegenwoordige tijd van de 

werkwoorden naar de onvoltooide verleden tijd. Parmigianino toont en gelooft, maar 

propte, zette en liet. Deze overgang signaleert de procedé van het re-enactment en de 

her-ervaring. De lezers worden al kijkend opgenomen in het ontstaansproces van de 

vervorming. Ze bekijken de actie door de ogen van de schilder en kunnen getuigen dat 

hij gelooft in wat hij deed. Getuigen veronderstelt het navertellen van een waarheid. 

Het kijken in de tegenwoordige tijd heeft als functie de lezers mee te nemen in de 

overtuiging dat ze aan de opbouw van “ware” kennis werken. In de volgende zinnen 

schrijft Gombrich:  

 

Er kan dus geen twijfel zijn dat “al is dit ook dwaasheid” er toch zeker “iets 

inzit”. [….] Of wij de weg die hij [Parmigianino] insloeg verkieslijk vinden of 

niet, wij moeten toegeven dat Parmigianino consequent is geweest. (1992: 280) 

 

Het aanwijzend voornaamwoord “dit” slaat op de actie van de kunstenaar die 

harmonie verwerpt en het onbepaald voornaamwoord “iets” op zijn intentie, geloof en 

keuze. Niemand kan twijfelen aan het feit dat Parmigianino’s acties en intenties 

uiteindelijk niet alleen gewild maar dwaas zijn. De aanhalingstekens signaleren dat 

Gombrich ironiseert. Hoewel niemand kan twijfelen moeten “wij” – de lezers – toch 

kiezen. De esthetische appreciatie van het werk ligt niet vast maar wij kunnen er zeker 

van zijn dat het lachwekkende van het schilderij niet resulteert uit dwaze 
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eigenschappen van de kunstenaar. Parmigianino is noch onwetend, noch onverschillig 

en de lezers kunnen hem bewonderen vanwege zijn volharding. 

Uit de analyse van Gombrichs verhaal kan geconcludeerd worden dat de on-

harmonieuze enscenering en de vorm van Madonna met de lange hals niet passen in 

het exemplarisch kunsthistorische verhaal dat hij in zijn inleiding voorstelt. De 

vormelijke veranderingen die Parmigianino tot stand brengt, leiden alleen naar de 

appreciatie van de kunstenaar: hij werkt hard, zijn keuze is oprecht en gebeurt met 

kennis van zaken. Gombrich reduceert evenwel alles wat de kunstenaar doet tot een 

cirkelredenering. Parmigianino houdt van niet-conventionele vormen en al zijn 

intenties en beslissingen vloeien hieruit voort. Deze redenering bedreigt 

Parmigianino’s status als kunstenaar. Als hij alleen dat schildert waarvan hij houdt, 

lijkt hij op “de mensen” die hun persoonlijke smaak volgen. De parodiërende en 

ironische toon van Gombrichs tekst wijst naar zijn opvattingen en daagt de normen en 

spontane reactie van zijn lezers uit, maar de cirkelredenering ondermijnt hun kritische 

reflectie. Gombrich verwijt Parmigianino dat hij geen illusie van de werkelijkheid tot 

stand brengt omdat hij de bestaande schema’s van de kunst omkeert zonder wat hij 

schildert te toetsen aan zijn observatie van de realiteit. 

Gombrich omschrijft de schilder als een bijzonder gemotiveerde 

persoonlijkheid en begint en eindigt zijn tekst met de vermelding dat Parmigianino, 

zoals alle kunstenaars van zijn tijd, reageert op de kunst van de grootmeesters. Ze 

willen allen iets nieuwers, interessanters, meer onverwacht en minder gebruikelijk 

schilderen. De critici noemen deze periode het maniërisme (Gombrich 1992: 277). 

Maniërisme als stijl is een verzameling van vormelijke kwaliteiten die achteraf in een 

groep kunstwerken door anderen gezien wordt en een historische periode vormt 

(Ankersmit 1996: 31). Voor kunsthistorici blijkt de Madonna met de lange hals al 

langer een problematisch werk. Jacob Burckhardt en Heinrich Wölfflin leggen de 

kunsthistorische periodes van “De Renaissance” (1860) en “De Barok” (1888) vast. 

Wanneer Burckhardt Raphaels schilderij De school van Athene (ca. 1509) beschrijft, 

typeert hij de antieke architectuur en de compositie van de figuren als gebalanceerd, 

rustig en ontspannen (Holly 1994: 354). Burckhardt fixeert zo de renaissance tot het 

tijdloze ideaal van harmonie. Wölfflin beschrijft hetzelfde schilderij van Raphael en 

duidt aan dat rond de twee centrale figuren de niet-symmetrische compositie van de 

andere figuren elkaar weer in evenwicht brengen (Holly 1994: 356). De vermelding 

van asymmetrie kondigt zijn visie op de barok aan. De kunsthistoricus Arnold Hauser 
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schrijft in zijn Sociale geschiedenis van de kunst (1951) dat Burckhardt 

Parmigianino’s werk weerzinwekkend en aanstellerig vindt en dat Wölfflin het 

maniërisme als een stoornis in de natuurlijke, gezonde ontwikkeling van de kunst 

beschouwt, een overbodig tussenspel tussen renaissance en barok (1975: 248). Hauser 

zelf vat het werk op als een droom, een vergelijking waarop hij niet verder ingaat. 

De titel van Gombrichs hoofdstuk is “Een crisis in de kunst, Europa eind 

zestiende eeuw”. Het begrip maniërisme staat dus niet alleen voor het groeperen van 

vormelijke kenmerken maar is een concept dat metaforisch op een crisis duidt. Omdat 

Gombrich het maniërisme beschouwt als een crisis wil ik hier een korte omweg 

maken naar de betekenis die metaforen hebben in het ontstaan van kennis. 

 

Het metaforische leren: Parmigianino’s ziekelijke perceptie  

De Amerikaanse psycholoog en opvoedkundige Richard Prawat reageert op de 

opvattingen die het leren beschouwen als de opbouw van interne schema’s. Dit zijn 

schema’s waarmee de leeruitkomsten in het brein als geheugensporen georganiseerd 

worden. Hiermee wordt echter niet uitgelegd hoe nieuwe, complexe kennis zich 

verbindt met voorkennis. Het deductieve, inductieve en sociaal constructivistische 

denken lossen de leerparadox niet op. De eerste twee modernistische denkvormen zijn 

dualistisch en “locate mind inside and world outside, the boundaries of the skin” 

(Prawat 1999: 49). In het deductieve denken bestaat de waarheid enkel uit de logica 

van het denken zelf. De mentale schema’s die zo ontstaan, vereisen een objectief 

standpunt.17 Bij het inductieve denken wordt gevraagd dat de lerende uit de 

empirische informatie algemene regels afleidt en deze waar nodig aanpast zodat 

nieuwe schema’s ontstaan. De waarheid ligt dan in de overeenkomst tussen de 

perceptie en het externe object (Prawat 1999: 55). Het didactische discours en 

Gombrichs verhaal over Parmigianino’s Madonna met de lange hals halen hun 

overtuigingskracht uit het inductieve denken. Het inductieve proces steunt 

hoofdzakelijk op memorisatie. Het onthouden van de bestaande informatie is de 

voorwaarde om te weten onder welke regel toekomstige informatie valt. Verder 

baseren de strakke schema’s zich op de kenmerken van de waarneming. Strikte 

                                                
17 Prawat neemt hier als voorbeeld de theorie van Piaget. Piaget beschouwt kennis als het verwerken 
van informatie waarbij een onderscheid bestaat tussen het theoretische denken dat zich baseert op 
waarneembare inhouden (het figuratieve denken) en het denken als een logisch en abstract proces 
(Prawat: 1999: 71). Hij verbindt dit leren met de ontwikkelingsstadia van het kind naar volwassenheid 
(Prawat: 1999: 53). 
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schema’s maken het verwerken van informatie die open staat voor verschillende 

interpretaties moeilijk. Bovendien bevoorrechten deductief en inductief leren de 

private verwerking van kennis.   

De visie van de sociaal-constructivisten gaat ervan uit dat het denken niet 

gestructureerd wordt door individuele mentale schema’s maar door de taal als 

onderdeel van de sociale wereld. Wat als waar wordt aangenomen is een effect van de 

taal. Richard Rorty, de Amerikaanse filosoof die Prawat als voorbeeld gebruikt, stelt 

dat nieuwe kennis geïntroduceerd wordt door middel van metaforen. Deze metaforen 

functioneren volgens Rorty alleen als een aanwijzing tot verandering. Het zijn 

degenen die deelnemen aan het talige discours die bepalen of een nieuwe metafoor al 

dan niet bruikbaar is (Prawat 1999: 57). Het leren situeert zich hier in het publieke 

domein, wat Prawat al even eenzijdig vindt als het benadrukken van de private 

verwerking van kennis. Geen van de besproken denkwijzen legt uit hoe nieuwe kennis 

zich verbindt met de bestaande.  

Prawat bespreekt vervolgens het abductieve denken zoals begrepen door 

Peirce in de tweede helft van de negentiende eeuw. Dit abductieve denken verdedigt 

dat ideeën in plaats van mentale schema’s centraal staan in het denken (Prawat 1999: 

51). Ideeën zijn “skin-traversable”, wat betekent dat ze ontstaan uit een wisselwerking 

tussen het denken van een subject en de buitenwereld (Prawat: 1999: 59, 61).  

Metaforen zijn een voorbeeld van abductief denken. Ze wijzen op overeenkomsten en 

verschillen tussen geheel andere domeinen en verbinden zo bestaande ervaringen en 

ideeën aan nieuwe. In haar essay “Scared to Death” omschrijft Bal de metafoor als 

volgt:  

 

A metaphor is the substitution of one term by another. The new term establishes 

similarities between the two, on a basis of a difference that grounds the 

substitution. The substitution is somehow meaningful. (1994: 34) 

 

Peirce plaatst het metaforische denken in zijn theorie van de semiotiek (Prawat 1999: 

63). Het metaforische denken bestaat uit drie stadia die overeenstemmen met de drie 

soorten tekens die hij onderscheidt: het iconische, indexale en symbolische.  

Het iconische stadium is volgens Peirce de metaforische aanzet tot een 

betekenis, bijvoorbeeld het maniërisme als crisis. Deze ideeën kunnen op basis van 

gelijkheid met elkaar verbonden worden. George Lakoff en Mark Johnson 
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beargumenteren dat metaforen zich altijd baseren op een psychofysieke ervaring in de 

werkelijkheid, wat betekent dat iedere metafoor een zintuiglijk lichamelijke kwaliteit 

bezit die onze taal en dagelijks denken doordringt (1980: 4). Het concept crisis 

bijvoorbeeld is afkomstig van het Griekse krisis of het stadium van een ziekte dat 

beslissend is voor de afloop. Wanneer Gombrich over de Italiaanse maniëristische 

stijl schrijft als “de koortsachtige pogingen van die tijd” en “krampachtige pogingen” 

plaatst hij de crisis dus terug in zijn oorspronkelijke Griekse betekenis (1992: 278). 

Het tweede of indexicale stadium onderzoekt de hypothese die de metafoor 

oproept aan de hand van een coherent en logisch denken, waarbij de metafoor 

bijvoorbeeld een nieuw licht werpt op, in dit geval, de kennis van het maniërisme. 

Een crisis tast onze activiteiten, ideeën, verlangens, emoties en lichaam in hun entiteit 

en substantie aan. Crisis is in dit geval een existentiële of ontologische metafoor 

(Lakoff en Johnson 1980: 25). De inspanningen van de maniëristen leiden niet alleen 

tot koorts en krampen maar ook tot een stilstand. In zijn bespreking van de barok 

refereert Gombrich aan het maniërisme als een dood punt (1992: 303). Krinein duidt 

ook een scheiden aan, een oordeel en een beslissen op het moment van de crisis. Het 

maniërisme verwerpt harmonie. Dit wil zeggen dat het schilderij niet meer 

functioneert als geheel en als illusie van de werkelijkheid die ons beroert. De 

schilderijen van de maniëristen wijken volgens Gombrich af van de “natuurlijke” 

schoonheid die de grootmeesters tot stand brengen. Gombrich gebruikt 

aanhalingsteken om aan te geven dat “natuurlijk” niet duidt op nabootsing maar wel 

op de evenwichtige verwerking van de geobserveerde werkelijkheid en de bestaande 

conventie uit de schilderkunst (1992: 280, 178). Maniërisme betekent dan een 

bedreiging voor de stijlgeschiedenis en haar canon. Gombrich zal zijn keuze om 

Parmigianino’s schilderij in zijn overzichtsboek te plaatsen allereerst verantwoorden 

door het kader te schetsen waarbinnen de maniëristen moesten werken. De auteur 

introduceert Parmigianino door te melden dat de kijk van de schilder typisch is voor 

de onrustige tijdsgeest. Parmigianino en zijn tijdgenoten worden geboren in Italië na 

de Titanen van de renaissance en nemen het op tegen de algemene opinie die gelooft 

dat alles “wat de kunst kon bereiken reeds was bereikt” (Gombrich 1992: 277). Dit 

maatschappelijke krachtveld is de uitdaging waarbinnen de nieuwkomers hun keuzes 

maken. De tijdsgeest is niet determinerend en is geen verklaring voor de vormgeving 

maar de voorwaarde die de keuzes van Parmigianino en de manïeristen mede bepaalt 

(Gombrich 1992: 218). Op deze manier legt Gombrich zowel het verschil als de 
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continuïteit in het voortbestaan van de kunst uit en praat hij de volgens hem 

afwijkende stijl goed.  

Het derde symbolische stadium van Peirce plaatst de metafoor in een bredere 

problematiek en onderzoekt de relatie ervan met andere gelijkaardige ideeën. Hier 

wordt de kennis gesystematiseerd en ontstaat er een algemener en abstracter begrijpen 

(Prawat 1999: 64). Dit is het moment waarop de persoonlijke ervaring in interactie 

komt met de sociale wereld. De tot mythologische figuren verheven 

renaissancekunstenaars scherpen het contrast aan met de maniëristen aan wie 

Gombrich een onafwendbare lichamelijke crisis toeschrijft. Het lichamelijke aspect 

impliceert dat de schilders niet meer in staat zijn natuurlijke vormen te observeren en 

om te zetten in een conventionele, natuurlijke schoonheid.  

Perceptie is een centraal begrip in Gombrichs theorie. In zijn essay “The 

Analysis of Vision in Art” (1960) verwerkt hij zijn inzichten omtrent perceptie en de 

cognitieve psychologie.18 Het concept van het schema staat hierin centraal. Gombrich 

beschouwt schema’s ten eerste als percepties waarbij iedere persoon de geziene 

buitenwereld in eigen mentale beelden structureert. Een schema houdt een subjectief 

en actief verwerken van het geziene door het bewustzijn in. Een tweede omschrijving 

groeit uit de praktijk van het kunstenaarsvak. Schema’s zijn dan de structuren van 

bestaande schilderijen, de culturele erfenis waaruit ieder kunstenaar kan putten. In dit 

geval worden ze gezien als transhistorisch. De kunstenaar kan de bestaande 

schilderkundige schema’s in vraag stellen en actualiseren dankzij een nieuwe perceptie 

van de werkelijkheid.  

Gombrich noemt dit proces making and matching (1993: 264). Dit op de 

wetenschapstheorie geïnspireerde model – ieder schema is een hypothese die op een 

bepaald moment opnieuw aan de realiteit getoetst wordt – maakt een diachronisch, 

lineair verhaal mogelijk waarin de verschillende kunstobjecten voorkomen, de ene als 

oorsprong voor de andere. Door zijn ervaring zal de kunstenaar kennis verwerven van 

een groot aantal visuele hypotheses die hij vervolgens kan uittesten wanneer hij de 

realiteit observeert. Het crisismoment van het Italiaanse maniërisme betekent voor 

Gombrich een stilstand in het proces van perceptie. De perceptie van de 

maniëristische schilders is ziekelijk omdat ze alleen bestaande schema’s recycleren 

                                                
18 “The Analysis of Vision in Art” vormt het negende hoofdstuk van Gombrichs boek Art & Illusion: A 
Study in the psychology of Pictorial representation (1960). Het is een uitgewerkte versie van een lezing 
gegeven in 1956 (Gombrich 1993: vii). 
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om er nadien oppositie tegen te voeren. Er ontstaat daardoor een nieuwe 

kunstcategorie, namelijk de kunst van de effecten. Het gekunstelde van hun stijl 

betekent het overblijven van making en het verlies van matching. Het maniërisme 

krijgt hier naast het zijn van een stijlcategorie, een tweede betekenis. Deze betekenis 

wordt nu nog altijd gebruikt en verwijst naar een werkwijze, een manier van doen, 

waarbij imitatie een bewuste keuze is die de zekerheid van het eindresultaat in zich 

draagt en degeneratie veronderstelt (Ankersmit 1996: 31). Uit mijn analyse 

concludeer ik dat niet het maniërisme maar Gombrich in een crisistoestand verkeert. 

Hij beweert dat er iets zit in de Madonna met de lange hals maar verschuift de 

betekenis van het werk naar de intentie en de affectieve kwaliteiten van de 

kunstenaar. Gombrich kan aan het schilderij of de kunst van de effecten geen 

betekenis geven zodat de crisis die Gombrich aan de maniëristische kunst van 

Parmigianino toeschrijft in feite de crisis van zijn eigen verhaal is. 

De Franse filosoof en historicus Michel de Certeau schrijft reeds in 1975 dat 

het uittesten van bestaande modellen aan de hand van particuliere voorbeelden één 

van de taken is van de historische wetenschappers. De Certeau stelt dat 

geschiedschrijving “oscillates between ‘producing history’ and ‘telling stories,’ but 

without being reducible to either one or the other” (1988: 102). Hij situeert deze 

ambivalentie specifiek in de praktijk van het vakgebied, namelijk in de verschuiving 

van het onderzoek naar het schrijven. “Faire l’histoire” zoals de Certeau het noemt, 

houdt vertellen in maar dan wel een specifieke vorm ervan. Geschiedenis bestaat uit 

een gelaagd verhaal. Auteurs gebruiken concepten, categorieën en theoretische 

modellen waaraan ze particuliere feiten toetsen en waardoor hun verhalen historisch 

inzicht verlenen. Geschiedenis is volgens de Certeau én een tekst én een constructie 

van betekenissen gegrond in feiten en wetenschappelijke modellen die elkaar in een 

wisselwerking ter discussie stellen. Gombrich weigert deze wisselwerking en slaagt er 

niet in zijn wetenschappelijk model aan een nieuwe onderzoekshypothese te toetsen. 

Omdat hij Parmigianino en zijn schilderij toch in zijn overzicht plaatst, moet hij een 

inhaalbeweging uitvoeren. 

Gombrich weigert de kracht te erkennen van Parmigianino’s werk maar redt 

het nogmaals door het als een anachronisme te beschouwen. De maniëristische 

kunstenaars zijn “misschien de eerste ‘moderne’ kunstenaars”. Dit integreert het 

maniërisme opnieuw in de lineaire ontwikkeling van de kunst en herstelt het belang 

ervan voor het heden en de lezers. Toch sleept deze integratie de bijkomende 
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betekenis van het manïërisme als een crisis naar de moderne kunst mee. Beide vinden 

elkaar in het negatieve oordeel dat hiermee samengaat. Het woord “misschien” duidt 

aan dat Gombrich zelf moeilijk vrede kan hebben met deze integratie. 

De lezers, waaronder mijn leerlingen, kunnen Parmigianino’s kunst niet 

gebruiken om hun aangeboren gevoel van harmonie te ontwikkelen. Gombrich 

ontzegt zijn lezers “the ability to exchange experiences”, wat volgens Walter 

Benjamin een basiseigenschap is van het vertellen (1999: 82). In het exemplarische 

verhaal dat Gombrich voorstelt, is geen plaats voor kunstenaars die afwijken van zijn 

theorie en negeert hij de interactie tussen zijn lezers en het kunstwerk. 

 

Janson: op zoek naar een stijlgeschiedenis voor de Madonna 

Janson bespreekt het werk van Parmigianino onder de hoofdtitel “Maniërisme” en de 

bijtitel “Schilderkunst”. Deze indeling duidt meteen op het belang dat de auteur hecht 

aan de classificatie van kunstwerken. Hij situeert Parmigianino na de eerste anti-

klassieke fase van het maniërisme en bespreekt eerst zijn zelfportret. Hij eindigt dit 

tekstgedeelte met de suggestie dat Parmigianino misschien geïnteresseerd is in het 

aantonen van het bestaan van meer dan één werkelijkheid. Onmiddellijk hierop volgt 

zijn tekst over de Madonna met de lange hals. Janson begint zijn bespreking als een 

verteller die een andere verteller citeert:  

 

Vasari vertelt dat Parmigianino tegen het einde van zijn kortstondige loopbaan 

(hij was zevenendertig toen hij in 1540 stierf) door de alchemie werd 

geobsedeerd en met zijn baard en lange onverzorgde haren bijna een wilde leek. 

Zijn merkwaardige fantasie treedt heel duidelijk aan het licht in zijn bekendste 

doek, de Madonna met de lange hals (kleurenafb. 65), dat hij na een verblijf van 

enkele jaren in Rome bij zijn terugkeer in zijn geboortestad Parma heeft 

geschilderd. (1991: 465) 

 

Het citaat brengt de lezers in direct contact met een oude bekende bron (Vasari’s Vite 

uit 1550) wat de geloofwaardigheid van de informatie verhoogt. De 

kunstgeschiedschrijving neemt hier zichzelf als bewijs. Omdat Janson Vasari’s 

verhaal eerst in de tekst plaatst, schept hij bovendien bepaalde verwachtingen. 

Impliciet ontstaat het vermoeden dat er een correlatie bestaat tussen het afwijkende 

gedrag van de schilder en de vormgeving van zijn werk. Janson bevestigt dit door 
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onmiddellijk na het citaat te vermelden dat het schilderij de merkwaardige fantasie 

van de schilder aan het licht brengt. Hierdoor verliest Vasari’s informatie dat 

Parmigianino’s eigenaardige gedrag pas aan het einde van zijn leven de kop opstak, 

alle belang. Omdat Janson de subjectieve ontstaanscontext zo benadrukt, dreigen de 

kunstenaar en zijn werk buiten de stijlgeschiedenis te vallen. 

Deze indruk wordt door de auteur onmiddellijk rechtgezet. Zo vermeldt hij dat 

Parmigianino het werk van Raphael in Rome ziet en geïnteresseerd raakt in de 

weergave van gratie. Tegelijk nodigt Janson zijn lezers uit om de Madonna visueel te 

vergelijken met Raphaels Galatea (1513, Rome). Hierdoor bereikt hij een soepele 

overgang tussen de geschiedenis van de kunstenaar, het actuele kijken van de lezers 

en zijn beschrijving van het werk. Het kijken bevestigt de wijze waarop Parmigianino 

zich elementen van Raphaels werk toe-eigent en verandert. Zo slaagt Janson erin de 

kunstenaar en zijn werk toch in zijn overzichtsverhaal van stijlen onder te brengen.  

Jansons vergelijking tussen Raphaels en Parmigianino’s werk concentreert 

zich rond de beweging van de figuren en het begrip gratie als schoonheidsideaal:  

 

[Parmigianino] was diep onder de indruk gekomen van Rafaëls ritmische gratie 

(vergelijk afb. 571), maar hij heeft de figuren van de oudere meester 

omgevormd tot wezens van een geheel ander ras, hun onnatuurlijk lange 

ledematen zijn blank en glad; ze bewegen met lome gratie en belichamen een 

schoonheidsideaal dat even ver van de natuur staat als de Byzantijnse. De 

achtergrond is even willekeurig gekozen: een gigantische, schijnbaar zinloze, rij 

zuilen opdoemend achter het minuscule figuurtje van een profeet. (1991: 466) 

 

Wanneer de auteur zijn lezers aanspoort om Galatea opnieuw te bekijken, vinden ze 

naast deze prent een tekst die de dynamiek van Galatea bespreekt en deze vergelijkt 

met de gracieuze beweging van Botticelli’s werk. Dankzij de vergelijkende 

beschrijving beseffen de lezers dat stijl aan vooruitgang onderhevig is. De gratievolle 

beweging belichaamt een streven naar een betere weergave van de fysieke 

werkelijkheid. Wanneer Janson de “lome gratie” van de beweging van 

Parmiginanino’s figuren vergelijkt met de ritmische gratie van Raphaels figuren, 

confronteert hij zijn lezers met een verschillende ruimte- en tijdservaring. De 

dynamiek van Raphaels Galatea bestaat uit een geordende en zich herhalende 

afwisseling van richting en tegenrichting die ruimte afdwingen. Deze asymmetrische 



 73 

maar harmonische houding wordt contrapposto genoemd en stamt uit de Griekse 

beeldhouwkunst (OED). Strikt genomen stelt het beweging in rusttoestand voor. 

Parmigianino volgt deze ontwikkeling, die uitmondt bij de renaissance, niet. In zijn 

tekst benadrukt Janson deze afwijking door de figuren die Parmigianino schildert als 

handelende personen voor te stellen: “ze bewegen”, maar de loomheid van hun gratie 

wijst op een zekere traagheid en lusteloosheid.  

Wanneer Janson het begrip gratie gebruikt, plaatst hij Parmigianino’s werk in 

de cultuur-historische ontstaanscontext. Gratie kreeg ten tijde van de Italiaanse 

zestiende-eeuwse cultuur en schilderkunst een bijzondere betekenis. Baldassare 

Castiglione omschrijft gratie in zijn Libro del cortegiano (1527) als een gedrag 

gekoppeld aan een natuurlijke gave. Het is een nonchalante manier om zich te 

bewegen (sprezzatura) en zich tussen de mensen te begeven en is tegengesteld aan 

een geaffecteerd gedrag (Castiglione 1967: 66). Het vanzelfsprekende van gratie 

voegt iets aan schoonheid toe. Het begrip krijgt ook aandacht in Vasari’s Vitae en 

meer specifiek in zijn derde voorrede (1995: 281). Bij hem is gratie een esthetische 

kwaliteit die samenvalt met Castiglioni’s omschrijving van een gratievol gedrag. Een 

gratievolle schilderwijze is de expressie van een gratievol gedrag. Gratie onderscheidt 

zich van schoonheid, een rationele kwaliteit die verkregen wordt door het precies 

volgen van de natuur en haar wetten. Dit laatste leidt, nog altijd volgens Vasari, naar 

een hardere, droge en moeizame schilderstijl die onaangenaam is om te zien. Als 

esthetische kwaliteit kan gratie moeilijk gedefinieerd worden. Vasari verwijst naar 

“dat onbestemde iets” dat volmaaktheid teweegbrengt (1995: 283). Gratie schept haar 

eigen harmonische verhoudingen. Verder straalt ze zachtheid en zoetheid uit en houdt 

ze een snelle en vanzelfsprekende vaardigheid in bij de realisatie van het werk. En 

vooral verleent ze aan de geschilderde figuren adem en beweging. Leonardo Da 

Vinci’s, Raphaels en Parmigianino’s werk vertegenwoordigt volgens Vasari gratie.  

Gratie laat Janson toe Parmigianino’s schilderij in de geschiedenis te plaatsen, 

maar hij moet de tegenstelling die hij tussen de gratie van Raphaels en Parmigianino’s 

werk waarneemt eveneens een plaats geven. Raphael representeert de kunstenaar als 

man van de wereld, de kunstenaar als genie, en zijn werk is een climax in de traditie 

van harmonie. Harmonie is het esthetische aspect waar Janson zijn verhaal rond 

opbouwt (1991: 432). Omdat de auteur aan het begin van zijn bespreking 

Parmigianino als een wilde en geobsedeerde presenteert, ontzegt hij hem, in 

tegenstelling tot Raphael, natuurlijk en vanzelfsprekend gratievol gedrag. 
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Parmigianino’s geschilderde gratie straalt, volgens Jansons beschrijving van de 

madonna, geen zachtheid maar kilheid en emotionele afstandelijkheid uit. Verder 

bedreigen de eigen harmonische verhoudingen die Vasari aan geschilderde gratie 

toekent de traditioneel toegekende harmonieuze coherentie tussen de onderdelen en 

het geheel van het schilderij. Janson beschrijft de kwaliteit van de gratievolle 

beweging als loomheid of lusteloosheid. In het kader van het begrip harmonie 

functioneert gratie niet meer als een esthetische kwaliteit.  

Om dit te compenseren vergelijkt Janson de onnatuurlijke vormen van 

Parmigianino’s schilderij met de onnatuurlijke Byzantijnse kunst. Deze vergelijking is 

een nieuwe poging om Parmigianino’s stijl in de geschiedenis van de kunst te 

verankeren. Het Byzantijnse schoonheidsideaal beantwoordt aan een in die tijd 

voorkomende spirituele levensopvatting. Er ontstaat hierdoor een nieuwe traditie. 

Tegen een gouden achtergrond worden uitgelengde statische figuren geplaatst “die 

slechts in staat zijn tot trage ceremoniële gebaren” (Janson 1991: 206). In de fysiek 

tastbare wereld van tijd en ruimte wijzen ceremoniële gebaren naar een innerlijke 

harmonie. Rituelen bevestigen telkens opnieuw de spirituele toestand. In 

Parmigianino’s werk is, in tegenstelling tot de Byzantijnse traditie, de beweging niet 

gericht op een hoger doel. Bewegen met lome gratie wijst naar passieve futloze 

personen. Janson vergelijkt dus twee totaal verschillende werelden. Parmigianino’s 

werk ontwricht opnieuw het vergelijkende kunsthistorische onderzoek dat naar 

verandering binnen harmonieuze stijlen zoekt.  

 

Een ziekelijke geest en volmaaktheid 

Janson koppelt Parmigianino’s verwerpen van de kunsttraditie aan de merkwaardige 

verbeelding van de kunstenaar en aan zijn obsessie met alchemie. Het woord 

“obsessie” verraadt een geest die in een continue toestand van onopgeloste 

spanningen leeft en een persoon die door zijn of haar dwanggedachte volledig in 

beslag genomen wordt. De stijl van de Madonna met de lange hals is dan de expressie 

van Parmigianino’s ziekelijke geest, wat Janson als volgt formuleert: 

 

Parmigianino schijnt vastbesloten hier niets in beeld te brengen dat naar de 

maatstaven van de gewone ervaring kan worden beoordeeld. We naderen hier 

de “gekunstelde” stijl, waarvoor de term Maniërisme oorspronkelijk is geboren. 

(1991: 466) 
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Het woord “vastbesloten” duidt op de intentie van Parmigianino om iets nieuws te 

schilderen. Maar Janson schrijft niet dat Parmigianino vastbesloten is maar 

vastbesloten “schijnt”. De beslissingen van de schilder lijken niet alleen voort te 

vloeien uit een obsessie. Uit de tekst die aan de bespreking van het werk voorafgaat, 

vernemen de lezers dat andere maniëristische schilders, zoals Rosso Fiorentino en 

Pontormo, in een overspannen psychologische toestand verkeren. Obsessie is een 

persoonsgebonden dwangvoorstelling terwijl een overspannen toestand wijst op het 

niet functioneren van iemand binnen een maatschappij door een te grote psychische 

druk. Het intentioneel handelen en de vrije wil van de maniëristische kunstenaars 

staan zwaar onder druk. Hun geestelijke crisis resulteert in een gekunstelde stijl. 

Janson specificeert de stijl van de Madonna:  

 

De Madonna met de lange hals is een visioen van onaardse volmaaktheid; haar 

kille elegantie is niet minder obsederend dan de heftigheid van Rosso’s 

kruisafneming. (1991: 466) 

 

Aangezien de stijl niet voldoet aan de schoonheidsidealen van gratie, klassieke 

harmonie en Byzantijnse kunst, moet Janson een nieuwe esthetische categorie in het 

leven roepen. “Onaardse volmaaktheid” herinnert aan de wijze waarop de Franse 

schrijver Charles Baudelaire Goya’s etsen Los Caprichos beoordeelt. Hij bestempelt 

ze, omdat ze zo geloofwaardig en levensecht lijken, als “schone monsters” (Barasch 

1990: 382). Janson citeert Vasari, die de kunstenaar als een ongewone figuur of een 

wilde omschrijft, hetgeen weerklinkt in Jansons beschrijving van de geschilderde 

figuren als wezens van een ander ras. Het woordgebruik van de auteur herinnert aan 

de negatieve manier waarop het Westen de niet-westerse culturen percipieert en 

uitsluit wat niet in het westers denkkader past. Tegelijkertijd wordt deze relatie met de 

niet-westerse cultuur ook ontkend door het gebruik van de woorden “blank” en 

“glad”. De onnatuurlijke lengte van de ledematen van de geschilderde figuren 

versterkt dan weer de indruk dat ze lijken op buitengewone wezens. Parmigianino’s 

geschilderde figuren zijn een versmelting van allerlei eigenschappen waardoor ze een 

nieuwe status krijgen die te vergelijken valt met die van Baudelaire’s mooie monsters. 

Janson moet een oplossing vinden om de “schone monsters” en een ziekelijke 

geest te verantwoorden binnen een traditionele en exemplarische kunstgeschiedenis. 

Parmigianino’s voorstelling is onaards, ze veroorzaakt een pijnlijke ervaring – de kille 
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madonna is obsederend – en verwijst niettemin naar esthetische volmaaktheid. Irreële 

voorstellingen bestaan reeds lang. Het verschil is dat deze, zoals de monsters uit het 

apocalyptische visioen of de sterke vervormingen van middeleeuwse Duitse 

piëtabeelden, een duidelijke literaire oorsprong hebben en/of erop gericht zijn een 

emotionele reactie van de toeschouwers af te dwingen. Dit soort voorstellingen 

functioneert naar behoren als het religieuze gedrag van de mensen die ze ervaren 

erdoor verandert. Niets gelijksoortigs kan echter afgeleid worden uit Jansons verhaal 

over Parmigianino.  

Bij de bespreking van Parmigianino’s zelfportret schrijft Janson dat de 

schilder wellicht wilde aantonen dat er meer dan één werkelijkheid bestaat. In 

Zelfportret als jonge man (c. 1524) zijn de vervormingen te wijten aan de gebruikte 

bolle spiegel. Janson suggereert dat de schilder het ontstaan van het creatieve visuele 

proces onderzoekt door de grenzen van de werkelijke wereld en de wereld van visuele 

representatie, zoals in een spiegelbeeld, af te tasten. De Madonna van Parmigianino 

roept een visioen op van onaardse volmaaktheid. Door zich te beroepen op visioenen 

als bron voor de verbeelding kan Janson een aantal werken in zijn geschiedenis van 

de kunst onderbrengen.19  

Visioenen verschillen van spiegelbeelden: het zijn innerlijke of visuele, 

mentale beelden. Een gelijkaardig nieuw visueel, mentaal beeld is ook terug te vinden 

in het overzichtsverhaal van Hauser. Zijn boek The Sociology of Art (1951) situeert 

zich chronologisch tussen dat van Gombrich en Janson. In zijn tekst over het 

maniërisme spreekt Hauser net als Gombrich over een crisis maar nu een geestelijke 

crisis. Hij gebruikt de woorden “vertwijfelde pogingen” in plaats van Gombrichs 

“koortsachtige pogingen” (Hauser 1975: 250). Hausers interpretatie verwijst naar een 

existentieel probleem dat hij in het historische proces van de zestiende eeuw plaatst. 

Hij vergelijkt de maniëristische stijl met “de droom, die de reële samenhang opheft en 

de dingen in een ‘bedacht’ verband met elkaar brengt, de afzonderlijke voorwerpen 

zelf echter met de grootste felheid en de scherpste natuurgetrouwheid schildert” 

(Hauser 1975: 250).  

De sociale geschiedenis van de kunst houdt in dat Hauser een samenhang wil 

aantonen tussen de factoren die een maatschappij vormen, het socialisatieproces van 

de kunstenaar en de stijl van kunstobjecten. Als gevolg van een economie die zich 
                                                
19 Een aantal voorbeelden uit Jansons overzicht van de stijlen zijn de schilders Rosso Fiorentino, 
Pontormo, El Greco, William Blake, Francisco Goya, Odilon Redon en Gustave Moreau. 



 77 

afspeelt op wereldniveau, wat Hauser het moderne kapitalisme noemt, ontstaan in de 

zestiende eeuw nieuwe sociale interacties. Dit gegeven, gecombineerd met oorlogen, 

de godsdienstige reformatie en de groeiende centralisatie van de politieke macht, leidt 

naar een gedestabiliseerde maatschappij. De complexiteit van de nieuwe samenleving 

zorgt ervoor dat de leden van de verschillende klassen louter beslissingen nemen uit 

eigenbelang, wat Hauser politiek realisme noemt. Het individuele bewustzijn, 

ontstaan in de renaissance, maakt geen kans in een maatschappij waarin traditionele 

economische structuren verdwijnen en vervangen worden door onvoorspelbare en 

onoverzichtelijke maatschappelijke keuzes. De ontwrichting van de maatschappij 

verhindert een individu om met zijn vrije wil en na reflectie keuzes te maken in relatie 

tot die maatschappij (Hauser 1975: 228). Kunstenaars die hun groepsidentiteit 

verliezen, kunnen niet omgaan met een vrijheid die geen vaste structuur meer biedt. 

Hauser gebruikt de sociale geschiedenis om aan te tonen dat het ideaal van de vrije 

wil niet altijd houdbaar is. Volgens hem ontwikkelen kunstenaars die het geloof, de 

waarden en normen van de maatschappij waarin ze leven niet kunnen internaliseren, 

een afwijkende persoonlijkheid. Er ontstaat een kortsluiting waardoor ze vervreemden 

van het historische proces dat ze meemaken. De schilderijen van de maniëristen zijn 

een expressie van hun geestelijke toestand en hun beslissingen zijn het gevolg van een 

traumatisch contact met de werkelijkheid.  

De droom en het visioen worden de visuele analogie van de gemengde 

werkelijkheid in Parmigianino’s schilderij. Een existentiële ontwrichting leidt dus niet 

noodzakelijk naar een doemscenario. Door de vergelijking met de droom en het 

visioen verruimen Hauser en Janson de oorsprong van het creatieve proces tot het 

onbewuste, terwijl het proces van schilderen en navertellen hen tegelijkertijd toelaat 

de kunstenaars voor te stellen als personen die handelen met een intentie. De 

categorie kunstenaars van wie de werken visioenen oproepen, past in Jansons 

traditioneel-exemplarisch kunsthistorisch bewustzijn maar dan wel als een 

uitzondering. 

Parmigianino bezit volgens Janson de wonderlijke gave om zijn voorstelling 

leven in te blazen. Zijn talent lijkt toch niet al te zeer gehinderd door zijn ziekelijke 

geest, het creatieve proces verloopt alleen anders. Janson neemt aan dat het creatieve 

proces bestaat uit de materiële realisatie van het kunstwerk en uit de interactie van de 

waarneembare realiteit met visuele, mentale beelden zoals visioenen, dromen, 

herinneringen en verbeelding. De aanname en het aandeel van deze creatieve 
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middelen kunnen variëren. De kunst die het minst aansluit bij de waarneembare 

realiteit wordt de kunst van de effecten genoemd, wat geen beschuldiging of negatief 

waardeoordeel inhoudt. Volgens Janson is illusie de basis van elke artistieke ervaring. 

Daarom kunnen we “moeilijk sommige soorten illusies ontoelaatbaar achten terwijl 

we andere soorten toejuichen” (1991: 487). Jansons theoretische inzicht houdt 

verband met zijn visie op de kunst van na 1900, die de doorbraak van de verbeelding 

of het innerlijke oog bevestigt (1991: 658).  

Parmigianino en de maniëristen zijn geen uitzonderingen maar worden tot 

uitzonderingen gemaakt. Net als Gombrich maakt Janson de maniëristen tot een 

anachronisme, deze keer toegespitst op de persoonlijkheden van de kunstenaars: 

“...het Maniërisme (heeft) persoonlijkheden voortgebracht die nu zeer modern 

aandoen – El Greco’s faam is groter dan ooit tevoren ...” (1991: 467). Op het eerste 

zicht lijkt het alsof Janson de inzichten van de hedendaagse moderne kunst en 

Parmigianino’s schilderij als instrumenten gebruikt om zijn traditionele en 

exemplarische discours kritisch te benaderen. Hij breidt de bestaande normen van 

realiteit-schoonheid uit met irrealiteit-schoonheid en demarginaliseert hierdoor de 

kunst van de maniëristen. Hij slaagt erin de mentaal ziekelijke Parmigianino toch als 

kunstenaar voor te stellen dankzij de verruiming van het creatieve proces tot het 

onbewuste. Maar wanneer Janson de feiten van de geschiedenis omzet tot een 

verhalende tekst ontstaat de volgende kettingreactie: de gebeurtenissen aan het einde 

van de zestiende eeuw determineren de persoonlijkheid van Parmigianino die – de 

suggestieve schrijfwijze van Janson volgend – ook aan een obsessie lijdt; vervolgens 

bepaalt de gestoorde persoonlijkheid van de kunstenaar, die zeer modern aandoet, zijn 

gekunstelde stijl, die op zijn beurt obsederend werkt. In deze redenering destabiliseren 

zowel het maniërisme als de moderne kunst de toeschouwers. De vorm van 

Parmigianino’s schilderij is de voorwaarde voor Jansons affect maar de crisis waarin 

hij, net als Gombrich, belandt is het gevolg van zijn visie. Hij kan rond de on-

harmonieuze kunst van de effecten geen wetenschappelijk verantwoorde geschiedenis 

van traditie en verandering ontwikkelen omdat ze teveel gebonden is aan de 

persoonlijkheid van de kunstenaars.  

Jansons  werkwijze heeft nog een aantal andere consequenties. Wanneer hij de 

fysieke verschijningsvorm van het schilderij als een expressie beschouwt van 

Parmigianino’s gestoord karakter maakt hij een denkfout die Gombrich omschrijft als 

de physiognomic fallacy (1994: 112). Gombrich benadrukt dat vormen informatie 
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communiceren aan de hand van codes die vanuit de conventie van een cultuur moeten 

worden begrepen. Janson verhult zijn denkfout door het citaat van Vasari te 

gebruiken. De emotionele geestestoestand van de kunstenaar afleiden uit het effect dat 

het werk op de toeschouwers heeft, sluit ook aan bij wat Caroll Lewis in 1939 de 

personal fallacy noemt. Voor Monroe Beardsley is de personal fallacy een onderdeel 

van de intentional fallacy (Dickie en Wilson 1995: 245). Dit laatste houdt eveneens in 

dat de wil van de kunstenaar aangenomen wordt om het kunstobject uit te leggen en te 

evalueren.20  

Verder reduceert Janson, wanneer hij impliciet de visie van Hauser overneemt, 

de kunst van de maniëristen tot het product van voorafgaande historische 

gebeurtenissen. Kunstwerken kunnen binnen deze visie niet kritisch meewerken aan 

de opbouw van kennis en worden alleen de aanleiding om het verleden te bestuderen. 

Lessen kunstgeschiedenis die Jansons stijlgeschiedenis volgen, leren de leerlingen 

wel de beeldtaal en kunsthistorische termen die nodig zijn om bijvoorbeeld informatie 

op te zoeken, maar het cultureel kader van de actuele kijkers, de talige verwoording 

van hun interpretatie en hun affect worden genegeerd. Hun agency wordt dan herleidt 

tot deze van de kunsthistoricus. Jansons doelstelling om zijn lezers te leren spreken 

over “ik weet wat ik mooi vind” wordt dan “ik weet wat hij mooi vindt”.  

In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk bereid ik een oefening voor waardoor 

mijn leerlingen kunnen inzien dat de informatie van een tekst uit Wikipedia, in dit 

voorbeeld over Jan van Eyck, aansluit bij bepaalde standpunten van de 

stijlgeschiedenis, zoals dat ook bij Gombrich en Janson het geval is.  

 

Oefening: een tekst uit Wikipedia 

Wikipedia stelt zich voor als een vrije encyclopedie. Op de site van Wikipedia staat 

uitdrukkelijk vermeld dat de verschillende visies op een onderwerp vanuit een 

neutraal standpunt en de analyse van betrouwbare bronnen geschreven moeten 

worden. Ik kies hier voor een tekst uit Wikipedia omdat mijn leerlingen deze bron van 

informatie vaak raadplegen. Ik beperk de oefening tot een tekst waarin de schilder Jan 

                                                
20 In de praktijk zijn intenties zelden aantoonbaar door een tekort aan biografische gegevens en het 
private, zelfs onbewuste karakter ervan. Ook al zijn er bronnen voorhanden, dan zijn deze altijd vanuit 
een bepaald standpunt geschreven en kunnen ze dus niet als objectief bewijs aangenomen worden 
(Carrier 1991: 7, 77). Het probleem verschuiven naar de wil van de opdrachtgever is geen oplossing. 
Zelfs al zijn dit soort interpretaties historisch mogelijk, het blijven constructies die kunsthistorici 
achteraf tot stand brengen en die het kunstwerk in het verleden situeren (Bal 1999: 13). 
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Van Eyck aan de lezers voorgesteld wordt. Metaforen komen in de uitgekozen tekst 

niet voor. De auteur van de tekst is niet bekend. De analyse heeft als eerste doel mijn 

leerlingen te laten zien wat de tekst met hen doet. Daarbij horen vragen als: Naar wat 

verwijzen de woorden die de auteur gebruikt? Bij welke methode van de 

kunstgeschiedenis sluit de tekst aan? Bewaart de schrijver van de tekst een neutraal 

standpunt? Het tweede doel is niet alleen de assimilatie van de reeds gegeven leerstof 

maar ook een bewuster leren. Wanneer mijn leerlingen deze tekst gebruiken, kunnen 

ze bijvoorbeeld een structuur aanbrengen in wat ze lezen en deze situeren in het kader 

van de stijlgeschiedenis.  

Ik laat mijn leerlingen eerst uitzoeken bij welke methode van de 

kunstgeschiedenis de informatie hoort om vervolgens een aantal problemen aan te 

kaarten. In de tekst worden de twee criteria aangehaald die de stijlgeschiedenis 

gebruikt om een kunstenaar en zijn werk te selecteren. Woorden als “uitvinder”, 

“introduceerde”, “nooit eerder gezien” en “innovatie” duiden op het historisch 

criterium van vernieuwing, terwijl “naturalisme” een onderdeel vormt van het 

esthetisch criterium van harmonie. Hierbij moeten mijn leerlingen erop letten dat 

naturalisme – nabootsing – en wat Gombrich verstaat onder de illusie van de 

werkelijkheid niet hetzelfde betekenen. 

De schrijver promoveert Jan van Eyck van “de voornaamste 

vertegenwoordiger van de Vlaamse Primitieven” naar “de beroemdste schilder van 

Europa”. Hierbij duidt de schrijver de tijd op verschillende wijzen aan. Van Eycks 

verfijnde olieverftechniek en vermogen tot observatie zorgen ervoor dat hij “tijdens 

zijn leven wellicht de beroemdste schilder van Europa” wordt en “in heel Europa 

navolging” krijgt. De beperking in tijd – tijdens zijn leven – heeft als gevolg dat de 

renaissance als hoogtepunt van de schilderkunst behouden blijft terwijl het navolgen 

van Van Eycks manier van schilderen hem tot een onmisbare schakel maakt in de 

evolutie van de westerse kunst. In de laatste zinnen van de tekst wordt de 

persoonlijkheid van de schilder, omdat deze gelijkt op die van de humanisten uit de 

renaissance, als voor “de toekomst typerend” omschreven. Dit anachronisme bevestigt 

zowel Van Eycks plaats in de canon van de kunst als het absolute hoogtepunt van de 

renaissance.  

Dat Van Eyck de uitvinder was van olieverf “werd in de 20e eeuw als een 

legende ontmaskerd” en voor zijn veronderstelde banden met Italiaanse collega’s 

“ontbreken tastbare bewijzen of documenten”. Hier worden de kunsthistorici als 
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wetenschappers voorgesteld die, zoals Janson het formuleert, de nuchtere feiten in het 

oog houden.  

De tekst over Jan van Eyck begint als volgt: 

 

Jan van Eyck (Maaseik?, ca. 1390 – Brugge, 9 juli 1441) was een kunstschilder 

uit de Zuidelijke Nederlanden en naast Rogier van der Weyden de voornaamste 

vertegenwoordiger van de Vlaamse Primitieven.  

 

Deze zin confronteert mijn leerlingen met gekende maar complexe begrippen: de 

Zuidelijke Nederlanden en de Vlaamse Primitieven. Het eerste wijst op een 

geografisch gebied en het tweede op kunstenaars die gegroepeerd worden volgens een 

geografisch gebied en de eigenschap “primitief”. De termen “Zuidelijke 

Nederlanden” en “Vlaams” duiden hetzelfde geografisch gebied aan en maken het 

onderscheid met de Noordelijke Nederlanden die zich in 1581 van de Spaanse 

heerschappij hadden bevrijd. Van Eyck en Van der Weyden werkten in de toenmalige 

Bourgondische-Nederlanden die later deel uitmaakten van het Spaanse rijk.  

De kunsthistorische naam “Vlaamse Primitieven” ontstond in de jaren 1840 en 

verwees naar de Vlaamse schilderschool uit de vijftiende en zestiende eeuw.21 Het 

begrip “primitief” is geen tijdloze categorie maar een constructie. Kunsthistorisch 

wordt in de negentiende eeuw de term “primitief” verbonden met een vroegere fase in 

de evolutie van de historische ontwikkeling. Het krijgt een minderwaardige connotatie 

binnen de idee van vooruitgang en lineaire tijd (Errington 1998: 5). Ten opzichte van 

van de illusionistische kunst van renaissance is Vlaamse primitieve kunst minder 

ontwikkelt. In de romantiek wordt de term primitief geassocieerd met zuiverheid 

zoals bijvoorbeeld de “pureté primitive” in het werk van de Italiaanse 

vroegrenaissance schilder Fra Angelico (Paumen webpublicatie: n.pag). Zuivere 

primitieve kunst wijst dan naar de kunst als uitdrukking van de christelijke devotie. 

De naam “Vlaamse Primitieven”  wordt gelijkgesteld aan het tonen van de christelijke 

vroomheid op een manier die niet beantwoordt aan het waardevolle illusionisme van 

de hoog-renaissance (Moxey 2001: 13).  

                                                
21 De naam “Ecoles primitives Flamande” werd in 1842 gebruikt in Messager des Sciences 
Historiques de Belgique en in 1846 hernomen door de Académie Royale de Belgique. In 1902 werd in 
Brugge een tentoonstelling georganiseerd met als titel “Les Primitfs Flamand à Bruges. Exposition de 
400 tableaux de Van Eyck, Memling, Bouts, Gerard David, Metsys, etc. & d’Objets d’Art des XVe & 
XVIe Siecles” (Paumen webpublicatie: n.page). 
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 De vooruitgangsgedachte en het hiermee samengaande waardeoordeel van het 

begrip primitief komt in de laatste kwart van de twintigste eeuw onder kritiek te staan 

(Errington 1998: 7). De kunstenaars uit de eerste helft van de twintigste eeuw 

gebruiken de niet-westerse kunst zonder enig inzicht in de culturen van waaruit ze 

stammen. De uitsluiting van de tweede door de eerste blijft bestaan. In de jaren 

tachtig van de vorige eeuw worden in New-York de voorwerpen gemaakt door 

“primitieve” niet-westerse culturen wel gewaardeerd. Ze zijn zuiver of niet besmet 

door inhouden en vormen van de westerse kunst. Dit bestendigt echter het denken in 

tegenstellingen. 

 De Wikepedia tekst vermeldt Van Eyck en Rogier van der Weyden als de 

voornaamste vertegenwoordigers van de stijl. Dit is niet altijd zo geweest. De Duitse 

letterkundige Frederick Schlegel (1772–1829) associeerde bijvoorbeeld de in 

Duitsland geboren en in Vlaanderen werkende schilder Hans Memling met de kunst 

van Jan van Eyck (Moxey 2001: 14). Omdat Schlegel de kunst als expressie van 

christelijke devotie bij uitstek beschouwt als een Duits kenmerk wordt de stijl van 

Memling meer geapprecieerd dan de naturalistische stijl van Van Eyck. Stijl 

functioneert binnen deze redenering als middel om de identiteit van de Duitse staat op 

te bouwen. 

In het begin van de twintigste eeuw verandert het criterium waarmee de stijl 

van de middeleeuwen beoordeeld wordt. In plaats van de vorm te beschouwen als 

expressie van een spirituele toestand wordt het naturalisme of de observatie van de 

werkelijkheid het allerbelangrijkste kenmerk. Een illusionistische schilderwijze maakt 

de associatie met de renaissance kunst mogelijk maar de Belg Hyppolyte Fierens-

Gevaert bestrijdt dat het naturalisme in Italië ontstaat (Moxey 2001: 20). Hij plaatst 

de oorsprong ervan in de Vlaamse schilderkunst. Wanneer dit gebeurt krijgt het 

naturalisme van Jan van Eyck de bovenhand op de spirituele stijl van Memling. De 

auteur van de Wikipedia tekst schrijft dat Van Eyck het naturalisme “introduceerde”. 

Hij volgt de stelling van Fierens-Gevaert waardoor de Vlaamse identiteit belangrijk 

wordt en kan, zoals blijkt uit het einde van zijn tekst, Van Eyck ook nog in verband 

brengen met de renaissance. Omdat de kunst van Van der Weyden nog verder gaat in 

de correcte observatie van de werkelijkheid kunnen beide dan functioneren als de 

voornaamste vertegenwoordigers van de nieuwe stijl. 

Hoewel dit voorbeeld nog verder en gedetailleerder uitgewerkt kan worden, 

volstaat het hier om aan te geven dat de kunstgeschiedenis een eigen geschiedenis 
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bezit die, naargelang bijvoorbeeld de politieke context, veranderende visies 

communiceert. Als deze informatie niet gegeven wordt bestaat het risico dat het 

woord “primitief” een negatieve connotatie oproept. Ten opzichte van de kunstenaars 

van de renaissance lijken de “Vlaamse Primitieven” dan ongeschoold omdat ze 

bijvoorbeeld noch het wetmatige perspectief noch een correcte anatomie gebruiken. 

 Uit de analyse van de Wikipedia tekst kan geconcludeerd worden dat de 

geschiedenis van de kunst een eigen geschiedenis bezit en behoort tot een bepaald 

discours. De auteur gebruikt de methode van de stijlgeschiedenis om de kunstenaar 

aan het publiek voor te stellen en de tekst schept een exemplarisch historisch 

bewustzijn. De naam “Vlaamse Primitieven” is niet neutraal maar wijst op de 

vermenging van het kunsthistorische en politieke discours. Verder toont de tekst dat 

in het begin van de twintigste eeuw de kunst als een expressie van een tijdsgeest en 

een persoonlijkheid wordt beschouwd, een denkfout die Gombrich expliciet verwerpt.  

 

Conclusie 

De analyse van de teksten van Gombrich en Janson alsook die uit Wikipedia, 

beschouw ik als een oefening om mijn leerlingen het kritisch historisch bewustzijn bij 

te brengen. Deze teksten vormen een onderdeel van een discours dat een gewoonte 

van denken stuurt maar ook uitgaat van bepaalde ver- en vooronderstellingen. De 

narratologische en semiotische close reading van de verhalende teksten van Gombrich 

en Janson doet mij besluiten dat Parmigianino’s Madonna met de lange hals 

weerstand biedt aan het exemplarisch kunsthistorisch bewustzijn. Niet de stijl van de 

schilder maar de keuzes van beide auteurs verkeren in een toestand van crisis. 

Gombrichs exemplarisch kunsthistorische verhaal komt tot stilstand omdat hij 

weigert af te wijken van zijn esthetisch begrip van harmonie. De maniëristen 

scheppen geen illusie van de werkelijkheid omdat ze alleen rekening houden met het 

proces van making. Gombrich moet naar oplossingen zoeken om de opname van 

Parmigianino in de canon te rechtvaardigen. Parmigianino’s ziekelijke perceptie 

wordt goedgepraat door zijn consequente liefde voor het on-harmonieuze, 

verontschuldigd door de ongunstige voorwaarden van de tijd waarin hij leeft en 

achteraf begrepen door de moderne kunst. Gombrichs vlot leesbare verhaal zit vol 

talige strategieën om zijn lezers in de gebeurtenissen te betrekken maar zijn aanpak 

kan niet verbergen dat hij zijn doelstelling niet bereikt. Hoewel hij zijn lezers al 

schrijvend in de observatie en het vormelijk ontstaan van het werk betrekt, verhindert 
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het schilderij dat hun, volgens Gombrich, aangeboren gevoel van harmonie zich 

ontwikkelt. 

Janson ziet zich genoodzaakt de esthetische categorie van schilderijen te 

verruimen tot deze van het volmaakt lelijke dat een visioen oproept. Zonder dit in een 

kader te situeren, gebruikt hij eerst het begrip gratie – in hoog aanzien tijdens de 

renaissance – om Parmigianino’s schilderij te bespreken. Raphael en Parmigianino 

schilderen beiden gratievolle figuren maar die van Parmigianino zijn niet harmonieus 

en de schilder gedraagt zich niet gratievol. Janson kiest er dan voor om de uitgelengde 

figuren van Parmigianino’s werk te vergelijken met deze van de Byzantijnse kunst 

maar de lome bewegingen van de figuren passen niet bij het ceremoniële karakter van 

de Byzantijnse kunst. Janson slaagt er toch in de Madonna met de lange hals een 

plaats te geven in zijn lineaire classificatie van stijlen maar alleen als uitzondering. 

Bij de maniëristen verloopt het creatieve proces anders: hun werken behoren tot de 

nieuwe categorie van “visionaire” kunst en hun persoonlijkheid lijkt – anachronistisch 

– op die van de moderne kunstenaars. De oplossingen die Janson aanbiedt kunnen niet 

verhinderen dat de stijl van het schilderij een obsederend effect veroorzaakt en hem, 

de wetenschappelijke schrijver, in een blijvende verwarring brengt.  

Als leerkracht ben ik enerzijds gebonden aan de visies, kennis en 

waardeoordelen die het leerplan voorstelt. Dit betekent dat ik kunstwerken selecteer 

uit de canon en bespreek volgens de stijlgeschiedenis. Anderzijds sta ik in een direct 

en langdurig contact met mijn leerlingen. Mijn leerlingen grijpen niet spontaan terug 

op de stijlgeschiedenis wanneer ze een werk bekijken, wel stellen ze zich vragen over 

het onderwerp en de betekenis ervan. In het volgend hoofdstuk ga ik eerst na wat de 

iconologische methode die de werken inhoudelijk bespreekt, veronderstelt. 

Vervolgens kijk ik of deze methode bruikbaar is wanneer mijn leerlingen een 

kunstwerk interpreteren. Hun antwoorden opnemen als kennisinhoud van een les 

dwingt mijn leerlingen en mezelf in een oncomfortabele positie. Aan de hand van de 

oefeningen van mijn leerlingen en theoretische inzichten leg ik het verschil uit tussen 

de comfortabele en oncomfortabele constructiezone van kennis. 
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Intermezzo 2 

 

Leerlingen uit de vijfde klas Vrije Beeldende kunst maken bij het begin van ieder 

schooljaar observatie oefeningen. Ze leren hierbij de vormelijke vergelijking te 

structureren van twee schilderijen die elk tot een verschillende stijl behoren. Elke 

leerling schrijft de groepsbespreking afzonderlijk op. Het hiernavolgend voorbeeld 

werd genoteerd door Manon (September 2011).  

 

 

Afbeelding 2. Jacques-Louis David, De eed van de Horatii, 1784, olieverf op doek, 

330 x 425 cm., Louvre, Parijs. 
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Afbeelding 4. Henry Fuseli, Lady Macbeth neemt de dolken, datum onbekend, 

tentoongesteld 1812, olieverf op doek, 101,6 x 127 cm., Tate Gallery, London. 
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Mijn leerlingen uit de vijfde klas Vrije Beeldende kunst maken een eindwerk waarbij 

ze zelfstandig de klassikale observatie oefening toepassen op een zelfgekozen 

schilderij.
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Leerlingen uit het vijfde jaar afdeling Vrije Beeldende Kunst krijgen aan het einde 

van de les kunstgeschiedenis op 18 maart 2008 de volgende opdracht: Ga na waarom 

Parmigianino’s Madonna met de lange hals al dan niet moet behoren tot de canon van 

de kunstgeschiedenis en zoek naar de betekenis van het werk.22 

 

De madonna heeft net een kind gekregen en toont het aan haar diensters of 

zussen. Het voorste meisje heeft een geschenk mee, een kruik of zo. Het kind 

lijkt dood maar het kan ook slapen. Waarschijnlijk slaapt het want Madonna 

lacht een beetje en lijkt ontroerd door de hand die naar haar hart grijpt. De 

meisjes daarentegen staan een beetje verbaasd of verrast te kijken. Het meisje 

links boven lijkt zelf helemaal niet geïnteresseerd en kijkt uit het schilderij. De 

blikken van de meisjes zijn zo volgens mij omdat de baby heel groot is en raar 

van verhouding. De man rechtsonder heeft een rol perkament in de hand en leest 

voor of roept namen af. Misschien van mensen die naar de geborene mogen 

komen kijken. (Hannah) 

 

Ik vind dit moeilijk! Volgens mij past het werk niet [in de kunstgeschiedenis] 

omdat het totaal nieuw is, dat niet bij die tijd paste. Het wekt mijn 

nieuwsgierigheid op om meer over het verhaal achter het schilderij te weten te 

komen. Persoonlijk vind ik het niet zo duidelijk, waarschijnlijk een moeder met 

haar pasgeboren kind en mensen die ze komen opzoeken. De achtergrond  met 

de man is iets mysterieus voor mij. Wie zou die man zijn? Wat heeft het meisje 

links in haar handen? Waarom zijn het allemaal kinderen/jongeren rond Maria? 

Zijn het haar kinderen? Het schilderij wordt in twee gesplitst, enerzijds het 

gordijn met toeschouwers en een vaas, anderzijds een zuil met ik denk een 

openlucht en een man met een soort register in de hand. Er zijn ook 

tijdsindelingen: de baby die wordt geboren en in het register geplaatst, de 

toeschouwers komen moeder en kind opzoeken en [brengen] een cadeau of 

vaas, baby [die] opgroeit. Madonna straalt een soort zelfzekerheid en trots uit. 

                                                
22 Het is praktisch gezien handiger om vragen over de ervaringen van de leerlingen te stellen aan het 
einde van de les. Op die manier kunnen de teksten opgenomen worden in de voorbereiding van de 
volgende les. Als leerkracht geeft het mij de tijd om de antwoorden te analyseren en te reflecteren op 
mogelijk nieuwe lesinhouden. Dit intermezzo 2 bevat een selectie van de antwoorden van mijn 
leerlingen. 
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Het belangrijkste deel gebeurt in het midden van het schilderij, maar de 

anatomische bouw klopt niet. (Liesbeth)  

 

- de verhoudingen kloppen niet.  

- Jezus op schoot is te groot -> niet ideaal.  

- te veel bloot voor in die tijd.  

- Jezus’ geslachtsdeel is zichtbaar.  

- Maria haar vormen zijn zichtbaar.  

- wereld is niet in balans, Maria staat centraal maar links van haar gebeurt veel 

terwijl rechts de ruimte amper gevuld is. Alhoewel de aandacht wordt getrokken 

door het beeldje? rechts onderaan. 

-> schilder geeft door dit werk kritiek op het idealisme van het geloof in de 

maatschappij door bewust fouten te steken in het werk.  

->Jezus wordt heel menselijk en puur, naakt voorgesteld en doet daardoor af 

van het goddelijke.  

-> Wij vinden dit wel creatief gevonden en over nagedacht is. Het is anders dan 

de gewone ordinaire werken maar het totaal beeld vinden we niet zo mooi. Maar 

het trekt wel aandacht doordat je er moet over nadenken. (Leendert en Ele) 

 

Het neerkijken op een kind dat dood lijkt. Dit is niet duidelijk, ook rechts onder 

is niet duidelijk wat de figuur aan het doen is. Ook de vele kinderen op het 

schilderij zijn er gepropt in een hoekje. Ze zijn halfnaakt zover ik kan zien. Het 

meisje houdt een eivormig voorwerp vast terwijl ze opdringerig naar de vrouw 

kijkt. Ik snap de inhoud van het verhaal niet goed. Het neerkijken naar een 

(dood) kind in die tijd? (verkeerd geslacht?, bastaard?). Het duidelijk maken dat 

de vrouw toen voor haar kroost zorgde met op de achtergrond de man? De paal 

staat tussenin, dus misschien stond iets tussen de man en de vrouw in de weg in 

die tijd. Het is een grote baby, misschien zou hij later iets groots moeten 

verwezenlijken? (Maaike) 

 

Het is moeilijk te beoordelen, niet alles is anatomisch correct (nek van 

Madonna, grote van het kind). Ook lijkt de achtergrond niet echt in contact te 

staan met het tafereel en lijkt het voor mij eerder wat abstract in vergelijking 

met de klassieke stijl. Ook de (kleine) figuur lijkt mij niet echt deel uit te maken 
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van het werk aangezien deze wegkijkt van het tafereel. Het is meer een 

toneelstuk waarbij men als onderwerp Maria en kind gebruikt. De man in de 

achtergrond is de verteller. (Stijn) 

 

Ik vind wel dat Jezus wat raar afgebeeld is, zo groot en slap. Dan daar die zuil 

die losstaat ze heeft geen reden. De schilderstijl vind ik mooi, ik kan geen reden 

bedenken waarom het werk niet in de geschiedenis van de kunst past. Rare 

achtergrond. Baby lijkt zo groot en dood. Doopsel? klein mannetje in de hoek? 

vervaagt in de achtergrond. Rare gezichtsuitdrukking van Maria. Jezus en 

Maria. Het doet me denken aan een geboorte maar het kind is al zo groot. 

Mensen komen op bezoek. Meisje met kruik - doopsel? (Liselotte) 

 

Of misschien is het haar hoofd dat een verkeerde verhouding heeft met haar 

lichaam. Zodat de schilder ons wil misleiden door haar klein hoofd en de pilaar 

+ de titel waarmee hij de toeschouwer uitlacht, maar eigenlijk is het hoofd fout. 

De pilaar is een fout van de schilder zodat de achtergrond niet met de voorgrond 

past. Hij heeft dit zelf gemerkt, maar vond dit fascinerend. Daarom heeft hij het 

zo geschilderd. (Bert) 

 

Ik vind het nogal moeilijk om te zien wat wel en niet die betwisting zou 

veroorzaken. Er zitten wel een aantal eigenaardigheden in het schilderij, zoals 

haar hals, het kind in haar schoot en de achtergrond en het schilderij heeft een 

vreemde sfeer maar dat zou voor mij nog geen echte rede zijn om het niet in de 

geschiedenis van de kunst op te nemen.  

Waarom is het kind in haar schoot zo groot afgebeeld? 

(het heeft iets moederlijks en vrouwelijks) 

Wat is er aan de hand met de achtergrond en die vreemde personages rechts in 

de hoek? 

En die zuil die tot niets leidt? 

Wat gebeurt er eigenlijk met die meisjes, staan wel allemaal in een groep maar 

staren allemaal naar iets anders of in het niets gelijk? (Tineke) 

 

Volgens mij sluit dit wel aan bij de geschiedenis van de kunst. Waarom zou het 

uitgesloten worden? De manier van schilderen is mooi en glad maar het 
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opvallende zijn de verhoudingen die niet kloppen van de figuren -> misschien 

zorgde dit voor de betwisting. Maar de vraag of het daarom niet meer in de 

geschiedenis van de kunst zou mogen geplaatst word[en], vind ik nogal 

moeilijk. 

Het is dan ook een goddelijke figuur -> misschien dat een aspect is om het dan 

toch in de geschiedenis van de kunst te plaatsen. 

- zoals madonna haar benen tegenover haar bovenlijf 

- het kind op haar schoot tegenover Madonna 

- het meisje links haar been 

Het linker gedeelte en het midden straalt goddelijkheid uit, maar het 

rechtergedeelte breekt zowat die sfeer. Madonna kijkt gerust terwijl de kinderen 

verontwaardigd kijken. 

Een meisje (links) komt met een soort kruik alsof er op dat moment nog iets 

moet gebeuren. 

Het kind op haar schoot lijk gestorven (door haar slap hangende arm) maar kan 

ook aan het slapen zijn. Dit kan je niet met zekerheid uit het schilderij halen. 

(Sofie) 
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Hoofdstuk 3 

Een oncomfortabele constructiezone 

 

Inleiding 

“De geharnaste man verwittigt de geknielde figuur, waarschijnlijk een minister, dat 

het leger de vijand overwon. Het kind van de koningin kan koning worden. De figuur 

met de mijter en de blauwe mantel is een hooggeplaatste priester die goedkeurend 

toekijkt.” Dit is volgens een groep vijftienjarige studenten uit de afdeling Vrije 

Beeldende kunst (2006) het verhaal dat Jan van Eyck in zijn Madonna met kanunnik 

Joris Van der Paele schilderde (Groeningemuseum Brugge, 1436). Ze vertellen mij 

dat de scène die Van Eyck schildert lijkt op dat van de animatiefilm The Lion King 

(Disneyproductie, 1994). Mijn leerlingen herkennen de lichaamstaal, houding en 

sociale status van de figuren aan de hand van een aantal culturele codes uit hun 

leefwereld. In de openingsscène van de film wordt de welp Simba voorgesteld aan de 

andere dieren. Zijn vader, de koning, zit hoger op de rots net als de koningin in Van 

Eycks schilderij. Zazu, de vogel, staat wat lager dan de koning en buigt voor hem 

zoals de geknielde figuur. De oudere chimpansee, die een ritueel uitvoert, dwingt 

eerbied af zoals de priester. De hele scène, waarin niet gesproken wordt, is mysterieus 

en straalt rust en waardigheid uit. 

In hun zoeken naar de betekenis van Van Eycks werk gebruiken mijn 

leerlingen eigentijdse culturele elementen waarbij de begrenzing tussen hoge en lage 

cultuur, tussen heden en verleden en tussen verschillende media verdwijnt. Hoewel ze 

hun culturele geheugen aanwenden om het verleden te begrijpen, beschouwen ze dit 

niet als waardevol. Ze vragen mij naar de “echte” betekenis van het werk. Als 

leerkracht versterk ik de indruk dat ik zo’n betekenis bezit omdat ik een element uit 

hun antwoord selecteer om te komen tot een kunsthistorische uitleg. Sommige 

studenten zien de geharnaste man niet alleen als een soldaat maar ook als de 

bodyguard van de geknielde man. Naar aanleiding hiervan kan ik de stap zetten van 

bodyguard naar de beschermende functie van een naamheilige en zo overgaan op een 

iconografische interpretatie.  

Panofsky’s iconologische methode was tot voor kort de manier bij uitstek om 

het werk inhoudelijk te verklaren. De methode baseert zich op de beschrijving van 

wat er gezien wordt (pre-iconografisch stadium), de identificatie van de figuren en de 

literaire bronnen die tot het onderwerp leiden (iconografische stadium) en de 



 100 

verklaring van de inhoud door de culturele ontstaanscontext. De drie stadia vormen 

samen de iconologie (1972: 5-8). Aanvankelijk volgde ik als leerkracht de 

iconologische methode om kunstwerken zoals Parmigianino’s Madonna met de lange 

hals inhoudelijk te bespreken (Vaccaro 2002). In deze ex-cathedrales was de 

participatie van mijn leerlingen bij de opbouw van kennis minimaal. Opdat ze zelf de 

werkwijze van de iconologie zouden ervaren, gaf ik hun in de jaren die daarop 

volgden een opdracht: Ga na waarom Parmigianino’s Madonna met de lange hals al 

dan niet moet behoren tot de canon van de kunstgeschiedenis en zoek naar de 

betekenis van het werk. Hun antwoorden zijn te lezen in het intermezzo dat aan dit 

hoofdstuk vooraf gaat. 

Deze oefening heeft een cognitief en sociaal doel. Nadat mijn leerlingen 

samen een consensus vinden voor een voorlopig verhaal kunnen ze in hun 

interpretaties vragen opzoeken die verband houden met het iconografische onderzoek. 

Hun actieve deelname aan een les iconografie lost het probleem van de methode 

echter niet op. De betekenis situeert zich alleen in het verleden, in de intentie van de 

kunstenaar die met symbolische betekenissen werkt en in de kennis van literaire 

bronnen (Bal 1991: 178). Een aantal interpretaties van mijn leerlingen worden niet 

gevaloriseerd. Een eerste vraag dringt zich op: hoe kunnen de antwoorden van mijn 

leerlingen betekenis krijgen wanneer ze afwijken van de iconografie en andere 

traditionele interpretaties? Daardoor komt een tweede vraag tot stand: hoe kan ik mij 

positioneren als leerkracht wanneer ik de inhouden die het leerplan mij voorschrijft 

niet meer volg? 

In dit hoofdstuk zal ik verder werken met een pedagogiek die binnen het 

spanningsveld ligt van een “comfortabele” en een “oncomfortabele constructiezone” 

(Bryant 2005: 96). De comfortabele zone is een plaats waar we ons veilig voelen, een 

plaats waarin de competente leerkracht het leerproces van de leerling begeleidt en 

vervolgens loslaat. In pedagogische termen wordt dit proces, waarbij de 

verantwoordelijkheid van de probleemoplossing van de leerkracht naar de leerlingen 

wordt overgedragen, scaffolding genoemd. Ik illustreer deze comfortabele werkvorm 

met een observatie oefening die mijn leerlingen uit de vijfde klas Vrije Beeldende 

kunst bij het begin van ieder schooljaar maken. De lesinhoud bestaat uit een 

vormelijke vergelijking van twee schilderijen die elk een verschillende stijl 

representeren. In de laatste fase van de lessenreeks beschrijven de leerlingen 
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zelfstandig een zelfgekozen schilderij. Het intermezzo 2 bevat voorbeelden van een 

verslag van de groepsopdracht en van een individueel gemaakte eindwerkstuk.  

De oncomfortabele zone verschilt van de comfortzone niet alleen doordat de 

reflectie de vertrouwde kennis vreemd maakt maar ook omdat het subject dat zich 

uitspreekt over een kunstwerk performatief en oncomfortabel wordt (Pennycook 

2005). Performatieve subjecten vormen zich al sprekend en schrijvend. Hoe iemand 

spreekt en schrijft doet iets met de ander en het kunstwerk. De combinatie van het 

performatieve met het oncomfortabele subject houdt in dat het subject tijdens zijn 

uitspraken een weg moet vinden in de beperkingen die de sociale en culturele normen 

en de geschiedenis van de taaluitingen hem of haar opleggen (Culler 2000). Dit 

betekent dat de wijze waarop mijn leerlingen bijvoorbeeld Parmigianino’s Madonna 

met de lange hals interpreteren ook een lesonderwerp kan worden. De les heeft als 

doel ze te doen reflecteren op wat ze gebruiken om kennis op te bouwen en hoe ze dit 

opschrijven. Het volgens kunsthistorische normen inhoudelijk correct of incorrect zijn 

van een antwoord blijft voorlopig buiten beschouwing.23 Deze les wordt een 

constructiezone omdat ze de persoonlijke stem van mijn leerlingen een plaats geeft 

naast de academische stem (Bryant 2005: 9). Tot slot vergelijk ik samen met mijn 

leerlingen wat zij schrijven over creativiteit en harmonie met wat Gombrich en Janson 

hierover denken. Hierdoor hoop ik tegemoet te komen aan het genetische historisch 

bewustzijn waarin het besef van het bestaan van verschillende standpunten en van 

blijvende verandering centraal staan. Omdat de wijze waarop mijn leerlingen 

betekenis geven aan een kunstwerk lijkt op maar ook verschilt van de iconologische 

methode zal ik deze eerst kort uitleggen. 

 

De iconologische methode ervaren 

In het voorwoord van zijn Studies in Iconology (1939) verdeelt Panofsky zijn 

iconologische methode in drie stappen. Dit stappenschema kan gemakkelijk gebruikt 

worden om een les te structureren. De eerste stap of de pre-iconografische analyse 

vertrekt vanuit de observatie en vanuit wat de toeschouwers op het schilderij 

herkennen. Dit leidt naar een beschrijven en een voorlopig verhaal. Meestal vinden 

mijn leerlingen het thema van het werk. Attributen zoals bijvoorbeeld een wiel met 

vijf kaarsen dat naar de heilige Donatianus van Reims verwijst, behoren echter niet 
                                                
23 Welke interpretatiemogelijkheden hun antwoorden scheppen beantwoord ik in het laatste hoofdstuk 
van mijn studie. 
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meer tot hun voorkennis. Christelijke heiligenverhalen verdwijnen uit onze cultuur en 

zijn in andere culturen niet bekend.  

De tweede stap of iconografische methode zoekt naar de identificatie van de 

figuren en de literaire bronnen die aan de oorsprong van het kunstwerk liggen. 

Panofsky veronderstelt een vertrouwdheid met specifieke thema’s en concepten die 

ofwel doelgericht verworven wordt ofwel door de orale traditie doorgegeven is (1972: 

11). Het begrijpen van de inhoud en vooral van de realistisch geschilderde details die 

een symbolische betekenis verbergen, is enkel voor ingewijden. Het doorgeven van 

die kennis is waardevol omdat ze ons iets leert over ons verleden maar ze herleidt de 

kennis tot een een-op-een relatie. 

Het verbinden van het schilderij met een literaire bron moet gevolgd worden 

door een derde stap, de iconologische. Deze stap vraagt een synthetische intuïtie of 

een denkwijze die te vergelijken is met het stellen van een diagnose (1972: 15). Het 

werk wordt dan als een cultureel symptoom opgevat dat een verklaring nodig heeft. 

De inhoud van het werk wordt gerelateerd aan de karakteristieken van een volk, een 

staat, een klasse en een religie of filosofische overtuiging uit een bepaalde periode en 

plaats. Van Eycks schilderijen zijn volgens Panofsky anders dan die van zijn 

voorgangers omdat hij de ruimte, figuren en objecten gedetailleerder en scherper 

weergeeft. Panofsky verbindt Van Eycks extreem realistische stijl aan zijn religieuze 

symboliek (1971: 142). Hoe groter het realisme, hoe groter de noodzaak tot verborgen 

religieuze tekens. Het gebruik van deze twee werelden, de externe realiteit en het 

innerlijk religieuze, stemt volgens Panofsky overeen met een basisattitude uit Van 

Eycks leefomgeving. De hedendaagse toeschouwer moet om het schilderij te 

begrijpen die intrinsieke betekenis uit het werk weer naar boven halen. In die zin geeft 

het verleden betekenis aan het heden.24 

Iconologische besprekingen bieden een algemene en gedeelde kennis over de 

cultuur van het verleden en een particuliere kennis over een kunstwerk. Bestaande 

teksten die Panofsky’s methode volgen, bezorgen mij de nodige informatie om een 
                                                
24 Van Eycks Madonna Van der Paele situeert zich enerzijds in de devotiepraktijken die de kanunnik 
er op na hield en anderzijds in de bredere context van zijn tijd. In zijn boek Early Netherlandish 
Painting (1953) bespreekt Panofsky dit laatste veel minder dan de betekenis en de afkomst van de 
afzonderlijke iconografische motieven. Zo vermeldt hij bijvoorbeeld wel dat Van Eyck details of het 
onmetelijk kleine gebruikt. De details komen zowel voor in wat zich zeer dichtbij als zeer ver weg in 
de ruimte bevindt waardoor homogeniteit ontstaat. Dit stijlkenmerk kan beschouwd worden als de 
structuur die de wereldvisie in Van Eycks tijd domineerde en groeide uit de lange discussie over het 
bestaan van twee oneindigheden (Panofsky 1971: 181). Panofsky gaat echter niet in op de relatie tussen 
deze discussie en Van Eycks werk. 
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ex-cathedra les over bijvoorbeeld Parmigianino’s Madonna met de lange hals voor te 

bereiden. In haar boek Parmigianino: The Paintings (2002) analyseert Mary Vaccaro 

bijvoorbeeld de symbolische inhoud van het werk. De door de engel vastgehouden 

vaas stemt wat kleur en uitgelengde vorm betreft overeen met de madonna. Ze 

symboliseert volgens Vaccaro de rol van de Heilige Maagd die kan instaan voor de 

incarnatie (2002: 22). Vervolgens toont Vaccaro aan hoe deze religieuze symboliek 

via gedichten van Petrarca, Agnolo Firenzuola en het Hooglied in verband gebracht 

kan worden met de wereldse schoonheid van de vrouw. Tenslotte legt ze een verband 

tussen de stad Parma, Petrarca die er leefde, de vader van de opdrachtgeefster die een 

dichter en humanist was en Parmigianino. In het schilderij stimuleert de samenkomst 

van de sacrale en wereldse schoonheid het verlangen naar de goddelijke liefde. De 

hier zeer bondig weergegeven argumentatie biedt mij tijdens de les de gelegenheid 

om gevarieerde informatie over het verleden door te geven.  

Omdat mijn leerlingen op deze manier niet betrokken worden bij de opbouw 

van kennis verander ik mijn les. In maart 2008 toon ik het schilderij aan een zestiental 

leerlingen uit het vijfde jaar Vrije Beeldende Kunsten (www.wga.hu/art). Ze krijgen 

de opdracht een aantal factoren te identificeren die de betwisting van de plek van dit 

werk in de canon kunnen verklaren. Vervolgens vraag ik hen naar de betekenis van 

het werk. Ter informatie krijgen ze alleen de naam van de schilder en de titel van het 

schilderij. Iedere leerling werkt afzonderlijk en beschikt over twintig minuten om 

schriftelijk te antwoorden. Bewust laat ik historische en andere contextuele informatie 

achterwege om ze aan te zetten tot een nauwkeurige observatie en het gebruik van 

hun voorkennis. Een selectie van hun reacties zijn te lezen in het intermezzo 2. 

Op de eerste vraag antwoorden mijn leerlingen enerzijds dat de foute 

anatomie, de eigenaardige verhoudingen van de figuren, de onevenwichtige 

compositie, de contrasterende ruimtes en de verleidelijke uitstraling van de madonna 

wellicht de aanleiding zijn voor de betwisting. Anderzijds vinden ze dat het werk wel 

in de kunstgeschiedenis hoort. De Madonna stelt een religieus onderwerp voor, vloeit 

voort uit de intentie van de kunstenaar, is vernieuwend en toont vakbekwaamheid. 

Wat de tweede vraag betreft uiten mijn leerlingen zonder uitzondering hun 

verwondering over de incoherentie tussen de vorm en de inhoud. Het schilderij 

verstoort hun verwachtingspatroon omtrent de weergave van het genre “madonna met 

kind”. Het voor hen meest verontrustende lijkt de toestand van het kind: “slaapt het of 

is het dood?” De betekenis van de kleine man en de zuil is het meest problematische; 
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het moeilijkst te benoemen blijkt het object dat een engel vasthoudt: een vaas, een 

kruik of een eivormig voorwerp. Het meest complexe tenslotte zijn de blikken van de 

kinderen. 

Een aantal leerlingen beperkt zich tot vaststellingen en vragen. Sommigen 

maken gewag van een doopsel, anderen veronderstellen het geven van een geschenk 

bij de geboorte, één leerling denkt dat het een toneelstuk is met Maria als onderwerp 

en de man achteraan als verteller. Twee leerlingen beschouwen het schilderij als een 

kritiek op het geloof. Als laatste noem ik een interpretatie waarbij de vervorming van 

het kind impliciet gesitueerd wordt in familiale toestanden. Om te antwoorden 

gebruiken mijn leerlingen hun voorkennis van het genre madonna met kind, religie, 

toneel en actuele inzichten over de plaats van de vrouw in de maatschappij. Maaike 

stelt dat ze de inhoud van het verhaal niet goed snapt en verlangt naar een eenduidige 

uitleg. We zoeken samen naar een consensus. 

Er ontstaat tijdens de les waarin mijn leerlingen hun verschillende 

interpretaties voorlezen een voorlopige inhoud. Het thema van het schilderij is de 

geboorte van het kind en zijn opname in de maatschappij. Het geschenk en de 

verteller die een register vasthoudt, bevestigen dit. Parmigianino’s schilderij, hoewel 

het geen direct aanwijsbaar literair verhaal voorstelt, krijgt toch een verhalende 

interpretatie. Tineke vraagt waarom het kind in Maria’s schoot zo groot afgebeeld is 

terwijl andere studenten zoals gezegd schrijven dat ze niet zeker weten of het kind 

slaapt of dood is. Sophie beantwoordt Tineke’s vraag en maakt van de twijfel een 

verhaal wanneer ze stelt dat de geboorte en de groei van het kind tegelijkertijd 

voorgesteld worden. Wanneer ik hun de gebeeldhouwde piëta (1498) van 

Michelangelo toon, begrijpen ze ook dat het kind op Parmigianino’s schilderij naar de 

dood verwijst. Maria is heel jong en elegant weergegeven terwijl haar schoot en de 

plooien van haar kleed veel zwaarder zijn. Meteen groeit een verklaring voor de 

discrepantie in de weergave van het lichaam van de madonna. De bovenste helft 

symboliseert het leven terwijl de onderste helft zwaar moet zijn om de toekomstige 

dood van het kind te dragen. Dit brengt hun aandacht naar de lichtvlek op de knie ter 

hoogte van Jezus’ hand. Het licht komt nergens vandaan op grond waarvan mijn 

leerlingen besluiten dat het goddelijk is en verband houdt met Jezus’ dood en 

herrijzenis. Daaruit concluderen we dat Parmigianino’s werk het christelijke verhaal 

van de geboorte van Jezus en de verlossing van de mens samenvat. De vaas wordt dan 
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een geschenk om Maria te danken en de achtergrond met de kleine man staat voor de 

antieke, heidense wereld.  

De antwoorden van mijn leerlingen bevatten ook opmerkingen die verband 

houden met de iconografie. Na een korte inleiding over wat iconografie inhoudt, laat 

ik ze hun teksten herlezen en op zoek gaan naar voorbeelden. Liesbeth wil de 

identiteit van de kleine man en die van de kinderen kennen. Anderen willen het 

voorwerp dat de engel vasthoudt identificeren. Lisa denkt aan een literaire bron, 

misschien een geschiedenis of een mythe. Bert maakt een vergelijking tussen de zuil 

en de lange nek van de madonna. De identiteit van de kleine man kan uit 

Parmigianino’s voortekeningen afgeleid worden. De voorgestelde figuur is de 

kerkvader Hiëronymus. Vaccaro’s analyse lost het probleem rond de lange nek en de 

elegantie van de madonna op. De meeste vragen blijven echter onbeantwoord.  

Omdat ik de derde stap van Panofsky wil uitleggen, laat ik mijn leerlingen aan 

de hand van hun voorkennis zoeken naar de eventuele ontstaanscontext van het werk. 

Het werk heeft volgens hen iets te maken met religie en het verwerpen van de antieke 

tijd. Ik vertel hen dat de Madonna met de lange hals, hoewel dit nergens vermeld 

staat, wonderwel past in de spanning tussen het humanisme en de reformatie (Mcgrath 

2003: 61). De thema’s van gratie en verlossing en de autoriteit van de kerkvaders zijn 

in die periode discussiepunten. De humanistische beweging geeft de voorkeur aan de 

kerkvader Hiëronymus vanwege zijn overtuigende welsprekendheid. De familie van 

de opdrachtgeefster van Parmigianino, Elena Baiardi, behoort tot de humanistische 

kring van de stad Parma en haar vader is een dichter. Hieruit kunnen we een 

hypothese formuleren: is het schilderij een cultureel symptoom van de spanning 

tussen het humanisme en de reformatie? Dit vraagt op zijn beurt een verder onderzoek 

naar de religieuze overtuigingen van de opdrachtgeefster en die van de schilder. De 

hypothese veronderstelt dat het onderwerp het gevolg is van een vooraf bestaande 

culturele denkwijze en een intentionele handeling van de kunstenaar. Mijn leerlingen 

Ele en Leendert glunderen want ze schrijven: “De schilder heeft door dit werk kritiek 

op het idealisme van het geloof in de maatschappij door bewust fouten te steken in het 

werk”. Ze denken dat ze gelijk hebben. De reactie van Ele en Leendert past in de 

overtuiging dat de betekenis van een kunstwerk eindig en eenduidig moet zijn. 

Bal reageert in het vijfde hoofdstuk van haar boek Reading Rembrandt: 

Beyond the Word-Image Opposition (1991) op Panofsky’s methode. De visuele 

symbolen nemen volgens haar teveel de betekenis van het schilderij over, de kennis 
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beperkt zich tot een reconstructie van het verleden en geschreven bronnen krijgen 

voorrang op visuele beelden. Panofsky’s methode vraagt van de toeschouwers een 

brede en gedetailleerde geletterdheid om het kunstwerk te begrijpen. De verbinding 

van de interpretatie van mijn leerlingen met iconologie is nodig om ze te 

familiariseren met deze methode en de kritiek erop te kunnen begrijpen. De les 

verhoogt wel hun ervaring met Panofsky’s methode maar lost de problematiek rond 

de iconologie niet op. Het geven van betekenis ligt volledig in het verleden van het 

werk en een aantal interpretaties van mijn leerlingen wordt niet gevaloriseerd.  

We deden bijvoorbeeld niets met Stijns metafoor waarbij hij de rechter 

benedenhoek van het werk vergeleek met een toneelstuk, niets met de verschillende 

ruimtelijke constructies waaruit het werk bestaat en niets met het affect van Bert die 

zich uitgelachen voelt. Indien ik met deze inhouden wil werken moet ik afstand 

nemen van de stijlgeschiedenis en de iconologie. Hoe kan ik met de antwoorden van 

mijn leerlingen zinvolle kennis opbouwen? Ik onderschrijf de visie van de pedagogiek 

van de New London Group maar hun benadering wekt de indruk dat deconstructie 

belangrijker is dan het verder werken met de persoonlijke ervaringen en nieuwe 

kennisinhouden van mijn leerlingen. Daarom ga ik op zoek naar onderwijsmethodes 

en denkwijzen die mij hierbij kunnen helpen. Dit vraagt een reflectie op mijn positie 

als leerkracht.  

 

Positionele reflectiviteit 

Het leerplan kunstgeschiedenis beschrijft de pedagogische identiteit van de leraar als 

volgt:   

 

Geestdrift, overtuiging, pedagogisch-didactische onderlegdheid en vakkennis 

van de leraar zijn belangrijk om de gestelde doelen te bereiken. Het bezielend 

woord en het voorleefgedrag van de leraar spelen een belangrijke rol in het 

groeiproces van de jongeren. (D/2012/7841/038: 8) 

 

Mijn identiteit situeert zich tussen een aantal eigenschappen die mijn communicatie, 

kennis en gedrag bepalen. Volgens het woordgebruik en alle eigenschappen bij elkaar 

genomen, klinkt mijn officiële pedagogische identiteit ongeveer als volgt: de kracht 

van mijn woorden zal het geestelijke leven van mijn studenten bevorderen. Door hen 

te doen geloven in mijn vaststaande meningen, doordrongen van waarheid waarover 
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niet getwist mag worden, ontstaat een groeiproces.25 De omschrijving bevat verder de 

veronderstelling dat leerlingen het gedrag en de bezieling of het enthousiasme van de 

leerkracht volgen. Enthousiasme wijst bovendien etymologisch naar het Griekse in 

theos, vervuld van God. De mythische bron bezorgt het geestdriftige lesgeven 

aanzien.  

Wat enthousiasme precies inhoudt en hoe het overdragen wordt, is tot nu toe 

niet duidelijk, maar Melanie Keller geeft in haar proefschrift Teacher Enthusiasm in 

Physics Instruction een waardevol overzicht van de bestaande literatuur over dit 

onderwerp. (2011: 4). Over het algemeen wordt enthousiasme beschouwd als een type 

gedrag van de leerkracht waarbij de niet-verbale communicatie zoals lichaamstaal, 

gelaatsuitdrukking, stemintonatie en beweging een positieve invloed zou hebben op 

de interesse, motivatie en leerattitudes van leerlingen. De wijze van communicatie 

schept een relatie van nabijheid tussen studenten en leerkracht tijdens de les maar er 

bestaat geen aanwijzing dat dit een directe relatie bezit met het cognitieve leren 

(Keller 2011: 14). Recente studies beschouwen enthousiasme enerzijds als een aspect 

van talige (bijvoorbeeld de woordkeuze) en niet-talige expressieve gedragingen van 

de leerkracht. Anderzijds omvat enthousiasme ook de onderliggende persoonlijke 

affectieve relatie tot en interesse van de leerkracht voor de kennisinhouden en de 

wijze waarop ze onderwezen worden (Keller 2011: 15). Deze aspecten bepalen de 

motivatie van de leerkracht en maken deel uit deel van het bredere competentiemodel 

of de consistente integratie van kennis en vaardigheden van de leerkracht (Keller 

2011: 19). 

Empirische en experimentele studies tonen aan dat wanneer leerlingen de 

leerkrachten als enthousiast percipiëren dit de cognitie, emotie en gedrag van de 

leerlingen positief beïnvloedt. Hoe dit precies werkt is nog niet bekend (Keller 2011: 

23). Tot nu toe zijn drie mechanismen onderzocht die alle een indirecte invloed van 

de enthousiaste leerkracht op de leerlingen veronderstellen. Een enthousiaste 

communicatie, ten eerste, verhoogt de aandacht tijdens de les en het verrichten van 

taken maar verandert de leerprestatie niet. De affectieve overdracht tijdens een les, ten 

tweede, is beperkt in tijd en brengt waarschijnlijk geen langdurige verandering in 

                                                
25 Deze omschrijving leidde ik af uit de betekenissen die het Verschueren Groot Geïllustreerd 
Woordenboek (1991, Antwerpen: Standaard Uitgeverij) aan de woorden “geestdrift”, “overtuiging”, 
“overtuigen”, “bezieling” en “bezielen” geeft. Opmerkelijk is dat de betekenis van “bezieling” 
geïllustreerd wordt met een voorbeeld dat direct teruggaat op het onderwijs: “aandrijven vb. zijn 
leerlingen met ijver bezielen”.  
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gedrag en emotie van de leerlingen tot stand. De voorbeeldfunctie van de leerkracht, 

ten derde, wordt geactiveerd wanneer de leerlingen de intrinsieke motivatie of het 

beleven van de vreugde en engagement van de leerkracht bij de opgave van een taak 

opmerken en nabootsen.  

In de herziening van het Vlaamse leerplan (D/2012/7841/038) wordt de 

bezieling van de leerkracht aangevuld door de rol van de leerkracht als mentor. Het 

mentoraat is een sociale relatie van lange termijn waarbij de mentor, een meer ervaren 

persoon, de leerlingen helpt bij het ontwikkelen van hun capaciteiten en het 

overwinnen van leerbarrières (Dennen 2004: 817). Hierbij wordt verondersteld dat de 

leerkracht de leiding neemt, advies en ondersteuning geeft, aanzet tot reflectie en kan 

dienen als rolmodel. De mentor kan niet directief optreden maar gebruikt strategieën, 

zoals bijvoorbeeld het stellen van vragen om de lerende bewust te maken van de wijze 

waarop hij of zij zijn of haar kennis articuleert en zijn of haar eigen vooruitgang 

beoordeelt. Indien het mentorschap zich binnen het kader van de stijlgeschiedenis 

afspeelt, zullen de ondersteuning en de vooruitgang van het leren zich vooral richten 

op strategieën van observatie, herkenning en memorisatie.  

Douglas Macbeth voegt in zijn artikel “On Reflexivity in Qualitative Research: 

Two Readings and a Third” (2001) constitutieve reflectie toe aan het positionele en 

tekstuele. Positionele reflectie kan zowel wijzen op zelfreflectie als op een van 

buitenaf ondernomen kritisch onderzoek naar de plaats die iemand aan zichzelf 

toekent in de opbouw van kennis. In het tweede hoofdstuk reflecteerde ik op mijn 

positie en voegde ik aan mijn taak als leerkracht die van onderzoekster toe. Macbeth 

noteert verder dat elke positionele reflectie ook tekstueel van aard is omdat een 

wetenschappelijke auteur zich als schrijvend constitueert (2001: 41). Tekstuele 

reflectiviteit is een oefening in het deconstrueren van de relatie tussen een tekst, zijn 

of haar auteur en de plaats die de anderen zowel de besproken personen als de lezers, 

toegekend krijgen (Macbeth 2001: 35). In de eerste twee hoofdstukken van mijn 

studie heb ik Gombrichs en Jansons voorstellingswijzen van kunstgeschiedenis en de 

wijze waarop ze zich door de teksten heen constitueren, gedeconstrueerd.  

 Deconstructie is positief omdat het de objectieve, coherente en voor altijd 

vastliggende kennis relativeert. Tegelijkertijd stelt Macbeth dat de positionele en 

tekstuele reflectie, hoewel ze zich wil situeren binnen de postmodernistische, 

wetenschappelijke opvattingen, toch aansluit bij het traditionele onderzoek (2001: 

40). In beide periodes blijft het disciplineren van kennis de onderliggende motivatie, 
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wordt er gewerkt met a priori aangenomen structuren en wordt het verwerven van 

kennis uitsluitend in de problematiek rond agency gesitueerd. Om afstand te nemen 

van de postmoderne, reflectieve kritiek zoals ze hierboven beschreven is, gebruikt 

Macbeth het begrip “constitutieve reflectiviteit” zoals deze in 1967 omschreven werd 

door de socioloog Harold Garfinkel. Het begrip houdt in dat een situatie betekenis 

geeft aan wat iemand vertelt maar ook dat “our accounts of the world reflexively 

constitute the very affairs they speak of” (geciteerd in Macbeth 2001: 49). Dit wil 

zeggen dat de reflectieve analyse losgekoppeld wordt van een op zichzelf bestaande 

ware en objectieve wetenschappelijke tekst. XXX over andere schrijfwijzen.  

Macbeths betekenistheorie is voor mijn studie van belang omdat dagelijkse 

situaties en verslagen opgenomen worden in de reflectieve constructie van betekenis 

en de betekenistheorie bovendien de gedeelde sociale orde waarin we leven 

produceert. Macbeth stelt dat oefeningen van positionele en tekstuele reflectiviteit niet 

alleen het privilege zijn van wetenschappers maar ook toegepast kunnen worden op 

uitspraken in het dagelijkse leven. In de sociale praktijk van het lesgeven betekent dit 

dat ik als leerkracht de neergeschreven teksten van mijn studenten niet alleen als 

instrumenten tot betekenis geven aanneem maar ook aan de hand van hun taaluitingen 

kan onderzoeken hoe ze kennis opbouwen en zichzelf positioneren.  

 

Performatieve en oncomfortabele reflectiviteit 

In zijn artikel “Performing The Personal” (2005) onderschrijft Alastair Pennycook, 

die zich toelegt op kwalitatief onderzoek en opvoedkundige praktijken, het standpunt 

van Macbeth. Hij spreekt van een “oncomfortabel en performatief subject” (2005: 

300). Een performatief subject is voor Pennycook iemand die al schrijvend een 

identiteit voor zichzelf constitueert. Om Pennycooks combinatie tussen een 

performatief en oncomfortabel subject te duiden, zal ik eerst ingaan op het begrip 

“performatief”. Jonathan Culler vat in zijn essay “The Fortunes of the Performative” 

(2000) de betekenis en inhoudelijke verschuivingen van het begrip, voor het eerst 

gebruikt door de Engelse taalfilosoof J. L. Austin in de jaren 50, samen. Aanvankelijk 

stelde Austin dat bepaalde taaluitingen zoals “ik beloof” en “ik waarschuw” expliciet 

anders zijn dan constatieve taaluitingen. Deze laatste zijn vaststellend, beschrijven 

een toestand en zijn juist of onjuist. De eerste doen iets dankzij de uitgesproken 

werkwoorden en het gebruik van de tegenwoordige tijd en de eerste persoonsvorm. 
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Het zijn taalhandelingen waarvan de geldigheid afhangt van het al dan niet succesvol 

aangepast zijn aan de context waarin ze uitgesproken worden. 

In een tweede fase van zijn onderzoek gaat Austin in op het performatieve 

aspect in de illocutionaire taaldaad – wat een spreker doet in wat er wordt gezegd (een 

belofte, een waarschuwing) – en de perlocutionaire taaldaad – wat de spreker bij zijn 

publiek veroorzaakt door wat er wordt gezegd. De locutionaire taaldaad is de actie 

van het spreken.26 De geldigheid van de illocutie wordt niet bepaald door de intentie 

van de persoon die de taaluiting doet. Beloftes, beweringen of waarschuwingen doen 

wat ze zeggen, door het zeggen. Ze kunnen juist of onjuist zijn op basis van 

werkelijke gronden en tegelijkertijd is hun geldigheid afhankelijk van contextuele 

factoren. De performatieve kracht van de illocutie treedt alleen op als beide partijen in 

de communicatie dezelfde sociale en linguïstisch conventionele context delen. Austin 

situeert het effect van een taaldaad alleen in serieuze of werkelijke situaties. Hij sluit 

als gevolg hiervan de fictieve wereld van de literatuur uit. Culler wijst er echter op dat 

het performatieve van de taal ons helpt om literatuur te beschouwen als taaluitingen 

die een verandering in de wereld kunnen brengen.27 In de volgende hoofdstukken zal 

ik onderzoeken hoe dit laatste ook mogelijk wordt in de fictieve wereld van de visuele 

kunsten. 

De Amerikaanse filosofe Judith Butler bouwt een performatieve theorie rond 

gender op. Butlers performativiteitstheorie wordt door Culler besproken. Ze gebruikt 

hiervoor zowel Austins werk als Derrida’s notie van herhaling en performativiteit.28 

Ze neemt aan dat iemands gender niet bepaald wordt door biologische verschillen 

maar door performativiteit, door wat iemand doet met de bestaande sociale acties die 

onze gender regulariseren. Een taaldaad kan alleen dat wat het benoemt produceren 

als het refereert aan aanvaarde normen die telkens opnieuw hernomen worden. De 

herhaling zorgt ervoor dat de gender die als norm bestaat genaturaliseerd en 

                                                
26 Austin beseft dat constatieve uitingen ook een handeling uitdrukken zoals bijvoorbeeld het geval is 
bij de term “beschrijven”. Sommige uitspraken verzwijgen het expliciete performatieve werkwoord: 
“ik wandel” is in zijn geëxpliciteerde vorm bijvoorbeeld gelijk aan “ik beweer dat ik wandel”. Austin 
heft hier de tegenstelling tussen performatief en constatief op. De tegenstelling wordt vervangen door 
de drie hierboven genoemde aspecten in eenzelfde zin te onderscheiden. 
27 Wanneer Austin afstand neemt van de intentionaliteit van de auteur als determinerend voor het 
geven van betekenis, stemt dit volgens Culler overeen met de standpunten uit de hedendaagse 
literatuurtheorie. 
28 Anders dan Austin stelt Jacques Derrida dat niet de singuliere uitspraak van een persoon maar 
herhalingen de voorwaarde zijn voor performativiteit zowel in werkelijke als fictieve taaluitingen. Een 
performatieve taaluiting die in verschillende contexten opnieuw gebruikt wordt, wordt juist omwille 
van het herhalen geïdentificeerd als een teken dat performativiteit bezit (Culler 2000: 509). 
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gelegitimeerd wordt. De performatieve kracht is niet gebonden aan de autoriteit van 

een persoon maar ontstaat in de herhaling. Dit proces bezit een historische dimensie 

en iemands handelen voldoet nooit helemaal aan het dwingende karakter en de 

verwachtingen die het conventionele genderideaal oproept. De hierdoor ontstane 

afstand biedt de ruimte tot weerstand en verandering. 

Culler merkt op dat Butlers performativiteitstheorie een kritisch denkmodel 

wordt omtrent  

 

(1) the nature of identity and how it is produced; (2) the functioning of social 

norms; (3) the fundamental problem of what today we call “agency” in English: 

how far and under what conditions can I be a responsable subject who chooses 

my acts; and (4) the relationship between the individual and the social change. 

(2000: 516) 

  

Pennycook stelt dat het subject zich al schrijvend vormt en daarom performatief is 

maar dat dit samengaat met een oncomfortabel gevoel. De opvoedkundige Wanda 

Pillow spreekt van een “oncomfortabele reflectiviteit” (2003: 188). Door het woord 

“oncomfortabel” te gebruiken, stellen Pillow en Pennycook beiden dat zowel het 

schrijfproces als de kennisinhouden van een onderzoek risicovolle vragen inhouden. 

Voor Culler is het meest van belang dat Austin een overzicht geeft van de actieve en 

creatieve functie van taal (2000: 506). Tegelijkertijd gaat Cullers notie van 

performativiteit ook uit van een beperking van vrijheid. Keuzes spelen zich af binnen 

sociale normen en verantwoordelijkheid en liggen niet alleen bij degene die de 

taaluiting doet, maar ook in de geschiedenis ervan. In dit licht is de combinatie die 

Pennycook maakt van performativiteit en het oncomfortabele van belang: het 

performatieve subject is niet het vrije subject dat doet wat het wil, maar een subject 

dat een weg moet vinden binnen bepaalde restricties.  

Het idee van een oncomfortabele reflectiviteit brengt ons in contact met de 

begrenzingen van de taal, van gebruikte definities en van ons begrijpen. De mate 

waarin een subject in staat is kennis te maken, bouwt verder op de modellen die er al 

zijn. Pillow stelt zich de vraag waar de grens ligt tussen objectiviteit en subjectiviteit 

als de standpunten van het zelf en de anderen ingebed zijn in een bepaald cultureel 

kader, in machtsrelaties en in verwachtingspatronen. Verder benadrukt Pillow dat 

oncomfortabele reflectiviteit in de praktijk van het kritische denken de moeilijke taak 
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op zich neemt om wat vreemd is vreemd te laten (2003: 177). Naast het blootleggen 

van denkgewoontes en hun vanzelfsprekende strategieën en vooroordelen bestaat er 

een reflectiviteit die continu vragen stelt omdat weten en kennen nooit definitief zijn. 

De wijze waarop Culler performativiteit begrijpt, verschilt van het 

performativiteitsdiscours dat gebruikt wordt binnen het onderwijs. De overheid 

investeert geld in scholen en deze moeten een bepaald product afleveren aan de 

maatschappij, onderling vergelijkbaar zijn en rekenschap geven (Kelchtermans 2012: 

4). De leerkracht wordt een uitvoerder van door anderen vastgelegde en vooraf 

bepaalde doelen. Cullers notie van performativiteit stemt overeen met wat de 

pedagoog Geert Kelchtermans beschrijft als de realiteit van de leraren die geen robots 

zijn “maar actoren die betekenisvol kunnen handelen, keuzes kunnen maken en 

verantwoordelijkheid opnemen” (2012: 7).  

Op grond van de performativiteitstheorie kan gesteld worden dat Maaike’s 

uitspraak “ik begrijp de inhoud van het verhaal niet” niet alleen een vaststelling is 

maar ook een bewering die zijn performatieve kracht haalt uit conventies gedeeld 

door de deelnemers aan het kunstonderwijs en inherent in de opbouw van 

kennisinhouden. Maaike herhaalt de redenering van de voor haar onzichtbare actoren 

die haar duwen in de positie van de onwetende leerling. In de context van de 

opdracht, het zoeken naar een betekenis voor de Madonna met de lange hals, 

interpelleert Maaike mij, haar leerkracht. Het dwingende karakter van de norm die 

door Maaike hernomen wordt, wordt gerelateerd aan mijn positie: ik moet de juiste 

verklaring geven. Maaikes speech act waarin ze zichzelf en mij constitueert, betekent 

dus meer dan de woorden die ze uitspreekt. Maaike’s opmerking is een voorbeeld van 

het kader waarbinnen ik als leerkracht samen met mijn leerlingen keuzes kan maken. 

 

De comfortzone  

De woorden “comfortabel” en “oncomfortabel” wijzen op het spanningsveld van de 

nieuwe lesinhouden. Volgens de Oxford English Dictionary (OED) bestaat 

“comfortable” uit drie delen waarvan de prefix en de suffix de betekenis van het 

middendeel fortis, ofwel kracht, intensifiëren. De suffix –abel gaat terug op het 

Latijnse abilis en drukt, zoals in het woord “capabel”, bekwaamheid maar ook 

vatbaarheid uit, terwijl de prefix con-, ofwel samen, het sociale aspect benadrukt. 

Comfortabel heeft een actieve en passieve betekenis. Iemand stelt een handeling 

tegenover iemand anders. De handeling – dit kan ook een toestand of zelfs een 
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voorwerp zijn – brengt een verandering teweeg waarvoor de persoon al dan niet 

vatbaar is. De OED groepeert verder een aantal gebruikelijke betekenissen die niet 

alleen wijzen op een spirituele, intellectuele en emotionele positieve toestand maar 

ook op een ruimtelijk en lichamelijk aspect. In de negentiende eeuw ontstond in het 

Engels het woord “comforter” dat niet alleen duidt op de persoon die troost maar ook 

op een deken, een sjaal of een kachel die het lichaam warm houdt. De OED vermeldt 

ook dat wij nu spreken van een comfortzone, wat ondermeer betekent: 

 

a place or situation in which a person feels secure or at ease; (chiefly fig.) an 

established pattern of (professional) behaviour which presents few difficulties 

or challenges and yields only acceptable results, but which one is reluctant to 

change.  

 

In de context van het onderwijs gebruikt zowel Lev Vigotsky in zijn “zone of 

proximal development” als Marie-Louise Pratt in haar “contact zone” het woord 

“zone”. Beide concepten suggereren een plaats waar een dynamische interactie tussen 

personen optreedt. Hoewel de Russische psycholoog Vigotsky zijn theorieën reeds 

in1934 neerschreef, worden ze vanwege de politieke isolatie van de Sovjet-Unie pas 

in de late jaren ‘70 in het Engels vertaald. In Vigotsky’s sociaal-constructivistische 

visie op de ontwikkeling van het kind verwijst de zone van naastbije ontwikkeling 

naar het ondersteunen van het leerproces (zie Van de Pol, Volman en Beishuizen 

2010: 272). De actuele ontwikkeling van het kind ontplooit zich door de begeleiding 

van een competenter iemand. Het probleemoplossende en individuele denken ontstaat 

tijdens de sociale interactie en houdt rekening met de voorkennis van het kind. In het 

onderwijs en in de tekst van de New London Group wordt hiervoor de term 

scaffolding gebruikt. Deze metafoor, door Jerome Bruner, Gail Ross en David Wood 

in 1976 geïntroduceerd, benadrukt dat zodra de leerling het probleem onder de knie 

heeft de hulp van de competentere persoon wordt weggenomen zoals steigers rond 

een voltooid bouwwerk. Scaffolding houdt drie opeenvolgende basiscomponenten in: 

de naastbije ontwikkeling, het verminderen van de steun en het overdragen van de 

verantwoordelijkheid. Scaffolding schept een comfortzone waarbinnen de nieuwe 

kennis aangeleerd wordt.  

 Hoe scaffolding werkt, kan ik kort toelichten aan de hand van een observatie 

oefening die altijd plaatsvindt tijdens mijn eerste lessen kunstgeschiedenis in de vijfde 
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Vrije Beeldende Kunsten. Het intermezzo 2 begint met het verslag van het 

groepswerk (Manon, september 2011) en wordt gevolgd door het eindresultaat van 

deze opdracht (Eva, november 2011). Het groepswerk situeert zich in het kader van 

een traditionele vergelijkende stijlanalyse. Om aan te tonen wat stijlanalyse doet, kies 

ik vormelijk sterk tegengestelde werken zoals De eed van de Horatiërs (1784, 

Louvre, Parijs) van Jacques-Louis David en Lady Macbeth neemt de dolk van Henry 

Fuseli (1812, Tate Britain, Londen). De eerste behoort tot de neoklassieke stijl en de 

tweede tot de romantiek. Bij de opdracht van het eindwerk mogen de leerlingen zelf 

een kunstwerk kiezen dat past bij een van de stijlen die ze bestudeerden. Ik vraag ze 

wel om het aantal personages te beperken en een verhalend onderwerp te kiezen.  

Het eerste aspect van naastbije ontwikkeling betekent het stellen van een 

diagnose van het competentieniveau van mijn leerlingen en het aanpassen van de taak 

aan dit niveau. Om dit te bereiken vraag ik eerst aan de leerlingen om een schets te 

maken van het werk. Uiteraard niet om hun tekenkundige talent te beoordelen maar 

om hun fysiek het verschil tussen de werken te laten ervaren. Vervolgens vraag ik hun 

het werk vormelijk te beschrijven. Terwijl ze antwoorden, rangschik ik hun 

opmerkingen op het bord. Naderhand zoeken ze het verband tussen de gerangschikte 

woorden (ruimte, licht, kleur, figuren, textuur en emotionele uitdrukking). De analyse 

van beide schilderijen wordt vervolgens indien nodig met schetsen en volgens een 

vast plan uitgewerkt. Dit directieve gedeelte is ook het ogenblik waarop specifieke 

vaktermen worden aangeduid en uitgelegd. In verband met de ruimte kijken ze of het 

een open of gesloten ruimte is, of deze perspectivisch of met kleur opgebouwd wordt, 

hoe de ruimte verdeeld is en waar de figuren staan in het beeldvlak. In verband met 

het licht laat ik ze kijken naar de herkomst (lichtbron of kleur) en naar de kwaliteit 

(warm, koud, zacht, hard). In verband met de figuren laat ik ze het aanzicht, de 

houding (richting, krachtlijn), de lichaamsbouw (anatomie, verhouding, omtreklijn) 

en de emotionele uitdrukking (gelaatsuitdrukking, houding, lichaamstaal, kijkrichting) 

observeren. Wat de  materiële kwaliteiten of textuur betreft, vraag ik hun na te gaan of 

de materie van de verf al dan niet ondergeschikt is aan deze van de afgebeelde 

voorwerpen. Iedere vormelijke bespreking leidt naar het zoeken van kernwoorden die 

bepalend zijn voor de stijl. Negatieve termen zoals bijvoorbeeld “geen emotie”, 

“onrealistisch” en “onduidelijk” worden vervangen door begrippen die vertellen wat 

het werk wel doet, zoals “een neutrale emotie”, “vervormen” en “suggereren”. Om na 

te gaan of de leerlingen de nieuwe woorden begrijpen, laat ik ze daarna op het bord 
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een begrip tekenen. Bijvoorbeeld een vormvast voorwerp naast een voorwerp 

waarvan de vorm gesuggereerd is. 

De tweede fase van scaffolding, namelijk het wegvallen van de steun van de 

leerkracht, vindt plaats wanneer de leerlingen verdeeld in kleine groepen zelf een 

werk uit één van beide stijlperiodes volgens het plan analyseren en mondeling 

presenteren. Het doel is een nauwkeurige observatie, het gebruiken van vaktermen en 

het vermijden van negatieve beschrijvingen. De derde fase plaatst de 

verantwoordelijkheid bij de individuele leerling. Elke leerling kiest een schilderij 

binnen de gestelde voorwaarden (verhalend, beperkt aantal figuren en in één van de 

besproken stijlen) en maakt een huiswerk waarin het plan gevolgd wordt. Tijdens de 

lessen is de scaffolding eerder statisch. Dit houdt in dat ik de competentie van de 

leerlingen niet individueel volg. Wat de taak betreft, krijgt elke leerling schriftelijk en 

indien nodig mondeling feedback op de eerste versie van de taak. Pas na deze 

dynamische scaffolding krijgt de huiswerk zijn definitieve vorm (intermezzo 2, Eva, 

november 2011). Binnen het kader van de opdracht wordt zo de comfortzone bereikt.  

Scaffolding is een leerproces dat op vele praktische bezwaren botst. Enkele 

van de bezwaren die Lipscomb, Swanson en West (2004) opsommen zijn: de 

tijdrovende manier van lesgeven, de moeilijke identificatie van wat iedere student 

reeds kent en kan, het tekort aan voorbeelden in schoolboeken en een tekort in de 

opleiding van de leerkrachten. Over het effect van scaffolding op de prestaties en de 

betrokkenheid van de leerlingen bestaan veel verschillende meningen.29 Zelf kan ik 

zeggen dat de lessen dynamisch verlopen, dat leerlingen zeer verwonderd zijn dat ze 

zolang observeren zonder zich te vervelen en dat kijken veel minder vanzelfsprekend 

is dan ze dachten. Maar wanneer later de vormelijke bespreking gebruikt wordt in 

dienst van het zoeken naar de betekenis van een werk blijken de meeste vaktermen en 

het nauwkeurige observeren vergeten. Het steeds herhalen van de vaktermen en het 

omzetten van negatieve beschrijvingen naar positieve is een werk van lange adem. 

Uiteindelijk gaat ook alle aandacht naar het eindproduct en het volgen van de 

voorgeschreven procedure zodat conflicten die uit de vormelijke beschrijving kunnen 

groeien uit de weg worden gegaan.  

 

                                                
29 Zie Molenaar, van Boxtel en Sleegers (2012). 
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De oncomfortabele constructie zone 

De wijze waarop mijn leerlingen kennis construeren en hoe ze zich hierin al dan niet 

kritisch positioneren, wordt een les die zich situeert op de grens van de comfortzone. 

Afzonderlijk genomen zijn de beschrijvingen van mijn studenten van Parmigianino’s 

Madonna met de lange hals erg summier (intermezzo 2). Maar samen vormen ze het 

materiaal voor een ruimere lesinhoud met als thema de relatie tussen de enscenering 

van het werk en het ontstaan van hun verhalen en kennis.  

Generalisaties zoals “de blikken van de meisjes” (Hannah), “Maria haar 

vormen zijn zichtbaar” (Ele en Leendert) en “er is een vreemde achtergrond” (Emiel) 

vragen opnieuw een oefening in genuanceerd kijken. Veel studenten reduceren hun 

beschrijvingen tot opsommende vaststellingen. Tineke, Sofie, Ele en Leendert maken 

dit zelf duidelijk in hun lay-out waar de opsomming van de verkeerde verhoudingen 

voorafgegaan wordt door een gedachtestreepje. Om dit te vermijden druk ik ze op het 

hart dat ze steeds na een vormelijke observatie de inhoudelijke en emotionele 

gevolgen moeten opschrijven. Ze kunnen zichzelf hierbij vragen stellen als: 

bevestigen de lichaamstaal en gelaatsuitdrukking de emotie die ik uit de houding kan 

afleiden?  

Liesbeth ziet drie factoren die tijd in de afbeeldingen brengen. Wanneer ze 

schrijft over de afbeelding van de baby waarin tegelijkertijd de geboorte en de groei 

worden weergegeven merkt ze de samenbundeling van verschillende momenten in 

één beeld op. Wanneer ze verschillende taferelen met elkaar verbindt, zoals de 

geboorte met het inschrijven ervan in een register en het geven van een geschenk, 

merkt ze dat zoals in een stripverhaal opeenvolgende tijdssequenties in afzonderlijke 

beelden omgezet worden. Als laatste vermeldt ze dat “de tijd ook wordt aangegeven 

door de blikken die ze (de figuren) naar elkaar geven”. Hier kan ik uitleggen dat 

Liesbeth naar de figuren kijkt en dat het verbinden van de actuele kijktijd met de 

imaginaire tijd van het schilderij haar helpt om zich al dan niet te identificeren met de 

voorgestelde figuren. Sofie schrijft dat wanneer een meisje (links) aankomt met een 

soort kruik het lijkt alsof er op dat moment iets moet gebeuren. Sofie wijst zoals in 

Bernini’s sculptuur David (1623) op de aanwezigheid van een toekomstige actie 

zonder dat het resultaat gekend is. 

Stijn schrijft dat de achtergrond (rechterbenedenhoek) te abstract is voor de 

klassieke stijl. Liselotte ziet zowel het kleine mannetje in de rare achtergrond als de 

zuil die losstaat en geen reden heeft. Ele en Leendert vinden dat het linkerdeel en 
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rechterdeel van het schilderij uit balans zijn. Hun opmerkingen vestigen de aandacht 

op de ruimtelijke constructie van het werk. Stijns vergelijking met de klassieke stijl 

preciseert de plaats van de gebeurtenis. De plaats is de fysiek meetbare vorm van de 

ruimte en maakt deel uit van de geschiedenis van het verhaal (Bal 1979: 52). In een 

schilderij bepaalt de wijze waarop de ruimte geënsceneerd is ook de reactie van de 

kijkers. Stijn merkt op dat de kleine man wegkijkt van het tafereel. Het punt waar de 

man naar kijkt wordt dan een onderdeel van het verhaal en van onze reactie erop. De 

rare ruimte beantwoordt niet aan de conventionele, perspectivische weergave van 

werkelijke ruimtes. De geschilderde ruimtes construeren een bepaald denkbeeld. Zo 

schrijven Ele en Leendert dat de weergegeven wereld niet in balans is. Stijn denkt dat 

de rechterbenedenhoek van het werk met de kleine man een toneelstuk is over Maria 

en haar kind. Het gebruik van de metafoor “de ruimte als theater” verandert de 

betekenis. De rechterbenedenhoek zal daarom een andere interpretatie vragen dan de 

iconografische die zich beperkt tot de identificatie van de man.  

Maaike schrijft dat de vrouw in die tijd voor haar kroost zorgde en dat het kind 

zo groot is voorgesteld omdat het later iets groots moet verwezenlijken. Een aantal 

factoren hebben dit blijkbaar verhinderd. Het kind is dood en het kind is van het 

verkeerde geslacht of misschien een bastaard. Maaike veronderstelt dat de vrouw in 

haar taak van moeder heeft gefaald en dat ze hierdoor de toekomst in gevaar brengt. 

Ze beschrijft een veranderende toestand maar de handelingen zijn niet duidelijk. 

Omdat Maaike in een periode en op een plaats leeft waarin de religieuze verhalen 

over en visuele voorstellingen van de madonna verdwijnen, verliest deze haar 

belangrijke plaats in de interpretatie. Maaike gebruikt wel haar kennis over het 

verleden. “In die tijd” staat iets de relatie tussen de man en de vrouw in de weg. Ze 

weet ook dat “toen” de plaats van de vrouw in de maatschappij bevestigd werd door 

de geboorte van haar kinderen en de zorg voor haar familie. Vervolgens maakt ze 

stilzwijgend de logische redenering dat de vrouw neerkijkt op het dode kind omdat ze 

haar status als moeder niet kan waarmaken. Haar verhaal brengt de actuele visie op 

een patriarchale maatschappij ter sprake.  

Bert schrijft dat de schilder ons wil misleiden door het kleine hoofd, de zuil en 

de titel. Hij stelt dat de kunstenaar de toeschouwers uitlacht. De enscenering verandert 

de affectieve toestand van de toeschouwers. Bert refereert expliciet aan de kunstenaar 

als degene die zijn verontrusting veroorzaakt. Ele en Leendert schrijven dat de 

kunstenaar bewust fouten steekt in zijn werk. De intentie van de kunstenaar wordt 



 118 

hier het verklarende en betekenis gevende principe voor de vorm en het veroorzaakte 

affect. Hun opmerkingen kan ik gebruiken om de problematiek rond de intentie van 

de kunstenaar te verduidelijken.30 Zowel de stijlgeschiedenis als de iconologie 

gebruiken dit principe. Panofsky verklaart eerst de iconografische veranderingen aan 

de hand van de keuzes die kunstenaars maken en situeert deze dan in de 

ontstaanscontext van het werk. Hij zou echter niet akkoord gaan met wat Bert schrijft. 

Berts vertrekpunt schaadt de wetenschappelijke validiteit van zijn methode. Panofsky 

duldt noch subjectieve noch intuïtieve inbreng in de laatste twee stappen van zijn 

werkwijze (1972: 15).  

De lessen waarin de teksten van mijn studenten het object van onderzoek 

worden, leiden enerzijds naar een reflectie die mijn leerlingen comfortabel kan maken 

omdat het de tegenstelling tussen een juist of onjuist antwoord buiten beschouwing 

laat. De comfortabele reflectie spitst zich toe op het begrijpen van de wijze waarop 

mijn leerlingen kennis opbouwen. De oncomfortabele reflectie ontstaat anderzijds uit 

de spanningen met de bestaande kunsthistorische lesinhouden. De kennis van mijn 

leerlingen vermengt actuele inzichten met het verleden, verwijst naar hun emotionele 

reacties en bevat een metafoor die de betekenis kan veranderen. De confrontatie met 

hun verschillende veronderstellingen en onverwachte betekenissen doet het 

prescriptieve aspect van de lesinhoud teniet en laat de positie van de leerkracht als 

inhoudelijk expert wankelen. Oncomfortabele reflectie wijst op wat ons vreemd is en 

ons onzeker maakt. In de modellen van Pillow en Pennycook loopt de weg van het 

oncomfortabele niet naar het herstellen van een comfortabele reflectie, interpretatie en 

situatie. Juist het leren werken met het vreemde en oncomfortabele is van belang. Hier 

blijkt het nut van Mary Louise Pratts essay “Arts of the Contact Zone” (1991). 

Pratts interpretatie van contact gaat in tegen de gebruikelijke betekenis van 

een harmonieuze interactie. Onder het concept “contact zone” begrijpt ze sociale 

ruimtes waar culturen elkaar ontmoeten, tegen elkaar botsen en met elkaar worstelen 

omdat ze gevangen zijn in ongelijke machtsrelaties (1991: 34). Pratt toont aan de 

hand van een bestaand oud document hoe de in de zeventiende eeuw levende Inca 

Guaman Poma de orale en visuele taal van de Incacultuur en de schriftelijke taal van 

de Spaanse cultuur creatief herwerkt. Ze noemt de brief die Poma aan de Spaanse 

koning stuurt een auto-etnografische tekst en een voorbeeld van transculturatie. Met 
                                                
30 Ik behandel de problematiek rond intentionaliteit in hoofdstuk 4. De rol van affect in het 
betekenisproces komt aan bod in hoofdstuk 5. 
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het eerste bedoelt Pratt dat Poma reflecteert op de representaties die anderen, in dit 

geval de Europeanen, van zijn volk en cultuur maken. Met het tweede bedoelt ze dat 

Poma’s reflectie samengaat met de overname van factoren uit de cultuur die zijn volk 

onderdrukt. Verder gebruikt Pratt het voorbeeld van haar zoon Manuel, een student 

uit de vierde graad die bij het vervullen van een schooltaak over een nuttige 

uitvinding de autoriteit van het onderwijzen ondermijnt (1991: 38). Hij moest de 

volgende vragen beantwoorden: welk soort uitvinding zou jou helpen? Hoe en 

waarom? Kunnen anderen genieten van je uitvinding? Helpt de uitvinding je ouders 

en je leerkracht? Manuel stelt een injectie voor die alles wat geleerd moet worden 

onmiddellijk in zijn brein brengt zodat hij meer tijd heeft om te spelen en plezier te 

maken. Anderen kunnen ook deze injectie ook gebruiken en het zou de taak van alle 

ouders verlichten. Zijn weerstand tegen het onderwijs, noch zijn humor kregen 

feedback.  

Met beide voorbeelden toont Pratt aan dat culturen van elkaar verschillen en 

interne contradicties bevatten waardoor ze moeilijk te begrenzen zijn. Conflicten zijn 

daarom moeilijk op te lossen en het geloof in ideale gemeenschappen moet bijgesteld 

worden. Culturen zijn geen abstracte gehelen maar bestaan uit de wisselwerking 

tussen personen en wat de cultuur biedt. Het concept van de contact zone is niet 

eenduidig omdat Pratt zelf de betekenis ervan een drietal keer wijzigt (Hall en Rosner 

2004: 98). Pratt vertrekt eerst vanuit een breed sociaal en publiek domein 

(kolonialisme, slavernij en opvoeding) en spitst zich nadien toe op literatuur en 

literaire kritiek. Vervolgens vervangt ze het onderzoek naar de machtsrelatie door een 

onderzoek naar verschillen tussen niet gedeelde of aan elkaar tegengestelde 

veronderstellingen. Ten slotte verandert ze het vaak niet te traceren dwingende en 

radicale karakter van ontmoetingen in een inventieve interactie waarbij betekenissen 

veranderen en alle kanten kunnen opgaan.  

Lessen in het onderwijs kunnen functioneren als plaatsen waar een contact 

zone kan ontstaan. Maar Pratt waarschuwt dat 

 

one had to work in the knowledge that whatever one said was going to be 

systematically received in radically heterogeneous ways that we were neither 

able nor entitled to prescribe. (1991: 39) 
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Samen aanwezig zijn, interactie en in elkaar grijpen worden centrale eigenschappen 

van de contactzone. Omdat een onderhandeling niet noodzakelijk tot een oplossing 

leidt, stelt Pratt safe houses voor die ik naar analogie van een vertrouwenspersoon 

vertaal als vertrouwensplekken (1991: 40). Het zijn plaatsen die bescherming bieden 

tegen onderdrukking en waar het vertrouwen na emotioneel geladen en inhoudelijk 

complexe discussies hersteld kan worden. Ze laten toe om later terug te keren naar de 

contactzone.  

Mary Rosner en Mark Hall constateren aan de hand van voorbeelden uit de 

praktijk van het lesgeven dat de onderhandelingen binnen de contactzone en de 

vertrouwensplek te ideaal voorgesteld zijn. Ze bespreken twee lessen gegeven door 

Janice Wolff en Richard Miller. Wolff gebruikt Pratts concept in een les rond de 

verschillen tussen geschreven en orale cultuur (Hall en Rosner 2004: 104). Ze stelt 

zichzelf voor als de zone van de geschreven cultuur en haar leerlingen als de zone van 

de orale cultuur. Wanneer haar leerlingen die dichotomie verwerpen en de 

onderhandeling niet tot stand komt, realiseert ze zich dat de vertrouwensplek niet 

altijd werkt en dat haar leerlingen in de door haar vooropgestelde indeling geen 

inspraak krijgen. Miller gebruikt de essays van zijn leerlingen over haatdragende 

uitspraken (Hall en Rosner 2004: 106). Hij brengt de verschillende visies van zijn 

leerlingen over dit onderwerp in de contactzone en onderzoekt tijdens de bespreking 

welke culturele krachten aan hun standpunten ten gronde liggen. Het gevolg van dit 

contact is geen onderhandeling maar een kritisch bewustzijn van de denkpatronen van 

zijn leerlingen. Miller kan de leerling die vindt dat haatdragende uitspraken moeten 

kunnen niet in de contactzone brengen.  

In haar boek Voice as Process suggereert Lizbeth A. Bryant het concept 

contactzone te vervangen door constructiezone (2005: 96). Bryants ontwikkelt haar 

visie aan de hand van de sociale en dialogische visies op discours van Pratt en 

Mikhail Bakhtin (2005: 94). Pratt situeert de contact zone in het verschil tussen 

culturen en Bakhtin in de omgang met de beschikbare woorden en ideologische 

standpunten van anderen. Volgens Bakhtin is de externe stem die autoriteit 

vertegenwoordigt tegengesteld aan de interne stem die de woorden van de ander in 

zich opneemt en er een moeilijke dialoog mee aangaat (Bryant 2005: 95). Bryant 

werkt met haar adolescente leerlingen rond het schrijven van essays en wil een plaats 

geven aan hun stem, ook wanneer deze afwijkt van de culturele normen.  
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Wanneer Jason, één van Bryants studenten, zijn portfolio met vijf teksten 

inlevert, gebruikt hij in de vier eerste teksten verschillende stemmen. Afwisselend zijn 

dit een politieke stem (onderwerp), een traditionele, academische stem en een 

dagelijkse denigrerende stem. In de dagelijkse stem gebruikt Jason beeldende, 

performatieve taal. Zo vergelijkt hij het senaatsgebouw met een “chrome dome” en 

een gerespecteerde senator met een “cue ball” (Bryant 2005: 24). Bij de eerste 

evaluatie van zijn vijfde tekst adviseren Jasons medestudenten dat hij zou moeten 

reflecteren op zijn taalkeuzes, de organisatie van zijn tekst en zijn argumentatie. Hier 

moet hij rekening houden met wat academische teksten aanbevelen zonder dat hij zijn 

dagelijkse stem opgeeft. Bryant vindt dat in het kader van een schoolopdracht de 

stemmen van Jasons essays bewaard mogen blijven. Ze stelt vast dat Jason zijn 

sarcastische, dagelijkse stem niet wil omzetten naar een academische. Omdat Bryant 

niet zozeer het product maar het proces van deze flexibele, pedagogische attitude 

onderstreept, gebruikt ze de term “constructie”. Ze beschouwt dit proces als een cirkel 

van ontmoeting, engagement, onderhandeling, verwerping en integratie (Bryant 2005: 

88). Deze activiteiten zijn niet lineair.  

Met onderhandeling bedoelt Bryant dat de dissidente stem van een leerling een 

kans moet krijgen. Wel vraagt ze dat ze hun weerstand tegen regels en normen op een 

academische wijze leren beargumenteren. De constructiezone verwijst in Bryants 

vakgebied naar het problematische proces tussen de ontmoeting van een persoonlijke, 

kwetsbare en in de streektaal geuite stem met een deskundige, gezaghebbende en in 

de academische taal geuite stem (2005: 96). De kennis die dit met zich meebrengt, is 

een gedeelde kennis. Ze verschilt van de traditionele van bovenuit opgelegde, 

didactische transpositie maar ook van de kritische analyse die de New London Group 

voorstelt. De kritische analyse in de praktijk van de les richt zich volgens hen op het 

begrijpen van het redeneringsproces en het denaturaliseren of vreemd maken van de 

vertrouwde kennis met een speciale aandacht voor machtsrelaties (Cope en Kalantzis 

2009: 182).  

Bryant stimuleert niet alleen haar studenten maar ook leerkrachten om risico’s 

te nemen in hun manier van schrijven en denken (2005: 72). In plaats van het 

bezielende woord van de leerkracht schuift Bryant een leerkracht naar voren die zelf 

veranderingen ondergaat en reflecteert op zijn of haar evolutie. Bryant pleit voor een 

leerkracht die zich kwetsbaar opstelt ten opzichte van zijn of haar leerlingen. De 

kwetsbaarheid van de leerkracht kan alleen performatief worden door te 
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experimenteren en risico’s te nemen. Het concept van de constructiezone dat Bryant 

voorstelt en waar ik mij wil bij aansluiten, bevat een hoog oncomfortabel gehalte. 

Alle deelnemers aan de les, het kunstobject, de bestaande kunsthistorische uitleg, de 

studenten en ikzelf vormen samen de plaats waarbinnen een oncomfortabele reflectie 

geconstrueerd wordt. De term oncomfortabel benadrukt dat de constructie zone een 

affectieve kwetsbare plaats is waar het vertrouwde kritisch benadert wordt en het 

vreemde of de dissidente stem bestaansrecht krijgt.  

 

Lesvoorbereidingen: de stap naar een kritisch en genetisch bewustzijn 

Terugblikkend op Rüsens theorie betekent een oncomfortabele constructiezone een 

verandering van het traditionele en exemplarische historisch bewustzijn. Rüsens 

kritisch en genetisch historisch besef schort de lineaire continuïteit tussen verleden, 

heden en toekomst op. Deze benadering vraagt een kritische attitude waarbij de 

veronderstelde universele ideologische en morele normen geconfronteerd worden met 

verhalen die andere waarden voorstellen (Rüsen 2006: 74). De geschiedenis wordt als 

een constructie beschouwd en geproblematiseerd. In het genetisch historisch besef 

domineert het bewustzijn dat veranderingen en dus verschillende standpunten in de 

verschillende tijdsdimensies betekenis geven aan elkaar (Rüsen 2006: 76). De 

historische identiteit veronderstelt een subject dat zich bewust is van zijn of haar 

inbedding in de geschiedenis en van een maatschappij die continu aan veranderingen 

onderhevig is. Anders dan de traditionele, exemplarische en kritische vormen van 

historisch besef wordt verandering nu beschouwd als een blijvende ontwikkeling. 

Rüsen brengt een idee van vooruitgang naar voren dat het transformerende aspect in 

hoop omzet. Het betekenis geven en het nemen van beslissingen gebeurt nu immers 

binnen een gemeenschap die communiceert over en rekening houdt met een pluraliteit 

aan standpunten. Van belang hierbij is dat leerlingen begrijpen dat de performatieve 

kracht van de woorden en de visuele beelden die zij en anderen gebruiken een 

welbepaalde maar steeds veranderende relatie tot een discours heeft. 

Om de pluraliteit en verandering van perspectieven toe te lichten, stel ik nog 

een laatste en korte oefening voor waarbij de teksten van mijn studenten en die van 

Gombrich en Janson met elkaar in dialoog treden. Wat ze zeggen, hoe ze het zeggen 

en het effect ervan op de lezers wijst op een verandering binnen een netwerk van 

discours. Ik beperk hier de lesvoorbereiding tot een constaterende vergelijking tussen 
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het begrip harmonie zoals Gombrich dat opvat, het begrip creativiteit dat Janson 

hanteert en de betekenis die mijn studenten aan beide begrippen geven.  

Bert schrijft in zijn tekst dat Parmigianino de toeschouwers uitlacht door het 

bewuste gebruik van verkeerde verhoudingen, de zuil en de titel. Bert verbergt zijn 

eigen emotie door deze toe te schrijven aan de toeschouwers. Toch slaagt hij erin dit 

negatieve gevoel aanvaardbaar te maken omdat hij de oorzaak en 

verantwoordelijkheid van zijn affectieve reactie bij de intentie van de kunstenaar 

plaatst. Bert kan zijn antwoord vergelijken met Jansons tekst en reflecteren op zijn 

emotionele reacties en impliciet evaluerende attitude. Zijn verontwaardiging omtrent 

de vervorming lijkt op Jansons obsessie met de kille elegantie van de madonna. 

Terwijl Janson de nieuwe, esthetische categorie van “visionaire kunst” aanhaalt om 

het werk alsnog goed te keuren, gebruikt Bert het naïeve en conventionele aspect van 

nabootsing. Berts zogenaamd subjectieve reactie is ingebed in een traditionele, 

culturele norm die een directe relatie verwacht tussen de observatie van de 

werkelijkheid en de kunde van een kunstenaar. Zijn esthetische evaluatie verschilt van 

die van Gombrich, die nabootsing onderscheidt van de illusie van de werkelijkheid, 

een aspect van het concept van harmonie. De weergave van de werkelijkheid is een 

illusie omdat schilders altijd aspecten van reeds bestaande schilderijen in hun werk 

overnemen. Het samenspel van de observatie van de werkelijkheid en de verwerking 

van bestaande conventie lokt de reactie van de toeschouwers uit alsof ze te maken 

hebben met een gebeurtenis uit de werkelijkheid.  

Het begrip harmonie kan verder getoetst worden aan het antwoord van Ele en 

Leendert. Ze vinden het schilderij in zijn totaliteit niet mooi maar wel creatief. Wat 

Gombrich als het tweede aspect van harmonie beschouwt, namelijk de evenwichtige 

relatie tussen het geheel en de onderdelen, is ontwricht. Het expliciet tonen van de 

ontwrichting “trekt wel aandacht doordat (zodat) je er moet over nadenken”. In hun 

ogen krijgt de relatie harmonie-disharmonie een bijkomende betekenis. Deze 

functioneert als een middel om kennis op te bouwen en is daarom creatief. Hun 

invulling van het begrip creativiteit, een actie van de schilder die anderen aanzet tot 

denken, verschilt van Janson, die creativiteit als een onmiddellijke ervaring met het 

tijdloze, het oorspronkelijke beschouwt. Afgezien van de al dan niet historische 

correctheid van hun antwoord nemen Leendert en Ele aan dat de schilder geen a priori 

bestaand idee illustreert maar zich actief engageert in een maatschappelijk debat over 
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het geloof. Zijn stijl getuigt van zijn deelname aan de geschiedenis en is performatief 

– het doet de toeschouwers nadenken over wat en hoe ze interpreteren.  

Dit is een gunstig moment om aan mijn studenten Marcel Duchamps Fountain 

(1917) te tonen en na te gaan hoe deze kunstenaar zich engageert om vanuit zijn 

kunstenaarschap de esthetische ervaring en de opname van kunstwerken in de canon 

te problematiseren. Zijn subversieve werk stimuleert een deconstructie van 

bijvoorbeeld Gombrichs theorie, die de observatie van de natuur als een noodzakelijk 

onderdeel beschouwt in het maken van kunst. Tegelijkertijd laat dit radicale werk ook 

de discussie toe over de wijze waarop werken die door hun visie op schoonheid het 

kunsthistorische instituut ondermijnen later al dan niet door hetzelfde instituut 

gerecupereerd worden. De Madonna met de lange hals bezit wat dat betreft een hele 

geschiedenis. Het schilderij is circa 1534 gemaakt in opdracht van het echtpaar 

Tagliareffi-Baiardi voor de familiekapel in de kerk Santa Maria dei Servi te Parma, 

onafgewerkt gebleven en pas in 1542 in de kapel opgehangen. Giorgio Vasari schrijft 

er rond 1550 een lovende tekst over, Ferdinando de Medici koopt het in 1698, de 

kunsthistoricus Burckhardt verwerpt het maniërisme, zijn student Heinrich Wölfflin 

geeft de stijl in zijn algemene principes van stijlinterpretatie (1915) geen afzonderlijke 

plaats, Friedlander recupereert het (1914) en sinds 1948 hangt De Madonna met de 

lange hals in het Uffizi. Aan de hand van deze neergeschreven historische bronnen 

kunnen mijn studenten de verschillende veronderstellingen en veranderingen ervaren 

omtrent de esthetische evaluatie. De discussies rond de canon bieden niet de 

zekerheid waarnaar ze verlangen. De oncomfortabele constructiezone leert ons naast 

de kennis zelf en de deconstructie van vertrouwde kennis, te reflecteren op het 

moeilijke proces van de wijze waarop kennis ontstaat.  

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik de lessen kunstgeschiedenis afwisselend als een comfortabele 

en een oncomfortabele constructiezone beschouwd. De sociaal-constructivistische 

pedagogiek van de New London Group (1996) streeft reeds naar de participatie van 

de leerlingen in de opbouw van kennis en naar de verandering van de vorm en de 

inhoud van die kennis. Alle deelnemers aan de les, het kunstobject, de bestaande 

kunsthistorische uitleg, de kennis van de leerlingen en deze van de leerkracht worden 

samen het onderzoeksobject voor de kritische benadering van de vertrouwde kennis. 

Het door Culler beschreven model van performativiteit sluit goed aan bij het 
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programma van de New London Group. Het is een kritisch denkmodel dat de relatie 

tussen sociale normen, de vorming van het subject, agency en sociale verandering 

onderzoekt. Agency stelt zich de vraag onder welke voorwaarden een 

verantwoordelijk subject zijn acties kan kiezen. De oncomfortabele constructiezone 

van kennis plaatst deze voorwaarden in het loslaten van de veilige en prescriptieve 

lesinhouden en het werken met de vreemde of dissidente stem van de leerlingen.  

De participatie van mijn leerlingen veronderstelt een onderzoek naar de wijze 

waarop zij kennis opbouwen, de positie die ze zichzelf al schrijvend en sprekend 

toekennen en de interactie tussen hun kennis, de kunsthistorische kennis en deze van 

andere domeinen. Dit verruimt de identiteit van de enthousiaste leerkracht die het 

leerplan voorschrijft. Wanneer de lesinhoud zich beperkt tot stijlgeschiedenis en 

iconologie wordt de rol van de leerkracht die van een mentor. Deze begeleidt de 

leerlingen in het aanleren van strategieën voor het observeren, herkennen en 

memoriseren van vooraf bestaande en gefixeerde lesinhouden. Een oncomfortabele 

constructiezone vraagt dat leerkracht zijn of haar kwetsbaar geworden plaats 

performatief maakt door risico’s te nemen, te experimenteren en te reflecteren op zijn 

of haar veranderingen (Bryant 2005). 

In dit eerste deel van mijn studie zocht ik voornamelijk een antwoord op de 

vraag: What does today’s culture mean  to these paintings? een omkering van Bals 

vraag: What do these paintings mean to today’s culture? (1999: 12) Het leerplan 

kunstgeschiedenis beperkt “today’s culture” tot de stijlgeschiedenis die net als de 

iconologie de tijd en de socioculturele omgeving begrenst tot het verleden. De 

observaties en interpretaties van mijn leerlingen en actuele theoretische en 

pedagogische inzichten bieden de mogelijkheid om aan “today’s culture” een andere 

betekenis te geven. De verhalende inhoud en de affectieve reactie van mijn leerlingen 

verankeren zich in het kunstwerk, het kunsthistorische discours, opgedane ideeën uit 

andere domeinen en de talige omzetting van hun interpretaties. Mijn leerlingen hierop 

attent maken opent de mogelijkheid om hun verlangen naar een coherente maar 

eenduidige en dominante uitleg te doorbreken. Wanneer verschillende standpunten en 

tijden ingezet worden, kan een gesprek ontstaan tussen alle deelnemers aan kennis. 

Dit meervoudige proces is noch voor de leerkracht noch voor de leerlingen op 

voorhand gekend. Het speelt zich af in de oncomfortabele constructiezone van een les 

en de daaropvolgende lesvoorbereiding. Het produceert een onzekere want steeds 



 126 

veranderende kennis die zoals uit het laatste hoofdstuk zal blijken, de betekenis van 

een kunstwerk kan veranderen. 

In het volgende deel van mijn studie werk ik verder met Bals vraag: “What do 

these paintings do to today’s culture?”. Parmigianino’s Madonna met de lange hals 

bezit de kracht om wat als vanzelfsprekend aangenomen wordt te ontwrichten. De 

voorwaarde om dit te aanvaarden is dat mijn leerlingen beseffen dat het kunstwerk en 

visies van anderen samen met hun standpunt een gelijkwaardige interactie kan 

vormen. In het volgende hoofdstuk onderzoek ik de oorzaak van het achterwege 

blijven van deze interactie. Omdat ik veronderstel dat het engagement van mijn 

leerlingen met de kunstgeschiedenis het sterkst aanwezig is wanneer ze zelf kunst 

maken, vraag ik hen naar de wijze waarop zij de relatie tussen het vak 

kunstgeschiedenis en hun vakken praktijk ervaren. Hieruit zal blijken dat hun 

verbondenheid aan de groepsidentiteit problematischer is dan het leerplan het 

veronderstelt.  
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Intermezzo 3 

 

Hoe ervaren jullie de relatie tussen de vakken praktijk en kunstgeschiedenis?  

De ondervraagde leerlingen  zitten in het vijfde jaar Kunsthumaniora Sint-Lucas 

Gent, afdeling Vrije Beeldende Kunsten. De vraag werd gesteld tijdens de les 

kunstgeschiedenis op 19 februari 2004. 

 

Een echt verband is er niet zo. Het is eerder naarmate je een aantal jaren op Sint 

Lucas zit en ervaring opdoet je alsmaar meer over kunst te weten komt. Met die 

basis bouw je je eigen kunst op of leer en begrijp je beter de lessen kunstinitiatie 

en kunstgeschiedenis. Maar de relatie tussen de vakken op school is er 

misschien wel maar zien we die wel? Elk vak gaat wel over kunst dit en kunst 

dat maar we zien uiteenlopende zaken dus die link leggen is niet zo simpel. [....] 

Persoonlijk link ik de praktijkvakken en de theorielessen over kunst niet echt 

aan elkaar. Het lijken voor mij twee aparte werelden. Maar onbewust zal ik wel 

de verbanden met elkaar leggen. [....] Kunst zien en kunst maken is totaal 

verschillend. (Anne) 

 

Bij mij persoonlijk merk ik dat het zien en onderzoeken van schilderijen een 

drijfveer is tot zelf schilderen. [....] Ik betrap mezelf erop dat er gedachten door 

mijn hoofd spoken als ik aan het werken ben (daar moet ik op letten, dit doe ik 

beter niet, die deed dat zo ...). En die gedachte houd ik over aan de lessen. Je 

ziet van alles wat bruikbaar is in je werk. Ik ben ervan overtuigd dat ik dat niet 

zou zien zonder de lessen kunstgeschiedenis en kunstinitiatie. We leren nu beter 

kijken. Nee, we leren zien. Het is ook handig om in het dagelijkse leven dingen 

te herkennen. Misschien bouwen we nu gewoon een basiskennis op. [....] Bij 

mijn eigen werk inspireer ik me liever niet op bestaande dingen omdat ik wil 

zien tot wat ik zelf in staat ben, zonder bewuste invloeden. Maar een basis heb 

je altijd nodig. (Blue) 

 

Kunstgeschiedenis is voor mij niet echt iets waar ik aan denk als ik met de 

praktijk bezig ben. Er is wel altijd iets dat er in mee speelt maar niet zover terug 

in de tijd zoals in de middeleeuwen of de nieuwe tijd maar eerder de 

voorgangers van de laatste 100 jaar en daar eerder de nadruk op leggen omdat 
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we misschien iets van die mensen kunnen leren voor in de praktijk. Maar 

natuurlijk moet ge wel weten vanwaar dat komt maar niet zo uitgebreid 

daarvoor. (Jan) 

 

[....] Ik vind de lessen kunstgeschiedenis een essentieel onderdeel van onze 

opleiding en misschien zie ik het verband tussen kunstgeschiedenis en praktijk 

niet zo duidelijk maar toch besef ik het nut van die kennis van wat voorheen 

gebeurde en ons tot de kunst van vandaag leidt. Het zal ons niet veel 

beïnvloeden (naar ons werk) maar het is toch onmisbaar, zoals je de 

voorgeschiedenis van het land waar je woont ook moet kennen als goede burger 

en bewuste bewoner van dit land. [....] (Sofie) 

 

Je leert bij over verschillende manieren waarop kunstenaars zich uiten en dat 

helpt ook om jezelf te kunnen uiten. En met hulp daarvan ga je in de 

praktijkvakken zoeken wat jou het beste ligt, ga je manieren uitproberen. En 

door de kunstgeschiedenis en kunstinitiatie krijg je ook een andere manier van 

denken. Je ziet iets en zoekt erachter waarom deed de kunstenaar dat zo of zo? 

Maar daardoor ga je dat ook in je eigen werk doen, je gaat er meer over 

nadenken en het niet gewoon maken omdat het zo mooi is. Je gaat linken leggen 

tussen wat je doet en hoe je denkt. Je neemt niet gewoon een kleur omdat het 

mooi is maar omdat het past op je blad. Je denkt erover na. (Anouck) 

 

[....] Ik denk wel, doordat we zoveel voorbeelden zien dat we misschien sterker 

staan, behalve moest je nog nooit kunst hebben gezien en proberen kunst te 

maken. Maar in de praktijk leren we geen kunst maken, we leren de stiel: 

tekenen, houtkappen... om daar later iets mee te doen. Je leert wel trucjes (zoals 

de driehoek met de brede basis) die je kan toepassen in de praktijk. Maar dat is 

vals spelen. Dan komt het niet uit jezelf maar uit de theorie. Ik denk dat je niet 

vanuit de theorie kunst kunt maken, dat komt van ergens anders. Je leert jezelf 

wel in het groter geheel van kunst (tijd) plaatsen. (Laura) 

 

De vakken kunstgeschiedenis en kunstinitiatie vormen voor mij een goede basis 

om kunst beter te begrijpen. Of het een directe invloed heeft op mijn persoonlijk 

werk weet ik niet. Maar het is interessant om de verschillende technieken te 
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leren kennen en die dan uit te proberen. Dit zou voor mijzelf dan meer invloed 

hebben op mijn vrije tijd want in de lessen schilderen bijvoorbeeld zijn we niet 

zo vrij om onze eigen wil te volgen. [....] (Alexandra) 

 

[....] En je hebt geleerd hoe ze ontstaan zijn. Dan ben je veel nieuwsgieriger. En 

de werken die we in klas bespreken zorgen ervoor dat je nu een bepaalde soort 

manier van schilderen zelf uitprobeert [....] (Marieke) 

 

[....] In kunstinitiatie krijgen we gedetailleerd uitleg over colorfield-paintings. 

Daarover heb ik al een paar keer geprobeerd iets te maken, natuurlijk in het 

klein. [....] (Gaia)  
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Sam en Elisabeth interpelleren hun leerkracht kunstgeschiedenis. 

 

Elisabeth antwoordt op de vraag over de relatie tussen de vakken praktijk en 

kunstgeschiedenis (19 februari 2004). Sam antwoordt op de vraag over de betekenis 

van Parmigianino’s Madonna met de lange hals (intermezzo hoofdstuk 3, 13 maart 

2008).31  

 

[...] Sowieso als je naar kunst kijkt, als je kunst een beetje kent, zal je zelf beter 

kunst kunnen maken. In de lessen kunstgeschiedenis zien we werken die vast 

veel boeiender zijn dan papieren zakjes schilderen en dan word je alleen jaloers. 

(Elisabeth, 2004) 

 

Wat het meest ophef zou veroorzaken is denk ik de zéér vreemde baby, hij is te 

groot en uit proportie. De madonna zelf heeft een te lange nek, maar haar 

handen zien er ook een beetje vreemd uit. Ik kan niet zeggen of dit werk 

thuishoort in de geschiedenis van de kunst: want mijn definitie van kunst is niet 

die van een ander. Wel kan ik zeggen dat ik het goed geschilderd vind, en hij 

wel mag geprezen worden voor zijn bekwaamheid. Het lijkt mij een tafereel dat 

zich afspeelt na een bevalling maar het kind is misvormd en lijkt dood. Om 

eerlijk te zijn spreekt zo’n onderwerp mij niet aan, ik heb liever oorlogen of 

mythologische onderwerpen. (Sam, 2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Omdat  Sam een uitgesproken subjectief standpunt inneemt en mij als leerkracht interpelleert, kies 
ik ervoor om zijn antwoord in dit hoofdstuk te behandelen. 
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Afbeelding 4. Mona Hatoum, Corps étranger, 1994, technische tekening.32  

 

 
 

                                                
32 De kunstenares Mona Hatoum (1952) leeft en werkt in Londen, Berlijn, Parijs en Tel Aviv. Corps 
étranger bestaat uit een cilindrische structuur, een videoprojector, vier luidsprekers, een videoband 
kleur, Pal en wordt bewaard in het MNAM, Centre Pompidou, Parijs. Een fragment van de video is te 
vinden op http://www.newmedia-art.org/cgi-bin/show-oeu.asp?ID=150000000007761&lg=FRA 
(geconsulteerd op 30 januari 2014).  
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Afbeelding 5. Foto’s van Corps étranger in Mieke Bal, Quoting Caravaggio. 

Contemporary Art, Preposterous History (1999: 144). 
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Mona Hatoums installatie Corps étranger (1994) en ik maken een verhaal33 

 

De installatie Corps étranger bestaat uit een kleine, hoge, ronde kamer. Binnen 

projecteert de kunstenares Mona Hatoum in een cirkel op de grond met een 

diameter van meer dan een meter endoscopische beelden van de binnen- en 

buitenkant van een lichaam. De harde, gladde en witte buitenwand van de 

kamer is weinig uitnodigend maar de ronde, kleurrijke projectie die zich fel 

aftekent tegen de grond werkt aanlokkelijk. Ik besluit om naar binnen te gaan.  

Eenmaal in de installatie kan ik net tussen de wand en de projectie staan. 

Rechtopstaand observeer ik de haarscherpe en sterk vergrote endoscopische 

beelden van de projectie. De camera zwerft rond de huid van het lichaam en 

dringt langs de openingen ervan naar binnen om de bewegende, van kleur en 

textuur veranderende organen te tonen. Ik kijk naar wat zich op de grond 

afspeelt. Soms herken ik lichaamsdelen en soms helemaal niet. Soms zijn ze 

haarscherp en soms zijn het wazige kleurvlekken. De donkere kamer baadt 

afwisselend in een witte, oranje of fel blauwe gloed. Ik vind de beelden 

prachtig. Het ritmische geluid van het hart, het schurende geluid van de camera, 

het klotsen van de maaginhoud en het zachte van de inwendige organen 

begeleiden de beelden. 

Wanneer het filmische beeld van een oogbal in de lichtcirkel verschijnt, schrik 

ik. Het is groot, vervormd en de iris bruingeel. De camera beweegt maar het 

gefilmde oog niet. Het is leeg. Ik steek plots de grens van de cirkel over. Alles 

verandert.  

Hatoums lichaam verliest haar gedaante.34 Kleurvlekken raken mijn lichaam. 

Warme rood-roze en killere blauwe kleuren omhullen mij. Op de grond 

verandert haar lichaam onophoudelijk. Grijze en doorschijnende kleurvelden 

vloeien in en uit elkaar. De dansende transparante kleurvlekken doen de textuur 

van mijn huid en mijn kledij oplichten. Ik beweeg om het effect van de tastbare 

kleurenpracht te vergroten maar kan de beweging van haar kleurvlekken niet 

                                                
33 Mijn eerste ontmoeting met Corps étranger vond plaats tijdens een schoolreis naar Parijs (2004). 
Samen met mijn leerlingen bezocht ik het Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou.  
34 Pas na mijn bezoek verneem ik dat het getoonde lichaam dat van Mona Hatoum zelf is. Ik gebruik 
de term ‘Hatoums lichaam’ om het verschil tussen mijn lichamelijke interventie en een ander lichaam 
aan te duiden.   
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volgen. Mijn lichaam wordt steeds hectischer. Ik kan mij niet herinneren of ik 

het geluid nog hoor.  

Plots klinkt “Maar mevrouw, wat doe je daar allemaal?” Het blijkt dat mijn 

leerlingen al een tijdje in de tentoonstellingsruimte staan en mijn performance 

door de opening van de installatie in de volle lichtcirkel observeren.  
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Hoofdstuk 4 

Wanneer autonomie verschilrespect hindert 

 

Inleiding 

De uitspraken van Elisabeth en Sam alsmede mijn ervaring met Mona Hatoums Corps 

étranger hebben gemeen dat ze mij interpelleren: de eerste twee als leerkracht, de 

laatste als persoon die een kunstwerk observeert en ervaart. Elisabeth maakt een crisis 

door omdat ze denkt dat de absolute identificatie met de kunstenaars uit de canon, 

haar object van verlangen, tegengewerkt wordt. Sams tekst verwijst naar een 

narcistische identificatie. Zoals de mythologische figuur Narcissus dreigt dit 

verlangen hem te vernietigen. Het maakt hem sprakeloos. Corps étranger 

destabiliseert mij door middel van een krachtig visueel teken. In de woorden van 

Bryant zijn de drie casestudies “dissident voices”. Ze breken alle drie de wezenlijke 

binding van een persoon aan een groep. Uit wat Blue schrijft — “ik wil zien tot wat ik 

zelf in staat ben, zonder bewuste invloeden. Maar een basis heb je altijd nodig” blijkt 

dan weer dat die breuk niet zo scherp is. Voor Anouck is de kennis van de 

“verschillende manieren waarop kunstenaars zich uiten” een hulpmiddel om te 

“zoeken wat jou het beste ligt”. 

Het gebrek aan eenduidigheid in de antwoorden van mijn leerlingen is 

verwarrend. Als leerkracht brengen ze mij in een oncomfortabele positie. Enerzijds 

wil ik hun gevoel van autonomie respecteren en anderzijds de band met het vak 

kunstgeschiedenis behouden en verbreden tot andere vakdomeinen. In het eerste deel 

van deze studie onderzocht ik hoe de traditionele kunstgeschiedenis het werken met 

de stem van mijn leerlingen verhinderde. In dit hoofdstuk wil ik nagaan waarom en 

hoe leerlingen en leerkracht op hun beurt de relatie met een kunstwerk en 

vernieuwende inzichten in de weg staan. Het dwingt mij tot het stellen van de 

volgende vraag: op welke wijze kan ik de aantrekking tot en de afstoting van het vak 

kunstgeschiedenis beter begrijpen en bruikbaar maken in mijn lessen zonder dat ik 

deze spanning te niet doe? Met dit laatste streef ik een open houding na die nodig is 

om te begrijpen dat kunstwerken wanneer ze het woord nemen, zoals in de twee 

laatste hoofdstukken van mijn studie, onze culturele opvattingen kunnen veranderen. 

De analyse van de teksten over de relatie kunstgeschiedenis en praktijkvakken 

en de antwoorden van Sam en Elizabeth laten mij toe de factoren die de ervaring van 

mijn leerlingen veroorzaken te isoleren. Het eerste probleem betreft de vraag of het 
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afstoten van het vak kunstgeschiedenis te wijten is aan de wijze waarop zij autonomie 

hanteren. De filosoof Axel Honneth leert ons dat erkenning voorafgaat aan de opbouw 

van kennis (2008: 41). Erkenning staat altijd in relatie met de anderen en met de ons 

omringende wereld en is onmisbaar voor de opbouw van ieder subject en zijn of haar 

kennis. Honneth stelt dat autonomie een afdwingbaar moreel recht is van erkenning 

(Van Leeuwen 2003: 98). Deze eigenschap beantwoordt echter niet aan de visie van 

mijn leerlingen die kunstgeschiedenis alleen als een noodzaak en hulp ervaren. Om dit 

tweede probleem te verduidelijken, gebruik ik de notie van “verschilrespect” zoals die 

door de filosoof Bart Van Leeuwen gedefinieerd wordt (2007: 181). Verschilrespect 

is de erkenning van de wezenlijke binding van een persoon of groep aan een bepaalde 

cultuur. Ze hangt van goede wil af en is daarom ook moreel van aard. 

Het derde probleem situeert zich rond het al dan niet aanwezige verlangen van 

mijn leerlingen tot identificatie met de aangeboden kennis. Erkenning en 

verschilrespect veronderstellen een proces van identificatie. Elisabeths en Sams 

antwoorden confronteren mij met een extreem verlangen om kennisinhouden ofwel te 

aanvaarden ofwel te verwerpen. Erkenning en verschilrespect gaan hier niet op in. 

Daarom beroep ik mij op de psychoanalytica Julia Kristeva die de narcistische 

identificatie met een object van verlangen beschouwt als een noodzakelijke fase in de 

ontwikkeling van adolescenten (2010: n. pag.). Het geloof van adolescenten in het 

bestaan van een absoluut ideaal object is bedreigend wanneer het niet ter discussie 

gesteld wordt. Passie kan dan veranderen in (zelf)vernietiging. Kristeva adviseert de 

begeleiding van jongeren om de gevaren van een narcistische identificatie met een 

ideaal object tegen te gaan (2010: n.pag.). 

Een houding van erkenning en verschilrespect omvat de actieve en constante 

bevestiging van de waarde die mensen en dingen bezitten. Wanneer deze 

verbondenheid vergeten wordt ontstaat volgens Honneth “reïficatie” (2008: 52). Dit is 

een valse gewoonte van interpretatie die de andere reduceert tot een zwijgend subject. 

De pedagoge Deborah Britzman ontwikkelt een psychoanalytische visie op het 

lesgeven die aan het zwijgende subject erkenning schenkt. Ze werkt met onverwachte 

emoties, onbewuste verlangens en de weigering van kennis (Britzman 2007). Het 

verlangen bevat altijd de ontmoeting met het vreemde of met wat nooit definitief te 

kennen is maar omdat het ontstaat in relatie tot het socioculturele kader kan het wel 

besproken worden. Om Elisabeths en Sams problematische identificatie in een les om 
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te zetten zoek ik het antwoord op de volgende vraag: welk verband kan ik leggen 

tussen hun weigering tot kennis en het kunsthistorische discours?  

De kennisinhouden van de lessen waar ik inga op Elisabeths en Sams reacties 

benadrukken het kunsthistorische discours maar vergeten het kunstwerk. Bovendien 

wordt het bewustmakingsproces en het opnieuw spreken van mijn leerlingen 

uitsluitend veroorzaakt door mijn ingreep. Kunstwerken bezitten volgens de 

kunsthistoricus Hubert Damisch echter het vermogen om met hun beeldende 

middelen strategisch te denken en anderen te doen denken. Het zijn “theoretische 

objecten” die onze relatie met de buitenwereld bepalen (Damisch 1995: 445). Ze 

betrekken de actuele kijkers in het ontstaan van een interpretatie. Indien dit aanvaard 

wordt, kan ik aan Mona Hatoums installatie een dubbele vraag stellen: op welke wijze 

zet Corps étranger mij aan tot denken en handelen en wat verhindert dit handelen? 

Het zoeken naar een antwoord op deze vraag vormt het einde van dit hoofdstuk. Eerst 

ga ik in op het dilemma dat de relatie van mijn leerlingen met het vak 

kunstgeschiedenis en de lessen praktijk aan het licht brengt.  

 

Een dilemma  

Het kunstonderwijs veronderstelt dat de lessen kunstgeschiedenis en de lessen 

praktijk een vanzelfsprekende band hebben. De Vlaamse Onderwijsraad schrijft: 

 

Kenmerkend voor de eigenheid van het KSO (Kunstsecundair Onderwijs) is, dat 

het de leerling benadert vanuit een artistieke invalshoek. Daarom is het 

vormingsproces in het KSO fundamenteel gericht op de integratie van de 

algemene vorming met de artistieke vorming. (Vlor 2000: 10, vet gedrukt in 

tekst).  

 

Uit informele gesprekken met leerkrachten blijkt echter hoe moeilijk leerlingen het 

hebben met het overbrengen van de leerstof van het ene vak naar het andere. Ook 

onderzoek laat zien dat deze verbinding niet zo eenvoudig is. De Amerikaan Wilson 

Brent vergeleek de Amerikaanse nationale standaarden en het examensysteem met 

hun Europese equivalenten (1996: 2). Hiervoor bezocht hij kunstscholen in 

Nederland, Engeland, Schotland en Wales waar kunstgeschiedenis en kunstpraktijk 

als twee aparte vakken onderwezen en geëvalueerd worden. Hij concludeerde dat de 

scheiding van de vakken en de afzonderlijke evaluatie de leerkrachten niet aanzetten 
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tot het leggen van een relatie tussen theorie en praktijk (1996: 3). Daarnaast 

observeerde hij studenten  

 

who apparently believed that the art they create for practical examination must 

come from inside their own heads – that their own artmaking had little to gain 

from references to the work of artists. Their credo, it seems, is “art comes from 

me” not “art comes from art”. (1996: 3) 

 

Omdat het systeem van gescheiden vakken ook in Vlaanderen wordt gehanteerd, 

vraag ik mijn studenten van het vijfde jaar Vrije Beeldende Kunsten in februari 2004 

naar hun ervaring met de relatie tussen het vak kunstgeschiedenis en de 

praktijkvakken. Hun antwoorden zijn in het voorgaande intermezzo te lezen.  

De vraag die mijn studenten beantwoorden, veronderstelt ik-vertellers die 

vanuit hun beleving een visie op een ander – het vak kunstgeschiedenis – uiten. De 

analyse van hun teksten heeft als doel hun ervaringen te ordenen en de factoren die de 

ervaring veroorzaken te isoleren. In het eerste hoofdstuk van deze studie gebruikte ik 

reeds Bals concept van “focalisatie” toen ik onderzocht hoe Gombrich en Janson een 

alter ego aan hun lezers toeschrijven. Het vragen naar wat mijn leerlingen bekijken en 

door welke ogen ze dit doen, zal mij iets vertellen over hun visie op het onderwijs en 

het vak kunstgeschiedenis. Close reading spoort mij aan om de verborgen 

veronderstellingen en vooronderstellingen die mijn leerlingen gebruiken te 

achterhalen. 

Anouck schrijft het volgende: “En door de kunstgeschiedenis en kunstinitiatie 

krijg je ook een andere manier van denken. Je ziet iets en zoekt erachter waarom deed 

de kunstenaar dat zo of zo?” Het persoonlijk voornaamwoord “je” veronderstelt een 

“ik” dat ziet en spreekt. Nergens in haar tekst gebruikt Anouck de eerste 

persoonsvorm. Het “je” dat ziet versmelt met het “ik” dat vertelt. Ze gebruikt de 

tweede persoonsvorm in de generaliserende zin omdat ze haar acties bekijkt vanuit de 

verwachtingen van de kunstgeschiedenis die haar denken veranderen. De intentie van 

de kunstenaar is de verklaring voor wat anders wordt. Anouck volgt het schema van 

de stijlgeschiedenis. De kunstenaar denkt eerst, zet vervolgens zijn denken om in 

beelden en de kijkers moeten het intentionele denken van de kunstenaar 

reconstrueren. Wanneer ze schrijft: “Je neemt niet gewoon een kleur omdat het mooi 

is maar omdat het past op je blad” doet haar waarneming van het schilderij uit het 
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verleden iets met haar acties in het heden. Anouck vertelt dat ze zichzelf ziet als 

iemand die de stap van een subjectief esthetisch smaakoordeel zet naar het 

kunsthistorisch esthetische waardeoordeel. Ze vervult één van de doelstellingen van 

harmonie zoals door Gombrich gedefinieerd. 

Marieke schrijft: “En de werken die we in klas bespreken zorgen ervoor dat je 

nu een bepaalde soort manier van schilderen zelf uitprobeert”. Met de uitdrukkingen 

“andere manier van denken” en “de manieren van schilderen” duiden Anouck en 

Marieke aan dat ze het verband tussen het vak kunstgeschiedenis en praktijk vooral 

halen uit de praktische en technische analyse van een kunstwerk. Hun verhaal over 

een andere manier van denken en schilderen, is een overname van het denken van een 

ander. Gaia gaat nog een stap verder. Thuis schildert ze werken in de stijl van de 

Color-field schilders maar ze merkt tegelijk op dat ze dit “natuurlijk in het klein” 

doet. Hoewel Gaia’s zoektocht alle lof en verdere aanmoediging verdient, toont de 

vanzelfsprekendheid waarmee ze het kleine formaat aanvaardt dat ze de problematiek 

van de Color-field schilderijen niet volledig begrijpt. Schilders uit de jaren 1950, 

zoals Mark Rothko, Morris Louis en Kenneth Noland, werken met grote kleurvelden 

die het kijken van de toeschouwers volledig insluit.  

De antwoorden van Anne en Blue zijn complex. Ze gaan beiden bewust 

reflectief om met de kennis uit de theorielessen. Reflectief bewustzijn onderscheidt 

zich door de afstand van en de betrokkenheid op zichzelf en het object (Van der Ploeg 

1995: 93). Zo ontstaat zelfkennis en zaakkennis. Gedachten van Blue als “daar moet 

ik op letten, dit doe ik beter niet zo, die deed dat zo” uiten een “geïntegreerd 

bewustzijn” of zoals de pedagoog Piet van der Ploeg het beschrijft: “ik vind dit van 

wat ik zie en daarom wil ik [….]” (1995: 96). Anne schrijft over een lange periode 

van ervaring: “Het is eerder naarmate je een aantal jaren op Sint Lucas (school) zit en 

ervaring opdoet je alsmaar meer over kunst te weten komt.” Haar kennis richt zich op 

leren, weten en begrijpen. Anne en Blue differentiëren, stellen zichzelf vragen en zijn 

zich bewust van hun bewustzijn. 

Wanneer ze zelf kunst maken, weigeren ze echter een reflectief bewustzijn. 

Blue schrijft: “Ik betrap mezelf erop dat er gedachten door mijn hoofd spoken als ik 

aan het werken ben. En die gedachte houd ik over aan de lessen”. Met het woord 

“betrappen” drukt Blue uit dat ze bij zichzelf een onwillekeurige en ongeoorloofde 

handeling waarneemt, terwijl het woord “spoken” een gevoel van kwelling aanduidt. 

Blue wil “geen bewuste invloeden” en Anne schrijft: “Maar onbewust zal ik wel de 
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verbanden met elkaar leggen”. Beiden duwen hun aandacht voor de opgedane 

kunsthistorische kennis weg. Ze willen tijdens het creatieve proces geen invloed. Het 

ooit beleefde wordt het geleefde. Dit onbewuste noemt Van der Ploeg “passief 

bewustzijn” (1995: 95). Passief bewustzijn blijft beschikbaar zodat kunsthistorische 

kennis opnieuw het object van reflectie kan worden. 

Blues visie op creativiteit als origineel en autonoom sluit aan bij de “eigen 

opbouw van kunst” waarover Anne schrijft. In dit kader krijgen zinsneden als “mijn 

eigen werk” en “ik wil zien tot wat ikzelf in staat ben” hun betekenis. Blue baseert 

zich liever niet op “bestaande dingen” en situeert de bron van haar creativiteit en 

kennis in zichzelf. Laura drukt het nog sterker uit: het gebruiken van de theorie over 

de technieken die ze in haar praktijklessen leert, vindt ze “vals spelen”. Wanneer ze in 

haar tekst over deze beperking schrijft, schakelt ze over naar de eerste persoon 

meervoud. Op die manier brengt ze afstand aan tussen haar eigen mening en die van 

de school. Dit standpunt van persoonlijke autonomie botst met het vertrekpunt van het 

kunstonderwijs dat veronderstelt dat kunstgeschiedenis en het maken van kunst een 

vanzelfsprekend verband bezitten. Toch is de verwerping van de kunsthistorische 

kennis niet radicaal. 

Anne schrijft: “Met die basis bouw je je eigen kunst […] maar de link leggen 

is niet zo simpel”. Sofie deelt Annes mening. Blue zegt: “Ik ben ervan overtuigd dat 

ik dat niet zou zien zonder de lessen kunstgeschiedenis en kunstinitiatie”. Jan en Blue 

verwoorden duidelijk hun mening aan de hand van uitdrukkingen als “ik vind”, “ik 

besef” en “ik denk”. Ze gebruiken ook de tweede persoonsvorm. Zo schrijft Jan: “ge 

moet wel weten vanwaar dit komt” en Blue: “een basis heb je altijd nodig”. In hun 

teksten bestaat een individuele “ik” en een “jij”. Deze laatste is gelijk aan het “ik” dat 

verandert door hun contact met kunstgeschiedenis. Laura schrijft: “ik denk wel, 

doordat we zoveel voorbeelden zien dat we misschien sterker staan” (cursief 

toegevoegd). Net als Jan en Blue verandert Laura van persoonsvorm om haar twijfels 

te uiten over het directe verband tussen kunstgeschiedenis en het maken van kunst. De 

afstand die ze zo creëren wijst ook op het verschil tussen wat ze willen en wat ze 

moeten doen en weten. Blue, Anne en Laura worden dus bij het realiseren van hun 

persoonlijke creativiteit heen en weer geslingerd tussen twee visies: enerzijds streven 

ze tijdens hun creatieve acties naar een radicale, persoonlijke autonomie en anderzijds 

beseffen ze het belang van het vak kunstgeschiedenis. 
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Uit deze analyse kan ik concluderen dat leerlingen verschillende visies hebben 

op hun subjectieve betrokkenheid bij de vakken praktijk en kunstgeschiedenis. 

Anouck, Marieke en Gaia ervaren een positief verband. Ze reduceren echter hun 

persoonlijke autonomie tot het insluiten van de kunstgeschiedenis zonder dat ze die 

ter discussie stellen. Alle drie focaliseren ze wat ze doen door de ogen van anderen en 

plaatsen ze zichzelf in het verleden. Omdat ze zo volgzaam zijn, bestaat het risico dat 

hun onkritische houding geen aandacht krijgt. De tweede groep leerlingen bekrachtigt 

tijdens het maken van kunst bewust het principe van autonomie of anders gezegd: ik 

kies en ik ben de maatstaf. Ze gebruiken het begrip autonomie in zijn meest minimale 

betekenis als “the right to shape one’s own life whitout being hampered or obstructed 

by the state, organisation or other persons” (Van Leeuwen 2007: 183). Beide groepen 

sluiten de mogelijkheid van een wederzijdse gelijkwaardige relatie tussen het zelf en 

het kunstwerk uit. Het is in die zin dat de Annes opmerking “kunst zien en kunst 

maken blijven twee aparte werelden” begrepen kan worden.  

Toch is het zo dat alle leerlingen het vak kunstgeschiedenis respecteren. Ook 

voor de groep die bij het maken van kunst de kennis van het verleden verwerpt, blijft 

het een essentieel vak. Kunstgeschiedenis biedt hun noodzakelijke kennis over het 

verleden. Volgens Sofie is dit zelfs nodig om een goede burger en bewuste bewoner 

van dit land te worden. Het dilemma dat mijn leerlingen ervaren, situeert zich in de 

spanning tussen hun wil tot autonomie en hun erkenning van de waarde van het vak 

kunstgeschiedenis die hun autonomie overstijgt. Om deze paradox te begrijpen ga ik 

na hoe het concept “erkenning” zich verhoudt tot dat van autonomie. 

 

Erkenning en verschilrespect 

Wanneer leerlingen bij het creatief werken kunstgeschiedenis niet erkennen als een 

vormend aspect voor hun subjectiviteit, schrijven ze de kennis van het vak een blinde 

ontologische en historische vlek toe. Andere leerlingen die de bestaande kennis 

onkritisch overnemen, ontkennen zichzelf en het heden waarin ze leven. Axel 

Honneth onderzoekt in zijn Tanner lectures gehouden in 2005 aan de University of 

California Berkeley onder meer de relatie tussen het ontstaan van neutrale kennis en 

de rol die erkenning in de vorming van kennis moet spelen. Kennis ligt noch in het 

volledig subjectieve noch in het volledig objectieve standpunt. Erkenning van anderen 

is een sociale noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het subject en zijn 
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of haar kennis. Omdat het al dan niet erkennen van anderen deze kan vormen of 

breken is erkenning moreel van aard (zie Van Leeuwen 2003: 33).  

Honneth verbindt zijn sociaalkritische theorie van erkenning met een 

ontologisch en historisch onderzoek naar de betekenis en bruikbaarheid van de term 

“reïficatie”. Hij gaat terug op de theorie van Georg Lukács die het begrip reïficatie 

gebruikt om een kritische diagnose te stellen van de maatschappelijke relaties die 

ontstaan door toedoen van het kapitalisme (Honneth 2008: 22). Reïficatie betekent dat 

mensen uit economisch opportunisme met elkaar en met de buitenwereld omgaan 

door zichzelf en anderen tot objecten te reduceren. Wanneer een persoon zichzelf en 

de ander als een economisch uitwisselbaar goed beschouwt, verliest hij ieder 

emotioneel engagement met de gebeurtenissen om hem heen en wordt hij een passief 

en afstandelijk beschouwende observator. Door dit steeds te herhalen wordt dit gedrag 

een vaste gewoonte die het hele dagelijkse leven doordringt. Het wordt de tweede 

natuur van de mens. De verwrongen gewoonte is zo vastgeroest dat ze niet rechtgezet 

kan worden door kennis en evenmin een beroep kan doen op een moreel recht omdat 

iedere empathische, subjectieve intentie verdwenen is . 

Honneth vindt in Lukács’ werk toch een aanwijzing om zijn radicale standpunt 

rond reïficatie als onveranderbaar objectiverend gedrag te wijzigen (2008: 27). 

Volgens Lukács ontneemt het structurele aspect, namelijk het ingebed zijn van een 

cultuur in het kapitalisme, de mens in de toekomst iedere kans op een correcte sociale 

praktijk en empathisch engagement. Dit geeft aan dat Lukács gelooft in het bestaan 

van het ideaal van een correcte sociale praktijk waarin de mens zich in zijn 

omringende wereld engageert. Honneth ziet hierin een alternatief voor Lukács’ harde 

kritische stelling. Theoretisch gezien moet volgens Lukács het kapitalisme verdwijnen 

om dit ideaal een kans te geven. Dit is volgens Honneth geen oplossing. Voor 

Honneth is het engagement van de mens met zichzelf, de medemens en de omgeving 

niet definitief verdwenen uit het bewustzijn maar wel vergeten. Engagement behoort 

tot de erkenning die onmisbaar is voor de opbouw van kennis. Erkenning bevat 

verschillende aspecten die Honneth onder meer terugvindt in de theorie van een aantal 

filosofen en in de ontwikkelingspsychologie.  

Honneth uit kritiek op Lukács’ stelling dat de realiteit alleen door reïficatie 

begrepen kan worden. Deze stelling steunt op de subject-object tegenstelling die zo 

vaak gebruikt wordt om onze opvatting van de wereld te structureren. Honneth vindt 

een alternatief voor de tegenstelling in het concept van erkenning dat aansluit bij 
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Heideggers en Deweys omschrijving van respectievelijk zorg dragen en kwalitatief 

engagement (2008: 35). De filosoof Martin Heidegger neemt aan dat onze dagelijkse 

ervaringen plaatsvinden in een prereflectieve wereld of een wereld die er altijd reeds 

is en die zijn kwaliteiten aan ons opdringt. Omdat dit contact ons praktische leven 

structureert, dragen we zorg voor de relaties tussen onszelf, de medemens en de 

omgeving. Volgens Dewey zijn die interacties en het begrijpen ervan gegrond in een 

holistische en onmiddellijke ervaring met de prereflectieve wereld (Honneth 2008: 

37). Met holisme bedoelt hij een kwaliteit waarbinnen het verschil tussen emotie, 

kennis en wil niet te onderscheiden valt. Omdat we situaties op deze wijze ervaren, 

dragen we er zorg voor en krijgen ze een waarde op zich. Volgens Dewey ontstaat 

reflectie wanneer we ons losmaken van de onmiddellijke ervaring en de componenten 

die vroeger één kwalitatief geheel vormden stuk voor stuk analyseren. Hierbij mogen 

we echter niet vergeten dat het geheel de reden is voor het denkproces. 

Wat van belang is, is dat de drie auteurs erkenning omschrijven als een 

affectieve kwalitatieve ervaring en houding die voorafgaat aan het reflectieve proces 

en waarin het geven en krijgen van betekenis zich altijd moet verankeren. Pas 

wanneer die verbondenheid vergeten wordt, ontstaat reïficatie. Honneth neemt aan dat 

reïficatie, of het herleiden van de medemens tot object, geen verwrongen gedrag is 

maar een valse gewoonte van interpretatie, een denkwijze die onze dagelijkse 

handelingen beïnvloedt (2008: 52). Deze “verdinglijking” staat de opbouw van kennis 

in de weg.  

De drie auteurs kennen erkenning intuïtief een algemene prioriteit toe. 

Erkenning is socialisatie en structureert het zijn van de mens. Het bevestigt de 

wederzijdse waarde die mensen en dingen bezitten. Concreet betekent erkenning dat 

de mens de mogelijkheid heeft om zich te identificeren. Identificeren behelst niet 

alleen een prereflectief engagement maar ook een cognitieve en emotionele 

verplaatsing in het standpunt van de ander. Identificatie laat de communicatie tussen 

de eerste en tweede persoon toe. Honneth vult de intuïtieve theorie van Heidegger en 

Dewey aan met recente studies in de ontwikkelingspsychologie (2008: 41). Die tonen 

aan dat de emotionele identificatie van het kind met een zorgende persoon absoluut 

noodzakelijk is om zich te kunnen plaatsen in het perspectief van een ander en te 

komen tot een gedepersonaliseerde conceptie van de realiteit. Het is de vereiste 

context voor de ontwikkeling van de taal en het leren. Naast zijn ontologische status 



 144 

bevat erkenning dus ook een historisch aspect. Beide zijn onmisbare voorwaarden om 

kennis op te bouwen. 

Wat onze relatie met de objecten die ons omringen betreft, waarover de 

ontwikkelingspsychologie niet spreekt, stelt Honneth voor de hypothese van sociaal 

filosoof Theodor Adorno rond het proces van imitatie over te nemen (2008: 46, 62). 

Het kind kan de wereld rondom zich kennen door toedoen van een identificatie met de 

persoon die er zorg voor draagt. Dankzij deze identificatie leert het kind een 

onderscheid te maken tussen de houding van die persoon ten opzichte van de 

buitenwereld en de buitenwereld op zich. De erkenning die voorafgaat aan kennis 

ontstaat omdat het kind ernaar verlangt het standpunt van de geliefde persoon na te 

volgen. Nadien hecht het kind aan objecten dezelfde betekenis als die persoon. Hoe 

meer het kind in contact komt met personen die zijn verlangende binding opwekken, 

hoe groter de kans tot het ontwikkelen van verschillende standpunten en hoe rijker de 

betekenis van het object zal worden.  

Samenvattend kan gesteld worden dat de erkenning van de veelvoud aan 

existentiële betekenissen van objecten zich zowel situeert in de emotionele pre-

reflectieve als in de reflectieve ontmoeting. Volgens Honneth ontstaan deze 

ontmoetingen door een zorgzame, empathische identificatie die op haar beurt de 

wederzijdse communicatie tussen een “ik” en een “jij” mogelijk maakt. Reïficatie 

betekent dan het vergeten dat objecten een veelvoud aan existentiële betekenissen 

hebben voor de mensen die rondom ons leven.  

De wijze waarop mijn studenten autonomie begrijpen, verwerpt de 

kunsthistorische kennis of indien ze deze navolgen een kritisch autonoom zelf. Deze 

reïficatie is te wijten aan de traditionele kennisinhouden van het vak. Kunsthistorici 

dragen zonder twijfel zorg voor kunstwerken maar in de traditionele beoefening van 

de discipline domineert nog de tegenstelling tussen subjectiviteit en objectiviteit. De 

wetenschap moet objectief zijn en weigert daarom de deelname van het subject aan de 

opbouw van kennis. Tegelijkertijd is de subjectiviteit van de kunstenaar een garantie 

voor zijn creativiteit. Onbewust nemen mijn studenten dit in de romantiek populair 

geworden beeld over. Alexandra hanteert het onderscheid tussen deze subjectiviteit en 

het instituut school wanneer ze schrijft: “in de lessen schilderen zijn we niet zo vrij 

om onze eigen wil te volgen”. Autonomie kan zich echter niet beperken tot een 

handelen dat losstaat van elke socioculturele norm.  
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Honneth verdedigt de mogelijkheid van een individu om binnen een 

intersubjectieve relatie haar eigen gekozen levensdoelen te realiseren zonder dwang 

van buitenaf. Hiervoor zijn drie vormen van erkenning nodig: liefde, respect voor de 

persoonlijke autonomie en waardering (Van Leeuwen 2007: 182). Elk van deze 

beantwoordt aan een dimensie van onze persoonlijkheid en leidt in de praktijk tot een 

positieve zelfrealisatie. Liefde beantwoordt aan onze noden en emoties en brengt 

zelfvertrouwen tot stand. Respect voor de persoonlijke autonomie beantwoordt aan 

het recht op een gelijke morele verantwoordelijkheid waardoor zelfrespect mogelijk 

wordt. Waardering ontstaat in een brede sociale context waarbij een wederzijdse 

evaluatie aan de hand van standaarden van elkaars inspanningen, prestaties en 

capaciteiten plaatsvindt. Het doel van dit proces is dat de unieke inbreng van ieder 

persoon betekenisvol of bewonderenswaardig wordt.  

Respectloosheid veroorzaakt de schending van de lichamelijke integriteit, het 

ontzeggen van iemands rechten en sociale degradatie. Het misbruiken van een of meer 

van de drie vormen van erkenning vernietigt iemands zelfbeeld wat grote affectieve 

gevolgen heeft. Erkenning is daarom een hoge, morele plicht en een universeel recht 

dat om juridische bescherming vraagt. Respect voor autonomie betekent volgens 

Honneth dat we anderen ook als dragers van dit recht zien en als personen die 

zelfstandig beslissingen kunnen nemen en deze kunnen verantwoorden op basis van 

algemene en onpartijdige morele normen (Van Leeuwen 2003: 98, 159). 

Gelijkheidsrespect betekent dat een persoon zich hiervan bewust is. Wanneer leden 

van een cultuur solidair zijn met de gekozen rechten en normen krijgen hun 

inspanningen, prestaties en capaciteiten waarde. Ze werken dan aan een gezamenlijk 

doel (Van Leeuwen 2007: 183).  

Sofie stelt dat kunstgeschiedenis onmisbaar is “zoals je de voorgeschiedenis 

van het land waar je woont ook moet kennen als goede burger en bewuste bewoner 

van dit land”. Kunstgeschiedenis dient hier de binding van een persoon aan de cultuur 

waarin hij of zij opgroeit. Omdat mijn studenten hun creatieve engagement als hoogst 

persoonlijk beschouwen, sluiten ze de geschiedenis uit. Toch zijn ze loyaal aan hun 

cultuur. Deze binding van loyaliteit beantwoordt niet aan het universeel afdwingbare 

recht van autonomie dat het hedendaagse burgerschap veronderstelt. De filosoof Bart 

Van Leeuwen voegt daarom de nieuwe categorie van verschilrespect toe aan 

Honneths model van gelijkheidsrespect (2007: 181).  
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Verschilrespect is de erkenning van de wezenlijke binding van een persoon of 

groep aan een bepaalde cultuur. Het hangt af van goede wil en is daarom ook moreel 

van aard. Verschilrespect bezit een persoonlijke dimensie en een collectieve. De 

overgang van de eerste naar de tweede wordt niet alleen bepaald door het delen van 

kenmerken, normen en waarden maar ook door de actie van het delen zelf. Alleen dan 

ontstaat het proces van identificatie dat de voorwaarde is voor sociale binding en 

zelfrespect (Van Leeuwen 2007: 189). Verschilrespect is niet evaluatief van aard 

omdat wat erkend wordt niet de inhoud van de particuliere cultuur op zich is maar de 

binding eraan.  

Sociale bindingen kunnen niet ondergebracht worden in de vrijheid van keuze 

omdat iedereen opgroeit in een collectieve cultuur die er altijd reeds is. Sofie moet 

onderwijs volgen omdat de cultuur waarin ze leeft hierover afspraken maakt. Het 

onderwijs zorgt daarentegen voor haar welbevinden en het vak kunstgeschiedenis 

biedt opties voor haar ontwikkeling. Dit is de ethisch respectvolle houding van het 

onderwijs. Van Leeuwen stelt dat ieder waardeoordeel over de inhoud van een 

particuliere binding voorafgegaan moet worden door hermeneutische openheid in 

plaats van solidariteit (2007: 184). Hiermee bedoelt hij dat waardering en 

zelfwaardering de bereidheid inhouden om het vertrouwde interpretatiekader en het 

zelf even langs de zijlijn te plaatsen om zich door de wereld van de ander te laten 

verrassen. Miskenning houdt het ondermijnen van de hechting van een persoon aan 

zijn of haar culturele groep in. Volledige openheid is onbereikbaar omdat elke 

interpretatie in een discours en het dagelijkse leven ingebed is (Van Leeuwen 2003: 

129). 

Mijn studenten zijn ingebed in de kunstgeschiedenis en hun gelijkstelling van 

autonomie aan een hoogst subjectieve creativiteit getuigt van een vergeten 

verbondenheid met het culturele discours dat er altijd reeds is. Wanneer ze “willen 

zien tot wat ze zelf in staat zijn” (Blue) en daarom de kunstgeschiedenis afstoten is dit 

een reïficatie die niet uit kwade wil ontstaat. Hetzelfde geldt voor Sams antwoord op 

de vraag naar de betekenis van Parmigianino’s schilderij. Hij baseert zich uitsluitend 

op wat hij liever heeft en legt hierdoor niet alleen de kunstgeschiedenis maar ook 

zichzelf het zwijgen op. Elisabeth daarentegen maakt een crisis mee omdat haar 

verlangen tot identificatie met de kunstenaars van de canon gedwarsboomd wordt.  

Elisabeth en Sam interpelleren mij omdat ze mij in aanraking brengen met een 

extreem verlangen om kunsthistorische kennisinhouden te verwerpen of te 
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aanvaarden. Hun binding met de cultuur waartoe ze behoren, dreigt op dat moment 

verloren te gaan wat een negatief gevolg heeft voor hun zelfrespect (Van Leeuwen 

2003: 159). Hoewel Honneth en Van Leeuwen empathische identificatie als een 

noodzakelijk onderdeel van erkenning beschouwen gaan ze niet in op de specifieke 

rol die deze inneemt in de vorming van jongeren. Daarom beroep ik mij op de 

psychoanalytica Julia Kristeva. Het streven naar zelfstandigheid en idealiteit is 

volgens Kristeva een onmisbare fase in de ontwikkeling van adolescenten (2010, 

Voordracht Société Psychanalytique de Paris).  

 

De ideale ander 

Kristeva’s stelling over adolescenten houdt verband met Sigmund Freuds 

psychoseksuele ontwikkelingsmodel van het kind. In de narcistische fase wordt de 

bevrediging van de lust de bron van het verlangen van het kind en komt het los te 

staan van de driften van zelfbehoud (Laplanche en Pontalis 2011: 291, 361). De 

daaropvolgende oedipale periode onderscheid zich door de complexe relatie van het 

kind met de moeder en de vader. Wanneer het kind, geconfronteerd met de realiteit, 

beseft dat het verlangen van de moeder zich niet exclusief naar hem of haar richt, is 

het ontredderd. De eenheid die het kende, valt weg. Het kind zal weerstand bieden aan 

de gedwongen afscheiding van de moeder door denkbeeldige activiteiten die 

gekenmerkt worden door een beweging van aantrekking en afstoting (Kristeva 2010: 

n.pag).35 Verder hoopt het kind ook het object van verlangen te worden van de 

moeder. Het identificeert zich met de moeder wiens object van verlangen de vader is. 

Het kind wil de plaats innemen van de vader maar krijgt het recht niet om dit te doen. 

Uiteindelijk internaliseert het kind de eisen en wetten van de ouders (Laplanche et 

Pontalis 2011: 471). Het gefrustreerde proces dat het kind zo doormaakt leidt naar de 

vorming van het ego.36  

                                                
35 Het meest bekende voorbeeld is Freuds kleinzoon die een klosje garen van zich afwerpt terwijl hij 
“fort” (weg) roept. Vervolgens trekt het kind het klosje weer naar zich toe terwijl het “da” (hier) roept 
(Lacan 1973: 216). 
36 Het begrip ego (Ich), dat door Sigmund Freud geïntroduceerd werd, duidt één van de drie structuren 
van onze psyche aan. De andere twee zijn het id en het superego. Hoe die structuren zich ten opzichte 
van elkaar verhouden legt Freud uit in Das Ich und das Es (1923). Het id (Es) staat voor de constant 
onbewust stuwende maar niet georganiseerde kracht van de driften, waaronder de levensdrift en 
doodsdrift. Het superego streeft enerzijds naar het ideale en is anderzijds een beoordelende instantie. In 
Das Ich und das Es gebruikt Freud het superego als synoniem voor het ideaal-ik (Ichideal). Het ego is 
afhankelijk van de eisen van het id, de bevelen en verboden van het superego en van de realiteit. Het 
ego verdedigt de belangen van het volledige individu binnen de conflictsituaties die tussen het id, het 
superego en de realteit kunnen ontstaan. De zelfhandhaving van het individu zet indien nodig 



 148 

Hoewel jongeren zich verzetten tegen het kind-zijn blijft het narcistische 

verlangen, waarbij het genot van het zelf wordt ontleend aan de identificatie met een 

ander, doorwerken (Kristeva 2010: n.pag). Tijdens de adolescentie en gemotiveerd 

door het zoeken naar een eigen identiteit verwerpen jongeren de wet van hun ouders. 

Ze vervangen deze door een onvoorwaardelijk geloof in het bestaan van ideale 

objecten waarmee ze zich kunnen identificeren. De beeldende cultuur, ideologieën, 

kennis en existentiële modellen worden allemaal gemobiliseerd in functie van dit 

geloof. Idealisatie is een proces gericht op een object dat denkbeeldig verheerlijkt 

wordt zonder dat de natuur van het object verandert (Laplanche en Pontalis 2011: 

186). Het zijn de nieuwe, perfect geachte anderen waarmee adolescenten hun sociale, 

maar narcistisch gerichte, relatie opbouwen. Wanneer mijn studenten zich 

identificeren met de hoogst subjectieve creativiteit van de kunstenaar, functioneert dit 

object van verlangen dus als een narcistisch ideaal. 

Net als Lacan neemt Kristeva aan dat het object van verlangen nooit compleet 

bevredigd kan worden. Verder stelt ze in navolging van Melanie Klein dat de 

afscheiding van het object van verlangen tegelijkertijd een beweging van afstoting van 

en aantrekking tot het object veroorzaakt. Wanneer dit proces van afstand nemen niet 

correct gebeurt, ontstaat een negatieve, agressieve reactie. Omdat adolescenten 

geloven in het absolute object van idealisatie dat extreem genot brengt, kan ook de 

agressiviteit een extreme vorm aannemen en leiden tot de destructie van het object en 

het zelf.  

Kristeva’s benadering van jongeren verschilt van de sociaal-

constructivistische visie van bijvoorbeeld de pedagoog Knud Illeris. Hij construeert 

de identiteit van de jongeren aan de hand van wat ze verloren (kind) en van wat ze 

nog niet hebben (volwassen). In deze overgangsperiode worden jongeren gekenmerkt 

door onzekerheid, ambivalentie, onduidelijke contouren en vage doelstellingen (Illeris 

2003: 366). Het vertrekpunt van de zoektocht van jongeren is altijd subjectief en de 

maatstaf voor hun keuzes zijn ze zelf. Maar tegelijkertijd wordt het proces van kiezen 

bemoeilijkt door de dualiteit van de sociale en economische wereld. Aan de ene kant 

bestaat een grenzeloze vrijheid en veelheid van informatie en keuzes terwijl aan de 

andere kant een indirecte controle plaatsvindt. Jongeren moeten in essentie leren 
                                                                                                                                      
defensiemechanismen en verdringing in gang die het onbewuste vormen. De drie structuren zijn 
verbonden met verschillende ontwikkelingsfases van het kind, waarbij duidelijk wordt dat identificatie 
met en scheiding van de moeder en de vader een hoofdrol spelen (Laplanche en Pontalis 2007: 57, 241, 
378, 471). 
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“what society needs while experiencing it as their free choice” (Illeris 2003: 366). 

Illeris spreekt in dit verband van de zelforiëntatie van jongeren. Zich oriënteren is een 

geleidelijk zoekproces naar voorkeuren, opties en functioneren (Illeris 2003: 370, 

372). Het woord “zelf” verwijst naar de kernidentiteit, een unieke, mentale instantie 

die het individu raadpleegt om zijn of haar gemaakte keuzes binnen een 

uiteenvallende maatschappij te verantwoorden.37 De kernidentiteit is echter een a 

priori aangenomen waarheid, een procedure van verantwoording die terugwijst naar 

de autonomie van het individu. Op het ogenblik van beslissen valt de relatie met 

anderen weg. Jongeren reduceren tot het effect van de economische wereld kan niet. 

Een onderzoek in Vlaamse scholen wees bijvoorbeeld uit dat de opvattingen en 

waarden van adolescenten sterker beïnvloed zijn door socioculturele dan door 

economische factoren (Stevens, Elchardus 2002: 4).  

Radicaal anders dan Illeris vraagt Kristeva in het kader van de psychoanalyse, 

om mee te gaan in het geloof van adolescenten in de ideale andere, een noodzakelijk 

proces voor hun socialisatie. Wanneer een crisis ontstaat in het geloof van idealen en 

die crisis niet gesublimeerd wordt, ontstaat excessief (zelf)vernietigend gedrag. 

Daarom voegt Kristeva het woord “syndroom” aan de ontwikkeling van de jongeren 

toe. Voor Kristeva is het geloof in het ideale geen sociocultureel effect maar een 

noodzakelijke ontwikkeling die verder werkt in het leven van de volwassenen. Idealen 

zijn “besoins de croire. Que nous partageons par le truchement de cette adolescence 

perpétuelle qui nous habite” (2010: n. Pag.). In de lessen kunstgeschiedenis betekent 

dit niet alleen het narcistische geloof in idealen van mijn leerlingen serieus nemen 

maar ook de begeleiding van hun ontgoocheling bij het verlies ervan.  

Elisabeth schrijft: “In de lessen kunstgeschiedenis zien we werken die vast 

veel boeiender zijn dan papieren zakjes schilderen en dan word je alleen jaloers”. 

Elisabeth is loyaal aan het vak kunstgeschiedenis maar percipieert haar opdracht 

praktijk als een gevaar voor haar verlangen naar het absolute ideale. Hoewel ik met 

haar meevoel, vertel ik haar dat leerkrachten terecht zo’n opdracht geven omdat zij 

het onderscheid kennen tussen een lang leerproces en het kunstwerk als eindproduct. 

Ik vraag Elisabeth dit rationele standpunt te volgen in de hoop dat ze haar 

neerbuigende houding ten opzichte van haar opdracht zal veranderen. Impliciet geef 

                                                
37 Illeris’ gebruik van de notie “kernidentiteit” gaat terug op de betekenis die Erik H. Erikson aan het 
concept “identiteit” gaf als bestaand uit twee aspecten, enerzijds een coherente, individuele 
biografische en anderzijds een sociale (Illeris 2003: 366). 
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ik haar de boodschap mee dat haar jaloersheid vanzelf zal verdwijnen als ze maar 

volgzaam is en hard genoeg werkt. Elisabeth geeft geen antwoord op mijn 

commentaar. Later begrijp ik dat mijn opmerking geen adequate reactie was.  

De filosofe Megan Boler spreekt van een oncomfortabele pedagogie en samen 

met Diane Zorn vraagt ze om een herziening van het begrip emotie (Zorn en Boler 

2007: 137). Oncomfortabele pedagogie omvat het leren leven met emotionele 

onbeslistheid en de genuanceerde standpunten die keuzes moeilijk maken. Emoties 

worden tijdens een interactie performatief. Boler volgt de filosoof Gilles Deleuze 

wanneer ze een onderscheid maakt tussen emotie en affect. Affecten suggereren een 

oriëntatie van wording. Een affect is een prereflectieve energie die zich in de tijd en 

ruimte beweegt: ze is lichamelijk voelbaar (Boler 1997: 142). Affecten blijven 

doorwerken in de gewoonte van onoplettendheid, meer specifiek in onze lichaamstaal. 

Emoties zijn affecten die we in woorden omzetten (Boler 1997: 142). Ze kunnen noch 

beperkt worden tot een autonome psychologische toestand noch gedisciplineerd 

worden door rationaliteit. Zorn en Boler concentreren zich op de relatie tussen het 

gedeelde, publieke en individuele karakter van emotie (2007: 140). Discoursanalyse 

laat toe de onbewuste-vergeten en cultureel dominante opvattingen over gevoelens te 

bestuderen (Zorn en Boler 2007: 144). Elisabeths gevoel van jaloersheid situeert zich 

in het kader van Bolers opvatting in het discours van de kunsthistorische canon. De 

canon is het middel waarmee de kunstgeschiedenis en het onderwijs hopen te komen 

tot een optimaal resultaat van het leren. De werken van de beste kunstenaars 

vooronderstellen de binding met de vakken praktijk. Kunstwerken behoren tot de 

canon omdat ze bijvoorbeeld harmonie verbeelden. Harmonie is een moeilijk vast te 

pinnen kwaliteit die herhaaldelijk geprezen wordt en ons gevoel van bewondering 

aanwakkert. Het onderwijs kent de canon de macht toe om personen te laten handelen, 

denken en voelen in overeenstemming met de regels die de canon voorschrijft.  

Zorn en Boler veronderstellen dat het al dan niet aandacht hebben voor de 

aanwezigheid van emotie bepaald wordt door vergeten maar ooit aangeleerde 

culturele gewoontes. Ze noemen dit onbewuste internalisatieproces de habits of 

inattention (Zorn en Boler 2007: 143). Als leerkracht neem ik Elisabeths emotie, die 

ontstaat uit de identificatie met het vak kunstgeschiedenis, niet serieus. Ze moet zich 

aanpassen aan mijn standpunt waardoor ik haar plaats in de machtsrelatie tussen 

student en alwetende leerkracht. Opgenomen in het discours van de gemeenschap 

“leerkrachten” neem ik onnadenkend de verdediging op van mijn collega’s op mij. Ik 
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beroep mij op hun autoriteit en laat mijn sociale binding van loyaliteit primeren op 

mijn invoelende zorgzaamheid voor Elisabeth. Dit is een gemakzuchtig terugvallen op 

een denkgewoonte.  

Hoewel ik Bolers aandacht voor emoties binnen de context van machtsrelaties 

onderschrijf, kan ik moeilijk akkoord gaan met haar verwijt aan de psychoanalyse 

(1997: 418). Ze beschouwt haar onderzoek naar de gewoonte van onoplettendheid als 

een alternatief voor de volgens haar lege categorieën van het verlangen en het 

onbewuste. Boler stelt dat de pedagogische relatie bemiddeld wordt door de 

aanwezigheid van tekst. Maar Elisabeths gevoel van jaloersheid isoleren en enkel 

verbinden met het kunsthistorische discours doet geen recht aan haar verlangen. Haar 

jaloersheid is een negatief gevoel omdat ze denkt dat schilderijen kwaliteiten tonen die  

zij al schilderend nog niet kan realiseren. Schilderijen zijn objecten uit de 

werkelijkheid maar ze functioneren niet als voedsel die onmiddellijk honger kunnen 

stillen. Elisabeths woorden zijn dan ook geen simpele uiting van de relatie behoefte-

bevrediging. Aan haar leerkrachten formuleert ze impliciet een vraag die zich niet 

richt naar de schilderijen maar naar de bereidheid van leerkrachten om haar liefdevol 

te begeleiden. Maar met wat moet Elisabeth precies begeleid worden?  

Het antwoord op die vraag is kort maar complex: In navolging van Kristeva 

kan ik zeggen dat Elisabeth haar verlangen uitdrukt om zich te identificeren met 

absolute idealen. Een denkbeeldig procesdat tegegewerkt wordt door leerkrachten. 

Wanneer Elisabeth weerstand biedt en haar onbehagen verdringt door leerkrachten 

aan te wijzen als schuldigen bepaalt haar onbewuste haar relatie met zichzelf en met 

anderen (Laplanche en Pontalis 1977: 120). Het is deze relatie die zijn uitdruking 

vindt in haar woorden die zelf ingebed zijn in een groter geheel. Personen zijn geen 

autonome, bewust en objectief denkende, kiezende en controlerende subjecten omdat 

ieder subject altijd in relatie staat tot een groter geheel dat zowel het onbewuste als de 

(vergeten) culturele omgeving omvat (Lacan 1973: 37). Het taalgebruik behoort tot de 

tijdelijke individuele spreker maar de taal, de grammaticale regels ervan en het geheel 

van verhalen dat het tot stand brengt, bestaan reeds voor het “ik” dat spreekt (Mooij 

1979: 95). Het spreken van de individuele mens is dus alleen mogelijk omdat de taal 

de mens eerst aanspreekt en bespreekt. De taal verleent aan degene die spreekt een 

deel van zijn identiteit. Lacan verenigt deze aspecten van de taal in de uitdrukking “le 

discours de l’Autre” (Mooij 1979: 96).  
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Woorden krijgen hun betekenis in het gebruik ervan, in hun articulatie tot een 

zin en een verhaal. Zo ontstaat een keten van betekenaars en een netwerk van 

betekenissen. Ook het sprekend subject wordt bemiddeld door de taal. Een 

betekenaar, bijvoorbeeld een naam, zegt echter niet wie het subject in werkelijkheid 

is. De taal is een representatie van de werkelijkheid omdat de werkelijkheid waarnaar 

taal verwijst niet aanwezig is (Mooij 1979: 113). De introductie in de taal heft dus het 

gebrek-aan-zijn niet op. De keten van betekenaars bevat altijd een gemis en dit gemis 

is op zijn beurt de oorsprong van het verlangen dat het tekort moet opheffen. 

Verlangen is daarom geen lege categorie zoals Boler beweert. Elk object van 

verlangen is wat Lacan een object a noemt dat per definitie aan het volledig begrijpen 

door de taal ontsnapt.  

De afwezigheid van een ultieme betekenis is op zich universeel maar het 

verlangen en de zoektocht naar steeds nieuwe betekenaren doen bijvoorbeeld teksten 

tot stand komen die zich situeren in de geschiedenis. Het gebruik van discoursanalyse 

die vergeten processen weer in kaart brengt en ter discussie stelt, wordt bdan ook niet 

uitgesloten door de psychoanalyse. De psychoanalyse voegt hieraan wel onbewuste 

processen toe die in iedere persoon aanwezig zijn en zich vertalen in emoties en 

woorden. Adolescenten begeleiden in het begrijpen van de woorden waarmee ze hun 

weerstand en verdringing uiten, wordt mogelijk door deze in een groter geheel te 

plaatsen. Dit is een manier om hen te helpen bij het aanvaarden dat hun verlangen om 

samen te vallen met een ideaal object altijd een gemis bevat.  

 

Een crisis: Elisabeth en “papieren zakjes” 

De psychoanalytica en pedagoge Deborah Britzman citeert Freud die het opvoeden als 

een onmogelijk beroep bestempelt en opvoeders aanmoedigt om een relatie op te 

bouwen gebaseerd op overdracht (2011: 9). In de woorden van Anna Freud betekent 

dit dat de onopgeloste conflicten van iemand met zichzelf en anderen geprojecteerd 

worden op de betekenis van nieuwe interacties (Britzman en Pitt 1996: 117). In het 

kader van het lesgeven zullen de verlangens, angsten en andere emoties die de 

leerkrachten beleefden tijdens hun schoolloopbaan opnieuw geactualiseerd worden 

door hun contact met de leerlingen. Kristeva volgend stelt Britzman dat leerkrachten 

afhankelijk blijven van hun adolescentie omdat ze naar een ideale lessituatie streven. 
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De bron van de moeilijkheid ligt in de overdracht van het interne psychologische 

proces vol onzekerheden en het externe, sociale aspect.38  

Het sociale situeert zich in de anticipatie van het onderwijs dat net als de 

adolescent het object van verlangen plaatst in het fantasma van de idealisatie van de 

kennis en de kennis van anderen (Britzman 2011: 6). De leerkracht wordt 

geconfronteerd met de realiteit van de lessen en met de angst om niet aan het ideaal te 

kunnen blijven voldoen. Dit resulteert in interne conflicten en 

verdedigingsmechanismen. Een typisch hiervan voorbeeld is volgens Britzman: het 

herstellen van de zekerheid door het curriculum te idealiseren en gelijk te stellen aan 

autoriteit (2011: 14). Mijn reactie op Elisabeths opmerking stemt hiermee overeen. 

Net als Kristeva stelt Britzman – maar nu in het kader van het onderwijs – dat de 

leerkracht en de psychoanalyse elkaar ontmoeten wanneer ze het fantasma van het 

geloof in het ideale erkennen (2006: 11). De kans om de defensiemechanismen op te 

heffen, ligt in het bevragen en het analyseren ervan, wat niet wil zeggen dat de 

bevreemding verdwijnt. Integendeel, het opnemen ervan in een kritisch onderzoek 

behoort tot de verantwoordelijkheid van het lesgeven. Kristeva en Britzman vragen 

dat ik meega met Elisabeths perceptie. Dit engagement is essentieel voor erkenning en 

betekent een serieuze aanvulling op de pedagogische identiteit van de enthousiaste 

leerkracht en de leerkracht als mentor. 

Elisabeths weerstand verstoort de verwachtingen van het onderwijs. Haar 

verlangen wordt gehinderd door leerkrachten die optreden als de wet: je kan/mag nog 

niet werken zoals de kunstenaars die jij boeiend vindt. Haar jaloersheid is het gevolg 

van dit verbod en een idealisering die zich situeert in het discours van de 

kunstgeschiedenis dat haar verlangen naar absolute idealen voedt. Het gebrek aan 

erkenning dat Elisabeth percipieert, wekt weerstand tegen het leren op. Verlangen en 

emoties maken mentale energie vrij die aanzetten tot leren. (Illeris 2007: 77). Ze 

behoren tot wat Illeris beschouwt als de drijfveerdimensie van het leren. De 

drijfveerdimensie is een intern proces van leren dat wordt aangevuld door de 

inhoudelijke dimensie. De sociale dimensie behoort tot het externe proces. De drie 

dimensies zijn ingebed in de maatschappelijke context en vormen samen de 

competenties van de lerende (Illeris 2007: 78). Illeris bespreekt ook de factoren die 

                                                
38 Hoewel Britzman voornamelijk schrijft over de liefde-haat verhouding die haar studenten van de 
lerarenopleiding ontwikkelen ten opzichte van hun leerkrachtenopleiding is dit volgens mijn ervaringen 
een blijvende spanning (2007: 9). 
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het niet-leren tot gevolg hebben. Elisabeths mentale weerstand is volgens hem een 

actieve reactie gericht op een veroorzaakte leersituatie. Ze is zich bewust van deze 

barrière maar kan deze niet begrijpen. Om Elisabeth tot leren aan te zetten, moet haar 

weerstand weggewerkt en haar mentale balans hersteld worden (Illeris 2003: 404). Dit 

laatste past in de dwingende idealen van een onderwijs die een comfortabele 

pedagogie nastreeft. Hierbij wil ik opmerken dat Britzman mijn analyse van 

Elisabeths opmerking eerder als een kans zou beschouwen. Ik kan werken met 

Elizabeths crisis zonder dat ik haar bevreemdende toestand wegwerk.  

Het is niet mijn bedoeling om Elisabeth aan een psychoanalytisch onderzoek 

te onderwerpen. Wel wil ik de aandacht vestigen op haar uitdrukking “papieren 

zakjes” waarmee Elisabeth mij impliciet vertelt dat ze haar lessen praktijk als 

“papieren zakjes” beschouwt.  Het is een talige communicatie, een teken dat zowel 

het bewuste als onbewuste proces en het ermee verbonden socioculturele discours 

bespreekbaar maakt. Verdichting of condensatie en verschuiving zijn de wetten van 

het onbewuste. Ze representeren door middel van taal verdrongen, onbewust materiaal 

(Mooij 1977: 123). Elisabeths woorden zijn een condensatie of verdichting waarbij 

verschillende, niet noodzakelijk aan elkaar gerelateerde of zelfs inconsistente 

betekenissen tegelijk aanwezig zijn in de talige uitdrukking (Bal en Bryson 1991: 

197). Papier draagt wel de belofte in zich van een mogelijk harmonische tekening 

maar de banaliteit van een papieren zakje doet de categorie van hoge kunst en het 

daarmee verbonden mogelijke waardeoordeel van harmonie teniet. De herhaling van 

dit kunsthistorische discours zorgt voor het aanvaarden van een waarheid die 

vanzelfsprekend wordt en sporen nalaat in onze manier van denken. Het machinaal 

vervaardigde gebruiksvoorwerp brengt echter de banale, dagelijkse realiteit in beeld 

en confronteert Elisabeth met het moeilijk te verwoorden ideaal van harmonie.  In het 

kader van haar opmerking werkt de uitdrukking “papieren zakjes” als een metafoor 

voor haar niet erkend en onbepaald verlangen. Het verkleinwoord “zakjes” bevestigt 

haar neerbuigende reactie voor haar opdracht praktijk. Elisabeth verbergt niet alleen 

de angst voor haar onvermogen maar wordt geconfronteerd met het fantasmatische 

ideaal van harmonie of het object a die de canon en de maatschappij haar 

voorschotelt.39 Ze herstelt haar zelfbeeld door impliciet de leerkracht die haar 

                                                
39 Het ideaal van harmonie functioneert als object a. Zo kan bijvoorbeeld niet achterhaald worden wat 
Gombrich precies bedoelt als hij stelt dat het werk moet geschilderd zijn alsof het niet aangeleerd lijkt. 
Wie gaat de grens tussen het natuurlijk lijkende en het aangeleerde bepalen?  Hetzelfde geldt voor 
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papieren zakjes laat tekenen of op papieren zakjes laat werken te beschuldigen. Ze 

verdringt een pijnlijke situatie.  

De afstand tussen Elisabeths capaciteiten en die van de geselecteerde 

kunstenaars is verontrustend groot, maar haar verlangen om ze te evenaren blijft 

onverminderd bestaan. Als leerkracht kan ik Elisabeths verlangen en gemis niet 

oplossen. Het geven van betekenis aan de verdichting of metafoor is volgens Lacan 

alleen een rustpunt. Het steeds opnieuw verlangen om begrijpen, zal leiden tot nieuwe 

betekenaren. Het eindeloze verschuiven van de ene betekenaar naar de andere blijft 

wijzen op een verlangen en gemis dat iedere poging tot betekenis geven treft. Hoewel 

de verschuiving noodzakelijk is voor het herschrijven van het subject in bestaande 

socioculturele praktijken blijft ze volgens Lacan een illusie (1973: 102, 106). Ze 

brengt nooit een fundamentele verandering tot stand maar vormt wel onze 

persoonlijke geschiedenis in relatie tot de collectieve.  

Constructivistische benaderingen, zoals die van Illeris, beschouwen het leren 

als een aaneenschakeling en verandering van interne schema’s en structuren.40 In het 

tweede hoofdstuk besprak ik reeds hoe metaforen voorkennis met nieuwe kennis 

verbinden. Lacan voegt hieraan toe dat de taal ook onbewuste verlangens verbergt. 

Iedere betekenisgeving is telkens anders, nooit volledig te doorgronden en zal de 

reeds aangeleerde kennis even opschorten. Aan Elisabeths verlangen en verlies kan 

geen allesomvattende betekenis gegeven worden.  

Elisabeths woorden kunnen met behulp van de psychoanalyse en 

discoursanalyse betekenisvol worden. Geen rekening houden met haar uitspraak 

getuigt van een houding waar verschilrespect ontbreekt. De oorzaak van het gebrek 

aan gelijkwaardige participatie tussen mijn leerlingen en het vak kunstgeschiedenis is 

zowel te situeren in een verlangen naar het navolgen van de opgedane kennis als in 

een overheersend maar reducerend gevoel van autonomie. Mijn leerling Sam 

verwoordt in verband met de Madonna met de lange hals een uiterst autonome visie. 

In de volgende paragraaf onderzoek ik hoe zijn uitspraak kan leiden naar een 

lesinhoud die voor hem en mijn andere leerlingen zinvol wordt. 

                                                                                                                                      
Gombrichs bewering dat het werk de realiteit moet nabootsen in de zin dat de toeschouwers zullen 
reageren alsof het een werkelijke toestand is. 
40 Een nieuwe situatie die gelijkaardig is aan een vroegere situatie roept de vereiste en passende 
schema’s opnieuw op (het assimilatieve leren). Bij nieuwe kennis worden delen van het bestaande 
schema losgekoppeld en veranderd zodat ze zich met nieuwe situaties kunnen verbinden (het 
accommodatieve leren) (Illeris 2010: 99). Hoe de verandering concreet plaatsvindt, legt Illeris niet uit. 
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Sams sprakeloosheid en eerlijkheid 

Wanneer Sam in zijn opdracht rond Parmigianino’s Madonna met de lange hals 

noteert “om eerlijk te zijn spreekt zo’n onderwerp mij niet aan”, heb ik als leerkracht 

een probleem. Zijn opmerking functioneert anders dan Maaike’s opmerking. Wanneer 

zij schrijft “ik begrijp de inhoud van het verhaal niet”, is dit een daad die haar 

bevestigt in de positie van de onwetende student die van mij een juiste verklaring van 

de relatie tussen vorm en inhoud verwacht. Hoewel Sam de verantwoordelijkheid 

voor zijn keuze op zich neemt, gebruikt hij zijn persoonlijke mening en voorkeur als 

een verantwoording om zich niet te engageren met Parmigianino’s werk. Persoonlijke 

voorkeuren blijven besloten in het ik, zijn op voorhand aanwezig en de bron ervan is 

moeilijk te achterhalen. De vraag naar de reden voor Sams gebrek aan identificatie 

met het onderwerp zal daarom niet te beantwoorden zijn. 

Sam vindt het werk goed geschilderd en ondanks de vervormingen van de 

figuren prijst hij de kunstenaar voor zijn bekwaamheid. Dankzij de lessen 

kunstgeschiedenis weet Sam dat er een verschil bestaat tussen zijn visie en deze van 

de kunstgeschiedenis maar hij legt beide visies niet uit. Dit ondermijnt de 

vanzelfsprekende relatie die Gombrich en Janson veronderstellen tussen de kennis en 

de vooruitgang die ze hun lezers toeschrijven. Het is mogelijk dat Sam zichzelf als 

referentiepunt moet nemen omdat hij niet studeerde. Aangezien hij ook zijn voorkeur 

ten opzichte van het onderwerp uit, lijkt het mij echter meer waarschijnlijk dat zijn 

handeling zich baseert op een extreme vorm van autonomie. Zijn visie op kunst is niet 

die van een ander. Dit radicaal subjectieve standpunt maakt hem maar ook mij als 

leerkracht, omdat hij zijn visie niet uitlegt, sprakeloos.  

Met zijn tweede beoordelende uitspraak: “om eerlijk te zijn … ik heb liever 

oorlogen of mythologische onderwerpen” uit hij een persoonlijke voorkeur maar 

anders dan Elisabeth brengt dit geen emotionele ontreddering. Ik kan vaststellen dat 

hij het onderwerp van Parmigianino’s schilderij afkeurt. Het gevaar bestaat dat Sams 

negatieve reactie geen plaats krijgt in de les kunstgeschiedenis. In dat geval verdwijnt 

het engagement met het kunstwerk en de ons omringende wereld. Verschilrespect 

krijgt waarde wanneer personen bereid zijn om zich open te stellen voor de wereld 

van de ander. Openheid vraagt niet alleen het bewustzijn van een eigen historische 

situering maar het zich aangesproken voelen en in beweging komen door “een 

onvertrouwdheid die niet aan onze verwachtingen tegemoetkomt” (Van Leeuwen 

2003: 81).  
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Op welke wijze kan ik Sams breuk van verschilrespect een nieuwe kans geven 

en zijn individuele standpunt omzetten in een pedagogisch betekenisvolle activiteit? 

Het schilderij negeren en leerlingen zelf thema’s en werken laten uitkiezen, lijkt mij 

op de lange termijn geen optie (Kats en Assor 2007: 429).41 Bovendien vereist het 

maken van keuzes het reeds aanwezig zijn van kennis. Zelf kiezen zal Sam niet leren 

omgaan met kunstobjecten waarmee hij zich niet spontaan identificeert en mij als 

leerkracht niet leren werken met het vaak voorkomende probleem van persoonlijke 

autonomie. Sam dwingen om zich te identificeren met Parmigianino’s werk is 

evenmin een optie.  

 De docenten Hendrik Despiegelaere en Geert Van Coillie bespreken Van 

Leeuwens notie van verschilrespect. Ze stellen vanuit een moraalfilosofisch en 

sociaalconstructivistisch standpunt een aantal minimale voorwaarden voor om de 

erkenning tussen leerkracht en leerling te realiseren (2009: 180). In hun visie zijn de 

leerkrachten experts die vanuit hun kwetsbare gezag en een blijvende bereidheid hun 

eigen bevindingen onderzoeken. Ingaan op de vragende blik van leerlingen en het 

delen van perplexiteit betekent een radicaal educatieve en ethische uitdaging voor de 

leerkracht (2009: 175). Verder stellen ze dat het vermijden van uitingen van 

ongelijkheid en andere vormen van uitsluiting aangevuld moet worden door 

waardering, affectieve betrokkenheid en het dialogisch delen van creatieve verwarring 

en verwondering. Hun theoretische benadering vertelt echter niet hoe de laatste 

aspecten in de praktijk van een les gerealiseerd kunnen worden. Verder maken ze 

noch ruimte vrij voor een lesinhoudelijke negatieve waardering noch voor de 

aanwezigheid van onbewuste verlangens. 

Wanneer Sam schrijft “om eerlijk te zijn heb ik liever” draagt hij zorg voor de 

mening van anderen en brengt hij ook zijn gevoelens onder de aandacht van die 

anderen. Dit houdt in dat degene tot wie hij zich richt aangepast kan reageren. Sam 

interpelleert mij niet alleen op een respectvolle wijze maar biedt mij de middelen om 

te reageren omdat hij de inhoud van zijn voorkeur toelicht. Anders dan de 

onvoorwaardelijk liefdevolle, zorgende personen die het kind in zijn ontwikkeling 

bijstaan, werkt een leerkracht binnen het kader van de verwachtingen van het 

onderwijs. Indien ik, zoals Bryant voorstelt, Sams dissident voice behoud, moet ik een 
                                                
41 Idit Katz en Avi Assor bespreken in hun artikel “When Choice Motivates and When It Does Not” 
dat leerlingen lesonderwerpen laten kiezen een veel complexer proces is dan wordt aangenomen en 
alleen motiverend werkt als de opties stroken met hun belangen en doelstellingen, als ze niet te groot in 
aantal en niet te complex zijn en als ze congruent zijn met de waarden uit de cultuur van de leerlingen. 



 158 

manier vinden om van zijn onwillige interpretatie van het onderwerp een voor hem 

betekenisvolle activiteit te maken. Als leerkracht kan ik Sams opmerking erkennen en 

werken met het denkschema dat hij mij biedt. Een les waarin dit historisch en 

cultureel gesitueerd wordt, kan de voorwaarde uitleggen waarbinnen zijn emotionele 

en inhoudelijk stereotiepe vooronderstelling groeit. Zo’n les integreert zijn afwijzing 

in de geschiedenis.  

Sam stelt eerst de vreemde vorm van de madonna en het kind vast en schrijft 

vervolgens: “Het lijkt mij een tafereel dat zich afspeelt na een bevalling maar het kind 

is misvormd en lijkt dood”. Sam plaatst verder het moederschap en het zweven van 

het kind tussen leven en dood in contrast met oorlogen en mythologische taferelen die 

zijn voorkeur hebben. Een deconstructie die rekening houdt met de actuele inzichten 

van genderstudie kan Sams harde maar veilige tegenstelling tussen de vrouwelijke 

wereld van moederschap en de actieve mannelijke wereld van heldendom ter 

discussie stellen. Ik ga tijdens mijn lesvoorbereiding op zoek naar een kunstwerk 

waarin heldendom, moederschap en verlies een raakvlak bezitten. De interventie van 

de Sabijnse vrouwen, in 1799 geschilderd door Jacques-Louis David en Ewa Lajer-

Burcharts essay “David’s Sabine Women: Body, Gender and Republican Culture 

under the Directory” (1991) worden mijn leidraad.  

Davids schilderij behoort tot le grand style en iconografisch toont het de strijd 

tussen de Romeinen en de Sabijnen na de roof van de Sabijnse vrouwen door de 

Romeinen. De hoofdfiguur, de Sabijnse Hersilia, echtgenote van Romulus en moeder 

van zijn kinderen, is de heldin die de twee strijdende partijen bij elkaar brengt. Door 

haar centrale positie, haar houding en haar witte jurk zuigt ze de aandacht van de 

toeschouwers naar zich toe, waardoor ze als vrouw en moeder sterker staat dan de 

mannelijke leiders. Deze interpretatie ontkracht het contrast tussen vrouw-

moederschap en man-oorlog dat Sam hanteert. Tijdens de observatie van het schilderij 

zal ook blijken hoe Hersilia door haar moedige houding verschilt van de wanhopige 

vrouwen die rondom haar afgebeeld worden. Aandachtige toeschouwers zullen echter 

merken dat Hersilia’s autonome beslissing gerelativeerd wordt. Haar lichaam richt 

zich naar de kijkers maar haar gelaat en blik wenden zich naar Romulus. Zal hij als 

echtgenoot, vader en leider van Rome een oorlog voeren waarin hij samen met zijn 

nakomelingen dreigt te sterven? Hoewel Hersilia een mannelijke deugd bezit en haar 

blik Romulus tot nadenken aanzet, verschuift ze de beslissing om al dan niet over te 

gaan tot oorlog naar haar echtgenoot. Lajer-Burchart legt uit dat het hele werk een 
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enscenering is om het engagement van de vrouwen na het terreurregime in Frankrijk 

opnieuw in te schrijven in familiale en patriarchale waarden. 

David stelt zijn werk tentoon als een installatie. Het grote formaat, de 

ruimtelijke horizontale ontplooiing van de compositie en de spiegels, psychés 

genoemd, die hij tegenover zijn schilderij plaatst, nodigen de toeschouwers uit tot een 

lichamelijke participatie. Wanneer ze in de spiegel kijken worden ze meteen ook een 

personage in het schilderij. De vrouwen die zichzelf in de plaats van Hersilia in het 

spiegelbeeld zien, herbeleven symbolisch de connectie tussen het moederschap en het 

ontstaan van een staat. David controleert omwille van politieke doeleinden de 

identificatie waarbij het recht tot beslissen bij de man ligt. De vrouwen nemen 

Hersilia’s standpunt onbewust over en de mannen dat van Romulus. De toeschouwers 

ondergaan de invloed van het werk omdat de enscenering zich baseert op de herhaling 

van lang bestaande culturele ideeën en alleen een identificatie van overeenkomst 

vraagt.  

Een les waarin ik Sams visie toets aan die van Davids schilderij krijgt een 

actuele waarde omdat ze aantoont hoe onze subjectieve ervaringen en emotionele 

oordelen ingebed zijn in maatschappelijke constructies en ideologieën. Deze 

historische situering vergroot Sams kans om zijn denkschema moederschap-vrouw 

tegenover heldendom-man achteraf te begrijpen. Het zich bewust worden van de 

wijze waarop Davids enscenering de toeschouwers uit het verleden manipuleert, leidt 

tot de waakzame houding die Honneth aanbeveelt ten opzichte van de illusie van wat 

vertrouwd is. Het relativeert het standpunt van het onbegrensde “ik” dat zich buiten 

de geschiedenis stelt. Meer algemeen toont de bespreking aan hoe de enscenering van 

een kunstwerk het kijkende subject mede vormt. Lajer-Burchart beschouwt De 

Sabijnse vrouwen, anders dan de iconografie en stijlgeschiedenis, niet als het resultaat 

van een bestaande maatschappelijke situatie maar laat zien hoe de installatie actief 

meewerkt aan de opbouw van een nieuwe politiek.  

Ondanks dit vernieuwende inzicht bevestigt Lajer-Burcharts bespreking de 

hardnekkige relatie tussen de politieke intentie van de schilder en de invloed die deze 

uitoefent op de toeschouwers. Het effect van het kunstwerk en de intentie van de 

schilder vormen een ondeelbaar, oorzakelijk geheel. Dit denkschema biedt een 

antwoord op Anoucks vraag: “Waarom deed de kunstenaar dat zo of zo?” maar staat 

haar niet toe deel te nemen aan de interpretatie van het kunstwerk. Dezelfde 

problematiek is terug te vinden in de stijlgeschiedenis en in Panofsky’s iconologische 
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methode. In de stijlgeschiedenis wordt de term “invloed” gebruikt om de lineaire 

geschiedenis op te bouwen. Invloed bepaalt de kennis over de vooruitgang van de 

kunst. De reconstructie van de intentie schept het oorzakelijke verband dat nodig is 

voor het begrijpen van die vooruitgang. Ook Gombrich neemt aan dat kunstenaars 

kunstobjecten uit het verleden en de invloed die ze uitoefenen intentioneel verwerken. 

Het proces van making and matching speelt zich af tussen de bestaande schilderijen 

en de werkelijkheid. De visuele perceptie van de kunstenaar ligt vooraf vast in de 

structuur van de objecten terwijl de representatie tot stand komt in zijn of haar 

mentale schema’s. In Gombrichs theorie is er wel plaats voor de toeschouwers maar 

deze worden gereduceerd tot passieve kijkers. Zij zullen de fysieke realiteit opnieuw 

bekijken door de ogen en schema’s van de kunstenaar.  

Stijlgeschiedenis en de iconologische methode scheppen op deze manier een 

specifieke relatie tussen erkenning en kennis. Er ontstaat een denkgewoonte waarbij 

toeschouwers gevraagd worden zich te identificeren met de beslissingen van een 

kunstenaar uit het verleden, de communicatie over het schilderij in de derde 

persoonsvorm gebeurt en de prereflectieve, affectieve kwaliteiten vergeten worden. 

Hoe noodzakelijk mijn leerlingen kunstgeschiedenis ook vinden ze bevestigen de 

passieve houding die het vak hun steeds toekent. De hedendaagse kunsttheorie 

reageert op dit probleem van reïficatie. 

 

Een theoretisch object in plaats van picturale intelligentie  

De kunsthistorici Svetlana Alpers en Michael Baxandall spreken over de “picturale 

intelligentie” of de intentionaliteit van het kunstwerk in plaats van deze van de 

kunstenaar (1996: 3). Hiermee doelen ze op het creatieve denkproces van de 

kunstenaars die bestaande, vormelijke elementen wijzigen omwille van veranderende 

omgevingsfactoren. De resulterende, visuele beelden bezitten een eigen picturale 

kwaliteit en de kijkers moeten intens observeren en werken om het effect van de vorm 

te verwoorden (Alpers en Baxandall 1996: 17). Ze toetsen hun eigen kennis, 

vaardigheden en veronderstellingen aan wat ze zien. Het kijkproces vertraagt en 

dringt zich op in het bewustzijn van kijkers. De enscenering en de vorm van het werk 

veroorzaken een visueel effect waarmee kijkers het ontstaansproces ervan kunnen 

reconstrueren. Baxandall verwerpt het idee dat de reconstructie van de intentie van de 

kunstenaar, in zichzelf al onmogelijk, de picturale intelligentie volledig kan verklaren. 
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In zijn eerdere studies kent Baxandall de kijkers uit het tijdperk van de 

kunstenaar een plaats toe in het betekenisproces van het werk. Niet alleen wat ze 

percipiëren, verwoorden en herkennen maar ook de vormelijke kwaliteiten van het 

werk groeien uit een gedeelde culturele achtergrond (Baxandall 1985: 75, 85). 

Picturale intelligentie verbindt een visuele analyse met een sociale wat Baxandall de 

“period eye” noemt. Baxandall brengt deze relatie aan het licht door middel van een 

nauwgezette keuze en analyse van bronnen. Piero della Francesca schreef 

bijvoorbeeld een wiskundig handboek over het berekenen van inhoudsmaten en 

gebruikte deze kennis in zijn schilderkunst. Het geschoolde publiek herkende in de 

voorwerpen die hij schilderde de meetkundige figuren (Baxandall 1985: 105). 

Wanneer wij vanuit onze hedendaagse observatie en culturele kennis besluiten 

om een bepaald element uit het kunstwerk te interpreteren, ontstaat er volgens 

Baxandall een anachronisme. De uitleg die op onze keuze volgt, ligt buiten de 

grenzen van het kunstobject en kan alleen gevalideerd worden door een nauwkeurige 

reconstructie van de maatschappelijke context waarin het werk ontstond. Met andere 

woorden: “we are observers, not participants, in what we say and think of the 

intention of the picture” (1985: 104). Baxandalls verwijt van anachronisme gekoppeld 

aan een interpretatie die buiten het kunstwerk ligt, is moeilijk houdbaar. De vele 

ontwerptekeningen en het onafgewerkt zijn van bijvoorbeeld Parmigianino’s 

Madonna met de lange hals getuigen van een doorgedreven maar nooit definitief 

gefixeerd denkproces. Waarom Parmigianino beslist om anders dan in zijn 

voorontwerpen in de rechterbenedenhoek van het schilderij alleen de kleine man en 

de voet van een tweede figuur te schilderen is niet meer te achterhalen. Toch heeft het 

een effect op het geven van betekenis.  

Wanneer Stijn, een van mijn leerlingen, ons attendeert op de kleine figuur die 

wegkijkt van het tafereel is dit een gevolg van de afwezigheid van de tweede figuur. 

Wanneer hij de hele enscenering van dit onderdeel als een toneelstuk beschouwt, kan 

dit door een eenvoudige ingreep in het kunstwerk bevestigd worden. Samen met de 

perspectivische reconstructie van de rechterbenedenhoek brengt deze ingreep de 

denkhandeling van de kunstenaar naar de oppervlakte. Stijns beeldspraak “als een 

toneelstuk” en de perspectivische enscenering van het toneel situeren zich niet alleen 

binnen de materiële voorwaarden van het schilderij maar ook in Stijns actuele 

observatie. Stijns opmerkingen veroorzaken een verandering. De kleine man wordt 

een acteur die de kijkers dwingt om een bepaalde plaats in de werkelijke ruimte in te 
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nemen. Parmigianino weet niet of de kijkers de dwang accepteren noch wat ze met 

hun participatie zullen doen. Kunsthistorici kunnen niet met zekerheid vaststellen of 

de kunstenaar Stijns beeldspraak en het ontstaan van een nieuw verhaal gewild heeft. 

Hoewel de constructie van het rechter onderdeel intentioneel geschilderd is, signaleert 

Stijns interpretatie het moment waarop het denken een proces wordt dat zich in 

verschillende tijden situeert. De picturale intelligentie blijft bewaard maar kan zich 

niet beperken tot de kennis en de controle van de toenmalige toeschouwers. In het 

laatste hoofdstuk van deze studie zal blijken dat Parmigianino’s geschilderde detail 

vanuit Stijns opmerking een betekenis krijgt waarin de kijkers performatieve 

personages worden, karakters in een verhaal dat hen als kijkers interpelleert.  

De filosoof en kunsthistoricus Hubert Damisch neemt een radicaal ander 

standpunt in dan Baxandall wanneer hij de actuele kijkers een participerende rol 

toekent. Hij beschouwt de schilderkunst als een denkhandeling die toont dat ze met 

haar eigen beeldende middelen op zichzelf en haar strategieën reflecteert. Het 

resultaat hiervan raakt aan de positie van de kijkers en de status van de representatie 

(Damisch 1995: 445). In zijn analyse van het ontstaan van perspectief bespreekt 

Damish niet alleen de historische context van de techniek maar ook de wijze waarop 

perspectief meebouwt aan onze subjectiviteit en wereldvisie. Een schilderij wordt een 

theoretisch object omdat “painting not only shows but thinks through forms” en het 

aan kijkers een plaats toekent in dit theoretische denken (Damisch 1995: 146). 

Wanneer kijkers die plaats aanvaarden, is kijken geen neutrale, objectieve activiteit 

meer die onmiddellijk tot betekenis leidt. Kijken en theorie contamineren elkaar. De 

kritische analyse van de wijze waarop dit gebeurt, kan onze vertrouwde kennis 

vreemd maken.  

Kunstwerken bezitten volgens Damisch het vermogen om een discours te 

scheppen dat onze relatie met de buitenwereld bepaalt. Niet alleen de analyse van de 

wijze waarop een kunstwerk denkt en wat het met kijkers doet maar ook de wijze 

waarop kijkers op hun ervaring reflecteren, staat toe de blijvende maar verborgen 

vooroordelen bloot te leggen. In wat volgt wordt mijn ervaring met Mona Hatoums 

installatie Corps étranger (1994) het onderwerp van zo’n analyse (afb. 4). Corps 

étranger biedt mij de mogelijkheid om te begrijpen hoe een kunstwerk mijn 

verankering in het collectieve geheugen doorkruist. De veranderende context betreft 

noch de museale ruimte noch de inhoud van de filmische beelden maar mijn 

verschillende reacties tijdens de ontmoeting met de beelden.  
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Uit mijn ontmoeting met Hatoums installatie groeit een verhaal dat uit drie 

delen bestaat. In het eerste deel, staande in de installatie maar aan de rand van de 

geprojecteerde beelden, lokt de technische kwaliteit van de filmische beelden mijn 

bewondering uit. Wanneer plotseling het beeld van een naar mijn mening bol en niet-

ziend oog verschijnt, voel ik mij afgestoten. Angstig stap ik op de geprojecteerde 

beelden. In het tweede deel raken Hatoums gefilmde lichaam en mijn lichaam elkaar 

aan en transformeren ze elkaar. Ik wil samenvallen met de in en uit elkaar schuivende 

kleurvlekken waardoor ik een levend en bewegend kunstwerk word. In het derde deel 

zien de leerlingen mijn performance en stellen verwonderd hun vraag. Het verhaal 

verplaatst zich dan naar hen. 

Om mijn intuïtieve reacties van bewondering en angst beter te begrijpen, 

verwijs ik later naar de afbeeldingen die ik van Corps étranger kan vinden. Bal 

selecteert twee afbeeldingen in haar boek Quoting Caravaggio (afb. 5).42 De eerste 

reproductie, die Bal beschrijft als een “tunnel-like tube”, toont een onderdeel van het 

inwendige lichaam (1999: 144, afb. 5.8). Wanneer de endoscoop de hier getoonde 

opening van het lichaam frontaal binnendringt, verminderen, naarmate het 

voorgestelde verder ligt, de grootte van het voorwerp, de helderheid van het licht, de 

duidelijkheid van het detail en de kleurintensiteit van het sterk vergrote beeld. Het is 

een perfect illusionistische, endoscopische opname. Het tweede beeld dat Bal 

selecteert is de projectie van een naar mijn mening enorme oogbal (1999: 144 afb. 

5.9). De laterale hoek van waaruit de oogbal gefilmd is, laat alleen een stuk van de 

binnenkant van het ooglid, een stuk van het oogwit en de in de reproductie fel 

okergele iris zien waarin de pupil zich hard en volledig aftekent. De oogbal duwt zich 

naar buiten. De twee lichtweerkaatsingen op het oogvocht van de iris kunnen niet 

verhinderen dat de matte, zwarte pupil al het licht absorbeert en geen leven terug 

geeft. Hoewel we weten dat de pupil een opening is, lijkt deze hier te zweven aan de 

oppervlakte van het oog. Beide afbeeldingen zijn uiterste voorbeelden van een 

realistisch maar tegengesteld ruimtelijk effect. 

De beelden van Corps étranger werden door een endoscopische camera 

opgenomen. De perfectie van de wetenschappelijke beelden, de kleinste tastbare 

textuurverandering op de huid en de gekleurde lichtbeelden van sommige sterk 
                                                
42 In het boek Mona Hatoum zijn deze twee afbeeldingen de enige die een volledige pagina innemen 
(Archer, Brett en De Zegher 1996: 73, 139). Ze worden aangevuld met kleinere reproducties van de 
vergrote details die de gerimpelde en vochtige textuur van de inwendige huid weergeven (1996: 
141,142). Deze reproducties benadrukken de visuele, tastbare binnenkant van het lichaam. 



 164 

vergrote opnames slepen mij in de voorstelling mee. Fox Keller stelt dat juist het 

aanwezige maar onzichtbare apparaat erin slaagt kijkers te doen vergeten dat ze naar 

een representatie van en niet naar de realiteit zelf kijken.43 Het streven naar en 

realiseren van die eenheid wordt toegekend aan de renaissance of meer specifiek aan 

het wetmatige perspectief. In wat volgt ga ik na waarom ik, anders dan Bal de 

aantrekkings- en afstotingskracht van het werk weiger, hoe ik betekenis kan geven 

aan deze weigering en hoe de enscenering van het werk mij tot verandering dwingt.  

 

Het vreemd maken van vertrouwde kennis 

Hoewel Hatoums lichaam zelf geen geometrische vorm is, sluit de representatie van 

het tunnelachtige inwendige orgaan aan bij een traditionele, perspectivische 

weergave. Damisch legt in zijn L’origine de la perspective (1987) uit hoe de gedachte 

van de samenhang tussen het kijkende subject, de realiteit en de representatie ervan 

met het ontstaan van het perspectief kon groeien. Damisch kent twee belangrijke 

aspecten aan het ontstaan van het perspectief toe: het historische moment van Filippo 

Brunellschi’s experiment te Firenze (begin 1400) en het feit dat het experiment het 

kijkpunt van de toeschouwer introduceerde in het lineaire perspectief. Om de werking 

van zijn experimentele methode te bewijzen, bracht Brunelleschi aan de achterkant 

van het paneel, waarop hij met lijnperspectief de doopkapel van Firenze schilderde, 

een kijkgaatje aan. Degene die aan de achterkant van het paneel door de opening 

keek, moest ook een spiegel op armafstand en recht tegenover het schilderij 

vasthouden. Kijkend door het gaatje zag het subject het schilderij op de spiegel.  

Damisch vergelijkt het perspectivische model met de taaldaad waarbij niet de 

boodschap maar de wisselende relatie tussen de “ik hier” en de “jij daar” de subject 

vormende factor is (1995: 53). In Brunelleschi’s experiment ziet het kijkende subject 

in het gereflecteerde beeld van de doopkapel hoe het kijkpunt-kijkgaatje en het 

vluchtpunt samenvallen. Het kijkpunt van de toeschouwer wordt het noodzakelijke 

beginpunt voor een coherente constructie van de ruimte (Damisch 1995: 122). De 

wederzijdse relatie tussen beide punten wordt gereduceerd tot één punt. 

Brunelleschi’s experiment produceert een kijkend subject dat de omringende wereld 

denkt te controleren. De wereld, die aan de hand van geometrische principes 

geconstrueerd wordt, vindt haar status van waarheid in de demonstratie van diezelfde 

                                                
43 Zie hoofdstuk 1 van deze studie. 
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principes (Damisch 1995:149). De kracht van perspectief is dat het de illusie van 

eenheid en objectiviteit in stand houdt omdat ze haar constructie verbergt en de 

wereld lijkt na te bootsen. Damisch ondermijnt de veronderstelling van een autonoom, 

objectief waarnemend subject. Het subject is de voorwaarde voor de productie van 

perspectief maar moet, opdat de wereld zich toont zoals zij is, ook een stuk van 

zichzelf weglaten. Het zicht wordt beperkt tot wat het kijkpunt laat zien en de 

toeschouwer moet op eenzelfde plaats in de ruimte stilstaan. Iedere lichamelijke en 

emotionele participatie moet onderdrukt worden. Perspectief kan het verlangen van 

het subject naar volledigheid en eenheid met zijn omringende wereld daarom nooit 

waarmaken (Damisch 1995: 126).44  

Mijn reactie van bewondering voor Hatoums werk verankert zich in de 

historische oorsprong van het perspectief dat als effect de notie van het controlerende 

en autonome subject produceert. Het perspectivische model waarmee we de wereld 

rondom ons waarnemen is cultureel zo ingebed dat het natuurlijk lijkt en onbewust 

voortleeft (Damisch 1995: 52). Ik reageer als het subject dat het product is van dit 

internalisatieproces. De endoscoop die Hatoum in Corps étranger gebruikt, versterkt 

de perspectivische werking. Het toestel kan zowel wat met het blote oog onzichtbaar 

is als het informele en de beweging tonen.45 In Corps étranger bevestigen de keten 

van herhaling, het perspectief, de endoscoop en het videotoestel de illusie dat de 

omringende wereld zich openbaart aan een vanuit een meetbare wereld allesziend 

subject.  

De historica Lyle Massey ontkracht in haar artikel “Anamorphosis through 

Descartes or Perspective Gone Awry” (1997) een van de hardnekkigste 

ontwikkelingen in de geschiedenis van het westerse denken. Die geschiedenis plaatst 

de zekerheid van het objectieve en rationele denken boven het lichamelijke en 

subjectieve. De perspectivische constructie zou een voorbode en een bevestigende, 

visuele metafoor zijn voor dit denken. Massey twijfelt er niet aan dat het bestaan van 

de analogie tussen het perspectief en Descartes’ theorie een discours is dat onze 

wereldvisie meebepaalt, maar legt uit dat dit discours veel brozer is dan wordt 

                                                
44 Damisch baseert zich hier op de theorie van Jacques Lacan die ik eerder in dit hoofdstuk besprak. 
45 Brunelleschi  kon in zijn experiment alleen lichamen met vaste contouren en oppervlaktes 
weergeven. Daarom zocht hij naar een middel om dit te compenseren. Bovenaan het geschilderde 
paneel plaatste hij een spiegelend zilverblad om ook de bewegende vormloze wolken in zijn schilderij 
op te nemen (Damisch, 1995: 139). 
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aangenomen (Massey 1997: 1150). Ze baseert zich hiervoor onder meer op citaten uit 

Descartes’ werk en het bestaan van trompe-l’oeil, meer specifiek de anamorfe 

voorstelling. Anamorfosis groeit vanuit dezelfde logica als perspectief maar vormt 

een bedreiging voor de rationeel denkende mens. Het samenvoegen van de 

perspectivische, wetmatige constructie en Descartes’ theorie is een verdediging 

hiertegen. Het houdt wat de rationele mens zou kunnen ontwrichten op afstand. 

Massey problematiseert deze visie aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en 

Corps étranger doet, beweer ik, hetzelfde aan de hand van visuele beelden. 

Hoewel Descartes het bestaan van een objectief “ik” nastreeft, kan hij niet 

verhinderen dat het cogito – ik twijfel, ik denk, ik besta – in relatie tot de 

buitenwereld ook aspecten van waarnemingen, ruimte en tijd bevat. Descartes neemt 

enerzijds aan dat de zintuigen geen betrouwbare bronnen voor de zekerheid van 

kennis zijn en anderzijds dat de zintuiglijke waarneming de grond is van het 

twijfelende “ik”. Hij vindt de zekerheid van zijn bestaan op het ogenblik van de 

performatieve uitspraak “ik twijfel”. Om objectiviteit te bekomen moet het “ik” 

veranderen van standpunt. Voor Descartes is God de bron van zekere kennis en kan 

de mens de buitenwereld objectief waarnemen als hij zichzelf op een 

(transcendentale) afstand van die buitenwereld plaatst.46 Het veranderen van de 

ruimtelijke positie maakt daarom ook deel uit van Descartes’ theorie. Verder valt het 

moment van twijfel samen met het moment van denken. Tijd maakt dus deel uit van 

het denkende subject.  

Massey problematiseert ook de als vanzelfsprekend veronderstelde eenheid 

tussen het denkende subject en de perspectivische constructie (1997: 1185). De 

praktijk van het perspectief biedt vanaf haar ontstaan en vanuit haar eigen rationele 

constructie weerstand aan het geloof in het bestaan van ratio en zekerheid. De 

anamorfe voorstelling die groeit uit het wetmatige perspectief plaatst immers een 

belichaamde en ontlichaamde notie van zien naast elkaar. Mijn tweede ervaring met 

Corps étranger wordt ingeleid door het plotse verschijnen van het bolle oog. De sterk 

                                                
46 Indien Descartes’ denken de enige zekerheid is dan moet hij ook zichzelf en zijn verstand als bron 
nemen om het bestaan van de buitenwereld te bewijzen. Dit kan hij niet doen aan de hand van 
zintuiglijke waarnemingen die hij als onbetrouwbaar bestempelt. Descartes denkt dat aangeboren 
ideeën, bijvoorbeeld die over het bestaan van perfectie en oneindigheid, niet uit een eindig en 
onvolmaakt zelf groeien maar afkomstig zijn van een andere, transcendente bron. Deze bron is Gods 
oneindige en perfecte natuur. De zekerheid van Gods bestaan groeit uit het denken, maar de 
aangeboren gedachten waarmee de mens het onafhankelijke bestaan van de buitenwereld aanvoelt en 
begrijpt, komen van God (Massey, 1997: 1154)  
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laterale hoek van waaruit de oogbal gefilmd is, valt te vergelijken met een anamorfe 

voorstelling. In de kunstgeschiedenis is de schedel in Hans Holbeins schilderij De 

ambassadeurs (1533, National Gallery, Londen) het meest geciteerde voorbeeld 

hiervan. In het schilderij duwt een witte vlek zich naar voren zodat ze tussen de 

kijkers en het beeldvlak lijkt te liggen. Wanneer kijkers op het geometrisch berekende 

afstandspunt staan, rechts en bijna tegen het beeldvlak, zien ze een correcte 

afbeelding van een schedel.47 De anamorfe voorstelling zet aan tot beweging maar de 

waarneming biedt vanuit geen enkele andere plaats een coherent beeld van de 

voorstelling op het schilderij. Descartes beroept zich op de goddelijke perfectie en 

zekerheid om de twijfel, veroorzaakt door de zintuiglijke waarneming, weg te werken. 

De anamorfe voorstelling houdt de voor het subject bedreigende radicale twijfel in 

stand (Massey 1997: 1186).  

De representatie van de schedel en het bolle oog in Hatoums werk 

bewerkstelligen eenzelfde extreme verstoring van het kijkproces. De vervormde 

oogbal dringt binnen in de ruimte waarin ik mij bevind, terwijl ieder contact ermee 

onmogelijk lijkt. De schaalvergroting van het oog in Corps étranger, de snelheid van 

het bewegende beeld en de ronde vorm van de installatie laten niet toe een 

afstandspunt te vinden dat het beeld corrigeert. Het afstotende affect en het gevoel 

van bedreiging dat dit veroorzaakt brengen mij in een onvrijwillig defensieve 

beweging. Het oog doet mij achteruitdeinzen. Verhinderd door de ronde, nauwe 

constructie stap ik noodgedwongen op de geprojecteerde beelden.  

In een interview met Claudia Spinelli (1996) zegt Hatoum “I now wanted it to 

be a circular projection on the floor so you could actually walk on it” (2001: 138). 

Hatoum stemt in met mijn actie maar op het ogenblik van mijn beweging heeft het 

werk mij onder controle. Doordat de enscenering van sommige kunstwerken macht 

bezit, verandert hun status. In plaats van objecten worden ze volgens Bal subjecten 

die de kijkers besmetten. In verband met die besmetting schrijft ze het volgende:  

 

The contagion emanates from the subject which thus holds the power that 

disobjectifies it, and subjects the viewer, who paradoxically but ethically, must 

willfully submit. (1999: 60) 
                                                
47 Het afstandspunt is de theoretisch berekende afstand van de toeschouwers ten opzichte van het 
beeldvlak. Leon Battista Alberti voegt dit derde punt naast het oog- en vluchtpunt aan de geometrische 
constructie toe (Kemp, 1990: 21, 36). Het functioneert als brug tussen het oneindige vluchtpunt en de 
belichaamde ruimte van de kijkers. 
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De besmetting door het kunstwerk krijgt alleen betekenis als de kijkers zich 

moedwillig aan de macht van het werk onderwerpen. Dit ethische gedrag is de 

voorwaarde voor het ontstaan van een nieuwe relatie waarin het schilderij en de 

kijkers elkaar interpelleren en elkaar erkennen. Corps étranger maakt mijn 

vertrouwde kennis niet alleen vreemd maar zet mij aan tot emotionele en lichamelijke 

participatie. Wanneer de kijkers zich kwetsbaar opstellen verandert hun plaats in het 

proces van betekenisgeven. 

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk onderzocht ik de hindernissen die het gelijkwaardige contact tussen 

mijn studenten en kunstwerken in de weg staan. Wanneer leerlingen creatief werken, 

kennen ze enerzijds een extreme autoriteit aan het “ik” toe en anderzijds volgen ze de 

ideale anderen of de kunstenaars zoals ze gerepresenteerd worden in de 

kunstgeschiedenis. Deze paradoxale attitude van verwerping en aantrekking 

ontwikkelt zich ook ten opzichte van de kennisinhouden van het vak 

kunstgeschiedenis. De wijze waarop mijn leerlingen zowel het vak onmisbaar vinden 

als hun autonomie hoog in het vaandel dragen, schept een spanningsveld. Dit 

spanningsveld bestaat uit verschilrespect – hun verlangen om opgenomen te worden 

in de culturele groep waartoe ze behoren – en de absolute, narcistische identificatie – 

een ontwikkelingsfase die kenmerkend is voor de adolescentie. De culturele groep 

beperkt zich volgens het leerplan kunstgeschiedenis tot personen die hun observatie 

delen met kunsthistorici die de methode van de stijlgeschiedenis en de iconologie 

volgen. 

De teksten van mijn leerlingen Elisabeth en Sam interpelleren mij en zetten 

een reflectie in gang. Het dilemma veroorzaakt door hun reactie vraagt meer dan een 

enthousiaste leerkracht. De erkenning van Elisabeths emotionele ontreddering en van 

Sams weigering tot het geven van betekenis vragen een nieuwe kans voor het tekort 

aan verschilrespect. Het positieve of negatieve verband tussen wat mijn leerlingen 

zeggen en de kunstgeschiedenis komt tot stand omdat hun reacties ingebed zijn in de 

vooronderstellingen van het traditionele, kunsthistorische discours. Om deze 

veronderstellingen en hun relatie tot de uitingen van mijn leerlingen te analyseren 

moet ik methodes gebruiken die buiten mijn vakdomein liggen. Het begrijpen van 

Elisabeths reactie plaats ik terug in Lacans psychoanalytische theorie en de rol die taal 

hierin speelt. Niet de psychoanalyse van Elisabeth maar de wijze waarop ze haar 
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verlangen talig uitdrukt, bieden mij de kans om haar gevoel van verlies in het bredere 

kader van de kunstgeschiedenis te situeren. Sam houdt niet van madonna’s maar wel 

van mythologische en oorlogstaferelen, kortom van mannelijke helden. Om het 

contrast tussen moederschap en mannelijke held te nuanceren, moet ik op zoek gaan 

naar de vernieuwende inzichten in het vakdomein. Deze inzichten stellen niet alleen 

Sams voorkeur maar ook de constructie van de kunsthistorische kennis ter discussie. 

Door deze nieuwe kennisinhouden hoop ik dat mijn leerlingen waarde kunnen geven 

aan hun eigen uitspraken. Hoe ze die na de opgedane kennis opnieuw evalueren laat 

ik aan hen over.  

Niet alleen de teksten van mijn studenten maar ook het kunstwerk als 

theoretisch object zet een reflectie in gang. Het exclusieve verklaren van de vorm en 

de inhoud van een kunstwerk door de intentie van de kunstenaar wordt vervangen 

door deze van de picturale intelligentie die op haar beurt radicaal verworpen wordt 

door de notie van het kunstwerk als theoretisch object. Een kunstwerk zoals Mona 

Hatoums Corps étranger bevat een enscenering die strategisch denkt en handelt. De 

enscenering besmet en spreekt kijkers aan. Het contact tussen het kunstwerk en de 

kijkers wordt een gebeurtenis. Indien de kijkers dit accepteren, verplaatst het verhaal 

zich naar hen en het kunstwerk. Hoe deze wederzijdse erkenning precies verloopt en 

naar nieuwe kennis leidt, wordt in het volgende hoofdstuk uiteengezet. 
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Intermezzo 4 

 

Agbeelding 6. Caravaggio, Het ongeloof van de heilige Thomas, ca. 1601-1602, 

olieverf op doek, 107 x 146 cm., Gemäldegallerie, Berlijn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

charlotte pannier
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Kun je wat je voelt bij het zien van dit schilderij van Caravaggio in relatie brengen tot 

de betekenis die je eraan geeft? Leerlingen uit de Beeldende Vorming beantwoorden 

deze vraag tijdens de les kunstgeschiedenis op 18 mei 2012. De leerlingen krijgen de 

titel van het werk niet.  

 

Als ik dit werk zie krijg ik het gevoel alsof de vinger er bij mij in zit. te Ik Je 

krijgt een ongemakkelijk gevoel. Maar op het gezicht van de geblesseerde 

personage zie je geen pijn alsof hij het niet voelt. De wonde ziet er ook net uit, 

je ziet geen bloed. Ook de vinger van de personage die in de wonde zit is er 

geen bloed te zien. Het De verwonde persoon wilt iets tonen, bewijzen. Ik 

veronderstel dat de verwonde persoon Jezus is, na zijn verrijzenis. Hij toont zijn 

wonde om te bewijzen dat hij het is. Hij houdt met zijn rechterhand zijn kledij 

vast terwijl hij met zijn ander hand g de hand v andere hand in zijn wonde 

steekt. Ook in zijn linkerhand bevindt zich een wonde. De wondes zijn van toen 

hij werd gekruisigd. En de drie mannen rond hem zijn volgens mij de drie 

apostelen, waaronder Judas. Degene dat Jezus verraden heeft voor geld (zie 

schouder). Dit schilderij geeft mij misschien een ongemakkelijk gevoel maar je 

ziet geen bloed, geen pijn. Judas kijkt verrast alsof het niet mogelijk is. Zijn 

gezicht wenkbrauwen zijn helemaal opgetrokken. Terwijl dat de anderen zich 

gelijk afvragen wat er gebeurd. Judas zal ook wel schrikken Zou ik in zo’n 

situatie komen, dan zou ik niet in iemands wonde willen gaan zitten. Het moet 

ook wel een opluchting zijn om geen pijn te hebben, en door te gaan met je 

leven. Lijden hoort bij het leven maar achter het lijden kan het enkel maar beter 

gaan. De apostelen sto vanachteren zijn verrast maar er heerst ook ongeloof. 

Hun voorhoofd is gerimpeld alsof ze er maar niet in kunnen komen dat Jezus 

nog leeft. Ik krijg het gevoel dat Judas op het matje wordt geroepen wegens wat 

dat hij heeft gedaan. (Montaine) 

 

Ik vind het een schokkend beeld. Het wekt afkeer in me op. Ik wil het van 

dichter bekijken om de wonde te zien maar toch schrikt het feit dat zijn vinger 

in de wonde zit mij af. Aan de hand rond zijn pols kan ik afleiden of denk ik dat 

hij de hand vinger en ze zelf in de wonde steekt. Dat voelt fout het wekt vragen 

op zoals: ‘Waarom zou je zijn vinger in zo een grote, pijnlijke wonde steken’. 
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‘Is de man van wie de vinger is misschien blind?’ ‘Wat wilt hij de gewonde 

bereiken’.  

                   ! 
Het lijkt alsof hij naast de wonde kijkt: dit kan kan zijn omdat hij blind is of 

omdat hij zelf de wonde niet wilt zien. Maar waarom zou hij de wonde niet 

willen zien? Misschien omdat hij ze zelf aangebracht heeft en er niet mee 

geconfronteerd wilt worden. Of omdat het hem gewoon té gruwelijk is. Wat 

doen de omringende mensen daar? Waarom zijn ze geïnteresseerd? In welke 

mate zijn ze betrokken? Ze kijken allemaal naar de wonde met een fronsend 

gezicht, zelf een beetje verwonderd. De persoon met de wonde lijkt geen pijn te 

hebben. Hij kijkt er naar met weinig emoties. Hoe komt dit? Is de persoon in 

kwestie geen mens die pijn voelt? Is hij een mens? Is hij bovennatuurlijk? Ze 

dragen allemaal rood alleen de persoon met de wonde draagt wit. Dat alleen hij 

een ander kleur draagt maakt hem belangrijker dan de rest. Heeft de kleur van 

de kleren een betekenis? De man in het wit heeft ook als enige lang haar. 

Waarom? De persoon met de vinger in de wonde lijkt sterker onder de indruk 

als de rest. Hij fronst alsof hij het ongelooflijk vindt. De persoon in het wit lijkt 

voor mij op Jezus. Maar dat zal komen door ons stereotyp beeld van Jezus. 

(Kamill) 

 

Het eerste wat in mij opkomt, is pijn. Maar daarna, vreemd genoeg, een gevoel 

van rust en tederheid. De blik die uitgaat van de linkse man in het witte gewaad 

is heel sereen en rustig, niet echt de blik van een persoon die lijdt. Hij helpt ook 

de man, die volgens mij blind is naar z’n eigen wonde. Ik denk dat de man blind 

is doordat hij eerder in de verte staart dan effectief naar de wonde. De twee 

mannen op de achtergrond kijken wel intens nr de wonde. Ik veronderstel dat de 

man in het witte gewaad Jezus is. En met de blinde te laten voelen aan z’n 

wonde toe toont hij dat hij is zoals ons, van vlees en bloed, kwetsbaar. De 

blinde man zijn kleren zien er minder luxueus uit dan de andere hun kleren. De 

kleur is afgetrokken en er is een scheur op z’n schouder. Het is een heel donker 

werk, waar de lichtpunten vooral op de man met het witte gelaat vallen, ook de 

voorhoofden worden duidelijker belicht. (Michelle) 
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Afbeelding 7 en 8. Foto van mijzelf staande in Mona Hatoums installatie Corps 

étranger (genomen door Renzo De Ceuster, maart 2010)48.  

 

 
 

 

 
                                                
48 Ik beschouw mijn  beleving van een kunstwerk in relatie tot mijn ervaring als leerkracht. Mijn actie 
om in Corps étranger te stappen blijft subjectief maar kan door iedereen herhaald en opnieuw 
geëvalueerd worden. 

charlotte pannier
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De Franse abt Suger leidt in de eerste helft van de twaalfde eeuw de bouw van de 

Saint-Deniskerk bij Parijs. Rond 1444 schrijft hij: 

 

Thus, when – out of my delight in the beauty of the house of God – the 

loveliness of the many-colored gems has called me away from external cares, 

and worthy meditation has induced me to reflect, transferring that which is 

material to that which is immaterial, on the diversity of the sacred virtues: then 

it seems to me that I see myself dwelling, as it were, in some strange region of 

the universe which neither exists entirely in the slime of the earth nor entirely in 

the purity of Heaven; and that, by the grace of God, I can be transported from 

this inferior to that higher world in an anagogical manner. (De Administratione 

1144-114949, geciteerd in Schloeder 2012: 154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
49 Panofsky dateert De Administratione tussen 1144 en 1149 (Schloeder 2012: 144, voetnoot 5)  
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Hoofdstuk 5 

Maar wij, wat doen wij daar allemaal? 

 

Inleiding 

Wanneer Montaine en Kamill Het ongeloof van de heilige Thomas (ca. 1601), van 

Michelangelo da Caravaggio zien, reageren ze beiden geschokt. Montaine is zeker dat 

ze haar vinger nooit in iemands wond zou steken en volgens haar moet de persoon 

van wie ze denkt dat het Judas is op het matje geroepen worden. Kamill plaatst 

Thomas’ actie die fout aanvoelt, in het bestaan van een wereld die de onze overstijgt. 

Helemaal aan het einde van zijn tekst haalt hij zijn interpretatie onderuit met de 

woorden “maar dat zal komen door ons stereotype beeld van Jezus”. Hij blijft het 

tafereel “te gruwelijk” vinden. Mijn leerlingen ervaren dezelfde vertwijfeling wanneer 

ze mij, hun leerkracht, op een onvoorspelbare wijze zien bewegen in Corps étranger. 

Abt Suger, die de leiding neemt van de bouw van de eerste gotische kerk Saint-Denis 

bij Parijs (ca. 1144), ziet zichzelf ergens tussen het slijm van de aarde en de hemel 

verblijven. Hoe totaal verschillend de setting van al deze gebeurtenissen ook zijn, alle 

betrokken personen ervaren de ontwrichting van hun verlangen om te begrijpen. 

Montaine biedt weerstand, Kamiel blijft steken in zijn geschokte gevoel, ik word 

gevraagd om mijn actie uit te leggen en Suger verschuilt zich achter de anagogie of de 

vereniging met God als duidelijk einddoel. 

 In het eerste deel van deze studie deconstrueerde ik de als vanzelfsprekend 

aangenomen autoriteit van de stijlgeschiedenis en de iconologie. Hoe nuttig en 

boeiend die kennisinhouden ook zijn, ze sluiten de deelname van mijn leerlingen aan 

de opbouw van nieuwe kennis uit. In het vorige hoofdstuk besprak ik hoe mijn 

leerlingen zichzelf onbewust inschrijven in de passieve houding die het vak hun 

toekent. Verder legde ik uit dat het adolescenten zijn die de absolute, narcistische 

identificatie nodig hebben voor hun persoonlijke vorming. Dit zijn factoren die vanuit 

hun standpunt de openheid voor nieuwe kennis verhinderen. Omdat de onderlinge 

relatie tussen de kunstgeschiedenis en mijn leerlingen problematisch is, richt ik mij op 

de kunstwerken. Dit doe ik door het kunstwerk steeds opnieuw te observeren en de 

bestaande betekenissen van het kunstwerk te onderzoeken.  

Het verlangen om te begrijpen, leidt in dit hoofdstuk naar de volgende vraag: 

welke positie kent de vormelijke enscenering van het werk de kijkers toe en welke 

autoriteit krijgen ze om het werk te interpreteren? Ik zal deze vraag onderzoeken aan 
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de hand van Bals concept van het “barokke standpunt”. Het barokke standpunt houdt 

in dat het denken “over” het kunstwerk vervangen wordt door het verlenen van 

autoriteit om te denken “met” het kunstwerk (Bal 1999: 29-30). Om het verschil 

tussen het denken over en het denken met te verduidelijken, confronteer ik het geven 

van betekenis aan Het ongeloof van de heilige Thomas (afb. 6) met drie tekens: het 

zwarte vlak onder Jezus’ hand, de witte verfstreep in Thomas’ mouwopening en 

Thomas’ vinger in de wond. Thomas’ vinger veroorzaakt bij mijn leerlingen een sterk 

emotionele ervaring. Hoewel ze zich emotioneel en cultureel engageren om het 

kunstwerk en hun reactie te begrijpen, gaat dit niet automatisch samen met het 

innemen van het barokke standpunt.  

De vraag die mijn leerlingen mij, staande in Corps étranger, stellen, geeft mij 

aanleiding om de redenen voor hun weerstand te onderzoeken (afb. 7 en 8). Hun 

vraag “Maar mevrouw, wat doe je daar allemaal?” wijst op een spanningsvolle 

beleving. De manier waarop ik mij beweeg in Corps étranger fascineert hen. De 

voyeuristische wijze waarop ze naar mij kijken, veroorzaakt een fascinatie voor de 

affecten die ze zelf ervaren. Woorden schieten tekort en er ontstaat angst voor wat er 

nog kan gebeuren. Naargelang deze angst de vorm aanneemt van schuld en schaamte 

komt een andere relatie tot stand met de werkelijkheid en de onvoorspelbaarheid 

ervan.  

Mijn ingreep in de beelden van Corps étranger verandert zowel Hatoums 

lichaam als het mijne. Deze dubbele, onvoorspelbare beweging kan alleen ontstaan 

omdat de kunstenares mijn participatie in de desublimerende en sublimerende 

creatieve actie van haar werk toelaat. Het eerste herinnert mij aan de vormloze kunst 

die de kunsthistorici Yve-Alain Bois en Rosalind Krauss in hun boek Formless: A 

User’s Guide (1997) beschrijven. Het tweede roept de middeleeuwse brandglasramen 

en de Saint Deniskerk van abt Suger op. Samen met de enscenering van het werk 

begrenzen deze culturele herinneringen mijn gelijktijdige ervaring van verlangen en 

verlies. Hoe deze drie verschillende aspecten interageren en tot welke empathische 

identificatie ze leiden, maakt het mij mogelijk te antwoorden op de vraag of 

verschilrespect door het barokke standpunt mogelijk wordt gemaakt.  

 

 

 

De crisis van het denken “over” 
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In het vorige hoofdstuk besprak ik hoe de enscenering van Hatoums Corps étranger 

een visueel teken bezit dat mijn gevoel van bewondering verandert in angst. Deze 

diachronische ervaring is niet gelijk aan de deiktische relatie, waarbij de gevoelens 

van aantrekking en afstoting tegelijkertijd tot stand komen. Volgens Damisch bepaalt 

de enscenering van een kunstwerk zowel de wijze waarop wij denken en onszelf in de 

wereld positioneren als de middelen om over onze positie te reflecteren (1995: 146). 

Bal volgt deze redenering en stelt dat sommige kunstwerken krachtige tekens bevatten 

die het “ik” en het “jij” in elkaar verstrengelen. Bal legt dit uit aan de hand van Het 

ongeloof van de heilige Thomas (1601-1602, Berlijn, Gemäldegalerie), een schilderij 

van de Italiaanse barokkunstenaar Michelangelo da Caravaggio (1999: 31). De 

hyperrealistische weergave van Thomas’ vinger diep in Jezus’ wonde lokt een 

intense, viscerale reactie uit. Het kijken wordt een gebeurtenis en het schilderij een 

handelend subject. De kijkers ervaren tegelijkertijd een afstotings- en 

aantrekkingskracht.  

Het detail van de vinger in de wond zet een proces in gang waardoor de 

tegenstelling tussen een object “daar” in het verleden en de kijker “hier” in de actuele 

tijd plaats maakt voor wat Bal, in navolging van de taaltheoreticus Emile Benveniste, 

een “deiktische relatie” noemt (1999: 91). In de praktijk wil dit zeggen dat, in een 

gesprek, de voornaamwoorden “ik” en “jij” afwisselend naar verschillende 

deelnemers verwijzen. Dit betekent dat de eerste en de tweede persoon om de beurt 

spreken en dat ze, wanneer ze elkaar horen, elkaar ook erkennen. Deiktische termen 

als “deze”, “hier”, “die”, “daar”, “jij” en “ik” structureren ook de ruimtelijke en 

tijdsorganisatie van een subject binnen een situatie en een gesprek. Ze veroorzaken 

een lichamelijke gevoelde beleving. In de context van het bekijken van een schilderij 

wordt volgens Bal de ruimte tussen het kunstwerk en de kijker een psychisch geladen 

plaats waarin het “ik” en het “jij” twee naar elkaar toe bewegende gesprekspartners 

worden (1999: 29-30). Het denken over een kunstwerk verandert dan in het denken 

met een kunstwerk. In de kunst situeert Bal het ontstaan van de reflectie op de 

wisselwerking tussen de kijker en het kunstobject in de barok. Daarom noemt ze dit 

het “barokke standpunt”.  

De hiernavolgende analyse van Caravaggio’s Het ongeloof van de heilige 

Thomas (afb. 6) is een oefening die als basis kan dienen voor nieuwe lesinhouden in 

het kunstonderwijs. Ik vertrek hierbij vanuit de veronderstelling dat het schilderij een 

theoretisch object is. Naast het teken van Thomas’ vinger, een detail dat ons 
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destabiliseert, kunnen de vorm en de enscenering van het schilderij ook gelezen 

worden als middelen die weerstand bieden aan onze vertrouwde manier van betekenis 

geven. Het werk nodigt uit tot de analyse van diverse manieren van kijken en denken 

waardoor het verschil tussen het denken over en het denken met concreet wordt.  

Caravaggio gebruikt een bijbelverhaal als bron en concentreert zijn weergave 

van Thomas’ ongeloof rond twee momenten van actie: Jezus’ instemming en Thomas’ 

daad. Dit is het eerste verhaal. De enscenering van het schilderij vraagt de participatie 

van de kijkers. Hun relatie tot de voorgestelde gebeurtenis vormt het tweede verhaal. 

Het derde verhaal behelst de drie tekens: het zwarte vlak onder Jezus’ hand, de witte 

verfstreep in Thomas’ mouwopening en zijn vinger in de wond. De 

betekenisprocessen die voorkomen uit ieder van de drie verhalen worden aan elkaar 

verbonden door de volgende vragen: welke positie kent de vormelijke enscenering 

van het werk de kijkers toe en welke autoriteit krijgen zij om het werk te 

interpreteren? 

De kunsthistoricus John Varriano wijdt in zijn recente boek Caravaggio: The 

Art of Realism (2006) een heel hoofdstuk aan de wijze waarop Caravaggio’s 

schilderijen de toeschouwers engageren. Over het doel van het hoofdstuk “The Eye of 

the Beholder” schrijft hij het volgende:  

 

The focus of this chapter, however is visual, its goals being to explore the 

means by which Caravaggio sought to entice his viewers into thinking what 

they saw was but an extension of their perceptual experience (2006: 35).50  

 

Whoever that viewer might be – the artist, the patron, a spectator from any 

period – the visual impact of the image would remain the same (2006: 38). 

 

De uitdrukking “the eye of the beholder” en het werkwoord “to entice” houden de 

belofte in van het samenvallen van de waarneming van de kijker en de intentie van de 

schilder. Caravaggio ensceneert levensgrote halffiguren en gebruikt het licht, de 

lichaamstaal, expressieve gelaatsuitdrukkingen en een naturalistische schilderstijl om 

de illusie van de werkelijkheid te stimuleren (Varriano 2006: 106). Hoewel Varriano 

spreekt over een persoonlijke ruimte en sociale onmiddellijkheid legt hij de 
                                                
50 “However” slaat terug op het feit dat Varriano afstand neemt van de receptiegeschiedenis van het 
werk. 
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verantwoordelijkheid voor de perceptuele ervaring uitsluitend in het werk. Dit 

verklaart waarom de impact van het werk nooit verandert. De interactie die Varriano 

voorstelt is monologisch en impliceert een stilstand in de tijd. Aan de hand van mijn 

analyse van wie wat focaliseert tijdens het bekijken van Het ongeloof van de heilige 

Thomas zal blijken dat de positie van de kijkers veel complexer is dan Varriano 

voorstelt.  

Caravaggio baseert zich op de passage in de bijbel waarin Jezus het volgende 

tegen Thomas zegt: “Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met 

uw hand en steek die in mijn zij.” (Johannes 20: 24-29).51 Jezus stelt hier niet ter 

discussie dat twijfel, horen, zien en voelen deel uitmaken van kennisvorming. In het 

schilderij sluit zijn hand zich heel ontspannen rond Thomas’ pols, waardoor het bevel 

uit de bijbeltekst verandert in een instemming (Bal 1999: 33). Deze instemming 

betekent echter niet dat Jezus de leiding verliest: zijn hand brengt Thomas’ vinger 

naar de wonde. Jezus blijft de figuur naar wie mensen luisteren en van wie de positie 

en de kwaliteiten erkend worden. De enscenering van de figuren rondom Jezus nodigt 

de kijkers tot participatie uit.  

De schuine richting van Thomas’ felgekleurde, rode mouw en schouder leidt 

naar zijn hoofd en intense blik. Het vestigt de aandacht op de andere figuren die een 

cirkel vormen. Vooraan, tussen Jezus en Thomas, is er plaats voor de kijkers die dan, 

net als de twee apostelen achteraan, kunnen getuigen van de waarheid van de 

verrijzenis. Wanneer de kijkers dicht bij Thomas staan, zien ze de wond en valt Jezus’ 

hand die Thomas’ pols vasthoudt buiten hun focus. Dicht bij Jezus zien ze diens hand 

maar verliezen ze het zicht op Thomas’ vinger die diep in de wond zit. Hoe de kijkers 

zich ook in de ruimte van het werk bewegen, nooit kunnen ze tegelijkertijd Jezus’ 

hand rond Thomas’ pols en Thomas’ voelende vinger waarnemen. Ze kunnen 

ruimtelijk en temporeel dus maar één actie van de gebeurtenis zien. De compositie 

van het schilderij veroorzaakt de fragmentatie van hun waarneming en het verhaal. 

Waarnemen en getuigen horen bij het inductieve denken. Als personages in het werk 

geplaatst, ervaren de kijkers dat hun waarneming als getuige niet kan leiden tot een 

coherente en zekere kennis.  

Pas wanneer de kijkers zich buiten het werk, in de werkelijke ruimte en op 

afstand van het schilderij bevinden, zien ze beide momenten van het verhaal samen. 
                                                
51 Herziene Statenvertaling, deeluitgave 2004: http://www.statenvertaling.nu/index.php. (geconsulteerd 
op 16 mei 2014). 
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Ze kunnen opnieuw optreden als getuigen. Omdat Caravaggio de actie van Thomas en 

Jezus op een horizontale lijn plaatst, zullen ze, net als bij het lezen, deze na elkaar 

waarnemen. De chronologie van de gebeurtenissen wordt echter omgekeerd. De 

kijkers “lezen” eerst Jezus’ hand die de mantel verschuift, vervolgens Thomas’ vinger 

in de wonde en dan pas de leidinggevende instemming. Een aantal details die buiten 

het blikveld van de gebeurtenis liggen en alleen te zien zijn van buitenaf 

deconstrueren het kijken en de chronologie van het vertellen verder. Het eerste detail 

is het zwarte vlak onder Jezus’ instemmende hand. Het tweede, de kleine, fel witte 

verfstreek in de opening tussen Thomas’ mouw en vest, bevindt zich ongeveer op 

dezelfde horizontale lijn als Jezus’ wond. Deze twee details vragen aandacht omdat ze 

niet behoren tot het bijbelverhaal en niet-figuratieve maar toch tastbare vormen zijn 

binnen een realistisch werk. Het is mogelijk dat het donkere vlak behoort tot de 

mantel van de apostel helemaal bovenaan, maar het bevindt zich op grote afstand van 

zijn schouder. Deze afstand en de begrenzing van het vlak isoleren het van de rest van 

de voorstelling. De witte verfstreek krijgt een duidelijke plaats binnen de opening. 

Het moeilijk zichtbare, donkere vlak hoort nergens thuis.  

De belichting op Jezus’ hand, die Thomas’ pols zacht vastgrijpt, maakt deel 

uit van de tastbare, ruimtelijke eenheid van het schilderij. Het zwarte vlak verstoort 

echter deze eenheid. Wanneer het vlak samen met de donkere opening tussen Jezus’ 

arm en lichaam bekeken wordt, komt het naar voren. Tegelijkertijd lijkt het vlak zich 

achter Thomas’ sjaal en Jezus’ kleed te bevinden, maar ook te zweven op de bruine 

achtergrond. Deze steeds veranderende, ruimtelijke ervaring vindt plaats rond Jezus’ 

instemmende hand en dringt zich op tijdens de waarneming ervan. De kijkers worden 

zich bewust dat hun waarneming zich ook in het hier en nu afspeelt. Het zwarte vlak 

problematiseert het volgzame en onnadenkende kijken dat de realistisch geschilderde 

gebeurtenis als een feit en een waarheid voorstelt. De vanzelfsprekendheid van Jezus’ 

autoriteit wordt op deze manier eveneens ter discussie gesteld. 

De naden rond de opening van Thomas’ mouw en vest zijn natuurgetrouw 

weergegeven terwijl de witte streep de materie van de verf benadrukt. Cognitief 

kunnen de kijkers hun onzekerheid over de betekenis van de verfstreek vrij 

gemakkelijk wegwerken. Thomas’ hemd steekt uit de opening naar boven. Deze 

geruststelling is echter van korte duur omdat de witte verfstreep de aandacht vestigt 

op een anachronisme. De kledij van de apostelen stemt overeen met die uit 

Caravaggio’s tijd. Ze brengt het heden in het verleden van het bijbelverhaal. De 
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kunsthistorica Erin Benay beschrijft in haar dissertatie “The pursuit of truth and the 

Doubting Thomas in the art of early modern Italy” de witte verfstreep als een 

esthetisch middel dat de toeschouwers leidt naar de witte mantel en het oplichtend 

lichaam van Christus. Het wit is de voorbode van de “spiritual illumination, Christ’s 

gaping wound” (Benay 2009: 222). Ze plaatst het detail buiten de historische tijd. 

Benay vermeldt een aantal auteurs die dit anachronisme interpreteren als een 

stimulans tot empathie, het benadrukken van het sacrale doorheen de tijden en een 

verschil in de gradatie van spirituele verlichting (2009: 238). De eerste interpretatie 

verwacht van de kijkers dat ze de plaats innemen van de apostelen en zichzelf 

vergeten. De laatste sublimeert de banaliteit van de mantels door een allegorische 

uitleg. Hoewel de interpretaties van elkaar verschillen, vormen ze een eenheid omdat 

ze refereren aan de toenmalige ideeën over devotie en spiritualiteit. Caravaggio’s 

werk wordt zo gereduceerd tot een product van zijn tijd. Het verhaal over het werk 

houdt geen rekening met het effect van het zwarte vlak noch met de vormelijke 

analogie en het verschil tussen de wond en de mouwopening. 

De enscenering en de vorm van Caravaggio’s schilderij zijn performatief. Ze 

verstoren het kijken als een getuige en ook het inductieve denken. De narratieve 

continuïteit van het mythische verleden wordt verbroken. De autoriteit van Jezus en 

van de getuigen, de bron waarmee onze cultuur de overgang van twijfel naar 

zekerheid verantwoordt, verliest zijn zeggingskracht. Het denken en vertellen over, 

ofwel de grote, allegorische verhalen die de participatie van de kijkers uitsluiten, 

belanden in een crisis. Met welke autoriteit kunnen de toeschouwers spreken als hun 

uiteenzettingen cognitieve twijfel en historische onzekerheid inhouden? Zal de 

schilder de plaats innemen van de verloren autoriteit?  

 

De autoriteit van het anachronisme 

Ik stel voor om het anachronisme veroorzaakt door de mouwopening en de witte 

penseelstreek te beschouwen als een strategie van de schilder om zijn autoriteit zowel 

buiten als binnen de geschiedenis een plaats te geven. Het teken wijst zowel naar de 

historische tijd waarin het werk ontstond als naar de mythologische tijd van het 

bijbelverhaal. Alexander Nagel en Christopher Wood onderzoeken de logica achter 

het renaissancistische denkmodel van het anachronisme. Ze beschouwen het 

anachronisme als een transactie tussen een cultusobject en een kunstobject. Een 

cultusobject zoals een icoon lijkt miraculeus tot stand te komen, niet door 
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mensenhanden gemaakt, bezit de kracht van de goddelijke aanwezigheid en bevindt 

zich buiten de tijd (Nagel en Wood 2010: 59). De structuur van de transactie bestaat 

uit substitutie en performativiteit (Nagel en Wood 2005: 403). Substitutie houdt in dat 

een bijzondere waarde verleend wordt aan het originele object en dat bij de overname 

van de oorspronkelijke stijl of inhoud ook de bijzondere betekenis meegenomen 

wordt. In het kader van Nagel en Woods studie valt performativiteit samen met een 

theorie van herkomst. Een object met een bijzondere inhoud en/of stilistische 

kwaliteiten onderscheidt zich van andere en iedere stijl wijst naar de tijd waarin deze 

ontstond.52 In de loop van de vijftiende eeuw worden de mythische tijd van een 

cultusvoorwerp en de eigen tijd waarin een kunstwerk geproduceerd wordt 

gelijkwaardig. 

Een kopie van een cultusvoorwerp brengt altijd de vervreemding van de 

originele stijl met zich mee, maar tijdens de renaissance aanvaardt men dat de kopie 

gelijk is aan het oorspronkelijke voorwerp. “What mattered was the referential 

authority of the work, its transmission of authoritative content” en niet de precieze 

datum van productie (Nagel en Wood 2010: 64). Lorenzo de Medici laat iconen uit 

mozaïeken maken. Ze functioneren als een substitutie voor devotionele voorwerpen 

en antieke marmeren mozaïeken. Het steeds opnieuw gebruiken van een duurzame 

medium, zoals mozaïeken, is niet tijds- of auteurs gebonden. Wanneer Lorenzo de 

Medici eigentijdse schilderijen verzamelt, is de hand en de stijl van de kunstenaar wel 

herkenbaar (Nagel en Wood 2010: 65). De stijl van een kunstwerk en de maker 

worden samen beschouwd als een punt van oorsprong waardoor auteurschap en 

autoriteit samenvallen. Iedere stijl krijgt hierdoor een relatieve waarde, een 

voorwaarde voor de latere chronologische lineaire structuur van de stijlgeschiedenis 

en het opnieuw gebruiken van vroegere stijlen. 

Het detail van de mouwopening bevat volgens mij zowel de logica van de 

performativiteit zoals Nagel en Wood die begrijpen als die van de substitutie. De 

plooien van de opengetrokken wond en de naden rond de mouwopening zijn 

vormelijk aan elkaar gelijk. Beide zijn ook de plaats van een gebeurtenis. Het voelen 

van Thomas is een noodzakelijk onderdeel van het proces dat leidt van twijfel naar 

zekerheid. Hoewel het naturalisme van Caravaggio’s stijl de bron is van zijn autoriteit 

vestigt het paradoxaal genoeg de aandacht op de bijzondere inhoud van het 
                                                
52 De tijd van het ontstaan wordt hier letterlijk genomen en mag niet verward worden met de 
hedendaagse uitdrukking en betekenis van ontstaanscontext (Nagel en Wood 2005: 408). 
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bijbelverhaal en niet op de schilder. In de mouwopening vervangt de textuur van de 

witte penseelstreek het voelen van Thomas’ vinger. Het is het tastbare spoor van de 

actie van de hand van de kunstenaar. Thomas en Caravaggio bevestigen hun plaats in 

de geschiedenis. Volgens de bijbel bezit Thomas autoriteit omdat hij behoort tot de 

kleine groep mensen die het mirakel van de verrijzenis aanschouwen. De substitutie 

plaatst de schilder in Thomas’ positie en verleent zijn werk zo impliciet een 

mythische autoriteit. 

De substitutie die Nagel en Wood voorstellen, is gebaseerd op overeenkomst. 

Dezelfde logica komt voor in het programma van de Romeinse contrareformatie die 

de cultus van Thomas en die van Jezus’ wonden stimuleert. In haar proefschrift 

relateert Benay onder meer het voelen van de heilige in Jezus’ wonde aan een 

sermoen van de Heilige Carolus Borromeus (1584) in de kathedraal van Milaan  

(2009: 247). De gelovigen worden in een sterk beeldende taal aangespoord tot een 

zintuigelijke empathie met de wonden van Jezus. In de studies van zowel Nagel en 

Wood als Benay ligt de autoriteit in de ander: het mythische verleden, de heiligen en 

de schilder. 

De schilderwijze van en de vergelijking tussen de twee details in Caravaggio’s 

werk bezitten de kracht om deze logica te problematiseren. Het felle, naar voren 

komende licht van de witte verfstreep trekt de kijkers aan maar hun blik botst tegen de 

egale en ondoorzichtige verflaag. De blinde vlek kan niet toegeschreven worden aan 

de stijl van een bepaalde kunstenaar. Zoals de verwijzing naar Thomas’ hemd en de 

kennis die steunt op herkenning, is ook de substitutie van de schilder voor de 

mythische Thomas misleidend. De loszittende naden van de mouw vormen de plaats 

waar de binding met de a priori aangenomen, vertrouwde kennis uiteenvalt. De 

substitutie wordt een onderdeel van de metafoor “de opening als een wond”. Ze wijst 

naar een kwetsuur, een verlies in het verlangen naar een mogelijke, empathische 

identificatie met de autoriteit van Caravaggio-Thomas. De kijkers blijven verweesd 

achter. 

De kijkers die aandacht schenken aan wat er met hen gebeurt, ervaren wel de 

kracht van Thomas’ vinger in de wonde. Het veroorzaakt een destabiliserend affect. 

Affect houdt zowel een fysiologisch als een sociaal aspect in. Ernst Van Alphen, die 

de filosoof Gilles Deleuze en de cultureel analiste Teresa Brennan volgt, omschrijft 

het affect als een energievolle en intens lichamelijke reactie (2008: 23). De bron van 

het affect ligt in de vormelijke kwaliteiten van een kunstobject dat de overdracht in 
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gang zet. Hoewel een kunstobject niet intentioneel handelt, is het toch actief. In die 

zin bezit het agency en wordt het een subject (Van Alphen 2008: 25). Het affect valt 

samen met het positieve of negatieve oordeel over wie of wat het affect veroorzaakt, 

maar gaat vooraf aan het verwoorden hiervan. Emotie ontstaat wanneer een persoon 

het affect, dat zelf geen betekenis bevat, bewust erkent als een verstoring van het zelf 

en dit onder woorden brengt. Het zoeken naar de precieze woorden gaat samen met 

het gebruik van vergelijkingen die zich baseren op cognitieve en persoonlijke 

emotionele herinneringen (Brennan 2004: 121). Deze zijn altijd sociaal en cultureel 

mede bepaald. Dit proces van inzicht heroriënteert de affectieve energie die de kijkers 

in beslag neemt in de richting van hun omgeving en het kunstobject. Affect en emotie 

zijn niet tegengesteld aan cognitie. Samen vormen ze de verschillende fases van een 

interpretatie die zin geeft aan de actuele ervaring van de kijkers (Van Alphen 2008: 

30). 

De lichamelijke en emotionele participatie van de kijkers opnemen in het 

betekenisproces vraagt een andere benadering van de geschiedenis. Nagel en Woods 

beschrijving van wat de substitutie doet, lijkt op het affect: een cultusvoorwerp 

veroorzaakt een onbemiddelde en onmiddellijke reactie waarin verleden en heden 

samenvallen. In het kader van hun studie leidt dit echter niet naar de verdere 

participatie van de kijkers. 

 

The image proposed an unmediated, present-tense, somatic encounter with the 

people and the things of the past, collapsing past and present with a force not 

possessed by words. (2009: 57) 

 

“Not possessed by words” geeft aan dat de humanisten uit de renaissance hun 

aandacht verschuiven van teksten die voorwerpen uit het verleden beschrijven naar de 

autoriteit van de voorwerpen zelf. Die autoriteit bestaat uit de overdracht van een 

affect dat refereert aan een mythisch-religieuze bron en vraagt dat de toeschouwers 

hun ervaring exclusief plaatsen in die bron. In het renaissancistische anachronisme 

krijgt het heden zin door het verleden. Hoewel het anachronisme een wezenlijke 

binding tussen de leden van een bepaalde cultuur tot stand brengt, is de 

verbondenheid tussen de prereflectieve ervaring van het subject en het kunstwerk een 

gevolg van de vooraf bestaande allegorische betekenis. De participatie van 

individuele personen wordt hieraan ondergeschikt.  
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Caravaggio’s Het ongeloof van de heilige Thomas toont aan dat de autoriteit 

van een interpretatie niet ligt in het kijken als getuige van de waarheid noch in de 

intentie van de kunstenaar en het verleden waarin hij werkt. Het affect is het 

vertrekpunt van het emotionele en cognitieve proces dat het subject in relatie tot de 

ander en de omringende wereld vormt. Wanneer de kijkers hun herinnering gebruiken 

om het door het kunstwerk veroorzaakte, destabiliserende affect te verwoorden, raakt 

hun subjectieve herinnering aan die van de geschiedenis die hierdoor haar objectiviteit 

en lineaire chronologie verliest. Daarom vervangt Bal het begrip geschiedenis door 

dat van het culturele en collectieve geheugen (1999: 65, 172). Wanneer de affectieve 

relatie tussen het kunstwerk en de kijkers een referentiekader vormt voor het 

betekenisproces wordt ze anachronistisch van aard. 

 

Leerlingen bieden weerstand  aan een schilderij 

Het ongeloof van de heilige Thomas lokt bij mijn leerlingen, als ze eenmaal zijn 

vinger zien, sterke reacties uit. Om te begrijpen hoe zij hun affect verbinden met het 

collectieve geheugen vraag ik hun wat ze voelen bij het zien van het schilderij in hun 

interpretatie te verwerken. De oefening is te lezen in het intermezzo. Mijn leerlinge 

Montaine begint haar bespreking als volgt: 

 

Als ik dit werk zie, krijg ik het gevoel alsof de vinger er bij mij in zit. Ik Je 

krijgt een ongemakkelijk gevoel. Maar op het gezicht van de geblesseerde 

personage zie je geen pijn alsof hij het niet voelt.  

 

Montaine doorstreepte het woord “ik” waarmee ze haar tweede zin aanvankelijk 

begon. De overgang van “ik” naar “je” wijst op een reflectie waarbij ze op haar eerste 

reactie terugblikt en afstand neemt van zichzelf. Na haar empathische reactie op de 

wonde beseft ze dat haar beleving en die van de gewonde persoon verschillen. Haar 

ongemakkelijke, lichamelijke ervaring wordt niet bevestigd door wat ze ziet. De 

gekwetste persoon toont geen pijn en de wond bloedt niet. Montaine vertaalt de 

groeiende afstand verder in haar gebruik van de derde persoon. Ze wordt een 

vertellende instantie en herinnert zich het bijbelse verhaal. Na zijn verrijzenis toont 

Jezus zijn wonden “om te bewijzen dat hij het is”. Hij doet dit welwillend omdat hij 

zijn mantel wegschuift en de hand van een andere persoon naar de wonde brengt. Op 
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de tekst bij haar tekening doorstreept Montaine het woord “duwt” en vervangt het 

door “brengt”. Jezus dwingt niet maar neemt wel de leiding.  

De figuren rond hem zijn apostelen, waaronder volgens Montaine, Judas, de 

verrader. Op de schets die Montaine van het schilderij maakt, duidt ze de opening van 

de mouw aan waarin ze een verborgen goudstuk meent te herkennen. Iconografisch 

beschouwd is deze toeschrijving en de identificatie van de apostel Judas niet correct. 

Het plaats het verhaal van Montaine wel in het kader van dader en slachtoffer. Na de 

identificatie herhaalt Montaine haar reactie. “Dit schilderij geeft mij misschien een 

ongemakkelijk gevoel maar je ziet geen bloed, geen pijn”. “Misschien” duidt op het 

verschil met Jezus en is ook verbonden met de volgende zin: “Judas kijkt verrast alsof 

het niet mogelijk is. Zijn wenkbrauwen zijn helemaal opgetrokken”. In dit deel vindt 

een perspectiefwisseling plaats. Montaine en Judas delen het affect veroorzaakt door 

de wonde. Beiden voelen zich oncomfortabel. Impliciet identificeert Montaine zich 

hier met Judas maar onmiddellijk maakt ze een nieuw onderscheid. Ze wil niet zijn 

zoals de dader. Geplaatst in eenzelfde situatie zou ze nooit haar vinger in een wond 

steken. 

Montaine probeert door een algemeen moraliserende reflectie zin te geven aan 

de ongewone daad. Hoewel geen pijn hebben en het kunnen doorgaan met het leven 

een “opluchting” is, hoort lijden bij het leven: “achter het lijden kan het enkel maar 

beter gaan”. Vertrouwd met de christelijke cultuur verheerlijkt Montaine het lijden en 

impliciet ook het slachtoffer van de gewelddaad. Ze besluit haar tekst met de 

volgende zin “Ik krijg het gevoel dat Judas op het matje wordt geroepen wegens wat 

hij heeft gedaan.” Het schilderij toont niet de oorzaak noch het einde van de 

gebeurtenis. Montaine vult zelf het verhaal aan. Jezus verandert van slachtoffer naar 

eiser. Hij bevestigt zijn positie als leider maar nu binnen een machtsrelatie. Hij moet 

de morele orde herstellen en Judas moet zich verantwoorden voor zijn verraad en 

daad. Impliciet veronderstelt Montaine dat Judas’ straf een morele les en 

bewustwording tot stand moet brengen: voel wat je mij aangedaan hebt. Wanneer 

Judas zich identificeert met zijn slachtoffer kan hij volgens Montaine een 

schuldgevoel ervaren dat hem verandert. De uitleg van Montaine kan haar gerust 

stellen. 

Kamill vindt de vinger in de wond een schokkend beeld. Hij wil het van dichtbij 

bekijken maar zijn afkeer is te groot. Kamill veroordeelt de persoon die beslist om in 

zijn eigen wonde de vinger van iemand anders te steken. Het “voelt fout” aan en wekt 
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vragen op zoals: “Waarom zou je zijn vinger in zo’n grote, pijnlijke wonde steken?” 

en “Wat wil hij, de gewonde, bereiken?”. Net als Montaine gaat Kamill over van de 

eerste persoonsvorm naar de tweede en de derde. Hij distantieert zich van iemand die 

zijn en de maatschappelijk moralistische visie niet deelt. Een slachtoffer dat zelf de 

vinger van een ander in zijn wonde steekt, kan niet en daarom zoekt Kamill een reden. 

“Is de man van wie de vinger is misschien blind?” Met deze vraag suggereert Kamill 

dat de toelating tot de betasting meer op hulp lijkt.53  

De enscenering van de blinde man wekt bij Kamill echter twijfel: “Het lijkt 

alsof hij naast de wonde kijkt: dit kan zijn omdat hij blind is of omdat hij zelf de 

wonde niet wil zien”. Kamill vermeldt twee redenen voor het niet willen zien. De man 

is blind en de man is de dader die niet wil geconfronteerd worden met zijn slachtoffer. 

De wond “is té gruwelijk”. Kamill veronderstelt dat als de dader niet kijkt naar wat hij 

doet hij weet dat hij schuldig is voor zijn grensoverschrijdende gedrag. Door zijn blik 

af te wenden, hoeft hij geen verantwoordelijkheid te nemen.  

De omstaanders zijn allemaal geïnteresseerd, betrokken en een beetje 

verwonderd. Kamill beschrijft onmiddellijk hierna de gewonde. Hij draagt een wit 

gewaad en is de enige met lang haar. Dit onderscheid maakt hem belangrijker dan de 

rest. Hij heeft geen pijn wat betekent dat hij zijn slachtofferrol verliest en de vraag 

wordt opgeroepen of hij bovennatuurlijk is. De verbinding van de omstaanders met 

een bijzondere, bovennatuurlijke situatie legt uit waarom zij hoewel de daad 

gruwelijk is, toch geïnteresseerd toekijken.  

De persoon met de vinger in de wonde is het sterkst onder de indruk: “Hij fronst 

alsof hij het ongelooflijk vindt” (nadruk in de tekst). Net als Montaine preciseert 

Kamill niet wat de man ongelooflijk vindt. De man voert, hoewel hij niet wil kijken, 

toch een gewelddadige actie uit. Vindt de man zijn gedrag ongelooflijk, is wat hij 

onder de huid voelt ongelooflijk of wijst “het” in relatie tot wat Kamill schrijft naar 

het bovennatuurlijke? De dader (Thomas) ziet echter de lichaamstaal van de gewonde 

(Jezus) niet. Deze betekenis komt alleen tot stand omdat Kamill zijn perceptie 

toeschrijft aan de dader. Kamill en de dader delen dan hun reactie. Beiden zijn 

geschokt en willen niet van dichtbij kijken. Kamill kan dit rechtvaardigen omdat ze 

zich bevinden in een situatie die de vertrouwde werkelijkheid overstijgt. Helemaal op 
                                                
53 Ook mijn leerlinge Michelle voelt eerst pijn en daarna “vreemd genoeg een gevoel van rust”. De 
blik van de man met het witte gewaad is “heel sereen en rustig, niet echt de blik van een persoon die 
lijdt. Hij helpt de blinde man naar zijn eigen wonde”. Michelle gelooft dat de man in het witte gewaad 
Jezus is. De blinde mag voelen zodat hij beseft dat Jezus “zoals ons van vlees en bloed is”. 
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het einde van zijn tekst denkt hij dat de gewonde Jezus voorstelt “maar dat zal komen 

door ons stereotype beeld van Jezus”. Kamill relativeert de vanzelfsprekendheid en 

eenduidigheid van de voorstellingen die hij kent. Hij twijfelt. 

Thomas’ vinger in de wond is een teken dat de kracht bezit om mijn leerlingen 

affectief te raken. Montaine voelt zich ongemakkelijk en Kamill geschokt. Ze delen 

hun negatieve gevoel met Thomas maar ook de gewonde wekt hun empathie op 

waardoor ze geen duidelijke grens tussen het slachtoffer en de dader ervaren. De 

wijze waarop de geschilderde figuren geënsceneerd zijn verstoort het 

identificatieproces van mijn leerlingen, een beslissende factor in hun proces van 

socialisatie. Het schilderij ontwricht hun wezenlijke binding aan de cultuur waartoe ze 

behoren. In Freuds woorden kan dan een psychisch defensief proces plaatsvinden van 

het ego dat zich bedreigd voelt door iemand of iets dat weerstand biedt aan de norm. 

(Laplanche en Pontalis 2011: 119). Caravaggio’s schilderij biedt weerstand aan het 

traditionele bijbelverhaal en de verhalen van Montaine en Kamill bieden weerstand 

aan het schilderij.  

Vanuit de normen die ze kennen uit hun collectieve geheugen construeren 

Montaine en Kamill moraliserende verhalen waarbij de tegengestelde en hiërarchische 

noties van slachtoffer en dader, onschuld en schuld en vooral goed en kwaad in stand  

blijven. Ze verlangen hun relatie met de groep waartoe ze behoren te bevestigen, maar 

op het laatste moment twijfelt Kamill aan zijn verhaal.  

Caravaggio’s schilderij is in het kader van Lacans theorie een visuele 

symbolische representatie. Mijn leerlingen kijken naar het schilderij en het schilderij 

doet iets met hen. Het handelt. Het kijkt terug of bekijkt hen. Het kijken en bekeken 

worden veronderstelt niet alleen een oog dat kijkt maar ook de blik van anderen. Deze 

interactie beantwoordt aan de scopische drift die fundamenteel is voor de vorming 

van het subject (Laplanche en Pontalis 2011: 367). Om de verschillende reacties van 

Montaine en Kamill uit te leggen, zal ik kort ingaan op Lacans theorie over de blik, 

die begint bij het spiegelstadium. 

In 1949 beschrijft Lacan het spiegelstadium als het stadium waarin het kind 

zichzelf als een totaliteit komt te zien in zijn of haar spiegelbeeld. De 

eenheidservaring van het kind met het spiegelbeeld is volgens Lacan echter een illusie 

of miskenning. De identificatie van het kind met zijn of haar spiegelbeeld is die met 

een andere die op het kind gelijkt of de andere-gelijke (Mooij 1977: 81). Het beeld 

komt niet overeen met het kind maar is imaginair. Het beeld refereert enerzijds naar 
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het genot die het narcistisch verlangen van het kind naar eenheid bevredigt en waaruit 

het ideale beeld van zijn ik groeit. Anderzijds is het spiegelbeeld “l’Autre qui me 

voit” of de blik – de Ander die mij bekijkt in de vorm waarin ik verlang gezien te 

worden.  

Lacan omschrijft hoe het verlangen naar eenheid van ieder subject mede 

bepaald wordt door de blik. Het oog is het orgaan waarmee het subject verlangend 

kijkt, terwijl de blik of le regard die zich buiten het subject bevindt het verlangen 

veroorzaakt. De blik, in eerste instantie geconcretiseerd in het spiegelbeeld dat naar 

het kind terugkijkt, kan verruimd worden tot het spektakel van de wereld dat ons altijd 

bekijkt, dat aan ons bestaan voorafgaat en waarvan de oorsprong niet te duiden is en 

buiten ons bereik ligt (Lacan 1973: 71). Daarom is de blik ook de Ander die aan onze 

controle ontsnapt maar die wel ons verlangen blijft veroorzaken (Lacan 1973: 69). 

In Caravaggio’s schilderij functioneert Thomas’ vinger diep in Jezus wonde 

als de blik die het schilderij naar buiten werpt. De blik wekt het verlangen tot 

begrijpen op maar kan tegelijkertijd niet volledig begrepen worden. De interpretatie 

van Montaine toont dat ze wat ze niet kent, verschuift naar een bestaand verhaal van 

de wet. Montaine bevestigt het slachtoffer in zijn moreel verantwoord leiderschap en 

weigert radicaal iedere identificatie met de dader. Ze negeert de vraag wat ze zou 

doen als ze in de situatie van Thomas terecht zou komen. De relatie tussen haar 

ongemak en Thomas’ daad wordt geen voorwaarde voor de inhoud van haar reflectie 

en het abductieve denken. Ze stelt uit zelfbehoud haar risicovolle, affectieve ervaring 

niet ter discussie waardoor genuanceerde vragen in verband met ethische keuzes niet 

aan bod komen en de identificatie met een verschillend standpunt niet mogelijk wordt. 

Anders dan de morele conventie vragen ethische keuzes een persoonlijk, affectief 

engagement en een openheid voor wat niet gekend is (Van Alphen 2008: 30).  

Kamill twijfelt aan de voorwaarden waarmee hij zijn uitleg opbouwt. Als de 

figuur in het witte gewaad Jezus niet voorstelt, vervalt de bovennatuurlijke toestand 

van het gebeuren. Als Thomas blind is, kan dit een excuus zijn voor zijn gedrag. Als 

blinde kan hij niet op voorhand weten hoe diep hij zijn vinger in de wonde zal steken 

en ook niet wat hij onder de huid zal vinden. “Thomas fronst alsof hij het ongelooflijk 

vindt” en hij kijkt weg van zijn vinger in de wonde. Kamill doet net hetzelfde, hij wil 

wel van dichtbij kijken maar de afkeer is te groot. Het woord “het” in de zopas 

geciteerde zin kan vervangen worden door “le regard de l’Autre”. Zoals het kind in 

het spiegelbeeld ervaart Thomas de splitsing van het ik. Kamill wordt geraakt door 
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die bevreemding waar hij, hoewel hij er geen blijf mee weet, toch open voor staat. 

Zijn twijfel brengt hem in een oncomfortabele zone waarbij de vroegere reflectie niet 

meer werkt en de nieuwe nog niet gevonden is.  

De bespreking van Kamills en Montaines reacties situeert hun emotie in het 

collectieve discours van de wet, in wat reeds gekend is, maar staat niet toe om met 

Kamills ervaring die in wording is te werken. Kamills tekst wijst op het nooit 

eindigende aspect van verandering. Zijn reactie die twijfel bevat, kan niet gereduceerd 

worden tot het product van een denkgewoonte die uitsluitend historisch bepaald 

wordt. In het volgende deel behandel ik een vraag die een aantal leerlingen mij stellen 

wanneer ze mij zien bewegen in de beelden van Hatoums lichaam. Deze 

gewelddadige maar toegestane handeling verandert beide partijen en leidt naar een 

ontmoeting die vervreemdend blijft. Als kunstwerk bezit mijn ongewoon bewegende 

lichaam daarenboven de kracht om mijn leerlingen te destabiliseren. Ze stellen mij de 

vraag: “Maar mevrouw, wat doe je daar allemaal?” Aan de hand van de analyse van 

deze vraag probeer ik een antwoord te zoeken op wat Kamill ervaart maar niet kan 

formuleren.  

 

“Maar mevrouw”: fascinatie en voyeurisme 

In de ogen van mijn leerlingen sta ik als leerkracht in een kunstwerk bizar te bewegen 

terwijl de buitenkant van mijn lichaam opgelicht wordt door allerlei in en uit elkaar 

schuivende kleurvlekken (foto 01). De leerlingen zien alleen het effect van mijn 

interactie met Corps étranger. Net als bij Het ongeloof van de heilige Thomas biedt 

mijn lichaam als kunstwerk geen verklaring voor wat er gebeurt. De gestelde vraag is 

precies dezelfde als de vraag die ik stel wanneer ik hen in de klas of in een museum 

tot de orde wil roepen. Ze spiegelen zich onbewust aan de verontwaardigde en 

bezorgde leerkracht. De woorden “maar mevrouw” waarmee de vraag begint, 

bevatten een tegenstelling en de vage verwoording van hun prereflectieve affect. Ze 

veronderstellen een gebeurtenis in het verleden waarop zij geen grip hebben en een 

oordeel dat wijst naar een intuïtief begrepen inhoud. Beide woorden zijn affectief 

geladen en zo algemeen dat ze verschillende emoties kunnen aangeven. Het omzetten 

van affecten naar emoties gebeurt niet alleen via het culturele geheugen. Affecten 

houden ook verband met het identificatieproces en wijzen van kijken – zoals 

bijvoorbeeld het gefascineerd en voyeuristisch kijken. Om het verschil tussen beide 
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wijzen van kijken beter te begrijpen, ga ik kort terug naar Lacans analyse van het 

gefascineerde kijken.  

Mijn lichaam staande in Hatoums lichaam ontwricht wat mijn studenten kennen 

en doet hun stilstaan. Het functioneert als wat Lacan het kwade oog noemt. Hierover 

schrijft hij: “Le mauvais oeil, c’est le fascinum, c’est ce qui a pour effet d’arrêter le 

mouvement et littéralement de tuer la vie” (1973: 107, cursief in tekst). Lacan 

illustreert in het Séminaire XI (1964) zijn begrip fascinatie met Holbeins werk De 

Ambassadeurs. Holbeins schilderij toont twee variaties van eenzelfde logisch denken 

dat niet uitmondt in een eenduidig resultaat. In het schilderij bezweren de witte 

verfvlekken die de schedel vormen het effect van de perspectivische constructie 

(1973: 83).  

Het wetmatige perspectief is het samenvallen van het oog en de blik, een 

constructie waarmee we ons inbeelden de werkelijkheid te controleren. Het 

functioneert als “dompte-regard” (Lacan 1973: 93, 100). Het is de valse vervulling 

van het object kleine a die de narcistische identificatie in stand houdt. Het effect ervan 

is te zien in de beweging van de kijkers. Eerst ontstaat een voorwaartse beweging of 

wat Lacan omschrijft als “la hâte identificatoire”: de kijkers gaan naar het werk en 

willen zo snel mogelijk de achterliggende betekenis van de voorstelling kennen 

(1973: 107). Vervolgens staan ze, wanneer ze de witte vlekken zien gefascineerd stil. 

De schedel is het kwade oog omdat het ons er met een dwingende kracht bewust 

maakt dat ieder verlangen, het streven naar ultieme eenheid en begrip eindigt in een 

gemis. Het contact met wat ons bevreemdt, is een even belangrijke factor in de 

structuur van ons leven. 

Mijn traag en ongewoon bewegende lichaam ondermijnt mijn bevoegdheid als 

leerkracht en museumbezoekster, een abnormale situatie die de aandacht van mijn 

leerlingen trekt. Mijn lichaam interpelleert hen en bedreigt hun traditionele perceptie 

van de gedisciplineerde leerkracht. De duidelijke norm van het onderwijs die de 

leerkracht voorstelt als voorbeeld en waarmee de leerlingen zich identificeren of waar 

ze zich tegen verzetten, functioneert niet. In het kader van Kristeva’s omschrijving 

van adolescenten en het voortleven van het onvoorwaardelijke geloof in het bestaan 

van het ideale is de narcistische identificatie noodzakelijk voor de vorming van het 

subject. Wanneer ik mijn positie als leerkracht niet inneem, verliezen mijn leerlingen 

ook hun positie. Als getuigen van mijn gedrag zijn ze eerst gefascineerd en dan 

verontwaardigd over dit gebrek aan erkenning. Ik verzaak mijn morele plicht en dus 
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kunnen ze mij verwerpen. Impliciet zeggen de woorden “maar mevrouw” dat ik 

schuldig ben.  

Dezelfde woorden kunnen nog een andere emotie uitdrukken. Ik sta onder de 

lichtkegel en ben te zien door de smalle, hoge opening van de cilindrische constructie 

van Corps étranger die zelf in een museumruimte staat. Een ideale enscenering voor 

een voyeuristisch kijken zoals Jean Paul Sartre het bespreekt in L’être et le néant 

(1943) (Copjec 2006: 25). Sartre plaatst het voyeurisme in een erotisch kader. 

Voyeurisme betekent vanuit eigen lichamelijke lustgevoelens, intentioneel en stiekem 

naar de ander kijken. Wie gluurt wordt volledig geabsorbeerd door wat hij of zij ziet 

en reduceert niet alleen de persoon naar wie gekeken wordt maar ook zichzelf tot een 

object. Pas als de blik van een derde persoon de gluurder doet opschrikken wordt hij 

of zij zich bewust van zichzelf en zijn of haar lichaam. Als ik mij in een museum niet 

terughoudend gedraag valt mijn grensoverschrijdende aanblik op. Mijn studenten zijn 

gefascineerd, tegelijkertijd aangetrokken door en botsend op een lichaam dat ze niet 

meer begrijpen. Wanneer in de publieke ruimte van het museum andere bezoekers 

mijn leerlingen naar mij zien kijken, worden ze zich bewust van de blik van anderen, 

van hun positie en van de mijne. Wat ik daar doe moet afgekeurd worden. Zoals ik het 

voorwerp van schuld ben, word ik nu het voorwerp van schaamte. “Maar mevrouw” is 

dan gelijk aan de uitroep “Schaam je!” Mijn leerlingen voelen een plaatsvervangende 

schaamte wanneer ze zich de afkeurende reactie van de andere bezoekers inbeelden.54   

Het toeschrijven van schaamte aan iemand anders en het oordeel van schuld is 

zowel een sterk isolerend gevoel als de basis voor sociale solidariteit. Mijn studenten 

kunnen zich solidair met de andere bezoekers voelen omdat ik hun object van 

schaamte en schuld word. Hun solidariteit baseert zich dan op mijn uitsluiting. In deze 

redenering dienen bestaande normen als middel om te oordelen. Copjec, echter, vindt 

de redenering die steunt op het oordelen en veroordelen van anderen problematisch 

(2006: 14). Ze volgt Sartre die benadrukt dat bij het voyeurisme de blik van derden 

niet functioneert als een oordeel. Het bekeken worden door een derde is de 

noodzakelijke voorwaarde voor het besef van de gluurder van zichzelf (Copjec 2006: 

                                                
54 Volgens de filosoof en psycholoog Silvan Tomkins’ evolutionistische benadering van het concept 
‘gevoel’ ontstaat schaamte wanneer positieve stimuli verhinderd worden en de motivatie van straf 
ontbreekt. Traditioneel denken we dat het schaamtegevoel geassocieerd wordt met een actie die 
maatschappelijk afgekeurd wordt. Tomkins weerlegt dit. Schaamte ontstaat als wij bijvoorbeeld 
wuiven naar een persoon in de veronderstelling dat we die kennen en dit niet zo blijkt te zijn. Schaamte 
leidt naar het schaamtegevoel wanneer buitenstaanders een imperfectie zien en die dreigen te onthullen 
(Kelly Jr. 2009: 22-23). 
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25). Hij of zij overschrijdt een norm en ervaart een genot dat niet meer in toom 

gehouden wordt door regels. Door de wijze waarop Hatoum vorm geeft aan de 

cilinder waarin de beelden van haar lichaam geprojecteerd worden en waarin ik mij 

later bevind, lokt ze het gluren en de blik van derden uit. Die blik brengt de gluurder 

terug in de werkelijkheid en maakt hem of haar bewust van de transgressie en de 

kracht van het genot dat hem of haar overspoelde. De gluurder kijkt dan gefascineerd 

naar zichzelf en neemt een werkelijkheid in zichzelf waar die buiten de verwachting 

en het gekende valt. 

Ook de schedel in Holbeins schilderij is een symbolische representatie die bij de 

kijkers een extra spanningsvolle ervaring veroorzaakt. Ze genieten van het 

illusionistisch werk maar de lust die ze hierbij beleven, wordt door de wijze waarop 

de schedel geschilderd is niet bevredigd. De kijkers zien een logische maar 

onoplosbare representatie. Het kan hun ervaring van genot niet controleren waardoor 

een extra spanning ontstaat. Ze kunnen noch wat ze zien noch hun beleving onder 

woorden brengen, wat tijdelijk hun handelen in de werkelijkheid stopt. Fascinatie en 

voyeurisme zijn manieren van kijken die ons bewust maken van een werkelijkheid die 

we niet kunnen verwoorden maar waarmee het zelf wel in contact staat. In die zin zijn 

het geen negatieve en oordelende manieren van kijken maar wijzen van kijken die een 

noodzakelijk onderdeel vormen van het ontstaan van een relatie met onszelf en met 

anderen (Bal 1999: 59). 

De toestand van bevreemding waarin de kijkers zich bevinden, verbreekt het 

verlangen naar de eenheidservaring en doet tegelijkertijd angst ontstaan. Angst  is 

volgens Copjec:  

 

the experience not of a loss that has happened but the experience of awaiting 

some event, something that has not happened. (2006: 18)  

 

Copjec stelt dat de sociale affecten van schaamte en schuld plaatsvinden en vorm 

krijgen wanneer ze angst ontmoeten. Wanneer mijn leerlingen-gluurders mijn 

chaotisch bewegend en gekleurd lichaam bekijken, gebruiken ze de norm om aan mij 

schaamte en schuld toe te schrijven. Maar geconfronteerd met de blik van de personen 

die naar hen kijken, moeten ze ook zichzelf als object van schaamte en schuld 

aannemen. Zij transgresseren de norm door te gluren en door een genot te ervaren die 

buiten de regels valt. 
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Schaamte en schuld concretiseren onze angst maar beide sociale processen 

verschillen van elkaar doordat ze wijzen op een andere relatie met de tijd en op andere 

mogelijkheden – zoals hoop of de drang tot vluchten (Copjec 2006: 22). Bij schuld 

wordt de angst weggewerkt door te vluchten in ideale en doelgerichte normen en 

regels die we reeds kennen. Montaine voelt onbehagen bij het zien van Caravaggio’s 

Het ongeloof van de heilige Thomas. Ze reageert verontwaardigd en verlangt de 

opwinding van haar onlust weg te werken. Ze gebruikt de normen en idealen die in 

het verleden opgebouwd zijn om haar zelfbeeld te herstellen. Wetten en idealen 

ontlasten personen enerzijds van een persoonlijke, ethische verantwoordelijkheid 

maar anderzijds zijn idealen nooit te bereiken. De afstand die iemand van zichzelf 

neemt, kan het tekortschieten niet verhinderen. Alleen als de publieke verschijning 

van het subject niet meer overeenstemt met wat hij of zij denkt te zijn, ontstaat een 

affect dat intens genoeg is om het aangenomen publieke imago te doorbreken. Dit is 

problematisch omdat het subject daarmee opnieuw botst op het vreemde in de ander 

en zichzelf waarvoor het juist wilde vluchten.  

Bij schaamte dreigt de onthulling dat het object van schaamte het subject zelf is, 

hem of haar te vernietigen (Copjec 2006: 27). Daarom ontstaat de aandrang om de 

ervaring van wat het meest intieme aan het subject is maar niet te verwoorden valt, te 

verbergen. Wanneer de blik van de ander het vreemde in het subject raakt, onstaat 

bewustwording. Zo krijgt hij of zij de kans om zichzelf te bekijken door die blik. Dit 

verschilt van het schuldgevoel waarbij de blik van het subject in die van de normen en 

idealen verdwijnt. In het delen van de bewustwording dat het zelf het vreemde in zich 

draagt, ligt de mogelijkheid tot de erkenning van de ander. Het verleden dient dan niet 

meer als norm maar als ervaring van het anders zijn en van verandering (Copjec 2006: 

27). Dankzij Copjecs analyse kan ik stellen dat verschilrespect samengaat met angst 

en voorstellen dat het de vorm aanneemt van schaamte. Schaamte wordt dan de 

affectieve relatie die de empathische identificatie begeleidt.55 

Kamill schrijft dat hij van dichtbij wil kijken maar tegelijkertijd afkeer voelt. 

Hij is afgeschrikt en geschokt. De angst van Kamill neemt de vorm van schaamte aan 

                                                
55 In haar artikel “Real bodies: Video in the 1990s” legt Ewa Lajer-Burcharth uit hoe de beelden van 
Hatoums lichaam in Corps étranger de esthetische, voyeuristische en klinische blik ondermijnen. In in 
navolging van Bal, volg ik Lajer-Burcharths redenering wat het voyeurisme betreft niet. Hoewel Lajer-
Burcharth schrijft dat Hatoumhet  toestaat om in het werk te stappen, doet ze dit niet waardoor het 
proces van bewustwording verbonden aan schaamte en schuld niet plaatsvindt. Toeschouwers die aan 
de zijkant op de zwarte rand binnen het werk staan, onttrekken zich aan de publieke blik. 
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wanneer hij zijn bespreking besluit met de woorden: “Maar dat zal komen door ons 

stereotyp beeld van Jezus”. Hij beseft dat hij denkt in stereotypen en stelt de 

werkwijze die normen en waarden uit het verleden overneemt ter discussie. Hij neemt 

hierdoor niet alleen een terughoudende houding aan ten opzichte van zijn bespreking 

maar ook een hoopvolle. Hij staat open voor het onvoorspelbare.  

Ik begin de volgende paragraaf met een korte bespreking van het tweede deel 

van de vraag van mijn leerlingen. Uit hun woorden “Wat doe je daar allemaal?” zal 

dezelfde openheid blijken 

 

Lux nova, entropie en het zuivere zien  

Mijn leerlingen staan stil wanneer ze hun vraag stellen. In de schriftelijke omzetting 

ervan symboliseert de komma na de woorden “Maar mevrouw”, het stoppen van hun 

beweging. Daarna volgt het tweede gedeelte van hun vraag: “Wat doe je daar 

allemaal?” Hun reactie bevat de bewustwording van het vreemde en het verlangen 

naar een nieuwe inhoud. De komma wordt een index voor de aanraking van het 

heden, het verleden en de toekomst. In het tweede gedeelte van hun vraag schakelen 

mijn leerlingen over van “mevrouw” naar het persoonlijke “je”. Het brengt ons 

dichter bij elkaar. “Mevrouw” is de aanspreektitel die ze op school gebruiken terwijl 

“je” op een andere context wijst: de context van de onvoorspelbare handeling van 

mijn lichaam als kunstwerk. Het woord “wat” in plaats van “waarom” geeft aan dat 

mijn leerlingen geen verantwoording maar een beschrijving van mijn handelingen 

verwachten. Ze dragen zorg voor en tonen een bepaalde terughoudendheid in relatie 

tot de bevreemdende representatie van mijn lichaam. Schaamte is de katalysator om te 

begrijpen wat ik daar allemaal doe en toont de bereidheid van mijn leerlingen om 

nieuwe aanspraken in hun onvoorspelbaarheid en verschil te leren kennen (Van 

Leeuwen 2003: 88). Van Leeuwen situeert de ontmoeting met het vreemde in onszelf 

en de ander in het historische discours dat er altijd reeds is en waarvan we de bron 

niet meer kunnen achterhalen. De openheid naar de ander kan daarom niet leiden naar 

een gefixeerde betekenis.  

Copjec bespreekt hoe schaamte een mate van terughoudendheid introduceert in 

het verlangen om het vreemde in de ander te begrijpen. Deze stelling past niet bij een 

narcistische identificatie die elk subject structureert in functie van het verlangen van 

het zelf. Kamills interpretatie en de vraag van mijn leerlingen verwijzen naar wat Bal 

verstaat onder het barokke standpunt. De leerlingen willen een emotionele ontmoeting 
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met de ander en voorvoelen de onvoorspelbare wijze waarop zij en de ander naar 

elkaar toe zullen bewegen. 

Het tweede deel van de vraag van mijn leerlingen, “Wat doe je daar 

allemaal?”, betreft mijn lichaam als kunstwerk. Binnen de anticipatie van de 

beschrijving spreken ze mij toe met “je daar” wat veronderstelt dat ik tijdens mijn 

acties een specifieke relatie aanga met de ruimte en de personen die aanwezig zijn in 

die ruimte. Het zoeken naar een antwoord op hun vraag situeert zich in het interactieve 

proces tussen mijn lichaam en dat van Hatoum. Wanneer ik op de geprojecteerde 

beelden van haar abjecte lichaam stap, verandert alles. 

Rechtopstaand en omhuld door de lichtkegel vangt mijn lichaam als een 

scherm de geprojecteerde beelden op (foto 7 en 8). De vorm van de in en uit elkaar 

schuivende kleurvlekken op mijn Gestalt is op geen enkel moment te vatten. Op de 

grond zijn af en toe de gladde, glibberige en rimpelige abjecte texturen van de 

binnenkant van Hatoums lichaam te zien en op mijn lichaam die van de banale materie 

van mijn kleding. De ruimte wordt afwisselend overspoeld door een koud blauw en 

warm roze licht. Mijn slagschaduw, constant veranderend van vorm maar nooit 

identiek aan mijn lichaam, projecteert zich op de kleurvlekken. De schaduw voert nu 

de actie van aanraking uit en wordt het teken van het naar buiten treden van mijn 

lichaam. De cirkel van de projectie behoudt zijn harde omtrek terwijl de kleurvlekken 

onophoudelijk in mijn grijze schaduw overvloeien. Niets is voorspelbaar. Mijn 

bewondering voor de kleurenpracht verhoogt mijn verlangen om ermee samen te 

vallen en doet mij bewegen. Het snelle tempo van de lichtbeelden afkomstig van 

Hatoums lichaam en het trage tempo van mijn lichaam vallen nooit samen. Hoe meer 

ik beweeg hoe verwarder ik word.  

De vraag van mijn leerlingen doet mij opschrikken. Ze redden mij van een 

totale overweldigende opwinding en bieden mij de mogelijkheid om mezelf door hun 

blik te bekijken. Deze bewustmakende afstand en hun welwillende belangstelling doen 

mij vervolgens terugblikken op de onvoorspelbaarheid van mijn lichaam en de 

fascinerende kracht die het op mij uitoefent. Wat gebeurt er tussen Hatoums lichaam 

en het mijne? Het affect van bewondering voor de doorschijnende en van hun inhoud 

ontdane kleurvlekken herinnert mij aan de aanraking van het invallende licht van 

middeleeuwse brandglasramen. Mijn chaotische Gestalt en de beelden op de grond 

roepen dan weer de vormloze kunst op. Ik grijp terug naar culturele associaties die 

zich als twee tegengestelde polen opstellen. Kan het achteraf bestuderen van de 



 199 

enscenering van mijn ingreep in Corps étranger in relatie tot mijn associaties die 

hardnekkige denkgewoonte ontkrachten? 

Yve-Alain Bois en Rosalind Krauss selecteren in hun boek Formless: A User’s 

Guide (1997) kunstwerken waarbij de sublimering van het aardse-abjecte naar het 

transcendentale onmogelijk wordt.56 De auteurs bekritiseren de theorie van de 

kunstcriticus Clement Greenberg die de moderne kunst tot een autonome, 

transhistorische categorie met een interne logica sublimeert en idealiseert. 57 Volgens 

Greenberg verplaatst de observatie van het kunstwerk zich van het onderscheid tussen 

figuur en achtergrond naar het uitwendige oppervlak. Werken van Jackson Pollock en 

Mark Rothko zijn niet gemaakt om er tastbaar naar te grijpen. Zonder kader en met 

hun grote formaten omgeven ze de toeschouwers maar scheppen ze ook afstand. 

Ontdaan van elk illusionisme refereren de schilderijen alleen aan zichzelf waardoor ze 

zich verheffen boven de massacultuur. Het transhistorische of zuivere zien zorgt voor 

het onderscheid met andere kunsttakken (Bois en Krauss 1997: 25). Moderne 

kunstwerken openbaren zich alleen en ogenblikkelijk aan het oog, los van wat ervoor 

of erna komt. Bois en Krauss bekritiseren Greenbergs visie omdat het de ervaring van 

lichaam en tijd, iedere maatschappelijke relatie en de aanwezigheid van het 

onbewuste uitsluit.  

Bois en Krauss onderstrepen de performatieve kracht van het vormloze (1997: 

21). Ze grijpen terug naar de wijze waarop Georges Bataille het concept “vormloos” 

gebruikt, als “un terme servant à déclasser”, die dezelfde rechten van bestaan heeft als 

de vertrapte spin of het spuug (Bois en Krauss 1997: 5). In hun boek vertalen ze de 

performatieve actie van het vormloze in vier verschillende aspecten: horizontaliteit of 

de beweging van de verlaging, laag materialisme, drift en entropie. De vormloze 

kunst is een aantasting van de kunstwereld die de waarde van het verticale 

hiërarchisch associeert met het hogere en die van het horizontale met het lichamelijke 

en abjecte. Het verticale terugbrengen naar het horizontale is een aanval op de trots 

van de rechtopstaande man die zijn dierlijke status overstijgt (Bois en Krauss 1997: 

                                                
56 De auteurs distantiëren zich van de term abjecte kunst omdat deze zich fixeert op het gebruik van 
abjecte materialen. Werken zoals Full Fanthom Five (1947) van Jackson Pollock, Slant Piece (1969) 
van Robert Smithson en Splitting (1974) van Gordon Matta Clark worden tot de vormloze kunst 
gerekend (Bois en Krauss 1997: 96, 76, 189). 
57 Clement Greenberg publiceert in 1959 het essay “The Case for Abstract Art” in de Saturday 
Evening Post en in 1960 wordt zijn pamflet “Modernist Painting” uitgezonden in het programma Voice 
of America. Samen verduidelijken ze zijn visie op de continuïteit tussen de moderne en de abstracte 
kunst.  
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26). Wanneer ik in Corps étranger sta, gaat de traditionele waarde die aan het 

verticale toegekend wordt, verloren. De ineenstorting van de “goede Gestalt” van 

mijn lichaam, de op de grond geprojecteerde texturen van het lichaam van Hatoum en 

de steeds wisselende kleurvlekken kunnen niet duidelijk beschreven worden. Ze 

vestigen bovendien de aandacht op het lage materialisme dat ons volgens Bois 

bevrijdt van elke ontologische verplichting, van elk rolmodel (1997: 53). Het 

vormloze toont wat de cultuur onderdrukt. Hoewel het lage materialisme na mijn 

ingreep in Corps étranger aanwezig is in de ondergang van de vorm kan het niet 

verhinderen dat ik de doorschijnende kleurvlekken sublimeer en associeer met Abt 

Sugers “lux nova”. 

Suger (1081-1151) is niet alleen de abt van de Saint-Deniskerk bij Parijs maar 

ook de persoon die de verbouwingen van de kerk in het begin van de twaalfde eeuw 

onder zijn leiding neemt. Volgens Panofsky, die zich baseert op Sugers nagelaten 

geschriften De administratione (1444-1449) en Consecratione (ca. 1444), ontwikkelt 

hij er zijn filosofie van de metafysische dimensie van het licht of lux nova (1946: 22). 

De hoogte van het koor, de brandglasramen en het bezetten van de altaren met goud 

en edelstenen zijn de arbeid van de mens met de materie die God reeds voorzag van 

licht en schoonheid. De binnenkant van de kerk symboliseert het sacrale en de 

aanraking met het gesublimeerde licht van de brandglasramen transporteert Suger 

naar God. Panofsky beschrijft Sugers religieuze identificatie als een centrifugale actie 

waarbij hij zichzelf bevestigt door zich in God te verliezen (1946: 29).  

Net als bij Suger veroorzaken de transparante kleuren van Corps étranger, die 

het oppervlak van mijn lichaam raken, mijn verlangen naar eenheid. Ze doen mij 

bewegen en herintroduceren het lichaam en de tijd die Greenberg uit de kunst 

verbannen had. Onder de ruimte van de lichtkegel en opgeslokt door het gesloten 

circuit van de endoscopische beelden verlies ik mezelf. Toch kan vormloze kunst in 

de zin van Krauss geen religieuze ervaring zijn. Alles draait rond de schokkende 

voorwaarden die het kijkende subject doet verdwijnen (Krauss 1997: 78). Mijn 

ontmoeting met de kleurige lichtvlekken wordt entropisch. Entropie, een begrip uit de 

natuurwetenschappen, houdt in dat de energie en de orde van een gesloten systeem 

onomkeerbaar verloren gaan (Bois 1997: 35). Onder deze wet zijn de kleurvlekken en 

mijn bewegingen niets anders dan niet te recupereren afval (Bois 1997: 38). Het 

vormloze ontwricht van binnenuit elke welomschreven betekenis maar vernietigt 



 201 

nooit definitief. Er blijft altijd hoe vormloos ook een visueel waarneembaar iets, al is 

het maar spuug of een worm.  

De desublimering van de vormloze kunst veronderstelt het perverse verlangen 

naar de ondermijning van het zelf. Een sublimering zoals die van abt Suger 

veronderstelt zelfopoffering in functie van een hoger doel. Panofsky leest Sugers 

teksten als een theoretisch pleidooi voor de verheffing van de mens naar de 

immateriële wereld: de prachtig verlichte ruimte brengt spirituele verlichting. Suger 

geeft zelf aan dat zijn ervaring en geschriften ingebed zijn in de “anagogica more” of 

de anagogische methode (Saint-Cyr 2010: 179).58 Dit houdt in dat Suger zijn ervaring 

verbindt met het einddoel van ieder christelijk leven: een eeuwig leven met God. Zijn 

kerk, een sociaal en cultureel gewaardeerd gebouw, wordt een allegorie voor de 

sublimatie. Panofsky’s visie–wanneer hij het zuivere zien met de religieuze ervaring 

associëert– ontzegt Suger een lichamelijke aanwezigheid in de kerk die onder zijn 

leiding gebouwd wordt.  

Hoewel mijn ingreep in Corps étranger overeenkomsten vertoont met de 

vormloze kunst en lux nova laat ze zich niet vatten in een tegenstelling waarbij de ene 

pool de andere uitsluit. Eigenaardig genoeg geeft Suger mij de woorden om deze 

verandering te duiden:  

 

[…] then it seems to me that I see myself dwelling as it were, in some strange 

region of the universe which neither exists entirely in the slime of the earth nor 

entirely in the purity of Heaven [...]. (geciteerd in Schloeder 2010: 154) 

 

 
Wanneer sublimering en desublimering elkaar raken 

Suger ziet zichzelf aangeraakt door het slijk en de hemel zoals ik mij aangeraakt zie 

door de vormloze maar ook kleurige, transparante vlekken. De aanrakingen 

versmelten niet tot een harmonieuze eenheid noch vernietigen ze elkaar. Suger 

verblijft in een niet te definiëren plaats die hijzelf bouwt en die hem fascineert. Zijn 

ervaring kan niet herleid worden tot een zuiver zien of een eenduidig doel waarbij zijn 

lichamelijke ervaringen weggecijferd worden. Sarah Spence stelt dat de geschriften 

van Suger een middel zijn om het belang dat hij hecht aan de lichamelijke beleving 

                                                
58 Steven J. Schloeder wijdt een heel artikel (2012) aan de theologische inzichten van de anagogie en 
het verband met Sugers geschriften over Saint-Denis.  
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goed te praten door expliciet het conservatieve standpunt van anagogie te vermelden 

(1996: 16). Sugers artistieke creativiteit sublimeert. Volgens Freud vindt sublimering 

zijn oorsprong in de seksuele impuls die zich verplaatst naar een activiteit buiten het 

seksuele domein. Het richt zich op objecten die sociaal gewaardeerd worden en het 

ego-ideaal bevredigen. (Laplanche en Pontalis 2011: 465). Viviana Saint-Cyr (2010) 

plaatst de sublimerende actie van Suger eerder in een Lacaniaans perspectief. 

Sublimering is het bewuste middel waarmee we een antwoord geven op het 

tekort dat elke narcistisch gerichte identificatie met de andere treft (De Kesel 2002: 

195). Na het ontstaan van het ideaal-ik in het spiegelbeeld, groeit door het contact met 

de taal en de cultuur het ik-ideaal, dit is het ik dat zoekt naar genot maar tegelijkertijd 

botst op de eisen en de wetten van de andere. Het zelf kan nooit samenvallen met zijn 

idealen. Lacan noemt de plaats waar de identificatie noch door imaginaire noch door 

symbolische voorstellingen mogelijk is, het reële (1973: 49). Telkens wanneer het 

subject het gemis ervaart, ontstaat de aandrang tot nieuwe symbolische of talige 

formuleringen. Dit zijn noodzakelijke rustpunten in ons leven die zorgen voor de 

verbinding van het onbewuste met de sociale, culturele wereld. Het telkens opnieuw 

schrijven of uitbeelden van ons tekort blijft echter altijd iets bevatten dat we niet 

kunnen begrijpen. Het is dit fundamentele gemis dat we aan ons zijn moeten 

toevoegen. Lacan noemt het la Chose of het “Ding” (zie Copjec 2004: 35).  

De ontmoeting met het reële verandert de relatie tussen het ik en de 

socioculturele werkelijkheid wel op ingrijpende wijze maar kan nooit betekenis 

krijgen. Het verlorene, het onvoorstelbare en onverwoordbare, maakt deel uit van het 

zelf en het zoeken ernaar vormt de drijfkracht van ons leven. De spanning die zo tot 

stand komt heeft als resultaat dat we het object van ons verlangen in de woorden van 

Lacan, “verheffen naar de waardigheid van het Ding” (geciteerd in De Kesel 2002: 

196). Concreet betekent sublimering dat het verlangen om een tekort op te heffen, 

leidt naar het scheppen van nieuwe uitdrukkingsvormen en betekenissen maar 

gelijktijdig desumblimering bevat omdat het voorafgaande betekenaren vernietigt. 

Saint-Cyr legt concreet uit hoe Suger zich verheft tot de waardigheid van het “Ding” 

en bij de bouw van zijn kerk hiervoor desublimeert en sublimeert.  

Saint-Cyr plaatst Sugers verlangen naar God in de creatieve-destructieve en de 

verhogende-verlagende beweging van de bouw van de Saint-Denis kerk. Om zijn 

koor hoger dan hoog te bouwen, moet Suger het bestaande, oostelijke deel van de 

kerk afbreken. Sugers koor staat boven een crypte op de plaats van het graf van de 
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dode Saint Denis (Saint-Cyr 2010: 182). Het “Ding”, of dat wat er niet is, blijft 

doorwerken in het graf, de eerste symbolische representatie van de dood. Het wijst 

naar de leegte of het reële maar functioneert ook als relikwie. Op dezelfde plaats 

worden achtereenvolgens boven het graf een mausoleum, een kleine kerk, een kerk 

door koning Dagobert en ten slotte een merovingische kerk gebouwd en verbouwd. 

Steeds opnieuw wordt elk gebouw beschouwd als een heilig relikwieschrijn. Wanneer 

Suger, hoe voorzichtig ook, die muren moet afbreken, vernietigt hij de keten van 

betekenaren en hun referenties.  

Wanneer Suger de St-Denis kerk vergroot en zo hoog mogelijk optrekt, 

omsluit hij een lege ruimte. Dankzij de kruisribgewelven kan hij ook de muren 

uithollen en brandglasramen plaatsen. Suger beschouwt de binnenkant van de kerk als 

een sacrale ruimte, wat betekent dat hij God en de hemel verlaagt. De zichtbare leegte 

van de kerk wordt de betekenaar voor het niet te verwoorden goddelijke of Sugers 

object van verlangen. Maar de architect Suger behoort ook tot de wereld van het slijk. 

In de ruimtelijke beweging van verhoging en verlaging kan Suger zich mee 

sublimeren.59 De architect Suger “architectureert” zichzelf (Saint-Cyr 2010: 177). Het 

is als deze nieuwe betekenaar dat Suger in de leegte van zijn kerk het vreemde of het 

“Ding” ervaart. Hij verheft zich tot de waardigheid van het “Ding”.  

Terugblikkend op mijn ervaring in Corps étranger kan ik stellen dat de 

toestemming van de kunstenares Mona Hatoum om mij in de creatieve actie van haar 

werk te betrekken de mogelijkheid openstelt van het gelijktijdige beleven van een 

desublimatie en een sublimatie. Mijn lichaam vernietigt definitief de oorspronkelijke 

beelden van Hatoums abjecte lichaam maar verandert ze tegelijkertijd in 

kleurvlekken. Hoewel ze elke definitieve beschrijving weerstaan, vormen ze nieuwe 

betekenaren. Door mijn creatieve actie constitueer ik ook mezelf tot een nieuwe 

betekenaar die niet beantwoordt aan de norm van de goede Gestalt zoals Gombrich 

deze begrijpt. Het is in de hoedanigheid van mijn niet te bepalen Gestalt en mijn 

gefascineerde kijken ernaar dat mijn verlangen tot aanraking met de kleurvlekken 

ontstaat. In de beweging waar hoog en laag en snel en traag elkaar ontmoeten blijft 

een afstand bewaard. Ik ontmoet het vreemde in mijn verlangen. Net als de architect 

Suger krijg ik de kans om mij verheffen tot de waardigheid van het “Ding”.  

                                                
59 Hoewel Saint-Cyr zich niet concentreert op het lichamelijke aspect van Sugers identificatie, bepalen 
de beweging (tijd) en de richting (ruimte) ervan zijn lichamelijke beleving. 
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Lacan plaatst het verlangen in functie van de narcistische identificatie die het 

model wordt voor de sociale relatie met anderen. Wanneer Corps étranger mij bewust 

maakt van de afstand tussen de beweging van mijn lichaam en die van de 

kleurvlekken vindt de narcistische identificatie waarbij één van de partijen in de 

andere verdwijnt, niet plaats. De vraag naar wat ik daar doe, moet teruggebracht 

worden naar wat “ik” en “jij” daar doen, een deiktisch ruimtelijke en temporele relatie 

die psychisch geladen wordt. Welke vorm van identificatie brengt deze nieuwe relatie 

met zich mee?  

De enscenering van de kleurvlekken en hun ritme maakt mij bewust van de 

lichamelijkheid van onze aanraking. We delen de ruimte waarin we ons bevinden en 

de tijdsduur van de ervaring maar niet het ritme. Mijn lichaam bezit een eigen tijd, 

proprioceptiviteit en posturale houdingen. Het eist zijn plaats op in Corps étranger. 

Het aanvoelen en bewustzijn van ons lichaam in de ruimte wordt gevormd door de 

wijze waarop onze houdingen en bewegingen zich aanpassen aan de ruimte om ons 

heen (Silverman 1996:13).60 Proprioceptiviteit omvat niet alleen de tactiele aspecten 

van de huid en het gevoel van bijvoorbeeld de zwaarte van ons lichaam maar ook de 

vorming van psychische beelden waardoor we de delen en de verschillende sensaties 

van het lichaam als een Gestalt in kaart kunnen brengen. Deze posturale aanpassing 

en het proprioceptieve lichaam vormen samen het psychische gevoel dat we van ons 

lichaam ontwikkelen en mentaal registreren. Het verankert niet alleen ons gevoel van 

eigenheid, maar ook ons gevoel in relatie tot andere lichamen in de ruimte (Silverman 

1996: 21). Die andere lichamen komen van buitenaf naar het onze toe: ze zijn 

exteroceptief. De huid vormt de grens tussen beiden. De wijze waarop beide lichamen 

elkaar ontmoeten, bepaald mede de identificatie en het affectieve proces.  

De beweging en de lichtvlekken leiden naar een lichamelijk, dialogisch contact  

dat Kaja Silverman als een heteropathische identificatie beschouwt. Silverman 

onderzoekt de proprioceptieve sensibiliteit van het ego in relatie tot het proces van de 

empathische identificatie (1996). In plaats van narcistische spreekt ze van 

                                                
60 Silverman werkt de theorie van Henri Wallon, een tijdgenoot van Lacan, verder uit. Wallon stelt dat 
het ego gevormd wordt door het exteroceptieve ego (visuele prikkels die zich in de werkelijkheid, 
buiten het ik bevinden, zoals het spiegelbeeld) en het proprioceptieve ego. Wallon gelooft niet dat het 
kind zich plots vereenzelvigt met zijn spiegelbeeld. Volgens hem vraagt de verbinding tussen het 
exteroceptieve spiegelbeeld en het proprioceptieve lichaam een intensieve arbeid die vanaf het begin de 
precaire toestand van het ego structureert (Silverman 1996: 14 e.v.). Lacan neemt aan dat tijdens het 
gefascineerde kijken zoals bij Holbeins schilderij het bewegen in de ruimte naast het zien aanwezig is 
maar erkent het eerste niet als structureel element in de vorming van het ego. 
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ideopathische identificatie. Hiermee vestigt ze de aandacht op het lichamelijke, 

incorporatieve aspect van de narcistische identificatie. Silverman erkent het bestaan 

van de narcistische logica als model voor de vorming van subjectiviteit en het 

coherente, lichamelijke ego. Deze logica houdt echter geen rekening met anderen en 

reduceert agency tot het zelf. Daarom stelt ze de heteropathische identificatie voor. 

Deze identification at a distance is sociaal productiever en veronderstelt  

 

that we identify excorporatively rather than incorporatively, and thereby respect 

the otherness of the newly illuminated bodies. (Silverman 1996: 3)  

 

De heteropathische identificatie vraagt dat het zelf buiten zichzelf treedt en zich durft 

te identificeren met een ander die niet overeenstemt met het model dat het zelf 

hanteert.  

De heteropathische identificatie voegt aan de talige, deiktische relatie een 

lichamelijk aspect toe. Silverman plaatst dit in het subject waardoor de ruimte rond het 

subject een concrete en psychische betekenis krijgt, een voorwaarde voor de 

wederzijdse relatie (Bal 1999: 152). Hierdoor kan degene die aangeraakt wordt in de 

representatie van de ander staan en worden beiden subjecten die een verhaal vertellen 

(Bal 1999: 28, 150). Het kijken, het voelen, het lichaam en het proces van betekenis 

geven zullen constant over de begrenzing van de aanraking en de afstand moeten 

onderhandelen. Alleen zo groeit respect voor de wezenlijke binding van het zelf en de 

ander aan de cultuur.  

Op de vraag van mijn leerlingen kan ik antwoorden dat Corps étranger mijn 

gewelddadige actie in een creatieve actie omzet. Zowel Hatoums lichaam als het mijne 

worden nieuwe betekenaren. Mijn lichaam vernietigt het reeds gefragmenteerde 

lichaam van Hatoum. De zo ontstane kleurvlekken bewegen op mijn lichaam. Ik kan 

mezelf bekijken door de blik van de ander en het verlies van de ander ervaren. Het 

tegelijk blijven bestaan van de aanraking en de afstand doet mij bewust worden van 

het vreemde, het onvoorspelbare en onzegbare dat we op een terughoudende wijze 

delen. In plaats van de narcistische identificatie ontstaat nu de heteropathische.  

Na mijn beleving in Corps étranger herhaalde ik de woorden van Suger.  Hij 

wandelt in een vreemde plaats noch in het slijm van de aarde noch in de zuiverheid 

van de hemel. Betekent dit dat Suger een heteropathische relatie kan aangaan met zijn 

goddelijke object van verlangen? De architect is zich bewust van zijn zoektocht naar 
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een nooit op te heffen verlangen. Tergelijkertijd laat hij ons de kerk van Saint-Denis 

na. Suger de architect is ook de abt Suger, die in zijn geschriften verantwoording 

aflegt van zijn leiding en ook priester is. Gesteund door archeologische vaststellingen 

argumenteert Spence dat Suger de straalkapellen met hun brandglasramen ruimtelijk 

organiseert in functie van een bepaald punt (1996: 36). Onder de sluitsteen van het 

kruisribgewelf, onder de hoogste hoogte, ontstaat een punt van waaruit de abt alle 

brandglasramen, zonder dat de zuilen het zicht verhinderen, kan zien. 

Hoogstwaarschijnlijk plaatst hij precies op dat punt het tijdelijke altaar waar hij zijn 

mis viert. Terwijl Suger het altaar gewijd aan Karel de Grote en het altaar gewijd aan 

de martelaren uitvoerig bespreekt, rept hij met geen woord over het altaar waar hij zijn 

mis houdt (Panofsky 1946: 55, 67). Staande aan dit altaar ervaart hij lichamelijk de 

volledige kleurenpracht van de ramen. Dit past volgens Spence niet in de toenmalige, 

traditionele visie waarin tijd en ruimte een hogere allegorische betekenis moeten 

krijgen.  

Spences basisredenering – dat Suger zijn kerk lichamelijk ervaart – kan ik 

volgen maar de wijze waarop ze dit aantoont met het beeld van Suger staande achter 

zijn altaar kan binnen haar hypothese bijgesteld worden. De verlagende en verhogende 

beweging van de ruimte van de kerk wordt in Sugers lichamelijke ervaring 

samengebald maar tijdens het zich steeds herhalende patroon van de misviering 

worden zijn bewegingen gedisciplineerd. Suger omgeeft zich met de onvoorspelbare, 

invallende kleurvlakken van de brandglasramen en tegelijkertijd dicht hij de kloof met 

het “Ding”. De ontmoeting tussen mijn en Hatoums lichaam brengt, in tegenstelling 

hiertoe, een heteropathische identificatie tot stand omdat het ritme van onze 

bewegingen niet op voorhand te voorspellen is, waardoor geen enkele partij controle 

kan uitoefenen op de andere. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot een gelijkwaardige 

creatieve ontmoeting of een gebeurtenis die nieuwe verhalen tot stand kan brengen. 

 

Conclusie 

De titel van dit hoofdstuk, “Maar wij, wat doen wij daar allemaal?”, is geïnspireerd op 

de vraag die mijn studenten stellen terwijl ik in Corps étranger sta. Het functioneert 

ook als wegwijzer voor de inhoud van dit hoofdstuk. De vragende vorm van de titel is 

een verzoek tot reflectie. Wat wij daar doen houdt in dat verschillende participanten 

handelingen uitvoeren in de ruimte en in de tijd. In het kader van mijn studie wijst de 

eerste vermelding van het persoonlijk voornaamwoord “wij” op het verband tussen 
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alle deelnemers aan een les kunstgeschiedenis. “Maar” veronderstelt de ontwrichting 

van wat “wij” vroeger als vanzelfsprekend aanvaardden. “Maar” staat in relatie tot 

“daar”, het kunstwerk dat de voorwaarden schept voor wat we doen. Het begrenst het 

open karakter van “allemaal”. Wanneer mijn leerlingen de door het kunstwerk 

veroorzaakte emotie met het collectieve geheugen verbinden, zoeken ze naar 

betekenis en verstrengelen ze het verleden-daar en het heden-hier. “Wij” wordt dan 

een deiktische relatie tussen een “ik”, het schilderij dat ons aanspreekt, en een “jij” 

die luistert en antwoordt. Er ontstaat een gesprek tussen zich naar elkaar toe 

bewegende partners die hun psychische, affectieve ruimte delen. De beweging 

veronderstelt dat het kunstwerk de kracht bezit om de kijkers ook lichamelijk te 

betrekken. Wat wij daar allemaal doen vraagt een analyse van de wijze waarop het 

kunstwerk ons kijken, bewegen, voelen en denken opbouwt en de wijze waarop we 

hierop antwoorden. Samen met bestaande en nieuwe theoretische inzichten maakt het 

ons bewust van onze handelingen.  

Mijn ervaringen met Corps étranger, de vraag die mijn leerlingen mij stellen 

wanneer ik in Corps étranger sta en hun bespreking van Caravaggio’s Het ongeloof 

van de heilige  Thomas zijn de objecten van studie in dit hoofdstuk. Ze worden 

gebruikt om na te gaan welke wijzen van kijken, identificatieprocessen en vormen van 

gevoel kunnen bijdragen aan het tot standkomen van verschilrespect. Deze aspecten 

zijn van belang omdat ze de kijkers en het kunstwerk al dan niet aanzetten tot het 

bewegen naar elkaar en delen van een psychisch geladen ruimte.    

Verschilrespect is vanuit een filosofische standpunt een morele houding. De 

psychoanalytische invalshoek voegt hieraan een terughoudende houding toe, een 

eigenschap van schaamte. Het gefascineerd en voyeuristisch kijken zijn wijzen van 

kijken die ons het bevreemdende en onvoorspelbare laten zien in onszelf en anderen. 

Hieruit ontstaat schuld en schaamte. De eerste bouwt een sociale relatie uit waarbij de 

wetten en normen uit het verleden als referentiekader blijven gelden; de tweede 

brengt hoop in plaats van een vluchtbeweging tot stand. De psychische geladen ruimte 

wordt dan deze van schaamte of de terughoudende en risicovolle houding waarmee 

ieder subject de kans krijgt om zichzelf door de blik van de andere te bekijken.  

Verder wil ik in navolging van Lacan wijzen op het wezenlijk onvoorspelbare 

of het vreemde dat elk van ons en iedere betekenisgeving kenmerkt. Het is een 

fundamenteel gemis, het tekort aan woorden, een leegte die Lacan het “Ding” noemt. 

De ontmoeting met het “Ding” is een ervaring die ons lichamelijk en affectief raakt en 
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ons aanzet tot het zoeken van steeds nieuwe betekenaren en betekenissen. Wanneer de 

relatie tussen het kunstwerk en de kijkers het bestaan van het “Ding” erkent, voegt dit 

waardigheid aan het verschilrespect toe. 

Verschilrespect betekent voor de lessen kunstgeschiedenis het tot stand 

brengen van een deiktische relatie tussen de kijkers en het kunstwerk. In plaats van 

het kunstwerk te begrijpen als een resultaat van het verleden is het geven van 

betekenis dan anachronistisch van aard. Dit betekent dat heden en verleden 

wederzijds met elkaar in contact blijven.  Zo kan bijvoorbeeld een zinvolle verbinding 

ontstaan tussen mijn ervaring in Corps étranger en de associatie met de vormloze 

kunst en de bouw van abt Sugers gotische Saint-Deniskerk. Samen leren ze ons dat 

het denken in tegenstellingen – bijvoorbeeld sublimeren en desublimeren – vervangen 

kan worden door een gelijktijdige beleving van beide polen. Hun wederzijdse relatie 

laat ook een onderzoek toe naar de rol die het lichaam speelt in de narcistische en de 

heteropathische identificatie.  

In het volgende hoofdstuk ga ik na of kunstwerken die aanzetten tot een 

deiktische relatie en die de affectieve beleving van mijn leerlingen op de proef stelt, 

leiden naar nieuwe betekenissen. In navolging van Van Alphen stel ik de vraag of de 

participatie van de kijkers in het proces van betekenisgeven een gebeurtenis kan 

worden die verandert wat we denken over de culturele realiteit waarin we leven (Van 

Alphen 2005: viii).  
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Intermezzo 5 

 

Welke betekenis kun je geven aan dit beeld van Constantin Brancusi? Om een 

nauwkeurige observatie te stimuleren en om te vermijden dat de uitleg van mijn 

leerlingen uit de vijfde klas Vrije Beeldende Kunst een illustratie van Prometheus’ 

verhaal wordt, laat ik bij het tonen (mei 1999) van Prometheus de titel achterwege. 

Na een korte discussie in groepen, schrijven ze elk afzonderlijk hun beleving op. 61  

 

Hij heeft een luisterend oor. Het is een wijs persoon die hier wordt uitgebeeld 

en daardoor is hij in staat om objectief te luisteren; dit zou dan ook zijn gebrek 

aan gevoelens verklaren. Ik vond het raar dat er geen ogen waren. Daarom dacht 

ik aan de dood. Wat is er gebeurd met hem? Zijn mond is gekwetst; hij is dood 

maar terzelfdertijd rustig; het hoofd schreeuwt het niet uit. Maar waarom moet 

hij nog luisteren als hij dood is?  

 

Zij heeft een mooi hoofd en slaapt. Haar ogen zijn gesloten. Het is een beetje 

vreemd dat haar oor zo ver van haar gelaat staat en dat haar hoofd terwijl het 

rust een perfect ronde vorm behoudt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Ik liet mijn leerlingen voor de eerste keer het beeld van Brancusi interpreteren in mei 1999. Deze 
twee voorbeelden van hun interpretatie stimuleerden mij om afstand te nemen van de traditionele 
lessen kunstgeschiedenis.  
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Afbeelding 9 en 10. Constantin Brancusi, Prometheus, 1911, marmer, 12 x 18 cm., 

Museum of Art, Philadelphia. 
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Afbeelding 11. Advertentie van Philips voor Cellesse SenseActive, Libelle 20 mei 

1999. 
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Afbeelding 12. Foto van Brancusi’s Prometheus, genomen door Nina Leen, 1 januari 

1955, Time Life Pictures/ Getty Collection. 
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Afbeelding 13 en 14. Foto van Brancusi’s, Prometheus, genomen door Constantin 

Brancusi, ca. 1924. 

Afbeelding 15. Afbeelding van Brancusi’s Prometheus in Rosalind E. Krauss, 

Passages in Modern Sculpture (1983: 91). 
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Afbeelding 16. Foto van Brancusi’s Atelier Impasse Ronsin, Parijs, genomen door 

Constantin Brancusi, ca. 1927. 

 

 

 
 

 

 

charlotte pannier




 215 

Afbeelding 17. Parmigianino, Studie voor de Madonna met de lange hals, datum 

onbekend, pen en bruine inkt, gewassen, 14 x 18,5 cm., Ashmolean Museum, Oxford. 
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Afbeelding 18. Parmigianino, Studie voor de Madonna met de lange hals, datum 

onbekend, rood krijt gehoogd met wit, 19,8 x 12,3 cm., Musée du Louvre, Parijs. 
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Afbeelding 19. Parmigianino, detail van de Madonna met de lange hals, genomen uit 

het totaal beeld naar aanwijzingen van mijn leerling Stijn (intermezzo 2). 

 

 

 

charlotte pannier




 218 

 

Afbeelding 20. Domenico Veneziano, Annunciatie, 1442-1448, tempera op paneel, 27 

x 54 cm., Fitzwilliam Museum, Cambridge. 
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Afbeelding 21. Filippino Lippi, Annunciatie, ca. 1483, olie op eik, diameter 110 cm., 

Museo Civico, San Gimignano. 
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Afbeelding 22. Tekening van de engel en de kleine man naar Parmigianino’s 

Madonna met de lange hals, door mijn leerling Gustave, mei 2011. 
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Afbeelding 23. Andrej Pejic, cover van Dossier, april 2011. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

charlotte pannier




 222 

In mei 2011 ontstaat tussen mijn leerlingen een discussie over het androgyne aspect 

van de engel afgebeeld op, Parmigianino’s Madonna met de lange hals. Om uit te 

leggen dat het denken over androgynie functioneert binnen een bepaald cultureel 

historisch veld vraag ik ze hun reactie op de engel te vergelijken met een foto van 

Andrei Pejic op de cover van het tijdschrift Dossier Journal (april 2011, nummer 7). 

 

Pejic: Als je het gezicht van het model bekijkt, lijkt het een vrouw. Maar omdat 

het  

T-shirt openwaait, zie je een mannelijk lichaam. Het is maar een ongewoon 

beeld. Als je het lichaam wegplakt is het een vrouw. Er bestaan ook boekjes met 

op de cover een naakte vrouw, maar dat is geen probleem. Omdat deze boekjes 

worden gemaakt voor de verlangens van de toeschouwer. Bij deze cover komt 

het wat choquerend over omdat de toeschouwer dit niet verwacht of verlangt. 

De blik van het model is vrouwelijk. Hij geeft zich over aan de toeschouwer, 

wat vrouwenmodellen vaak doen. Zijn haar is vrouwelijk en zijn houding is 

vrouwelijk.  

engel: Haar been steekt mooi naar voor, het is (een) mooi, lang, glanzend, egaal 

been. Een perfecte huid. Als je naar haar gezicht kijkt begin je te twijfelen of 

het geen jonge man is. Dan pas zie ik dat het een engel is. De hemel (dus ook 

engelen) is prachtig, mooi en aantrekkelijk. [….] (Ran) 

 

 

SHOKKEREND  

beetje vies, niet meer vrouwelijk  

beetje ziekelijk.  

verwarrend. is dat wat de  

maatschappij van ons wil maken of  

stellen ze nu voor hoe het niet moet?  

DIK  

te lang bovenbeen. sensueel.  

Goddelijk. ik wil ook zo’n mooi  

lang been (Renée).  
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Pejic: [….] Een man wordt in reclame veel getoond met een bloot bovenlichaam 

maar niet op deze manier. Het laat de toeschouwer twijfelen over het eigenlijke 

geslacht en dat schrikt eerder af dan dat de reclame je aanspreekt. 

Het model komt volledig aan de voorwaarden die een vrouwelijk model 

tegenwoordig moet hebben. – controle van het lichaam, koude lichamelijkheid – 

slank, glad, eeuwige jeugd. Het beeld is zoals bij mannequins gedesexualiseerd.  

engel: [….] het eerste wat je ziet van die persoon (de engel) is het vrouwenbeen. 

Het been dat naar voor komt. Je verwacht dat het een vrouw is dat bedekt wordt 

door een vaas maar als je meer naar boven kijkt, zie je zijn tepel en een 

adamsappel dus wel degelijk een man. (Ellen) 

 

Pejic: Ik ben verward. Ik dacht eerst aan een vrouw omdat ik naar het gezicht 

keek. Maar het is blijkbaar een man als je naar het lichaam kijkt. Ook de krullen 

in het haar geven een vrouwelijk effect, net zoals de pose van de jongen. Het is 

alsof hij zich als een vrouw uitkleedt en zich overgeeft aan ons en er zich niet 

veel van aantrekt. Ik vind dit een heel raar beeld en het is niet echt plezant om 

naar te kijken. 

engel: Haar been is veel te lang t.o.v. haar bovenlichaam. [….]. het heeft een 

heel onnatuurlijk effect bij mij. (Heleen) 

 

Pejic: [….] Doordat hij zo vrouwelijk wordt voorgesteld, voel je je 

ongemakkelijk om naar hem te kijken. Je bent ook helemaal vrij om te kijken, 

want hij kijkt ons niet aan. Je zou het kunnen zien als verleidelijke pose.[….] 

(niet aanvaard in maatschappij) HET IS ECHT. 

engel: [….] verschil in effect? Het is veel indirecter, dus veel minder 

choquerend [….] Eva 

 

Pejic: Je denkt dat het een vrouw is, maar het lichaam klopt dan niet. Het 

lichaam is niet zoals het zou moeten zijn. [….] 

Engel: [….] De engelen worden altijd heel mooi afgebeeld. Vrouwenbeen –> 

schoonheid vrouw. Brede schouders –> schoonheid bij de man. (Lowie) 
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Afbeelding 24. Parmigianino, detail van de Madonna met de lange hals. 
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Afbeelding 25. Parmigianino, detail van de Madonna met de lange hals. 
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Afbeelding 26. Parmigianino, detail van de Madonna met de lange hals. 
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Hoofdstuk 6 

Brancusi’s Prometheus en Parmigianino’s Madonna met de lange hals 

 

Inleiding 

In een schets die Parmigianino maakt voor de Madonna met de lange hals worden 

drie keer twee discussiërende mannen afgebeeld (afb. 17). Ze staan dicht bij elkaar. 

Degene die de rol met de tekst vasthoudt is met zijn rug naar ons gericht. Hij kijkt 

naar zijn metgezel en wijst naar een plaats in de tekst. Zijn metgezel kijkt naar de 

tekst en duidt met zijn open hand een andere passage aan. De discussie over de tekst 

wordt intenser. Beide mannen, de ene halfnaakt in een toga, de andere in een pij 

gehuld, kijken elkaar nu aan. De afstand tussen de wijzende handen wordt groter. In 

de laatste tekening keert de eerste man zijn lichaam naar ons toe, blijft wijzen en kijkt 

in de richting van zijn metgezel die nu achter hem staat en wat kleiner en 

teruggetrokkener lijkt. De tweede man kan alleen, van ver en over de schouder van de 

eerste man naar de rol kijken. Zijn handen zijn voor hem samengevouwen en hij 

draagt een kruis. Uiteindelijk blijft alleen de wijzende man over. Wanneer hij 

achterom kijkt is zijn discussiepartner verdwenen. Parmigianino schildert in de 

Madonna met de lange hals alleen zijn voet. Wie zijn die mannen en wat gebeurt er 

daar? Kan het antwoord op de vraag van mijn leerlingen naar de identiteit van de 

wijzende man zich beperken tot de iconografie?   

Constantin Brancusi beeldhouwt Prometheus (afb. 9 en 10) als een liggend 

hoofd, een marmeren ronde en gestroomlijnde massa waarin de neus en wenkbrauwen 

amper zichtbaar zijn. Een lichte schaduw neemt de plaats van de ogen in. De ronding 

aan de zijkant van het hoofd wordt onderbroken door een zacht gepolijst en 

illusionistisch weergegeven oor.62 De overgang hoofd-oor-hals verloopt vlot. De 

afstand tussen het oor en de mond is groot. De kleine, ruwe lijn van de mond breekt 

de eenheid tussen de massa en het gladde oppervlak. De onderkant van de hals is 

onafgewerkt. Het witte licht wordt door de kwaliteit van het marmer en het gladde 

oppervlak zowel weerkaatst als geabsorbeerd. De delicate transparante en witte tonen 

van het marmer en kleine imperfecties als putjes, beige verkleuringen en de lichte 

barst tussen mond en neus wijzen op de kwetsbaarheid van het materiaal. Het beeld is 
                                                
62 Sidney Geist merkt op dat de “squarish protruding ears break the smooth transition from head to 
neck” (1983: 39). Het beeld rust op het tweede oor dat nooit zichtbaar is voor de kijker. Een foto in het 
boek Brancusi van Ionel Jianou toont het onderste oor als een amper zichtbaar klein vlak (1983: n.pag.,  
foto 37). 
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voor een van mijn leerlingen verontrustend: “Waarom moet hij nog luisteren als hij 

dood is?” Deze vraag valt buiten de stijlgeschiedenis en de iconologie.  

In dit hoofdstuk onderzoek ik of Brancusi’s Prometheus, behorend tot de 

moderne kunst, en Parmigianino’s Madonna met de lange hals, vallend onder het 

maniërisme, aanzetten tot een barok standpunt. Of moet zo’n standpunt zich beperken 

tot de historische barok en de hedendaagse kunstwerken in de barokstijl? Onder de 

latere manifestaties van de barokstijl schaart Bal hedendaagse kunstenaars die vanuit 

een actuele problematiek zowel kunstwerken als gedachten uit de baroktijd kritisch 

verwerken. Deze geschiedenis is preposterous, wat betekent dat wat chronologisch 

eerst komt het effect wordt van een inzicht dat later ontstaat (Bal 1999: 7). De kennis 

situeert zich dus niet uitsluitend in de reconstructie van het verleden. De 

verstrengeling tussen het kunstwerk en de actuele kijkers brengt nieuwe interpretaties 

tot stand die op hun beurt de visie op het verleden kunnen veranderen.  

Als leerkracht wil ik geen culturele politiek volgen die zich alleen baseert op 

assimilatie van wat de meerderheid vraagt, zoals bijvoorbeeld bij de stijlgeschiedenis 

of iconografie, aangezien dit de culturele expressie van een persoon reduceert (Van 

Leeuwen 2003: 160). Er moet in de lessen kunstgeschiedenis plaats zijn voor een 

geschiedenis die preposterous is. De Franse kunsthistoricus Daniel Arasse vat deze 

manier van werken als volgt samen: 

  

Maintenant, plutôt que de prétendre en vain fuir l’anachronisme comme la 

peste, tu es convaincu qu’il vaut mieux, quand c’est possible, le contrôler pour 

le faire fructifier. (2000: 180). 

 

Arasse spreekt van de “controle” van het anachronisme terwijl Bal schrijft over het 

entanglement, ofwel verstrengeling, als de geldige kentheoretische positie voor een 

geschiedenis gebaseerd op het denken met het kunstwerk (1999: 30). Het beeld van 

verstrengeling wijst op een contaminatie waarbij het kunstwerk en de kijkers elkaar 

interpelleren en destabiliseren (1999: 43). Bal besluit de inleiding van haar boek 

Quoting Carravagio als volgt:  

 

This entanglement moves along, whether we are looking at the historical 

Baroque or at later manifestations of a “baroque style,” or at ourselves in the 

tones that the Baroque has set for us so that we can have baroque (re-)visions. 
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But in each case, the outcome–us, our view–is different because differently 

entangled. (1999: 25) 

 

Wanneer een kunstwerk mijn leerlingen van hun stuk brengt, blijft dit in hun 

teksten vaak beperkt tot een vaststelling van het affect of ontstaat er een vraag naar 

een verhaal dat de oorzaak bevat van het opgewekte gevoel. Daarnaast zijn er 

opmerkingen en vragen die mij als leerkracht perplex doen staan zoals bijvoorbeeld  

deze in verband met Brancusi’s beeld Prometheus: “Waarom moet hij nog luisteren 

als hij dood is”? De wijze waarop mijn leerlingen hun observaties en interpretaties 

verwoorden, bevat de mogelijkheid om vanuit hun standpunt het kunstwerk te 

analyseren. Wat ze schrijven en de vragen die ze stellen, provoceert een dubbele 

manier van betekenis geven. Enerzijds zal ik als onderzoekster werken met de 

kunsthistorische traditie die een onderdeel van het werk terug in het geheel plaatst. 

Hierbij zoek ik welke mogelijke betekenissen de ontstaanscontext of geschiedenis 

biedt. Anderzijds gebruik ik de vorm van het werk die een ontwrichtende, 

psychologische reactie bij mijn leerlingen veroorzaakt om een nieuw 

interpretatiekader te vinden voor hun reactie.  

In beide werkwijzen gebruik ik ook andere teksten dan de kunsthistorische 

zoals bijvoorbeeld een tekst uit Wikipedia die mijn leerlingen informatie over heilige 

figuren verschaft en deze van de historicus De Certeau over het visueel experiment 

van de Duitse monnik Nicolaas van Cusa. De interpretaties van mijn leerlingen 

bevatten soms verschillen die naar vooroordelen wijzen zoals het gebruik van de 

persoonlijke voornaamwoorden “hij” en “zij” bij het aanduiden van Brancusi’s 

Prometheus en de engel uit Parmigianino’s Madonna met de lange hals. In dat geval 

laat ik ze aan de hand van actueel beeldmateriaal  zoals bijvoorbeeld een reclame en 

de cover van een tijdschrift, reflecteren over hun denkgewoontes. 

Verder hoop ik dat de integratie van de divergente en creatieve ideeën van 

mijn leerlingen in de analyse van kunstwerken hun gelijkwaardige deelname en 

zelfwaardering te bevorderen. Hun observaties en interpretaties stimuleren een 

denken dat het bestaande kunsthistorisch onderzoek ter discussie stelt. Het begrijpen 

wordt dan geen definitief antwoord maar een concreet herschrijven dat gestuurd wordt 

door de interactie tussen de enscenering van het werk, de respons van mijn leerlingen, 

de bestaande kunsthistorische kennis en nieuwe theoretische teksten vanuit andere 

vakdomeinen.  
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De vreemde toestand van Brancusi’s Prometheus   

Geraakt door de tonaliteit van het barokke denken stel ik voor om na te gaan of 

kunstwerken die niet tot de historische of latere manifestaties van de barokkunst 

behoren ook de materialiteit bezitten om actuele kijkers te besmetten en aan te zetten 

tot een met de kunstenaar gedeelde verantwoordelijkheid in het betekenisproces. 

Brancusi’s Prometheus (afb. 9 en 10), een beeldhouwwerk uit de beginperiode van de 

moderne stijl, wordt mijn eerste voorbeeld, later gevolgd door Parmigianino’s 

Madonna met de lange hals. Brancusi, de in Parijs levende Roemeense kunstenaar, 

beeldhouwt het iets meer dan twaalf centimeter hoge en achttien centimeter lange wit 

marmeren hoofd in 1911 (Philadelphia, Museum of Art). De wijze waarop twee van 

mijn leerlingen Prometheus interpreteren vormt de basis voor het voorgestelde 

onderzoek .  

De eerste tekst bestaat uit een kort verhaal en begint als volgt: “Hij heeft een 

luisterend oor. Het is een wijs persoon die hier wordt uitgebeeld en daardoor is hij in 

staat om objectief te luisteren; dit zou dan ook zijn gebrek aan gevoelens verklaren”. 

De wijsheid van de man wordt gekoppeld aan objectief luisteren en aan een 

gelaatsuitdrukking die geen gevoelens toont. De eerste zin vestigt alle aandacht op het 

oor dat in het beeld naar de buitenwereld gericht is. Hoewel wijsheid op zich moeilijk 

te definiëren valt, duidt het hier op een actief willen begrijpen van de ander zonder de 

inmenging van eigen meningen en gevoelens. De wijsheid bevat de ervaring om 

welwillend en denkend met anderen om te gaan. In een werkelijke situatie gaat dit 

samen met oogcontact. Mijn leerling schrijft: “Ik vond het raar dat er geen ogen 

waren. Daarom dacht ik aan de dood”. Het woord “raar” wijst op een afwijking van 

wat verwacht wordt en krijgt in het hedendaags taalgebruik een negatieve connotatie. 

Het luisteren staat in fel contrast met de associatie van de dood. De eerste 

persoonsvorm benadrukt het gevoel van vervreemding. Samen met de vraag “Wat is 

er gebeurd met hem?” introduceert dit het verhaal. “Zijn mond is gekwetst; hij is dood 

maar terzelfdertijd rustig; het hoofd schreeuwt het niet uit”. De man verliest zijn stem 

en de mogelijkheid tot een gearticuleerde communicatie. De kleine maar ruwe 

inkepingen van de mond suggereren een wond maar verder draagt het gelaat geen 

sporen van pijn. In de vraag “Maar waarom moet hij nog luisteren als hij dood is?” 

duidt het woord “moet” op een verandering in het engagement van de man. Anderen 

dwingen hem tot luisteren. Het woord “maar” drukt in eerste instantie een 
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tegenstelling uit met wat mijn leerling kent en in tweede instantie het affect 

veroorzaakt door het niet begrijpen van de vreemde situatie. Het woord “als” relateert 

het gevoel van vervreemding aan een tijdsmoment, een veronderstelling en een 

voorwaarde.  

Het gevoel van de dood ontstaat tijdens de ervaring van het niet samenvallen 

van het eigen proprioceptieve lichaam met Prometheus. Het verhaal krijgt een 

beslissende wending wanneer het oogcontact afwezig blijkt en de mond, een donkere, 

kleine scheur in het gladde oppervlak van het hoofd, opgemerkt wordt. De mond is 

letterlijk en figuurlijk een wond in de eenheid van de massa. In vergelijking met de 

hyperreële wond van Jezus waarin Thomas port, lokt de mond geen heftige reactie uit 

van afstoting en aantrekking. De wond bevestigt het ongewone van de ogen waarvan 

de plaats wordt vervangen door een zich over de huid gelijkmatig verspreidende 

schaduw. De relatie tussen de dieperliggende en ruwe mond en het uitstekende en 

zachte oor doen de richting van het verhaal kantelen. Het hoofd belichaamt twee 

tijden: van leven naar dood en van dood naar leven. Het woord “als” uit de vraag van 

mijn leerlingen slaat hier op de ruimtelijke werking van het beeld die de lineaire tijd 

ontwricht.  

Het verhaal construeert ook een ideale mannelijke identiteit. De woorden 

“objectief luisteren” verwijzen naar iemand die niet oordelend en niet vanuit zijn 

eigen standpunt naar anderen luistert. Wijsheid en objectiviteit suggereren hier 

minzaamheid, maar na of tijdens de verwonding verandert de man in een sterk 

gedisciplineerde figuur. Hij schreeuwt niet. De man is niet alleen wijs, hij is een held. 

Alle uitingen van gevoel en lichamelijke pijn, cultureel toegeschreven aan de vrouw, 

zijn tot stilte gebracht. Het eerste verhaal verbergt een tweede, waarin het culturele 

geheugen doorsijpelt. De dwang die het moeten luisteren veronderstelt, verandert 

opnieuw de status van de man. Hij verliest zijn positie als held en zijn autonomie. Van 

een actieve wordt hij een passieve luisteraar, een houding die cultureel geassocieerd 

wordt met vrouwelijkheid.  

De beweging naar de dood houdt volgens het verhaal van mijn leerling het 

verlies in van het luisteren met wijsheid, van de stem en van de ogen. Wijsheid en 

luisteren kunnen in relatie tot de zintuigen zien, spreken en horen een andere 

betekenis krijgen. Prometheus’ afwezige ogen en het verlies van de klank van zijn 

stem kunnen wijzen op het innerlijke denken. Dawne McCance onderzoekt de relatie 

tussen cognitie, zien, horen en spreken. In de moderne tijd vanaf de Verlichting steunt 
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wetenschappelijke kennis op de relatie zien, lezen en schrijven. Ze vervangt de orale 

cultuur, waardoor luisteren de lichamelijke en ruimtelijke status van nabijheid verliest 

en het lezen de plaats kan innemen van het spreken (McCance 2004: 6). De nieuwe 

rationele kennis vormt zich door de relatie horen-spreken uit te sluiten. McCance 

deconstrueert deze visie. Ze stelt dat in de moderne wereld de angst voor het verlies 

van het gehoor groter is dan die voor het niet kunnen spreken. Het gesproken woord is 

het medium voor de innerlijke, logisch denkende stem maar het innerlijke oor is de 

voorwaarde om deze stem te horen. Het willen vasthouden aan een innerlijk oor en 

stem heeft echter een aantal gevolgen, zoals het zich isoleren van anderen en het 

vervreemden van de klank en de beweging van de stem in de ruimte. Het 

monologische denkproces van de Verlichting maakt het denkende subject doofstom 

en laat een asociaal en ontlichaamd subject achter (Mc Cance 2004: 13). 

Het moeten luisteren en de dood van het subject zijn de voorwaarden om tot 

intellectuele wijsheid te komen. Na zijn dood lijkt de man op een passieve vrouw die 

moet luisteren. Maar naar wie en naar wat moet zij luisteren als de rationele man 

doofstom is (Mc Cance 2004: 7)? Op de vraag naar de verklaring voor het gedwongen 

luisteren van de dode man kan niet geantwoord worden omdat de oorzaak van en de 

context waarin het geweld plaatsvindt, niet worden getoond. Het oor in Brancusi’s 

beeld is ook niet naar de innerlijke stem gericht maar naar boven, naar de 

buitenwereld. De voorwaarde van het luisteren ligt bijgevolg buiten het beeld. 

Daarom stel ik voor om de vraag van mijn leerling te veranderen in: “Naar welke 

stem luistert het gebeeldhouwde hoofd en welke kennis brengt die stem?” 

In de tweede tekst, van een andere leerling, krijgt het beeld het persoonlijk 

voornaamwoord “zij” toegewezen. De onbewuste associatie beeld-vrouw ontstaat uit 

de nog altijd bestaande culturele conventie dat gladde, gepolijste ronde vormen 

vrouwelijk zijn en ruwe vormen mannelijk. In het Verschueren Groot Geïllustreerd 

Woordenboek uit 1991 staat onder “polijsten” bijvoorbeeld de volgende definitie: 

“metf. Beschaven, verfijnen, veredelen: een ruwe jongen, zijn stijl polijsten.” Een 

advertentie zoals die voor een Philips’ anti-cellulitis toestel (afb. 11) is gebaseerd op 

dezelfde code (Libelle, 20 mei 1999).63 Bovenaan de pagina staat een foto van een kei 

die door water wordt overspoeld. De begeleidende tekst luidt: “De natuur heeft de 

kracht om geleidelijk aan haar vormen gladder te maken”. Eronder staat een tweede 
                                                
63 Om het voortbestaan van de associatie jongen-ruw en meisje-zacht na te gaan, vroeg ik mijn 
leerlingen om tijdschriften met reclames mee te brengen. Eén van hen nam het weekblad Libelle mee.  
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foto van een jonge vrouw, gezeten op grote, gladgeschuurde keien. De foto wordt 

vergezeld van twee woorden “U ook”. Rechts staat de tekst: “Zachtjes en constant. 

Steeds weer opnieuw. Het verandert niet van dag op dag. Langzaam maar zeker, 

effent de natuur haar ruwste kantjes.” De paginagrote reclame associeert het lichaam 

van de vrouw met de zich eeuwig herhalende bewegingen van de natuur die 

doelgericht ruwheid lijkt weg te werken. Deze vooruitgangsgedachte materialiseert 

zich in het toestel dat Philips verkoopt en getuigt van het streven naar een hogere 

culturele standaard. De natuur rechtvaardigt de economische tussenkomst. Aan de 

oppervlakte van het vrouwelijke lichaam kleeft een opgedrongen ideaalbeeld van 

schoonheid en vooruitgang dat als essentiële waarheid verkocht wordt.  

In Brancusi’s beeld doet het licht meer dan het ronde en zacht gepolijste 

oppervlak dag na dag te strelen. Het dringt door de eerste lagen heen en toont de 

oneffenheden en vlekken van het aan de tijd en de omgeving blootgestelde materiaal. 

De aantrekkingskracht of het genot van de zachte, ronde en aaibare vorm bevat een 

risico. De zichtbaarheid van de ontbinding van het materiaal en het verlies van 

schoonheid zijn nooit ver weg. Anders dan bij het beeld berooft de Philips reclame de 

vrouw van haar lichamelijke geschiedenis. Ook de tekst van mijn studenten lijkt op 

het eerste gezicht het risicovolle kijken te weigeren. “Zij heeft een mooi hoofd en 

slaapt. Haar ogen zijn gesloten”. De slaap ontspant het gelaat en is een ideaal moment 

om de schoonheid ervan te zien. Verder vermeldt de tekst: “Het is een beetje vreemd 

dat haar oor zo ver van haar gelaat staat en dat haar hoofd terwijl het rust een perfect 

ronde vorm behoudt”. Het vervreemdende gevoel ontstaat doordat de perfect ronde 

vorm van het vrouwelijk geachte beeld niet onderhevig is aan de zwaartekracht. De 

proprioceptieve beweging van het lichaam van mijn leerlingen valt niet samen met 

wat het beeld toont. Het rusten vindt plaats buiten de werkelijke tijd en ruimte. De 

schoonheid van de vorm overstijgt de menselijke wereld. De afstand van het oor ten 

opzichte van het gelaat herintroduceert evenwel ruimte en lichamelijkheid. De tekst 

van mijn leerling zegt impliciet dat het hoofd van de vrouw zich zowel buiten en 

binnen de werkelijke ruimte en tijd bevindt. De slapende vrouw verkeert in een 

onbesliste, lichamelijke toestand en veroorzaakt de ervaring van vervreemding.  

Brancusi’s Prometheus bezit een barok standpunt. Het zacht vloeiende, witte 

licht benadrukt de eenheid en de rust die het oppervlak van de massa uitstraalt terwijl 

de gebroken belichting van de ingekerfde ruwe mond en de vreemde plaats van het 

gladde oor tekens zijn die mijn leerlingen lichamelijk en affectief raken. Het verbindt 
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hun kijken met leven en dood, zonder dat de dood expliciet uitgebeeld wordt. Hoewel 

de emotionele reactie van mijn leerlingen niet visceraal is zoals bij Caravaggio’s 

voorstelling van Thomas’ vinger in Jezus’ wond destabiliseert Prometheus hun 

verlangen tot begrijpen. Een controlerend en vast standpunt innemen in de tijd en de 

plaats van het beeld wordt moeilijk. In het eerste verhaal vraagt een van hen  zich af 

wat de oorzaak is van Prometheus’ gedwongen luisteren na zijn dood. Doordat de 

oorzaak niet afgeleid kan worden uit het beeld en na inhoudelijke analyse van de 

eerste tekst ontstaat een nieuwe vraag. Het tweede verhaal valt stil na de vaststelling 

van de vreemde plaats van het oor, een teken dat wijst op een breuk met de 

verwachtingen van mijn leerlingen omtrent de weergave van perfecte schoonheid. 

Beide teksten verwoorden een kwetsbaar intersubjectieve relatie maar de interactie 

tussen het subjectieve en collectieve geheugen vindt niet plaats. Beide verhalen van 

mijn leerlingen volgend, kan ik als leerkracht concluderen dat het beeld niet de 

logische wetenschappelijke redenerende kennis van de innerlijke stem volgt. De 

geschonden gladde oppervlakte van het beeld en de plaats van het oor wijzen naar de 

waarneming van het beeld en de relatie die deze ontwikkelt met de bestaande ideale 

visie van schoonheid. Daarom wil ik nagaan of het kunsthistorische geheugen kan 

helpen om de bevreemding die mijn leerlingen ervaren beter te begrijpen.  

De analyse van de Brancusi-expert Sydney Geist over de absolute schoonheid 

(1967) van Brancusi’s beelden maakt deel uit van het kunsthistorische geheugen. Zijn 

visie op de intuïtie van de absolute schoonheid, staat alleen de ervaring van 

bewondering en niet die van vervreemding toe. Daarom kijk ik na of Krauss die de 

betekenis van Prometheus zoekt in de ruimtelijke relatie tussen de oppervlakte van het 

beeld en de kijkers, deze mogelijkheid wel biedt. Het boek Passages in Modern 

Sculpture (1977) waarin ze de marmeren en bronzen versie analyseert, behoort 

eveneens tot de invloedrijke kunsthistorische literatuur.  

 

 

De flits van de onthulling 

Tijdens Brancusi’s tentoonstelling in New York (1955) fotografeert Nina Leen 

Prometheus in opdracht van Life Magazine (afb. 12).64 Het hoofd wordt tentoongesteld 

op een kleine, witte, rechthoekige sokkel die aan de muur hangt. Het oor is niet 
                                                
64 De tentoonstelling vond plaats van oktober 1955 tot januari 1956 en werd georganiseerd door het 
Salomon R. Guggenheim Museum.  
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zichtbaar. De wijze waarop het beeld geplaatst is, accentueert de symmetrie en de 

gestroomlijnde vorm van de massa. Wanneer het licht het beeld raakt, verandert het 

bovenaan in een ondoorzichtig wit dat geleidelijk overvloeit in tonen van lichtgrijs. De 

overgang van wit naar grijs volgt de beweging van de gebogen massa. De zachtheid 

van de tonen vervangt het gladde oppervlak. De massa tekent zich delicaat af tegen de 

lichtgrijze achtergrond maar bij de aanraking met de sokkel wordt de omtrek 

donkergrijs. Dit vestigt de aandacht op het evenwicht van het beeld. 

Leens foto is een aanwijzing voor de kunsthistorische benadering van 

Brancusi’s werk. Brancusi: A Study of the Sculpture (1967), geschreven door Geist, is 

hier een typisch voorbeeld van. In de stijlanalyse die Geist onderneemt, vormen 

harmonie en Brancusi’s streven naar vormelijke eenheid de rode draad. Zijn 

sculpturen verbeelden het absolute dat tot stand komt door een combinatie van de 

vorm, de stabiliteit en het polijsten van de steen (Geist 1983: 152-155).65 De 

kunstenaar polijst al zijn beelden zelf tot een sensuele massa. Sensualiteit of de liefde 

voor het materiaal is volgens Geist een psychologische dimensie terwijl de “truth to 

material” een esthetische dimensie is die verschilt van stijl tot stijl (1983: 158). 

Brancusi’s denken over de problematiek van evenwicht drijft hem van het ene beeld 

naar het andere (Geist 1983: 144). 

Het plezier van de toeschouwers in het aanraken van een sculptuur is volgens 

Geist mogelijk wanneer Brancusi het toestaat. In de andere gevallen is het betasten 

van beelden alleen een “voyeurism of the hands” (183: 162). Het fysieke contact staat 

in voor het genot van de toeschouwers maar stoort de communicatie die naar de 

intuïtie van de absolute schoonheid streeft. De auteur veroordeelt het tactiele genot en 

vervangt het rechtsreeks betasten door het kijken. De schoonheid van het materiaal is 

adembenemend maar  

 

[....] in his sculpture the gratification of senses, like the flash of revelation, is not 

an end in itself: it serves to “fix” the image in the memory. (1983: 161)  

 

                                                
65 Brancusi gebruikt la taille directe, wat inhoudt dat hij aan de hand van voorbereidende schetsen en 
modellen uit was of klei zelf de beelden rechtstreeks uit steen of hout kapt (Elliot 1988: 3). La taille 
directe vereist eenvoudige vormen. Het glad polijsten perfectioneert deze. Een atelier als dat van 
Rodin, waarin op een bepaald moment veertig praticiens werken die zijn modellen omzetten in gips en 
nadien aan de hand van de punttechniek op steen overbrengen, is dan niet meer nodig. De scheiding 
tussen ambachtsman en kunstenaar en het primaat van het modelleren ten opzichte van het kappen 
verdwijnt. 
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Tijdens de flits, de plotselinge tijd van de onthulling, ontstaat de intuïtie van een totale 

schoonheid. Brancusi zag de betekenis van de wereld in een revelatie en dat is de 

wijze waarop hij wil dat de toeschouwers zijn beelden beleven (Geist 1983: 147). Het 

langzame kijken bevat de ervaring van het gewicht en de gewichtloosheid, de densiteit 

en de transparantie, de orde en het toeval en het objectmatige en de essentie (Geist 

1983: 172). In de herinnering vormen deze conflicten een evenwichtig totaalbeeld dat 

de euforie van de intuïtie van het absolute telkens opnieuw reproduceert (Geist 1983: 

146, 172, 174). Hoewel een herinnering in het heden opnieuw opgehaald kan worden, 

blijven de toeschouwers passieve ontvangers van de absolute harmonie van het beeld. 

Ze moeten alleen ontdekken wat het beeld volgens Geist toont. 

Net als de beeldhouwers Hans Arp en Henri Moore rationaliseert Brancusi 

organische, natuurlijke vormen door ze te vereenvoudigen en net als de schilder Piet 

Mondriaan wil hij de essentie van de dingen vatten (Geist 1983: 143, 146). 

Rationalisatie is ook de methode van de wetenschapper die chaos tot begrijpelijke 

feiten herleidt, van de ambachtsman zodat hij verloren inspanning vermijdt, van 

sommige primitieve sculpturen en van vele hedendaagse beeldhouwers (Geist 1983: 

144). Het verlies van het illusionisme in de kunst vraagt een nieuwe classificatie en 

leidt tot het ontstaan van het concept moderne kunst. Binnen de moderne kunst die 

Geist voorstelt, wordt de rationalisatie die naar de essentie van de dingen leidt het 

universele kenmerk dat het werk van de hiervoor genoemde kunstenaars herdefinieert 

als groep. Het verlangen tot classificatie gaat echter gepaard met een verlies want 

universele kenmerken negeren de menselijke aspecten die zo aan de geschiedenis 

ontsnappen. De lineaire evolutie van Brancusi’ beeldhouwwerk of de rationalisatie van 

de vorm die tegenstellingen in evenwicht brengt, ontzeggen aan Brancusi’s 

Prometheus zijn unieke aspecten. Het werk uit Brancusi’s beginperiode wordt 

uitsluitend beoordeeld in functie van zijn latere werk. In zijn korte bespreking van 

Prometheus vermeldt Geist dat noch de marmeren noch de bronzen Prometheus 

expressieve kracht bezitten en dat het marmeren beeld nog saaier is dan het bronzen 

(1983: 39).  

Wanneer Brancusi Prometheus fotografeert (afb. 13 en 14), gebruikt hij het 

licht om de dematerialisatie van het beeld expliciet te ensceneren. In één van de foto’s 

(afb. 13) die hij rond 1924 neemt, is de achtergrond pikzwart (Bach, Rowell en 

Temkin 1995: 312). Het beeld ligt op een sokkel waarvan de zijvlakken in de zwarte 

achtergrond verdwijnen terwijl de vluchtlijnen van het grijze bovenvlak de illusie van 
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ruimte opwekken. De massa van het witgrijze beeld werpt een zwarte, ronde 

slagschaduw op het bovenvlak van de sokkel. Prometheus lijkt te zweven boven een 

donkere opening en alle details zijn verdwenen. Krauss daarentegen gebruikt in haar 

boek Passages in Modern Sculpture (1977) een close-up en een helder belichte foto 

(afb. 15) waar de interactie van het licht met het materiaal, het naar buiten stekende 

oor en de ingekerfde mond van de stenen Prometheus duidelijk zichtbaar zijn (1983: 

91).66 Het licht dringt de oppervlakte van het doorzichtige marmer binnen, wordt door 

onregelmatigheden onder de oppervlakte van het beeld verschillende malen 

gereflecteerd en nadien over het oppervlak verstrooid.  

Krauss analyseert Brancusi’s beelden in het kader van haar vernieuwende 

kunsthistorische benadering en verwerpt de ervaring van een overstijgende en absolute 

schoonheid. De opzet van haar boek wordt de oriëntatie in de ruimte en de 

tijdservaring die het lichaam van de kijkers met het beeld delen door middel van 

bijvoorbeeld de beweging van het licht op het beeldoppervlak (Krauss 1983: 4). 

Krauss situeert het begin van de lichamelijke betrokkenheid van de kijkers in de 

beelden van Rodin en Brancusi. Rodins sculptuur De wandelende man (1877) is een 

fragment van een figuur die zowel de verschillende bewegingen van een lichaam als 

die van het boetseer- en gietproces samenbalt. De lichtspeling op de beweging en de 

onregelmatige structuur van de oppervlakte van het beeld intensifiëren de ervaring van 

het perceptuele engagement van de kijkers maar ze verliezen hun vast lichamelijk en 

psychologisch standpunt in de ruimte. De betekenis van het lichaam ligt niet meer in 

de innerlijke structuur die ervaren wordt als een coherent geheel. De oppervlak van het 

lichaam wordt de plaats van de ervaring waardoor deze niet alleen het lichaam maar 

ook de zelfkennis van de kijkers en hun kennis over kunst ter discussie stelt (Krauss 

1983: 279). Anders dan de flits van de onthulling die Geist vooropstelt, krijgen 

sculpturen volgens Krauss hun betekenis door de bewustwording van deze 

lichamelijke ervaring (1983: 28).  

 

Naar welke stem luistert Prometheus? 

Krauss bespreekt zowel de stenen als de bronzen versie van Prometheus. De bronzen 

versie verschilt vormelijk van de stenen omdat het reliëf dat de gelaatstrekken 

aanduidt, wegvalt. Krauss begint haar analyse met een vergelijking tussen de stenen 

                                                
66 In mijn les gebruikte ik dezelfde foto.  
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Prometheus en Brancusi’s beeld Kwelling (1907). Kwelling is een bronzen buste van 

een kind dat het hoofd achterwaarts schuin laat rusten op de rechter opgetrokken 

schouder. Het structurele contrast tussen de open beweging naar de buitenwereld en 

een gesloten innerlijke beweging situeert het kind als emotioneel geïsoleerd en fysiek 

gefragmenteerd (Krauss 1983: 88). Het kind voorgesteld als Prometheus ondergaat 

een radicale verandering (Krauss 1983: 91). De schaduw op de welving van het 

voorhoofd en de neusbrug tegenover die van de wangen en de plaats van de ogen 

zorgen voor de ervaring van het tijdelijke karakter van onze waarneming (Krauss 

1983: 91). Krauss vermeldt niets over de op de fotografische reproductie duidelijk 

zichtbare gekwetste mond en het oor, aspecten die de proprioceptieve relatie van de 

kijkers met de oppervlakte van het beeld mede bepalen.  

Krauss’ bewering dat “one feels the Prometheus to be a complete object rather 

than a fragment of the body (like a severed head)” verwijst naar een mogelijk verhaal 

met zware psychische implicaties (1983: 93). Deze opmerking volgt op de 

beschrijving van de stenen Prometheus waar Krauss de verbinding van de hals met het 

sferische hoofd vergelijkt met “the tail of a comma” (1983: 91). Een komma is een 

scheidingsteken dat een pauze aanbrengt in de tijdsduur van het lezen. Etymologisch 

komt het woord “komma” van het Griekse koptein: afsnijden, afhakken en slaan. De 

metafoor wijst op een traumatische gebeurtenis. In de bronzen versie veroorzaakt het 

licht op het neerliggende hoofd een asymmetrie tussen de bovenste en onderste helft. 

De zware, horizontale onderzijde staat voor de afhankelijkheid van het kind terwijl het 

fel weerkaatsende bovendeel de zichzelf dragende verticaliteit en de onafhankelijkheid 

van de wil symboliseert (Krauss 1983: 92). De link met het mythologische verhaal van 

Prometheus wordt als iconografische pretekst onvermijdelijk. 

De titaan Prometheus steelt het vuur van de goden en geeft het aan de mensen 

zodat ze zich met zijn hulp zelfstandig kunnen ontwikkelen. Zeus straft Prometheus 

door hem aan rotsen te ketenen en een arend te sturen die iedere dag zijn opnieuw 

groeiende lever opeet. Margit Pogany schenkt Brancusi de vertaling van Johann 

Wolfgang von Goethes gedicht en monoloog Prometheus (ca. 1773, Bach 1987: 385, 

voetnoot 763). In Goethes gedicht richt het verwarde kind Prometheus zich tot de 

goden, die geen medeleven tonen met de pijn en het lijden van de onderdrukten, met 

de volgende woorden: 

 

 



 239 

Toen ik een kind was,  

niet wist waarheen en waar naartoe, 

wendde ik mijn verdwaalde oog 

naar de zon, als ware daarboven 

een oor om mijn klagen te horen67 

 

Prometheus verlangt naar een visuele, auditieve en orale communicatie met de goden 

en in het bijzonder met Zeus. Hij wil hun standpunt begrijpen maar vindt geen 

gehoor. Prometheus’ actie als volwassene wordt gemotiveerd door de herinnering aan 

de mislukte vader-zoon identificatie (Jolle 2004: 405).68 In de monoloog verantwoordt 

en rationaliseert de volwassen Prometheus zijn vrije wil en tussenkomst in het leven 

van de mensen. Hij gebruikt abstracte concepten zoals het lot en logische 

redeneringen om de autoriteit van de goden te verwerpen. Prometheus’ groeiproces 

naar zelfstandigheid verloopt van het zintuiglijke naar het rationele en lijkt op dat van 

de primitieve mensheid naar de verlichte maatschappij. Daarom wordt Prometheus in 

Goethes gedicht niet door Zeus gestraft (Jolle 2004: 412). 

Goethes Prometheus houdt een monoloog en kan zo de goden die geen stem 

krijgen tot de grens van zijn wereld duwen (Jolle 2004: 397). Het gedicht eindigt met 

de vermelding dat Prometheus de mensen naar zijn evenbeeld vormt, een geslacht dat 

net als hij lijdt en weent, geniet en blij is. De goden willen niet luisteren naar 

Prometheus en de mensen, waarop Prometheus beslist dat noch hij noch de mensen 

zullen luisteren naar de goden. Hoewel Goethe zich concentreert op de affectieve 

relatie tussen Prometheus en de mensen is de zelfstandigheid die ze krijgen beperkt. 

McCance volgend wordt de monoloog van Goethes Prometheus een luisteren naar de 

innerlijke stem die hem doofstom maakt en van de buitenwereld isoleert. Indien 

aangenomen wordt dat Brancusi in zijn beeld Goethes gedicht verwerkt, krijgt het 

verhaal een uniek karakter: de beeldhouwer legt Prometheus het zwijgen op. 

Prometheus hoort alleen het zachte schuren van het polijsten en de korte ritmische 

klank van het kappen dat zijn mond breekt. Deze zintuiglijke ervaring verstoort zijn 

                                                
67 De vertaling van Erwin de Vries is te vinden op http://media.leidenuniv.nl/legacy/handout-i-
verlichting-jonge-wilden.pdf (geconsulteerd op 17 december 2013). 
68 Prometheus is de zoon van de titanen Clymene en Lapedus. In dezelfde periode schreef Goethe een 
drama rond de figuur van Prometheus. Zowel het gedicht als het onafgewerkte drama veronderstellen 
een situatie waarin Prometheus’ macht gevestigd is. Als kind werd Prometheus verwaarloosd door de 
titanen. In het drama krijgt Zeus de rol van vaderfiguur toegewezen (Jolle, 2004: 395).  
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monoloog en het luisteren naar zijn innerlijke stem. Het proces van beeldhouwen 

wordt zo een ingrijpen in de  evolutie van het rationele denken zoals 

geconceptualiseerd in de Verlichting.  

Brancusi fotografeert zijn atelier in het Impasse Ronsin (afb. 16) rond 1927 

(Bach 1987: 111). Hij plaatst het stenen hoofd nu op een kussen in zijn zelfgemaakte 

houten zetel. Op de tafel voor de zetel liggen Het begin van de wereld (1920), De 

nieuw-geborene (1920?) en Het hoofd van een kind (1914/15). Mijn studenten 

beschrijven het hoofd als een “hij” of een “zij”. De stenen Prometheus wordt in de 

catalogus van Brancusi’s overzichtstentoonstelling in het Centre Pompidou (Parijs, 

1995) beschreven als de vereniging tussen de vader en het kind (Bach, Rowell, 

Temkins 1955: 106). Het hoofd van Prometheus is dat van een kleine jongen. Verder 

vermeldt de tekst dat de verzamelaar John Quinn het beeld kocht met De slapende 

muse. Het paar wordt samen gecatalogeerd als moeder en kind. Niets in het beeld 

verwijst naar het verhaal van Prometheus en eenmaal publiekelijk getoond ontstaan 

associaties met een kind waarvan de evolutie zich niet uitsluitend in de vader-zoon 

relatie situeert.  

Krauss beschouwt de bronzen Prometheus als een representatie van de groei 

van het kind naar autonomie. Haar woorden suggereren een toestand van 

afhankelijkheid en scheiding. Een nieuwe intertekst nu gekleurd door Lacans en 

Kristeva’s psychoanalyse, dringt zich op. Net als Lacan aanvaardt Kristeva dat het 

spiegelstadium het subject structureert. Anders dan Lacan benadrukt ze de rol van de 

pre-symbolische tijd. In de fase van het primaire narcisme geniet de auto-erotische 

baby van zijn of haar gefragmenteerde lichaam en dat van de zorgende persoon, 

meestal de moeder. De baby hoort de klanken en de tonen van de stem van de moeder 

en ervaart de ritmische bewegingen van haar lichaam (Kristeva 1998: 14). Het kind 

uit op zijn beurt lust- en onlustgevoelen in gebrabbel dat de uitdrukking is van het 

pulsionele of de voortdurend in beweging zijnde afhankelijkheid van het 

moederlichaam. Vanaf het begin is het subject in beweging, bevindt het zich in een 

proces van wording. Kristeva noemt dit stadium dat ieder kind meemaakt het 

semiotische. De binding van het kind met het moederlichaam en de scheiding ervan 

zijn de voedingsbodem voor het spiegelstadium en de symbolische orde (Kristeva 

1998: 14, 41).  

In de catalogus van de door haar samengestelde tentoonstelling Visions 

Capitales (1998, Parijs: Louvre) schrijft Kristeva:  
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Un corps me quitte: sa chaleur tactile, sa musique qui flatte mon oreille, la vue 

que me donnent sa tête et son visage sont perdues. A cette disparition capitale je 

substitue une vision capitale: mes hallucinations et mes mots. L’imagination, le 

langage, par-delà la dépression: une incarnation? Celle qui me fait vivre, à 

condition que je continue à représenter, sans cesse, jamais assez, indéfiniment, 

mais quoi? Un corps qui m’a quitté(e)? une tête perdue? (1998: 15) 69 

 

De ruw gekapte hals van Brancusi’s beeld wijst op een verloren hoofd dat de 

kunstenaar ons met zijn verbeelding en al beeldhouwend terug schenkt. De korte, 

ritmische slagen van de beitel die de mond vormen, veroorzaken een barst in de 

rondgaande en zich steeds herhalende bewegingen van het polijsten. Deze 

voortdurende herhaling roept en cyclische temporaliteit op die traditioneel 

geassocieerd wordt met het emotionele, het belichaamde en met de vrouw als passieve 

receptor die leven voortbrengt. Traditioneel worden twee soorten tijd, cyclisch en 

lineair, respectievelijk gerelateerd aan het vrouwelijke en het mannelijke (Söderback 

2012: 302). De lineaire of historische tijd staat voor een doorlopende, doelgerichte 

beweging, het rationele en de creatieve daad en agency van de man. Kristeva vervangt 

deze cyclische tijd door de moederlijke, pre-talige tijd. Dit is zowel de tijd van de 

blijvende zorg, van de liefde van de moeder voor het kind als die van de scheiding 

(Kristeva 1981: 17). Noch het biologische lichaam van de moeder noch het cultureel 

geïdealiseerde moederschap bepalen volgens Kristeva de moederlijke tijd en ruimte; 

dit doet de dynamische, risicovolle, intersubjectieve relatie tussen moeder en kind.  

Kristeva volgend stel ik dat Prometheus de herinnering bevat aan de verloren 

pre-talige intimiteit tussen moeder en kind. In dit geval bestaat het gevaar dat de 

metafoor van de mond als wond als een herhaling functioneert. De kijkers zullen zich 

dan uitsluitend spiegelen aan de broosheid van Prometheus’ stem en de verdrongen 
                                                
69 Met de woorden “par-delà la dépression” verwijst Kristeva naar de depressieve periode die ieder 
kind meemaakt. Melanie Klein introduceert de term depressieve positie in 1934: aanvankelijk 
beschouwt het kind het moederlijke lichaam als gefragmenteerd en bindt het zich affectief aan een 
object, bij voorkeur de moederborst (Laplanche en Pontalis, 2011: 317). Naargelang de borst het kind 
al dan niet bevredigt, groeit er een fantasmatische splitsing tussen de goede en slechte borst. Naast het 
lustgevoel dat het kind in zich opneemt, ontstaat er ook een agressieve drang. De depressieve positie 
volgt de paranoïde op. Het kind kan nu de moeder als een totale persoon of één object waarnemen 
waarop het de ontstane ambivalente gevoelens projecteert. De angst om de moeder te verliezen, 
verplaatst zich naar het totale inwendige of uitwendige object en verankert zich in het kinderlijk 
fantasma van vernietiging. De depressieve positie is een periode vol oscillerende, ambivalente passies 
die de scheiding van het kind van de moeder kenmerken (Kristeva 1998: 36). 
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afwezigheid van de moeder met hun eigen stem herstellen. Het object a die het 

subject vormt, wijst dan alleen op de blijvende aanwezigheid van een afwezigheid. In 

de pre-talige toestand die Kristeva veronderstelt luisteren moeder en kind in eenheid 

naar elkaar maar na de scheiding wordt dit luisteren volgens haar verbroken. De 

intersubjectieve relatie ligt niet in de weergave van de perfecte schoonheid die ons 

allen overstijgt en die in het geheugen gefixeerd wordt. Ze ligt niet in de 

iconografische pre-tekst van de Prometheus mythe. En het beeld biedt ook weerstand 

aan een interpretatie die zich beperkt tot een zich steeds herhalende herinnering aan 

een verloren intimiteit of scheiding die pijn bevat. Hoewel Prometheus zijn stem 

verliest, blijft hij luisteren. De vraag naar welke stem Prometheus luistert en welke 

kennis deze brengt kan voorlopig niet beantwoord worden. 

Vanuit het standpunt van het preposterous denken zal ik in het volgende deel 

van dit hoofdstuk een dubbele beweging ondernemen. Brancusi’s beeld vestigt de 

aandacht op een waarneming die zich baseert op het zicht en het tastzintuig. Vanuit 

dit gegeven wil ik de relatie tussen beide zintuigen onderzoeken in Parmigianino’s 

Madonna met de lange hals. Vervolgens wil ik nagaan welk effect deze relatie op het 

intersubjectieve contact uitoefent, om daarna kort terug te keren naar Brancusi’s 

Prometheus. Omdat Parmigianino’s schilderij een complexe enscenering bevat zal ik 

eerst een omweg maken. Het werk bestaat uit verschillende onderdelen die elk op hun 

eigen manier de kijkers engageren en verbinden met het religieuze thema van de 

incarnatie. Om dit te begrijpen zal ik binnen het kader van de interpretaties en vragen 

van mijn studenten terugblikken op bestaande kunsthistorische en theoretische 

teksten.  

 

Wie zou die man zijn? (Liesbeth) 

In de inleiding van dit hoofdstuk vertelde ik hoe de ontmoeting tussen twee 

discussiërende mannen verloopt (afb. 17). De eerste drie scènes worden door 

Parmigianino na elkaar in een voorbereidende schets getekend (Oxford, Ashmolean 

Museum) en de laatste is te zien in de rechterbenedenhoek van de Madonna met de 

lange hals (afb. 1). De ontmoeting begint zelfs nog eerder wanneer de twee mannen 

zoals in het genre van de Sacra Converzatione elk aan een kant van de madonna en 
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haar kind opgesteld staan.70 Waarom Parmigianino zijn compositie zo drastisch 

wijzigt, is niet bekend. Hoewel de weergave van de man met de rol op zich niet klein 

is, vormt hij door zijn verhouding met en de plaats waar hij staat in de totaliteit van 

het grote schilderij een detail.71 Mijn leerling Liesbeth schrijft : “De achtergrond is 

mysterieus voor mij. Wie zou de man zijn? Het schilderij is in twee gesplitst”. 

Liesbeth stelt de vraag naar de identiteit van de man en de betekenis van zijn plaats. 

De eerste vraag is iconografisch de tweede is een stap in de richting van de werkwijze 

van Daniel Arasse.  

Arasse hecht veel belang aan het detail en in zijn studies onderscheidt hij 

verschillende soorten details. Vertrekkend van de Italiaanse betekenis vanuit het 

begrip detail, omschrijft hij de twee modaliteiten ervan: het particolare en het 

detaglio (1996: 11). Het eerste is een klein onderdeel van een figuur, object of geheel 

dat opgenomen is in de totaliteit van het werk zoals de tranen van een wenende 

figuur. Wanneer Tineke en Liselot over een kleine figuur rechts onderaan in de hoek 

spreken en Leendert en Ele vaststellen dat Parmigianino de kleine figuur bewust 

aanbrengt, duidt dit het detail als detaglio aan. Dit wil zeggen dat het detail uit de 

totaliteit van het werk duidelijk naar voren springt en het gevolg is van een actie van 

de schilder of expliciete selectie door de kijker.  

Het detaglio en het particolare creëren wat Arasse “une double ‘dislocation’ du 

tableau et du regard” noemt (1996: 223). Het detail eist niet alleen inhoudelijk onze 

aandacht op maar dwingt ons te bewegen. In Parmigianino’s Madonna trekt de kleine 

man de blik van de toeschouwers naar zich toe. Die nabijheid verhindert het zien van 

het totale werk. Ze biedt weerstand aan ons verlangen naar eenheid maar stimuleert 

ons denken en bewegen. De bespreking van het werk hoeft zich niet te beperken tot 

de traditionele iconografische. Arasse schrijft: 

 

On dirait que tu pars des textes, que tu as besoin de textes pour interpréter les 

tableaux, comme si tu ne faisais confiance ni à ton regard pour voir, ni aux 

                                                
70 De studies waarbij de heiligen nog aan beide kanten van de madonna staan, zijn te zien in Parijs, 
Musée du Louvre, London, British Museum en Vienna, Graphische Sammlung Albertina (Ekserdjian 
2006: 192).  
71 In het Uffizimuseum hangt de Madonna met de lange hals laag. Het werk is 219 cm. hoog en 135 
breed. De kleine man bevindt zich ongeveer op de ooghoogte van het publiek. Het is een van de 
weinige werken in het Uffizi die door een ijzeren balustrade van het publiek gescheiden worden. 



 244 

tableaux pour te montrer, d’eux-mêmes, ce que le peintre a voulu exprimer. 

(2000: 23)  

 

Het detaglio vraagt volgens Arasse, anders dan in de traditionele iconografie een 

polysemische interpretatie van een schilderij (1996: 10, 288). Hij plaatst de 

interpretatie in de enscenering en in de observatie en het denken van de kijkers. 

Anachronisme maakt deel uit van iedere interpretatie. In de praktijk houdt dit 

bijvoorbeeld in dat de afmeting, de afwerking en vooral de plaats van het detail 

indicatoren zijn voor het ontstaan van associaties. Deze zijn echter niet vrijblijvend. 

Arasse wil vanuit de observatie en inzichten uit het heden terug naar de 

ontstaansgeschiedenis van het werk. Naar het voorbeeld van Arasse en de teksten die 

mijn leerlingen schrijven (intermezzo 2) vraag ik mij niet alleen af wie de man zou 

zijn (Liesbeth) maar ook wat er aan de hand is met de achtergrond en dat vreemde 

personage rechts in de hoek (Tinneke). De eerste vraag leidt naar een strikte, 

iconografische interpretatie terwijl de tweede de eerste opentrekt en een meerduidige 

betekenis toelaat.  

In zijn basiswerk over Parmigianino toont David Ekserdjian aan dat vanaf het 

eerste ontwerp toen nog als Sacra Coverzatione opgevat de twee figuren rechts van de 

madonna Franciscus en Hiëronymus voorstellen (2006: 207). Hoewel Wikipedia geen 

wetenschappelijk onderzoeksinstrument is, gebruiken mijn leerlingen het uit 

praktische overwegingen om informatie over de twee heiligen op te zoeken.72 

Samenvattend kunnen we noteren dat Hiëronymus van Stridon (ca 347-420) een 

filoloog, wetenschapper en de meest geleerde onder alle kerkvaders is. Hij vertaalt de 

bijbel in het Latijn en geeft de Griekse en joodse kennis door aan het christelijke 

Westen. Hij schuwt de polemiek niet. Hiëronymus’ geschriften worden als de eerste 

Latijnse mariologische teksten beschouwd (Brown 2000: 1153). In de beschrijving 

van Franciscus van Assisi (1182-1226) zijn eigenschappen als armoede, vroomheid, 

dienstbaarheid en “de afwijzing van de woordenstrijd” opgenomen. Hij moedigt 

anderen aan om het leed dat het leven brengt, te dragen. Franciscus benadert de Bijbel 

niet door analyse maar door zichzelf onder te dompelen in de innerlijke beleving 

ervan. Op het einde van zijn bestaan ondergaat Franciscus het unieke en voordien nog 

                                                
72 http://nl.wikipedia.org/wiki/Hiëronymus_van_Stridon (geconsulteerd op 10 april 2014). 
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_Assisi (geconsulteerd op 10 april 2014). 
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nooit gebeurde mirakel van de stigmata. De zelfverloochening die Franciscus en zijn 

minnebroeders nastreven sluit aan bij de incarnatie of het mysterie van de 

menswording van God (Cunningham 2006: 64). 

 Hoewel hiermee het onderwerp van de discussie uit Parmigianino’s tekening 

niet vastligt, is de onenigheid tussen de twee heiligen misschien te plaatsen in de 

context van een discussie over de rationele benadering van de incarnatie en de 

spirituele en affectieve beleving ervan. De neiging bestaat om de eerste hoger te 

waarderen dan de tweede (Davidson 2009: 453). In de ontwerptekening waarin de 

heiligen discussiëren (afb. 17) komen de stigmata niet meer voor en in het 

geschilderde werk blijft alleen Franciscus’ voet over.73 Het lijkt er dus op dat de 

opdracht een verschuiving kent.  

In haar iconografische interpretatie gaat Vaccaro niet in op de betekenis van 

de verdwenen Franciscus, de naamheilige van de echtgenoot van Elena Baiardi. 

Vaccaro haalt eerst de mariale devotie van Elena aan en wijst vervolgens naar de 

connectie die bestaat tussen vrouwen met name weduwen en Hiëronymus (2001: 

177). In het Wikipedia artikel lazen mijn leerlingen dat een aantal adellijke dames tot 

de ascetische kring van Hiëronymus behoorden. Aan de hand van literatuur uit de 

zestiende eeuw onder meer Castigliano’s Libro del Cortegiano en opvoedingsboeken 

voor vrouwen, toont Vaccaro aan dat de spirituele band tussen Hiëronymus en enkele 

vrouwen, vooral de weduwen onder hen nog altijd als voorbeeld dient. In dit opzicht 

is het relevant dat Elena Baiardi als weduwe de verantwoordelijkheid opneemt voor 

de verdere afhandeling van de opdracht (Ekserdjian 2007: 12). De kleine man kan op 

deze manier geïdentificeerd worden als Hiëronymus van Stridon.  

 

 

Is de achtergrond iets mysterieus? (Liesbeth)  

Vaccaro’s uitleg verschilt van de werkwijze van Arasse omdat ze de plaats van het 

detail niet opneemt in haar iconografische verklaring. Arasse stelt in verband met de 

                                                
73 In Parmigianino’s tekening van de Sacra Converzatione bewaard in het British Museum te Londen 
draagt Franciscus stigmata. In die uit de Graphische Sammlung Albertina te Wenen zijn ze verdwenen 
(Ekserdjian 2006: afb. 199, 200). Vasari schrijft reeds dat Parmigianino ontevreden is over zijn 
schilderij en het daarom niet afwerkt. Sydney Freedberg en Ekserdjian wijten het niet afwerken aan een 
stijlverandering of een obsessieve en fatale bekommernis om het detail (Freedberg 1971: 90; 
Ekserdjian 2007: 211). Elena Baiardi vindt het werk zonder Franciscus in ieder geval goed genoeg om 
het na Parmigianino’s dood (1540) in de grafkapel van haar echtgenoot, Francesco Tagliaferri, op te 
hangen. 
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specifieke en prominente plaats van een slak in Francesco del Cossa’s Annunciatie (ca 

1470, Dresden, Gemäldegalerie) het volgende: “Si le peintre l’a peint de cette façon, 

c’est bien qu’on le voie et qu’on se demande ce qu’il vient faire là” (2000: 31). “Là”  

correspondeert met de vraag: Wat doet die kleine figuur daar? De bijvoeglijke 

bepaling “klein” duidt de wanverhouding aan ten opzichte van de twee 

referentiepunten, Maria en de zuil. De wanverhouding is waarschijnlijk een beslissing 

die de kunstenaar geleidelijk nam (Ekserdjian 2007: 8).  

In verband met deze beslissing ontstaat, vandaag, in het proces van begrijpen 

een delicaat moment. Bert, een van mijn leerlingen, verklaart de ontwrichting als 

volgt: “De pilaar is een fout van de schilder zodat de achtergrond niet met de 

voorgrond past. Hij heeft dit zelf gemerkt, maar vond dit fascinerend. Daarom heeft 

hij het zo gemaakt”. Zoals Holbein en in exact dezelfde periode gebruikt 

Parmigianino een onderdeel van het schilderij dat volgens Bert de schilder fascineert. 

Het is de intentie van de schilder om onze waarneming te ontwrichten. De kleine man 

functioneert als het boze oog en vernietigt de coherentie binnen het totale werk. 

Impliciet ervaart Bert de aantrekking en afstoting die fascinatie veronderstellen maar 

het effect ervan plaatst hij volledig in de intentie van de kunstenaar. Parmigianino 

gebruikt geen anamorfe constructie zoals Holbein en tekent anders dan de schedel in 

Holbeins werk de kleine man heel herkenbaar. Berts opmerking en Liselottes vraag: 

“Waarom dit klein mannetje in de hoek plaatsen?” verschuiven de aandacht naar de 

ruimtelijke structuur van het detaglio en de betekenis ervan voor de kijkers.  

Liselotte, Hannah en nog een aantal andere studenten lokaliseren de plaats van 

de figuur in de rechterbenedenhoek. Stijn besluit dat de achtergrond, hoewel klassiek, 

ook abstract is. Ik werk nu verder met de afbeelding uit het boek van Ekserdjian en 

vraag mijn leerlingen de constructie van dit deel van het werk te onderzoeken. De 

kleine man staat tussen Maria en de grote zuil. De duidelijk doorlopende diagonalen 

van het podium waarop Maria zit en die van de voetstukken van de zuilen motiveren 

het onderzoek naar de perspectivische constructie van het werk. Het vluchtpunt van 

het podium en de voetstukken valt precies op de rand van het schilderij. De rand 

functioneert als de centrale as van de wetmatige perspectief. Ons onderzoek naar de 

constructie wordt bevestigd door de studie van de madonna in rode krijt getekend 

(afb. 18) en bewaard in het Louvre. De tekening wordt volledig ingedeeld in 

vierkanten en de verkortingslijn van het podium waarop Maria zit kruist het punt waar 
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het tweede vierkant op de rand van de tekening eindigt. Deze werkwijze stemt 

overeen met die van Alberti (Della Pittura, 1436) (Kemp 1990: 23).  

Wanneer Ele en Leendert twijfelen of de figuur in de achtergrond een mens of 

een beeldje is, sluiten ze intuïtief aan bij Walter Friedländers vaststelling dat de stijl 

van de hoge renaissance de figuur objectiveert. De wijze waarop de man is afgebeeld 

gaat terug op laatklassieke beelden van Lyssipos, meer specifiek zijn Apoxyomenos 

(Freedberg, 1971: afb. 84). De wetmatige, ruimtelijke opbouw en het opnieuw 

gebruiken van de houdingen, verhoudingen en lichaamstaal van de Griekse 

beeldhouwkunst zijn volgens Friedländer de stijlmiddelen waarmee de hoge 

renaissance de eenheid van mens en ruimte op het platte beeldvlak realiseert. Verder 

vermeldt hij dat  

 

only what this artistic attitude set up as right and proper in proportions and the 

like counted as beautiful and, even more than that, as the only thing truly 

natural. (1965: 5) 

 

De perspectivische beeltenis moet niet alleen begrepen worden als de coherente 

afbeelding van de werkelijkheid maar ook als een symbolische vorm van “the very 

nature of the rational soul whose vision is represented” (Mitchell 1987: 39). Vaccaro 

verklaart niet waarom de heilige Hiëronymus, anders dan in Parmigianino’s 

ontwerptekeningen, zijn baard en hoofdhaar verliest. Het lijkt mij dat Hiëronymus 

veralgemeend wordt tot een geleerde. De vreemde achtergrond die mijn studenten zo 

trof, kan nu beter geduid worden. De theoretische constructie van het detaglio is 

verbonden aan de ruimtelijke voorstelling van de podia van de zuil en Maria. “Daar” 

is een lager gelegen plaats tussen twee ruimtes waar een geleerde man dicht bij het 

centrale vluchtpunt op de rand van het werk staat. 

Stijn schrijft dat de geschilderde representatie eerder op een toneelstuk lijkt. 

De man op de achtergrond is de verteller. Annelies vindt “de scène” achter de 

madonna raar en beschouwt de figuur op de achtergrond als een omroeper van de stad 

die het nieuws bekend maakt aan het volk. Rekening houdend met hun opmerkingen 

begrens ik het onderdeel ter hoogte van de rechte lijn gevormd door Maria’s witte 

jurk en haar mantel en bovenaan waar de plooi van de mantel het dichtst bij de 

omlijsting komt (afb. 19). De ruimte wordt nu een toneel. Het toneelmatige wordt in 

de hand gewerkt door de horizontale plankenvloer, Maria’s mantel die als een gordijn 
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functioneert en het decor gevormd door de zuil en de natuur. De geleerde man wordt 

een acteur.  

Door de afbakening van het detaglio ontstaat een volledig op zichzelf staand 

werk, een schilderij in een schilderij waarin de grootte van de figuur ten opzichte van 

het podium geen enkele probleem vormt. Sofie schrijft dat het linker gedeelte en het 

midden van het schilderij een goddelijke sfeer uitstralen en dat het rechter gedeelte 

met de kleine man die sfeer breekt. Volgens het Verschueren woordenboek duidt het 

begrip “sfeer” metaforisch een denkbeeldig gebied aan waar bepaalde geestelijke 

waarden thuishoren en waarbinnen een onderscheid gemaakt wordt tussen de sfeer 

van de individuele en van de gemeenschappelijke waarden. In de publieke sfeer van 

het toneel waarin de man optreedt gelden de waarden beautiful, truly natural en 

rational soul. Sofie veronderstelt een breuk zonder dat ze er betekenis kan aan geven.  

Sofie’s interpretatie, waarbij de rationele wereld breekt met het religieuze, 

brengt het hele werk weer in beeld en een nieuwe observatie biedt zich aan. Er zijn 

een aantal aspecten die het contrast tegenspreken. Het gordijn en de zuil behoren 

zowel tot de wereld van het toneel als tot de mantel van de madonna. De 

perspectivische constructie verbindt beide helften. De kleine man lijkt wat zijn 

kijkrichting, houding, activiteit en plaats op het doek betreft sterk op de engel aan de 

andere kant van het schilderij. De religieuze inhoud, de ratio, het illusionistisch 

opgebouwde tafereel en het toneel houden blijkbaar verband met elkaar. Het 

religieuze onderwerp wijst duidelijk op Maria’s moederschap en de incarnatie. Dit 

Bijbelse verhaal begint bij de annunciatie. In wat hierna volgt wil ik aantonen dat de 

enscenering van de rechterbenedenhoek van het schilderij niet alleen verwijst naar de 

annunciatie, het verzoek van de engel aan Maria, maar ook een verzoek is van de 

acteur aan de kijkers.  

In Parmigianino’s geschilderde toneelstuk spelen de centrale perspectief en het 

vluchtpunt een grote rol. Feo Belcari is tussen 1450-1460 een populaire schrijver van 

toneelstukken over de annunciatie. In 1500 wordt een houtsnede gepubliceerd die zijn 

Representazione dell’ Annunziazone voorstelt (Cooper, 1973: afb. 381). De houtsnede 

brengt de toneelvoorstelling van de annunciatie en de schilderkundig perspectivische 

constructie van de ruimte samen. In de zoldering is een opening waar de engel aan 

een koord hangt en vervolgens recht tegenover Maria neerknielt in de linkerhelft van 

de kamer. Dit stemt overeen met het toneelstuk zoals het gespeeld werd in de 

Annunziatakerk te Firenze en in 1539 beschreven wordt door een Russische bisschop 
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op bezoek in Firenze (Klemm 2012: 282). Touwen worden gehangen tussen een 

houten tribune hoog boven de ingang van de kerk en het in de middenbeuk er recht 

tegenover liggende gereconstrueerde huis van Maria. De engel Gabriel vliegt over de 

hoofden van de menigte die zich in de middenbeuk bevinden. Als ze omhoog kijken 

kruist hun blik de tussenruimte waar Gods woord door de engel overgebracht wordt 

aan Maria. De gelovigen zien niet alleen wat er gebeurt maar belichamen samen met 

Maria het mysterie van de incarnatie. Ze kunnen zich met haar identificeren. 

In haar artikel “Reading the Annunciation” (2007) situeert Hanneke 

Grootenboer het begin van de problematiek van het niet uit te beelden mysterie van de 

incarnatie in de interrogatio, het ogenblik waarop Maria aan de engel vraagt hoe zij, 

maagd zijnde, het leven kan schenken aan Gods zoon. Panofsky gelooft dat de 

kunstenaars uit de vijftiende eeuw hun toevlucht tot verborgen symboliek moesten 

nemen omdat hun zoeken naar een realistische weergave van de wereld hun anders 

niet toeliet het transcendentale weer te geven. Louis Marin, Arasse en Grootenboer 

nemen daarentegen aan dat de wetmatige perspectief in de Italiaanse 

annunciatietaferelen van de veertiende en vijftiende eeuw theologisch ingebed is en 

functioneert als een metafoor voor het mysterie (Grootenboer 2007: 351). Marin en 

Arasse houden daarbij rekening met de plaats die de figuren innemen ten opzichte van 

de perspectivische constructie. Hun inzichten bieden de mogelijkheid om na te gaan 

hoe de achtergrond, een geschilderd toneel, de mysterieuze goddelijke sfeer 

stilzwijgend representeert en hoe de toeschouwers betrokken worden bij de 

voorstelling. 

 

Wat is die kleine figuur aan het doen? (Maaike) 

Arasse houdt in Urbino een lezing waarin hij Marins concept “entre-deux” verder 

uitwerkt in relatie tot de representatie van het mysterie van de annunciatie (1993: 

ongepagineerd) Marin structureert zijn interpretatie rond de entre-deux of de ruimte 

tussen de verticale en horizontale as die hij bijvoorbeeld in Dominco Veneziano’s 

Annunciatie (1442-1448, Cambridge, Fitzwilliam Museum) terugvindt (afb. 20). De 

horizontale as is de plaats waar het visuele en verbale contact tussen Maria en de 

engel gebeurt. Het is de verhalende lijn die de blik en het spreken van de engel naar 

Maria vastlegt. De verticale as is de middenas van de centrale perspectief of die van 

de scenografie. Het is langs deze lijn dat de toeschouwers diep in het werk kunnen 

kijken. In Veneziano’s schilderij worden de vluchtlijnen aangeduid door de tegels. 
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Het kruispunt van beide assen is de plaats waar de incarnatie voorgesteld wordt. 

Vanuit het kruispunt kunnen de toeschouwers gemakkelijk het vluchtpunt diep in het 

werk zien. Dit vluchtpunt verdwijnt vaak in obstakels zoals zuilen, drempels of, zoals 

bij Veneziano, in een gesloten deur met een veel te zwaar slot. Het perspectief, het 

logische instrument van een meetbare wereld, leidt naar wat verborgen moet blijven. 

Volgens Marin tonen deze motieven dat het mysterie van de incarnatie noch door 

woorden noch door het kijken geopenbaard wordt. Veneziano schildert het vertellen 

van het Onvertelbare, het tonen van het Ontoonbare en de begrenzing van het 

Onbegrensde (Arrasse 1993: n.pag.).  

 Arasse stelt dat in een aantal uitzonderlijke schilderijen, wanneer het centrale 

perspectief haar eigen representatieve coherentie doorbreekt, ze zelf de metafoor voor 

het mysterie wordt. De Annunciatie (ca. 1483, San Gimignano, Museo Civico) van de 

Florentijnse schilder Filippino Lippi is hiervan een voorbeeld (afb. 21). Lippi’s werk 

bestaat uit twee afzonderlijke tondi, de ene met de voorstelling van de engel en de 

andere met die van Maria. Normaal gezien hangen de tondi aan beide zijden van een 

polyptiek met bovenaan de afbeelding van God de Vader. Uit documenten blijkt dat 

dit hier nooit de bedoeling was. Arasse observeert een iconografisch motief in beide 

tondi: een mechanische klok achter Maria en een doorschijnende zuil achter de engel. 

Volgens de auteur betekent de klok de meetbare tijd en de zuil, waarvan noch de basis 

noch de bovenkant zichtbaar zijn, het onmeetbare. Beide verborgen symbolen vormen 

samen la venue dedans, een uitdrukking van Marin die Arasse frequent gebruikt om 

erop te wijzen hoe het Woord of het tijdloze en het onbegrensde in de tijd en de plaats 

van de aankondiging getoond wordt. De complexe scenografie van de perspectief 

herhaalt dit gegeven op een subtiele wijze. 

De tegelvloer is in beide tondi dezelfde, wat wijst op eenzelfde interieur. Maar 

elk van de tondi bezit een eigen vluchtpunt en sommige architectuurelementen zijn zo 

geplaatst dat ze de verbinding tussen de ruimte van de twee tondi verhinderen (Arasse 

1993: n. pag.). De samenhang van de kamer waar de aankondiging plaatsvindt, is niet 

waar te nemen en te begrijpen. De vluchtlijnen aan de binnenzijde van de tondi 

convergeren naar de ruimte van de kijkers in de leegte tussen de twee tondi. Dit lege 

entre-deux bevestigt het mysterie. Helemaal onderaan de tondi schildert Filippino een 

lager gelegen en coherent opgebouwde plaats die beide tondi verbindt. Arasse 

beschouwt dit als de hiërarchisch lagere plaats van waaruit de kijkers het mysterie 

aanschouwen. Van belang voor de hierop volgende analyse van Parmigianino’s 
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schilderij is dat Lippi de iconografische motieven en de perspectivische constructie 

van elkaar scheidt. Verder gebruikt hij de perspectief tegelijkertijd als teken van het 

mysterie en als constructie om de toeschouwers bewust te laten worden van hun 

kijkpositie. 

In het toneeldecor dat Parmigianino schildert, nemen de zuilen en hun 

voetstukken een prominente plaats in. De zuilen behoren aanvankelijk, zoals in vele 

ontwerptekeningen te zien is, tot een tempel maar opnieuw verandert Parmigianino dit 

deel van het schilderij. Alleen de eerste zuil is volledig. Alle voetplaten van de zuilen 

vormen rechtopstaande balkjes met een zeer donkere schaduwkant en een fel witte 

bovenkant. Samen vormen ze een vluchtlijn in het verlengde van Maria’s podium. 

Omdat het licht op het toneel van links komt, verschijnen op de grond afwisselend 

horizontale licht- en schaduwstrepen. De staafjes en het licht roepen de werking van 

de zonnewijzer op, de aanduiding van de historische tijd. De lineaire perspectief staat 

voor de meetbaarheid van de plaats. Het bovendeel van de zuil blijft onzichtbaar 

omdat het door het toneelgordijn afgesneden wordt. De zuil wordt het iconografische 

motief van het onmeetbare in de plaats en de tijd. Het toneeldecor bevat de verborgen 

symbolische voorstelling van de annunciatie.  

Mijn leerling Stijn merkt op dat de figuur in de achtergrond, hoewel hij de 

verteller is, niet echt deel lijkt uit te maken van het werk omdat hij wegkijkt van het 

tafereel. De kleine man kan vanuit zijn positie alleen de rugzijde zien van het tafereel 

dat zich op het voorplan afspeelt. Hij wijst naar een regel uit de perkamentrol en kijkt 

tegelijkertijd weg van zijn tekst naar een punt waar niemand meer te zien is. Het 

verdwijnen van Franciscus betekent het verdwijnen van de geadresseerde en een 

verschuiving van het object van onze aandacht. Maaike Bleeker beschrijft in haar 

boek Visuality in the Theatre: The Locus of Looking (2008) precies wat hier gebeurt:  

 

Characters on stage can function as internal focalisators and invite the audience 

to take up their position. In this way, they can both present an implicit invitation 

to “step inside,” and direct the attention of the seer through the painting, 

inviting the seer to look in the direction indicated. (2008: 81) 

 

Met de seer doelt Bleeker op de actuele, fysiek aanwezige toeschouwer. Ze gebruikt 

dit begrip om een onderscheid te maken tussen de acteur of the subject on stage en de 

subject of vision. Dit laatste refereert aan de actuele toeschouwers die als gevolg van 
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de wijze waarop ze aangesproken worden door wat op het toneel te zien en te horen 

is, veranderen. De subject of vision is het effect van de voorstelling op de kijkers. In 

wat volgt zal blijken dat de uitnodiging “to step inside” een serieuze consequentie 

heeft voor dit subject. 

Zich omdraaiend en wijzend op zijn perkamentrol stelt de kleine man iemand 

voor die een ander wil overtuigen aan de hand van het geschreven woord. De 

perkamentrol, de toga en de associatie van mijn leerlingen Lisa en Annelies met een 

Griekse plaats en Rome situeren de kleine man in de oudheid. Het is Parmigianino’s 

beslissing geweest om in de tijd van het humanisme hem daar en op die wijze te 

schilderen. Hiëronymus kan dan verwijzen naar de manier waarop de humanistische 

geleerden hun kennis opbouwen. Zolang de volgelingen van Hiëronymus en 

Franciscus, in de tijdspanne tussen de vierde en de dertiende eeuw, discussiëren 

zullen ze de scholastische methode gebruiken, een middeleeuwse standaardprocedure 

voor het ontleden van gezaghebbende teksten.74 De humanistische filosofen 

vervangen de scholastiek door de dialectische argumentatieleer. 

De Italiaan Lorenzo Valla schrijft zijn boek Dialectica na 1430 en de 

Nederlander Rudolphus Agricola begint in 1479 te Ferrara te werken aan zijn Over de 

dialectische vinding. Beide boeken, maar vooral dat van Agricola, worden tot diep in 

de zestiende eeuw herdrukt (Monfasani, 1990: 186). Voor Agricola is het belangrijker 

dat het betoog de toehoorders onderricht dan dat het hen emotioneel en esthetisch 

aanspreekt (Van der Poel 1991: 56, 77). Het dialectische onderwijzen produceert 

informatie en argumentatie om te overtuigen maar het streven naar absolute waarheid 

is niet waardevol. Of de redenering geldig is, hangt volgens Agricola, in tegenstelling 

met de scholastiek, niet af van haar formele structuur maar van de vraag of ze 

doeltreffend is (Van der Poel, 1991: 20 e.v.). De doeltreffendheid van het betoog 

wordt bepaald door het doel dat de spreker zich stelt, de aard van het onderwerp en de 

toehoorders waarnaar hij zich richt. De grondslag van een betoog kan een 

gezaghebbende tekst zijn. De geleerde-acteur wijst nadrukkelijk naar een passage uit 

de tekst van het perkament alsof hij zijn toehoorders wil overtuigen met de woorden 

                                                
74 In de strikte procedures van de scholastische methode wordt het probleem als een vraag 
geformuleerd dat een ja of een nee antwoord vooropstelt. De meester die de discussie leidt zal de 
positieve en negatieve argumenten van een bepaald discussiepunt ontwarren en zijn standpunt 
toelichten. Tegenstellingen worden onderzocht maar de Bijbel blijft niettemin de bron van de ware 
kennis. De geldigheid van de argumenten wordt beoordeeld volgens het correct gebruiken van de 
procedure (Mac Donald en Kretzmann, 1998). 
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“Kijk hier, zo staat het geschreven”. In het toneelstuk verliest zijn betoog echter 

iedere doeltreffendheid door de afwezigheid van zijn tegenspeler. De kijkers die in het 

schilderij stappen en met hem meekijken zien alleen een leeg punt. De kijkers die 

buiten het schilderij staan, zijn de enige aanwezigen tot wie zijn overtuigende 

woorden zich richten. 

In de annunciatie die Marin en Arasse bespreken is het kruispunt tussen de 

centrale as van de perspectief en de horizontale as de plaats van de incarnatie. Indien 

Parmigianino’s geschilderde toneelstuk ook aanvaard wordt als de symbolische 

voorstelling van de annunciatie is er strikt genomen geen entre-deux omdat Maria en 

de engel niet worden voorgesteld. De engel staat in de andere helft van het schilderij, 

maar de geleerde lijkt volgens mijn leerling Gustave wat zijn enscenering betreft sterk 

op de engel (afb. 22). De geschilderde acteur-engel dwingt tot een nieuwe kijkpositie. 

Anders dan bij Lippi is er onder de scène van het toneel geen specifieke plek 

toegekend aan de toeschouwers. In Parmigianino’s detail kruist de blik van de acteur-

engel de verticale as van de centrale perspectief die samenvalt met de rand van het 

schilderij, de grens tussen het beeldvlak en de werkelijke wereld. In de 

perspectivische constructie krijgen de toeschouwers theoretisch, los van hun eigen 

subjectiviteit, een specifieke plaats toegekend. Wanneer Parmigianino zijn vluchtpunt 

ter hoogte van de ogen van de engel-acteur op de rand van het werk schildert, bepaalt 

hij meteen ook hun distantiepunt. De afstand tussen het schilderij en de toeschouwers 

berekend vanuit het vluchtpunt ligt ver buiten het werk.  

“De kleine persoon kijkt naar rechts in het niets net zoals er nog iets volgt” (10 

mei 2011). Lova en Sarah schrijven dit wanneer ik in mei 2011 de oefening met De 

Madonna met de lange hals herneem. Ze verwachten een andere gebeurtenis. De blik 

van de kleine man stuurt de kijkers ver weg. Ze moeten op een hele grote afstand in 

de werkelijke ruimte en in het verlengde van de rand van het werk staan, waardoor ze 

op het eerste gezicht letterlijk gemarginaliseerd worden. Het detaglio zuigt de kijkers 

naar zich toe maar het effect ervan is dat ze tegelijkertijd afgestoten worden. In die 

zin sluit Parmigianino’s schilderij aan bij Holbeins Ambassadeurs, dat precies in 

dezelfde tijd ontstaat. In beide schilderijen ondermijnt de perspectivische procedure, 

hoewel correct toegepast, de kijkpositie. L’entre-deux wordt nu de plaats waar het 

verzoek van de engel-acteur zich richt naar de kijkers die ver van het toneel opnieuw 

de voorkant van het geschilderde tafereel zien.  
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L’entre-deux is meer dan het resultaat van een theoretisch geconstrueerde 

ruimte. De blik van de kleine man – Hiëronymus-geleerde-acteur-engel – werkt als de 

eerste persoon die ons als een jij interpelleert. Anders dan bij Lippi wordt l’entre-deux 

door de beweging van de kijkers een concrete, lichamelijke plaats. Vanuit hun 

gemarginaliseerde maar stilstaande positie op een punt ver in de ruimte kunnen de 

kijkers zowel de madonna als de engel en de jongeren aanschouwen.  

 

 

De engelen worden altijd heel mooi afgebeeld (Lowie)  

De kleine man krijgt veel aandacht in de bespreking van mijn studenten omdat zijn 

afmetingen zo verschillend zijn van die van de madonna. De engel links wordt weinig 

besproken. Door de jaren heen is het opvallend dat de meerderheid van mijn 

leerlingen zonder twijfel de figuur als een meisje beschouwen. Tijdens de 

mondelinge, klassikale bespreking in mei 2011 ontstaat een discussie rond de figuur 

links met de vaas. Is het een meisje of een jongen? Dit verplaatst de aandacht naar de 

functie van het androgyne lichaam. Om uit te leggen dat het concept “androgyn” 

naargelang van de tijd en het culturele kader een verschillende betekenis kan krijgen, 

toon ik mijn leerlingen de cover van het luxueuze tijdschrift Dossier, April 2007. Het 

tijdschrift plaatste het androgyne model Andrej Pejic op de cover en kwam in het 

nieuws omdat een aantal Amerikaanse boekwinkelketens (Barners & Noble, Borders) 

de cover overplakten met ondoorschijnend plastic (17 mei 2011, VRT, 

dossierjournal). Ik peilde naar hun reactie.  

Ran beschrijft de foto van Pejic in de volgende woorden:  

 

De blik van het model is vrouwelijk. Hij geeft zich over aan de toeschouwers, 

wat vrouwenmodellen vaak doen. Zijn haar is vrouwelijk en zijn houding is 

vrouwelijk. (mei 2011)  

 

De cover is volgens Ran toch problematisch omdat hij niet beantwoordt aan de 

verwachtingen en verlangens van de toeschouwers. De enscenering van Pejic 

veroorzaakt een breuk met het bestaande denkmodel rond genderverschil. Binnen de 

tegenstelling man-vrouw blijft androgyn subversief. 

Een aantal teksten bevatten redenen waarom Pejics representatie hen meer 

ontwricht dan die van de engel. Renée gebruikt ook het vrouwelijke als standaard,. Ze 
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vindt de foto van Pejic een “beetje vies, niet meer vrouwelijk, beetje ziekelijk”. De 

afbeelding van Pejic is volgens Renée ziekelijk omdat zij haar beeld over vrouwelijke 

schoonheid vernietigt. In het eerste deel van haar antwoord uit ze haar 

verontwaardiging en twijfel tussen het maatschappelijke verlangen en verbod. Renée 

meldt niets over het mannelijke aspect van androgynie en schrijft het woord “dik”  net 

als het woord “schokkend” met hoofdletters. Ze verwerpt enerzijds het ziekelijke 

beeld maar anderzijds behoudt ze één aspect, het mooie vrouwelijke been. Binnen de 

theorie van Lacan wijst het woord “dik” dat Renée gebruikt op een verschuiving. Het 

verschuift haar weerstand tegenover het androgyne naar het maatschappelijke ideaal 

van slankheid. Op die manier kan het sensuele en goddelijke been van de engel haar 

object van verlangen worden zonder het voor haar bedreigende aspect van 

androgynie.  

 In de ogen van Ellen absorbeert Pejic het dwingende ideaal van de mode dat 

ze omschrijft als “controle van het lichaam, koude lichamelijkheid. –slank, glad, 

eeuwige jeugd en gedeseksualiseerd”. Pejic neemt de culturele blik over, waardoor hij 

androgynie tentoonstelt als een kijkobject. Volgens Heleen is het rare effect van de 

engel uitsluitend te danken aan zijn of haar te lange been terwijl Pejic zijn uiterlijk 

uitbuit en gebruikt. “Het is alsof hij zich als een vrouw uitkleedt en zich overgeeft aan 

ons en zich er niet veel van aantrekt”. Het woord ‘alsof’ wijst op Pejics bedrieglijke 

handelingen. Pejic weet wat hij doet, hij maakt keuzes en begrijpt de culturele codes. 

Hij neemt verschillen in zich op en verwerkt ze in een nieuw beeld dat de 

mogelijkheid bezit om de cultureel bestaande visie op de man-vrouw polariteit ter 

discussie te stellen.  

 Al mijn leerlingen zijn minder onder de indruk van de weergave van de engel 

dan die van het model Pejic. Eva en Maaike stellen dat “Pejic meer shockeert” omdat 

“de verschillen tussen het mannelijke en het vrouwelijke duidelijker getoond worden” 

en “Pejic echt is terwijl de engel niet tot de menselijke wereld behoort”. Ellen stelt dat 

het androgyne lichaam van de engel minder duidelijk is omdat het grotendeels bedekt 

wordt door een vaas. Voor Lowie symboliseren engelen het schoonheidsideaal, het 

harmonieuze samenbrengen van tegenstellingen. Hij schrijft dat de engel “altijd heel 

mooi is afgebeeld” en bestaat uit twee delen. Het ene verwijst naar “de schoonheid 

van de vrouw (been)” en het andere “naar de schoonheid van de man (brede 

schouders)”. Ran besluit dat de aantrekkelijke, vrouwelijke weergave van de engel 
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een symbool is voor de hemel. Anders dan Pejic bevestigt de androgyne engel de 

harmonieuze schoonheid van de hemel. 

Het geïdealiseerde beeld van de androgyne mens is terug te vinden in de 

neoplatoonse christelijke traditie (Nagel 2011: 99). Androgyne representaties gaan 

historisch terug op Plato’s Symposium, waarin Aristophanes de scheppingsmythe 

vertelt. Naast de dubbele vrouw en de dubbele man bestaat een derde geslacht: de 

androgyne mens. Deze stemt overeen met het perfecte en primaire stadium van 

harmonische eenheid en ondeelbaarheid (Nagel 2011: 99). Omdat de dubbele wezens 

de Olympische goden aanvielen, werden ze als straf in tweeën gekliefd waardoor ze 

blijven verlangen naar hun andere helft. In de christelijke interpretatie van de 

neoplatoonse filosoof Marcilino Ficino wordt de mythe een allegorie. Gescheiden van 

het goddelijke licht moet de mens verder met zijn ziel en intellect. Het 

minderwaardige lichaam bedreigt de zoektocht naar spirituele redding. Ficino 

verdedigt vooral de intellectuele vriendschap tussen mannen (Kodera 2009: 309).  

Leone Ebreo, een Joodse filosoof, schrijft in zijn boek Dialoghi d’Amore (1535) 

dat liefde of het verlangen naar schoonheid de coherente basis is voor het leven.75  

Vanuit een algehele goddelijke liefde wordt uit het niets de vormloze materie van het 

universum geschapen (Kodera 2009: 311). De liefde van de actieve, mannelijke en 

vormgevende kracht voor de vrouwelijke, chaotische materie schept de wereld. De 

derde soort liefde bestaat uit de liefde die alle onderdelen voor elkaar en voor de 

wereld voelen. Er is een dynamische en continue circulaire beweging tussen God en 

de lagere materie, tussen intellect en lichaam zodat het lagere ook kan delen in de 

schoonheid van de schepper en de schepping mooier kan maken (Kodera 2009: 318). 

Het tekort aan absolute schoonheid veroorzaakt het verlangen ernaar.  

Zoals in het christelijke geloof argumenteert Ebreo dat de eerste mens androgyn 

is en omdat God de mens naar zijn evenbeeld schept moet God de perfecte androgyne 

eenheid geweest zijn (Pescatori 2007: 120). Engelen zijn de meest perfecte schepselen 

na God en omdat ze het dichtst staan bij het goddelijke intellect beseffen zij het best 

hun gemis aan goddelijke schoonheid (Kodera 2009: 323). In Parmigianino’s 

schilderij vraagt de engel net als de kleine acteur-engel dat de kijkers meekijken naar 

de Madonna. De contemplatie van het geschilderde, androgyne lichaam van de engel 

                                                
75 Ebreo’s boek werd vele malen herdrukt en vooral door christenen gelezen (Kodera 2009: 304). 
Ebreo schrijft dat Plato zijn verhaal overneemt van het scheppingsverhaal dat Mozes vertelt. Op deze 
manier situeert hij het ontstaan van de wereld in de joodse traditie (Kodera 2009: 306).  



 257 

is daarom tijdelijk van aard. Pejic stelt de weergave van lichamen en hun normatieve 

waarde ter discussie, maar bij de engel is het androgyne lichaam geen doel op zich. 

Wat wil de blik van de engel de kijkers laten zien?  

Voordat ik op deze vraag inga, zal ik eerst stilstaan bij de jongeren die rond de 

engel staan (afb. 24). Ebreo benadrukt dat het verlangen naar schoonheid aanwezig is 

in de wederzijdse, lichamelijke liefde tussen man en vrouw. De geboorte van hun 

kinderen draagt bij tot de ontplooiing van de schoonheid in de wereld en vervolledigt 

Gods schepping (Kodera 2009: 314). Iconologisch kan het antwoord op Elisabeths 

vraag: “waarom zijn het allemaal kinderen/jongeren rond Maria?” misschien gezocht 

worden in de richting van Ebreo’s theorie. Parmigianino plaatst de kinderen en 

jongeren in zijn schilderij maar er is geen enkele schets van dit onderwerp bekend 

(Ekserdjian 2006: 204).  

 

Wat gebeurt er eigenlijk met die meisjes? (Tineke) 

In de teksten van mijn leerlingen blijkt dat de vreemde blik van de groep jongeren die 

achter de engel gepropt zijn hun aandacht vraagt. Zo schrijven Lova, Sarah en Eveline 

dat de kijkrichting van de personen links buiten het schilderij ligt. Ze hebben “geen 

echte blik”. “Niemand zoekt oogcontact behalve één persoon” (mei 2012). Tineke 

stelt zich de volgende vraag: “Wat gebeurt er eigenlijk met die meisjes, [ze] staan wel 

allemaal in een groep maar staren allemaal naar iets anders of in het niets gelijk?” 

(maart 2008). Freedberg stelt dat “these background heads especially manifest the 

psychological detachment of Parmigianino’s figures from one another” (1971: 89).  

De gebeurtenis waar Tineke naar vraagt, bestaat uit de relatie tussen het kijken 

en de oriëntatie ervan. Het kleinste, bijna onzichtbaar geschilderde kind tussen Maria 

en de engel in, kijkt vol verlangen omhoog, maar vanuit zijn positie kan hij niets zien. 

Het volgende kind duwt zich wat tegen de vleugels van de engel aan en kijkt omlaag 

naar de ruimte buiten het schilderij. Wat het precies waarneemt is niet duidelijk. Het 

meisje kijkt voor zich uit, maar heeft geen contact met de fysieke realiteit. De jongen 

ernaast kijkt naar ons. De adolescent helemaal in de schaduw achteraan wil kijken 

naar de Madonna, maar het meisje blokkeert zijn zicht. Vooraan kijkt de engel naar de 

Madonna. De figuren zijn in paren opgesteld.  

Het detaglio rechts onderaan leerde ons reeds dat de blik van de kleine man 

samenvalt met de perspectivische constructie. Hij vraagt om mee te kijken naar het 

vluchtpunt op de rand van het werk. Dit punt bezit de kracht om de kijkers weg te 
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sturen. De structuur van het detaglio wordt gevormd door het kijken, meekijken en 

bekeken worden. Foucault onderstreept reeds het belang van kijken en bekeken 

worden in zijn studie van Velasquez’ Las Meninas (1656) (1966: 29). Velasquez’ 

werk is een metaschilderij omdat het een theoretisch denken bevat over het afwezig 

zijn van de afwezigheid van het zien (Foucault 1966: 22).76 Arasse wil als historicus 

Foucaults anachronistische interpretatie verbinden met een reconstructie van de 

ontstaanscontext van het werk. Hij beschouwt het spiegelbeeld van het allesziende 

koningspaar in Velasquez’ werk als een blijvende herinnering, een eerbetoon aan hun 

quasi goddelijke status (Arasse 2000:194). In Pamigianino’s schilderij interpelleert, 

net als het koningspaar, de allesziende blik van de jongen bovenaan de engel de 

kijkers. Hij introduceert anders dan de kleine man in het toneel op een expliciete 

wijze het bekeken worden. 

Arasse verwijst in zijn bespreking van het allesziende, koninklijke paar in 

Velasquez’ schilderij kort naar de Duitse monnik Nicolaas van Cusa die in zijn boek 

De Visione Dei sive de Icona (1453) de aard van de allesziende blik bespreekt. Cusa 

stuurt samen met zijn boek een icoon van de allesziende God naar de monniken van 

Tegernsee en stelt hun in het voorwoord een oefening voor (De Certeau 1987: 11). Hij 

vraagt de monniken het schilderij aan de muur te hangen. Op het voorwoord volgt zijn 

uitleg over de mystieke theologie. De Franse historicus Michel De Certeau vergelijkt 

de oefening van Cusa met een strak geregisseerd toneelspel. De geschilderde 

allesziende blik vormt het centrale punt van waaruit wat zich buiten het schilderij 

voortdoet, geproduceerd wordt. Dit is een omkering van wat de wetmatige 

perspectivische constructie doet (De Certeau 1987: 15). De Certeau legt uit hoe de 

oefeningen leiden naar het begrijpen van Cusa’s mystieke theologie.  

In de eerste oefening maakt iedere monnik afzonderlijk mee dat de plaatsen 

waar hij stilstaat elk een betekenis krijgen door hun relatie met de allesziende blik die 

hen blijft volgen. Ze ervaren dat hun verschillende standpunten samenvallen met de 

allesziende blik, een punt dat zich volgens Cusa situeert op de kruising van de noord-

                                                
76 Foucault vertrekt vanuit zijn observatie en gebruikt geen historische reconstructie om wat hij ziet te 
verklaren. Het schilderij functioneert niet zoals het objectief bekijken van de wereld door een open 
venster. Het bevat de problematiek van het standpunt van de personages die model staan voor het 
schilderij en de kijkers die het standpunt van de modellen kunnen innemen. Het meest bekende 
voorbeeld is dit van de spiegel achteraan in het werk. De spiegel weerspiegelt niets van wat er op de 
scène van het schilderij te zien is. Het toont het koningspaar dat buiten het geschilderde veld rechtover 
de spiegel staat maar niet te zien is. Het koningspaar kijkt vanuit de spiegel naar de kijkers die op 
dezelfde plaatst staan buiten het schilderij maar die zij niet zien (Foucault 1966: 23). 
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zuid en oost-west as. Het punt is nergens en overal, een bijna niets dat toch een grote 

generatieve kracht bezit.  

In de volgende oefening beweegt de monnik in tegengestelde richtingen (De 

Certeau 1987: 17). De verschillende standpunten worden lichamelijk ervaren terwijl 

de allesziende blik, hoewel onbeweeglijk, het heen en weer bewegen van de monnik 

blijft volgen. De verschillende richtingen zijn inwisselbaar. Het oog van de monnik 

functioneert als een centraal maar zich steeds verplaatsend punt. Het lijkt er dus op 

dat de allesziende blik en het oog van de monnik dezelfde eigenschappen bezitten. 

Naargelang de monnik het schilderij vanuit een andere hoek bekijkt, lijkt het 

allesziende oog een andere vorm aan te nemen. De ogen van de monnik misleiden 

hem echter. De allesziende blik verandert niet. De ogen en de blik zijn twee 

tegengestelde visuele praktijken. Volgens Cusa bezit de allesziende blik een 

universeel geldende en onveranderlijke betekenis, terwijl het oog misleidt (De 

Certeau 1987: 19).  

In de derde oefening hernemen twee monniken nu samen maar elk voor zich 

het experiment. De monniken begrijpen wel dat de ene monnik niet op de plaats van 

de andere kan staan en dat zij vanuit vele plaatsen hetzelfde beleven maar ze 

begrijpen nog altijd niet wat er gebeurt. Dit maakt het spreken tegen elkaar nodig. 

Hoewel de standpunten van waaruit ze observeren verschillen, verloopt het gesprek 

als volgt: “Jij ook?” “Ja” “Het is niet mogelijk”. Deze woorden bevestigen dat ze elk 

hetzelfde beleven maar niet kunnen uitleggen wat ze beleven. Woorden zijn niet 

langer de vaste tekens van een welomschreven idee. Spreken wordt speculatief van 

aard. De monniken kunnen alleen indien de wil hiervoor bestaat, aanvaarden dat de 

blik van de allesziende zich gelijktijdig naar één en vele plaatsen buiten het schilderij 

richt. Wanneer de monniken geloven zonder te zien, stellen ze zich open voor het 

ongekende. Deze verandering is niet meer fysiek van aard maar intellectueel.  

De laatste oefening bevat zowel een particulier als een sociaal aspect. Het 

collectieve gevoel baseert zich niet meer op het Bijbelverhaal van de schepping 

waarbij het harmonische samenbrengen van seksuele verschillen tot schoonheid leidt 

(De Certeau 1987: 19). De samenwerking doet een dialoog ontstaan waarin 

verschillen erkend worden of een spreken in de naam van wat de een gelooft van de 

ander (De Certeau 1987: 26). De blik van de allesziende veroorzaakt het spreken en 

het spreken creëert een intellectuele openheid waarbij de monnik als een lichtflits de 

intuïtie krijgt van het samenvallen en toch zichtbaar blijven van verschillende 
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standpunten (De Certeau 1987: 7). De dialoog bevat volgens Cusa een 

gemeenschappelijke conclusie. Het geloof leidt tot het denken en niet omgekeerd. Het 

kijken en bekeken worden is de aanleiding tot het speculatieve spreken dat vervolgens 

de monniken bewust maakt van de overgang van het weten naar het niet weten, een 

rationele gedachte. Het concept van de “geleerde onwetendheid” staat centraal in 

Cusa’s mystieke theologie. Cusa veronderstelt geen essentie die op een hoger niveau 

de tegenstellingen uit de lagere wereld overstijgt (De Certeau 1987: 7). Het 

samenvallen van een dualiteit blijft het verschil van elk tonen. Dit is de functie van de 

oefening. Cusa verwittigt echter zijn lezers dat de visuele afbeelding een representatie 

is die verschilt van de waarheid: alleen God is oneindig.  

Wanneer Parmigianino de jongen met de allesziende blik schildert, kan dit 

wijzen op een relatie met Cusa’s experiment. Hierbij veronderstel ik dat de jongeren 

het verschil aanduiden tussen de visuele praktijk van het oog en de allesziende blik. 

Met uitzondering van de allesziende blik van de jongen worden de jongeren 

uitsluitend bekeken. Anders dan de allesziende blik, het punt waar het overal en het 

nergens samenkomt, is de tegenstelling tussen het kijken van de jongeren in paren 

verdeeld. Verder verwijzen de hoofden naar de evolutie van het kind tot de 

adolescent. Deze evolutie mondt steeds opnieuw uit in de vaststelling dat ze de 

buitenwereld niet zien. De eenduidigheid van die waarneming maakt de dialoog 

tussen de kijkers overbodig. De jongeren worden allen anoniem afgebeeld, bezitten 

geen lichaam en behoren tot de wereld van de engelen. Ze staan nergens en overal, 

dicht bij God en weten dat ze ten opzichte van Gods eenheid en oneindigheid een 

tekort bezitten. Ze hoeven de evolutie van kijken, spreken, geloof en denken niet meer 

mee te maken. Voor hen is de dialoog die de verwondering bevestigt niet meer nodig. 

De isolatie van de engelen-jongeren en de kijkers weerspiegelen elkaar maar de blik 

van de allesziende haalt de kijkers uit die afzondering. Ze kunnen hun 

gemarginaliseerde plaats aan de rand van het werk verlaten en heen en weer bewegen 

in de ruimte om de werking van de allesziende blik te ervaren. Toch is Cusa’s 

experiment een schijnvertoning zoals de Certeau uitlegt. 

Cusa’s discours baseert zich volgens de Certeau op een dialoog die 

gekenmerkt wordt door een circulaire beweging (1987: 17). Omdat Cusa op voorhand 

aanneemt dat Gods oneindigheid de waarheid is, wordt het experiment en de 

beweging van de monniken door zijn theoretische standpunt gecontroleerd. De 

subjectieve getuigenis van hun verwondering krijgt een objectieve waarde omdat ze 
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tijdens het spreken ontdekken dat ze een affect delen. De verwondering wordt 

onpersoonlijk. Het experiment steunt op een circulaire beweging tussen één, twee en 

vele monniken, van één naar velen en omgekeerd. Zien, spreken, geloven en denken 

worden door Cusa voorgesteld als stadia van zijn die hetzelfde niveau hebben. 

Volgens de Certeau bezit elk van deze begrippen echter een eigenheid en 

onderscheiden ze zich van elkaar omdat ze een andere ruimtelijke relatie tot stand 

brengen. In Cusa’s theorie moeten ze een homologe relatie hebben en elkaar 

bevestigen omdat ze onderhevig zijn aan Gods oneindigheid. Het experiment gebeurt 

door het kijken maar de oneindigheid zelf is onzichtbaar. De overgang tussen het 

kijken en het onzichtbare ontstaat in de dialoog van de monniken. Kijken wordt dan 

herleid tot de herkenning van de talige nabijheid. De allesziende blik en het gevoel 

van verwondering die het veroorzaakt zijn voorwendsels, een schijnvertoning om tot 

de waarheid te komen. 

Het lijkt mij dat de engel die de vaas vasthoudt ook geïnterpreteerd kan 

worden als een circulaire beweging en een misleidend kijken. Volgens mijn leerlinge 

Hannah is de kruik een geschenk en Michele en Joke denken dat de engel de kruik 

aan de vrouw wil geven (maart 2008, mei 2011). De kruik wordt dan een sacraal 

voorwerp, een godsgeschenk. De gebogen vorm van het kruis en de oppervlakte van 

de vaas vormen een geheel. De contouren van het lichaam van de Madonna 

beantwoorden volgens de iconografie aan die van de vaas, een symbolische 

voorstelling van Maria die het woord van God ontvangt (Vaccaro 2002 24). 

Parmigianino tekent in één van zijn ontwerpen (Paris, Musée du Louvre) een engel 

die een veel kleinere vaas vasthoudt en al kijkend naar de madonna wijst naar het 

kruis (Ekserdjian 2006: 200). In het schilderij vallen de vaas als symbool van de 

madonna en het kruis als prefiguratie van Jezus’ dood samen.  

“Wat heeft het meisje links in haar handen?” is de vraag die mijn leerlingen 

het meest frequent stellen (maart 2008, Liesbeth). De vaas wordt in de teksten van 

mijn leerlingen ook omschreven als een kruik en een eivormig voorwerp, terwijl in 

wetenschappelijke teksten dikwijls het woord urne gebruikt wordt. Deze woorden 

verwijzen naar het overgieten van een substantie, het schenken van het leven en de 

herinnering aan de dood. Parmigianino schildert de vaas aan de rand van het werk 

waar hij zowel het licht weerkaatst als de schaduwen uit de buitenwereld opvangt 

(afb. 25). De vaas bevindt zich op de grens van de goddelijke en werkelijke wereld. 

De engel lijkt zo een geschenk te tonen en te geven aan de kijkers. In de dagelijkse 
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taal betekent een godsgeschenk een onverwacht en welkome oplossing voor een 

voorafgaand tekort. De enigen die naar het godsgeschenk kunnen kijken zijn de 

gelovigen. In dat geval functioneert de vaas niet als een prefiguratie maar als een 

herinnering aan de relatie tussen de incarnatie en Jezus’ kruisdood. De vaas wordt een 

herdenkingsvoorwerp dat de kijkers aanzet tot een christelijk leven, hun beweging 

naar het goddelijke. 

Op de buik van de vaas is nog vaag te zien hoe een engel het kruis bewierookt. 

De vaas reduceren tot een sacraal voorwerp dat tentoongesteld en vereerd wordt, kan 

niet. Parmigianino schildert de houten voet wat schuin en te dun om het gewicht van 

het voorwerp te dragen. De voet verhindert dat de vaas blijft staan. Juist boven de 

vaas en in spiegelbeeld plaatst hij de vleugel van de engel. De vaas en de vleugel zijn 

in hetzelfde blauw geschilderd. De vlekkerige en doorzichtige vleugel kan de kracht 

van de beweging van de hemel naar de aarde niet dragen. De vleugel en de voet van 

de vaas wijzen op het gevaar van een breuk en een stilstand. De prefiguratie en de 

herinnering moeten tijdens de actie van het kijken in de circulaire beweging blijven 

tussen het hemelse en het aardse of de wisselwerking van het geven en het ontvangen. 

In dit geval functioneren de vaas die door de engel gedragen wordt en de verborgen 

symboliek als het visuele equivalent van de neoplatoonse, christelijke visie. De engel 

kijkt weg van de allesziende blik en de vaas of beide schijnvertoningen. Hij vraagt net 

als de acteur van het detaglio, dat de kijkers meekijken naar de Madonna.  

In wat volgt stel ik de hypothese dat de manier waarop Parmigianino de 

Madonna en het kind schildert de kijkers rechtstreeks aanspreekt. Zowel het detaglio 

als Cusa’s experiment baseren zich op de ruimtelijke participatie van de kijkers. In het 

detaglio stuurt de blik van de acteur de kijkers in een rechte lijn ver weg op een punt 

in de ruimte. De allesziende blik doet de kijkers op een gecontroleerde wijze in de 

ruimte heen en weer bewegen. Wat doen de schilderwijze en de bijzondere ruimtelijke 

constructie van de Madonna en het kind met de kijkers? 

 

Het kind lijkt dood maar het kan ook slapen (Hannah) 

De culturele en iconografische conventie beperkt de inhoud van Parmigianino’s 

geschilderde Madonna tot het Bijbelse verhaal. Binnen dit narratieve geheel krijgen 

haar schoonheid en handgebaar betekenis. De Madonna visualiseert de sacrale en de 

historische schoonheid zoals die beschreven zijn in het Hooglied van koning Salomon 

en de gedichten van Petrarca (Vaccaro 2002: 21). Haar gratie drukt het verlangen uit 
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naar de vereniging met God. Iconografisch hoort het handgebaar bij het Madonna del 

latte motief (Ekserdjian 2007: 194). De opening tussen de wijs- en middenvinger van 

de Madonna duidt op het vasthouden van haar borst om het kind te voeden.77 Geen 

enkele wetenschappelijke tekst vermeldt hoe Parmigianino de herkenbare 

illusionistische representatie en de conventionele narratieve manier van lezen door 

zijn werk met de ruimte, de verfmaterie en de vorm doorbreekt. 

Friedländer gelooft dat de eerste generatie maniëristische schilders, waaronder 

Parmigianino, de objectieve, ruimtelijke methode van de renaissancekunst opnieuw 

gebruikt met de intentie deze te ondermijnen. De verhoudingen, het gewicht, de 

volumes en de ritmes van de lichamen zijn “dislodged”, “displaced”, “dissonnant” en 

“capricious” en de “volumes of the bodies more or less displace the space, that is, 

they themselves create space” (Friedländer 1965: 7). Friedländer vertelt niets over het 

effect van de ruimte op de kijkers. De macht van de gewoonte of het kijken naar 

illusionistisch correct opgebouwde figuratieve werken verhindert ook dat mijn 

leerlingen zich bezig houden met de ruimte rond de Madonna. In Parmigianino’s 

schilderij scheppen het lichaam en de mantel van de Madonna een eigen plaats voor 

haar, geïsoleerd van de rest van het schilderij. In navolging van Deleuze beschouw ik 

de ruimte van de Madonna en haar kind als een haptische plaats.  

De Weense kunsthistoricus Aloïs Riegl vervangt het begrip “tactiel” door 

“haptisch” (Yoshitaka 2013: 14).78 Haptisch betekent dat de ogen metaforisch als het 

tastzintuig functioneren. Ze scannen, gebruik makend van de contouren en de 

lichtinval, de vastheid af van objecten en figuren (Yoshitaka 2013: 15). Terwijl het 

haptische kijken van dichtbij plaatsvindt, gebeurt de optische waarneming op afstand. 

Het optische wordt geproduceerd door effecten van licht-schaduw en kleurovergangen 

waardoor een totaal en coherente indruk van ruimte ontstaat. Het haptische blijft 

                                                
77 Haar hand ligt echter veel hoger. Baxandall bestudeert de verschillende handgebaren die voorkomen 
in de voorstellingen van de annunciatie. De plaats van de hand van de Madonna verwijst naar het 
ogenblik van de cogigatio waarin ze reflecteert op de betekenis van de groet van de engel (1988: 48). 
Het handgebaar van de cogigatio is onder meer te zien op Duccio’s Annunciatie (1311, Londen, 
National Gallery) en op de Annunciatie van de Barberini meester (ca. 1445, Washington, National 
Gallery of Art). 
78 Perceptie en kunst zijn volgens Riegl onderhevig aan culturele en intellectuele veranderingen en zijn 
niet op voorhand gedetermineerd door een tijdsgeest die alle volkeren verenigt. Om de autonomie van 
de kunst aan te duiden spreekt Riegl over het “Kunstwollen” (Hetrick 2012: 32). Het Kunstwollen is de 
eigen wetmatigheid van de kunst, een dynamische stijlontwikkeling die zich baseert op de vormgeving 
en waarneming. In plaats van het waardeoordeel van de schoonheid gebruikt Riegl een waardeschaal 
gebaseerd op de optische en de haptische waarneming. Hij past deze twee tegengestelde wijzen van 
kijken toe om de historische ontwikkeling te duiden van de Egyptische (haptisch) naar de Griekse 
(haptisch-optisch) en de laat-Romeinse kunst (optisch). 



 264 

aanwezig maar is ondergeschikt aan het optische. De gradaties tussen de haptische en 

optische aspecten van een schilderij structureren de waarneming van de kijkers. In 

Parmigianino’s Madonna breekt haar gedetailleerd geschilderde voet die op het 

groene en rode kussen rust, ruimtelijk door het werk (afb. 1). Het is een uitnodiging 

voor de kijkers om te zien hoe de kwastjes van de kussens onder de druk van de 

linkervoet omhoog zwiepen. In vergelijking met de ernst van het totale tafereel zijn ze 

futiel maar wel nodig omdat ze de kijkers wijzen op de perfect haptische weergave 

zoals Riegl die begrijpt. Deleuze noemt deze weergave, waarin het optische 

waarnemen sterker is dan het tactiele, de optisch-tactiele waarneming (2002:145). 

Parmigianino’s schilderwijze problematiseert Riegls omschrijving. De beide 

benen van de Madonna, het ene bedekt door de blauwe mantel en het andere door de 

witte jurk, ontwrichten de waarneming van de vastheid van het lichaam (afb. 1). Op 

de linkerknie van de Madonna ontplooit zich een verblindend wit licht naar de fijne 

en ritmisch verspreide drapering van de jurk. De vorm van de witte vlek volgt de 

ronding van de knie, het volume is nabootsend weergegeven maar het licht is niet 

afkomstig van een lichtbron. Het rechterbeen, gehuld in de blauwe mantel, is lomp en 

vlak. De verzadigde blauwe en warme verfmaterie gaat over in vegen, vlekken en 

donkerblauwe kleurwaarden waarin de contouren zich oplossen. Alleen de 

verfmaterie is tastbaar aanwezig. Hoewel de benen aan elkaar evenwijdig zijn, kleeft 

het ene tegen de oppervlakte van het doek terwijl het andere terugwijkt. In dit deel 

van het schilderij wordt de optisch-tactiele waarneming onderuitgehaald en 

gescheiden van de haptische. In het bovendeel van het lichaam krijgt het haptische 

een andere invulling. De jurk die kleeft aan de cirkelvormige borst van de Madonna 

en de welvingen rond de navel gaat over in de kreukels en de nerveuze schriftuur van 

de verf (afb. 26). De vouwen in de jurk breken met hun nabootsende vorm en bestaan 

uit een beweging die geen rust kent. Boven de knie van het kind wijzen de verfstreken 

voornamelijk naar zichzelf (afb. 1). Deleuze volgend herken ik hierin de manuele 

haptische actie van Parmigianino (2002: 146). 

Tussen de optisch-tactiele weergave van het gelaat van de Madonna en haar 

voeten ontstaat de bijzondere weergave van haar lichaam. De felle witte vlek die zich 

over de linkerknie buigt, de schriftuur van de verf bovenaan in de jurk en de blauwe 

verfvlekken op het rechterbeen desorganiseren de figuratieve vorm. Wanneer Deleuze 

de schilderijen van Francis Bacon bestudeert, stelt hij dat uit deze verstoring een 

nieuwe vorm groeit van een heel andere natuur (2002: 146). Hij gebruikt hiervoor het 
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begrip “Figuur” en verbindt dit met affect. De geschilderde Figuur veruitwendigt een 

voorbewuste lichamelijke reactie of een directe aanraking tussen de zenuwbanen en 

de fysische omgevingsfactoren (le sentant) (2002: 39). In die zin is het een 

onpersoonlijk neurologische proces. In Deleuzes theorie speelt de standvastige 

organische structuur van het lichaam geen rol (2002: 47). Het lichaam wordt volgens 

Deleuze “orgaanloos”. Het affect bestaat niet uit kennis maar kan alleen een 

gebeurtenis in wording (le senti) aanduiden. Het subject wordt gevormd door een 

oneindige aantal intense wordingsprocessen. Een schilderij vindt zijn reden van 

bestaan in de onmiddellijkheid van de affecten en niet in verlangens en emoties 

(2002: 43). Gevoelens hebben volgens Deleuze het nadeel het affect alleen in de 

kijkers te lokaliseren die deze vervolgens verwoorden in een ambigu sentiment zoals 

bijvoorbeeld het gelijktijdig voelen van liefde en haat. Ambivalente gevoelens in de 

Figuur plaatsen kan ook niet omdat dit betekent dat zich een verhalende relatie 

ontwikkelt met iets of iemand anders. Deleuze verwerpt uitdrukkelijk dit verband 

alsook de figuratieve, nabootsende weergave die een schilderij tot een representatie 

herleidt. De kijkers kunnen de eenheid van de intense lichamelijke ervaring en de 

gebeurtenis alleen beleven door in het schilderij te treden (Deleuze 2002: 40). 

In het vorige hoofdstuk besprak ik, Van Alphen volgend, hoe de wijze van 

schilderen of de bron van het affect de gewaarwording van de kijkers ontwricht en 

naar iets wijst. Wanneer de kijkers zich bewust worden van het affect kunnen ze 

lichamelijk handelen, voelen, spreken en denken met het kunstwerk. Deleuze’s 

analyse van Bacons werken en de beeldtaal die hij hiervoor gebruikt, bieden de 

mogelijkheid om het affect in de Figuur te beschrijven. De Figuur ontstaat niet alleen 

door een haptische en vervormende schilderwijze maar ook door de ruimtelijke 

isolatie ervan (Deleuze 2002: 12). In Parmigianino’s Madonna vervult de blauwe 

mantel die functie. Op een grote afstand van het werk valt het harde contrast op tussen 

de donkere contour van de mantel en de witte zuil (afb. 1). Vanuit de schouder van de 

Madonna ontplooit de mantel zich voor de zuil tot een rond silhouet, dat een zacht 

verende kracht bevat. Wat tot die kracht aanzet blijft onzichtbaar. De excessieve, 

ronde plooi verandert in lange en hoekige vouwen die in een gecontroleerde en aan 

kracht afnemende ritmische beweging recht naar beneden vallen. De kracht, een 

factor uit de omgeving, raakt de madonna maar beroert haar lichaam nog niet. Haar 

witte jurk die aan de mantel grenst, hangt loodrecht naar beneden. 



 266 

De mantel verdwijnt achter de Madonna en wikkelt zich aan de andere kant 

rond haar lichaam. De golvende kracht van de mantel weerklinkt in de serpentine 

beweging van het lichaam. Beide bewegingen sluiten haar af van de rest van het 

schilderij. Wanneer de warm blauwe verfmaterie en de witte, koele schriftuur van de 

jurk Maria’s mantel contamineren, scheppen ze over haar schoot een lichtblauwe, 

diepe plooi. De plooi zet zich uit, trekt zich samen, vloeit over in een donkere, 

vallende massa en eindigt in chaos. Alle harde contouren zijn vervangen door wazige 

penseelstreken en van dichtbij verliezen de kijkers zich in het teveel aan materie en in 

de desoriënterende richtingen van de plooien. Hoewel het schilderij nog figuratief van 

aard is wordt de Madonna als Figuur een haptische plaats waar het geschilderde affect 

de mogelijkheid krijgt om een gebeurtenis te worden die ons direct raakt (Deleuze 

2002: 150).  

Hannah schrijft “het kind lijkt dood maar het kan ook slapen”. De manier 

waarop het kind geschilderd is, verhindert de zekerheid van kennis en de woorden 

“dood” en “slapen” wijzen op het loslaten van de werkelijkheid. Het kind bevindt zich 

in toestand dat “lijkt” en “kan”, een mogelijke, onvoltooide toestand. In het schildeirj 

ligt het kind in de holle plaats van de blauw-witte, golvende materie, een naar buiten 

gekeerde baarmoeder waaruit zijn linkerbeen duwt en die zijn lichaam reeds ontgroeid 

is. Indien de kijkers een totaalbeeld van het kind willen zien, moeten ze achteruit 

stappen. Van veraf isoleren het overbelichte lichaam en de harde contouren ervan het 

kind van zijn omgeving. Het zweeft en verhindert de kijkers om in het schilderij te 

stappen. Als ze wat dichter bij het werk stilstaan, blijven hun ogen in een 

zenuwachtige beweging heen en weer glijden over het lichaam. De vloeiende 

contourlijn en de zachte kleurovergangen maken het voor hen onmogelijk om exact te 

vertellen waar het lichaam van de baby verandert in dat van een kind en een 

volwassene. Ook de bevreemdende overgang tussen het slapen en de dood kunnen ze 

niet precies aanduiden. Het kind bevindt zich in een toestand van leven en niet-leven. 

Verschillende vormen in wording zijn gevat in de kracht van een golvende beweging 

waardoor de kijkers in de gebeurtenis plaats nemen.79  

                                                
79 In het verleden werd volgens Deleuze het figuratieve reeds ter discussie gesteld. Hij beschrijft El 
Greco’s Begrafenis van de hertog van Orgaz (1586) waar de hemelse figuren in de bovenste helft van 
de compositie losgerukt zijn van iedere representatie. Deleuze plaatst deze ontbinding van het 
figuratieve niet in het affect maar in het religieuze sentiment (Deleuze 2002: 18). Michelangelo slaagt 
in de weergave van de Figuur omdat hij zoals bijvoorbeeld in zijn schilderij De heilige familie (1506) 
de hoofdpersonages in een doorlopende en draaiende serpentine beweging vat (Deleuze 2002: 150). 
Los van het verhalende en het figuratieve is er een onzichtbare kracht die hen tot beweging aanzet. 
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De eenheid van de twee aspecten van het affect, het fysieke en de gebeurtenis  

in wording, vraagt van de kijkers dat ze zich, volgens Deleuze, alleen in de haptische 

plaats van het schilderij begeven. Van veraf staan hun ogen stil en dichter bij het werk 

zoeken ze steeds bewegend en al tastend het schilderij af. Deleuze negeert echter de 

proprioceptieve relatie van de kijkers met bijvoorbeeld de geschilderde lichamen van 

de Madonna en het kind. De hoogte van de figuur dwingt de kijkers om ver weg in de 

ruimte te blijven maar de optisch-tactiele wijze waarop Parmigianino het gelaat en de 

haartooi met parels schildert trekt hen aan. De hoge afmetingen en de pijnlijke 

ervaring van een langdurig omhoog kijken, bieden weerstand aan het gefocust kijken. 

Het maakt de kijkers bewust van de organische structuur van hun eigen lichaam. 

Wanneer ze ter hoogte van de benen van de Madonna stilstaan, kunnen ze zien hoe 

een ragfijne witte golvende verflijn vanuit de zoom van de mantel omhoog vertrekt 

om te eindigen in de onpeilbare donkerblauwe verf. Dit desoriënteert het kijken. Het 

iets hoger liggende kind duwt hen opnieuw achteruit. De Madonna schept zo haar 

eigen ruimte, een haptische plaats die naar de kijkers terugkijkt en hen als stabiele 

subjecten onderuithaalt.  

De kleine man die de kijkers wegstuurt, Cusa’s experiment en het kijken en 

bekeken worden door de Madonna en haar kind zijn analoog omdat ze de lichamelijke 

participatie van de kijkers vragen. Het verschil ligt in de wijze waarop hun 

waarneming en lichamelijke betrokkenheid in de ruimte en de tijd gestructureerd 

wordt. Wanneer de creatieve actie van de schilder zich beperkt tot een nabootsende 

perspectivische weergave ontstaat een toneelstuk dat de kijkers doet geloven dat ze de 

wereld vanuit een rationeel en coherent opgebouwd punt kunnen beheersen. De 

goddelijke en onveranderlijke allesziende blik laat de kijkers wel bewegen in de 

ruimte maar blijft het circulaire heen-en-weer lopen en de woorden van de monniken 

controleren. De op voorhand aangenomen waarheid van de goddelijke oneindigheid en 

eenheid sluit het affect van verwondering en de plaats waarin de monniken zich 

bewegen af. Hun subjectieve visuele, lichamelijke en talige ervaring bevestigt alleen 

de superioriteit van de inhoud.  

De haptische en geïsoleerde weergave van Madonna en kind in het schilderij 

van Parmigianino bevatten geen ankerpunt maar wel een oneindigheid aan 

mogelijkheden die nooit een definitieve vorm krijgen. De werkelijke ruimte wordt een 

desoriënterende open plaats. Er vindt een veelvoud van dwaaltochten plaats die mede 

afhangt van wat de kijkers op een bepaald moment waarnemen maar niet op voorhand 



 268 

te kennen is. De kijkers kunnen zich niet meer spiegelen aan een aangenomen kennis 

of aan de representatie van het Bijbelverhaal. Hun vormloze bewegingen in de ruimte 

zijn geen schijnvertoningen maar participeren in het affectieve en creatieve proces 

van wording. De afmetingen van de Madonna en het kind lokken tegelijk een 

proprioceptieve relatie uit die de onmiddellijkheid van het voorbewuste affect 

doorkruist. Het lichaam als gestructureerd organisme ervaart weerstand, een 

bevreemdende ervaring die de kijkers bewust maakt van wat met hen gebeurt.  

Wat de kijkers zien kunnen ze aanvullen met een nieuwe perceptie. Indien ze 

de metafoor “de golvende plooi als baarmoeder” welwillend als teken aanvaarden, 

kan een andere interpretatie ontstaan. De metafoor bevat,  net als de vaas die de engel 

vasthoudt, een blijvende herinnering. Anders dan de vaas wijst de metafoor op een 

onbewuste toestand die tegelijkertijd vergeten is en niet vergeten kan worden. Ik denk 

hier aan het concept van “het matrixiële geheugen” dat de psychoanaliste en 

kunstenares Bracha Lichtenberg Ettinger gebruikt (Lichtenberg Ettinger 1999: 100). 

Dit begrip wijst op een gebeurtenis van oorsprong waarin ieder subject zich in 

verbondenheid met de andere ontwikkelt. Het refereert aan de prenatale, primaire 

relatie tussen subjecten, de moeder en het kind, die zich beiden in een affectieve tijd 

van samen-zijn-in-verscheidenheid vormen.  Anders dan bij Lacan is de represenatie 

van moeder en kind niet uitsluitend verbonden aan het laten zien van het reële of het 

existentiele gemis. Lichtenberg Ettinger schrijft over de matrixiale blik of de blik van 

ieder ander die als voorwaarde van het leven de baarmoederlijke gewaarwording in 

zich draagt (Lichtenberg Ettinger 1999: 110).  

“De plooi als baarmoeder” is een metafoor die wijst naar een grensverbindend 

aspect, een tijd en plaats van afstand-in-nabijheid die in het heden sporen nalaat. 

Parmigianino’s Madonna en kind functioneren dan niet als inspiratiebron voor 

uitverkorenen die zich tegenover God engageren en moeten verantwoorden. De 

scheppende kracht van Parmigianino’s schilderij stelt het gelijktijdige verdwijnen en 

verschijnen van madonna-moeder en Jezus-kind voor waardoor ze zelf en elkaar 

kunnen veranderen (Lichtenberg Ettinger 1999: 97). De hedendaagse kijkers die zich 

welwillend onderwerpen aan de tekens van het schilderij delen dit aspect van 

verbondenheid-in-verscheidenheid met de Madonna en het kind.  
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Conclusie 

Parmigianino’s Madonna met de lange hals zoals het door mijn leerlingen begrepen 

wordt, vraagt niet alleen een reconstructie van het verleden maar wordt ook het effect 

van een inzicht dat later ontstaat. De wijze waarop Deleuze de haptische ruimte 

begrijpt en Lichtenberg Ettingers begrip “samen-zijn-in-verscheidenheid” geven een 

mogelijke betekenis aan de lichamelijke en affectieve relatie die de kijkers met de 

Madonna ontwikkelen. Uit de bespreking van Brancusi’s Prometheus blijkt dat de 

mythe van Prometheus, de denkgewoonte die de ervaring van schoonheid bepaalt en 

de zich steeds herhalende herinnering aan een verloren intimiteit tussen moeder en 

kind geen betekenis geven aan de lichamelijke, affectieve en cognitieve 

betrokkenheid van de kijkers met het beeld. Hoewel Prometheus zijn stem verliest, 

blijft hij luisteren. Vanuit de nieuwe inzichten die de analyse van Parmigianino’s 

schilderij biedt, kan volgens mij een antwoord gezocht worden op de vraag: “naar 

welke stem luistert Prometheus en welke kennis ontstaat er door het luisteren?” 

Brancusi’s sculptuur is klein en gemaakt om van dichtbij te zien. Bezoekers in 

een tentoonstellingsruimte mogen Prometheus niet betasten en de mond als wond 

nodigt niet uit tot een kus. Het beeld functioneert wel als een Figuur. De metafoor “de 

mond als wond” duidt zowel op de haptische manuele actie van de beeldhouwer als 

op een kracht die het beeld van zijn ruimtelijke omgeving isoleert. Het zorgt ervoor 

dat de kijkers loskomen van het mythologische verhaal van Prometheus. De mond als 

wond wordt de haptische plaats die het affect veroorzaakt en de kijkers raakt. Kristeva 

volgend veronderstelde ik dat Prometheus’ gekwetste mond een herhaling is van de 

pijnlijke scheiding tussen moeder en kind. Deze interpretatie negeert het effect van de 

prenatale tijd. De gekwetste mond wijst op de broosheid van de stem en het oor op de 

nooit verdwenen luisterbereidheid. De vorm van het beeld vraagt lichamelijke 

terughoudendheid-in-nabijheid. Het heen en weer kijken van mond naar oor, het 

vooroverbuigen van de kijkers om beter te luisteren naar gebroken woorden, hun 

rechtop staan om te fluisteren in het luisterende oor en hun schaduw die het hoofd 

aanraakt, zorgen voor een gedeelde psychologische ruimte en tijd. Hierdoor ontstaat 

zoals in Parmigianino’s Madonna met de lange hals het barokke standpunt of een 

deiktisch contact waar beide subjecten in wording verder werken aan kennis die 

bepaald wordt door hun samen-zijn-in-verscheidenheid.  

In dit laatste hoofdstuk hoop ik dat het barokke standpunt ook een metafoor 

kan worden voor het lesgeven. Kunstwerken, leerlingen en leerkrachten functioneren 
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dan als een “ik” en een “jij” die naar elkaar toegroeien waardoor tussen hen een 

psychisch geladen ruimte ontstaat. In de analyse van Brancusi’s beeld en 

Parmigianino’s schilderij functioneren de zinnen die mijn leerlingen opschrijven – 

zoals bijvoorbeeld: “Waarom moet hij [Prometheus] nog luisteren als hij dood is”? en 

“Het is meer een toneelstuk waarbij men als onderwerp Maria en kind gebruikt” – als 

scharniermomenten. Zowel mijn leerlingen als ikzelf zijn tevreden over het werk dat 

naar die vragen leidde maar tegelijkertijd ervaren we verlies omdat noch het schilderij 

dat we zo goed bestudeerden noch de bestaande kennis ons directe antwoorden bieden 

op die vragen. De blik die het kunstwerk op mijn leerlingen werpt en die van mijn 

leerlingen op mij omdat ze van mij een respons verwachten op de wijze waarop zij 

naar het schilderij kijken bepaalt onze relatie en die met het kunstwerk. Ze 

verwachten van mij dat ik het schilderij door hun ogen bekijk. Het lesgeven wordt zo 

een voyeuristisch kijken dat ons bewust maakt van het gemis in onszelf terwijl het 

gefascineerd kijken ons bewust maakt van de symbolische representatie van het 

gemis. Er ontstaat een moment van angst, van niet handelen of van wachten op een 

gebeurtenis. In de praktijk betekent dit voor mijn leerlingen letterlijk wachten op de 

wijze waarop ik, binnen het kader dat zij mij geven, hun antwoorden gebruik. Zij 

nodigen mij als leerkracht uit om te leren werken met hun onvoorspelbare 

besprekingen van de kunstwerken. Ik zet hen aan tot het aanvaarden dat noch ik noch 

zij op voorhand weten waar dit toe zal leiden.  

We hoeven ons niet voor elkaar te schamen want schaamte is geen 

veroordeling omdat we volgens de culturele normen een fout hebben begaan. 

Integendeel schaamte is het besef van het tekort in onszelf. In het kader van het 

lesgeven worden mijn leerlingen en ik als leerkracht steeds opnieuw geconfronteerd 

met een blijvend tekort kennis. Dit besef van tekort aan kennis gaat samen met een 

ontlading van energie die ons de kracht en het verlangen geeft om nieuwe kennis op te 

doen. Het besef dat we allemaal voor altijd een tekort delen zorgt voor 

terughoudendheid. Schaamte is de positieve voorwaarde voor het ontstaan van 

verschilrespect. In dit hoofdstuk bieden mijn leerlingen dus het kader waarbinnen ik 

als onderzoekster Brancusi’s beeld en Parmigianino’s schilderij zal interpreteren. Op 

mijn beurt biedt ik hen, zoals uit het einde van dit hoofdstuk blijkt, een interpretatie 

die wat verder rijkt. Later kan ik hen dan vertellen hoe hun besprekingen naar een 

mogelijke en nieuwe academische kennis hebben geleid.  
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De vragen van mijn leerlingen wijzen op kunstwerken die theoretische 

objecten worden omdat ze reflecteren over de beeldende middelen die ze gebruiken 

om de kijkers ruimtelijk en lichamelijk in het werk te betrekken. Wanneer dit een 

psychologisch bevreemdende ervaring bij mijn leerlingen veroorzaakt, kan hun 

divergent en creatief denken leiden naar de keuze van een nieuw interpretatiekader. 

Daarnaast stellen mijn leerlingen vragen en maken ze vaststellingen die aansluiten bij 

een traditionele en iconologische benadering van het kunstwerk. De verschillende 

onderdelen van het schilderij of het beeld worden dan een inhoudelijk geheel en de 

ontstaanscontext gebruikt om de mogelijke betekenis die in het kunstwerk ligt te 

reconstrueren. Beide benaderingen hoeven elkaar niet uit te sluiten maar de ene kan 

de andere niet domineren. Feiten uit de geschiedenis, het collectieve geheugen en 

actuele inzichten die gestuurd worden door het kunstwerk en de interpretatie van mijn 

leerlingen kunnen in interactie met elkaar een nieuw licht werpen op de 

kennisinhouden van kunstwerken zonder dat deze in een chronologische 

rangschikking geduwd worden.  

De analyse van de interpretaties van mijn leerlingen wijzen soms op 

vooroordelen zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van de persoonlijke 

voornaamwoorden “hij” en “zij” voor Brancusi’s Prometheus en de engel in 

Parmgianino’s Madonna met de lange hals. Bronnen die behoren tot hun dagelijks 

leven, reclame en de cover van een tijdschrift, helpen om te reflecteren over hun 

denkgewoonte die vooronderstellingen en een binair denken bevat. De cover van 

Pejic en de engel uit Parmigianino’s schilderij bevestigen bijvoorbeeld androgyniteit 

als een uitzonderlijk lichamelijk aspect waarover al dan niet negatief of positief 

geoordeeld kan worden. Het religieuze kader van het verleden en het man-vrouw 

binaire denken vormt de historische basis voor een oordelende attitude waarbij de 

gelijkwaardigheid van wat van ons verschilt uitgesloten wordt. Als leerkracht kan ik 

mijn leerlingen informatie verschaffen over het begrip “androgyn” zodat hun culturele 

realiteit mogelijks kan veranderen. 
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Epiloog 

 

Hoewel hedendaagse kunstgeschiedenis en andere vakdomeinen bijdragen aan de 

bewustwording van de relatie tussen de kijker en het kunstwerk, beperkt het leerplan 

van het vak kunstgeschiedenis in het kunstsecundair onderwijs in Vlaanderen zich 

nog altijd tot traditionele leerinhouden. Stijlgeschiedenis en iconologie sluiten de 

subjectieve betrokkenheid van leerlingen uit terwijl van diezelfde leerlingen verwacht 

wordt dat ze zich engageren in de maatschappij waarin ze leven.  

De onderzoeksvraag van deze studie luidde dan ook: wat als de hedendaagse 

cultuur een gelijkwaardige gebeurtenis wordt tussen kunstwerken, leerlingen en 

leerkrachten? De voorbeelden onderzocht in deze studie situeren zich in de lokale 

omgeving van lessen kunstgeschiedenis aan leerlingen die de kunsthumaniora in Gent 

volgen. Binnen het kader van deze beperking kunnen de doelstellingen van het 

actieonderzoek gerealiseerd worden:  

 

Action research is about improving knowledge about existing situations, each of 

which is unique to the people in the situation, so the knowledge cannot be 

generalised or applied, although it can be shared. A key aim of action research 

is to share knowledge and learning that led to the creation of that knowledge. 

(McNiff en Whitehead 2011: 13) 

 

Wat leerlingen zeggen en voelen over bepaalde kunstwerken kan niet 

veralgemeniseerd worden maar de wijze waarop nieuwe kennis tot stand komt, en wat 

die kennis dan precies inhoudt, delen met anderen is wel mogelijk. 

Een positionele reflectie die naar gelijkwaardigheid streeft, houdt binnen de 

lessen kunstgeschiedenis een aantal veronderstellingen in die de status van het 

kunstwerk, de leerlingen, de leerkracht en de vakdiscipline veranderen. Het kunstwerk 

wordt een theoretisch object dat de kracht bezit om bestaande denkgewoontes ter 

discussie te stellen. De betekenis van het kunstwerk groeit in een deiktische relatie 

waarbinnen leerlingen inspelen op de voorwaarden die het kunstwerk hen stelt en het 

kunstwerk hen steeds opnieuw ondervraagt. De betekenis verplaatst zich dan van de 

intentie van de kunstenaar en de ontstaanscontext van het kunstwerk naar de 

lichamelijke, emotionele en intellectuele ervaring van de kijker in dialoog met het 

kunstwerk.  
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Het verwerven van kennis is geen op voorhand gekende, neutrale en passieve 

activiteit maar wordt geconstrueerd door leerlingen en leerkrachten die aan de 

activiteit deelnemen. Als performatieve subjecten kunnen ze verantwoordelijke 

keuzes maken binnen de cultuur waarin ze leven. Leerlingen en leerkrachten worden 

niet alleen door de taal, de actuele cultuur en het collectieve geheugen gevormd, maar 

ook door hun onbewuste verlangens. In verband met mijn adolescente leerlingen 

impliceert dit laatste een bijzondere aandacht voor hun narcistisch verlangen. Om 

leerlingen en leerkrachten bewust te maken van hun verantwoordelijkheid tijdens het 

proces van betekenisgeven werden in deze studie de interpretaties die leerlingen van 

kunstwerken maakten studieobjecten en de leerkracht een onderzoekster.  

Het proces van bewustmaking houdt een kritische analyse in van bestaande 

opvattingen. De semiotische narratieve analyse en close reading van de verhalende 

teksten van mijn leerlingen en van de betreffende kunstwerken zorgen ervoor dat hun 

wederzijdse relatie niet afglijdt naar een kennis gebaseerd op willekeur en 

zogenaamde persoonlijke vrijheid. Het lesgeven wordt interdisciplinair en de 

persoonlijke emoties en herinneringen die het kunstwerk oproepen maken ook een 

wisselwerking tussen het cultureel verleden en heden mogelijk.  

In deze studie heb ik een werkwijze voorgesteld waarbij het kritisch en 

creatief denken van leerlingen in dienst staat van een bewustmakende relatie met de 

steeds veranderende wereld. Tegelijkertijd houdt binnen deze werkwijze de wereld, 

hier specifiek herleid tot de academische kunsthistorische wereld, meer rekening met 

wat leerlingen vertellen, denken en voelen.  

  Hoewel ik pleit voor een wijziging van het curriculum betekent dit niet dat ik 

pleit voor het verdwijnen van stijlgeschiedenis en iconologie. De manier waarop het 

voortbestaan van grote verhalen wordt herleidt tot een introductie die pas in het hoger 

onderwijs genuanceerd en kritisch benaderd wordt, is echter moeilijk te verdedigen. 

Leerlingen die na hun kunsthumaniora een andere vorm van onderwijs volgen, zullen 

kunstwerken en hun stijlen wel herkennen maar het kritische vermogen dat 

kunstwerken in zich dragen buiten beschouwing laten.  

In de inleiding van deze studie citeerde ik een tekst van Elkins waarin hij stelt 

dat beginnende studenten behoefte hebben aan verhalen en chronologie. Als 

leerkracht kunstgeschiedenis deel ik zijn ervaring en stel ik in deze studie dat het 

onderwijzen van grote verhalen samen kan gaan met de kritische analyse van de 

denkwijze die ze bevatten. Na de vormelijke beschrijving, vergelijking en situering 
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van stijlen kunnen eenvoudige oefeningen leerlingen ervan bewust maken dat grote 

verhalen tekstuele representaties en communicaties zijn die ontstaan vanuit een 

bepaald standpunt dat ingebed is in, of vorm geeft aan, het denken in een 

maatschappij. Dit is waardevol omdat het begrijpen en appreciëren van een kunstwerk 

en het idee dat het kunstwerk een eindproduct is van een activiteit in het verleden 

open getrokken worden. De vraag: “wat betekent het kunstobject?” verandert in 

“welke betekenis krijgt dit kunstobject voor leerlingen en de maatschappij waarin ze 

leven?”  

Het ideaal van gelijkwaardigheid tussen de leerlingen en de leerkracht dat ik 

als leerkracht in deze studie nastreef, moet wel gerelativeerd worden. Hoewel ik de 

interpretaties van mijn leerlingen in het geven van betekenis opneem, wordt dit laatste 

voornamelijk mijn verhaal. Ik analyseer hun verschillende verhalen en plaats deze in 

het kader van de interpretatie die ik voor ogen heb, namelijk, het aantonen dat de 

wijze waarop een schilderij of beeld vorm krijgt een actievolle relatie tussen de kijker 

en het kunstwerk tot stand brengt. Toch hoop ik dat mijn verhalen waardevol zijn 

omdat wetenschappelijke inzichten vanuit verschillende kennisgebieden in de relatie 

tussen leerlingen en leerkracht opgenomen en gedeeld worden. De unieke 

onvoorspelbare situatie van lessen kunstgeschiedenis verandert dan in een leerproces 

waarbij leerlingen kunnen begrijpen hoe bijvoorbeeld genderstudie, semiotische 

narratologie en psychoanalytische concepten nieuwe vragen en interpretaties 

veroorzaken.  

Mijn leerlingen in contact brengen met nieuwe academische kennis kan hen 

ook leren hoe ze vanuit de analyse van hun teksten nieuwe tekstuele, visuele of andere 

bronnen kunnen kiezen om wat ze observeren en denken te vergelijken met ideeën 

van anderen. Aan de hand van wat ze zien, vertellen en opschrijven kunnen ze hun 

lichamelijke, emotionele en intellectuele beleving van het kunstwerk verwoorden en 

analyseren. Er kunnen vragen gesteld worden als: Welke kernwoorden, metaforen en 

veronderstellingen gebruik ik? Tot welke kennisdomeinen behoren de begrippen en 

ideeën die ik gebruik? Hoe kan ik een tekst vinden die aansluit bij wat ik vertel? Wat 

leert deze nieuwe tekst mij? Kan ik een nieuwe vraag formuleren die een verband legt 

tussen mijn tekst en die van anderen? Zet deze vraag mij aan om het schilderij of het 

beeld opnieuw te bekijken en mijn eerste interpretatie te herzien?  

Zoals ik heb laten zien in deze studie, is gelijkwaardig contact mogelijk tussen 

kunstwerken, leerlingen en leerkrachten die de academische kennis 
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vertegenwoordigen. Er ontstaat zo een wijze van lesgeven die niet door anderen is 

bedacht maar waarbij kennisinhouden gebeurtenissen worden in wisselwerking met 

de culturele omgeving waarin we leven. Deze alternatieve wijze van leren is echter 

zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen zeer complex en tijdrovend en vraagt 

verder systematisch onderzoek wanneer ze in de lessen kunstgeschiedenis 

geïntegreerd wordt.  
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Samenvatting 

 

Kunstgeschiedenis in het secundair onderwijs: een oncomfortabele contactzone 

Het curriculum kunstgeschiedenis in de secundaire scholen in Vlaanderen beperkt de 

inhoud van het vak tot stijlgeschiedenis en iconologie. De eerste is een formalistische 

methode die leidt naar de classificatie van kunstwerken; de tweede bestudeert de 

inhoud van kunstwerken. Beide benaderingen verklaren de vorm en de inhoud aan de 

hand van een reconstructie van het verleden. Omdat de kennisinhoud van het vak op 

voorhand gedetermineerd is, beperkt het onderwijzen van kunstgeschiedenis zich tot 

het doorgeven van kennis.  

 Meestal zijn leerlingen zich er niet van bewust dat de transmissiemethode hun 

creatief en kritisch denken negeert. Sommige leerlingen assimileren op een volgzame 

wijze de onderwezen kennis wanneer ze hun eigen creatieve werk maken, terwijl 

andere leerlingen in dezelfde situatie iedere kunsthistorische kennis verwerpen en 

autonoom willen werken. De wijze waarop deze laatste groep denkt over hun 

autonomie beantwoordt aan de narcistische ontwikkelingsfase van iedere adolescent 

(Kristeva 2010). Zowel het curriculum als de houding van de leerlingen verhindert de 

ontwikkeling van een kritische relatie met de wereld waarin ze leven, paradoxaal 

genoeg een van de doelstellingen van hetzelfde curriculum. Bovendien houdt het 

curriculum geen rekening met de kritische benaderingen van kunst die zowel uit het 

vakdomein als uit andere domeinen zoals genderstudie en semiotiek voortgekomen 

zijn. 

 In deze studie staan de volgende vragen centraal: wat geberut er als 

kunstgeschiedenis gereduceerd wordt tot stijlgeschiedenis en iconologie? Wat is er 

nodig om een gelijkwaardige relatie te scheppen tussen kunstwerken, leerlingen en 

een leerkracht die academische kennis vertegenwoordigt? Op welke wijze kunnen 

lessen kunstgeschiedenis bijdragen tot het ontstaan van een kritische en creatieve 

relatie tussen leerlingen en de wereld waarin ze leven? Hoe kunnen de interpretaties 

die leerlingen maken van kunstwerken leiden tot nieuwe (academische) kennis?  

Om deze vragen te beantwoorden gebruik ik voorbeelden uit mijn ervaring als 

leerkracht kunstgeschiedenis in de kunsthumaniora Sint-Lucas te Gent. Net als in 

actieonderzoek stel ik mijzelf als doel nieuwe werkwijzen te onderzoeken vanuit een 

bestaande situatie en de kennis hierover met anderen te delen (McNiff en Whitehead 

2011: 13).  
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De wijze van lesgeven die ik in deze studie voorstel, maakt gebruik van een 

interdisciplinaire benadering en een aantal nieuwe theoretische inzichten. Narratieve 

semiotiek, psychoanalytische concepten en genderstudie laten niet alleen een 

vernieuwende analyse toe van wat mijn leerlingen zeggen en schrijven maar ook van 

kunstwerken en kunsthistorische teksten. Verder bieden ze de mogelijkheid om 

verborgen vooroordelen bespreekbaar te maken en in vraag te stellen. Narratieve 

semiotiek wil begrijpen wat er tussen een tekst en een lezer of een schilderij en een 

kijker gebeurt. Woordkeuzes en het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden, 

werkwoorden en leestekens zijn betekenaren die een effect hebben op de perceptie 

van de lezer. Hetzelfde kan gezegd worden over de vormelijke aspecten van beelden 

en schilderijen, zoals de lichaamstaal van de figuren, bepaalde details en de wijze 

waarop kleur en textuur gebruikt worden. De combinatie van semiotiek en 

psychoanalytische concepten helpt bij de analyse van onbewuste verlangens die 

ingebed zijn in een cultureel kader en die het geven van betekenis mede bepalen (Bal 

en Bryson 1991). Genderstudie stimuleert het denken over de wijze waarop 

genderverschillen cultureel gerepresenteerd worden. De combinatie van deze 

verschillende werkwijzen kan mogelijks tot een herziening van bestaande 

kunsthistorische kennis leiden.  

De culturele analiste Mieke Bal volgend, stel ik een vorm van kunsthistorische 

onderwijs voor gebaseerd op een dialoog waarbij de verschillende deelnemers niet 

over elkaar maar met elkaar spreken. Wanneermijn leerlingen, kunstwerken en 

academische teksten met elkaar interageren, vormen ze een “constructiezone” 

waarbinnen nieuwe kennis kan groeien. Deze pedagogische flexibiliteit neemt wat 

leerlingen zeggen en schrijven serieus (Briant 2005). Tijdens een les waarin 

Parmigianino’s Madonna met de lange hals (ca. 1534) besproken wordt, merkt mijn 

leerling Bert bijvoorbeeld op dat de schilder de toeschouwers uitlacht en Stijn vindt 

dat het detail links onderaan lijkt op een theaterstuk. Hoewel ik deze commentaren als 

creatief denken beschouw, betekent dit niet dat mijn leerlingen en ik om het even wat 

mogen zeggen over een kunstwerk. Het gebruik van hun creatief denken houdt de 

vorming in van performatieve subjecten (Culler, 2000). Samen moeten we de 

verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes en begrijpen dat deze zowel gevormd 

worden door culturele aspecten zoals taal, normen, waarden, geschiedenis en sociale 

veranderingen als uit de voorwaarden die het schilderij schept. 
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Sommige kunstwerken worden theoretische objecten omdat ze tonen welke 

visuele strategieën ze gebruiken om de kijkers in de ruimte en de tijd van het 

kunstwerk te betrekken (Damisch 1995). Dit zichtbaar gemaakte proces lokt een 

oncomfortabele ontmoeting tussen de kijker en het kunstwerk uit. Wanneer mijn 

leerlingen bijvoorbeeld Constantin Brancusi’s beeld Prometheus (1911) zien, 

veronderstellen ze dat het abstract gebeeldhouwde hoofd de dood voorstelt. Maar 

tegelijkertijd suggereert de prominente plaats en de realistische weergave van het oor 

dat Prometheus luistert. Hieruit groeit een verhaal waarbij het beeld en de kijker 

elkaar aanspreken als “ik, hier” en “jij, daar” (Bal 1999). Deze deiktische relatie 

verandert het geven van betekenis. De objectieve reconstructie van de 

ontstaanscontext van het beeld wordt vervangen door een ontmoeting die zich in het 

heden situeert. De deiktische relatie tussen het kunstwerk en de kijker weerlegt ook 

het exclusief verklaren van de vorm en inhoud van het kunstwerk door de invloed van 

de ene kunstenaar op de andere. De lichamelijke, psychologische en intellectuele 

reacties van de kijker in relatie met de vormelijke voorwaarden die het beeld stelt, 

ontwikkelen zich tot een gebeurtenis die nooit een definitieve betekenis kan krijgen. 

Dit verlies, dat volgens de psychoanalyticus Jacques Lacan fundamenteel is voor 

ieder proces van betekenisgeving, zorgt ervoor dat we blijven zoeken naar nieuwe 

inhouden.  

Wanneer het bestaan van een deiktische relatie als grond van betekenis 

aanvaard wordt, ontstaat tijdens de lessen kunstgeschiedenis een “oncomfortabele 

contact zone”. Als leerkracht en onderzoekster moet ik werken met een groot aantal 

kunstwerken, de kunstgeschiedenis, de interpretaties van mijn studenten en nieuwe 

theoretische inzichten. Deze werkmethode is niet alleen complex maar risicovol 

omdat de resultaten nooit op voorhand gekend zijn. Bovendien bestaat de neiging om 

telkens opnieuw een comfortabele positie te kiezen. Ook mijn studenten vinden dit 

werkproces moeilijk. Ze leren liever uit het hoofd en voelen zich onzeker wanneer 

hun creatief en kritisch denken gestimuleerd wordt omdat dit leerproces telkens 

andere benaderingen vraagt. Om hen tijdens dit proces zelfvertrouwen en zelfwaarde 

te geven, besluit ik als leerkracht te onderzoeken hoe hun interpretaties tot nieuwe 

academische kennis kunnen leiden. Door de resultaten van dit onderzoek met hen te 

delen, hoop ik een wederzijdse erkenning te scheppen tussen de kennis van mijn 

leerlingen en deze van academici die ik als leerkracht ook vertegenwoordig. Dit leidt 

zowel naar zelfrespect als naar een wezenlijk gevoel van saamhorigheid. Volgens 
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Bart van Leeuwen zijn zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfwaarde de morele 

voorwaarden voor de ontwikkeling van persoonlijke autonomie en sociale binding 

(Van Leeuwen 2007).  

De eerste drie hoofdstukken van deze studie beschrijven wat er gebeurt als de 

kennisinhoud van de lessen kunstgeschiedenis gereduceerd wordt tot stijlgeschiedenis 

en iconologie. De laatste drie bespreken wat er gebeurt wanneer de lessen 

kunstgeschiedenis een gelijkwaardige ontmoeting veronderstellen tussen een 

kunstwerk, een leerling en een leerkracht-onderzoekster. Elk hoofdstuk van deze 

studie wordt voorafgegaan door een intermezzo. De intermezzo’s bevatten 

afbeeldingen van kunstwerken, kunsthistorische teksten, oefeningen en interpretaties 

van mijn studenten en mezelf, een advertentie en een cover van een tijdschrift. Ik 

gebruik ze om de traditionele kunsthistorische discipline, denkgewoontes en 

vooroordelen ter discussie te stellen. Door middel van deze intermezzo’s, hoop ik de 

kennisinhouden die binnen specifieke interacties in de klas ontstaan, over te brengen 

naar het algemene veld van een kritisch en creatief kunsthistorisch onderwijs. 

In hoofdstuk 1 onderzoek ik tot welk type historisch bewustzijn Ernst 

Gombrichs Story of Art (1949) en Horst Jansons A History of Art (1962) leiden. De 

titels, voorwoorden en introducties van beide boeken, bij uitstek voorbeelden van 

stijlgeschiedenis en veel gebruikt als handboeken, worden vergeleken. Janson plaatst 

veranderingen in stijl binnen de ontstaanscontext van een werk en de invloed van de 

ene kunstenaar op de andere. Tegelijkertijd verbindt hij een stijl met onveranderlijke 

factoren zoals de mythe van de goddelijke creativiteit en de inherente waarde van 

harmonie. Zijn kunstgeschiedenis behoort tot het traditioneel historisch bewustzijn 

omdat zijn uitgekozen kunstenaars als voorbeelden gezien worden van 

onveranderlijke maatschappelijke waarden en normen.  Gombrich daarentegen 

verwerpt de mythe van goddelijke creativiteit. Hij bespreekt wat kunstenaars leren 

van hun voorgangers, maar situeert tegelijkertijd hun leerproces en doordachte keuzes 

binnen een eeuwigdurende geschiedenis van actie en reactie. Het werk van zijn 

geselecteerde kunstenaars wordt geacht te tonen hoe het aangeboren gevoel van 

harmonie verder kan worden ontwikkeld door te leren van voorgangers. Gombrich’s 

kunstgeschiedenis behoort boven alles tot het exemplarische historische bewustzijn. 

Beide benaderingen worden in deze beschouwd als problematisch omdat ze niet 

aanzetten tot een kritisch historisch bewustzijn en de betrokkenheid van leerlingen bij 

het opbouwen van kennis negeren.  
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De bevindingen van hoofdstuk 1 worden in hoofdstuk 2 omgezet tot een 

kritische oefening. De teksten die Gombrich en Janson schrijven over Parmigianino’s 

Madonna met de lange hals worden geanalyseerd aan de hand van de narratieve 

semiotiek en close reading. Begrijpen wat geschreven wordt en hoe kan mijn 

leerlingen zowel bewust maken van verborgen ver- en vooronderstellingen als van de 

wijze waarop beide schrijvers hen willen betrekken in het ontstaan van kennis. 

Gombrich en Janson nemen Parmigianino’s werk op in hun stijlgeschiedenis maar het 

werk daagt hun keuze uit. Gombrich beschouwt het schilderij als het gevolg van een 

ziekelijke perceptie. Hij praat dit goed door Parmigianino voor te stellen als iemand 

die niet van harmonie houdt, wat op zijn beurt gezien wordt als het resultaat van de 

verwarrende tijd waarin de schilder leeft. Op deze manier zet Gombrich zijn lezer aan 

tot een nauwkeurige observatie van een schilderij waarvan de vorm niet kan leiden tot 

de verdere ontwikkeling van een aangeboren voorkeur voor harmonie. Janson 

gebruikt een andere strategie. Hij laat zijn lezers de gratie en beweging van 

Parmigianino’s geschilderde figuren vergelijken met deze van de renaissance schilder 

Raphael en de byzantijnse kunst. Omdat de vergelijking niet werkt, zet Janson 

Parmigianino’s werk neer als visionair, als een uitzonderlijke esthetische categorie in 

de opeenvolging van stijlen. Bovendien beschouwen beide auteurs de schilder als een 

voorloper van de moderne kunst, een anachronisme dat hun keuze mede 

verantwoordt. Om het kritisch analyseren van teksten verder te implementeren in mijn 

lessen stel ik op het einde van dit hoofdstuk een oefening voor met een tekst uit 

Wikipedia over Jan van Eyck. 

In het derde hoofdstuk bespreek in Erwin Panofsky’s methode van iconologie. 

Wanneer lessen in kunstgeschiedenis zich baseren op stijlgeschiedenis en iconologie 

ontstaat er een comfortabele pedagogie. Twee oefeningen illustreren het verschil 

tussen een “comfortabele zone” en een “oncomfortabele constructiezone” van 

lesgeven. De eerste oefening bestaat uit een stijlanalyse waarbij een strikte procedure 

gevolgd wordt en heeft de assimilatie van nieuwe kennis tot doel. De tweede oefening 

plaatst de interpretaties die mijn leerlingen van de Madonna met de lange hals maken 

naast een iconologische uitleg van hetzelfde schilderij. De vergelijking leidt naar de 

volgende vraag: wat gebeurt er met de emotionele reacties en het creatieve denken 

van mijn leerlingen wanneer deze niet passen bij de iconologische uitleg? Ik stel voor 

hun antwoorden te gebruiken om verandering te brengen in de traditionele manier van 

lesgeven. Dit veronderstelt niet alleen het leren werken met lesinhouden die niet op 
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voorhand vastliggen maar ook dat leerlingen performatief worden. Leerlingen nemen 

dan samen met de leerkracht de verantwoordelijkheid voor de opbouw van kennis. Er 

zijn een aantal factoren die deze werkwijze kunnen verhinderen. Dat leerlingen die 

het kunstonderwijs volgen creatief denken wordt bijvoorbeeld als vanzelfsprekend 

aangenomen, maar dit is niet altijd het geval.  

In hoofdstuk 4 analyseer ik teksten van leerlingen over hun gebruik van 

kunstgeschiedenis wanneer ze zelf creatief werk maken. De begrippen “erkenning” en 

“verschilrespect” helpen mij hun verschillende standpunten te begrijpen: sommige 

studenten verwerpen iedere kunsthistorische kennis, enkelen voelen zich verplicht om 

loyaal te zijn aan het vak en wat ze erover geleerd hebben, terwijl anderen 

eenvoudigweg de aangeleerde regels navolgen. Aan de ene kant willen mijn 

leerlingen zich identificeren met de cultuur waartoe ze behoren en aan de andere kant 

zijn het adolescenten die streven naar autonomie.  

Hoe kunnen teksten waarin mijn leerlingen kunsthistorische kennis verwerpen 

of juist ophemelen betekenisvol worden in de lessen kunstgeschiedenis? Mijn leerling 

Elisabeth zegt bijvoorbeeld: “In de lessen kunstgeschiedenis zien we werken die vast 

veel boeiender zijn dan papieren zakjes schilderen en dan wordt je alleen jaloers”. 

Haar emotie kan uitgelegd worden aan de hand van de psychoanalytische ideeën over 

verlangen, idealisering en weerstand. De woorden “papieren zakjes” functioneren als 

een metafoor voor Elisabeths dubbele gevoel van verlangen en verlies. Haar woorden 

krijgen ook betekenis door het kunsthistorisch discours dat de waarde van harmonie 

vooropstelt. Sam verwerpt Parmigianino’s schilderij met de volgende woorden “Om 

eerlijk te zijn spreekt zo’n onderwerp mij niet aan ik heb liever oorlogen of 

mythologische onderwerpen”. Zijn dissidente stem bevat een vooroordeel betreffende 

moederschap en heldendom. Om dit voorbeeld te deconstrueren, gebruik ik inzichten 

uit de genderstudie en Jacques-Louis Davids schilderij De interventie van de Sabijnse 

vrouwen (1799).  

Het commentaar van Elisabeth en Sam interpelleert mij als leerkracht. De 

installatie Corps étranger (1994) van Mona Hatoum bevat een visuele strategie die de 

kijker interpelleert. Het werken met de verwarring die de installatie veroorzaakt, is 

alleen mogelijk als de kijker de kracht die het werk uitoefent welwillend aanvaardt. 

Het geven van betekenis wordt dan een gebeurtenis in het heden waarbij de ervaring 

van de kijker, in dit geval mijn reactie op de filmische beelden van Hatoums lichaam, 

het object van reflectie wordt. Corps étranger breekt het geloof in een wetmatige 
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perspectief dat ons in staat stelt de wereld te controleren. In plaats van controle bieden 

de onvoorspelbare beelden van Corps étranger de kijker de mogelijkheid om 

performatief te worden. Performativiteit veronderstelt het nemen van 

verantwoordelijkheid voor onze keuzes die gemaakt dienen te worden met respect 

voor elkaars verschil.  

In hoofdstuk vijf gebruik ik wijzen van kijken zoals fascinatie en voyeurisme, 

gevoelens zoals schuld en schaamte, en narcistische en de heteropathische vormen 

van identificatie om te begrijpen hoe kunstwerken verschilrespect kunnen creëren. 

Mijn analyseobjecten hierbij zijn: Caravaggio’s schilderij Het ongeloof van de heilige 

Thomas (ca 1601); de vraag van mijn leerlingen “Maar mevrouw, wat doe je daar 

allemaal” wanneer ik chaotisch bewegend in Hatoums installatie sta; en mijn eigen 

ervaring in Corps étranger. In hun interpretaties van Caravaggio’s schilderij 

verwoorden mijn leerlingen hun gefascineerde kijken naar Thomas die zijn vinger 

diep in de wond van Jezus steekt. Mijn leerlinge Montaine gebruikt normen uit het 

verleden om Thomas te beschuldigen en haar reactie van weerstand te verantwoorden. 

De vraag van mijn leerlingen wanneer ze mij in Hatoums installatie zien staan, 

ontstaat als gevolg van het door het werk geprovoceerde voyeuristische kijken. 

Fascinatie en voyeurisme wijzen naar het onvoorspelbare in anderen en het zelf. 

Fascinatie leidt naar een gevoel van schuld, voyeurisme naar een gevoel van 

schaamte. Schaamte is een terughoudende en hoopvolle houding omdat het de 

mogelijkheid geeft jezelf door de blik van de ander te bekijken.  

De filmische projectie van Hatoums lichaam op mijn lichaam, verandert mij in 

een vormloze maar prachtig gekleurde Gestalt. Samen met de vraag van mijn 

leerlingen zet dit mij aan tot reflectie. Herinneringen komen boven aan de 

desublimerende vormloze kunst uit de jaren ‘60 en de sublimerende gotische 

brandglasramen van de Saint Deniskerk van abt Suger. Al deze kunstwerken 

veroorzaken een lichamelijke participatie die het identificatieproces mede bepaalt, 

maar achteraf begrijp ik dat alleen Corps étranger de mogelijkheid biedt afstand te 

nemen van een narcistische identificatie. In de plaats daarvan ontstaat een 

heteropathische identificatie, ofwel een aanraking tussen twee lichamen die van elkaar 

verschillen en toch naar elkaar toe bewegen zonder dat ze ooit samenvallen. Ik 

concludeer dat kunstwerken die aanzetten tot een voyeuristisch kijken, een gevoel van 

schaamte en een heteropathische identificatie verschilrepsect bevorderen.  
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In hoofdstuk zes onderzoek ik hoe Brancusi’s beeldhouwwerk Prometheus en 

Parmigianino’s Madonna met de lange hals de kijker aanzetten tot een lichamelijke, 

emotionele en intellectuele participatie. Wat mijn leerlingen schrijven over deze 

kunstwerken wordt ontwikkeld tot academische kennis. Het beeld Prometheus 

representeert volgens mijn leerlingen zowel leven als dood. De figuur is dood maar 

luistert nog steeds. Naar welke stem Prometheus, die afwisselend als man, vrouw en 

kind wordt beschouwd, luistert, kan niet beantwoord worden aan de hand van de 

iconografische pre-tekst, een bestaande kunsthistorische tekst en het 

psychoanalytische inzichten over de consequenties van het verlies van de binding met 

de moeder. Daarom stel ik een anachronistische benadering voor. Brancusi’s beeld en 

Parmigianino’s schilderij vestigen beide de aandacht op een waarneming waarbij het 

kijken en het aanraken met elkaar verstrengeld zijn. De studie van de interactie van 

deze twee zintuigen bevat de mogelijkheid om een nieuwe betekenis te geven aan 

beide kunstwerken.  

Indien het deiktische engagement en het verschilrespect aanvaard worden als 

componenten van het lesgeven moeten vooroordelen bespreekbaar gemaakt worden. 

In hun teksten zien mijn leerlingen het gebeeldhouwde hoofd van Prometheus 

afwisselend voor een vrouw en een man aan. Een advertentie uit een populair 

tijdschrift helpt om deze verschillende toeschrijvingen in de cultuur te situeren. 

Sommige van mijn leerlingen weten geen raad met de androgyne voorstelling van de 

engel in Parmigianino’s schilderij. Om aan te tonen dat het concept van androgyniteit 

door de tijd heen verschillende betekenissen heeft gekregen, laat ik ze de engel 

vergelijken met het androgyne model op de cover van het tijdschrift.  

De antwoorden op de centrale vragen van deze studie zijn complex maar 

kunnen als volgt samengevat worden. Stijlgeschiedenis en iconologie verhinderen 

interactie tussen de observatie en kennis van mijn leerlingen en de kunstwerken die ze 

bestuderen. Om een gelijkwaardige relatie tot stand te brengen tussen kunstwerken, 

leerlingen en een leerkracht die ook de academische kennis vertegenwoordigt, is 

verschilrespect nodig. Dit betekent voor de lessen kunstgeschiedenis dat de 

enscenering en de vorm van het kunstwerk niet de enige voorwaarden zijn voor het 

ontstaan van kennis; de lichamelijke, emotionele en intellectuele betrokken van de 

kijker bij het kunstwerk moedigt eveneens aan tot reflectie. Deze reflectie 

veronderstelt een deiktische relatie tussen de kijker en het kunstwerk die zich in het 

heden situeert en die mede gevormd wordt door onbewuste verlangens en de cultuur 
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waarin we leven. Het onderzoek naar deze laatste factoren schept de mogelijkheid om 

veronderstellingen en vooroordelen te begrijpen en te deconstrueren waardoor een 

kritische en verantwoordelijke relatie kan ontstaan met de wereld om ons heen. De 

nieuwe manier van kunsthistorisch onderwijs die deze studie propageert, veronderstelt 

boven alles de analyse van wat en hoe leerlingen schrijven over een kunstwerk zodat 

het leren met kunstwerken te spreken in plaats van over kunstwerken een kans krijgt. 
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Summary 

 

Art History in Secondary Education: An Uncomfortable Contact Zone  

The art history curriculum of secondary art schools in Flanders limits itself to a 

history of styles and iconology. The first is part of a formalistic method that aims at 

the classification of artworks; the second studies the content of artworks. Both 

approaches explain form and content through a reconstruction of the past. Because the 

art history curriculum is predetermined, the task of art history teachers is reduced to 

knowledge transfer.  

Mostly, students are not aware that the knowledge transmission method of 

teaching ignores their critical and creative thinking. Some students passively 

assimilate the taught knowledge when making their own creative works, while others 

in the same situation reject all art historical knowledge because they want to work 

autonomously. The way the latter group thinks about their autonomy corresponds to 

the narcissistic phase of development that each adolescent must pass through to 

become an adult (Kristeva 2010). Both the curriculum and the attitude of some 

students prevents the establishment of a critical relation with the world in which they 

live, which, paradoxically, is one of the aims of the curriculum in question. 

Furthermore, the curriculum does not take into account the critical approaches to art 

that have emerged from the discipline of art history and from other disciplines such as 

gender studies and semiotics.  

This study revolves around the following questions: what happens when art 

history is reduced to style history and iconology? What is necessary to establish an 

equal relationship between artworks, students and a teacher who represents academic 

knowledge? How can art history lessons help students build a critical and creative 

relationship with the surrounding world? How can their interpretations of artworks 

contribute to the building of new (academic) knowledge?  

To answer these questions, I use examples from my own art history teaching 

experience at the secondary art school Sint-Lucas in Ghent. In the same way as in 

action research, I aim to examine new approaches from an existing situation and “to 

share that knowledge and learning that led to the creation of that knowledge” (McNiff 

and Whitehead 2011: 13).  

The way of teaching that I propose in this study makes use of an 

interdisciplinary approach and a number of new theoretical insights. Narrative 
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semiotics, psychoanalytical concepts and gender studies not only allow an innovative 

analysis of what my students say and write, but also of artworks and historical texts. 

In addition, they offer the opportunity to discuss and question hidden prejudices. 

Narrative semiotics seeks to understand what happens between a story and its reader 

or between a painting and its viewer. Word choices and the use of personal pronouns, 

verbs and punctuation are signifiers that affect the reader’s perception. The same can 

be said about the formal aspects of sculptures and paintings, such as the body 

language of the figures, particular details and the way in which colour and texture are 

used. Combining semiotics and psychoanalytic concepts helps me to analyse the 

unconscious desires that are embedded in a cultural context and that contribute to the 

process of meaning making (Bal and Bryson 1991). Gender studies encourages 

reflection on how gender differences are culturally represented. The combination of 

these different methods potentially can lead to a revision of received art historical 

knowledge. 

Following the cultural analyst Mieke Bal, I propose a form of art historical 

education based on a dialogue in which the different participants speak with instead of 

about each other. When my students, artworks and academic texts interact, they form 

a “construction zone” in which new knowledge can grow. This pedagogic flexibility 

takes seriously what students write and say (Briant 2005). For instance, in a class in 

which Parmigianino’s painting The Madonna with the Long Neck (ca. 1534) is 

discussed, my student Bert remarks that the painter is laughing at the viewers, while 

Stijn compares the lower left part of the painting to a theatre play. While I consider 

these interpretations as creative thinking, this does not mean that my students or I are 

free to say whatever we want about an artwork. Creative thinking entails the 

formation of performative subjects (Culler, 2000). Together, we have to take 

responsibility for our choices and understand that these are shaped both by cultural 

aspects such as language, values, norms, history and social changes, and by the 

conditions created by the painting. 

Some artworks become theoretical objects because they show the visual 

strategies they use to engage the viewer in the space and time of the artwork 

(Damisch 1995). Made explicit, this process provokes an uncomfortable encounter 

between viewer and artwork. When, for example, my students see Constantin 

Brancusi’s sculpture Prometheus (1911), they assume that the abstractly sculpted 

head signifies death. However, at the same time the prominent place and realistic 
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representation of the ear suggests that Prometheus is listening. Thus, a story arises in 

which the sculpture and the viewer address each other as “I, here” and “you, there” 

(Bal 1999). This deictic entanglement changes the way meaning is created. Instead of 

an objective reconstruction of the creation of the sculpture, a meeting takes place in 

the present. The deictic relation between the artwork and the viewer also rejects the 

exclusive explanation of the form and content of the artwork by the influence of one 

artist on the other. The bodily, psychological and intellectual responses of the viewer, 

when related to the formal conditions the artwork imposes, develop into an event that 

can never be given a definitive meaning. This loss, which, according to the 

psychoanalytical theorist Jacques Lacan, is fundamental for any process of meaning-

making, ensures that we continue to look for new contents. 

When the existence of a deictic entanglement as a ground for meaning is 

accepted, an “uncomfortable contact zone” arises during art history lessons. As a 

teacher and researcher, I have to work with a large number of artworks, art history, 

the interpretations of my students and new theoretical insights. This way of working 

is not only complex but risky, given that the results cannot be known in advance. 

Furthermore, there is a persistent tendency to choose a comfortable position. My 

students also find this way of working difficult. They prefer to memorise information 

and feel insecure when their critical and creative thinking is encouraged, since this 

learning process continually demands different approaches. To provide them with 

self-confidence and self-worth during the process, I decide, as a teacher, to examine 

how their interpretations can lead to new academic knowledge. By discussing the 

results of this research with them, I hope to produce a mutual recognition between the 

knowledge of my students and that of the academics I, as a teacher, also represent. 

This leads to both self-respect and a true sense of belonging. According to Bart van 

Leeuwen, self-respect, self-confidence and self-worth are the moral conditions for the 

development of personal autonomy and social attachment (Van Leeuwen 2007). 

The first three chapters of this study describe what happens when the content 

of art history lessons is reduced to an overview of style history and iconology. The 

last three outline what happens when art history lessons assume an equal relationship 

between artwork, student and teacher-researcher. Each chapter of this study is 

preceded by an intermezzo containing images of artworks, art historical texts, 

exercises and interpretations by my students en myself, an advertisement and a 

magazine cover. I use these intermezzos to challenge the traditional discipline of art 
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history, prejudices and habits of thinking.  Through the intermezzos, I hope to transfer 

the knowledge contents that emerge within specific interactions in the classroom to 

the general field of a critical and creative art historical education process.  

In chapter one, I examine which type of art historical consciousness Ernst 

Gombrich’s Story of Art (1949) and Horst Janson’s A History of Art (1962) produce. 

The titles, prefaces and introductions of both books – examples par excellence of style 

history and often used as handbooks – are compared. Janson explains style changes 

by referring to the artwork’s context of emergence and to the influence of one painter 

on another. At the same time, he connects style to invariant factors such as the myth 

of divine creativity and the inherent value of harmony. His history of art belongs to 

the traditional historical consciousness, since the artists he selects are viewed as 

examples of eternal social values and norms. In contrast, Gombrich rejects the myth 

of divine creativity. He discusses what artists learn from their predecessors but at the 

same time frames their learning processes and considered choices within an eternal 

history of action and reaction. The work of the artists he selects is thought to show 

how the innate feeling of harmony can be developed by learning from predecessors. 

Gombrich’s art history belongs above all to the exemplary historical consciousness. 

This study views both approaches as problematic because they do not encourage a 

critical historical consciousness or the involvement of students in the creation of 

knowledge. 

In chapter two, the findings of chapter one are transformed into a critical 

exercise. The texts written by Gombrich and Janson about Parmigianino’s The 

Madonna with the Long Neck are analysed using narrative semiotics and close 

reading. Understanding what is written and how can make my students conscious of 

hidden assumptions and prejudices, and of the way both authors want to involve them 

in the production of knowledge. Gombrich and Janson include Parmigianino’s 

painting in their style history, but the painting challenges their choice. Gombrich 

considers the painting the result of a pathological perception. He explains this by 

representing Parmigianino as someone who does not love harmony, which, in turn, is 

seen as the result of the confusing times in which the painter lived. In this way, 

Gombrich encourages his reader to closely observe a painting the form of which 

cannot lead to the development of the innate sense of harmony. Janson uses another 

strategy. He incites his readers to compare the grace and movement of Parmigianino’s 

painted figures to those of the Renaissance painter Raphael and Byzantine art. 
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Because the comparison does not work, Janson positions Parmigianino’s work as 

visionary, as an exceptional aesthetic category in the sequence of styles. Moreover, 

both authors regard Parmigianino as a precursor of modern art, an anachronism that 

helps account for their selection. To further implement the critical analysis of texts in 

my lessons, at the end of this chapter I propose an exercise with a Wikipedia text 

about Jan Van Eyck. 

In the third chapter I discuss Erwin Panofsky’s method of iconology. When art 

history lessons are based on style history and iconology, a comfortable pedagogy 

arises. Two exercises illustrate the difference between a “comfortable zone” and an 

“uncomfortable construction zone”. The first one consists of a stylistic analysis 

following a strict procedure, which aims to facilitate the assimilation of new 

knowledge. The second one juxtaposes my students’ interpretations of The Madonna 

with the Long Neck with an iconological explanation of the same painting. This 

comparison leads to the following question: what happens to the emotional reactions 

and the creative thinking of my students when they do not fit with the iconological 

interpretation? I propose to use their answers to change the traditional way of teaching 

art history. This requires not only working with curricula that are not set beforehand, 

but also students, together with teachers, taking responsibility for knowledge building. 

There are, however, some factors that may hinder this way of working. That students 

who follow art history lessons think creatively is, for example, taken for granted but 

not always the case. 

In chapter four I analyse texts my students wrote about their use of art history 

when they do creative work. The concepts of “recognition” and “difference-respect” 

help me to understand their different points of view: some students reject all art 

historical knowledge, some feel obliged to remain loyal to the discipline and how it 

was taught to them, while others simply follow the rules they learned. On the one 

hand, my students want to identify themselves with the culture to which they belong 

and, on the other hand, they are adolescents striving for autonomy.  

How can texts in which my students either reject art historical knowledge or 

idealise it become meaningful in art history lessons? My student Elisabeth, for 

example, writes: “in art history lessons we see artworks that are surely much more 

captivating than painting on a small paper bags, and that just makes you jealous”. Her 

emotion can be explained through psychoanalytic ideas about desire, idealisation and 

resistance. The words “small paper bags” function as a metaphor for Elisabeth’s 
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simultaneous feelings of desire and loss. Her words also acquire meaning through the 

art historical discourse that privileges the value of harmony. Sam rejects 

Parmigianino’s painting with the words: “To be honest, such a subject does not appeal 

to me, I prefer wars or mythological subjects”. His dissident voice contains a 

prejudice concerning motherhood and heroism. To deconstruct this prejudice, I use 

insights from gender studies and Jacques-Louis David’s painting Sabine Women 

(1799).  

The comments of Elisabeth and Sam interpellate me as a teacher. Mona 

Hatoum’s installation Corps étranger (1994) contains a visual strategy that 

interpellates the viewer. Working with the confusion the installation causes is only 

possible if the viewer willingly accepts the force the artwork exerts. Assigning 

meaning then becomes an event in the present in which the experience of the viewer, 

in this case my reaction to the filmic images of Hatoum’s body, becomes the object of 

reflection. Corps étranger disrupts the belief in our ability to control the world 

through perspective construction. Instead of control, the unpredictable images of 

Corps étranger give the viewer the opportunity to act performatively. Performativity 

presupposes taking responsibility for our choices, which should be made with respect 

for difference. 

In chapter five I use ways of looking such as fascination and voyeurism, 

feelings such as guilt and shame, and narcissistic and heteropathic forms of 

identification to understand how artworks help to create difference-respect. My case 

studies here are: Caravaggio’s painting The incredulity of Thomas (ca. 1601); my 

students’ question “But ma’am, what are you doing over there?” when I stand inside 

Hatoum’s installation, moving chaotically; and my own experience in Corps étranger. 

In their interpretations of Caravaggio’s painting, my students articulate their 

fascinated looking at Thomas, who sticks his finger deep inside Jezus’ wound. My 

student Montaine uses past norms to blame Thomas and to justify her resistant 

response. My students’ question when they see me in Hatoum’s installation arises as a 

consequence of the voyeuristic way of looking that the work provokes. Fascination 

and voyeurism point to the unpredictable in others and the self. Fascination leads to a 

feeling of guilt and voyeurism to one of shame. Shame is a reticent but also hopeful 

attitude because it offers the possibility of looking at oneself through the eyes of the 

other.  
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The filmic projection of Hatoum’s body on my own transforms me into a 

formless but beautifully coloured Gestalt. Combined with the question posed by my 

students this makes me reflect. I am reminded of the desublimating, formless art of 

the 1960s and the sublimating, gothic windows of abbot Suger’s Saint Denis church. . 

All these artworks involve a bodily participation that co-determines the process of 

identification, but later I understand that only Corps étranger offers the possibility to 

distance oneself from a narcissistic identification. Instead, a heteropathic 

identification arises, a touching of two bodies that are different yet still moving 

towards each other, without ever fusing. I conclude that artworks that encourage a 

voyeuristic way of looking, a feeling of shame and heteropathic identification 

promote difference-respect. 

In chapter six I examine how Brancusi’s sculpture Prometheus and 

Parmigianino’s Madonna with the long neck encourage the viewer to participate 

bodily, emotionally and intellectually. What my students write about these artworks is 

developed into academic knowledge. According to my students, Prometheus 

simultaneously represents life and death. The figure is dead but still listens. Which 

voice Prometheus, who is alternatively considered a man, a woman and a child, 

listens to cannot be answered by referring to the iconographical pretext, an existing 

art historical text and psychoanalytic insights into the consequences of the loss of 

attachment to the mother. Therefore, I suggest an anachronistic approach. Brancusi’s 

sculpture and Parmigianino’s painting both draw attention to a perception in which 

looking and touching are entangled. The study of the interaction of these two senses 

contains the possibility of giving new meaning to both works.  

If deictic engagement and difference-respect are accepted as components of 

teaching, prejudices have to be made explicit. In their texts, my students consider the 

sculpture of Prometheus alternatively as a man and a woman. An advertisement from 

a popular magazine helps to situate these different attributions in a cultural frame. 

Some of my students do not know what to do with the androgynous representation of 

the angel in Parmigianino’s painting. To show that the concept of androgyny has been 

interpreted differently throughout time, I have them compare the angel to the 

androgynous model portrayed on the magazine cover.  

The answers to the main questions of this study are complex but can be 

summarised as follows. Style history and iconology prevent interaction between the 

observation and knowledge of my students and the artworks they study. In order to 



 314 

establish an equal relationship between artworks, students and a teacher who 

represents academic knowledge, the recognition of difference-respect is necessary.. 

For art history lessons this means that the form and setting of the artwork are not the 

only conditions for the formation of knowledge; the physical, emotional and 

intellectual involvement of the viewer with the artwork also encourages reflection. 

This reflection presupposes a deictic relation between the viewer and the artwork, 

which situates itself in the present and is shaped by unconscious desires and the 

culture in which we live. The study of the latter aspects creates the possibility to 

understand and deconstruct presuppositions and prejudices, as a result of which a 

critical and responsible relation to the world around us can come into being. The new 

way of art historical teaching this study propagates above all requires the analysis of 

what and how my students write about an artwork, so that they are given the chance to 

learn to speak with artworks rather than only about them. 
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Dankwoord 

Het eerste woord van dank richt ik aan mijn promotor Prof. Dr. Mieke Bal voor de 

kans die ze mij bood en vooral voor het vertrouwen dat ze mij schonk. Het Theory 

Seminar aan de Amsterdam School of Cultural Analysis beleefde ik als een 

cultuurschok. Mieke’s leiding, kritische blik op de wereld en de boeken die ze schreef 

zijn een blijvende inspiratiebron voor wie theorie en praktijk als een interactief 

gebeuren beschouwt. Dr. Hanneke Grootenboer, mijn eerste co-promotor, hielp mijn 

eerste hoofdstuk vorm te geven. Dr. Esther Peeren reikte me de volgende stapstenen 

aan. Esther, ik kan je niet genoeg danken. Ik heb zoveel geleerd uit je verhelderende 

commentaren en scherpe vragen. Dankzij je niet aflatende feedback, je geduld en je 

vele aanmoedigende woorden zette ik telkens een nieuwe stap om deze studie tot een 

goed einde te brengen. Ik dank ook de leden van de leescommissie, Prof. Dr. Mia 

Lerm-Hayes, Prof. Dr. Karin Nys, Prof. Dr. Kitty Zijlmans, Dr. Murat Aydemir en 

Dr. Sophie Berrebi, die ondanks hun drukke werkschema’s toch de tijd wilden nemen 

om mijn studie te lezen.  

 

Deze studie kon natuurlijk niet plaatsvinden zonder mijn leerlingen. Ze zijn met 

teveel om ze met naam te danken. Hun oprechtheid, interesse en weerstand dwongen 

mij steeds tot nieuwe vragen en nodigden mij uit om op een originele manier over 

kennisinhouden te denken. 

 

Ik ben alles behalve taalkundig begaafd. Mijn collega op school, Johan Devos, 

herhaalde met eindeloos geduld spellingsregels, streepte te lange zinnen aan en 

plaatste grote vraagtekens bij onduidelijke geformuleerde zinnen. Bedankt Johan. Ik 

dank ook mijn collega’s Anne, Magda, Marjo en Rita. In onze gesprekken deelden we 

niet alleen onze betrokkenheid voor het onderwijs maar ook de ups and downs die het 

lesgeven met zich meebracht. Jullie hielpen mij vol te houden in mijn zoektocht naar 

een kwaliteitsvol lesgebeuren. 

 

Graag dank ik ook de bestuursleden van het Cyprus American Achaeological 

Research Institute in Nicosia. Hoewel ik geen archeologe ben, gaven ze mij toch een 

prachtige plaats om tijdens mijn vakantieperiodes in alle rust te lezen en te schrijven.  
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Mijn vrienden dank ik voor hun zorgzaamheid en de zekerheid van hun steun. Maria-

Anne, Johan, Ditmar, Els, Jo en Hugo, jullie hielden voor mij de deur op de wereld en 

de dagelijkse gebeurtenissen open. Dat het leven uit meer bestaat dan een studie 

schrijven, bleek uit onze boeiende gesprekken, heerlijke maaltijden, reizen en opinies 

over boeken, films en tuinen. Ik ben verder nog gezegend met acht vriendinnen, nu 

allen zestig maar we kennen elkaar sinds zestig gedeeld door tien. Het leven raakte 

ons soms hard en onverwacht. Onze vele reünies, eerlijke gesprekken en de nooit 

aflatende humor zijn steeds een bron van vreugde en energie. Joyce, jij ontvangt mij 

sinds jaren met open armen in Amsterdam. Iedere ontmoeting met jou is een 

verrassing en een verruimende blik op de cultuur waarin we leven. Lisa en Vassos, 

dankzij jullie leerde ik Cyprus en zijn vele verhalen kennen. If storytelling says 

something about how we perceive the world, then Lisa and her daughter Nefeli are the 

best storytellers of this world.  

 

Mijn ouders wil ik danken voor alle mogelijkheden die ze ons boden en nu nog altijd 

bieden. Onophoudelijk stimuleren ze hun zes dochters om hun “uiterste best” te doen. 

Mijn moeder verslindt geschiedenisboeken om daarna vol enthousiasme haar kennis 

met ons te delen. Dat ik leerkracht werd, heb ik aan haar te danken. Mijn vader, die 

tot zijn tachtigste nog wetenschappelijk onderzoek verichtte, vroeg zich vertwijfeld af 

of ik mijn studie nog voor mijn negentigste verjaardag zou eindigen. Hij gaf mij het 

voorbeeld en het is mij gelukt. Ik dank ook mijn vijf zussen. Jullie luisterend oor en 

veel verschillende interesses waren en zijn nog altijd een stimulans.  

 

Bram, Eva en Isa, ik ben ongelooflijk trots op jullie. We hebben samen veel gelachen, 

gehuild, op elkaars zenuwen gewerkt en gepraat. Bram, ik bewonder de veerkracht 

waarmee jij je een weg zoekt binnen de onvermoede wendingen van het leven. 

Daarnaast kunnen je zussen en ikzelf, alle feministische theorieën ten spijt, altijd 

rekenen op jou vaardigheden. Jij bent dan ook de computer-tovenaar die aan de 

intermezzo’s van deze studie beeldende kwaliteit gaf. Eva, hoeveel maal bracht je me 

niet in herinnering dat luisteren naar de perceptie van anderen even belangrijk is als 

de zoektocht naar de feitelijke waarheid. Intuïtief en emotioneel verwoordde je, lang 

voordat ik het zelf wist, een van de basisstellingen van deze studie. Isa, je 

gedrevenheid om wat je onderneemt en de kennis die het met zich meebrengt kritisch 

te doorgronden, zette mijn meningen meer dan eens op losse schroeven. Je helpt mij 
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om met kennis van zaken mijn grenzen te verleggen. Jullie waren de meest 

begripvolle deelgenoten van mijn hoop, wanhoop, twijfel en euforie gedurende de 

intense periode van het schrijven.  

 

 


