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Als	degene	die	de	hegemonietheorie	heeft	ontwikkeld	begrijpt	Gramsci	
de	structuur	en	de	constitutie	van	de	centrale	cultuurinstituties	–	met	
hun	impliciete	en	expliciete	criteria	die	zelf	historisch-politiek	zijn	–	
als	uitdrukking	van	contingente	krachtverhoudingen	en	(cultuurpoli-
tieke)	strijd.	De	dominante	sociale	instituties	dragen	op	deze	wijze	het	
stempel	van	de	heersende	klassen.	De	kritische	vraag	naar	het	recht	
waarmee	sommigen	als	intellectuelen	aangewezen	worden	(en	ande-
ren	niet!)	volgt	onmiddellijk.	De	voor	de	hand	liggende	conclusie	is	dat	
het	veredelen	van	bepaalde	vormen	van	geestelijke	productiviteit	an-
dere	maatschappelijke	articulatievormen,	en	daarmee	ook	andere	soci-
ale	actoren,	delegitimeert.	Maar	dan	zou	de	tweede	geciteerde	zin	ook	
een	 democratieprobleem	 betekenen.	 Overduidelijk	 neemt	 Gramsci	
daar	een	delegitimatie	van	de	sociaal	dominante,	geinstitutionaliseer-
de	kennisproductie	–	de	universiteit	en	andere	instituties	van	hogere	
cultuur	–	ten	gunste	van	haar	politisering	op	de	koop	toe.

Daarmee	beginnen	evenwel	pas	de	problemen:	waar	stijgt	theoretische	
kennis	 namelijk	 boven	 loutere	 maatschappelijke	 contingentie	 uit?	
Waar	houdt	kennis	op	een	louter	machtseffect	te	zijn?	En	met	betrek-
king	tot	de	positie	van	de	intellectueel:	hoe	staat	het	met	de	legitimiteit	
van	die	‘spreekposities’	(Bourdieu),	waarin	men	door	institutionele	eer	
terechtkomt?

Voor	mij	hebben	deze	gedachten,	op	grond	van	het	feit	dat	ik	nu	een	of-
ficiële	en	institutionele	functie	gekregen	heb,	een	zekere	persoonlijke	
relevantie.	Wat	betekent	mijn	nieuwe	positie?	En	wat	is	mijn	politieke	
positie	op	de	met	conflictrijke	betekenissen	doortrokken	grond	waarop	
deze	zich	bevindt?

Deze	gedachten	bieden	ook	 toegang	tot	mijn	specifieke	filosofische	
werkterrein.	In	het	bijzonder	ten	opzichte	van	de	esthetica	werden	im-
mers	steeds	–	terecht	–	sociologische	voorbehouden	gemaakt.	Pierre	
Bourdieu	heeft	esthetische	oordeelsstructuren	met	hun	sociale	her-
komst	geconfronteerd	en	hun	veralgemenisering	als	typisch	geval	van	
ideologie	ontmaskerd.	De	 institutionele	 theorie	 van	de	kunst	heeft,	
evenals	de	traditie	van	institutiekritiek	in	de	hedendaagse	kunst	zelf,	op	
basis	van	dit	probleem	een	sceptische	positie	ingenomen.	Ze	laten	de	
normatieve	rede	van	esthetische	ervaringsstructuren	als	problematisch	
verschijnen	en	trekken	de	esthetica	als	discipline	principieel	in	twijfel.	

De	Pen Johan	Hartle

De	Pen	ging	al	rond	van	docent	tot	docent,	nog	voor	Cimedart	de	tekstmachine	
ontdekte.	Actualiteit	of	virtuositeit	–	zolang	hij	maar	het	stof	doet	opwaaien,	

staat	de	invulling	vrij	en	zal	Cimedart	slechts	fluisteren:
‘Geef	die	pen	eens	door’.	

een	kunstmuseum
in het slachthuis 

Voordat	ik	naar	Amsterdam	kwam	om	als	universitair	docent	filosofie	
van	kunst	en	cultuur	te	doceren,	woonde	ik	enige	maanden	in	Testac-
cio,	een	traditierijk	stadsdeel	van	Rome.	Deze	drukke	wijk	aan	de	linker-
oever	van	de	Tiber,	aan	de	rand	van	het	zuidelijke	industriegebied,	was	
ooit	het	centrum	van	de	Romeinse	arbeidersbeweging	en	van	het	verzet	
tegen	het	fascisme.	Cultureel	is	het	er	nog	steeds	zeer	levendig.	Op	het	
terrein	van	het	voormalige	slachthuis	vind	je	er	bijvoorbeeld	een	depen-
dance	van	macro,	het	museum	voor	moderne	kunst,	dat	qua	sfeer	sterk	
van	de	industriële	resten	in	de	omgeving	profiteert.	

In	Testaccio	bevindt	zich	ook	de	oude	protestantse	begraafplaats,	waar-
op,	naast	Keats	en	Shelley,	ook	de	tegenwoordig	ten	onrechte	veron-
achtzaamde	marxistische	filosoof	Antonio	Gramsci	ligt.	Het	ligt	mis-
schien	niet	voor	de	hand,	maar	in	zekere	zin	was	deze	coïncidentie	van	
kunst	en	industriecultuur,	van	Gramsci	en	de	traditie	van	de	Italiaanse	
arbeidersbeweging	een	mooie	voorbereiding	op	mijn	huidige	positie	
aan	de	UvA.	

Gramsci’s	notities	over	‘de	intellectueel’	staan	aan	het	begin	van	een	
lange	 sceptische	 traditie,	 waarin	 de	 humanistische	 ideologieën	 van	
hoge	cultuur	en	politiekvrije	waarheidsproductie	in	toenemende	mate	
afgewezen	 worden.	 Dat	 betreft	 ook	 het	 begrip	 van	 filosofie.	Want	
Gramsci	houdt	een	frei schwebende	geest	ten	eerste	voor	een	anachro-
nisme	en	ten	tweede	tendentieel	voor	een	illusie.	Daartegenover	plaatst	
hij	juist	de	strategische waarde	van	geestelijke	arbeid.	In	het	bijzonder	
benadrukt	Gramsci	de	maatschappelijke	respectievelijk	institutionele	
constituering	van	de	intellectueel.	Zijn	formuleringen	zijn	sprekend	en	
veelvuldig	nagevolgd:	‘Alle	mensen	zijn	intellectuelen’,	‘Maar	niet	alle	
mensen	hebben	in	de	samenleving	de	functie	van	intellectueel’.
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Wat	anders	blijft	er	zo	van	de	esthetica	over	dan	het	onderzoeken	van	
de	historische	contingenties	van	de	private	smaak	en	zijn	veralgemeni-
sering	door	dominante	maatschappelijke	groepen	en	instituties?	Kun-
nen	we	met	goede	redenen	aannemen	dat	in	het	domein	van	het	esthe-
tische	potenties	verborgen	liggen	die	boven	specifieke	sociale	situaties	
uitstijgen,	en	misschien	zelfs	als	kritiek	van	dominante	‘esthetische	re-
gimes’,	dat	wil	zeggen:	heersende	rationaliteitstypen,	werkzaam	kun-
nen	worden?

Gramsci’s	 fragment	over	de	 intellectueel	zinspeelt	al	op	een	beant-
woordingstrategie	voor	deze	vragen.	Gramsci	beschrijft	de	institutio-
nele	vorm	van	de	intellectueel	als	een	historisch	contingente,	estheti-
sche	dispositie;	als	een	scheiding	van	zintuiglijkheid	en	verstand,	van	
handen	en	hoofd,	van	lichamelijke	en	geestelijke	arbeid.	De	burgerlijke	
ideologie	van	de	intellectueel	is	volgens	hem	precies	als	een	rationali-
teit	te	kenmerken	die	ideële	van	materiële	arbeid	scheidt	en	zich	een	
‘zuivere	geest’	voorstelt.

Gramsci	zoekt	naar	alternatieve	figuren	van	de	intellectueel.	Program-
matisch	 presenteert	 hij	 een	 nieuwe	 verbinding	 van	 lichamelijke	 en	
geestelijke	arbeid	en	spreekt	hij	van	een	evenwicht	[equilibrio]	tussen	
‘neuro-musculaire’	en	‘intellectuele	activiteit’.	

In	het	fragment	over	de	intellectueel	wordt	deze	oriëntering,	zoals	zo	
vaak	in	de	geschiedenis	van	het	marxisme,	niet	expliciet	als	een	esthe-
tische	figuur	benoemd.	Ze	lijkt	echter	opvallend	veel	op	het	dominante	
model	van	esthetische	ervaring	dat	zich	sinds	Kant	en	Schiller	als	para-
digma	gevestigd	heeft.

Esthetica	is	hier	niet	theorie	van	de	kunst	en	haar	instituties.	Veel	meer	
verlenen	Gramsci’s	overwegingen	de	esthetica	de	contouren	van	een	
theorie	van	rationaliteit,	waarin	kunst	en	politiek	elkaar	snijden.	Als	een	
zodanig	overgangsgebied	wordt	het	esthetische	steeds	ook	voor	haar	
critici	weer	interessant	–	net	alsof	de	kritiek	van	de	burgerlijke	esthetica	
het	niet	zonder	het	esthetische	paradigma	kan	klaarspelen.	Bij	diverse	
critici	die	de	kunst	wantrouwden,	haar	aura	wilden	vernietigen	en	de	
burgerlijke	klassenhabitus	wilden	ontmaskeren,	zie	je	dat	ze	teruggrij-
pen	op	zulke	esthetische	figuren.	Ze	grijpen	terug	op	kritische	hulp-
bronnen	uit	het	niemandsland	tussen	zintuiglijkheid	en	verstand,	the-
orie	en	praktijk,	hoofd	en	handen.	En	precies	die	politieke	codering	van	
het	esthetische	is	mijn	centrale	interesse:	een	kunstmuseum	in	het	oude	
slachthuis,	midden	op	het	historische	terrein	van	sociale	conflicten.




