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Generieke en specifieke teksten centraal examen 2011
In de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 is ‘Wat van ver komt …’ het thema voor het centraal
schriftelijk examen. Een en ander is toegelicht in de syllabus, die in augustus 2008 aan alle
scholen is toegezonden en die voor het examenjaar 2011 is geactualiseerd in juni 2010.
Deze syllabus kunt u vinden op Het Examenblad, www.examenblad.nl. In deze syllabus is in
paragraaf 3.2. ad 2 uiteengezet welke teksten van belang zijn voor de voorbereiding op het
centraal schriftelijk examen.
In de voorliggende publicatie zijn de generieke en specifieke teksten voor het examenjaar,
2011 geïntegreerd opgenomen.
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Barbara Visser, A Day Holland in a Day (2001)

GENERIEKE TEKSTEN - INLEIDING TOT “WAT VAN VER KOMT …”
Op een – geënsceneerde – foto van de Nederlandse kunstenaar Barbara Visser uit 2001
staat een Nederlands stel, gekleed en geschminkt als Japanse toeristen, tegen de
achtergrond van een typisch Nederlands dorp dat is nagebouwd in Japan, compleet met
molens. Daarbij valt op dat de ‘Japanners’, net als echte Japanners, niet gekleed gaan in
traditionele Japanse kledij, maar in merkkleding van westerse makelij, net als de Japanse
toeristen die naar Nederland komen om een ‘echt’ Nederlands dorp en een molen te zien.
Vissers foto verbeeldt de kruising van culturen, zoals we die vandaag de dag om ons heen
zien. Overal dringen invloeden van andere culturen door. In veel Nederlandse huizen staan
bijvoorbeeld Boeddhabeeldjes, voorwerpen uit China, Japan en – dikwijls in Nederlandse
huizen – uit Indonesië, uit Zuid-Amerika of Afrika. Soms zijn de voorwerpen meegenomen uit
het land van herkomst, maar veel vaker zijn ze gewoon hier gekocht. Wie verbaast zich daar
nog over? We vinden het ook niet vreemd om in onze vrije tijd tango of flamenco te dansen,
naar niet-westerse muziek te luisteren of gerechten met sterke mediterrane en Aziatische
invloeden te eten.
De vermenging van diverse culturen is een vanzelfsprekendheid geworden in een tijd waarin
het reizen comfortabel en goedkoop is en waarin zelfs de thuisblijvers via de media
rechtstreeks geïnformeerd worden over het leven elders. Deze vanzelfsprekendheid mag
uniek zijn, zij heeft wel een voorgeschiedenis.
Zolang er mensen zijn, reizen zij en komen zij in contact met andere culturen. Een andere
cultuur betekent een ander geloof, andere zeden en gebruiken, andere landschappen en een
geheel verschillend klimaat. De reiziger reist door een andere wereld. Contacten met een
andere cultuur worden aangeduid als confrontatie met de Ander (‘the Other’). Tot de Ander
wordt alles gerekend dat vreemd is aan de eigen cultuur, oftewel het Eigene (‘the Self’). Het
contact met de Ander heeft niet altijd geleid tot conflicten. Heel vaak overheersten
bewondering en nieuwsgierigheid en niet zelden was dit wederzijds. In dergelijke gevallen
ontstond een uitwisseling, die sporen heeft nagelaten in de beeldende kunst van beide
culturen.
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In het thema ‘Wat van ver komt …’ zijn vier onderwerpen bijeengebracht die licht werpen op
de wijze waarop de westerse wereld kennis heeft genomen van vreemde en veelal verre
werelden: het Nabije Oosten, het Verre Oosten, primitivisme, globalisering.
De onderwerpen staan in een chronologische volgorde. De westerse kennismaking begint
met het Nabije Oosten. Eeuwen later maken ontdekkingsreizigers de sprong naar Verre
Oosten en komt er een geregeld contact met dit verre continent tot stand. Het primitivisme
wijkt hiervan af, omdat de ontmoeting meestal niet in een ver buitenland plaatsvond, maar in
de volkenkundige musea en verzamelingen in het vaderland van de kunstenaar.
De eerste drie onderwerpen zijn in feite historische onderwerpen, want hun betekenis voor
onze actuele cultuur is afgesloten. Globalisering is daarentegen een recent verschijnsel. Het
is zelfs zo nieuw, dat we niet eens precies weten wat we eronder moeten verstaan. In dit
thema is ervoor gekozen om de globalisering te beschouwen als een fenomeen dat in de lijn
ligt van de eerdere ontwikkelingen.
Het Westen centraal
In het thema ‘Wat van ver komt …’ bekijken we hoe vanuit het Westen naar de Ander is
gekeken, een perspectief dat we occidentocentrisch kunnen noemen: het Westen (de
occident) wordt als centrum genomen. Dit is in dit geval niets anders dan een praktische
beperking van het materiaal.
Zonder daar nu al te lang bij stil te staan, moeten we enkele bezwaren tegen deze zienswijze
kort noemen. Zo mag niet vergeten worden dat vanuit het oogpunt van verre volken en
culturen wij de vreemde Ander zijn of waren. Bovendien is het gebied dat wij het Westen
noemen niet vast omlijnd. Zo’n tweeduizend jaar geleden waren de Germanen bijvoorbeeld
de Ander voor de Romeinen. Na de val van het Romeinse rijk is het culturele en innovatieve
zwaartepunt van Europa meer naar het noordwesten van het continent verschoven. Landen
als Frankrijk, de Republiek en Engeland – om enkele te noemen – wonnen aan betekenis.
Vanaf de achttiende eeuw is ons begrip van het Westen uitgebreid met Noord-Amerika.
Er valt nog een andere kanttekening te maken: het Europese Westen is grotendeels door
zee omsloten, behalve aan de oostkant. Waar in het oosten eindigt Europa? Een
negentiende-eeuws Oostenrijks politicus heeft eens gezegd dat Azië aan de oostkant van
Wenen begint. Nu verbazen we ons wellicht over deze uitspraak – of we moeten er om
lachen – maar de vraag waar het Westen eindigt – en de wedervraag wat met het begrip
Europese Westen wordt bedoeld –, is nog onverminderd actueel, zeker in het licht van de
globalisering, waarin staatsgrenzen lijken te vervagen maar er steeds nadrukkelijker wordt
gevraagd naar nationale en culturele identiteiten.
Onderwerpen, teksten en bronnen
Het thema ‘Wat van ver komt …’ bestaat uit vier onderwerpen die onderling niet scherp
begrensd zijn. Zoals de lezer zal merken, zijn er tal van overlappingen en raakvlakken tussen
de onderwerpen. In elk onderwerp keren elementen terug uit de voorafgaande onderwerpen.
De kern van het thema wordt gevormd door teksten en tekstfragmenten die zijn ontleend aan
het werk van experts. Na een algemeen gedeelte wordt de lezer geleid naar de
deelonderwerpen die per examenjaar gelden. De teksten moeten voor zichzelf spreken,
maar waar dat nodig of gewenst scheen, zijn toelichtingen, verwijzingen en verklaringen
opgenomen.
De omgang met bronnen vereist oplettendheid en een gezond wantrouwen van de lezer.
Achter elke bron gaat namelijk een auteur schuil met zijn of haar persoonlijke overtuigingen
en denkbeelden. Van sommige is de auteur zich zelf bewust, van andere wordt de lezer zich
bewust. Zulke denkbeelden zijn echter niet alleen persoons-, maar ook tijdgebonden. Dit
houdt in dat zij op zeker moment achterhaald worden door nieuwe ideeën, waardoor de
oudere bron al gauw gedateerd lijkt. Dat hoeft niets te zeggen over de kwaliteit, maar toch is
er bij de samenstelling van de teksten binnen het thema ‘Wat van ver komt …’ naar
gestreefd om zoveel mogelijk recente bronnen te geven. De lezer moet zich er van bewust
zijn dat dit thema niet bedoeld is als een canon. Het moet hem helpen en stimuleren om zich
in de vier onderwerpen en hun samenhang te oriënteren.
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GENERIEKE TEKSTEN - HET NABIJE OOSTEN
Het Nabije Oosten1 is in tal van opzichten de bakermat van het Westen, hoe paradoxaal dat
ook klinkt. De klassieke Griekse cultuur, over het algemeen aangeduid als de start van de
westerse beschaving, is op haar beurt gestoeld op oudere ‘Griekse’ beschavingen die op
verschillende manieren banden hadden met het Nabije Oosten. Enerzijds vertoonde het volk
van de vroegste beschaving in Griekenland, de Minoïers, verwantschap met volken uit KleinAzië en Egypte. Daarnaast onderhielden ze belangrijke handelsbetrekkingen met de
Cycladen en met grotere beschavingsgebieden zoals het Oude Egypte, Anatolië en Kanaän.
In het Nabije Oosten bevinden zich ook de bronnen van het christendom. Als gevolg van de
ineenstorting van het Romeinse rijk, eerst door de ondergang van het West-Romeinse rijk in
de vijfde eeuw en vervolgens door de verovering van het Nabije Oosten op het OostRomeinse rijk door de Arabieren, was het Westen afgesneden van het Heilige Land, waar
Jezus van Nazareth had geleefd en was gestorven. Dit was een van de redenen om in de
elfde eeuw de kruistochten te beginnen. Met wisselend succes; op de lange termijn kon men
het Heilige Land niet behouden.
Het Iberisch schiereiland werd aan het begin van de achtste eeuw veroverd door de
Arabieren. Sindsdien leefden hier vier groepen naast elkaar: Arabieren, tot de islam
bekeerde inwoners, christenen die hun cultuur mengden met die van de Arabische cultuur en
Joden. Vanaf de elfde eeuw werden de Arabieren geleidelijk teruggedrongen. De Arabische
cultuur heeft echter een blijvende invloed gehad op de kunst en architectuur van dit gebied.
De voormalige moskee in Córdoba, de Mezquita, is daarvan het bekendste voorbeeld. Deze
status ontleent de Mezquita aan het feit dat een van de belangrijke kenmerken van de
islamitische (bouw)kunst, een rijke ornamentiek gebaseerd op wiskundige patronen, hier in
ruime mate aanwezig is. Dit kenmerk van de islamitische kunst, ontstaan door het religieuze
verbod op het afbeelden van levende wezens, vormt een van de meest opvallende
verschillen met de westerse kunst en veroorzaakt dan ook vaak een spanningsveld tussen
beide culturen.
Na de succesvolle Reconquista (herovering) van het Iberisch schiereiland, bedreigden de
Osmaanse Turken Europa in het zuidoosten. Eeuwenlang joeg hun geleidelijke opmars op
de Balkan de christelijke Europeanen vrees aan. De Osmanen waren de gevreesde Ander.
Pas in 1683 werd hun opmars bij Wenen gestuit, waarna zij geleidelijk werden
teruggedrongen.
Gedurende al deze eeuwen bezat men in Europa geen getrouw beeld van het Nabije
Oosten. Wat Europeanen zich bij het eigentijdse Nabije Oosten voorstelden, werd meestal
gevoed door angst en afkeer en berustte veelal op fantasie. Het curieuze is echter dat het
Nabije Oosten tegelijkertijd als onderwerp van religieuze kunst in vrijwel elk object opdook.
Of het nu om Christus’ geboorte, zijn kruisiging of om enig ander Bijbels onderwerp ging, elk
kerkelijk thema was gesitueerd in het Nabije Oosten. In moderne ogen is het des te
opmerkelijker dat geen enkele kunstenaar moeite leek te doen om het Nabije Oosten
authentiek weer te geven. Zuid-Nederlandse schilders plaatsten de Bijbelse gebeurtenissen
in een Vlaams landschap.
Het westerse beeld van het Nabije Oosten is aan vele veranderingen onderhevig geweest. In
de Middeleeuwen overheerste bij Europeanen afkeer van een cultuur en een geloof, die hen
niet alleen vreemd waren, maar die ook nog de heiligste plaatsen van het christendom in hun
macht hadden. In de loop van de achttiende eeuw vond een voorzichtige kentering plaats.
Afkeer maakte plaats voor nieuwsgierigheid, verwondering en bewondering. Hieruit
ontwikkelde zich wat het Oriëntalisme is gaan heten. Dit is het onderwerp van het tweede
blok (B). In het eerste blok (A) staat de verhouding tussen westerse en oosterse kunst in de
voorafgaande eeuwen centraal.

1

Binnen het thema ‘Wat van ver komt …’ worden afwisselend de termen het ‘Nabije Oosten’ en ‘de Oriënt’
gebruikt. Hiermee wordt de Arabisch-islamitische wereld rondom de Middellandse zee aangeduid. Van Marrakesh
tot Isfahan en van Istanbul tot Mekka.
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A
Ca. 1470-1800
Rond het midden van de vijftiende eeuw restte van het Byzantijnse Rijk, het voormalige
Oost-Romeinse rijk, alleen nog de stad Constantinopel, het tegenwoordige Istanbul. De
verovering door de Turken onder leiding van Mehmed II was nog slechts een kwestie van
tijd. In het voorjaar van 1453 begon het beleg.
Throughout Europe, the fall of Constantinople in 1453 was recognised as a catastrophe
for Christian civilisation. In a Latin elegy, the Venetian humanist Lauro Querini
lamented: “In these sad times, the ancient, noble and rich city, once capital of the
Roman Empire and mistress of all the Orient, has been seized by cruel barbarians,
sacked for three days and reduced to a state of miserable slavery.”
In accounts of the conquest, Italians called the Byzantines ‘Greeks’, whereas the
Greeks, such as the historian Kritovoulos, referred to themselves as ‘Romans’ –
highlighting the role of Constantinople as a cultural fulcrum.
After the Christian capitulation and two days of plunder by the invading Ottoman troops,
Mehmed II himself entered the city, and, as Kritovoulos recounts, “looked about to see
its great size, its grandeur and beauty, its teeming population, its loveliness, and the
costliness of its churches and public buildings and of the private houses”. At once he
halted the destruction and set about the transformation of Constantinople into his new
capital. According to Kritovoulos, Mehmed encouraged Christians, Jews and Muslims
alike to repopulate the city. Nonetheless it is clear that the Sultan wanted to redefine
the capital as Ottoman and unambiguously Muslim. On the prominent site of the historic
Church of the Holy Apostles Mehmed founded a new mosque, named the Fatih
Mosque after his own title, meaning ‘conqueror’. Founded by Constantine and rebuilt
under Emperor Justinian, Holy Apostles was recognised as the prototype for Venices
own apostolic church of St Marks, giving added poignancy to its obliteration. The new
Fatih Mosque was built between 1463 and 1470 by the architect Sinan-i Atik, probably
a Greek.
After the fall of Constantinople, with typical pragmatism, the Venetians lost no time in
renegotiating their trading privileges with the new Ottoman regime. Meanwhile, their
commercial links with the lands of the Mamluk Sultans, who ruled Egypt and Syria until
their annexation by the Ottomans in 1517, continued unabated. The records of the
chaplain-notary to the Venetian colony in Damascus in 1455-7 reveal intense trading
activity, even in the immediate aftermath of the fall of Constantinople. Around seventy
named Venetians are recorded there in this single three-year period, some of them
semi-permanent residents. Indeed, the threat of Ottoman expansion helped to unite
Venetian and Mamluk interests, and Venice would later seek other alliances with
Matthias Corvinus2, King of Hungary, and Uzun Hasan, the Aqqoyunlu ruler of eastern
Anatolia and Iran.
In the decades following the fall of Constantinople, intense diplomatic relations between
Italy, Hungary and the Ottoman Empire opened up new lines of cultural exchange. As
Corvinus patronised Italian artists, so, too, Mehmed II established contacts with various
Italian states, and both rulers, apparently, employed the Bolognese architect and
engineer Aristotele Fioravanti. A letter written by the humanist Filelfo in 1465 records
that the Florentine architect Filarete, then employed by the Sforza rulers of Milan, was
about to sail for Istanbul. “Although there is no other evidence for this visit, its possible
impact has been detected in the Ionic arcade of Mehmed’s Treasury-Bath wing in the
Topkapl Palace, and in the layout of the Fatih Mosque complex, which resembles
aspects of Filarete’s Ospedale Maggiore in Milan.” The richly illuminated Latin

2

Matthias Corvinus was een van de meest vooraanstaande patronen van de Renaissance buiten Italië zelf. Door
later oorlogsgeweld zijn de sporen van zijn mecenaat in Hongarije grotendeels gewist.
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translation of Filarete’s treatise on architecture, originally made for Corvinus in Venice
since 1490, offers further evidence of this fertile period of exchange.
Bron: Caroline Campbell, A. Chong, Bellini and the East, London 2005, p. 16
De vrees van veel christenen werd niet geheel bewaarheid: met Constantinopel ging het
christendom in het voormalige Byzantijnse Rijk niet helemaal verloren. Mehmed maakte de
stad tot hoofdstad van zijn rijk en de veroveraars voerden het milletsysteem in, dat nietislamitische gelovigen hun eigen wettelijke regels garandeerde. De afzonderlijke religieuze
groepen (joden en de verschillende richtingen in het oosterse christendom als de Armeensen Grieks-orthodoxen) werden elk onder de eigen jurisdictie van hun hoogste geestelijk
leider gelaten. Mede hierdoor kon Constantinopel het kruispunt tussen Oost en West blijven.

B

Ca. 1800-1920

Oriëntalisme
De westerse belangstelling voor het Oosten kreeg in de negentiende eeuw een geheel ander
karakter. De Oriënt werd een mode en dit verschijnsel noemen we Oriëntalisme. Hoe dit
vorm kreeg staat beschreven in het boek Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de
Nederlandse cultuur. Circa 1800-1920 (2008) van de Nederlandse kunsthistoricus Jan de
Hond. Hoewel De Hond zich voornamelijk bezighoudt met de Nederlandse oriëntalisten, was
hun belangstelling natuurlijk ingebed in een internationale beweging.
Rond 1800 trad er een definitieve verandering op in de internationale
machtsbalans tussen het Westen en het Oosten. Napoleons veldtocht naar
Egypte (1798) maakte overduidelijk dat de politieke en militaire kracht van het
eens zo gevreesde Ottomaanse Rijk tanende was. Stonden de Turken in 1683
nog voor de poorten van Wenen, ruim een eeuw later hadden ze geen
antwoord op de invasie van de Fransen en konden ze alleen met hulp van een
andere Europese grootmacht, Groot-Brittannië, Napoleons opmars een halt
toe roepen. Hoewel diens interventie uiteindelijk weinig succesvol was, vormde
deze wel het begin van een niet-aflatende westerse bemoeienis met de Oriënt.
In 1830 veroverden de Fransen Algerije. Het Ottomaanse Rijk desintegreerde
nu steeds verder en vanaf 1880 ging het zelfs heel hard: het ene na het
andere gebied kwam in handen van de Europese mogendheden. Rond 1920
restte van het Ottomaanse Rijk alleen Turkije nog als een onafhankelijke staat.
De politiek-militaire interventies gingen vaak hand in hand met de
vermeerdering van de economische belangen van het Westen in de regio. Het
Oosten was altijd al een belangrijke handelspartner geweest, maar nu werd
het ook een lucratieve afzetmarkt voor industriële producten. Westerse
kapitalisten investeerden in oosterse grondstoffen en Europese bedrijven
waren betrokken bij grote infrastructurele projecten als het Suezkanaal of de
aanleg van spoorlijnen.
De groeiende politiek-economische invloed van het Westen gecombineerd met
de snel verbeterende transport- en verblijfsmogelijkheden, zorgden ervoor dat
een reis naar het Oosten voor steeds meer Europeanen tot de mogelijkheden
ging behoren. In de eerste helft van de negentiende eeuw waren grote delen
van de Oriënt voor westerlingen zo goed als onbereikbaar vanwege de
ontoegankelijkheid of de onveiligheid van het gebied. Enkele decennia later
werden er reeds groepsreizen georganiseerd naar het Heilige Land en
toeristencruises over de Nijl, was het niet ongewoon om als gefortuneerd
westerling te overwinteren in Algerije of Egypte en kenden steden als Istanbul,
Caïro en Algiers grote westerse wijken met westerse voorzieningen en een
mondaine, internationale sfeer.
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Hoewel Nederland geen koloniën had in de Oriënt en ook zijn economische
belangen in deze regio veel geringer waren dan die van andere Europese
mogendheden, zoals Frankrijk, Engeland of Italië, ondervonden Nederlandse
reizigers in het Oosten natuurlijk wel de gevolgen van de grotere politiekeconomische invloed van het Westen in de regio. Bovendien was Nederland
wel een belangrijke koloniale macht in Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika en WestAfrika. In de negentiende en vroege twintigste eeuw veranderde de aard van
het Nederlandse kolonialisme. Dit had niet alleen gevolgen voor de verhouding
tot de gekolonialiseerde landen en de eigen koloniën, maar indirect ook voor
de beeldvorming over de Oriënt. Zo waren, zoals we nog zullen zien, de
Japanse overwinning op Rusland (1904-1905) en de mogelijke consequenties
daarvan voor Nederlands-Indië, van grote invloed op de wijze waarop
Abraham Kuyper het Oosten benaderde.
Niet alleen op politiek-economisch, maar ook op cultureel gebied vormde
Napoleons Egyptische avontuur een mijlpaal voor de oost-west relaties. In het
kielzog van de Franse troepen trok onder leiding van Dominique Vivant Denon
een klein leger geografen, ingenieurs, archeologen en kunstenaars
oostwaarts. Zij moesten de Oriënt wetenschappelijk en artistiek in kaart
brengen. Dit resulteerde in de beroemde 23-delige Description de l'Egypte
(1809-1828), een lijvig standaardwerk dat vooral aandacht schonk aan het
faraonische Egypte, maar waarin ook de eigentijdse oosterse samenleving
uitvoerig werd beschreven. Die culturele en wetenschappelijke belangstelling
voor de historische en de eigentijdse Oriënt nam na Napoleon alleen maar
verder toe. De oriëntalistiek wist zich in de negentiende eeuw een vaste plaats
te verwerven binnen het curriculum van de belangrijkste Europese
universiteiten. Er werden gespecialiseerde tijdschriften uitgegeven,
internationale congressen georganiseerd en oriëntalistische genootschappen
opgericht. Op het gebied van de wetenschappelijke oriëntalistiek bleef
Nederland bepaald niet achter met internationaal hoog aangeschreven
oriëntalisten als Reinhart Dozy, Michaeljan de Goeje en Christiaan Snouck
Hurgronje.
Al sinds de late achttiende eeuw werd het enthousiasme voor de Oriënt verder
gestimuleerd door de opkomst van de romantiek. Voor romantische schrijvers
en kunstenaars, met hun voorliefde voor passie, heroïek en felle
tegenstellingen, was de Oriënt, met zijn sensuele haremvrouwen, stoere
bedoeïenen en wilde hartstochten, een ideale plaats voor de lokalisatie van
hun eigen idealen en dromen. Het Oosten werd een heuse hype.
Oriëntalistische romans, gedichten, toneelstukken, opera’s, schilderijen,
sculpturen, keramiek, meubels, fotografie en architectuur: geen enkel genre
bleef gevrijwaard van deze oosterse rage. Meer dan een eeuw lang bleef het
Oosten een telkens terugkerend thema in de westerse kunsten. Lang is
beweerd dat de romantiek grotendeels aan Nederland is voorbijgegaan, maar
recente studies wijzen erop dat Nederland wel degelijk een eigen romantische
beweging heeft gehad. Die Nederlandse romantiek heeft zich weliswaar niet
altijd zo extreem geuit als de Franse, maar dat betekent nog niet dat ze hier
geen wortel heeft geschoten. Bepaalde aspecten van de romantische
levenshouding hebben ook hier de hang naar het exotische en de interesse
voor de Oriënt gestimuleerd.
Als eindpunt van deze studie is gekozen voor de jaren rond 1920.
Internationaal gezien was het Europese kolonialisme toen op zijn hoogtepunt.
[…]
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse
cultuur. Circa 1800-1920, Leiden 2008, p. 18-p. 19
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De visie op het westerse oriëntalisme is met name gevormd door de Palestijns-Amerikaanse
schrijver Edward Said. Zijn boek Orientalism uit 1978 lokte felle debatten uit. Waarom,
kunnen we lezen in het boek van De Hond.
Het Oriëntalisme debat
De westerse beeldvorming van het Oosten heeft de afgelopen decennia volop in de
wetenschappelijke belangstelling gestaan. Als de meest invloedrijke, maar ook meest
omstreden studie op dit gebied geldt nog steeds Edward Saïds Orientalism uit 1978.
Voor Saïd verwees de term oriëntalisme niet alleen naar de academische discipline die
de Oriënt tot onderwerp had: de oriëntalistiek. Oriëntalisme was voor hem ook een
typisch westerse denkwijze, die gekenmerkt werd door de veronderstelling dat het
Oosten wezenlijk en onoverbrugbaar anders was dan het Westen. Tussen oost en west
liep een absolute scheidslijn en de verschillen tussen beide werden gedefinieerd als
onveranderlijke essenties: statisch/dynamisch; irrationeel/rationeel; natuur/cultuur,
onbeschaafd/beschaafd; sensueel/kuis; despotisch/democratisch et cetera. Met behulp
van dergelijke stereotypen, die volgens Saïd teruggingen tot de klassieke oudheid,
werd het Oosten tot de absolute ‘ander’ van Europa gemaakt. Daarbij was het van
essentieel belang zich te realiseren dat dit ‘Oosten’ – net als het ‘Westen’ overigens –
geen natuurlijk feit was, maar in de eerste plaats een menselijke constructie. Een
constructie die tot doel had de superioriteit van het Westen aan te tonen. Verder stelde
Saïd dat het oriëntalisme in de negentiende en twintigste eeuw onlosmakelijk
verbonden was met het westerse imperialisme. Deze recente vorm van oriëntalisme
beschouwde hij als een westerse methode om de Oriënt te controleren en te
overheersen. Om deze relatie tussen kennis en macht te kunnen analyseren, maakte
Saïd gebruik van Michel Foucaults begrip ‘discours’ en Antonio Gramsci’s notie van
hegemoniale cultuur. Zo kwam hij tot zijn derde definitie van het oriëntalisme: een
hegemoniaal discours waardoor Europa na de verlichting in staat was geweest de
Oriënt politiek, maatschappelijk, militair, ideologisch, wetenschappelijk en verbeeldend
te beheersen – en zelfs te produceren. Dit oriëntalisme was zo invloedrijk dat volgens
Saïd niemand nog kon denken over, of handelen in de Oriënt zonder daarbij rekening
te houden met de beperkingen die het oriëntalistische vertoog aan dit denken en
handelen oplegde. En dat gold dus niet alleen voor politici, maar ook voor
wetenschappers, reizigers, schrijvers en kunstenaars.
De invloed van Saïds studie valt moeilijk te overschatten. Orientalism groeide in de
Verenigde Staten uit tot een van de kernteksten van nieuwe academische disciplines
als cultural studies en meer in het bijzonder post-colonial studies en colonial discourse
analysis. In het kielzog van de meester probeerde een nieuwe generatie
wetenschappers met behulp van (post-)moderne (literatuur)theorieën aan te tonen hoe
wezenlijk de oriëntalistische literatuur, reisverhalen en schilderkunst doordrenkt waren
van een imperialistische cultuur. Enkele van deze studies leverden verrassende nieuwe
inzichten op, maar na verloop van tijd werden ze steeds meer tot invuloefeningen
volgens vaste sjablonen.
Maar Saïds studie riep ook veel kritiek op. De meeste academische oriëntalisten
reageerden zeer afwijzend. Zij lazen Orientalism, en niet geheel ten onrechte, als een
diskwalificatie van hun professie en sommigen voelden zich zelfs persoonlijk
aangevallen. Dat gold bijvoorbeeld voor Bernard Lewis, wiens werk in Saïds boek naar
voren werd geschoven als een voorbeeld van modern oriëntalisme en werd
gekenschetst als een abjecte verweving van wetenschap en imperialistische politiek.
Saïd en Lewis voerden een uiterst venijnige polemiek in de New York Review of Books.
Niet alle oriëntalisten reageerden zo fel als Lewis en velen erkenden dat hun discipline
niet vrij was van politieke beïnvloeding – welke tak van wetenschap is dat wel? – maar
ook onder hen was er een algemeen gevoelen dat Saïd individuele wetenschappers
rücksichtslos over één kam had geschoren en ten onrechte de integriteit van een heel
vakgebied in twijfel had getrokken door te stellen dat de academische oriëntalistiek een
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verwrongen beeld schetste van het Oosten en een handlanger was van het westerse
imperialisme.
Vanuit de historische wetenschappen klonk het verwijt dat Saïds oriëntalisme een veel
te homogene en monolithische constructie was. Deze critici wierpen Saïd voor de
voeten dat zijn beeld van het Westen veel te eenzijdig en stereotiep was en dat hij
geen oog had voor de verschillen, nuances en tegengeluiden binnen de westerse
cultuur. Volgens hen had Saïd precies gedaan wat hij de westerse oriëntalisten zo had
verweten, namelijk een immens gebied met een zeer heterogene cultuur – in dit geval
het Westen en niet het Oosten – terugbrengen tot enkele onveranderlijke essenties. De
historici riepen juist op om bij de analyse van het oriëntalisme meer aandacht te
schenken aan veranderingen door de tijd, de rol van individuele personen, nationale
verschillen en sociaal-politieke contexten. John MacKenzie, die met Orientalism:
history, theory and the arts een van de meest scherpzinnige en bruikbare kritieken op
Saïd schreef, wees er bijvoorbeeld op dat de ontwikkeling van het oriëntalisme in de
kunsten helemaal niet gelijk opliep met die van het Europese imperialisme: het
artistieke oriëntalisme beleefde zijn hoogtepunt lang voordat het imperialisme rond
1880 goed op gang kwam.
Daarnaast verwierp MacKenzie Saïds homogene visie op de imperialistische cultuur.
Deze was volgens de koloniaal historicus helemaal niet statisch, maar juist instabiel,
heterogeen en tegenstrijdig. De westerse omgang met de Oriënt was dan ook veel
complexer dan Saïd had gesuggereerd. Natuurlijk speelde het imperialisme daarbij een
belangrijke rol, maar dat was niet de enige factor. Zo toonde MacKenzie aan dat in de
oriëntalistische kunsten geen sprake was van een eenvoudig eenrichtingsverkeer. Het
was juist een proces van wederzijdse beïnvloeding, waarbij westerse kunstenaars zich
diepgaand en oprecht lieten inspireren door oosterse voorbeelden.
Bovendien ging het bij het oriëntalisme uiteindelijk niet zozeer over de ‘ander’, maar
veeleer over het ‘zelf’. Het kon daarom alleen begrepen worden tegen de achtergrond
van specifieke ontwikkelingen binnen de Europese cultuur. Veel oriëntalistische kunst
getuigde van een zeer kritische kijk op de eigen beschaving. Sommige kunstenaars
gebruikten het beeld van de ‘onbedorven’ Oriënt om de lelijkheid of de decadentie van
het industriële, kapitalistische Westen aan de kaak te stellen, terwijl andere droomden
over het sensuele Oosten als een alternatiefvoor de bekrompenheid van het bourgeois
Europa. Ook ‘interne’ stilistische en iconografische motieven speelden een rol, zoals
het streven naar vernieuwing binnen de decoratieve kunsten, het verlangen naar een
ander kleurgebruik of de behoefte aan een feller en egaler licht. En natuurlijk was er
ook nog het fenomeen mode: Europa kende in de negentiende en vroegtwintigste eeuw
verschillende oosterse revivals die ervoor zorgden dat ontwerpers en kunstenaars
massaal de steven oostwaarts wendden omdat het ‘in’ was en de markt er om vroeg.
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse
cultuur. Circa 1800-1920, Leiden 2008, p. 12-p. 14
Wat het oriëntalisme was en wat de Oriënt heeft betekend voor het negentiende-eeuwse
Europa kunnen we nalezen in het boek van De Hond. Het gaat hierbij om vier noties.
Allereerst is dat het begrip dat gebaseerd is op het feit dat de Bijbel zich afspeelt in het
Nabije Oosten.
Eeuwenlang was Europa vooral geïnteresseerd in het Oosten, omdat het het land van
de Bijbel was. In Palestina, en met name in Jeruzalem, lagen de meest heilige plaatsen
van het christendom, direct verbonden met het leven, de dood en de verrijzenis van
Jezus. Al vanaf de tweede eeuw van de christelijke jaartelling reisden
bedevaartgangers uit het Westen naar deze heiligdommen. Zelfs toen in de zevende
eeuw Palestina onder islamitisch gezag kwam – en de unieke situatie ontstond dat het
kernland en de bron van het christendom buiten de christelijke wereld kwam te liggen –
kon dat niet verhinderen dat westerse pelgrims naar het Heilige Land bleven trekken.
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Pas met de reformatie kwam het nut van een bedevaart ter discussie te staan. De
protestanten zwoeren de fysieke pelgrimage af en vervingen deze door een spirituele
zoektocht. Het echte beloofde land lag in de harten van de mensen, aldus Luther. De
protestanten concentreerden zich voortaan op het Woord Gods, de Bijbel, en niet
langer op het land Gods, Palestina. Tegelijkertijd liep in de zeventiende en vooral in de
achttiende eeuw ook onder katholieken het animo terug om naar Jeruzalem te
pelgrimeren.
In de negentiende eeuw echter werd het Heilige Land ‘herontdekt’ en kwam het
eigentijdse Palestina weer volop in de belangstelling van de westerse christenen te
staan. Deels was dat te verklaren uit de snel groeiende politiek-militaire en
economische betrokkenheid van het Westen bij de regio. Het begon in 1799 met de
mislukte poging van Napoleon om Acre te veroveren en het eindigde in 1917 toen
Palestina definitief een Brits mandaat werd. In de tussenliggende periode nam de
westerse invloed gestaag toe en verbeterden de reismogelijkheden voor westerlingen
aanzienlijk. Toch lag de belangrijkste reden voor de hernieuwde interesse in het Heilige
Land niet in deze meer praktische voordelen, maar in het veranderende religieuze
klimaat in Europa, waarbij met name de interpretatie en de status van de Bijbel een
cruciale rol speelden.
De humanistische filologen uit de zestiende en zeventiende eeuw hadden de Bijbel –
althans in methodologisch opzicht – reeds behandeld als een gewone literaire tekst. Ze
zuiverden het Oude en het Nieuwe Testament van latere wijzigingen en toevoegingen
en gingen op zoek naar de oerversie van de Bijbeltekst. Daarbij maakten zij dankbaar
gebruik van het Arabisch, dat net als het Hebreeuws en het Aramees een Semitische
taal was en dus een belangrijk hulpmiddel kon zijn bij de speurtocht naar de
oorspronkelijke tekst. De universiteit van Leiden groeide mede daardoor in de
zeventiende en achttiende eeuw uit tot een centrum van wetenschappelijke arabistiek,
met internationaal befaamde geleerden als Thomas Erpenius (1584-1624), Jacob
Golius (1596-1667) en Albert Schultens (1686-1750).
De negentiende-eeuwse Bijbelwetenschappers continueerden en verfijnden deze
taalkundige methoden, maar lieten het niet bij tekstkritiek alleen. Zij stortten zich ook op
een nieuwe inhoudelijke interpretatie. Voor velen van hen was de Bijbel niet langer het
woord Gods, maar, net als elke andere literaire bron, een tekst die geschreven was in
een specifieke tijd en een specifieke context en die ook als zodanig geïnterpreteerd
moest worden. De Bijbel was dus bovenal een oosters boek: geschreven door
oosterlingen, voor oosterlingen. Meer kennis van de geografische, sociale,
maatschappelijk en historische context waarbinnen de Bijbelteksten waren ontstaan en
hadden gefunctioneerd, zou ook bijdragen aan een beter begrip van de tekst. Deze
historisch-kritische methode nam rond 1800 in Duitsland een grote vlucht. Radicale
exegeten stelden daar zelfs de historiciteit van de Bijbel ter discussie. De meest
spectaculaire, maar ook meest omstreden resultaten van deze nieuwe historischkritische methode waren twee biografieën van Christus: Das Leben Jesu uit 1835 door
David Friedrich Strauss (1808-1874) en La vie de Jésus uit 1863 door Ernest Renan
(1823-1892). Renan wilde in zijn studie de historische Jezus weergeven in zijn
natuurlijke milieu: het Palestina van de eerste eeuw. Daarom reisde hij ter
voorbereiding van zijn biografie eerst zelf naar het Heilige Land. Renan verwierp alle
bovennatuurlijke aanspraken van de Bijbel. De evangeliën beschouwde hij als mythen
en niet als betrouwbare historische bronnen.
Tegelijkertijd rees er ook verzet tegen de rationalistische interpretaties van de Bijbel.
Met name in de Angelsaksische wereld ontstonden allerlei evangelische bewegingen
die juist vast wensten te houden aan een letterlijke interpretatie. Voor hen was en bleef
de Bijbel het woord van God waaraan niet te tornen viel. In hun streven de historiciteit
van de Bijbel aan te tonen, wendden ook zij in de negentiende eeuw hun steven
oostwaarts. In Palestina lagen immers de bewijzen voor de letterlijke waarheid van de
Bijbel voor het oprapen. Het is enigszins ironisch dat zij daarbij gebruikmaakten van
dezelfde wetenschappelijke methoden en disciplines, zoals de moderne geografie,
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archeologie en vergelijkende taalwetenschap, die er nu juist de oorzaak van waren dat
voor andere westerlingen de authenticiteit van de Bijbel aan het wankelen was
gebracht. Zo werd het Heilige Land in de negentiende eeuw een strijdperk tussen de
aanhangers van de moderne historisch-kritische Bijbelexegese en de rechtzinnige
verdedigers van een letterlijke Bijbelinterpretatie. Beide kampen haalden hun
ammunitie in het eigentijdse Palestina.
De gevolgen van de moderne historisch-kritische exegese bleven niet beperkt tot
Bijbelwetenschappers en theologen. Het nieuwe religieuze klimaat beïnvloedde ook de
reizigers naar het Heilige Land: hun perceptie van het eigentijdse Palestina werd mede
getekend door de inzichten van de moderne Bijbelkritiek – of ze het nu daarmee eens
waren of juist niet. Ten slotte liet de historisch-kritische exegese ook zijn sporen na in
de verbeelding van het Heilige Land in de literatuur en de visuele kunsten: van gewijde
poëzie tot Bijbelillustraties en devotieparken.
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse
cultuur. Circa 1800-1920, Leiden 2008, p. 26-p. 27
Van een geheel andere orde was het beeld van het sensuele Oosten.
Schaars geklede haremdames die smachtend wachten op het moment dat de sultan
hun slaapvertrek binnentreedt; wellustige odalisken die in het geheim minnaars
ontvangen; en onschuldige meisjes die gevangen zitten tussen de muren van het
serail, volledig overgeleverd aan de grillen van hun meester. Het Oosten wordt in het
Westen al meer dan duizend jaar geassocieerd met sensualiteit en verleidelijkheid,
maar ook met wellust, seksuele uitspattingen en vrouwenonderdrukking. Seksuele
zeden worden, naast religieuze opvattingen, ervaren als het meest eigen, het meest
typerend voor een samenleving. Afwijkende seksuele praktijken worden daarom sterk
uitvergroot. Tegenover de eigen seksuele moraal stelt de meerderheid de verdorven
gewoontes van de ander, met de bedoeling de morele verhevenheid van de
vaderlandse zeden aan te tonen. Terwijl een minderheid juist droomt van de erotische
vrijheden elders om de bekrompen moraal thuis te ontvluchten. Meer dan welke cultuur
ook, werd de Oriënt gezien als Europa’s seksuele tegenpool. Deels is dat te verklaren
uit daadwerkelijke verschillen: de islamitische culturen hadden inderdaad deels andere
zedelijke opvattingen. Zo stond de islam polygamie toe en kende het Oosten harems.
Bovendien stond de islam in principe niet afwijzend tegenover zinnelijk genot, in
tegenstelling tot het christendom dat seksualiteit zelfs binnen het huwelijk alleen
accepteerde als deze de voortplanting diende. En ten slotte bestond er in sommige
delen van de Oriënt een grotere openheid over homoseksuele relaties. Maar de
verschillen werden ook schromelijk overdreven. Ook in de Oriënt was de seksuele
omgang onderworpen aan strikte regels en gewoonten; polygamie was er veel minder
verbreid dan in het Westen werd gedacht en beperkt tot vier officiële echtgenotes, en
de meeste harems waren lang niet zo spectaculair als in de verbeelding van de
Europeanen, die het grote serail van de sultan in Istanbul als maatstaf namen.
Dat alles werd mede veroorzaakt doordat de feitelijke kennis over het leven van de
vrouw in de oosterse harems lange tijd erg gering was. De vrouwenverblijven waren
immers verboden terrein voor westerse mannen en hun informatie daarover was dus
van horen zeggen. Pas in de achttiende eeuw verschenen de eerste
ooggetuigenverslagen van Europese vrouwen die wel toegang hadden tot de oosterse
harems. Maar zelfs toen er in de loop van de negentiende eeuw steeds meer
harembeschrijvingen beschikbaar kwamen, bleef men in Europa vaak halsstarrig
vasthouden aan de oude stereotypen. De behoefte om te geloven in de harem als een
schrikbeeld van oosterse vrouwenonderdrukking of juist als ultieme erotische droom,
was vaak sterker dan de werkelijkheid. De harems in de westerse kunst en literatuur
waren in de eerste plaats ‘harems of the mind'.
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Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse
cultuur. Circa 1800-1920, Leiden 2008, p. 198
Een derde typering van het Oosten die we bij De Hond treffen is het ‘fantastische’ Oosten.
Het Oosten was niet alleen het land van de Bijbel, maar ook het land van de
verbeeldingskracht: een sprookjesachtig oord met toverpaleizen, djinns, magische
lampen en ongelofelijke avonturen. In het Oosten was alles larger than life, in het
Oosten regeerde de fantasie.
Dit fantastische Oosten sloot perfect aan bij de groeiende interesse in het
sprookjesachtige en het bizarre in het laatachttiende- en vroegnegentiende-eeuwse
Europa. In 1786 schreef William Beckford (1760-1844) de roman Vathek, een keerpunt
in de westerse verbeelding van het Oosten. Beckford brak met het Oriëntbeeld van de
verlichting, dat sterk belerend en moraliserend was. Daarvoor in de plaats bood hij de
lezer een zwartgallig sprookje waarin niets te absurd of te ongeloofwaardig was.
Tijdgenoten meenden dat Beckford er knap in geslaagd was het bijzondere karakter
van de oosterse vertelling te bewaren: ‘namelijk, dat niet alleen de wetten van de
natuur en de waarschijnlijkheid worden overschreden, maar dat zelfs de grenzen van
het mogelijke worden overstegen en dingen worden verondersteld die elke verbeelding
te boven gaan’. Vathek was daarmee een voorbode van het romantische oriëntalisme.
Radicale romantici hadden geen behoefte aan stichting; ze wilden niets liever dan het
brave, gereguleerde, rationele bestaan de rug toe keren om – al was het maar in
gedachte – zich te laven aan andere werelden, andere werkelijkheden, zoals ze die
onder andere meenden te zien in het grillige, hartstochtelijke en fantastische Oosten.
Rond 1800 werd de fantasie beschouwd als een onmisbare eigenschap voor de ware
kunstenaar. De oosterlingen golden als een volk met een uitzonderlijke
verbeeldingskracht, hetgeen wel bleek uit hun dichtkunst, die nu heel Europa
veroverde. Westerse letterkundigen en dichters bewonderden vooral de Arabische
poëzie uit het pre-islamitische en vroeg-islamitische tijdperk. Zij zagen in deze poëzie
van de verbeelding een krachtig voorbeeld ter vernieuwing van de westerse literatuur.
In de jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw kon de Arabische poëzie zelfs
een rol gaan spelen in het romantiekdebat. Tegenstanders van de strakke regels en de
vormvastheid van het classicisme verwezen naar de schoonheid en de kracht van de
oosterse gedichten, waarin de dichter zich niet liet binden door wetten, maar zijn
fantasie de vrije loop liet.
Deze voorliefde voor de Arabische dichtkunst beperkte zich natuurlijk tot een kleine, zij
het invloedrijke, culturele elite. Het grote publiek, dat veel minder geïnteresseerd was in
poëticale discussie, maakte vooral via de Duizend-en-een-nacht kennis met de
oosterse verbeeldingskracht. Voor het eerst vertaald in het Frans tussen 1704 en 1717
bleven deze verhalen ook in de negentiende eeuw razend populair. Er verschenen
talloze nieuwe vertalingen en bewerkingen van de nachtvertellingen, niet alleen voor
een volwassen lezerspubliek, maar ook voor de jeugd. De Oriënt van de Duizend-eneen-nacht inspireerde beeldend kunstenaars en architecten, maar ook toneelschrijvers,
operacomponisten en decorbouwers tot de meest fantastische producten. Zij zagen de
Oriënt als een sprookjesachtige wereld van sultans en tovenaars, van optochten en
feesten. Rond dit spectaculaire Oosten hing een vrolijke sfeer van pracht en praal,
ontspanning en verwondering.
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse
cultuur. Circa 1800-1920, Leiden 2008, p. 142
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Een heel ander beeld van het Oosten ontstond ten gevolge van de achttiende-eeuwse
Verlichting in Europa.
Het achttiende-eeuwse verlichtingsdenken zag de geschiedenis als een proces, een
route naar een steeds betere toekomst. Dit vooruitgangsdenken beïnvloedde ook de
westerse visie op andere volken. Andere culturen werden niet alleen ‘ruimtelijk’ (niet
hier) maar ook ‘temporeel’ (niet nu) van het Westen onderscheiden. Ze kregen een
plaats toegewezen op de beschavingsladder en daarmee ook op de tijdbalk. Op de
hoogste tree van de beschavingsladder stond natuurlijk de Europese cultuur, die ook
op de tijdbalk voorop liep. Niet- westerse beschavingen werden verbannen naar de
voorgeschiedenis van Europa. Zij bevonden zich in een primitiever stadium van de
mensheid, dat Europa inmiddels al was ontgroeid. Hen werd ‘gelijktijdigheid’ met het
Westen ontzegd.
Ook het Oosten stond lager op beschavingsladder dan Europa. Weliswaar niet
helemaal onderaan - het Westen moest erkennen dat het Ommayadische Damascus
en het Abbassidische Bagdad een hoge culturele en wetenschappelijke bloei hadden
gekend – maar zeker niet op het eigentijdse niveau van Europa zelf. En een treedje
lager op de ladder betekende ook een stapje terug op de tijdbalk: het Oosten was dan
wel niet prehistorisch, maar in ieder geval wel premodern. Het besef ‘voorop’ te lopen
voedde het Europese superioriteitsgevoel ten opzichte van de Oriënt, die zijn beste tijd
inmiddels wel gehad had. Dit kon verregaande consequenties hebben, want politici
gebruikten het idee van een ‘achterlijk’ Oosten om het westerse imperialisme te
legitimeren: alleen dankzij westers ingrijpen konden de oosterse culturen toegang
krijgen tot de zegeningen van de moderne beschaving, konden zij opgetild worden tot
het Europese tijdsniveau. Maar de vooruitgang had ook zijn keerzijde. In de
negentiende eeuw groeide het onbehagen met de eigen tijd en velen realiseerden zich
dat kostbare waarden voorgoed verloren dreigden te gaan. Als gevolg van de
industrialisering veranderde Europa snel, sneller dan ooit tevoren en deze
veranderingen veroorzaakten onrust en onvrede. Critici hekelden de uitwassen van de
moderne, industriële, kapitalistische samenleving: verpaupering, vervreemding, sociale
ontwrichting en slechte woon- en werkomstandigheden. Ook het sterk rationele
karakter van de moderne beschaving riep bij velen een gevoel van onbehagen op. Zij
gingen op zoek naar andere vormen van leven, van zingeving, van religie en mystiek;
een zoektocht die hen zowel buiten de eigen tijd als buiten de eigen ruimte bracht.
Zo ging de modernisering gepaard met een golf van nostalgie: het verlangen naar een
geïdealiseerd verleden, een dorsten naar een meer eenvoudige, harmonieuze of
spirituele samenleving. Velen probeerden te vluchten in de middeleeuwen: een
utopisch tijdperk waarin werklieden met liefde en trots hun ambt uitoefenden, het
moderne kapitalisme de arbeidsverhoudingen nog niet had verziekt en het alledaagse
leven op natuurlijke wijze doordrongen was van een innig religieus besef. Maar die
middeleeuwen – zo ze in die vorm al ooit bestaan hadden – waren voorgoed voorbij en
menigeen besefte dat ze ook nooit meer terug zouden keren. Een andere vluchtroute
leidde naar de Oriënt. In dat statische Oosten leefde men immers nog steeds in het
pre-industriële tijdperk. Het was nog niet bedorven door de moderne cultuur. Hier
konden de westerlingen de lelijkheid en de dodelijke eenvormigheid van het industriële
Europa achter zich laten. Hier hoopten velen de waarden te vinden die in het moderne
Westen allang verdwenen waren: puurheid, gastvrijheid, rust en tevredenheid. Hier
gingen ze op zoek naar een mystieke levenswijsheid als tegenwicht voor het koude
rationalisme. In het Oosten vonden ze een aantrekkelijk alternatief voor het jachtige,
kapitalistische, rationele Westen waar ze zich steeds minder thuis voelden.
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Die oosterse idylle kwam echter steeds meer onder druk te staan. Het industriële
Westen rukte in ras tempo op. Hoewel ze er zelf natuurlijk ook een product van waren,
werd die verwestersing door veel reizigers zeer betreurd: hun ‘onbedorven’ Oosten
dreigde het loodje te leggen. Steeds dieper moesten ze de binnenlanden intrekken op
de vlucht voor de westerse invloed. Vanuit hun wijkplaatsen schreven ze bittere
commentaren vol scherpe en venijnige cultuurkritiek op de moderne, westerse
samenleving.
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse
cultuur. Circa 1800-1920, Leiden 2008, p. 268-p. 269
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SPECIFIEKE TEKSTEN - HET NABIJE OOSTEN
Er wordt nog wel eens vergeten hoe nauw de relaties tussen Oost en West ook in het
verleden zijn geweest. Goede voorbeelden daarvan zijn te vinden in Venetië, een stad die in
de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw mede zo rijk was door haar handelsrelaties met
het Nabije Oosten, en dat ook tot uitdrukking bracht in haar gebouwen. Tegelijkertijd
introduceerden Venetiaanse schilders westerse verworvenheden als perspectief en realisme
aan het Ottomaanse hof. In de achttiende en negentiende eeuw lieten Europese kunstenaars
zich steeds vaker inspireren door oosterse motieven, met ware rages van oriëntalisme in
zowel beeldende kunst als bouwkunst en tuinontwerp als gevolg.
VENETIË TUSSEN OOST EN WEST
De positie van Venetië op het knooppunt van twee belangrijke handelsaders - de route over
land via de Brennerpas naar het noorden en die over de Adriatische Zee naar het oosten had grote betekenis voor de artistieke ontwikkeling van de stad in de late Middeleeuwen. De
visuele culturen van de gotiek en de islam hadden een voorliefde voor plantornament,
puntbogen, delicaat rasterwerk en verfijnd houtsnijwerk in laagreliëf gemeen. Die twee
stromingen kwamen bij elkaar in de middeleeuwse stad van Venetië en vormden daar een
uitzonderlijk rijke traditie van architectuur, of het nu gaat om trofeeën als oosterse
marmerstukken of gebeeldhouwde panelen, of om een meer algemene voorkeur voor kleurig
en rijk bewerkt ornament. Ook gedeelde kenmerken in de bouw van huizen en openbare
ruimtes, zoals een labyrintisch stratenplan, gesloten binnenhoven, dakterrassen en
overdekte balkons, getuigen van contacten tussen ‘thuis’ en de overzeese koloniën.
Sommige van de geïmporteerde oosterse motieven waren ook speciaal bedoeld om een
verband tussen Venetië en het Oosten te leggen, zo stelt Deborah Howard in haar artikel
‘Venice as an “Eastern” City’. Zij geeft vier redenen voor het benadrukken van dat verband.
Allereerst was het Oosten letterlijk en figuurlijk het handelsmerk van Venetië: de
heersende klasse baseerde haar macht al generaties lang op deze handel en wilde dit ook
op een representatieve manier uitdrukken in de architectuur van de stad. Op de tweede
plaats had Venetië de neiging zich te identificeren met het antieke Alexandrië en Egypte,
omdat die plaatsen werden gezien als de authentieke locaties van Bijbelse en klassieke
verhalen. Betekenisvolle objecten uit die gebieden werden naar Venetië gebracht, zoals de
resten van de Heilige Marcus die werden ondergebracht in de San Marco, en de vier
bronzen paarden uit het Hippodroom van Constantinopel, het huidige Istanbul en hoofdstad
van het toenmalige Byzantijnse rijk. Ook de mozaïeken in de San Marco bevatten
verwijzingen naar Egypte.
Ten derde lieten Venetiaanse heersers zichzelf graag vergelijken met de Bijbelse
koning Salomon, die symbool stond voor rechtvaardigheid en wijsheid. Bij de verbouwing
van het Dogenpaleis in de veertiende eeuw werden Bijbelse beschrijvingen van het paleis
van Salomon als leidraad gebruikt. Dat blijkt uit het gebruik van grof gehouwen steen aan de
basis en het fijne metselwerk daarboven, uit de plaatsing van de residentie van de koning
aan het eind van een zuilengalerij, uit de bekleding van de grote hal met cederhouten
panelen, en uit de twee reusachtige zuilen buiten.
Ten slotte was Venetië een belangrijke pleisterplaats voor pelgrims op weg naar het
Heilige Land. Zij meerden hun boten af naast de handelsvloot voor het Dogenpaleis. Venetië
wilde zelf ook graag een soort heilige stad zijn, en organiseerde daarom voor de pelgrims
excursies naar de relikwieën en andere religieuze plekken. Tegelijk wilde de stad ook een
kenniscentrum zijn, waar al die bezoekers kennis konden maken met wat de Venetianen in
het Oosten hadden geleerd en daarvandaan hadden meegebracht.
Om deze redenen zijn in Venetië veel aan de islamitische bouwkunst ontleende
details te vinden, zoals in het Dogenpaleis, de San Marco en andere belangrijke gebouwen.
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Dogenpaleis, Venetië, ca. 1340

Detail Dogenpaleis, Venetië, ca. 1340

Het Dogenpaleis
Het Venetiaanse Dogenpaleis is sinds zijn ontstaan in de negende eeuw meerdere malen
door brand verwoest en herbouwd. Rond 1340 werd dit centrum van het Republikeinse
bestuur vrijwel opnieuw opgebouwd. Anders dan publieke gebouwen elders in Italië, zoals in
rivaliserende steden als Siena en Florence, werd het niet gebouwd als een fort, maar als een
paleis dat openheid moest uitstralen. In een tijd dat de handel met het Oosten bloeide,
‘pronkte’ het nieuwe paleis met de relatie die de machtige en rijke koopliedenklasse met het
Oosten had. De kantelen op het dak hadden geen militaire functie, maar kregen een vorm
van decoratieve versiering die werd ontleend aan moskeeën van de Mamlukken.3 De ruime
rij bogen op de begane grond en de door kantelen omlijste muren daarboven doen denken
aan de imposante hal van Sultan el-Nasir Muhammad in Cairo, de Iwan al-Kabir, gebouwd in
1333-1334. Het damastachtige metselwerk van de bovenste verdieping doet denken aan

3

De Mamlukken vormden een dynastie die van 1250 tot 1517 vanuit Cairo heerste over een groot gebied van
Egypte tot Syrië. Behalve dat de Venetianen en Mamlukken veel handel met elkaar dreven, vonden zij elkaar ook
in hun latere strijd tegen de Ottomaanse heersers die hun territoria bedreigden.
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decoratieve, ruitvormige patronen van het delicate tegelwerk van de Il-khanid heersers van
Irak en Iran, met wie de Venetianen ook handel waren blijven drijven toen de paus dat had
verboden.
Een eeuw later, in 1438, werd voor het Dogenpaleis een nieuwe, ceremoniële ingang
gemaakt, de Porta della Carta, die zich op het eerste gezicht kenmerkt door een flamboyante
gotische stijl. Door zijn hoge, smalle formaat en de plaatsing in een nis doet het geheel
echter ook denken aan de versierde poorten van de grote Mamlukse moskeecomplexen.
Vooral de verzonken plaatsing van de hoofdingang moet de Venetianen zijn opgevallen als
een verwijzing naar het Oosten.

Plattegrond San Marco, Venetië, ca.1063-1094

De San Marco
De aan de heilige Marcus gewijde San Marco werd tussen 1063 en 1094 gebouwd en is in
essentie Byzantijns van opzet. De kerk werd ontworpen door een Griekse architect naar het
voorbeeld van de kerk van de Heilige Apostelen in Constantinopel uit de tiende eeuw (die in
1469 verwoest werd). De basis wordt gevormd door een Grieks kruis, met vier gelijke armen.
Op elke arm is een koepel geplaatst en op de kruising de vijfde, grootste koepel. Binnen viel
het gebouw op door de vele mozaïeken op de muren en in de koepel, waarin veel goud was
verwerkt. Net als bij de Hagia Sophia in Constantinopel4 symboliseert de gouden koepel de
kosmos. Oorspronkelijk bedoeld als kapel bij het Dogenpaleis werd de San Marco - net als
bijvoorbeeld de Hagia Sophia en de Palatijnse Kapel in Aken - al snel een monument voor
de macht van de staat.
Na 1204 veranderde de houding van Venetië tegenover het Byzantijnse rijk. De
Venetianen sloten zich aan bij de Franse ridders die een kruistocht tegen de moslims
ondernamen, en veroverden op hun weg naar het Oosten Constantinopel. Het interieur van
de San Marco werd daarna veranderd met niet-byzantijnse elementen. Zo werden de ramen

4

Constantinopel: het huidige Istanbul (Turkije)
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dichtgemaakt om meer ‘muur’ te creëren, wat ten koste ging van de door de Byzantijnse
architecten zo gekoesterde lichtval.
In de mozaïeken werden duidelijke verwijzingen naar Egypte opgenomen. Zo lijken
de koepels van de San Marco in dit mozaïek (zie afbeelding hieronder), dat verbeeldt hoe de
resten van de heilige Marcus worden overgebracht naar de San Marco, op die van
bouwwerken op Egyptische begraafplaatsen. De nieuwe versieringen boven de ingangen
verwijzen met hun ojiefvormige5 bogen eveneens naar oosterse oorden (zie afbeelding
hieronder).

Mozaïek Overblijfselen van Sint Marcus worden overgebracht naar de San Marco,
San Marco, Venetië, ca.1275-1300

Schematisch voorbeeld van een ojiefboog

5

Ojiefboog: Een boog met een kromming die van bol naar hol verloopt.

19

Ojiefmotief in het portaal van de San Marco, 13e eeuws

Een ander voorbeeld van de manier waarop Venetië haar band met het Oosten, in dit geval,
Egypte, benadrukte was het bekleden van de campanile ( klokkentoren) van de kathedraal
van Venetië, de San Pietro di Castello, met eenzelfde soort sneeuwwit metselwerk als de
beroemde vuurtoren van de havenstad Alexandrië. Deze kenmerkende vuurtoren, de grote
‘Pharos van Alexandrië, was opgebouwd uit vooral witte stenen en werd in de oudheid
beschouwd als een van de wereldwonderen. In de regeerperiode van sultan Qa’itbey (14681496) verdween de vuurtoren om plaats te maken voor een fort. De Venetianen, voor wie
deze vuurtoren altijd een belangrijk baken was geweest om de haven van Alexandrië binnen
te varen, bleven het fort ‘Farion’ (groot lichthuis) noemen. De campanile van de San Pietro di
Castello werd tussen 1482 en 1488 voorzien van het witte metselwerk. De architect reisde
daarbij persoonlijk naar Istrië (Kroatië) om daar de beste lichte steen te halen voor dit
project. Hoewel de toren in de zeventiende eeuw zijn typerende koepel verloor, doet hij nog
altijd dienst als baken voor schepen die de Venetiaanse lagune binnenvaren.

Campanile San Pietro di Castello
met het typerende witte metsewerk
(aangebracht tussen 1482-1488),
Venetië,
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Palazzo Dario, Venetië, 1486

Het benadrukken van de band met het Oosten betrof niet alleen representatieve gebouwen
van de Venetiaanse staat. Toen bijvoorbeeld de Fontego di Tedeschi, het hoofdkantoor van
de Duitse handelaren in Venetië, bij een grote brand in 1505 verloren ging, liet de stad het
onmiddellijk herbouwen, maar dan met een plattegrond die doet denken aan de khans en
wikalas (handelsposten met opslagruimten en slaapplaatsen rond een binnenplaats met
bogengalerijen) van Cairo.
Behalve de Venetiaanse staat verwezen ook burgers van Venetië naar het Oosten.
Zo weten we van Giovanni Dario, een voormalig koopman en ‘ambassadeur’ die in tijden van
crisis afreisde naar overzeese gebieden, dat hij in Egypte, Perzië en Constantinopel is
geweest. Zijn woonpaleis aan het Canal Grande liet hij versieren met kostbaar gekleurd
marmer dat hij op een van die reizen had gekocht. De bekleding van de gevel, met
cirkelvormige ordeningen, doet denken aan de patronen waarmee rijke paleizen in Cairo
waren versierd.
Literatuur: Deborah Howard, ‘Venice as an “Eastern” City’ en ‘Venice and the Mamluks’, in
Stefano Carboni (red.), Venice and the Islamic World, 828-1797, New Haven (Yale University
Press) 2007, pp. 64-70 en 75-80.

DE ORIËNT IN DE SCHILDERKUNST VAN DE RENAISSANCE
De Venetianen handelden vooral buiten de deur. Het idee dat grote aantallen
moslimhandelaren de markten van Rialto bezochten en dat islamitische ambachtslieden hun
vak in Venetië uitoefenden is een negentiende-eeuws fabeltje, in het leven geroepen door de
verschijning van Oriëntaalse figuren in schilderingen van rond 1500. Zulke figuren in het
werk van bijvoorbeeld Bellini, Carpaccio en Mansueti wezen echter op een scène die zich
ergens in de Oriënt afspeelde, of, als het een Venetiaanse scène betrof, op een officieel
bezoek van hoogwaardigheidsbekleders uit het Oosten. Venetiaanse kunstenaars hadden in
de vijftiende en begin zestiende eeuw echter maar weinig mogelijkheden om zelf naar het
Midden Oosten af te reizen. Voor de verbeelding van mensen en plaatsen van die oorden
baseerden zij zich vooral op de verhalen zoals die door handelaren werden verteld of
opgeschreven, en op de vele luxeartikelen uit de Islamitische wereld die in Venetië werden
verhandeld en die wel met eigen ogen konden zien.
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Gentile Bellini, Portret van Sultan Mehmet II, 1480

Gentile Bellini
Gentile Bellini (ca. 1429-1507) wordt gezien als de kunstenaar die de Oriënt in de
Venetiaanse schilderkunst introduceerde. Deze schilder en portrettist werd in 1479 op
verzoek van de sultan Mehmet de II (De Veroveraar) door Venetië naar Istanbul
uitgezonden. De sultan wilde namelijk graag een goede schilder, beeldhouwer en
bronsgieter aan zijn hof hebben. Slechts 25 jaar na de val van het Byzantijnse rijk ging
Venetië daarop in om de relatie met de nieuwe Ottomaanse heerschappij te verbeteren. Het
besluit om meteen hun beroemde levende kunstenaar naar het hof van Mehmet te sturen, in
een tijd dat hij ook bezig was om opdrachten voor het pas verbouwde Dogenpaleis af te
maken, moet worden gezien als een poging om aan de wensen van de Ottomaanse heerser
tegemoet te komen en Venetië te profileren als een hoogstaand Renaissancistisch hof.
Eenmaal in Istanbul schilderde Bellini een portret van de machtige heerser, waarbij hij
de grootst mogelijke eenvoud betrachtte. Mehmets houding doet denken aan die op de
beroemde Turkse aquarel waarin hij aan een rode roos ruikt, en dat ongeveer in dezelfde tijd
werd vervaardigd door de Ottomaanse hofschilder Ahmed Siblizade. Vergeleken met deze
aquarel is Bellini’s portret levensechter. Het gezicht lijkt natuurgetrouw weergegeven, de
rondingen van het lichaam worden gesuggereerd door een geleidelijke overgang van licht
naar donker, en de rijkversierde romaanse rondboog is weergegeven in perspectief, wat al
evenmin gebruikelijk was in de oosterse traditie. Bellini toonde zo zijn vaardigheid in het
afbeelden van een ruimte in drie dimensies, een van de verworvenheden van de Italiaanse
Renaissance. Het met edelstenen geborduurde tapijt over de balustrade en de kledij van de
sultan onderstrepen zijn macht en rijkdom. De drie gouden kroontjes in de linker- en
rechterbovenhoeken staan voor de drie gebieden waarover de sultan heerste: Griekenland,
Azië en Trebizond6. Aan de voet van de boog staat de inscriptie ‘november 25, 1480’ en een
6

Het Keizerrijk Trebizonde, gelegen in het noordoosten van Klein-Azië tussen de Pontus en de kust van de
Zwarte Zee, was een van de opvolgersstaten van het Byzantijnse Rijk die ontstonden in het kielzog van de val
van Constantinopel in 1204.
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regel die Mehmet II aanduidt als Victor Orbis: wereldveroveraar. Het gebruik van een
borstwering en een Latijnse inscriptie nam hij waarschijnlijk over van oude Romeinse
grafstenen.
Over het exacte ontstaan van het portret tast men in het duister. Hoewel sommigen
menen dat Bellini het in Venetië schilderde als een herinnering aan zijn bijzondere missie, is
het waarschijnlijker dat hij het ‘live’ aan het hof maakte. Zes maanden na de voltooiing van
het schilderij overleed Mehmet II, en naar men zegt bevond het portret zich tussen de
bezittingen van de sultan die door zijn zoon op de bazaar in Istanbul werden verkocht om er
de bouw van een nieuwe moskee mee te bekostigen. Daar werd het toen gekocht door
Venetiaanse kooplieden.

Gentile Bellini, Sint Marcus predikt in Alexandrië,
opdracht aangenomen door Gentile Bellini in 1504.

Eenmaal terug in Venetië behield Gentile Bellini een grote liefde voor de Oriënt, waarvan hij
de schoonheid en weelde had mogen proeven. Dat blijkt onder meer uit het schilderij
waarvoor hij in 1504 opdracht kreeg van de Scuola Grande di San Marco en dat, na zijn
dood in 1507, werd voltooid door zijn broer Giovanni. Op Sint Marcus predikt in Alexandrië
situeerde Gentile Bellini het verhaal uit het leven van deze heilige op het Piazza San Marco,
met zijn kenmerkende witte banen, in Venetië. Hij gaf dit plein echter een Oriëntaalse sfeer
door er exotische dieren en mensen bij te schilderen: afgaand op hun kleding gaat het om
Ottomanen en Mamlukken. Verder zijn er ook Venetianen te zien, ongetwijfeld de leden van
de Scuola Grande. Het Alexandrië van de gebroeders Bellini is zodoende een
verbazingwekkende synthese van Venetië en Istanbul. We zien zowel een obelisk als de Zuil
van Diocletius, en de kerk op de achtergrond lijkt een kruising tussen de San Marco basiliek,
de Hagia Sophia moskee in Istanbul en de door de heilige Marcus zelf gestichte Boucolis
kerk in Alexandrië. Zelfs de legendarische vuurtoren uit Alexandrië kreeg een plek.
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Carpaccio, Sint Joris in gevecht met de draak, 1501-1507

Vittore Carpaccio
Een van de leerlingen in de werkplaats van de gebroeders Bellini was het jonge talent Vittore
Carpaccio (ca. 1455-1525/25), die daar waarschijnlijk ook de betoverende vormen van de
Oriënt ontdekte. Tussen 1501 en 1507 voltooide hij in de Scuola, die gereserveerd was voor
Dalmatiërs die in Venetië verbleven, de cyclus van San Giorgio degli Schiavoni. Hierin
beeldde hij het heldhaftige leven af van hun schutspatroon, Sint Joris, die de draak versloeg
en daarmee de door de draak gevangen gehouden dochter van de koning van Silena (het
huidige Libië) bevrijdde. Op het eerste paneel van dit grote veelluik, Sint Joris in gevecht met
de draak, lijkt de kerk rechts veel op de San Ciriaco in Ancona, terwijl de monumentale poort
van Silena duidelijk op die van Cairo lijkt. De andere gebouwen tonen de Venetiaanse
bouwkunst van die tijd, met licht oriëntaalse invloeden.

Carpaccio, De overwinning van Sint Joris, 1501-1507

Op De overwinning van Sint Joris zien we hem vervolgens voor de ogen van de heerser en
zijn hofhouding het monster doden. De stad Silena is duidelijk in alle opzichten herschapen.
De schilder heeft midden op het plein een tempel gezet, die hij modelleerde naar de HeiligGrafkerk en de Salomonstempel in Jeruzalem. De inspiratie hiervoor had hij opgedaan in de
houtgravures van Reeuwich, in het boek Sanctarum Peregri, dat in 1486 in Mainz was
gepubliceerd. Sommige critici herkennen er de Kubbet-es-Sakbra moskee van Jeruzalem in,
maar dan aangepast aan de geometrische en decoratieve smaak van de Venetianen. De
toren links is een synthese van verschillende oriëntaalse gebouwen, terwijl in het centrum
van de stad de echte toren van de Heilig-Grafkerk te zien valt
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Carpaccio, Sint Joris doopt de Sileners, 1501-1507

Op Sint Joris doopt de Sileners ten slotte, zijn de drie muzikanten op het grote
podium links en de andere muzikanten eromheen authentieke oriëntaalse figuren uit de tijd
van de kunstenaar. De toren aan de horizon heeft een minaret, terwijl zich centraal in de
compositie een romaanse doopkapel aftekent met licht oriëntaalse trekjes. De Oriënt van
Carpaccio, kortom, bestaat enerzijds uit authentieke elementen, anderzijds uit
gefantaseerde. De Venetiaanse smaak en esthetiek bleef echter bepalend, en dat geeft zijn
werk een bijzondere toon, die wellicht kan worden gezien als een projectie van Venetiaanse
idealen in de islamitische wereld.
Literatuur: Catarina Schmidt Arcangeli, ‘”Orientalist” Painting in Venice, 15th-17th
Centuries’, in Stefano Carboni (red.), Venice and the Islamic World, 828-1797, New
York/New Haven/Londen (Yale University Press) 2007, pp. 121-39.

ORIËNTALISME EN ANDERE VORMEN VAN EXOTISME
Venetië als ideaal
John Ruskin (1819-1900) was een Engelse dichter en criticus die vooral bekend werd om
zijn invloedrijke essays over kunst en architectuur. Hij was een van de eersten die
verkondigden dat de morele status van een maatschappij kon worden afgeleid uit de vorm
van haar kunsten. Zijn architectuurkritiek werd zo een vorm van maatschappijkritiek, en
andersom. Als kind van de industriële revolutie verzette hij zich tegen het massale en
onpersoonlijke en hield hij een fel pleidooi voor het eerlijke handwerk, de natuur en de
onschuld.
In zijn boek The Stones of Venice (1851-1853) probeerde Ruskin onder meer een
verklaring te vinden voor het verval van Venetië, dat volgens hem aan het begin van de
vijftiende eeuw was ingetreden. Ruskin toonde zich hier een groot bewonderaar van het
oude Venetië, omdat er zoveel Byzantijnse en Gotische bogen in de architectuur waren
gebruikt, en omdat bogen volgens hem niet alleen een functioneel constructie-element
waren, maar ook een metafoor voor het karakter van de mens: de boog kan druk van
bovenaf weerstaan en voorkomt daarmee dat een bouwwerk tot een ruïne vervalt. Net zo
was Venetië zelf een ‘boog’ geweest, die alle druk van buitenaf had weten te weerstaan.
Ruskin vond de strakke, vlakke en ongedecoreerde symmetrie van gebouwen uit de
Renaissance ‘academisch koel’ en onmenselijk. De Renaissance was volgens hem een tijd
van verval, omdat de aandacht verschoof van het leven van Christus naar de mens zelf.
Een ander aspect dat Ruskin aan Venetië waardeerde, was de vermenging van
verschillende stijlen zoals de Byzantijnse met allerhande varianten van Europese gotiek.
Wijzend op de Byzantijnse en Gotische vormen van het Dogenpaleis, voerde hij dit gebouw
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op als een symbool voor de opkomst en het verval van de stad zelf, een laatste overblijfsel
van de Venetiaanse glorie voordat deze door de Renaissance verloren ging.
Wat men ook van Ruskins analyse denkt, het geeft wel aan dat het ideaal van de
Renaissance rond het midden van de negentiende eeuw sterk werd bekritiseerd, dat
sommigen zich afkeerden van de klassieken en op zoek gingen naar andere, vaak
exotischer inspiratiebronnen. Die verschuiving in smaak blijkt bijvoorbeeld ook al uit
ontwikkelingen in de landschapsarchitectuur in de achttiende eeuw, waar tuinen steeds
vaker volgens heel andere dan de klassieke regels werden aangelegd en waar de meest
exotische bouwsels verschenen.
Literatuur: Website: http://venice.umwblogs.org/exhibit/john-ruskin-the-adoptedvenetian/ruskin-the-stones-of-venice/
The University of Mary Washington.
Engelse tuinen
Tot aan het begin van de achttiende eeuw werd de Engelse tuin nog bepaald door
classicistische idealen. Voorname villa’s werden omringd door symmetrisch aangelegde
tuinen met centrale zichtlijnen en rechte paden met borders daartussen. In de achttiende
eeuw schiepen de Engelsen echter een nieuwe landschappelijke omgeving: de
landschapstuin. Tuinen werden groter, informeler van opzet en hun relatie met de villa werd
minder duidelijk. De strakke lijnvoering van rechte paden en geschoren heggen werd
vervangen door de ‘serpentine line’, met slingerende paden en ‘vrij’ groeiende bomen en
struiken. Met allerhande tuingebouwen konden vervolgens verschillende associaties worden
opgeroepen, waardoor het geheel nog spannender werd.
Voor deze tuingebouwen gingen (tuin)architecten experimenteren met nieuwe
bouwstijlen. In de tuinen dienden gebouwen, beelden of inscripties te verwijzen naar
belangrijke historische of literaire gegevens. In hun ontwerpen zetten (tuin)architecten vaak
een aantal van deze historische of literaire taferelen op een rij. Daarbij maakten ze ook nog
eens gebruik van allerlei schilderkunstige middelen zoals perspectivische doorkijkjes en
contrasten van licht en donker (chiaroscuro). Zo werd de tuin een soort driedimensionaal
historiestuk. De enige die aan dit decor actie en leven kon geven was de bezoeker, die zich
tegelijkertijd als acteur en als toeschouwer kon opstellen en van de tuin ook nog eens een
theater maakte.
Aanvankelijk lieten tuinontwerpers zich vooral inspireren door de overzichtelijke
landschappen van de Franse schilders Claude Lorrain en Nicolas Poussin. Maar in de
‘picturesque garden’ kwam geleidelijk meer aandacht voor de natuur in de vorm van grote
waterpartijen, golvende grasvelden en onregelmatig gevormde bosjes. Deze verschuiving
had ook te maken met de opkomst van ander soort opdrachtgever: de aristocratie die met de
klassieke oudheid was opgevoed en traditiegetrouw een ‘Grand Tour’ door Europa naar, bij
voorkeur, Italië maakte, werd langzamerhand vervangen door een groep minder erudiete
edellieden en rijk geworden burgers met andere interesses. Mensen trokken ook steeds
meer zelf de natuur in om ‘nieuwe’, ‘schilderachtige’ landschappen te ontdekken, met het
Lake District, de Schotse Hooglanden en de Alpen als de grote favorieten. En ten slotte
kwamen zij die meereisden met de Oost-Indische Compagnie terug met verhalen en ideeën
uit de meest exotische oorden, waarvan de invloed steeds dieper doordrong in het culturele
en feitelijke landschap van het thuisland.
Binnen deze interesse in exotische oorden past de hang naar het Nabije Oosten,
maar ook de interesse in landen als China en India. Deze verschillende oorden dienen als
inspiratiebron voor zowel tuinontwerpen als architectuur aan het einde van de achttiende en
aan het begin van de negentiende eeuw.
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William Chambers, A View of the Wilderness, with the Alhambra,
the Pagoda and the Mosque, gravure van Kew Gardens, ca. 1763

Kew Gardens
Sir William Chambers (1726-1796) was zo iemand die als lid van de Oost-Indische
Compagnie naar het Verre Oosten reisde en daar geïnteresseerd raakte in de Chinese
architectuur. In 1755 vestigde hij zich als architect in Londen en in 1757 publiceerde hij het
boek Designs for Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machines and Utensils, dat een
stevige impuls zou geven aan de populariteit van chinoiserieën. Chambers had opgemerkt
dat de Chinezen het maar vreemd vonden dat de Engelsen hun tuinen met behulp van liniaal
en waterpas ontwierpen. In oosterse tuinen werd juist geprobeerd de natuur in al haar
onregelmatigheden na te bootsen. “Hun eerste overweging”, schreef Chambers over de
Chinese tuinontwerpers, “geldt de vorm van het terrein, of die vlak is of glooiend,
heuvelachtig of bergachtig, uitgestrekt of klein van schaal, droog of moerassig, met rivieren
en bronnen of onderhevig aan waterschaarste (...). De hele tuin is uitgezet met variaties in
de aanleg van hoekjes en je wordt door kronkelige doorgangen, die in de bosschages zijn
uitgehakt, naar telkens verschillende uitzichten geleid, die steeds gemarkeerd worden door
een bankje, een gebouwtje of een ander object.”
Hoewel de Chinese architectuur – “een stijl zo inferieur aan de oudheid en ongeschikt
voor ons klimaat ” - volgens Chambers niet geschikt was voor Europese gebouwen, was zij
dat wel voor tuinen, parken en interieurs. Chinese bouwwerken waren niet imposant en
voornaam, maar wel verfijnd, curieus, speels en met vakmanschap gemaakt, en om die
redenen geschikt om op bepaalde plekken in tuinen te worden opgenomen. En toen het
eenmaal acceptabel was om Chinese gebouwtjes in een Engelse tuin te zetten, konden alle
mogelijk vreemde en exotische bouwsels ook worden opgenomen. Soms waren deze geheel
en al aan de fantasie ontsproten, wat ‘dwaze’ bouwsels opleverde die sinds de negentiende
eeuw ‘follies’ worden genoemd. Vaak ook ging het om regelrechte imitaties, of
schaalmodellen, van bestaande, exotisch geachte gebouwen, inclusief moskeeën. Zo
ontwierp Chambers in 1761 voor Kew Gardens in Londen een ‘Turkse moskee’, een klein
overkoepeld gebouw met twee symmetrisch geplaatste minaretten. Chambers plaatste de
moskee naast andere proportioneel verkleinde bouwwerken uit de wereldarchitectuur, en in
Kew Gardens kan men dan ook naast de moskee ook nog een Griekse tempel, Romeinse
ruïnes, een Moors gebouw en een hoge Chinese pagode in een ‘Chinese tuin’ aantreffen.
De ‘moskee’ van Kew Gardens was dus niet bedoeld voor islamitische erediensten,
maar als visueel symbool van een exotische cultuur. Moskee, pagode en het Moorse
‘Alhambra’ waren in feite inwisselbaar. Ze nodigden niet uit tot nadenken over de islam of het
boeddhisme, maar appelleerden aan de smaak voor verre streken. De moskee in
islamitische zin, de naar Mekka gerichte gebedsruimte, werd geëuropeaniseerd en
verwereldlijkt doordat de architect haar een typologie aanmat die beantwoordde aan
westerse voorstellingen. Het werd niet meer dan ‘vorm’, een overkoepeld bouwwerk met een
minaret ernaast. Aan de andere kant waren deze lichtvoetige bouwsels, architectonische
‘divertissementen’, wel van groot belang voor de waardering van de islamitische architectuur.
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Literatuur: Patricia Deiters (red.), Een paviljoen in Arcadië: Geschiedenis van de follie,
Rotterdam (Nederlands Architectuurinstituut) 1989, pp. 17-23 en 34-38; Christian
Welzbacher, Euro Islam Architectuur: De nieuwe moskeeën van het westen, Amsterdam
(SUN) 2008, pp. 27-29.
Oriental Scenery
Door de toenemende belangstelling voor exotische oorden begonnen kunstenaars,
architecten en tuinontwerpers ook steeds meer waarde te hechten aan betrouwbare
weergaves van het landschap, de gebouwen en cultuurproducten aldaar. Door de
verspreiding van voorbeeld- en reproductieboeken kregen zij, maar ook veel meer mensen in
het algemeen, toegang tot goed bronnenmateriaal.
Oriental Scenery is de titel van het monumentale zesdelige werk van schilder en
graveur Thomas Daniell (1749-1840) en zijn neef William (1769-1837). Het boekwerk bestaat
uit 144 handmatig ingekleurde aquatinten, gemaakt op basis van studies die de twee
reizende kunstenaars tussen 1785 en 1794 in India hadden gemaakt van tal van belangrijke
gebouwen en landschappelijke bezienswaardigheden. De verschijning van Oriental Scenery,
tussen 1795 en 1808, was een sensatie en leidde tot een ware rage aan Indiase architectuur
en ontwerpen op het gebied van landschap en interieur, met het Royal Pavilion als meest
bekende voorbeeld.
Met Oriental Scenery kregen de Britten voor het eerst een nauwkeurig beeld van het
exotische subcontinent dat zij bestuurden. De Daniells kwamen hun landgenoten tegemoet
in hun hang naar het ‘picturesque’, het schilderachtige beeld van exotische oorden, maar
hadden hun onderwerpen tegelijkertijd op een verantwoorde en zorgvuldige wijze
vastgelegd, daarin geholpen door de Camera Obscura. Dit was een Italiaanse vinding uit de
vijftiende eeuw die in de achttiende eeuw populair werd onder Engelse kunstenaars. Het
principe berust op een grote doos met een gaatje in één wand, waardoor de omgeving buiten
via een lens en een spiegel omgekeerd in het binnenste van de doos wordt geprojecteerd.
Wanneer men deze projectie op een stuk papier laat vallen, kunnen de contouren
gemakkelijk worden overgetrokken. Ook enorme bouwwerken konden op die manier vrij
eenvoudig in perspectief worden weergegeven, waarna er naar keuze nog extra
schilderachtige elementen als draagkoetsen en olifanten aan toegevoegd konden worden.

Thomas Daniell, Gate of the Loll-Baug at Fyzabad, aquatint, plaat 3 in Oriental
Scenery: Twenty-Four Views in Hindoostan, Drawn and Engraved by Thomas and
William Daniell, 1801
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Op een van de platen uit Oriental Scenery, uit het deel met Twenty-Four Views in
Hindoostan uit 1797, is een poortgebouw te zien dat toegang gaf tot een grote tuin. In zijn
dagboek schreef Thomas Daniell over deze zogeheten Rode Tuin:
“Loll Bhaug [eigenlijk Lal Bagh] is de naam van een tuin ontworpen door Nawaub
Sujah al Dowla. Het poortgebouw is elegant en rijkelijk versierd met ornamenten.
Het voornaamste appartement bevindt zich boven de ingang en is voorzien van
twee balkons. Het dak is plat en heeft een terras. De muur om de tuin is van
ruwe steen, met op de hoeken paviljoens die een octagonale vorm hebben. De
tuin bevindt zich op aanzienlijke afstand van het paleis, wat niet ongebruikelijk is
in het rijke India. Dergelijke ‘pleasure gardens’ zijn in het algemeen groot,
voorzien van rechte verharde paden, en bevatten borders vol struiken en
bloemen, die een enorme variëteit aan delicaat fruit bieden. Ze worden verfraaid
met verschillende elegante paviljoens waar de meester soms verblijft om te
genieten van zijn houka [waterpijp], zang en dans et cetera. Soms wordt er
geschommeld, rondgedraaid in de hindola7, of ander soortgelijk amusement
beoefend waar de Indiase mensen dol op zijn.”
Onder de architecten die kennis namen van Oriental Scenery waren (tuin)architect
Humphrey Repton en John Nash, die dikwijls samenwerkten om landeigenaren ervan te
overtuigen dat ook hun tuinen en gebouwen aan de nieuwe mode moesten worden
aangepast. Ook prins George IV deed een beroep op hen bij de beeldbepalende verbouwing
van het Royal Pavilion tussen 1815 en 1823.
Het Royal Pavilion
Het Royal Pavilion is de koninklijke residentie in de Engelse kustplaats Brighton, gebouwd in
opdracht van prins George IV. Oorspronkelijk was het een in classicistische stijl opgetrokken
landhuis. Het interieur was al door de voorliefde van de prins voor chinoiserieën oosters
gedecoreerd. Rond 1805 gaf de prins de (tuin)architect Humphrey Repton (1752-1818) de
opdracht om een nieuw paviljoen te ontwerpen. Repton had zich al eens kritisch uitgelaten
over de zijns inziens beperkte mogelijkheden van het ontwerpen in Gotische of Griekse stijl,
en vond dan ook dat het paviljoen een oosters karakter moest krijgen:
“Toen ik de opdracht kreeg mijn mening te geven over de bouwstijl die het meest
geschikt zou zijn voor het paviljoen, kon ik niet aarzelen ermee in te stemmen dat
noch de Griekse noch de Gotische stijl aangepast konden worden aan wat
zozeer het karakter had van een oosters gebouw… De Turkse stijl was
verwerpelijk omdat deze een verbastering was van de Griekse; de Moorse ook,
daar deze een slecht voorbeeld was van de Gotische; de Egyptische omdat die
te plomp was voor het karakter van een villa, de Chinese daar deze te licht en te
onbeduidend was voor de buitenzijde, hoewel hij voor het interieur toepasselijk
zou zijn.”
Volgens Repton was er geen beter alternatief dan vormen uit de Hindoestaanse bouwkunst
te combineren. In 1808 werden de Koninklijke Stallen in deze ‘Indische stijl’ uitgevoerd, op
een manier die direct waardering oogstte, vooral vanwege de uitvoering van de moderne
gietijzeren, koepelvormige dakconstructie. De prins vond de ontwerpen van Repton
waarschijnlijk toch te streng en formeel, want de opdracht voor het definitieve ontwerp van
het koninklijk paviljoen ging uiteindelijk naar Reptons collega John Nash.

7

De hindola is een rijk versierde schommel, onderdeel van een Hindoestaans festival, waarin bijvoorbeeld een
beeld van Krishna wordt geschommeld.
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Thomas Daniell, Jummah Musjed, Delhi, aquatint, plaat 23 in
Oriental Scenery , 1795-97

John Nash (1752-1835) was een succesvol architect die veel bestaande gebouwen een
‘facelift’ wist te geven die geheel in overeenstemming was met de hang naar interessante en
‘picturesque’ effecten. Hij baseerde zijn ontwerp voor het Royal Pavilion op het Indische
ontwerp van Repton en de eerder genoemde platen uit Oriental Scenery. Nash was ook
bedreven in het toepassen van gietijzer. Zo wist hij op vernuftige wijze oosterse versieringen
na te bootsen en trappen en zuilen een tegelijk modern en oosters uiterlijk te geven. Met de
complexe samenstelling van koepels, torens en minaretten schiep hij een sprookjesachtige,
buitengewoon romantische buitenkant. Aan weerszijden van de grote centrale koepel zijn
twee torens gebouwd. De ene biedt onderdak aan een trappenhuis, de ander aan een
goederenlift. Om een schilderachtig effect te creëren en tegelijk eenheid aan te brengen in
de enorme diversiteit aan vormen, liet Nash de gevels van het Royal Pavilion zo schilderen
dat het leek alsof het geheel was opgetrokken in ‘Bath Stone’, een witte steensoort uit de
omgeving van Bath. In 1817 liet de prins de kunstenaars en ontwerpers Frederick Crace and
Robert Jones de aankleding van het paleis verzorgen. Zij kozen voor fijnzinnig groen voor de
ingangshal, karmijnrood en goud voor de salon, schimmige draken in de vlammen van de
mahoniehouten deuren, en trucjes met vals perspectief om een gloeiende oriëntaalse hemel
te suggereren.

John Nash, Royal Pavilion, 1815
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Eenmaal voltooid werd het Royal Pavilion ervaren als een zowel fantasievol als
progressief bouwwerk, het laatste vanwege de toepassing van nieuwste technologieën. De
keukens, voorzien van gietijzeren zuilen in de vorm van palmbomen, werden verwarmd met
stoom, een voor die tijd moderne vinding. Er was gasverlichting en een waterleiding,
aangesloten op lokale bronnen, die overal in het pand de toiletten kon doorspoelen en de
badkamer van stromend water voorzag. Toch was er ook kritiek. Menigeen ervoer het
gebouw als buitenissig en irrationeel, als een bonte verzameling van pompoenen en
peperbussen die niet paste bij de Engelse omgeving.
Bron: Humphry Repton, Designs for the Pavilion at Brighton, Londen (J.C. Stadler) 1808;
Brochure over het Royal Pavilion, z.n.,z.j. (als opgenomen in Ver Gezocht: Oriëntaties op
andere culturen in de beeldende kunst, Utrecht (LOKV) 1990); www.royalpavilion.org.uk;
www.goethals.org/daniell.htm.

George Aitchison, Arabische hal, in Leighton house, ca.1879

Dezelfde vormen, andere betekenissen
Toen het exotische vormenrepertoire rond 1840 eenmaal wijd en zijd bekend was in Europa,
was het ook naar believen inzetbaar, met een regelrechte mode als gevolg. Toen
bijvoorbeeld de schilder Lord Frederic Leighton (1830-1896) in 1864 door George Aitchison
een huis liet bouwen in Holland Park, Londen, maakte hij in het hart van het huis een
Arabische hal (ca. 1879). Deze hal werd speciaal gebouwd om Leightons zelf verzamelde
collectie van Turkse en Syrische polychrome tegels uit de zestiende en zeventiende eeuw te
kunnen gebruiken voor de muren, vloeren en alkoven. De muren werden aangevuld met
vensters die waren voorzien van gekleurd glas in zeer delicaat zeventiende-eeuws
houtsnijwerk uit Damascus. Het ontwerp van de hal zelf was gebaseerd op het dertiendeeeuwse Moorse paleis ‘la Siza’ in Palermo. De fontein in het midden van de hal werd door
Aitchison ontworpen naar het voorbeeld van Moorse paleizen, alwaar zulke fonteinen niet
alleen een bron van water en een sfeerbepalend element waren, maar ook verwezen naar
het paradijs. Hier heeft de fontein echter een zuiver esthetische functie.
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William de Morgan, Schotel, 1890

Leighton liet ook collega’s delen van de hal ontwerpen. Zo zijn de kapitelen van de zuilen
ontworpen door Sir Joseph Boehm en Randolph Caldecot, en is het mozaïekfries van de
hand van Walter Crane. Walter de Morgan, een Victoriaanse keramist met een grote
belangstelling voor oosterse tegels, kreeg de taak om tegels die tijdens transport verloren
waren gegaan te vervangen. Van De Morgan is ook deze ronde schotel van roodgekleurd
‘lustre’ uit 1890 in de collectie van het Leighton House (zie afbeelding hierboven). De Morgan
volgde nauwgezet de details van het Turkse Iznik servies. ‘Lustre’, ook wel metaalglazuur
genoemd, is een gecompliceerde techniek waarbij zilver- en koperoxiden op glas worden
aangebracht. Na verhitting ontstaat dan een metaalachtig oppervlak. In de schotel zijn
oriëntaalse motieven van bloemen en bladeren gebruikt.
Het zal duidelijk zijn dat de oorspronkelijke functie en betekenis van islamitische
vormentaal in de meeste gevallen in Europa verloren ging. Het gebruik van oosterse vormen
was een uiting van een Europees, romantisch en a-religieus ideaal, wat Edward Saïd
omschreef als oriëntalisme. Zo kon de moskee uitgroeien tot het ideale bouwwerk voor het
overbrengen van exotische voorstellingen. Ludwig Persius, architect van de Pruisische
koning, hulde een pompstation voor de waterspelen van Sanssouci van 1842 in een
moskeevorm, waarbij de minaret diende als schoorsteen voor de stoommachine die binnen
stond. In Dresden werd in 1907 een tabaksfabriek gebouwd die voorzien werd van een
kolossale glazen koepel in oriëntaalse vorm. Het sigarettenmerk dat hier werd geproduceerd,
had dan ook de toepasselijke naam ‘Salem’, afgeleid van de islamitische groet ‘salem
aleikum’.
De eerste Europese moskeeën die ook daadwerkelijk als gebedsruimte gebruikt
werden, zijn niet gebouwd door immigranten, maar door westerse bekeerlingen. De eerste
West-Europese moskee die als centrum van een actieve moslimgemeenschap werd
gebouwd, was de Shah Jahan moskee in het Engelse Woking. Deze werd in 1889 gebouwd
in opdracht van Gottlieb Wilhelm Leitner, een Hongaarse linguïst en stichter van de
Universiteit van Punjab-Lahore, die het bedoelde als religieuze plaats voor studenten van het
nabijgelegen Arabische instituut. Het is uitgevoerd in een soort fantasie Saraceense-Mughal
stijl, maar lijkt toch meer op het Royal Pavilion dan op het Alhambra.
Literatuur: Christian Welzbacher, Euro Islam Architectuur: De nieuwe moskeeën van het
Westen, Amsterdam (SUN) 2008, pp. 29-35;
www.archpresspk.com/august09_islamicArchitecture.htm
Link naar weblog 2011: (http://watvanverkomt-2011.blogspot.com/)
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GENERIEKE TEKSTEN- HET VERRE OOSTEN
Eeuwenlang waren Oost en West van elkaar gescheiden door een maanden, zelfs jaren
durende reis. Tot het begin van de ontdekkingsreizen (per schip) zijn er maar weinig gevallen
bekend die deze reis met succes hebben volbracht. Het meest bekende voorbeeld uit de
oudheid is Alexander de Grote, die het in de vierde eeuw voor onze jaartelling tot India
bracht. De bekendste middeleeuwer die de reis ondernam was de Venetiaanse koopman
Marco Polo (1254-1324) die in de dertiende eeuw naar het Verre Oosten reisde en zeventien
jaar Kublai, de Grote Khan, diende. Zijn reisverslag werd dikwijls voorzien van illustraties die
wel op de tekst, maar niet op betrouwbare visuele bronnen waren gebaseerd. Het gevolg:
een eerder fantastisch, dan realistisch beeld van het Verre Oosten.
In 1869 werd het Suez-kanaal geopend en hiermee werd de reis naar het Verre Oosten
vrijwel gehalveerd. De opkomst van de stoomscheepvaart maakte de reis bovendien nog
sneller en nog betrouwbaarder. Het Westen en het Verre Oosten lagen opeens veel dichter
bij elkaar, leek het.
Het Verre Oosten wordt gebruikt als overkoepelende term voor de gebieden Oost-Azië, ZuidAzië en Zuidoost-Azië. Hoewel deze gebieden veel verschillende landen bevatten, zal het
accent op Japan worden gelegd.
Japan en zijn geschiedenis kenmerken zich door een ‘naar binnen gekeerd zijn’. Lang heeft
Japan weinig aandacht gehad voor andere culturen dan de eigen. Sterker nog, de grenzen
van Japan zijn eeuwenlang hermetisch gesloten geweest. Dit heeft ertoe geleid dat de eigen
cultuur en tradities lang bewaard zijn gebleven. De combinatie van het hermetische karakter
tezamen met de bijzondere tradities maakt Japan voor de buitenwereld extra aantrekkelijk.
Op 19 april 1600 landde het schip De Liefde met nog maar 25 man aan boord voor de kust
van Japan. Sindsdien hebben de Nederlanders steeds (handels)betrekkingen met Japan
onderhouden, ook in de periode dat Japan zichzelf helemaal had afgesloten van de rest van
de wereld. Vanaf 1641 had de VOC een post op het kunstmatige eilandje Deshima voor de
kust van Nagasaki en was daarmee de enige buitenlandse mogendheid die mocht handelen
met de Japanners. Hoewel de Portugezen veel eerder dan de Nederlanders voet op Japanse
bodem hadden gezet, was de shogun benauwd geworden voor de sterke zendingsdrang van
de Portugezen (Jezuïten). Hij had de christenen vervolgd en het land voor de buitenlanders
gesloten. Omdat het de Nederlanders uitsluitend om de handel te doen was geweest,
hadden zij toestemming gekregen om – naast de Chinezen – als enige westerlingen de inen uitvoer van Japan te verzorgen. Hierdoor waren de Nederlanders voor de Japanners het
enige doorgeefluik voor kennis en wetenschap uit het Westen.
De culturele uitwisseling tussen de westerse wereld en het Verre Oosten wordt uitgebreid
behandeld door de Duitser Sigfrid Wichmann in zijn boek Japonisme, The Japanese
influence on Western art since 1858, uit 1981. Hierin toont hij aan de hand van vele
voorbeelden de beïnvloeding van de westerse kunsten door de Japanse kunst en cultuur
(schilder- en tekenkunst, toegepaste kunst en architectuur). Als inleiding op het boek schrijft
hij een historisch overzicht van deze uitwisseling:
A taste for the art of the Far East, with its combination of artistic quality and traditions of
craftsmanship, became increasingly prevalent in Europe from the late Baroque period
onwards. As early as the sixteenth century objects of Far Eastern origin, made of jade
and semi-precious stones, were already in demand among European collectors. By the
end of the seventeenth and throughout the eighteenth century, the imitation of Asian
lacquerware, often to high technical standards, was common in Europe. In Holland and
England the passion of the middle classes for collecting centred on Chinese porcelain
and ceramics, and royalty and the nobility boasted sumptuous porcelain cabinets.
Bron: Siegfried Wichmann, Japonisme, The Japanese influence on Western art since
1858, 1981, p. 8
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In de negentiende eeuw ontstond er onder leiding van Frankrijk een ware manie rondom
alles wat Japans was. Japanse kunstnijverheid vierde triomfen op de tentoonstellingen in
London (1862) en Parijs (1876, 1878, 1889). Met beschrijvingen in catalogi van de Japanse
bijdragen aan Franse tentoonstellingen alleen al zijn boekenkasten te vullen. Ontelbare
schilderijen van vrouwen in kimono’s, vervaardigd aan het einde van de negentiende eeuw,
staan symbool voor een Japancultus die ook zichtbaar werd in talloze romans, opera’s en
toneelstukken.
The establishment of tea shops contributed to public knowledge of Far Eastern ways
and was yet another manifestation of the general trend of the times. It became the
rigueur for every Parisian store to have Japanese (but also Chinese) departments.
Toulouse-Lautrec valued Japanese hanging scrolls (kakemono) as highly as he did
Japanese netsuke (small carved figures used as stoppers). Maurice Joyant describes
his studio as containing ‘an extraordinary number of Japanese objets d'art, kakemono
and netsuki'. And the Dutch Art Nouveau artist Jan Toorop wrote: ‘The East is the
foundation of my work! This ... [was] my first contact with beauty.'
Bron: Siegfried Wichmann, Japonisme, The Japanese influence on Western art since
1858, 1981, p. 9
Wichmann geeft in zijn boek voor de verschillende disciplines van de kunst aan waar de
‘waarde’ van de Japanse kunst voor westerse kunstenaars lag. Deze waardering verschoof
door de jaren heen. Kenmerkend voor deze waardering is dat westerse kunstenaars,
architecten en ontwerpers al gauw trachtten de wezenlijke elementen van deze vreemde
culturen zich eigen te maken. Hieronder volgt Wichmanns beschrijving van de Japanse
invloed op de schilderkunst van het Westen in het laatste kwart van de negentiende eeuw.
The enormous swing away from the imitative and photographic and towards the
decorative as a valid artistic means, was probably the greatest gain attributable to the
impact of Far Eastern art. The abandonment of the dark modelling and sombre tonal
values of academic painting in favour of a light with no shadows gave European artists
a new relationship to reality. The acceptance in the West, from the Renaissance
onwards, of central perspective with a fixed viewpoint and a vanishing point had
created a gap between Western and Eastern concepts of space, but this now began to
close again, as the example of Eastern art showed that the Western illusion of
perspectival depth need play no part in pictorial composition. Japonisme provided some
of the central concepts of twentieth-century modernism, for it introduced new and
astonishing angles of vision – from below, from above – and the separation of planes
by a strong diagonal, combined with the framing function of truncated foreground
shapes. The tall, narrow formats of Japanese hanging scrolls and ‘pillar pictures’
suggested new ways of organizing the picture plane with objects cutting across the field
of vision, apparently quite arbitrarily, yet subject to a scrupulous compositional order.
This crossing of the boundaries of pictorial perception revolutionized the Impressionists’
composition and made it boundless.The French Impressionists experimented with the
tall narrow format; but it was in certain areas of Art Nouveau that it came to constitute
the very nature of the painting. Instead of the Impressionist illusion of depth the
composition is stacked in a series of layers and levels, towards the top edge of the
picture. Height signifies space as well, and space – perspectival space at least – is an
illusion. By stacking objects upwards in tall compositions under the influence of Far
Eastern models, European painters introduced a clarifying element which either brings
all the forms forwards to the surface of the picture plane or momentarily allows them to
float in an ‘unspatial space’, a foil which can be sensed as extending in all directions
(floating space).
[…]
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Of course it was as individuals that European artists made their choice of these
methods under the impact of Japanese art, yet there was an element of group choice
too. The discovery of certain of the methods of Far Eastern art, in particular such as
were employed in the Japanese colour woodcut, was made jointly. Groups then
formed, their members united by a common use of specific Japanese techniques and
artistic devices. The close relationship in these respects between the first generation of
Impressionists, the Pont-Aven School, the Nabis, the Belgian Symbolists and others is
proof enough. If not every artist adopted all the new models, each made his or her
individual choices with the backing of a particular group, and the analogies that they
developed from their choices were similarly related.
Bron: Siegfried Wichmann, Japonisme, The Japanese influence on Western art since
1858, 1981, p. 10-p. 11
Over de wisselwerking tussen Japan en het Westen op het gebied van architectuur geeft
Penny Sparke een uiteenzetting in haar boek Japanese Design, uit 1987.
In de periode na 1870 onderging Japan een krachtige modernisering en bovenal een
bijna aan fanatisme grenzende ‘verwesterlijking’. westerse kleding en interieurs werden
ingevoerd. Ze waren, zoals Yoshida Mitsukuni het uitdrukte, ‘symbolen van
vooruitgang’. Het werd vanzelfsprekend dat hoe hoger iemand op de maatschappelijke
ladder stond, des te vaker hij westerse kleding droeg en op een stoel aan een hoge
tafel zat, karakteristiek voor de westerse levensstijl. Een Britse architect kreeg opdracht
een gebouw in Tokio te ontwerpen dat ‘Rokumeikan’ genoemd werd en dienst deed als
centrum voor sociale bijeenkomsten van Japanse en buitenlandse diplomaten. Men
beweert dat Japanse dames, gekleed in queue de Paris, hier onderricht werden in de
Europese kookkunst.
De verhouding met de westerse machten was echter ambivalent. Terwijl Japan
enerzijds voor handelsdoeleinden Britse, Franse en Duitse bondgenoten nodig had,
wilde het anderzijds niet gezien worden als een soort subkolonie. Hoofdzakelijk uit
zelfverdediging en in een poging zich tot een even sterke macht als deze
geïndustrialiseerde landen te ontwikkelen; besteedde Japan een groot deel van zijn
nieuwe rijkdom aan de opbouw van een leger en vloot. Er heerste in die jaren een sterk
gevoel van nationalisme, gelijk aan dat van vele Europese landen.
Bron: Penny Sparke, Japanese Design, London 1987, p. 28
Vervolgens gaat Sparke in op de invloed van de Japanse cultuur op westerse
modernistische architecten als de Amerikaan Frank Lloyd Wright, de Duitse architect Bruno
Taut en de Franse architect Le Corbusier. Sparke schrijft hierover:
Wright begon Japanse prenten te verzamelen en reisde daartoe in 1906 naar Japan.
Tijdens dat bezoek vermeerderde hij zijn kennis van traditionele Japanse architectuur
en toegepaste kunst en raakte hij ervan overtuigd dat ‘Japanse kunst aardser was en
dichter stond bij de essentiële omstandigheden van leven en werk en daarom
moderner dan enige levende of dode Europese beschaving was’.
Deze gedachte bracht hem ertoe een theorie te ontwikkelen over moderne architectuur,
gefundeerd op een aantal door Japan geïnspireerde grondslagen. Deze behelsden
onder meer het centrale geloof in het ‘weglaten van het onbetekenende’, het belang
van horizontale lijnen, de relatie van een gebouw met zijn natuurlijke omgeving, de
standaardisatietheorie – afgeleid van de tatami-mat – de flexibiliteit van de ruimten
binnen het gebouw: en het belang van een ritueel centrum in de woning. (Dit laatste
werd door Wright vertaald in de open haard in zijn prairiehuizen.) Deze en nog andere
grondregels werden fundamentele wetten voor een groot deel van de architectuur van
de modernistische beweging.
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In 1914 toen hij Robie House (1902) en Taliesin (1909) gebouwd had – uitstekende
voorbeelden van zijn interpretatie van Japanse principes – keerde Wright terug naar
Tokio voor de bouw van het Imperial Hotel, dat als basis moest gaan dienen voor
westerse bezoekers van Japan en voor Japanse zakenmensen. Hij voerde deze
moeilijke opdracht uit door een aantal wezenlijk Japanse ideeën, zoals het accent op
horizontale lijnen, op zijn eigen manier te interpreteren.
Door zo sterk van Japanse inspiratiebronnen afhankelijk te zijn, ontwikkelde Wright een
‘organische’ in plaats van een ‘mechanistische’’ metafoor als basis voor zijn theorie
over architecturaal functionalisme. Vele Amerikaanse voorstanders van de Modern
Movement, onder wie de gebroeders Greene en later Richard Neutra, deelden deze
opvatting. Terwijl in Europa de machine een veel duidelijker bron van invloed was, zijn
ongetwijfeld vele op Japan geïnspireerde stijlkenmerken die Wright ontwikkelde,
overgenomen en opnieuw gebruikt door de architecten van de internationale stijl in de
jaren twintig en dertig. Het ‘weglaten van het onbetekenende’, het vasthouden aan een
standaardmaat, de relatie tussen binnen- en buitenruimte en het idee dat de architect
verantwoordelijk moet zijn voor het gehele interieur en niet alleen voor de buitenkant,
werden de fundamentele elementen in de architectuur van de modernistische
beweging.
Een geweldige kans voor de westers georiënteerde architecten deed zich voor na de
Kanto-aardbeving in 1923, waarbij Tokio en Yokohama grotendeels verwoest werden
en de weg openlag voor een welhaast totale wederopbouw van die steden. In 1926
ontstond er een Japanse Secessie-groep. Een aantal nieuwe gebouwen, waaronder
het door Yamada gebouwde hoofdkantoor van de posterijen in Tokio in 1926 en het
hoofdpostkantoor van Tetsuro Yoshida in 1931, toonde een duidelijke Japanse
assimilatie van de internationale stijl. De komst van de Tsjechische Amerikaan Antonin
Raymond in 1919 voor de bouw aan Wright’s Imperial Hotel en zijn besluit om te blijven
en te werken als architect in de ‘internationale stijl’ betekenden een stimulans voor de
Japanse beweging. Van even groot belang waren de ervaringen van jonge Japanse
architecten en ontwerpers die naar Europa waren gereisd om te studeren bij het
Bauhaus in Dessau of, zoals Junzo Sakakura en Kunio Mayekawa, te werken met Le
Corbusier in Parijs.
In 1933 werd de Duitse architect Bruno Taut door het Japanse architectengenootschap
uitgenodigd. Taut had met een gebouw in de internationale stijl een architectonische
bijdrage geleverd aan de Weissenhof Siedlung in 1927, maar hij was er tevens van
overtuigd dat de grondslagen van de architectuur uit het Verre Oosten een richtlijn
moesten vormen voor westerse architecten. Taut was gevraagd als adviseur voor het
Industriële Kunst Instituut, dat in 1928 in Japan was opgericht. Zijn opdracht was nu om
Japan te adviseren hoe het de kern van tradities in het internationale modernisme kon
integreren. Taut bleef drie jaar in Japan en produceerde een grote hoeveelheid
geschriften over wat hij zag als de belangrijke invloed van Japans tradities op de
moderne wereld.
De eerste aanduiding dat Japan erin was geslaagd een bevredigende weg tussen Oost
en West te vinden bij het zoeken naar een eigen versie van de internationale stijl, gaf
de Wereldtentoonstelling van 1937 in Parijs, waarvoor Sakakura het Japanse paviljoen
had ontworpen. Het diende in hoofdzaak als achtergrond voor nationalistische
propaganda, die het Westen het niveau en de omvang van de Japanse
productiecapaciteit moest tonen. Het paviljoen zelf was een modern gebouw, zowel
qua constructie als qua uiterlijk, en bestond uit twee verdiepingen verbonden door een
zwevende opgang. Toch waren vele kenmerken duidelijk afgeleid van de traditionele
Japanse architectuur, zoals de open opzet, het gebruik van natuurlijke materialen, de
relatie tussen het gebouw en de tuin en de theekamer. Het was duidelijk de bedoeling
te laten zien hoezeer de van Le Corbusier afgeleide modernistische architectuur
berustte op fundamenteel Japanse principes. Binnen het gebouw werd de band tussen
oud en nieuw benadrukt door een reeks traditionele huishoudelijke voorwerpen –
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ceramiek, tapijten en meubelen – en voorbeelden van decoratieve kunst in porselein,
lakwerk en weefsels.
Bron: Penny Sparke, Japanese Design, London 1987, p. 29-p. 33
Sparke vervolgt met een stuk waarin ze beschrijft hoe de Japanse architectuur zich na de
Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld. Daarin legt ze vooral de nadruk op het invloedrijke
werk van de Japanse architecten Kenzo Tange, Tadao Ando en Kisho Kurokawa.
Op het gebied van de architectuur, meer dan op enig ander terrein van vormgeving,
kenmerkte de naoorlogse periode in Japan zich door de herwaardering van eigen
tradities. Na de Tweede Wereldoorlog nam Japan, afhankelijk van het Westen, vele
van de oorspronkelijk eigen denkbeelden over, die door Europese en Amerikaanse
adepten van het modernisme waren bewonderd, besproken en gekopieerd. Dit proces
van wederzijdse beïnvloeding bracht echter vervormingen en veranderingen met zich
mee, waardoor moderne architectuur een bijna hybridisch fenomeen in het land werd.
Vele elementen van de westerse architectuur, zoals het gebruik van beton en de
constructie van middel- en later superhoge bouwwerken, versluierden de
eigenschappen van de traditionele Japanse architectuur, waaruit westerse pioniers als
Frank Lloyd Wright en Bruno Taut zoveel inspiratie hadden geput.
Ondanks hun afhankelijkheid van het Westen wilden de japanse architecten die in de
energieke naoorlogse jaren van wederopbouw bekendheid verwierven, hun banden
met hun eigen culturele verleden niet verliezen. In de betonnen steden die op de
puinhopen werden opgebouwd, wezen toch veel tekenen op de voortzetting van de
traditie. Het gebruik van pilaren, de traditionele bouwmaterialen, de structuur en
flexibiliteit van interieurs en kleine constructiedetails in sommige van de nieuwe
gebouwen gaven blijk van een soort nationaal bewustzijn.
Kenzo Tange, die dikwijls de vader van de moderne Japanse architectuur wordt
genoemd, nam echter vroeg de vormentaal – andere ideeën, zoals het gebruik van
beton – over van Le Corbusiers expressieve en organische projecten als de Unités
d'Habitation in Marseille en Chandigarh in India. Tegelijkertijd ontwikkelde hij een
synthese van westerse en oosterse ideeën, die tot uitdrukking kwam in een grote reeks
ontwerpen die alle andere Japanse architectonische prestaties van de jaren vijftig en
zestig in de schaduw stelde.
De ontwerpen van Tange lieten voor het eerst zien dat een Japanse architect vol
zelfvertrouwen zijn eigen vormentaal kon uitwerken met inachtneming van de
verworvenheden van de westerse modernistische beweging. Ze maakten grote indruk
op een groep jonge Japanse architecten, gewoonlijk aangeduid als de ‘metabolisten’,
die de soepele organische fantasieën op het gebied van stadsontwikkeling van de
Britse groep Archigram in de jaren zestig op Japans grondgebied realiseerden. De
opkomst van de metabolisten, onder wie Kiyonari Kikutake en Kisho Kurokawa, viel
samen met de groei van het Japanse zakenleven. In hun werk kwamen de aspiraties
van de Japanse maatschappij in de jaren zestig naar voren. De mechanistische
metafoor van het modernisme werd verworpen en vervangen door een organischbiologische waaraan Frank Lloyd Wright onder Japanse invloed de voorkeur had
gegeven. Deze architecten concentreerden hun inspanningen binnen een
alomvattende nieuwe visie op stedenbouw en toonden deze in projecten als ‘Stad
boven de zee’ van Kikutake en de ‘Helix-stad’ van Kurokawa. De vruchten en beloften
van technologische vooruitgang waren geïntegreerd in hun werk, dat een optimistische
visie uitstraalde van een nieuw geürbaniseerd Japan. Toch bleven de traditionele
vormen verschijnen zoals in de daken van Kikutake’s ‘Tokoen Hotel’ en in de op
theeceremoniekamers lijkende kleine ruimten in de ‘Capsule-toren van Nagakin’ van
Kurokawa.
[…]
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Eind zeventig, begin tachtig was Japan getuige van een ‘new wave’ in de architectuur.
Een tentoonstelling met diezelfde naam reisde eind zeventig rond in de Verenigde
Staten. Uit de tentoongestelde tekeningen, foto’s en plattegronden bleek dat veel jonge
architecten worstelden met de problemen die voortkwamen uit de traditionele erfenis,
die van de modernistische beweging. Het modernisme, zoals dat in Europa gestalte
had gekregen, bleef in Japan doorwerken als een van de belangrijkste invloeden op de
hedendaagse architectuur. Het voortborduren op deze modernistische ondergrond met
inheemse en westerse stijlelementen, bleek een kenmerkend en sterk punt van de
Japanse architectuur.
Avant-garde-activiteiten en commerciële realiteitszin gingen samen in het werk van de
nieuwe Japanse ontwerpers. Er werd ambitieus doorgebouwd. Hoge kantoorgebouwen
– hotels, banken en kantoren – weerspiegelden de bloei van de kapitalistische
economie; vele ervan werden ontworpen door grote architectenbureaus, zoals de
Nikkon Sekkeigroep. Een aantal jonge architecten keerde terug naar de vormentaal die
de vroege modernisten had geïnspireerd: het Japanse huis. Zoals Chris Fawcett het
omschreef: “De postmetabolisten waren vastbesloten om in het Japanse verleden te
zoeken naar een zuiverder voorbeeld van wat werkelijk Japans genoemd kon worden.
Terwijl ze zich concentreerden op kleine, afzonderlijke woningen, zagen ze dat daarin
toch de formele procedures van grootschalige metabolistische projecten konden
worden toegepast, zij het in een meerduidige en meer literaire richting, ter bevestiging
van het architectonische gebaar als eigenzinnig doch noodzakelijk middel om ruimte te
definiëren.”
Als vele van zijn voorgangers heeft Ando traditioneel Japanse architectonische
kenmerken in zijn bouwsels verwerkt. Dit is geen hang naar nostalgie, maar hij gebruikt
de traditie om het strenge laat-modernisme van zijn zeer gestileerde structuren te
benadrukken. Het gebruik van muren van gewapend beton onderstreept deze band
met het Europese modernisme. De grote nadruk ligt evenwel op de typisch Japanse
interactie van zijn gebouwen met hun ligging, de relatie met wind, regen en andere
elementen, en de wisselwerking met het natuurlijke licht. Zijn minimalisme heeft veel te
danken aan Le Corbusier, alsook aan de traditionele Japanse architectuur. Eén project,
een groep woningen tegen de Rokkoheuvels gebouwd uit 1983, is duidelijk
geïnspireerd op het ‘Roq en Rob’-project van Le Corbusier uit 1946. De soberheid van
Ando’s constructies en van die van zijn tijdgenoten kan worden gezien als een reactie
op de chaos in moderne Japanse steden. Die soberheid is het gevolg van het streven
naar visuele orde, die in jaren van welvaart verloren was gegaan, en naar de terugkeer
naar een vorm van spiritualiteit.
Midden jaren tachtig zijn er binnen de hedendaagse Japanse architectuur twee
tegengestelde richtingen zichtbaar geworden. Aan de ene kant het postmodernisme,
beschreven door Charles Jencks en aanwezig in vele gebouwen, waarin symbolisme
en eclecticisme belangrijk zijn en die een vertrouwd beeld zijn geworden in het
architecturale decor van Japan. Tegelijkertijd is er een veel strenger purisme naar
voren gekomen dat de versiering die met de postmodernistische beweging
geassocieerd wordt, verwerpt. In 1986 schreef Ando: “In mijn ogen is het
postmodernisme alleen maar oude wijn in oude zakken, voorzien van wat nostalgische
versieringen. Ik geloof niet dat het een fundamentele oplossing biedt.”
Eind zeventig bijvoorbeeld bouwde Tadao Ando een aantal kleinschalige woonwijken
waarin hij een oplossing probeerde te vinden voor de problemen waarmee vele
architecten van zijn generatie bezig waren. Hij keerde terug maar de natuur en maakte
gebruik van traditionele Japanse uitgangspunten, zoals de wind en de omgeving.
Hoewel hij, evenals Isozaki, een tegenstander was van consumptiegerichtheid, werden
toch verschillende van zijn huizen gebouwd voor leidende figuren in de bloeiende
Japanse mode-industrie. De klandizie uit deze kringen vormde een belangrijk aspect
van veel architectuur en binnenhuiskunst in de jaren tachtig. Vooral de ontwerpen voor
winkelinterieurs laten zien hoe avant-garde-ideeën door vooruitstrevende cliënten in het
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alledaagse leven werden geïntegreerd. Dit in tegenstelling tot vele andere landen waar
de avant-garde als een soort utopisch idealisme aan de periferie blijft.
Dit contrast vormt op zichzelf gedeeltelijk een weerspiegeling van de schizofrenie of het
pluralisme dat besloten ligt in het hart van de Japanse samenleving. Charles Jencks
heeft geschreven dat ‘Japan, met zijn sterke traditie van boeddhistisch pluralisme, geen
enkele moeite heeft met verstrengelde tegenstellingen. Hun dagelijks leven is
gebaseerd op het accepteren van uitersten: westerse kleding naast de kimono,
westerse sociale ideeën naast een traditionele maatschappij. In het licht van deze
analyse kunnen de wezenlijke tegenstellingen binnen de moderne Japanse architectuur
– het voortdurend overnemen van westerse ideeën, naast het zoeken naar een
voortzetting van de eigen tradities, het aannemen en verwerpen van symbolisme en
ornamentiek – gezien worden als een wezenlijke kracht en niet als een probleem dat
moet worden opgelost. Naast de grote hoeveelheid opdrachten heeft dit de naoorlogse
Japanse architectuur een voorsprong gegeven op het meer eenzijdige buitenland.
Bron: Penny Sparke, Japanese Design, London 1987, p. 80-p. 93
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SPECIFIEKE TEKSTEN - HET VERRE OOSTEN
Aanvankelijk stelde Japan zich nogal defensief op toen in de zeventiende eeuw de eerste
Europeanen verschenen: alleen de Hollanders kregen het ‘privilege’ te mogen blijven, zij het
achter een muur op een eilandje voor de haven van Nagasaki. Toch waren wederzijdse
invloeden onvermijdelijk. De aanwezigheid van de Hollanders leidde in Japan zelfs tot een
apart genre in de prentkunst, de Nagasaki-e.
Omgekeerd was er in Europa vanaf het eerste contact een grote interesse voor de
Japanse producten en de Japanse cultuur. Na de openstelling van Japan halverwege de
negentiende eeuw groeide in Europa de belangstelling voor Japanse prenten, kimono’s en
alles wat Japans was zozeer, dat er een nieuw woord voor werd bedacht: japonisme.
Na het midden van de twintigste eeuw verschoof de belangstelling van de Japanse
materiële cultuur naar filosofieën als het Zenboeddhisme, wat leidde tot diverse ‘lege’
kunstwerken.

Keiga Kawahara (1786-1865), De baai van Nagasaki met de Hollandse nederzetting op het eiland
Deshima, datering onbekend

JAPANSE PRENTKUNST
“Holland of Horan, zoals het ook wel genoemd wordt, of Kōmō (letterlijk:
roodhaar) is de naam van één van de provincies van de Nederlanden. De
Nederlanden nu liggen in het uiterste noordwesten van Europa (...). Het is een
erg koud land. De Hollanders hebben vijf in het oog lopende kenmerken: ze
hebben lange neuzen, blauwe ogen, rood haar en een witte huid en ze zijn heel
lang.”
Zo begint de beschrijving van Holland en de Hollanders die Hayashi Shikei in 1782
toevoegde aan een prent waarop een Nederlands schip is afgebeeld. De benaming
‘roodhaar’ was in oorsprong afkomstig van de Chinezen, die het idee hadden dat
Europeanen, net als demonen, te herkennen waren aan hun rode haar en blauwe ogen.
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Nagasaki-e
De Hollandse handelspost, op het kleine eiland Deshima voor de kust van de havenstad
Nagasaki, was met de stad verbonden door een brug. Een schutting voorkwam echter dat
Japanners en Hollanders op elkaars gebied konden kijken. De Japanse machthebbers, de
Shogun, trachtten buitenlandse inmenging in Japan tot een minimum te beperken. De twaalf
man sterke Hollandse delegatie (exclusief slaven en personeel) diende op dit beperkte
terrein te verblijven, met als uitzondering de jaarlijkse tocht naar Edo om het hof van de
Shogun te bezoeken.
Nagasaki lag nogal ver verwijderd van Edo, het economische en culturele centrum
van Japan. Menig Japanse koopman reisde met hooggespannen verwachtingen naar
Nagasaki om daar kennis te nemen van de ‘exotische creaturen’. De teleurstelling was groot
wanneer men, eenmaal ter plekke, geen toegang kreeg tot het door de Japanse regering
zorgvuldig afgeschermde gebied. Dat wekte alom nog meer nieuwsgierigheid naar wat zich
achter die muren afspeelde, en om aan die behoefte aan informatie te voldoen ging men
prenten vervaardigen die de buitenlanders en alles wat hen omringde tot onderwerp hadden:
de Nagasaki-e. De eerste Nagasaki-prenten verschenen omstreeks 1740.
Het enthousiasme voor de Nagasaki-e was zo groot dat ze voor de stad al snel van
groot commercieel belang werden. De prenten zijn vergelijkbaar met die van de
‘centsprenten’ die in Nederland in de achttiende eeuw bijzonder geliefd waren: voor een luttel
bedrag kocht men een prent om thuis te bekijken.

Nagasaki-e prent, datering en maker onbekend
detail van Nagasaki-e prent

De Nagasaki-prenten geven een beeld van het leven van de Hollanders en hun
tochten, vaak in gezelschap van Javaanse en zwarte bedienden, naar Edo en de curieuze
geschenken, waaronder bijzondere dieren, die ze meebrachten voor de Shogun. Ook de
schepen waarmee de buitenlanders aankwamen waren een geliefd onderwerp. De
afbeeldingen van Hollanders (en Chinezen) werden al spoedig voorzien van
standaardattributen als pijpen, wijnflessen, glazen, wandelstokken, horloges, honden en
muziekinstrumenten - alles wat in Japan minder bekend was. Twee Nederlandse vrouwen,
die bij uitzondering een keer naar Nagasaki kwamen, vormden een onuitputtelijk onderwerp
voor de prenten.
Hoewel de meeste ontwerpers trouw bleven aan het (Japanse) tweedimensionale,
‘platte’ karakter van de prent, werden vanaf 1820 ook ‘westerse vondsten’ geïntroduceerd
zoals het lineaire perspectief, een lage horizon en schaduwpartijen om figuren een meer
driedimensionaal karakter te geven.
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Shiba Kokan, Tweelandbruk (brug tussen twee provincies), 1787

Nagasaki-schilderingen
Meer nog dan de Nagasaki-prenten geven de Nagasaki-schilderingen een gevarieerd beeld
van de invloed die de zogenaamde Nagasaki-school van de Hollandse kunst onderging.
Kunstenaars als Shiba Kokan (1747-1818) en Kawahara Keiga (1786-1865) maakten
zich de westerse manier van schilderen eigen. Nederlandse kunsttheoretische
verhandelingen als Gerard de Lairesse’s Groot schilderboeck en het Nieuw en volkomen
Woordenboek van Konsten en Wetenschappen van Egbert Buys werden ijverig bestudeerd
en vormden een onuitputtelijke bron van informatie. Shiba Kokan (ook wel bekend onder de
naam Suzuki Harushige) was een belangrijk kunstenaar die zich een scherp inzicht in de
westerse beginselen van compositie, perspectief, schaduw en slagschaduw verwierf. Kokan
bezocht Nagasaki meerdere malen en zag de westerse kunst, in tegenstelling tot de Chinese
en Japanse kunst, als een nuttig middel om kennis en beschaving te verspreiden, juist
vanwege haar realisme. ‘De westerse olieverfschilderkunst is een werktuig in dienst van het
land’ merkte hij in één van zijn verhandelingen op.
Desondanks had de Chinese, poëtische manier van landschap-, stilleven- en
bloemschilderen in de achttiende en negentiende eeuw ook grote invloed op de Japanse
kunst. Werk uit de zogeheten Nanga-school werd gekenmerkt door een schetsmatige opzet
en een spontane en gevoelige uitvoering, nauw verwant aan poëzie en literaire eruditie.
Deze werken passen in een traditie waarin de expressie van persoonlijke gevoelens van
meer belang werd geacht dan een natuurgetrouwe weergave van de buitenwereld.
Literatuur: H. Bosma, ‘Kōmō-Jin, Roodharige vreemdelingen op Deshima’, in John Vrieze
(red.), Kōmō-Jin: Roodharige vreemdelingen op Deshima: Nagasaki prenten en schilderijen
uit de 18de en 19de eeuw, Franeker (Wever) 1983, pp. 13-17.
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Hishikawa Moronobu, De ontvangstruimte van het bordeel, 1681-1684
(uit een serie van 12 met de titel ‘Scènes uit Yoshiwara’)

Ukiyo-e
Van oudsher waren kunst en cultuur in Japan in handen van het keizerlijk hof en de adel.
Met de opkomst van een koopliedenstand in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw
zocht men naar kunstvormen die ook de nieuwe, financieel machtige middenstand aan zou
spreken. Zo ontstond het Kabuki toneel, de populaire tegenhanger van het traditionele en
moeilijk toegankelijke Nō theater. In de beeldende kunst ging men zich toeleggen op de
houtsnede, een techniek die een wijde verspreiding van prenten mogelijk maakte. Zo
ontstond in Edo een bloeiende prentencultuur die aansloot bij de belevingswereld van het
destijds meest progressieve deel van de bevolking. De onderwerpen voor deze zogenaamde
ukiyo-e prenten vond men in het dagelijkse, ‘vlietende’ leven, in het Kabuki theater en het
mondaine en modieuze (uitgaans)leven.
Hishikawa Moronobu (ca. 1618-1694), een kunstenaar van middelbare leeftijd uit
Chiba, wordt beschouwd als de grondlegger van de ukiyo-e. Zijn werk was zeer gewild bij de
nieuwe stedelijke burgerij die zich in de zeventiende eeuw voldoende rijkdom, vrije tijd en
cultuur had weten te verwerven om kunst naar eigen smaak te kiezen. Moronubu’s vader
was een bekend textielontwerper en -verver uit Kyoto, en in het familiebedrijf leerde hij de
fijne kneepjes van het ontwerpen en decoreren op de kosode, de voorloper van de kimono.
Rond 1658 kwam hij naar Edo, waar hij zich de ukiyo-e kunst eigen maakte. Hij verwierf
vooral bekendheid als boekillustrator en gold hierin als belangrijk vernieuwer. Tussen
ongeveer 1672 en 1694 illustreerde hij meer dan honderd boeken, waaronder romans,
gidsen, dichtbundels, Shunga, patroonboeken voor kimono’s, ukiyo-e plaatjesboeken en
epische drama’s. Ondanks zijn succes als kunstenaar en illustrator in Edo bleef Moronobu
echter ook altijd patronen voor kosodes van vooraanstaande burgers ontwerpen.
Literatuur: H. Bosma, ‘Kōmō-Jin, Roodharige vreemdelingen op Deshima’, in John Vrieze
(red.), Kōmō-Jin: Roodharige vreemdelingen op Deshima: Nagasaki prenten en schilderijen
uit de 18de en 19de eeuw, Franeker (Wever) 1983, p. 13; Liza Dalby, Kimono: Fashioning
Culture, New Haven (Yale University Press) 1993, pp. 276-77.
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Okumara Masanobu, Grote perspectiefprent van een lounge in Yoshiwara, 1745

Een andere belangrijke en zeer invloedrijke ukiyo-e prentmaker en schilder was Okumara
Masanobu (ca. 1686-1764), die ook een boek- en prentenwinkel dreef. Hij was vrijwel
autodidact, maar werd wel beïnvloed door Moronobu. Zijn oeuvre omvat albums, losse
prenten, boekillustraties en schilderingen. Vanaf 1724 publiceerde hij veel prenten van eigen
hand en van leerlingen. Masanobu was een van de eersten die overgingen op de techniek
van de tweekleurendruk, benizuri-e, nadat deze rond 1743 was uitgevonden, en geldt als
een pionier in het genre van de uki-e: prenten waarin gebruik wordt gemaakt van het uit
West Europa overgenomen centraalperspectief.
Een wat latere vernieuwer in de ukiyo-e was Suzuki Harunobu (1724-1770), die in
1765 de eerste nishiki-e publiceerde: brokaatprenten in meerkleurendruk, wat een revolutie
betekende in de ontwikkeling van de kleurendruk voor losse prenten. Vanaf dat moment
specialiseerde Harunobu zich in verfijnde, vaak erotiserende afbeeldingen van jonge
mannen en - vooral - vrouwen die woonden en werkten in Yoshiwara, het uitgaansdistrict van
Edo dat ook wel ‘de vlietende wereld’ werd genoemd. In de laatste vijf jaar van zijn leven
produceerde Harunobu ongeveer 850 prentontwerpen, shiunga-series, boekillustraties en
schilderingen waarmee hij grote invloed uitoefende op zijn tijdgenoten.

Suzuki Harunobu, Twee meisjes, 1750
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Katsushika Hokusai, Een van de 36 gezichten op de berg
Fuji, 1827

Een minstens zo productieve ukiyo-e prentkunstenaar was ook Katsushika Hokusai (17601849), die zijn carrière was begonnen met het snijden en graveren van houtblokken. Als
achttienjarige leerde hij acteursprenten ontwerpen en werkte hij onder de naam Shunro.
Onder invloed van Shiba Kokan ontwikkelde hij later een meer westerse stijl van werken.
Hokusai had een enorme productie van ruim 30.000 over het algemeen hoogst originele
prenten, schilderingen, schetsen en boekillustraties over diverse onderwerpen. Hij werd het
meest bekend om zijn landschappen, maar zijn manga (schetsboeken voor studenten in de
kunsten) waren minstens zo populair als zijn beroemde Zesendertig gezichten op de berg
Fuji, waarin aspecten van zowel de oosterse als de westerse kunst samenkomen. Het boek
met Honderd gezichten op de berg Fuji, dat hij maakte toen hij vijfenzeventig was, zou grote
invloed uitoefenen op de Europese kunst.
Bron: Ger Luijten, De Courtisane en de Acteur: Ukiyo-e prenten van het Rijksmuseum
Amsterdam en het Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden, Leiden (Hotei) 1995, pp. 197200.

JAPANSE MODE, DE KIMONO
De traditionele Japanse mode is om verschillende redenen interessant ter bestudering
binnen het thema ‘Wat van ver komt …’. Zo vond de kimono al in de zeventiende eeuw gretig
aftrek in Europa. Een goede reden voor de Hollanders om hem te importeren en te imiteren.
Daarnaast staat de kimono in Europa vaak symbool voor de exotische Japanse
cultuur. De kimono werd daarom vaak weergegeven in negentiende eeuwse schilderijen. Dat
de kimono als exotisch ervaren wordt is niet verwonderlijk, hij wijkt in veel opzichten,
waaronder vormgeving en wijze van vervaardiging, fundamenteel af van westerse kleding.
Tot slot kent de kimono samen met zijn voorloper, de kosode, een lange
geschiedenis in Japan. Het belang van deze kleding binnen de Japanse kledingtraditie komt
onder andere tot uitdrukking in de aandacht ervoor in de prentkunst.
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Basisonderdelen van de kimono

De Kimono
In de westerse modewereld is verandering van vormen aan de orde van de dag. De
geschiedenis van de (dames)mode kan worden gezien als een parade van dramatisch
veranderende silhouetten, alleen al in de twintigste eeuw van het zandlopermodel naar de Scurve, de A-lijn en de omgekeerde piramide die het gevolg is van opgevulde schouders. De
roklengte verandert ieder seizoen, net als de wijdte van de broekspijpen. Het contrast met de
mode in Japan is groot, want zoals Liza Dalby in haar studie naar de kimono heeft laten zien,
dicteert de mode daar wel kleine veranderingen in onderdelen zoals mouwlengte en
taillebandbreedte, maar is de basisvorm van dit kledingstuk al sinds de zeventiende eeuw
dezelfde. Patroon, kleur en decoratief detail zijn voor de kimono belangrijker dan de vorm.
Kimono’s worden gemaakt uit één lange, rechthoekige lap stof van een standaard
breedte van zo’n 32 centimeter, waarin zo min mogelijk wordt geknipt en nauwelijks naden
worden gelegd. Voor- en achterzijde worden gevormd door de lap stof dubbel te vouwen,
zodat een schoudernaad niet nodig is. Aan de voorzijde is de kimono open. Aan de
voorpanden worden twee lappen (okumi) van halve breedte vastgenaaid, die zorgen voor de
overlap aan de voorzijde, links over rechts, die wordt vastgehouden door een band (obi) rond
de taille of heup. Langs de halsopening wordt een beleg uit een gevouwen reep stof
aangezet. De mouwen worden uit de breedte van de stof gehaald en aan de zijkanten van
voor- en achterpand vastgemaakt.
Al met al wordt bij de kimono zeer economisch gebruik gemaakt van het materiaal: er
blijft veel minder stof over dan bij een patroon dat moet aansluiten op een driedimensionaal
lichaam, met alle verschillen in tailles en rondingen die er zijn. Kimono’s worden ook niet ‘op
maat’ gemaakt: er is in principe maar één maat - voor volwassene zo’n tien meter - en
afhankelijk van de lichaamslengte wordt de stof meer of minder opgebonden tot de juiste
lengte is bereikt. Een klein persoon moet dan wel veel stof in zijn obi stoppen en werken met
omslagen.
De kosode
De kosode is de voorloper van de kimono en raakte algemeen verbreid in het Edo-tijdperk
(1603-1868). Tijdens het ‘klassiek’ genoemde Heian tijdperk (794-1185) was de kosode nog
een stuk ondergoed van edellieden. Onder hun vele lagen wijdvallende kleding droegen zij
het als een klein hemd. Net als het westerse T-shirt ontwikkelde de kosode zich langzaam
van een eenvoudig wit onderhemd tot een bontgekleurd hemd met gedurfde dessins dat ook
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zonder bovenkleding kon worden gedragen. Er ontstonden strikte gebruiken en aanwijzingen
voor het dragen en het aantrekken van de kosode.
In de zeventiende eeuw maakte de kosode een bijzondere ontwikkeling door, met
name in de Genroku-periode, die duurde van 1688 tot 1704 en bekend staat als ‘de gouden
jaren’ van het Edo-tijdperk. In de Genroku periode lag de luxe binnen het bereik van velen, of
men nu samurai, handelaar of ambachtsman was. Uitgevoerd in katoen, ramie of zijde werd
het de standaarddracht voor mannen en vrouwen van alle sociale klassen. Men droeg
kosodes niet alleen op het werk, maar ook als ‘vrijetijdskleding’. Bijeengehouden onder de
tailleband kon men er stevig mee doorlopen; los gedragen bedekte hij de benen, wat soms
meer gepast was. Voor het werk op het land was de kosode niet geschikt, maar het werken
in de stad was fysiek minder zwaar. Zo werd de kosode een typische stedelijke dracht. Door
stoffen en kleuren te variëren kon men met de kosode bovendien opvallen, en afgaande op
de populaire literatuur van de late zeventiende eeuw leden de modegekke vrouwen en
dochters van de stedelingen aan een ware kosodeverslaving.
Veranderingen in het modebeeld voltrokken zich nu ook sneller dan voorheen. In het
vroege Edo-tijdperk was de kosode nog identiek voor mannen en vrouwen, relatief wijd,
maar kort, met smalle afgeronde mouwen en een kleine opening voor de pols. In de Genroku
periode werd het lichaamsgedeelte smaller en de mouw wijder, en werden de mouwen voor
vrouwenkosodes langer dan die voor de mannen. In de jaren 1670 werd een ‘mouwzak’ van
een halve meter gezien als een lange ‘wapperende mouw’; twintig jaar later waren de
mouwen voor vrouwen nog eens twee keer zo lang geworden. Ook de voorheen
onopvallende tailleband ‘emancipeerde’. Rond 1600 bestond deze ‘obi’ uit een smal
geweven koord, maar al snel werd zij zeven tot tien centimeter breed en bijna twee meter
lang. Voor de mannen is de obi daarna nooit breder geworden, maar bij de vrouwen werd zij
in de Genroku periode wel vijftien tot achttien centimeter breed. Uiteindelijk zou de obi voor
vrouwen bijna belangrijker worden dan de kosode zelf, die tot een soort achtergrond
degradeerde. Tegen de negentiende eeuw had de obi een breedte van een halve meter
bereikt en was zij drie tot vier meter lang.
Hinagata
Behalve een kunstvorm op zich, vormden de kosodes ook een belangrijk onderwerp voor de
ukiyo-e. De kleding van de courtisanes, dansmeisjes en kabuki acteurs op deze populaire
prenten is vaak van groter belang dan hun gezicht of houding. De lijn van de draperie, de
stand van de mouw, de patronen en kleuren van de stof zijn allemaal aspecten die op de
eerste plaats komen.
Naast de ukiyo-e verschenen er in de zeventiende eeuw bovendien modeprenten in
boekvorm, de hinagata-boeken. Ze zijn een beetje te vergelijken met hedendaagse
modebladen, met afbeeldingen van patronen en modellen, vergezeld van een korte
toelichting. hinagata-boeken dienden verschillende doelen en doelgroepen. Sommige
werden uitgegeven door textielververijen als een soort brochures voor klanten; andere laten
zich lezen als postordercatalogi, met lijsten van kleuren die de klant kan kiezen. Weer
andere bevatten plaatjes van modellen in kosodes die op de pagina ertegenover worden
beschreven. Deze modellen moesten duidelijk een bepaalde stemming of elegantie
uitdrukken die de klant tot een aankoop zou moeten verleiden.
In zekere zin lopen zulke hinagata-boeken vooruit op de geraffineerde
reclametechnieken van moderne modebladen. Hinagata tonen soms ook zulke extravagante
ontwerpen dat kan worden betwijfeld of de mensen die ze lazen er ooit iets uit bestelden.
Waarschijnlijk waren het eerder boekjes om bij weg te dromen, zoiets als Vogue
tegenwoordig. Slechts weinigen kunnen dragen wat in zulke bladen wordt getoond, maar als
modestatements zijn ze desalniettemin zeer onderhoudend.
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Voorbeeld van een hinagata-prent

Het hier getoonde voorbeeld is ontworpen door de al genoemde ukiyo-e kunstenaar
Moronobu, die zijn leven lang ook kosodes ontwierp. De begeleidende Japanse tekst luidt, in
Engelse vertaling:
“When this young lady was a child, she didn’t yet comprehend the allure of
scarlet satin. As she matured and became more experienced in matters of the
heart and body, she began to appreciate deeper colors. But deep red has a
tendency to fade to the pink of this kimono with a scattered design of bouquets
of raw cotton arranged from shoulder to hem. The bouquets should be done in
dapple shibori8 in dark red, pale blue and pea green. Some of them should be
reserved from dye and filled with stamped foil and the Chinese vine motif. The
edges are outlined in knots of gold thread. They would also be nice with the
bent chrysanthemum branch motif embroidered upon them.”
De tekst opent als een pulpromannetje, maar gaat na enkele regels over in een beschrijving
van het patroon. Het motief van een meisje dat opgroeit en ‘van kleur gaat houden’ verwijst
naar een groeiende seksuele belangstelling. In de Genroku periode was een dergelijk
verband tussen kleur en seksualiteit vanzelfsprekend. Vanwege de lange mouwen wordt
deze kosode gerekend tot de nagisode, de voorloper van de moderne furisode kimono voor
meisjes en jonge vrouwen. Om haar hoofd is een wata boshi gewikkeld, een modieuze
haarband van vloszijde die populair was in de vroege Tokugawa periode en die verwijst naar
het patroon van pluizige bundels van ruwe katoen op de kimono. Monorobu’s ontwerpen
onderscheiden zich door de onorthodoxe onderwerpen die hij uitkoos; ook in dit geval, want
het nu zo alledaagse katoen gold toentertijd nog als ‘exotisch’.
Literatuur: Liza Dalby, Kimono: Fashioning Culture, New Haven (Yale University Press)
1993, pp. 12-14, 18-19, 44-45, 271-77 en 282-83.

8

Shibori (of tie-dye) is een methode om textiel te verven.
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JAPANSE IM- EN EXPORT
Binnen de algehele export van goederen uit Japan naar Nederland nam het kunsthandwerk
maar een bescheiden plaats in. Een willekeurige ‘Generale carga’ uit 1651 bevat, naast zeer
veel specerijen, thee en veel Indiase textiel, ook ‘200 stucx japanse syden rocken’ en Japans
papier (het papier waarop Rembrandt zijn etsen drukte, moet door de V.O.C. zijn
meegenomen). Uit een notitie in de dagregisters van de factorij op Deshima uit 1752 blijkt
dat de ‘schenkagierocken’, de originele zijden Japanse kosodes, daar door een kleermaker
werden vermaakt naar de ‘Hollandsche smaak’.
Het in de lading vermelde ‘Indiase textiel’ kan verwijzen naar het Indiase beschilderde
katoen, ‘sits’ genaamd, dat de Hollanders lieten bedrukken met patronen in een
Japoniserende stijl. Van dit katoen werden ‘Japanse’ kamerjassen (Japonse rokken)
gemaakt voor de Nederlandse markt. De originele Japanse zijden kosodes waren namelijk
erg zeldzaam en kostbaar.

Kamerjas / ‘Japonse rok’, katoen / sits,
1700-1750
Deze japonse rok heeft een patroon van
pijnboomtakken en waaiervormige
bladeren afgewisseld door
pruimenbloesem, gebaseerd op het
Japanse shô-chiku-bai motief (pijnboom,
bamboe en pruimenbloesem)

Ook porselein vormt een bijzonder hoofdstuk in de geschiedenis van Japanse im- en export.
Aanvankelijk behoorde porselein niet tot de exportproducten, maar werd het juist door de
V.O.C. vanuit China naar Japan gebracht, waar het vooral als luxeartikel werd gebruikt bij de
theeceremonie. De Compagnie hoopte in Japan ook een markt te creëren voor het Delfts
aardewerk, omdat de Japanners zelf de techniek van het porselein maken nog niet kenden.
Pas na het midden van de zeventiende eeuw begon de Japanse porseleinindustrie op gang
te komen, waarbij aanvankelijk gebruik gemaakt werd van door de Hollanders uit China
geïmporteerde porseleinpigmenten. Door de val van de Ming dynastie in 1644 en de
ineenstorting van de Chinese porseleinexport, kwam er meer vraag naar Japanse producten
en vanaf 1659 werd op grote schaal zogenaamd ‘Arita’ porselein geëxporteerd, vernoemd
naar de plaats van vervaardiging, het Japanse dorp Arita. Bovendien moest er in Japan een
binnenlandse markt worden bediend omdat import van buitenlands porselein door de
Shogun werd verboden.
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Het vroege Arita porselein leek in vorm en decoratie nog sterk op het Chinese
porselein, hoewel de Hollanders duidelijk invloed op de decoratie trachten uit te oefenen
door bijvoorbeeld te vragen naar porselein gedecoreerd met een ‘klein bloemtjen’ en door
voorbeelden te sturen van door hen gewenste producten. Het is dan ook de vraag of het
Hollandse publiek toentertijd het verschil tussen Chinees en Japans porselein kende. Toen
de export van Japans porselein eenmaal op gang was gekomen, ging het al snel om grote
hoeveelheden. In 1660, bijvoorbeeld, vervoerde het schip de ‘Veenenburgh’ alleen al 11.530
stuks porselein naar Nederland.

In Japan vervaardigd vijfdelig kaststel, begin 18e eeuw

Zoals zo vaak bij Japans porselein is ook bij dit kaststel sprake van een mengsel van
Chinese, Japanse en Nederlandse elementen. De vorm van de dekselpotten en de
bekervazen is van oorsprong Chinees, de Imari decoratie is Japans, maar in het typische
Imari-palet van blauw, rood en goud zijn weer Chinese leeuwen, kraanvogels in van
oorsprong Hollandse cartouches, pioenen, chrysanten en kersenbloesems geschilderd. De
combinatie van twee bekervazen en drie dekselpotten tot een kaststel is weer kenmerkend
Hollands. Dergelijke kaststellen werden zowel in China als in Japan uitsluitend voor de
export gemaakt.
Literatuur: Charlotte van Rappard-Boon, Imitatie en inspiratie: Japanse invloed op
Nederlandse kunst van 1650 tot heden, Amsterdam (Rijksmuseum) 1991, pp. 15-18, 31, 9596.
HET VERRE OOSTEN IN HET WESTEN
Delfts blauw
Delfts blauw ontstond aan het einde van de 16de eeuw als goedkoop alternatief voor het
kostbare blauw-witte Chinese porselein. Het Delfts blauw werd in korte tijd zeer populair en
beleefde wat betreft productie een bloeiperiode in de periode 1650-1750. Door het ontbreken
van porseleinaarde in Nederland kon men echter geen echt porselein maken. Als alternatief
voor het door en door witte en harde porselein werd faience gebruikt: geel aardewerk met
een dekkend witte glazuur, veelal voorzien van blauwgekleurde decoraties.
Overbekende voorbeelden van Delfts blauw zijn de tegels, apothekersflessen,
sierborden, vazen, kandelaars en serviesgoed. Het eerste Chinees porselein dat de VOC
naar Nederland vervoerde, is gemaakt gedurende de Ming-dynastie. Dit verklaart dat veel
van de Delftse producten, ook ver na de val van deze dynastie (1644), met typisch Mingachtige motieven versierd is. Maar het Delfts blauw werd meer dan goedkopere aardewerken
kopieën van Chinees porselein. In de 17e eeuw werden oosterse voorwerpen en motieven
ook vervangen door een eigen ‘Hollands’ repertoire. Gaandeweg werd de keramische
techniek verbeterd en de schildertechniek verfijnd.
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In Nederland vervaardigd faience met voorstelling van
de profeet Elia door de raven gevoed, 17e eeuw

Aanvankelijk werd in Delft Chinees aardewerk geïmiteerd, later ook het Japanse,
maar omdat op het Japanse porselein vaak Chinese decoraties werden aangebracht, is vaak
niet duidelijk welk voorbeeld nou precies werd nagevolgd. Europese zeventiende-eeuwse
consumenten van Aziatisch porselein en de Europese imitaties daarvan zagen waarschijnlijk
nauwelijks het verschil tussen de Chinese en de Japanse manier van decoreren. Zij werden
vooral bekoord door de exotische vorm en decoratie, waar verschillende fabrikanten in Delft
handig op inspeelden.
Het Delfts blauw-wit heeft, waar het oosterse porselein wordt gekopieerd,vaak een
zekere onbeholpen charme en getuigt van weinig begrip voor de eigen stijl van Chinees of
Japans porselein. Een bijzondere uitzondering vormen de asymmetrische schaaltjes met een
luchtige decoratie als die van Rochus Hoppesteijn van circa 1680 (zie afbeelding hieronder).
Hier is niet alleen het Japanse voorbeeld goed nagevolgd, maar zijn ook essentiële
kenmerken als de asymmetrie en de gestrooide decoratie goed begrepen.

Schaaltje van plateelbakkerij Het Jonge Moriaanshoofd,
Rochus Jacobsz Hoppesteijn, Delft, ca. 1680-1690

De vorm van dit schaaltje is waarschijnlijk ontleend aan soortgelijke schaaltjes die de
Chinezen speciaal voor de Japanse markt maakten. De vorm van deze schaaltjes, in Japan
kosometsuke genaamd, werd vaak ontleend aan die van dieren en vruchten, zoals hier de
perzik. De voorstelling is Chinees en bevat twee elementen: een jongetje zittend naast een
boekrol en de veelvuldig op Chinees porselein voorkomende Tai hu steen, die de verbinding
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tussen hemel en aarde symboliseert. De asymmetrische opbouw van het geheel is echter
zeer Japans. De Delftse plateelbakkerij die dit schaaltje ontwierp experimenteerde als eerste
in de tweede helft van de zeventiende eeuw ook met het gebruik van meerdere kleuren.
Groen naast blauw was geen probleem, maar rood en goud konden alleen tijdens een derde
bakproces op circa 600 graden Celsius op het glazuur worden aangebracht.
Literatuur: Charlotte van Rappard-Boon, Imitatie en inspiratie: Japanse invloed op
Nederlandse kunst van 1650 tot heden, Amsterdam (Rijksmuseum) 1991, pp. 15-16, 27.
Etnografisch Japan
Wie in Nederland in de vroege negentiende eeuw meer over de Japanse samenleving te
weten wilde komen, kon goed terecht in het Mauritshuis in Den Haag. Daar bevond zich het
Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden, waar bezoekers zich konden vergapen aan een
omvangrijke collectie Japanse voorwerpen, bijeengebracht door Nederlandse kooplieden die
in Deshima hadden gewerkt. Daarnaast opende de Haagse koopman Dirk Boer in 1841 in
Scheveningen zijn eigen ‘Kabinet van Zeldzaamheden’, een soort particulier museum waarin
hij zijn verzameling Japanse, Chinese en andere exotische voorwerpen tentoonstelde: 21
Japanse tekeningen in verlakte lijsten achter glas, twee Japanse schilderijen op zijde, en
twaalf Chinese tekeningen op rijstpapier. Men kon hier ook bladeren in een boek met
tekeningen van Japanse ‘lichtekooien’, een serie van dertig, bijna levensgrote Japanse en
Chinese ‘heeren en dames’ bestuderen, of zich vergapen aan een schilderij op zijde dat een
concert aan het hof van de Chinese keizer verbeeldde. Verder had Boer een groot aantal
voorwerpen in huis, die verschillende aspecten van het dagelijkse leven in Japan (en in
mindere mate China en Java) illustreerden: doosjes met monsters van Japanse houtsoorten
en tabak, kookpotten en sake-ketels, verlakte eetbakjes, kledingstukken voor zowel mannen
als vrouwen, parasols, vuurschermen, een theestel, een picknickset, een bezem, Japanse en
Chinese (tempel)lantaarns, verlakte tafellampen, een ivoren schaakspel en zo meer.
Wat museale presentatie betreft, had Boer goed gekeken naar de opstelling in het
Mauritshuis. Zo gaven her en der opgestelde modellen en miniaturen een driedimensionale
impressie van het leven in China en Japan. Het ‘Beweegbaar Panorama voorstellende de
Baai van Nangassakki (in Japan) met beweegbare Zee en Scheepjes, waarvan een Schip en
relief dat opgetuigd de haven kan worden binnengelaten, in staat gesteld tot het doen van
Salutschoten’ zal ongetwijfeld de nodige hilariteit hebben veroorzaakt. Er stonden drie
Japanse miniatuurtempels, het hof van de ‘geestelijke keizer’ van Japan in het klein, en een
model van een ‘Chineesche Priester met zijnen discipel, hem den eed van getrouwheid
afnemende (Beweegbaar) in eene glaze Kast’. Het tentoonstellen van dergelijke modellen
sloot naadloos aan bij de ideeën van Jan Cock Blomhoff, die als verzamelaar speciaal voor
het Koninklijk Kabinet allerlei maquettes had laten vervaardigen. Volgens hem konden
exotische voorwerpen namelijk alleen door het publiek worden begrepen, wanneer ze in hun
functionele context aanschouwelijk werden gemaakt.
Esthetisch Japan
Uit een recensie van een expositie van Japanse gekleurde houtgravures blijkt dat aan het
einde van de negentiende eeuw in Nederland een verschuiving in de interesse in de Japanse
kunst plaatsvond. Een overstap van een etnografische interesse in het exotische Japan naar
een esthetische waardering van het artistieke Japan,
“De gravures muntten vooral uit door realistische opvatting en kracht van
uitdrukking. Komen ons op den eersten blik de voorstellingen wat overdreven en
de kleuren te sterk voor, bij een nadere beschouwing zullen wij ons rekenschap
geven, hoe juist de standen en bewegingen zijn weergegeven en hoe
harmonisch de verschillende kleuren zijn samengesteld, waardoor een geheel
van groote artistieke waarde verkregen werd. Het valt dan ook niet te ontkennen,
dat de Japanse kunst op de moderne kunst van het Westen een sterken invloed
heeft uitgeoefend.”
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Deze verschuivende interesse viel niet iedere kunstcriticus even gemakkelijk. Toen de
Haagsche Kunstkring in augustus 1892 een expositie van Japanse prenten samenstelde,
schreef een recensent: “Het werk van Outamaro komt me nogal twijfelachtig voor. (...)
Hokusai schijnt mij hier ook nogal zwak.” Maar een andere criticus constateerde na een
bezoek aan de verkooptentoonstelling Japanse kunst uit de collectie Siegfried Bing in 1893
opgelucht:
“De tijd dat deze kunst slechts beschouwd en bewonderd werd uit een
ethnographisch standpunt, is gelukkig voorbij. Waarom men deze verbazend
mooie kleurendrukken, zoolang als kunst negeerde, is niet te begrijpen. Zelfs de
museums van kunst (...) lieten de vertegenwoordigers van de zoo subtiele kunst
uit het verre Oosten over aan de ethnographische of kunstnijverheidsmuseums.
Gelukkig dat sinds een tiental jaren het British Museum en de Louvre een begin
gemaakt hebben en deze kunst nevens de Westersche opnamen.”
Bron: Marika Keblusek, Japansch Magazijn: Japanse kunst en cultuur in 19de-eeuws Den
Haag , Leiden (Hotei) 2000, pp 65, 67

De invloed van Japan op de Europese kunst
De negentiende-eeuwse belangstelling voor Japan is van grote invloed geweest op de
Europese schilderkunst. Enerzijds leidde deze belangstelling tot het verwerken van
allerhande ‘Japanse onderwerpen’ in schilderijen. Zo maakte George Breitner aan het einde
van de negentiende eeuw zijn beroemde serie ‘Meisjes in Kimono’. Anderzijds leidde de
belangstelling voor Japan tot grondige bestudering van de Japanse prentkunst. Europese
schilders, onder wie Vincent van Gogh, integreerden typische kenmerken van deze
prentkunst in hun eigen werken.

George Breitner, De rode kimono, 1893-1894

George Breitner
Begin jaren negentig startte de Nederlandse kunstenaar George Breitner (1857-1923) met
de bekende serie van in kimono gehulde meisjes. Ze nemen een aparte plaats in binnen het
oeuvre van de kunstenaar, die verder toch vooral werd geboeid door het Amsterdamse
stads- en straatleven. In een brief uit 1893 beschreef Breitner een droom die hij had over ‘het
land van den Mikado’ (Japan) en de pracht en kleur van exotische stoffen. In dat jaar stond
schippersdochter Geesje Kwak, zijn ‘Japanse muze’, regelmatig model voor de schilder. Hij
tekende, fotografeerde en schilderde haar in decoratieve rode, blauwe en witte kimono’s.
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In de loop der tijd verschenen Breitners tot Japanse schonen omgetoverde
Amsterdamse volksmeisjes en vrouwen op tentoonstellingen onder titels die uiteenlopen van
Japans meisje en Vrouw in Japanse klederdracht tot Dame in Japans intérieur. Een exotisch
thema als een meisje in kimono verschilde bij Breitner niet zoveel van een erotisch thema en
werd op vergelijkbare wijze behandeld. Zowel de poses als de attributen die hij voor zijn
exotische schilderijen van zogenaamd Japanse meisjes gebruikte waren inwisselbaar en
werden verbonden met een veel aardser genre als het naakt .
Breitners heldere kleurgebruik in de serie meisjes in kimono is opvallend. De
contrasten van bijvoorbeeld rood tegenover wit en de combinatie van geel en blauw geven
een mooi effect. Het is vooral de entourage van stoffen in de vorm van kimono’s, zijden
lappen en divan- en vloerkleden die zo opvalt aan de schilderijen. Breitner hield zich zelfs zó
bezig met de textuur, dat hij een fijn kammetje gebruikte om de geweven structuur van het
tapijt na te bootsen in De rode kimono. De blauwe kimono’s worden voor witte, lichtroze of
lichtgeel gekleurde wanden geplaatst, met aan een kant een geel- of blauwkleurige zijden
doek of een donker kamerscherm met oosterse motieven en op de grond een tapijt.
Een directe thematische of stilistische invloed van de Japanse prent op de
kimonoserie van Breitner is tot op heden niet vastgesteld. De interesse in kleur en
decoratieve behandeling van het vlak die de serie liggende meisjes in kimono kenmerkt,
komen we ook bij andere schilders tegen, zoals bij Pierre Bonnard. De nadruk op verticalen
en vlakverdeling bij de staande meisjes in kimono roept weer herinneringen op aan
composities van William Merritt Chase of Edgar Degas. Het enige wat we met zekerheid
kunnen concluderen is dat Breitner, toen hij de meisjes in kimono maakte, verschillende
Japanse voorwerpen in zijn bezit had, waarvan de kimono’s hem het meest inspireerden.
Literatuur: Rieta Bergsma en Hajime Shimoyama, Meisjes in kimono: Schilderĳen,
tekeningen en foto's van George Hendrik Breitner (1857-1923) en zĳn Japanse tĳdgenoten,
Leiden (Hotei) 2001
Vincent van Gogh
Toen Vincent van Gogh (1853-1890) in 1886 in Parijs arriveerde, begon hij bijna meteen met
het verzamelen van Japanse prenten. Binnen een jaar had hij er al genoeg - een aantal
waarschijnlijk geleend van Samuel Bing - om een kleine tentoonstelling mee in te richten in
café Le Tambourin aan de Boulevard de Clichy, waar veel impressionisten kwamen. Rond
1888 schreef hij in een brief aan zijn broer Theo Van Gogh hoe het bestuderen van Japanse
prenten en het lezen van boeken over Japan hem leerde de wereld door de ogen van de
Japanse kunstenaars te bekijken:
“Als men de Japanse kunst bestudeert, ziet men dan waarmee een
ontegenzeggelijk verstandige, wijsgerige en intelligente man zijn tijd doorbrengt?
Met de afstand van de aarde tot de maan te bestuderen? Nee. Met de politiek
van Bismarck te bestuderen? Nee. Hij bestudeert een grassprietje. Maar dat
grassprietje brengt hem ertoe alle planten te tekenen, vervolgens de seizoenen,
de grootse aspecten van het landschap, vervolgens de dieren en dan de
menselijke figuur. Zo brengt hij zijn leven door en het leven is te kort om alles te
doen. Is dat alles wel beschouwd niet bijna een echte religie, die de zo
eenvoudige Japanners ons leren, die in de natuur leven alsof zijzelf bloemen
zijn? Het lijkt me dat men niet de kunst zou kunnen bestuderen zonder vrolijker
en gelukkiger te worden en wij moeten ondanks onze opvoeding en ons werk in
een wereld vol conventies terugkeren tot de natuur.”

54

Vincent van Gogh, De rots van Montmajour met pijnbomen, 1888

Wat Van Gogh ook aansprak was de Japanse helderheid van vorm en kleur. De Japanse
invloed was goed te zien in de schilderijen die Van Gogh vervolgens in Arles maakte, zoals
De slaapkamer en La Berceuse, en in zijn tekeningen. Het vlakke landschap dat zich in
horizontale, door bomen begrensde vlakken uitstrekt, de hekken, rietsoorten en grassen die
in delicaat herhaalde verticale pennenstreken (die zijn vroegere krasserige techniek
vervangen) zijn getekend, stippen die bladeren suggereren, de ‘doornige zwarte, met
duizenden witte bloemetjes bezaaide struiken’ - ze zijn allemaal ook terug te vinden in de
lange, horizontale bladen van Hiroshige. Om zijn tekenstijl nog Japanser te doen lijken
gebruikte Van Gogh enigszins absorberend papier en rietpennen van verschillende dikte op
een manier die doet denken aan de kalligrafische elasticiteit van het oosters penseel.
Voor Van Gogh illustreerde de Japanse prent hoe ogenschijnlijk tegenstrijdige idealen
als expressiviteit van de dynamische lijn en expressiviteit van de kleurencompositie verenigd
konden worden. De spanning tussen lijn en kleur die in al zijn latere werk bestaat, is dezelfde
die de beste prenten van Hokusai en Hiroshige visueel zo boeiend maken, en toch - en
daaruit blijkt dat Van Gogh een geniaal kunstenaar was - is de Japanse invloed volledig
getranscendeerd.
Literatuur: M. Sullivan, Ontmoetingen van oosterse en westerse kunst van de zestiende
eeuw tot heden, Leiden, 1977 (als opgenomen in Ver Gezocht: Oriëntaties op andere
culturen in de beeldende kunst, Utrecht (LOKV) 1990)
De leegtes van Zen in de jaren vijftig
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw groeide bij een aantal kunstenaars de belangstelling
voor het Zenboeddhisme, mede aangewakkerd door vooroorlogse surrealistische ideeën en
de naoorlogse filosofie van het existentialisme, waarin de aard en zin van het bestaan aan
de orde werd gesteld. Zen draait onder meer om het ‘leegmaken’ van de geest door
meditatie, en ‘leegte’ werd toen voor tal van kunstenaars een centraal begrip. Voorheen werd
leegte nog opgevat als ‘de afwezigheid van iets’, maar oosterse filosofieën leerden dat ‘iets’
en ‘niets’ gelijk konden zijn. Andere, vooral Duitse kunstenaars gebruikten het begrip ‘niets’
als symbool voor een nieuw begin, terwijl de Japanse Zero-kunstenaars het ‘niets’ zelfs tot
hun uitgangspunt maakten: zij wilden vanuit ‘niets’ beginnen en naar ‘niets’ verwijzen. De
Franse kunstenaar Yves Klein en de Amerikaan John Cage gebruikten leegte in hun werk
om mensen bewust te maken van wat ze normaliter over het hoofd zien, terwijl de Duitse
Günther Uecker juist weer vorm gaf aan de rust en harmonie van de meditatieve leegte.
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Yves Klein, Un homme dans l’espace, 1960

Yves Klein
In tegenstelling tot veel andere mensen, die de ‘afwezigheid van iets’ opvatten als iets
negatiefs, ervoer Yves Klein (1928-1962) leegte als iets positiefs. Hij had de leegte leren
kennen door concentratieoefeningen tijdens zijn Judotraining in Japan in 1952-1953, toen hij
ook van Zen hoorde, en gebruikte die ervaring en kennis vervolgens in zijn kunst. Volgens
kunstcriticus Pierre Restany werd Klein zelfs ‘gevormd’ door die kennismaking met judo en
Zen: door de vraag hoe energie te controleren valt, hoe te ademen en te bewegen, en hoe
de ultieme balans en harmonie kan worden bereikt. In 1958 realiseerde Klein het kunstwerk
Le Vide (De leegte), waarvan de uitzonderlijk lange titel eigenlijk luidt La Spécialisation de la
sensibilité à l’état de matière première en sensibilité picturale stabilisé, wat zoiets wil zeggen
als ‘de ontwikkeling van het gevoel tot een ruwe, materiële staat van een in evenwicht
gebrachte beeldende gevoeligheid’. De Parijse galerie van Iris Clert was leeg; alleen de
muren waren wit geschilderd. Volgens Klein bleven sommige bezoekers uren binnen zitten
zonder iets te zeggen of begonnen te huilen.
De leegte zoals Klein die opvatte was niet bepaald westers. Le Vide doet eerder
denken aan de leegte in boeddhistische tempels en Zen tuinen, en net als deze wilde ook
Klein hiermee het bewustzijn van zintuiglijke ervaringen en het immateriële versterken. Op
een ander werk, een fotomontage uit 1961 getiteld Un homme dans l’espace waarop te zien
is hoe Klein van een gebouw de leegte inspringt, met niets dan de stenen straat onder hem,
is van eenzelfde orde. ‘Le saut dans le vide’ noemde hij het: sprong in de leegte, een term
die in de Zen meditatie wordt gebruikt om het ultieme doel van satori - spirituele verlichting mee aan te geven.
John Cage
Veel van Kleins projecten met leegte vertonen overeenkomsten met events van de
Amerikaanse kunstenaar John Cage (1912-1992), zoals met zijn concert 4’33” uit 1952.
Hoewel beide kunstenaars streefden naar een vorm van verhoogd bewustzijn, ging het Cage
minder om het spirituele en meer om de sociale ervaring. Zijn concert duurde precies vier
minuten en drieëndertig seconden, zoals de titel al aangeeft, en verliep als volgt: Een in
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jacquet geklede pianist betrad het podium, ging zitten aan de vleugel, opende de klep en
sloeg zo nu en dan een pagina zonder bladmuziek om. Na vier minuten en drieëndertig
seconden stond hij weer op, maakte een buiging en verliet het podium. Velen zagen er het
definitieve bewijs in dat Cage niets meer dan een charlatan was, anderen ervoeren juist de
ultieme Zen-ervaring in de gearrangeerde stilte, die in feite een hele wereld aan geluid
openbaarde: geritsel, gezoem, gekuch in de zaal, verkeer buiten, zelfs het suizen van de
oren.

Günther Uecker, Zero-Garten, 1966

Günther Uecker
De Duitse kunstenaar Günther Uecker (1930) was vooral geïnteresseerd in rituelen en
gebruikte die ook als de basis voor zijn werk. Zo realiseerde hij veel driedimensionale
schilderijen - tweedimensionaal werk vond hij ‘levenloos’ - met behulp van spijkers schoot hij
pijlen in het doek. Het rituele hameren of schieten beschouwde hij als een soort therapie.
Pas later, eind jaren vijftig, wezen vrienden hem op het verband van zijn werkwijze en
bepaalde oosterse denkbeelden. Uecker verdiepte zich vervolgens in de materie, wat onder
meer leidde tot zijn Zero-Garten uit de jaren zestig, een werk dat door de eenvoud en rust,
ritmische herhaling en geometrie, maar vooral ook door de fijne dynamiek van het
spijkerreliëf veel overeenkomsten vertoont met Zen tuinen. Toch dacht hij ook dat een
westerling zich nooit helemaal met Zen zou kunnen identificeren, en sloot hij in de praktijk
meer aan bij het idee van John Cage dat de kunstenaar eigenlijk alleen maar iets in
beweging hoefde te zetten, en dat de werkelijkheid het werk dan zou voltooien. Die
levendige, ’communicatieve’ kant van het werk vond Uecker belangrijk. Daarnaast liet hij zich
ook inspireren door Yves Klein en meende hij dat de toekomstige ‘nieuwe mens’ een ‘lege’
mens zou zijn.
Literatuur: Helen Westgeest, Zen in the Fifties: Interaction in Art between East and West,
Zwolle (Waanders) 1996, pp. 163-168; Martijn van Calmthout, ‘Een oorverdovend niets’, de
Volkskrant, 21 december 2002; www.jasonbeale.com/writing/klein.html
Link naar weblog 2011: (http://watvanverkomt-2011.blogspot.com/)
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GENERIEKE TEKSTEN - PRIMITIVISME
In 1984 opende in het Museum of Modern Art in New York de tentoonstelling Primitivism in
Twentieth-Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern. Tweehonderd maskers,
sculpturen en andere objecten uit Afrika, Oceanië en Noord-Amerika, naast honderdvijftig
werken van Gauguin, Matisse, Picasso, Brancusi, Modigliani, Paul Klee, Giacometti en Max
Ernst.
Alles hing naast en tegenover elkaar. De tentoonstelling maakte veel discussie los vooral
door de wijze van tentoonstellen. Kun je deze objecten wel naast elkaar presenteren en
tegelijkertijd recht doen aan deze werken die in volkomen andere culturele tradities ontstaan
zijn? De tentoonstelling spreekt van affiniteit , maar gaat de vergelijking wel op? En
bovendien, kunnen moderne westerse kunstenaars wel ‘primitivist’ zijn?
Sinds de westerse cultuur in aanraking is gekomen met ‘vreemde culturen’, heeft men of
getracht de ‘primitieven’ beschaving bij te brengen, of men wilde de westerse cultuur weer
‘primitief’ maken. Primitief staat hier voor onbedorven, eenvoudig en oorspronkelijk. De
kunsthistoricus Katalin Herzog schrijft hierover in een inleiding op het thema primitivisme:
“Het verlangen hiernaar, dat de kunst van de laatste twee eeuwen heeft beheerst, wordt
primitivisme genoemd. Primitivisme houdt kritiek in op de westerse cultuur, die als
gecorrumpeerd wordt opgevat. Het oorspronkelijke – en dus primitieve – werd echter steeds
op andere plaatsen gezocht. In de vroege negentiende eeuw was dat het Nabije Oosten.
Men dacht dat mensen daar nog in een paradijselijke toestand leefden. In de late
negentiende eeuw zocht men een dergelijke oertoestand in Japan. Aan het begin van de
twintigste eeuw werd het oorspronkelijke ‘wilder’ en men richtte zich op verder afgelegen
oorden. Zo kwam men bij de Afrikaanse kunst terecht. Aanvankelijk wist men weinig van de
kunst en cultuur die ter vernieuwing van de westerse kunst werd ‘gebruikt'. De Oriëntalisten
gingen soms op reis naar het Nabije Oosten, maar bleven ook vaak thuis en verzonnen veel
naar aanleiding van reisbeschrijvingen. De primitivisten van de vroege twintigste eeuw, die
bijvoorbeeld de Afrikaanse kunst ter inspiratie namen, keken naar de vormen van beelden en
maskers, maar kenden de culturele functie van deze voorwerpen niet. Dit verschilt drastisch
met de houding van kunstenaars die tegenwoordig kunst maken waarbij zij hun inspiratie
vinden binnen andere culturen. Zij zijn goed geïnformeerd over de kunst en cultuur van de
mensen die zij bezoeken en gaan bewust en letterlijk ‘cross cultural’ contacten aan ten
dienste van hun werk.”9
De westerse cultuur heeft lang geworsteld met het primitieve en het primitivisme. In de
achttiende eeuw ontstond de gedachte dat een cultuur zich niet lineair ontwikkelt – van
primitief naar ingewikkeld, van onbeschaafd naar beschaafd –, maar dat elke cultuur
cyclische periodes kent van opkomst, bloei en verval. De ontwikkeling van de Griekse
beeldhouwkunst in opeenvolgende fasen van archaïsch naar klassiek en de vermeende
teloorgang ervan in de hellenistische tijd zou daar een voorbeeld van zijn. Vergelijkbaar met
de opkomst van de Renaissancekunst door wegbereiders in de late middeleeuwen als
Giotto, met als hoogtepunt de werken van bijvoorbeeld Rafael en Michelangelo in de hoog
renaissance. Aan het eind van de achttiende eeuw groeide de waardering voor de
‘primitievere’ fasen in de ontwikkelingen binnen de eigen cultuur, maar ook voor ‘primitieve’
samenlevingen daarbuiten.
In de achttiende eeuw beschreef de Franse filosoof Jean Jacques Rousseau het denkbeeld
van de ‘nobele wilde’, de nog niet door cultuur en opvoeding bedorven primitieve mens die
nog in harmonie met de wereld leefde.
De reis die de Franse kunstenaar Paul Gauguin aan het eind van de negentiende eeuw – in
1892 – ondernam naar Tahiti, een eiland in de Stille Zuidzee (Oceanië), wordt doorgaans als
één van de vroegste voorbeelden van primitivisme beschouwd. Gelokt door de exotische
beschrijvingen van tijdgenoten wilde Gauguin er te midden van de inheemse bevolking
wonen en werken, om zich naar eigen zeggen onder te dompelen in de maagdelijke,
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ongerepte natuur. Gauguin stelde zichzelf ten doel: “niemand anders te zien dan ‘wilden’,
hun leven te leven, om op een directe wijze – zoals een kind zou doen – de ideeën in mijn
geest weer te geven, op een oorspronkelijke wijze, wat de enige goede en ware betekenis
van kunst kan zijn.”
Aan het begin van de twintigste eeuw begonnen Duitse expressionistische kunstenaars
demonstratief terug te grijpen op de ‘primitieve’ kunst uit Afrika en kindertekeningen.
Daarnaast genoot ook de middeleeuwse kunst, met name de Romaanse beeldhouwkunst,
hun bijzondere belangstelling.
Het verzamelen en tentoonstellen van niet-westerse culturen, zoals dat in de negentiende
eeuw vorm kreeg, heeft mede bijgedragen aan het ontstaan van het primitivisme. Er werden
volkenkundige musea gesticht waar de bezoeker zich kon laten beleren over de zeden en
gebruiken van verre volken. In zijn proefschrift Het Afrikaanse gezicht van Corneille (1995)
vat Ronald Kerkhoven deze ontwikkeling als volgt samen.
Aan het einde van de negentiende eeuw werd het op museale wijze tentoonstellen van
etnografische voorwerpen vooral door het evolutionistisch gedachtegoed bepaald. Dit
hield meestal een sterke mate van etnocentrisme in, waarbij de maatstaven zo
gekozen waren, dat de eigen westerse samenleving als de hoogst ontwikkelde werd
gezien. Een opvallend fenomeen hierbij was het tentoonstellen van levensgrote en echte poppen (life-style groups), die het milieu in situ en het gebruik van de voorwerpen
zo realistisch mogelijk moesten weergeven.
Bron: Ronald Kerkhoven, Het Afrikaanse gezicht van Corneille, een wetenschappelijke
proeve op het gebied van de sociale wetenschappen, Nijmegen 1995, p. 12
Dit betekende nog niet dat het publiek direct de tentoongestelde voorwerpen als
kunstwerken erkende. “Die stap was voorbehouden aan een beperkte generatie
antropologen van bijna een halve eeuw later en dan nog alleen in het kielzog van het
‘esthetisch voorwerk’ van een kleine groep van kunstenaars, kunsthandelaren en
estheten.”10, schrijft Kerkhoven.
De ontwikkeling van het primitivisme in de moderne kunst, en dan vooral de relatie tussen de
westerse kunstenaars en de primitieve kunst, wordt door Kerkhoven als volgt geschetst.
Primitivisme in de moderne kunst
De eerste kunstenaars die zich met primitieve kunst bezighielden, waren Carlo Bugatti,
Paul Gauguin en James Ensor. Bugatti gebruikte rond 1880 islamitische motieven als
decoratiepatronen voor zijn meubelen. Deze motieven vereenvoudigde hij echter op
een wijze, die in het eindresultaat sterke gelijkenissen vertonen met die van NoordAfrikaanse nomadische volken als de Tuareg. Mogelijk heeft hij hun kunst ook gekend
en is er sprake van een meer directe invloed. Nader onderzoek zou dit moeten
uitwijzen. James Ensor ontdekte rond 1897 de kunst uit Congo, zonder dat deze
invloed had op zijn werk. Daarom wordt Paul Gauguin algemeen als de eerste
primitivist beschouwd. Hoewel de concrete invloed van primitieve kunst minder in zijn
schilderijen, maar meer in zijn beeldhouwwerk en houtsnedes is terug te vinden, is het
vooral zijn interesse voor het primitieve leven – hij woonde enige tijd op Tahiti en bracht
zijn laatste levensjaren op de Marquesas-eilanden door – en de primitieve mythologie,
die hem tot het startpunt van het primitivisme in de moderne kunst maken.
Toch is het primitivisme vooral een 20ste-eeuws verschijnsel. De zichtbare invloed van
primitieve kunst op het Westen deed zich in het eerste decennium van deze eeuw voor,
in wat de eerste golf van het primitivistisch expressionisme werd genoemd. Rond 19051906 ontdekten Derain, De Vlaminck, Matisse en Picasso in Frankrijk de maskers en
beelden uit Afrika en Oceanië. Zij werden enkele jaren later door de expressionistische
groepen als Die Brücke en Der Blaue Reiter gevolgd. Het is Picasso’s Les Demoiselles
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d'Avignon uit begin 1907, dat gezien wordt als het eerste door Afrikaanse kunst
beïnvloede werk in de westerse kunst, als het eerste primitivistische schilderij en als
het begin van een ontwikkeling die tot het kubisme zou leiden. In Rusland richtte de
avant-gardebeweging rond Michail Larionow zich tussen 1907 en 1912 op primitieve en
vooral volkskunst. Jonge Amerikaanse schilders, zoals bijvoorbeeld Max Weber en
Marshden Hartley, reeds voor de Eerste Wereldoorlog in Parijs, raakten eveneens in de
ban van primitieve kunst en ontdekten de ‘primitieven’ in hun eigen continent: de
indianen en de Inuït (Eskimo’s). In het algemeen ontleenden deze kunstenaars hun
inspiratie aan concrete voorbeelden van primitieve kunst en waren zij voor wat betreft
hun vormentaal sterk ‘objectgericht’.
De dadaïsten zochten hun inspiratie ondermeer in de klanken en dansen van vooral
Afrikaanse volken. Voor hen was primitivisme ook een middel tot provocatie. Maar in de
Art Decobeweging was het brute van de primitieve kunst reeds gepopulariseerd en de
aangepaste reducties van Afrikaanse voorbeelden werden in modetrends en in
interieurdecoraties ondergebracht. De surrealisten waren geïnteresseerd in primitieve
wereldvisies die volgens hen tot uitdrukking kwamen in de relaties tussen de materiële
werkelijkheid en de geestenwereld. Zij zagen die relaties geconcretiseerd in
kunstobjecten, dromen en mythen. De veronderstelde magische kracht van de
primitieve voorwerpen was voor hen het voorbeeld om hun eigen kunstproducten met
een psychische geladenheid te impregneren. Tussen beide wereldoorlogen veranderde
het primitivisme naar een objectgerichtheid, die verder ging dan de vormentaal en
vooral ook een magische en psychologische invulling nastreefde. Zo vond een
overgang plaats van het concrete object naar de erachter liggende abstracte
betekenissen, waarbij veel belang werd gehecht aan de relatie tussen het persoonlijk
onderbewuste en het mythologische.
Direct na de Tweede Wereldoorlog ontstonden in de Verenigde Staten en Europa
tegenreacties op het surrealisme en het formeel-abstracte. Een tweede golf van
primitivistisch expressionisme ontstond, ditmaal in een meer abstract-expressionistisch
idioom. In het Amerikaans abstract-expressionisme werd de individueel psychologische
benadering van de surrealisten omgevormd tot juist een aandacht voor meer algemene
betekenissen van symbolen en ‘oer’symbolen, waarvan verondersteld werd dat zij tot
het gebied van het collectief onderbewuste behoorden. Vooral speculaties over de
oorsprong van de taal en over het karakter van tekens stonden in de belangstelling. In
Europa ontwikkelde het abstract-expressionisme zich in een iets andere richting.
Instinctmatigheid, hartstochtelijkheid, de kunstenaar als agressieve vervormer en
aandacht voor het ruwe oppervlak van de materie waren waarden die hier opgeld
deden. De Cobra-beweging nam het automatisme, dat wil zeggen het spontaan laten
opwellen van vormen, van de surrealisten ten dele over. Maar in veel opzichten vormde
zij meer een voortzetting van de Duitse groep Die Brücke, met gelijksoortige
maatschappelijke idealen en een sterke verwantschap in het zo spontaan mogelijk tot
uitdrukking brengen van het gevoel. Naast primitieve kunst waren het vooral
voorbeelden van prehistorische en volkskunst en de uitingen van kinderen en
geesteszieken, die de Cobra-kunstenaars tot de verbeelding spraken.
Aan het eind van de jaren vijftig veranderde opnieuw de inhoud van het primitivisme.
Het denken in de richting van een symbool-beladen collectief onderbewuste werd
verlaten en een weg van verdere depersonalisering, dehumanisering en abstrahering
werd ingeslagen. Richtingen als process art, conceptual art, performance art en earth
art ontstonden in de jaren zestig. Hierbinnen werd het primitieve veel meer in de, buiten
de mens gelegen, processen van de natuur gezocht of in de veronderstelde structuren
van sociale modellen en magisch-rituele complexen van handelingen. Het behandelen
van systemen als primitieve zaken, die men binnen de eigen denkwijze integreerde,
nam in de loop van de jaren zeventig en tachtig in belangrijkheid toe. Daarnaast
ontstonden er echter tegenbewegingen, zoals bijvoorbeeld de ‘neue Wilden’ uit
Duitsland en Italië, die juist weer het persoonlijke, het instinctieve en de kinderlijke
spontaniteit benadrukten.
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De reikwijdte van primitieve elementen, al of niet materieel, waarmee de westerse
kunstenaar zijn primitivisme kan belijden en weergeven, lijkt zonder grenzen.
Baseerden de eerste primitivisten zich op etnografische voorwerpen zonder een
‘tribale’ context, latere hanteerden slechts contexten zonder verwijzingen naar
objecten. Tegenwoordige generaties kunnen beide negeren en hebben zelfs niet eens
meer ‘iets primitiefs’ nodig om hun primitivisme te uiten. Kan het primitivisme dus ‘alles’
omvatten en heeft het zichzelf daarmee als begrip uitgehold en overbodig gemaakt?
Het lijkt er op dat het nog steeds de kunstenaars zelf zijn, die de inhoud en reikwijdte
van wat primitivistisch is, aangeven en ook lijken te bepalen, wanneer aan deze wijze
van denken in de moderne kunst een einde komt.
Bron: Ronald Kerkhoven, Het Afrikaanse gezicht van Corneille, een wetenschappelijke
proeve op het gebied van de sociale wetenschappen, Nijmegen 1995, p. 19-p. 20
Adi Martis behandelt in de inleiding op het boek Expressionisme en primitivisme, uit 1998 het
begrip ‘primitivisme’ binnen de beeldende kunst. Martis’ uiteenzetting start met Robert
Goldwater, de eerste kunsthistoricus die het primitivisme in de moderne kunst als geheel in
kaart heeft gebracht. Van Goldwaters’ boek Primitivism in modern painting (1938) verscheen
in 1967 een uitgebreide, herziene versie onder de titel Primitivism in modern art.
ROBERT GOLDWATER: VIER ASPECTEN VAN PRIMITIVISME
Goldwater gebruikte de termen ‘romantisch’, ‘emotioneel’, ‘intellectueel’ en
‘onderbewust’ om in de twintigste eeuw vier aspecten van de primitivistische impuls te
benoemen. Zij markeren geen scherpe grenzen, maar boden hem de mogelijkheid
verwante tendensen zó te groeperen dat bepaalde overeenkomsten duidelijker worden.
Aldus onderscheidt hij chronologisch vier fasen in het primitivisme: het romantisch
primitivisme van Gauguin, de School van Pont-Aven en de fauvisten; het emotioneel
primitivisme van de Brücke en Der Blaue Reiter; het intellectueel primitivisme van
Picasso, de kubisten, puristen en constructivisten en het primitivisme van het
onderbewuste dat hij zag in bewegingen als dada en het surrealisme en in de
belangstelling voor naïeve kunst, kindertekeningen en het werk van geesteszieken.
Over het geheel genomen constateert Goldwater een dubbele ontwikkeling waarin
zowel sprake is van een verinnerlijking als van een uitbreiding van het primitivisme. Zo
raakten de Duitse expressionisten via de openbare etnografische collecties in een veel
kortere tijd dan Gauguin en de fauvisten bekend met een veel breder scala aan
primitieve kunst. Ook werden zij sterker gefascineerd door de directheid en de kracht
van deze objecten, wat grotere gevolgen had voor hun eigen stijl: “neither he [Gauguin]
nor the fauves assimilated their form or their spirit in any serious manner, but were
content to let them be external factors that determined style only through the general
formation of their taste. [...] their striving for the primitive expresses itself in terms apart
from the artist, creating a somewhat symbolic effect even in the most direct production
of the fauves. For this reason their primitivism has been described as still romantic in
spirit.” De intellectueel primitivisten – in het bijzonder Picasso – toonden meer
belangstelling voor formele aspecten, de interne structuur en de compositie van de
primitieve kunstwerken. Onder het primitivisme van het onderbewuste ten slotte, dat hij
in tegenstelling tot zijn andere drie categorieën niet nader definieert, rangschikt
Goldwater zeer diverse vormen van primitivisme. Met uitzondering van de ‘moderne
primitieven’’ (zoals Rousseau) zouden de belangstelling voor het irrationele en voor de
psychoanalytische theorieën van Freud en de breedte van de inspiratiebronnen (van
etnografische objecten tot en met het werk van kinderen en geesteszieken) als een
gemeenschappelijke kenmerk van deze laatste groep kunnen gelden.
In de context van de moderne beeldende kunst wordt ‘primitivisme’ dus ruim gebruikt
als verzamelnaam voor zeer verschillende tendensen die zich vanaf het einde van de
vorige eeuw manifesteerden als reacties van moderne westerse beeldende
kunstenaars op het ‘primitieve’ en die aanvankelijk vooral dienden om te breken met
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het illusionisme dat zich sinds de renaissance manifesteerde en in de negentiendeeeuwse salonkunst een hoogtepunt had bereikt. Dat primitieve kon geprojecteerd
worden op kunst uit de eigen westerse traditie (zoals de eerder genoemde kunst van
vóór de renaissance), maar ook op kunst uit verre streken (bijvoorbeeld op objecten uit
de koloniën, die voorheen deel uitmaakten van verzamelingen curiosa of opgenomen
waren in etnografische collecties). Het primitieve kan zelfs dichterbij huis ‘ontdekt’
worden in eigentijdse uitingen die tot dan toe niet behoorden tot de officiële
kunstwereld: in de volkskunst van het platteland, in kindertekeningen en in werk van de
‘moderne primitieven’ (naïeve kunst) geesteszieken en andere minderheden.
Kenmerkend voor deze zeer diverse beeldende uitingen is dat dit werk in de ogen van
de primitivist minder complex is, niet gecorrumpeerd door de verworvenheden van de
opvoeding, beschaving, vooruitgang en moderniteit, niet gebonden aan academische,
artistieke conventies en daardoor onbedoeld meer instinctieve driften en meer
fundamentele menselijke waarden vertegenwoordigt. Primitieve kunst is in deze ruime
opvatting bij uitstek spontaan, intuïtief, irrationeel en vaak expressief. De makers van
dit werk bewonen als het ware harmonische reservaten van authentieke creativiteit in
een wereld die dreigt ten onder te gaan aan moderniteit en fragmentatie. Door zich te
inspireren op primitief werk en de veronderstelde mentaliteit van de makers ervan
hoopten avant-gardistische kunstenaars het verloren gegane paradijs weer in de
toekomst te kunnen herstellen.
[…]
Het begrip ‘primitief’ raakte echter mede als gevolg van de esthetisering van het
‘primitieve’ object door de avant-gardistische kunstenaars snel in diskrediet. ‘Primitieve
kunst’ heeft namelijk veel meer dan ‘primitivisme’ een negatieve bijsmaak. Primitivisme
is een bewust gekozen houding van de ‘geciviliseerde’, die het zich kan permitteren
tijdelijk te verlangen naar het verloren gegane paradijs, niet zozeer om er permanent te
toeven en blijvend te verkeren in een lager stadium van zijn evolutie, maar om zijn als
onbevredigend ervaren eigentijdse situatie naar een hoger plan te verheffen. De
tijdelijke regressie van de moderne primitivist staat in dienst van de vooruitgang, met
als beloning een toekomstig verblijf in Utopia. Maar ‘primitieve kunst’ is een etiket dat
de primitivist niet op zijn eigen producten plakt, maar reserveert voor het werk van de
ander. De eigentijdse primitief wordt door de moderne primitivist wel verheerlijkt, maar
tegelijkertijd blijvend veroordeeld tot zijn actuele staat. Veranderingen worden in zijn
geval beschouwd als verraad aan zijn authenticiteit.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog, toen veel voormalige ‘primitieven’ zich van het
koloniale juk bevrijdden en zich steeds meer migranten uit de Derde Wereld in de grote
steden van West Europa vestigden, werden de begrippen door de negatieve
connotaties steeds problematischer.
POSTMODERN PRIMITIVISME
Aan de vier fasen die Goldwater in het primitivisme onderscheidde, zouden wij gezien
de recente ontwikkelingen het ‘postmoderne primitivisme’ kunnen toevoegen. De
belangstelling die wij sinds de jaren tachtig weer zien herleven voor het primitieve wijkt
namelijk op een aantal punten fundamenteel af van die van voorheen. Waar primitieve
kunst begin deze eeuw vooral gebruikt is ter legitimering van de breuk van de moderne
kunstenaar met de academische normen en waarden, valt de huidige belangstelling
samen met enerzijds het ter discussie stellen van het modernisme zelf en anderzijds de
emancipatie van de voormalige producenten van allerlei vormen van kunst die in het
verleden of als primitief werden beschouwd of steeds in de marge van het primitivisme
werden gewaardeerd.
Postmodernisten geloven dat wij het moderne tijdperk definitief verlaten hebben. En de
postmoderne kunstenaar gelooft niet meer in een lineair verloop van de geschiedenis.
Het afzweren van het modernisme leidt in de praktijk van de beeldende kunst tot een
veel vrijere omgang met beeldmotieven en stijlen uit het verleden; ook het primitieve
arsenaal wordt driftig geplunderd. In de geschiedschrijving vindt een herbezinning
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plaats op de historische functie van het primitivisme waarbij veel meer aandacht wordt
besteed aan niet-formele aspecten van de kunstproductie: men gaat over tot een
bestudering van allerlei historische vormen van primitivisme in hun context.
‘Primitieve’ kunst uit het verleden en de huidige kunstproductie uit regio’s die voorheen
als primitief werden beschouwd, krijgen steeds meer een plaats in een pluralistische
wereldgeschiedenis van de kunst. En de recente belangstelling voor het primitivisme
bestrijkt anders dan voorheen zowel op mondiaal als op regionaal niveau een breder
terrein: de afstand tot ‘de primitief’ is letterlijk en figuurlijk kleiner geworden, en de kloof
tussen massa- en elitecultuur is minder diep geworden. Deze belangstelling heeft,
vooral waar het eigentijds werk betreft van ‘minderheden’ wier werk traditioneel als
primitief werd beschouwd of steeds in de context van het primitivisme werd geplaatst,
paradoxaal genoeg ook een sterk ideologisch karakter. Paradoxaal omdat met het
afzweren van het modernisme doorgaans ook het geloof in Utopia is opgegeven en de
postmoderne kunstenaar zich niet meer als wereldhervormer gedraagt.
De huidige belangstelling uit zich onder meer in een stroom van publicaties en
tentoonstellingen gewijd aan allerlei vormen van primitivismen. Twee van deze
tentoonstellingen, ‘Primitivism’ in 20th century art en Magiciens de la terre en hun
receptie, kunnen hier dienen als illustratie van de huidige preoccupatie met vormen van
primitivisme.
‘PRIMITIVISM’ IN 20TH CENTURY ART
De tentoonstelling ‘Primitivism’ in 20th century art. Affinity of the tribal and the modern
die in 1984-1985 te zien was in het Museum of Modern Art (MoMA) in New York, werd
door de makers gezien als een correctie op de visie van Goldwater, maar zij kan ook
beschouwd worden als een poging om vast te houden aan de modernistische visie op
het primitivisme met haar eenzijdige aandacht voor formele aspecten. De
tentoonstelling was groots van opzet. Er gingen zes jaren van voorbereiding aan vooraf
onder leiding van de toenmalige hoofdconservator van de afdeling schilder- en
beeldhouwkunst William Rubin, die geassisteerd werd door zijn latere opvolger Kirk
Varnedoe. Circa 150 moderne kunstwerken en ruim 200 tribale objecten werden er
getoond en bij de tentoonstelling verscheen een lijvige, tweedelige catalogus van bijna
700 pagina’s, waaraan een vijftiental deskundigen bijdragen leverden, en die sindsdien
verschillende herdrukken beleefde.
In zijn inleiding is Rubin zonder meer duidelijk over zijn bedoeling met de
tentoonstelling: “I want to understand the Primitive sculptures in terms of the Western
context in which modern artists ‘discovered’ them. The ethnologists’ primary concern –
the specific function and significance of each of these objects – is irrelevant to my topic,
except insofar as these facts might have been known to the modern artists in question”,
schrijft hij al op de eerste pagina van de catalogus. ‘Primitivisme’ zoals Rubin het
definieert, is, zoals hij zelf toegeeft, etnocentrisch omdat het niet verwijst naar de tribale
kunst zelf, maar naar de westerse belangstelling ervoor en reactie erop. Primitivisme is
in zijn visie een aspect van de geschiedenis van de moderne kunst en niet van de
tribale kunst en is vergelijkbaar met het ‘Japonisme’, dat niet refereert aan de Japanse
kunst en cultuur maar aan de Franse fascinatie erdoor in de tweede helft van de vorige
eeuw.
Rubin heeft niet alleen weinig belangstelling voor ‘primitieve kunst’, ook de sociaalhistorische context van het primitivisme interesseert hem nauwelijks. Als verklaring
voor het primitivisme hanteert hij namelijk een notie die later door Varnedoe duidelijker
uiteengezet is in diens boek A fine disregard. What makes modern art modern. In deze
opvatting vond de ontdekking van de tribale kunst door moderne kunstenaars als André
Derain, Maurice de Vlaminck, Matisse en Picasso in de jaren 1905-1908 plaats, toen
ontwikkelingen in hun eigen werk dit mogelijk hadden gemaakt.
[…]
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MAGICIENS DE LA TERRE
De tentoonstelling Magiciens de la terre, die in 1989 in het Centre Georges Pompidou
Beaubourg en La Grande Halle La Villette in Parijs werd georganiseerd onder leiding
van de pas benoemde directeur Jean-Hubert Martin, beoogde een correctie te zijn op
‘Primitivism’ in 20th century art. De tentoonstelling was in tegenstelling tot die in het
MoMA geen historische: een honderdtal eigentijdse kunstenaars werd uitgenodigd om
in Parijs hun werk te maken en te presenteren. De helft was afkomstig uit het artistieke
‘centrum’ en omvatte kunstenaars gekozen op grond van gebleken relaties in hun werk
met niet- westerse culturen ‘soit par réel intérét (Clemente, J.-L. Byars, Marina
Abramovic, Ulay, etc.), soit par leur origine (Paik, Kawara, Brouwn, etc.).’ De andere
helft waren kunstenaars uit de ‘periferie’: kunstenaars uit niet- westerse landen met
‘archaïsche’ werken, Martins ‘neutrale’ alternatief voor primitieve kunst. Sommigen
waren al redelijk bekend in het Westen, anderen volstrekt onbekend. De deelnemers
werden in een mondiale verbroedering als gelijkwaardige magiërs naast elkaar
getoond.
Hoewel de manifestatie in vergelijking met die in het MoMA door velen als een
vooruitgang werd ervaren, werd ook deze ‘eerste echte internationale tentoonstelling
van contemporaine kunst’ hevig onder vuur genomen; van de titel tot en met de
gevolgde selectieprocedure en de presentatie. Door het woord ‘kunst’ te vermijden,
dacht Martin het probleem te omzeilen dat dit concept niet in alle samenlevingen
voorkomt. Kunst is voor hem iets spiritueels. Alle kunstwerken hebben een aura die
inwerkt op de menselijke geest, en de grootste gemene deler van alle kunstzinnige
uitingen op aarde is, volgens Martin, de ‘magie’. Maar de benaming ‘magiciens’ riep –
zeker in combinatie met ‘terre’ (in plaats van ‘monde’) – onbedoeld vervelende
associaties op met het romantisch primitivisme.
Bron: Adi Martis, Expressionisme en primitivisme in de beeldende kunst van de
twintigste eeuw, Heerlen 1998, p. 37-p. 46
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SPECIFIEKE TEKSTEN - PRIMITIVISME
Het primitivisme is van grote invloed geweest op de kunst van de late negentiende en
twintigste eeuw. Vanwege de negatieve bijklank van het woord ‘primitief’ noemen
kunstenaars zichzelf vrijwel nooit zelf ‘primitivist’. Maar het is wel een bruikbaar begrip om
hun belangstelling en positieve waardering aan te geven voor kunsten, culturen en
mentaliteiten van ‘anderen’ die zij in zekere zin ‘beter’ vinden dan hun eigen beschaving. Wat
zij vooral waarderen zijn hun oorspronkelijke, natuurlijke, eenvoudige en spontane
kwaliteiten die volgens hen verloren dreigen te gaan in het Westen, dat alsmaar complexer,
rationeler, kunstmatiger en decadenter wordt.
Dit primitivisme kan vele vormen aannemen, afhankelijk van wat de kunstenaar wil en
welke ‘primitief’ hij zich tot voorbeeld neemt. In de kunstgeschiedenis wordt vaak alleen
gedacht aan de invloed van niet-westerse culturen op de moderne kunst, van Afrikaanse
maskers op Picasso bijvoorbeeld, maar ook kinderen en geesteszieken werden, om hun
vermeende onschuld, nog wel eens voorgesteld als ideale (autochtone) primitieven. In
onderstaande teksten over het Duitse expressionisme, het Franse surrealisme, het
Amerikaanse abstract expressionisme, de Noord-Europese Cobrabeweging en de begrippen
art brut en outsiderkunst komt veel van die variëteit aan de orde.

PRIMITIVISME IN HET EXPRESSIONISME
Der Blaue Reiter
De kunstenaars van Der Blaue Reiter waren, in tegenstelling tot de onstuimige en
tegendraadse kunstenaars van Die Brücke, allen academisch geschoold. Maar net als de
Brücke-kunstenaars verwierpen zij de diep verankerde academische traditie. De schilders
van Der Blaue Reiter spraken, in woord en beeld, hun waardering uit voor primitieve en
exotische kunsten. Nog meer dan de Brücke-kunstenaars wilden zij doordringen tot de
essentie van het primitieve, waarvan zij kenmerken ook in een veel breder scala van
kunstuitingen terugzagen. Hun waardering voor allerhande ‘primitieve’ kunsten is goed af te
leiden aan hun omvangrijke Almanach Der Blaue Reiter, een bundel geïllustreerde artikelen
die in 1911 door Wassily Kandinsky en Franz Marc werd samengesteld en in 1912 werd
gepubliceerd. Aan deze bundel ontleende de kunstenaarsgroep ook haar naam. Naast
voorbeelden van eigen werk en van (avant-garde) kunstenaars die zij bewonderden, zoals
Picasso en Matisse, omvat de almanak een bonte verzameling van Beierse
glasschilderingen, primitieve maskers, Japanse houtsneden, veertiende-eeuwse tapijten,
Russische volkskunst, naïeve kunst en kindertekeningen.
Uit de aandacht voor zoveel uiteenlopende kunstvormen, die alle in positieve zin als
‘primitief’ werden ervaren, blijkt ook dat Der Blaue Reiter een veel bredere blik had dan Die
Brücke. De Rus Kandinsky had al eens deelgenomen aan een etnografische expeditie naar
de binnenlanden van Rusland en meende dat ‘etnografie even zo goed kunst als
wetenschap was’.11 Hij was ook diep onder de indruk van de Afrikaanse kunst die hij in een
etnografisch museum in Berlijn had gezien. In 1910 schreef hij een stuk - later opgenomen in
zijn beroemde boek Über das Geistige in der Kunst van 1912 - dat ging over het idee dat er
ooit een diepe spirituele samenhang in het bestaan was geweest, die helaas verloren was
gegaan, maar die, zo verwachtte Kandinsky, ook weer zou herleven. Die verloren innerlijke
eenheid meende hij te kunnen herkennen in de kunst van primitieven: “Net als wij wilden
deze kunstenaars in hun werk alleen uitdrukking geven aan innerlijke waarheden, en
verwierpen zij daarom ook alle aandacht voor uiterlijke vormen [c.q. realisme].”
Voor Der Blaue Reiter stonden kindertekeningen op gelijke voet met werk van
primitieve culturen, en waren beide een voorbeeld om na te volgen. Kunstenaars zouden hun

11

Zie Peg Weiss, Kandinsky and Old Russia: The Artist as Ethnographer and Shaman, New Haven (Yale
University Press) 1995, p. xiii.
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hele leven een beetje kinderlijk en primitief moeten blijven om zo, net als kinderen en
primitieven, toegang tot de ‘innerlijke harmonie der dingen’ te behouden. De wortels voor de
nieuwe kunst lagen in de eenvoudige, ‘naïeve’ ordening van vormen die innerlijke waarden
kon uitdrukken. Henri Rousseau, de meest beroemde naïeve kunstenaar van die tijd, werd
gezien als de vader van dit ‘nieuwe realisme’. Maar die nieuwe kunst kon niet worden bereikt
door de kunst van zulke ‘primitieven’ simpelweg te kopiëren. Net als ‘primitieve’ kunstenaars
moest ook de moderne kunstenaar zijn relatie tot zijn eigen omgeving tot uitdrukking
brengen, en hopelijk zou daarmee niet alleen een nieuwe schilderkunst ontstaan, maar aan
alle vormen van kunst en cultuur een spirituele impuls worden gegeven. Blijft de vraag hoe
zulke idealen uitdrukking kregen in hun eigen kunst.

Wassily Kandinsky, voorstudie voor Met de zon, 1911

Wassily Kandinsky (1866-1944) woonde en werkte in München, maar keerde regelmatig
terug naar zijn geboorteland Rusland. Zijn vroege werk verraadt de invloed van Russische
folklore, glasschilderkunst en kindertekeningen. Van de laatste bezaten hij en zijn vrouw, de
kunstenares Gabrielle Münter, ook een aanzienlijke verzameling. Niet alleen motieven als
landschappen, huizen, bomen en dieren verwijzen naar de eenvoudige beeldtaal van
kindertekeningen en volkskunst, ook het gebruik van de glasschildertechniek en de
gestapelde opbouw van zijn composities zijn ontleend aan deze ‘primitieve’ bronnen. Daarbij
vulde hij het beeldvlak vaak helemaal tot de rand, beeldde hij figuren van hun meest
kenmerkende kant af, en maakte hij naar gelang hun betekenis ‘te groot’ of ‘te klein’ - ook
allemaal kenmerken van ‘primitieve’ kunsten.
In de schets Met de zon, die als voorstudie diende voor de gelijknamige schildering
achter glas uit 1911, is de zon getekend zoals een kind dat zou doen: veel te groot en met
simpele stralen. De torens van de stad op de achtergrond zijn vervormd en lijken te wiebelen
op hun ‘fundamenten’. De motieven hebben vaak een symbolische betekenis, zoals het
paard en de ruiter die regelmatig terugkeren, zo ook op het omslag van de almanak. Het
motief kan ontleend zijn aan kindertekeningen, maar ook aan beelden van Sint Joris uit de
religieuze kunst of van de ruiters van de Apocalyps. Die verscheidenheid aan mogelijke
bronnen en betekenissen heeft aanleiding gegeven tot veel verschillende interpretaties van
Kandinsky’s werk, waarbij de ruiter vaak in verband wordt gebracht met de overwinning van
het spirituele op het materiële.
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Franz Marc, Gelbe Kuh, 1911

Uit de brieven die Franz Marc (1880-1916) als soldaat in het Duitse leger schreef, blijkt dat
hij de wereld graag wilde schilderen zoals die gevoeld wordt door andere schepselen dan de
mens. Hij probeerde zich niet alleen te vereenzelvigen met eenvoudiger mensen, maar ook
met de manier waarop dieren de wereld zien en interpreteren: “Hoe ziet een paard de
wereld, of een adelaar, of een hert, of een hond? Hoe verachtelijk en zielloos is onze
gewoonte om dieren in een landschap te plaatsen dat aan onze ogen toebehoort, in plaats
van ons te verdiepen in de ziel van het dier om ons zijn waarneming voor te stellen.” Ook
hier is sprake van primitivisme, zij het van een iets ongebruikelijker soort, met het dier als
‘primitief’. De dierenwereld biedt de kunstenaar echter geen kunst die hij kan navolgen, en
daarvoor keek Marc dan ook naar de Egyptenaren en Indiërs die volgens hem niet zomaar
het uiterlijk van de natuur schilderden, maar wat de natuur deed en voelde: “De Egyptenaren
konden het. De ‘roos’. Manet heeft het geschilderd. De roos ‘bloeit’. Wie heeft ooit het
‘bloeien’ van de roos geschilderd? De Indiërs.”
De vrolijke koe in heldere kleuren die dartelt op de voorgrond van Gelbe Kuh (1911)
verraadt de invloed van de volkskunst op het werk van Marc. In zijn Gelbe Pferde van een
jaar later zorgt de herhaling van ritmisch geplaatste bogen voor een eenheid in de
compositie, die tegelijk ook een sociale eenheid binnen de groep suggereert. Het gebruik
van overwegend één kleur versterkt dat gevoel van eenheid nog eens. Het zijn allemaal
onderdelen van Marcs streven om een onderliggende, universele harmonie zichtbaar te
maken.

67

Paul Klee, Human Helplessness, 1913

Kindertekening (anoniem), afbeelding 101
van George Kerschensteiner,
The Development of the Gift of Drawing,
Munich, 1905

In 1912 nodigden Kandinsky en Marc ook Paul Klee (1879-1940) uit om deel te nemen aan
de tweede tentoonstelling van Der Blaue Reiter, ook al speelde deze kunstenaar nooit een
belangrijke rol binnen de groep. Ofschoon etnografische kunst en werk van geesteszieken
van betekenis waren voor de kunst van Klee, vormen kindertekeningen de voornaamste
primitivistische invloed op zijn werk. In de tekening Human Helplessness, bijvoorbeeld, zijn
tal van overeenkomsten met kindertekeningen te zien, zoals de schematische opbouw van
de ledenpopachtige figuurtjes wier ogen, tepels en navels met grote cirkels worden
aangeduid, en het centrifugale ‘exploderende’ perspectief. Toch is het werk geen directe
nabootsing van een kindertekening, zoals wel is gesuggereerd.
De ongebruikelijke symbolische invalshoek, die ook uit de titel spreekt, en de
ingewikkelde compositie van driehoeken, maken het onwaarschijnlijk dat dit door een kind
zou zijn bedacht. Klee wilde ook geen ‘kinderlijk’ werk maken. Het ging hem vooral om de
expressieve kracht van kindertekeningen, die eerder een idee uitbeelden dan de
werkelijkheid nabootsen, en daardoor ook voor iedereen herkenbaar en dus universeler
waren dan Europese traditie van het naturalisme.
Bovendien deden kindertekeningen soms denken aan werk van ‘primitieve’ mensen.
Dat sloot goed aan bij het toentertijd zeer gangbare idee dat kinderen een soort primitieve,
nog niet geheel ontwikkelde mensen waren, en dus min of meer op eenzelfde niveau van
ontwikkeling stonden als primitieve volken buiten Europa. Dit idee staat bekend als de
recapitulatietheorie, die afkomstig was uit de biologie en inhield dat ontwikkeling van baby tot
volwassene een versnelde herhaling is van de evolutie van eencellige tot zoogdier en van de
primitieve tot de beschaafde mens. Hierop doorredenerend leek het logisch dat niet-westerse
‘primitieve’ volwassenen ongeveer net zo zouden denken, en tekenen, als Europese
kinderen: de twee waren min of meer inwisselbaar.12 Op deze manieren zetten ook
kunstenaars als Kandinsky en Klee primitieve kunsten en kindertekeningen op één lijn, als
bewonderenswaardige uitingen van nog onschuldige en zuivere geesten, onbezoedeld door
de kwalijke invloeden van een overgeciviliseerde en decadent geworden ‘beschaving’.

12

Zie hierover bijvoorbeeld George Boas, The Cult of Childhood, Londen 1966, p. 61 en verder.
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Daar moet echter aan worden toegevoegd dat de kunstenaars niet probeerden zelf
zoveel mogelijk ‘kind’ of ‘primitief’ te worden. Primitivisme was voor hen vooral ook een
manier om iets anders te doen dan door de kunstacademies werd gedicteerd en daarmee
tegelijk kritiek te leveren op de eigen maatschappij.
Literatuur: Robert Goldwater, Primitivism in Modern Art (1938), Cambridge MS/Londen
(Belknap Press) 1986, pp. 125-40 en 192-204; Barbara Wörwag, ‘”There is an Unconscious
Vast Power in the Child”: Notes on Kandinsky, Münter and Children’s Drawings’ en Marcel
Franciscono, ‘Paul Klee and Children’s Art’, in Jonathan Fineberg (red.), Discovering Child
Art: Essays on Childhood, Primitivism and Modernism, Princeton NJ 1998, pp. 68-94 en 95121.

ABSTRACT EXPRESSIONISME
Zeker tot 1940 vormde ‘Parijs’, dat wil zeggen Europa, het centrum van de moderne
kunst. Maar toen de Tweede Wereldoorlog in Europa woedde zagen de Amerikanen hun
kans schoon om hun eigen weg te gaan, zonder de hele tijd naar Parijs te kijken. Zij zochten
een nieuwe, eigentijdse en vooral ook typisch Amerikaanse kunst. Paradoxaal genoeg werd
deze bevorderd door de aanwezigheid van veel moderne Europese kunstenaars die in de
jaren veertig, vanwege de oorlog, naar Amerika emigreerden en zich voornamelijk in New
York vestigden. Onder hen waren surrealisten als Max Ernst en André Masson, die zich
verdiepten in de kunst en cultuur van de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de
Indianen. In combinatie met hun ideeën over het onbewuste en hun experimenten met
allerlei nieuwe artistieke technieken om daar uitdrukking aan te geven, was dit van grote
invloed op jonge Amerikaanse kunstenaars, die eveneens een taal zochten om uitdrukking te
geven aan het innerlijk, maar dan op een manier die voor iedereen begrijpelijk zou zijn. Zij
keken meer naar psycholoog Carl Gustav Jung dan naar diens leermeester Freud, omdat
Jung sprak van een collectief onderbewuste vol archetypische beelden waaruit alle culturen
zouden zijn ontstaan. De Amerikanen hadden veel waardering voor de surrealisten, maar
vonden ook dat kunstenaars als Ernst en Salvador Dalí te ver waren doorgeschoten en veel
te onbegrijpelijke illustraties van droomscènes schilderden. Ondanks hun min of meer
gemeenschappelijke uitgangspunten verschilden de abstract expressionisten onderling sterk
in hun aanpak, zoals blijkt uit de voorbeelden van Adolph Gottlieb, Mark Rothko en Jackson
Pollock.

Adolph Gottlieb, Rape of Persephone, 1943
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Adolph Gottlieb (1903-1974) omschreef zijn schilderij Rape of Persephone - over de schone
Persephone die door Hades werd geroofd en meegenomen naar de onderwereld - als een
poëtische expressie van de essentie van deze Griekse mythe. Thema’s en motieven uit de
mythologie komen vaker voor in zijn werk, evenals verwijzingen naar de kunst van Indianen.
Critici vonden die opzichtige verwijzingen naar mythologie en ‘archaïsche’ kunst vaak
oppervlakkig en alleen interessant voor studenten klassieke talen en antropologen, maar
volgens Gottlieb gingen ze daarmee voorbij aan de universele betekenis van de symboliek:
“De artistiek geletterde persoon heeft geen enkele moeite om de betekenis van Chinese,
Egyptische, Afrikaanse, Eskimo, vroegchristelijke, archaïsch Griekse of zelfs prehistorische
kunst te begrijpen”, vond hij, als hij die kunst maar accepteert “als zijnde de taal van de
geest”.
Kijkend naar Gottliebs werk lijkt die taal niet erg vrolijk. Hij maakte veel gebruik van
sobere kleuren en zinspeelde vaak op angst en dreiging door zijn keuze voor motieven als
grote ogen, snavels en vormen ontleend aan lichaamsbeschilderingen van Indianen. Het
maakt zijn werk nogal somber en zwaar, maar Gottlieb zelf vond dat wel gepast omdat hij op
die manier ook ‘van zijn tijd’ was, dat wil zeggen, van die tijd die gekleurd werd door de
verschrikkingen van de oorlog: “In tijden van geweld lijken persoonlijke voorkeuren voor
aantrekkelijke kleuren en vormen irrelevant. Alle primitieve uitingen geven blijk van een
voortdurend bewustzijn van machtige krachten, de directe aanwezigheid van dreiging en
angst, het erkennen en accepteren dat de wereld wreed is en het leven eeuwig onzeker”,
aldus Gottlieb.
Ook Gottliebs vriend en collega Mark Rothko (1903-1970) benadrukte deze ‘donkere’
kant van het bestaan door elementen uit de mythologie en primitieve kunst te gebruiken: “Het
zijn de eeuwige symbolen”, stelde hij in 1943, “ waarop we terug moeten vallen om basale
psychologische ideeën uit te drukken. (...) Onze versies van die mythen zijn tegelijk
primitiever en moderner dan de mythen zelf: primitiever omdat we niet de elegante klassieke
vorm maar de primitiefste wortels ervan zoeken, en moderner omdat we ze vertalen naar
deze tijd vanuit onze eigen ervaring. Mensen die denken de wereld van vandaag
vriendelijker en smaakvoller is dan de oeroude en roofzuchtige passie waaruit deze mythes
zijn ontstaan, zijn zich ofwel niet bewust van de werkelijkheid, of willen die niet zien in de
kunst.”

Jackson Pollock. Autumn Rhythm, 1950

“De moderne kunstenaar werkt, denk ik, aan een innerlijke wereld en zoekt daar een
expressie - met andere woorden, hij geeft uitdrukking aan de energie, de beweging en
andere innerlijke krachten”, stelde Jackson Pollock (1912–1956). Hij was geïnteresseerd in
de psychologie van Jung, zoals zoveel abstract expressionisten, en was zelfs een tijd in
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therapie geweest bij een jungiaanse psycholoog. In zijn vroege, figuratieve werk komt dit tot
uiting in verbeeldingen van de animistische13 verhouding tussen mens en dier, waarvoor hij
zich ook liet inspireren door de kunst van de Noord- en Midden-Amerikaanse Indianen. In
1941 bezocht hij de tentoonstelling van ‘Indian Art of the United States’ in New York, waar
Navajo Indianen demonstreerden hoe zij zandschilderingen op de grond maakten, door
kleurig zand tussen hun vingers omlaag te laten vallen.
Pollocks vroege schilderijen worden bevolkt door veel ‘primitieve’ figuren die half
mens half dier lijken te zijn: ze verbeelden Indiaanse sjamanen die de gestalte van een dier
aannemen om in contact te kunnen komen met de geesteswereld. De manier waarop hij met
heftige penseelgebaren rond een centrum in zijn composities schilderde, lijkt een echo van
de rituele rondedans die sjamanen uitvoeren om in trance te komen. In zijn latere schilderijen
laat hij alle figuratie los en wordt het schilderen zelf een soort ritueel van de actie en
expressie. Pollock legde zijn grote doeken op de grond en liet de verf dan langs een stok
omlaag op het doek druipen: ‘drip paintings’. “Op de grond vind ik het prettiger. Daar ben ik
dichter bij het schilderij, voel ik me er meer een deel van, want dan kan ik eromheen lopen,
er van alle vier kanten aan werken en letterlijk midden in het schilderij zijn. Dat lijkt op de
methode van de Indiaanse zandschilders”, zei hij hier zelf over.

Jackson Pollock aan het werk

Door deze manier van schilderen, ook wel Action Painting genoemd, is het schilderij geen
passief vlak meer waar de schilder iets op schildert, maar een soort ‘arena’ waar de schilder
strijd levert. Door het enorme formaat van deze werken, vaak vele vierkante meters, kan ook

13 Animisme (van het latijn 'anima', ziel, leven) is het filosofisch, religieus of spiritueel concept waarbij zielen of
geesten niet alleen bestaan in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen zoals
donder en geografische zoals bergen en rivieren. Animisme wijst verder ook bezieling toe aan abstracte
concepten zoals woorden, eigennamen of metaforen uit de mythologie.
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de beschouwer iets van dat expressieve gevecht aanvoelen. Want de beschouwer dan voelt
was volgens Pollock hetzelfde wat hij voelde toen hij schilderde, en wat in principe iedereen
kan voelen wanneer hij de innerlijke wereld induikt.
Literatuur: Ellen H. Johnson, American Artists on Art: From 1940 to 1980, New York 1982,
pp. 1-29; Adolph Gottlieb and Mark Rothko, ‘The Portrait and the Modern Artists’ (1943), in:
Jack Flam & Miriam Deutch, Primitivism and Twentieth-Century Art: A Documentary History,
Berkeley/Los Angeles/Londen 2003, pp. 272-74; Leonhard Emmerling, Jackson Pollock
1912-1956, Keulen (Taschen) 2004, pp. 23-24 en 65.

DE ONGEBREIDELDE CREATIVITEIT VAN COBRA
Terwijl de abstract expressionisten in Amerika langzamerhand bekend werden, ontstond in
Noordwest-Europa een groep kunstenaars die geen abstracte, maar wel een heel
expressieve en democratische kunst nastreefde. In 1948 ondertekenden zij een manifest,
waarin zij verklaarden dat ze de kunst wilden hervormen. Kunstenaars moesten zich niet
langer specialiseren in één soort kunst, maar moesten samen en met elkaar werken, en
inderdaad gingen deze schilders ook gedichten schrijven en spoorden zij dichters aan om te
schilderen en met elkaar collages en assemblages te maken. Tegelijk weigerden zij ‘mooie’
kunst te maken. Het ging hen er in de eerste plaats om ruimte te geven aan de in ieder mens
aanwezige natuurlijke behoefte om zich creatief te uiten, een behoefte die volgens hen
echter door de westerse klassenmaatschappij met al haar regels en normen al eeuwenlang
werd onderdrukt.
De groep noemde zich Cobra, naar de beginletters van de hoofdsteden van de
landen waaruit ze afkomstig waren: Copenhague, Brussel en Amsterdam, en bracht onder
die naam ook een internationaal tijdschrift uit. Hun symbool was de cobraslang, die met haar
mythische uitstraling uitdrukking moest geven aan hun revolutionaire gezindheid. In 1949
publiceerde de voornaamste theoreticus van de groep, de Deense schilder Asger Jorn, een
artikel waarin hij zich afzette tegen het surrealisme. Het ging in de kunst niet om
automatisme, zo stelde hij, maar om spontaniteit en (gemeenschappelijk) experiment. Niet
het onbewuste moest het uitgangspunt zijn, maar het ware leven, en dat leven zou vervuld
moeten zijn van vrije creativiteit: “Ons doel is te ontsnappen aan de heerschappij van het
verstand, die niets anders is geweest en nog steeds niets anders is dan de geïdealiseerde
heerschappij van de bourgeoisie, om de heerschappij van het leven te bereiken.”

Jorn, Appel, Constant, Corneille en Erik Nyholm
over een schilderij van Richard Mortensen,
Cobramodification, 1949
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De Cobraleden werkten veel samen. Soms maakten ze zelfs samen schilderijen, waarbij ze
reageerden op wat een ander net had gedaan. Soms bewerkten ze oude schilderijen die ze
op de markt hadden gekocht met hun eigen vormen. Ook kwamen ze geregeld samen met
de buitenlandse leden, zoals in de zomer van 1949 in een weekendhuis in Bregnerød bij
Kopenhagen, waar zij samen met familie en vrienden een maand lang bleven. Tijdens dit
‘eerste internationale Cobracongres’, zoals ze het noemden, beschilderden zij de wanden en
plafonds, het meubilair en zelfs het serviesgoed met allerlei fabelachtige dieren en figuren.
Familieleden en vrienden, inclusief de kinderen, mochten meehelpen, want het doel was nu
juist een maatschappij als een grote familie, waarin iedereen in alle vrijheid creatief kon zijn.
Het was een ideaal dat onder meer werd gevoed door het socialisme en door de wens om na
de ontreddering van de Tweede Wereldoorlog een nieuwe samenlevingsvorm te scheppen.
Hoewel de Cobrakunstenaars een volstrekt vrije creativiteit nastreefden, is hun werk
toch altijd duidelijk herkenbaar. De kenmerken van Cobrakunst zijn, onder meer, een directe,
spontane, improviserende werkwijze met meestal felle, onvermengde kleuren die worden
opgebracht binnen de contouren van figuren of de lijnen waarmee die figuren zijn gemaakt.
In Cobrakunst ontbreekt vaak het gebruik van perspectief, een horizon en de suggestie van
diepte en lichtval. Dit zijn allemaal verworvenheden van de westerse kunst die Cobra opvatte
als knellende regels en waaraan ze zich niet meer wilden storen. Uit hun aanpak ontstonden
allerlei fantasiewezens, vaak mengvormen van mens en dier, wat kan worden opgevat als
symbolisch voor de wens om mens en natuur weer dichter bij elkaar te brengen. De manier
waarop deze figuren zijn getekend doet denken aan die van sommige primitieve culturen, de
volkskunst en, vooral, kinderen - allemaal belangrijke inspiratiebronnen voor Cobra. De grote
tentoonstelling van de groep, eind 1949 in het Stedelijk Museum in Amsterdam, werd dan
ook geopend met Afrikaans tromgeroffel, afkomstig van een grammofoonplaat uit de collectie
van Eugène Brands.

Asger
JornHet recht van de adelaar, 1950
Asger Jorn,
Bij de Deense leden van Cobra zijn veel sporen te vinden van archeologische vondsten uit
de Scandinavische prehistorie, de noordse mythologie, en nog bestaande folkloristische
tradities. De magie van symbolen sprak hen in het bijzonder aan. Asger Jorn (1914-1973)
schreef rond 1950 een artikel over symbolen in oude mythen en erediensten. Hierin stelde hij
onder meer dat tekens die oorspronkelijk zulke zaken als vruchtbaarheid, leven, dood en de
seizoenen symboliseerden - zoals het hakenkruis - later, nadat de eenheid van mens en
natuur verloren was gegaan, symbolen van wereldlijke macht werden. Zij drukten niet meer
het creatieve, maar het destructieve uit.
Het was ook Jorn die pleitte voor een kunst die niet alleen - zoals socialisten en
communisten wilden - vóór het volk gemaakt wordt, maar ook dóór het volk: een ‘levende
kunst’. Hij had dan ook grote waardering voor alle mogelijke creatieve uitingen van gewone
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mensen, die gewoonlijk niet als kunst worden beschouwd. Tatoeages, bijvoorbeeld, zag hij
als authentieke volkskunst. Zijn eigen stijl van schilderen is letterlijk en figuurlijk meer
‘bewogen’ dan die van de meeste andere Cobraleden. Jorns werk wordt gekenmerkt door
zwaar aangezette, soms heftige verfstreken, in haast ornamentele vormen en veelal in
sombere kleuren. Ze getuigen van een zekere ‘zwaarte’ die wel past bij de wezens die
opdoemen uit zijn schilderijen, en vaak ontleend zijn aan figuren uit de Noordse mythologie.

Karel Appel, Visvrouw met haan, 1947

Karel Appel
Het Nederlandse Cobra-lid Karel Appel (1921-2006) was nooit erg theoretisch ingesteld: hij
wilde liever schilderen en lijkt in die zin, als ‘schilderbeest’, wel op Pollock. In de jaren 19471948 vond Appel zijn eigen stijl, die op het eerste gezicht veel lijkt op die van kinderen of
primitieven. In simpele lijnen en heldere kleuren schiep hij een wereld van vissen, vogels en
mensen die, met hun grote ogen en onbeholpen gestes, zo uit de wereld van het kind
kunnen zijn gestapt. ‘Ik rotzooi maar een beetje an’, is een beroemdste uitspraak, waar veel
mensen boos om werden, evenals ‘Ik schilder als een barbaar van deze barbaarse tijd’.14
Kunstcriticus Hans den Hartog Jager legt uit waarom Appels werk echter toch niet kinderlijk
of naïef kan worden genoemd:
“Daarvoor zijn de composities veel te goed en is de kleurkeuze uitgebalanceerd.
En juist dat maakt zijn werk zo goed: Karel Appel heeft alle trucs, alle klassieke
richtlijnen van de westerse kunst verbannen om de toeschouwer terug te werpen
op een elementair gevoel van balans en compositie dat zich nauwelijks laat
omschrijven, maar een groot bijna dierlijke gevoel van vervulling oproept. Om dat

14

Interview met Jan Vrijman, Vrij Nederland, 1955, en uitspraak van Appel in de film De werkelijkheid van Karel
Appel, door Jan Vrijman, 1961.

74

gevoel, die balans, te kunnen bereiken, moet Appel zelf niet te veel denken - dan
dreigt het gevaar dat de ‘klassieke’ trucs het roer weer overnemen. dus werkt hij
steevast uren achter elkaar in hoog tempo. Dat past goed bij zijn talent en
aanleg, maar toch is het niet makkelijk.”
Zo wist Appel in zijn schilderijen een perfecte illusie van naïviteit en kinderlijkheid te
scheppen, concludeert Den Hartog Jager. Het ‘primitieve’ schuilt hier deels in de impulsieve
aanpak, het schilderen ‘zonder erbij na te denken’.
Misschien keerde Appel zich daarom ook steeds meer af van het geruzie over
theorieën en personen binnen de Cobragroep (die overigens al in 1951 werd opgeheven). Hij
begaf zich liever steeds verder op het pad van wat hij zelf de ‘intuïtieve psychische
kwaliteiten en handelingen’ noemde, en raakte hij steeds meer geïnteresseerd in kunst die
voortkomt uit het onderbewuste. In september 1950 bezocht hij meerdere keren een
tentoonstelling met werk van psychiatrische patiënten in de psychiatrische inrichting SainteAnne in Parijs. In de catalogus die daarbij was verschenen maakte hij thuis zelf tekeningen,
die zich opvallend gemakkelijk voegen naar het werk van deze ‘outsiders’. Appel liet ze
overigens aan niemand zien, pas decennia later zou hij ze exposeren en in boekvorm
uitbrengen.

Karel Appel, tekening in de catalogus Psychopathological Art, 1950

Literatuur: Willemijn Stokvis, Cobra 1948-1951, Zwolle (Waanders) 2008, pp. 104-105,11013, 133, 147-48 en 187; Hans den Hartog Jager, Karel Appel in essentie, Amsterdam
(Polak/Van Gennep) 2007, pp. 31-34, 50 en 60-64.
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ART BRUT OF OUTSIDERKUNST
De Cobratentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam bracht grote beroering
teweeg. De pers uitte haar afschuw met koppen als: ‘Geklad, geklets, geklodderd’ en
‘Waanzin tot kunst verheven’. Hoewel bedoeld als belediging school in de laatste uitspraak
toch een kern van waarheid, want behalve door kindertekeningen, primitieve kunst en
volkskunst lieten Cobrakunstenaars als Appel zich ook inspireren door werk van
geesteszieken. Mensen met een psychiatrische storing zijn immers, zo leek het, als het ware
‘teruggevallen’ tot een primitiever ontwikkelingsniveau. Tegen de algemeen heersende
opvattingen in waardeerden Cobrakunstenaars juist dit vermeende gemis aan beschaving,
omdat geesteszieken zich in hun kunst geen rekenschap geven van allerhande
(academische) regels.
De Franse kunstenaar Jean Dubuffet was in 1945 begonnen met het verzamelen van
werk van psychiatrische patiënten en andere creatieve excentriekelingen. In 1948 doopte hij
deze kunst art brut of ‘rauwe kunst’. Tegenwoordig wordt vooral de Engelse term Outsider
Art voor dit soort kunst gebruikt. Met beide termen wordt een kunst bedoeld die niets te
maken heeft met de academische regels en conventies van de westerse wereld. Dubuffet
had vooral mensen in inrichtingen, gevangenissen en onaangepasten van elke soort op het
oog: “Deze makers hebben helemaal voor zichzelf, buiten het systeem van de officiële kunst
om, werk gemaakt dat helemaal ontsproten is aan hun eigen innerlijk, buitengewoon
origineel is, en geen enkel verband heeft met artistieke tradities of de mode.” De verzameling
die Dubuffet van dit werk aanlegde is te zien in de Collection de l’art brut in Lausanne,
Zwitserland.
Outsiderkunst is geen stroming of beweging in de kunst, zoals het expressionisme of
het surrealisme dat was: het is een verzamelnaam voor kunst van mensen die verder niets
met elkaar te maken hebben en allemaal een eigen, uniek oeuvre hebben geschapen.
Outsiderkunst is dus ook niet te herkennen aan een bepaalde stijl, al zijn er wel heel wat
pogingen gedaan om overeenkomsten te vinden in het werk van mensen met één bepaalde
psychiatrische stoornis. Zo meende de Weense psychiater Leo Navratil - oprichter van het
Künstlerhaus in Gugging - dat het werk van schizofrene mensen een aantal motieven en
stijlkenmerken gemeen heeft, zoals het vermengen van voor- en zijaanzichten,
geometrisering van vormen, het gebruik van transparante vormen (de achtergrond is
zichtbaar dóór voorwerpen heen), het gebruik van symbolische motieven als slangen,
draken, kruizen, bomen en ogen, en een typisch gebruik van de beeldruimte waarbij het hele
oppervlak tot in alle hoeken en gaten wordt gevuld (ook wel ‘horror vacui’ genoemd).
Behalve psychiaters hebben in de loop van de twintigste eeuw ook tal van
kunstenaars belangstelling getoond voor het werk van psychiatrisch patiënten, zoals Klee,
Ernst, Appel en natuurlijk Dubuffet. André Breton, de leider van de surrealisten en later ook
vriend van Dubuffet, had een opleiding in de psychiatrie gehad en gewerkt in een inrichting,
waar hij geboeid raakte door de mysterieuze poëtische kwaliteit van de uitspraken van
gestoorde mensen. Die ervaring was zeker één van de redenen voor Breton en de
surrealisten om te onderzoeken hoe creatief het onbewuste was. Paul Klee ten slotte, zette
niet alleen primitieve kunst en kindertekeningen op één lijn met werk van psychiatrische
patiënten (dat hij kende uit het boek van Prinzhorn), maar verklaarde het laatste ook
‘subliem’. Klee achtte het werk psychiatrische patiënten van een kwaliteit die hij zelf nooit
zou kunnen bereiken. Dit probleem speelt overigens vaker in het primitivisme: Door het
‘andere’ tot ideaal te verklaren, wordt het bereiken van het ideaal onmogelijk: de primitivist
kan nooit de primitief zijn.
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Adolf Wölfli, General View of the Island of Neveranger, 1911

In de collectie van Dubuffet bevindt zich onder meer werk van de Zwitserse psychiatrisch
patiënt Adolf Wölfli (1864-1930), de beroemdste, en misschien ook wel de meest typerende,
art brut kunstenaar. Wölfli’s werk bestaat uit de schepping van een hoogstpersoonlijke
utopie, een volledig zelf verzonnen universum met eigen steden, helden, een eigen taal en
symboliek, dat zich ook tot in het oneindige liet uitbreiden. Dat hij zich niets aantrok van de
westerse artistieke conventies - die hij ook nauwelijks kende - blijkt uit zijn stijl, die zo
persoonlijk is dat het verder nergens in de kunstgeschiedenis bij aansluit, en ook
bijvoorbeeld uit het feit dat hij allerlei kunstvormen naar believen vermengde. In veel werken
staan handgeschreven teksten naast gedetailleerde tekeningen, figuratieve voorstellingen,
abstracte ornamenten, portretten, fictieve landkaarten, ingeplakte plaatjes uit tijdschriften en
zelfverzonnen muziekpartituren. Wölfli’s bekendste werk is Von der Wiege zum Grab (Van
de wieg tot het graf), waaraan hij van 1908 tot 1912 werkte en dat 3.000 overvolle bladen
telt. Het is een gefantaseerde autobiografie met de gemaskerde held Doufi in de hoofdrol.
Deze beleeft allerlei vreemde avonturen op een reis door de wereld en verandert uiteindelijk
in St. Adolf II. In zekere zin is het een fantastische hervertelling van Wölfli’s moeilijke jeugd,
aangevuld met nog veel fantastischer ideeën over hoe zijn leven had kunnen zijn als hij niet
in een inrichting zou zitten. Zoals wel vaker in de art brut, schuilt achter alle ongebreidelde
en uitbundige creativiteit een dieptragisch verhaal.

77

Henri Rousseau, Combat de tigre et de buffle, 1907/08

Henri Rousseau (1844-1910) - omdat hij tolbeambte was ook wel Le Douanier genoemd was geen psychiatrisch patiënt, maar kan wel tot de outsiderkunst worden gerekend. Ook hij
was een ‘buitenstaander’ in de kunstwereld, een autodidact die graag beroepskunstenaar
had willen worden, maar in technisch opzicht zo weinig onderlegd was dat zijn werk al tijdens
zijn leven tot de ‘naïeve kunst’ werd gerekend. Maar die naïviteit was nu juist wat veel
kunstenaars uit de Parijse avant-garde in hem bewonderden. Volgens tijdgenoten schilderde
Rousseau ‘met het onschuldige oog van een wilde’ - een typerende uitspraak waarin
kwaliteiten als onschuldig, primitief en naïef op één lijn worden gesteld. Picasso, die ook
werk van hem kocht, organiseerde ooit zelfs een groot banket ter ere van hem.
Een belangrijk deel van het werk van Rousseau bestaat uit mysterieuze, verstilde
scènes van tropische oerwouden op voor zijn tijd ongebruikelijk grote formaten. Zijn inspiratie
hiervoor haalde Rousseau, die nooit buiten Parijs was geweest, uit de botanische tuinen en
dierentuinen in de stad en uit geïllustreerde tijdschriften waarvan hij de plaatjes soms
nauwgezet overtekende. Toch blijven zijn weergaves van planten en dieren altijd wat
schematisch en gestileerd, om niet te zeggen ‘naïef’. Volgens de normen van de toenmalige
kunstacademies zat zijn werk in ieder geval vol met ‘beginnersfouten’. Zo besteedde
Rousseau aan ieder detail evenveel aandacht en leek hij de ritmiek van lijnen in de hele
compositie belangrijker te vinden dan het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. De dichter
en criticus Guillaume Apollinaire schreef ooit dat Rousseau tijdens het schilderen zo opging
in zijn eigen fantasie dat hij de ramen open moest zetten om aan die betoverende wereld te
ontsnappen.
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Jean Dubuffet, Chairs feuilletées, 1954

Jean Dubuffet (1901-1985) maakte zelf natuurlijk geen art brut of outsiderkunst: hij was er
een bewonderaar van zoals iedere primitivist de bewonderaar is van de een of andere
‘Ander’ die hij ‘dichter bij de natuur’ acht dan zichzelf. Voor hem was Wölfli een ‘primitief’
zoals het kind dat voor Klee was, de Indiaan voor Pollock, en Rousseau voor Picasso. Dat
neemt echter niet weg dat zo’n ideaal meestal wel van invloed is op het werk van de
bewonderaar. Zelf academisch geschoold was Dubuffet er tegen het einde van de jaren
veertig van overtuigd geraakt dat de westerse kunst zich, met al haar formele experimenten,
al te ver had verwijderd van haar geestelijke en spirituele wortels. Zoals gezien vond hij de
tegenpool van deze ‘culturele’ (dat wil zeggen: kunstmatige) kunst in de art brut, die volgens
hem juist direct uit die wortels zou groeien.
Dubuffet schilderde soms bijna letterlijk werk uit zijn art brut collectie na. Zo
ontwikkelde Dubuffet de ‘graffitotechniek’, waarbij een tekening in een dik opgebrachte
ondergrond van verf en andere materialen wordt gekrast, zodat het gaat lijken op een in een
muur gekraste kindertekening. Andere kunstenaars lieten zich op hun beurt weer hierdoor
inspireren, zoals Karel Appel (bij Hoofd in de stad uit 1947). Dubuffet experimenteerde veel
met materialen. Hij voegde bijvoorbeeld zand, glas of teer aan zijn verf toe, waardoor een
ruw mengsel ontstond dat hij in dikke lagen op het doek aanbracht, zoals in Chairs
feuilletées. Deze nadruk op het fysieke aspect van de verf verleent het ‘portret’ een
overduidelijk materiële kwaliteit. De basale vorm van een kop met schouders en een
piepklein oog suggereert dat het wezen in nog niet volgroeid stadium verkeert, een staat die
veel aan de verbeelding overlaat, en dat is precies wat Dubuffet wilde. Zelfs al kon hij zelf
nooit een ‘primitief’ worden, dan nog kon hij wel kunst maken die de uitstraling en intensiteit
van de art brut benaderde.
Literatuur: Lyle Rexer, How to look at Outsider Art, New York (Abrams) 2005, pp. 17-23 en
150-51; www.tate.org.uk/modern/exhibitions/rousseau; www.adolfwoelfli.ch; Margrit Brehm
e.a. (red.), Jean Dubuffet: Spur eines Abenteuers / Trace of an Adventure, München
(Prestel) 2003, p. 94; Suzette Haakma ‘Inleiding op Studium Generale: Art Brut, Teksten
over kunst en waanzin’ en Willemijn Stokvis ‘De invloed van l’Art Brut op Cobra’, in Suzette
Haakma (red.), Art brut: Teksten over kunst en waanzin, Amsterdam (Perdu/Bureau Studium
Generale, Universiteit Utrecht) 1994, pp. 1-10 en 37-48.
Link naar weblog 2011: (http://watvanverkomt-2011.blogspot.com/)
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Yinka Shonibare, The Swing (After Fragonard), 2001

GENERIEKE TEKSTEN - GLOBALISERING
The Swing
Daar vliegt haar schoen, met een frivole boog door de lucht. De rijk gekostumeerde dame op
de schommel slaat er – in de ban van haar spel – geen acht op. Zij kan haar schoen ook niet
zien, want evenals andere beelden van de Brits-Nigeriaanse kunstenaar Yinka Shonibare
heeft zij geen hoofd. De kunstenaar inspireerde het beeld The Swing (after Fragonard), 2001
op een beroemd schilderij uit de westerse kunstgeschiedenis: De schommel (1767) van de
achttiende eeuwse Rococo-schilder Jean-Honoré Fragonard (1732-1806). Shonibare heeft
van het schilderij van Fragonard de houding van de vrouw overgenomen, de schommel, de
schoen en ook het struikgewas. Maar haar huidskleur is donker in plaats van licht en haar
kleding is gemaakt van batiks in plaats van roze zijde. In de achttiende eeuw was een vrouw
op een schommel een vast motief, vooral in de schilderijen van fêtes galantes: kleine
elegante feestjes in parkachtige omgevingen, gehouden binnen aristocratische kringen. Maar
de aanwezigheid van het motief van een schommelende vrouw op een tentoonstelling van
hedendaagse kunst lijkt minder voor de hand te liggen. Door de vermenging van Afrikaanse
en Europese elementen, heden en verleden roept Shonibare vragen op als: hoe verhoudt
een Afrikaanse kunstenaar zich tot de Europese (kunst-)geschiedenis? welke betekenis
heeft de rococo voor een Nigeriaanse kunstenaar?
The Swing van Shonibare was in 2002 te zien op Documenta 11. Deze internationale
kunsttentoonstelling, eens in de vijf jaar gehouden in het Duitse Kassel, had dat jaar de
globalisering en de kunst in haar politiek-maatschappelijke context tot onderwerp.

Globalisering
Het begrip globalisering wordt vaak gebruikt om de huidige tijd te typeren. Deze
Amerikaanse term kent sinds de tachtiger jaren van de twintigste eeuw een grote populariteit
binnen het idioom van economen. Inmiddels duikt de term op allerlei terreinen op. Maar wat
is globalisering eigenlijk? De term is in de eerste plaats een economisch begrip, waarmee
wordt bedoeld dat economieën van verschillende landen en op verschillende continenten
naar elkaar toegroeien. Zij worden van elkaar afhankelijk en zij krijgen gemeenschappelijke
belangen. Critici stellen dat het westerse economische model aan andere staten wordt
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opgelegd en dat dit leidt tot een verschraling van de oorspronkelijke cultuur. Globalisering
wordt daarom ook wel gezien als een nieuwe vorm van kolonialisme.
Behalve economische factoren hebben ook ontwikkelingen op het gebied van vervoer en
ontwikkelingen van nieuwe media en technologieën als het internet er toe bijgedragen dat
mensen wereldwijd steeds meer met elkaar in verbinding staan.
Globalisering in de kunstwereld
Aan het effect van globalisering in de kunstwereld wijdde de kunstcriticus Rutger Pontzen in
de Volkskrant een artikel getiteld: ‘Lelijk? Wat nou lelijk’. Hieronder volgt een fragment.
Steeds internationaler, omvangrijker en gevarieerder wordt de beeldende kunst. Maar
ook steeds lelijker. Alleen al de Biënnale van Venetië van dit jaar wijst het uit. Nog nooit
hebben zoveel landen – vierentachtig – deelgenomen met een eigen, onafhankelijke
expositie, waaronder nieuwkomers als China, Afghanistan, Albanië en Wit-Rusland. En
nog nooit waren er zoveel landenpresentaties waar je schouderophalend aan voorbij
liep vanwege de esthetische nietszeggendheid en artistieke armoede.
Chinees vlechtwerk van meterslange bamboestokken, sculpturen overgoten met
loodzware tsunami-symboliek uit Indonesië, multi-raciale retoriek uit Zuid-Afrika of
obligate maatschappijkritiek uit de Filipijnen – het werk stelt de smaakpapillen
behoorlijk op de proef en tart elk gevoel van schoonheid en noodzakelijkheid.
De biënnale is een indicatie van wat al een tijdje aan de gang is: de totale
mondialisering van de kunst en de totale fragmentatie van de esthetiek. Iedereen wil
eigentijdse kunstwerken maken. Gevolg: de consensus over wat moderne kunst is en
hoe het eruitziet, is verdwenen.
In alle uithoeken van de wereld worden tegenwoordig biënnales georganiseerd, en
overal in Europa zijn overzichtstentoonstellingen te zien van kunstwerken uit landen die
voorheen buiten beschouwing werden gelaten als het om moderne kunst ging: een
‘remix’ van eigentijdse kunst uit Afrika, Chinese ‘avant-garde’ beeldhouwers of jonge
Braziliaanse kunstenaars.
De wereld is niet kleiner geworden, zoals steeds wordt herhaald, maar groter. Het
kunstaanbod is toegenomen, met nieuwe schilderijen, beeldhouwwerken, installaties,
fotografie en video’s die nog niet eerder aan een groot publiek waren getoond. Van
kunstenaars waar je nog nooit van hebt gehoord. Uit landen waarin nauwelijks sprake
is van een traditie in de moderne kunst.
Uit alle gaten en spleten komen ze nu tevoorschijn. Met als verbluffend bijverschijnsel
dat al die tentoonstellingen en biënnales tot een vergaarbak zijn verworden van de
meest uiteenlopende opvattingen en smaken – vreemde smaken en exotische
opvattingen die veelal ongemakkelijk aandoen. En dat terwijl deze kunstenaars door de
kunstelite in hun eigen land op handen worden gedragen, daar exposeren, les geven
op plaatselijke academies.
Toch is de neiging nauwelijks te onderdrukken veel hedendaagse kunst uit nietwesterse regio’s als inferieur te beschouwen, tweederangs, slecht. Eenvoudig omdat
ze niet overeenstemt met je eigen, westerse smaak en kwaliteitscriteria – wat het juist
zo lastig en ingewikkeld maakt. Niet alleen omdat die kwaliteitscriteria en argumenten
zo moeilijk te omschrijven zijn. Meer nog vanwege de vraag waaróm de westerse
criteria überhaupt meer bestaansrecht zouden hebben dan die van de niet-westerse
cultuur waar een kunstwerk vandaan komt.
Hoe rechtvaardig is het om de eigen, Europese argumenten voor wat mooi of lelijk is,
goed of slecht, hoge of lage kunst als enige maatstaven te gebruiken? Die vraagt
prangt temeer omdat de hoeveelheid moderne kunst uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië
oprukt, die zich duidelijk niet langer wil conformeren aan de westerse smaak.
Want nog steeds is de kunstwereld eurocentristisch en Amerikaans georiënteerd, hoe
mondiaal en versnipperd de omvang ervan tegenwoordig ook is. De belangrijkste
kunstcentra liggen in Europa en de Verenigde Staten: de toonaangevende musea en
galeries in New York en Londen, de meest prestigieuze kunstbeurzen in Miami, Londen
en Basel, de belangrijkste veilinghuizen zijn Sotheby’s en Christies.
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Maar wat waarschijnlijk even doorslaggevend is voor het belang en de hegemonie van
de westerse kunst, is haar geschiedschrijving. Meer dan vierduizend jaar historie die
een keur aan stijlen, stromingen en kunstwerken heeft opgeleverd, die nog immer als
de toetsstenen worden gezien van wat cultuur is.
Hoe onsamenhangend die westerse kunstgeschiedenis zich overigens ook heeft
ontwikkeld, in verschillende landen en uiteenlopende culturen. Ontstaan in het nietwesterse tweestromenland, tussen de Eufraat en de Tigris (nu Irak); via de Nijldelta van
Egypte naar Griekenland en Italië verhuisd; en zich daarna verspreidend over het
Europese continent. Met als 20ste-eeuwse toevoeging: de Verenigde Staten.
De westerse kunst dus, met een onwaarschijnlijke verscheidenheid aan beoefenaars,
van Polycletus, Giotto en Breughel tot Rodin, Mondriaan en Damien Hirst. Kunst die
gemaakt is in verschillende disciplines, onder wisselende economische
omstandigheden en in een constant veranderende maatschappij. Die desondanks in de
overzichtsboeken aan elkaar is gesmeed tot een consistente ontwikkeling, met lange
historische lijnen. En waaraan een wereld is gelieerd van musea en galeries,
kunstbladen en opleidingen, termen en theorieën, die de westerse kunst heeft gemaakt
tot wat ze nu is: een bolwerk van macht en dominantie.
Bron: Pontzen, ‘Lelijk? Wat nou lelijk’, de Volkskrant, 4 augustus 2005
Documenta 11
Voor de Documenta 11 was een curator van buiten Europa aangetrokken: de AfrikaansAmerikaanse kunstcriticus Okwui Enwezor. Hij selecteerde werk van 116 kunstenaars uit 48
landen over de hele wereld verspreid, waaronder acht Afrikaanse landen: Nigeria, Marokko,
Congo, Ivoorkust, Benin, Oeganda, Senegal en Zuid-Afrika. Daarmee trachtte hij de
hegemonie van de westerse moderne kunst, zoals hierboven door Pontzen beschreven, te
doorbreken, of in ieder geval ter discussie te stellen.
In de aanloop van Documenta 11 organiseerde Enwezor een aantal discussieronden,
platforms genoemd, in de steden Lagos (Nigeria), Berlijn (Duitsland), Wenen (Oostenrijk),
New Dehli (India) en Saint Lucia (de Caraiben). Over uiteenlopende politiekmaatschappelijke onderwerpen werd hier gediscussieerd. Onderwerpen die niet direkt
verband houden met kunst, maar die wel het politiek-maatschappelijke kader betreffen
waarin kunstenaars werken. De Documenta zag Enwezor als een platform in deze reeks.
Volgens Enwezor heeft elke hedendaagse kunstenaar onvermijdelijk te maken met
globalisering. In het boek Themes in Contemporary Art vat Niru Ratnam de ideeën van
Enwezor als volgt samen.
Enwezor argues that post-colonial subjects and cultures play a crucial role in this new
conjuncture because they embody the ‘representation of nearness as the dominant
mode of understanding the present condition of globalization’. That is to say, from the
perspective he outlines, the world’s cultures, peoples and places no longer seem
distant and discrete from each other but increasingly overlap through the movement of
peoples and their cultural habits. Secondly, the emergence of post-colonial subjects in
the West (through processes such as mass migration) has made it increasingly difficult
to ignore non-western political, social and cultural histories as well as the role of empire
in the construction of western economies. To quote Enwezor again, the post-colonial
condition now makes ‘empire’s former other visible and present at all times’.
Bron: Niru Ratnam, ‘Art and globalisation’ in: Gill Perry and Paul Wood, (red.),
Themes in contemporary art, Londen, 2004, p. 281
Globalisering, engagement en hybriditeit
Globalisering heeft een keerzijde, niet alleen de tegenstanders zien dat in. De
grondstoffenverslindende productiewijze, de stijgende olieprijs, de eindigheid van de
natuurlijke hulpbronnen maken veel mensen angstig. De wereldhandel veroordeelt degenen
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die daarin werkzaam zijn tot een nomadisch bestaan, telkens op reis van het hoofdkantoor
naar de producenten en toeleveranciers, die in andere werelddelen huizen. De helpdesk van
een Amerikaanse multinational is niet zelden gevestigd in India. Vanuit Azië en Afrika is er
een hele migratie van arbeiders ontstaan én er heeft een arbeidsmigratie naar Azië en Afrika
plaatsgevonden.
Een aantal kunstwerken die Enwezor op de Documenta toonde belicht een thematiek die
daarmee samenhangt. Zo was van Multiplicity, een in Milaan gevestigd
samenwerkingsverband van onder meer architecten, kunstenaars en fotografen, op de
tentoonstelling het multimediale werk Solid Sea 01: The Ghost Ship te zien. Het toont op
documentaire wijze het verhaal over de dood van 280 bootvluchtelingen afkomstig uit
Pakistan en Sri Lanka tijdens kerstavond in 1996 op zee tussen Sicilië en Malta. In een
ander project, getiteld Solid Sea, case 04, (M)RE-tourism, onderzoekt de groep welke
gevolgen arbeidsmigratie van Marokkanen heeft op de architectuur in het land van hun
herkomst: Marokko. Vooral in de kustgebieden zouden deze invloeden als gevolg
arbeidsmigratie zichtbaar zijn in de hybride architectuurvormen, een mengeling van westerse
en oosterse motieven.
Niru Ratnam schrijft over dit soort fenomenen zoals ze tijdens Documenta 11 in Kassel te
zien waren:
What the diverse works that made up ‘Documenta 11’ apparantly share is a concern
with place in a world that is becoming increasingly interconnected. Thus some artists
explicitly took the theme of hybridity as the basis of their works, mixing the traditions
and artefacts of different cultures to create new conjunctures and fusions.
Bron: Niru Ratnam, ‘Art and globalisation’ in: Gill Perry and Paul Wood, (red.), Themes
in contemporary art, Londen, 2004, p. 285
Ratnam relativeert daarmee ook de angst voor de homogenisering van de cultuur. Deze
angst is ook volgens sommige andere auteurs maar ten dele terecht en veronderstelt te veel
een passieve ontvangst van allerlei door het Westen afkomstige normen en waarden. Er
vinden vrijwel altijd tegenbewegingen plaats. Bovendien ontstaan door de grote golven van
migratie nieuwe culturen doordat bestaande culturen zich vermengen.
Verschillende werelden
Yinka Shonibare heeft in 2007 nog een installatie, Jardin d’amour, gemaakt gebaseerd op
schilderijen van Fragonard. Nets als in The Swing ontbreken hier de hoofden van de poppen.
Hij legt het verband tussen de achttiende eeuw waarin rijkdom alleen mogelijk was voor een
handjevol mensen en zijn eigen tijd als volgt uit: “Mensen uit de Derde wereld, van NoordAfrika en Azië zien Europa als een overvloedige fruitmand, of, zoals je wilt, de tuin des
overvloeds. Mijn suggestie is dat de luxe die de Europeanen genieten het product is van
andere minder fortuinlijke mensen”15. Maar ook: “wat de adel te wachten staat tijdens de
Franse Revolutie: hun hoofden zullen rollen. En in mijn installatie zijn hun hoofden al
verdwenen. Zo waarschuw ik voor het risico van wat nu ook kan gebeuren. Al geef ik geen
directe boodschap maar een poëtische benadering. Ik breng verschillende werelden samen
in dezelfde ruimte”.16

15
16

Beekes, J. H. Hagenaars 2006, p.45
Beekes, J. H. Hagenaars 2006, p.45
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SPECIFIEKE TEKSTEN - GLOBALISERING
MODE EN JAPANSE IDENTITEIT
De opmars van de Japanse mode
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw vestigde Japan de aandacht van de hele wereld op
zich door zijn krachtige economische groei. Daarnaast groeide ook de waardering voor de
moderne Japanse kunst en cultuur, vooral op de gebieden van design en mode, en voor de
culturele bijzonderheden die de Japanners met hun ontwerpen aan het licht brachten.
De Japanse mode maakte in de jaren tachtig op de internationale podia een
explosieve ontwikkeling door. Het werk van ontwerpers als Issey Miyake, Yohji Yamamoto
en Rei Kawakubo (de laatste van het merk Comme des Garçons) was gebaseerd op een
revolutionaire esthetische visie die werd gekenmerkt door vrije, architectonische vormen,
asymmetrie, sobere kleuren en ongebruikelijke texturen zoals ‘kant’ van stof met gaten en
scheuren erin. Het waren allemaal aspecten die zich moeilijk lieten rijmen met hoe het
westerse publiek in het algemeen dacht over wat kleding is en hoe het zich verhoudt tot het
lichaam. De modewereld reageerde echter enthousiast. Critici spraken schamper van de
‘Hiroshima bag-lady look’, maar voorstanders bestempelden de nieuwe ontwikkelingen als
baanbrekend en subversief. Sommigen zagen de nieuwe Japanse mode als een tijdelijke
dwaling, alleen maar bedoeld om een schokeffect teweeg te brengen, maar uiteindelijk bleek
Japan de mode-industrie op alle niveaus diepgaand te beïnvloeden. Door het blijvende
succes van Japanse ontwerpers moesten Parijs en New York er wel aandacht aan besteden,
zelfs al was het met tegenzin. Japan, en vooral Tokyo, werd geleidelijk aan erkend als een
volwaardig en belangrijk creatief centrum in de wereld, en niet alleen gezien als gebied waar
in het Westen bedachte ontwerpen werden uitgevoerd.
Eén van de eerste Japanse ontwerpers die internationaal doorbraken, was Issey
Miyake. In 1974 kwam hij met het idee om uit één stuk stof kleding te maken voor iedereen,
onafhankelijk van sekse en leeftijd - geheel in lijn dus met de oorspronkelijke gedachte
achter de kimono. In 1982 maken ook de ontwerpers Rei Kawakubo en Yohji Yamamoto hun
debuut in Parijs. Ze lieten mannequins met lijkbleke gezichten over de catwalk marcheren,
zonder enige lippenstift en uitgedost in monochrome, naar zwart neigende kleding die de
lijnen van het lichaam niet volgde. Het was raadselachtige kleding met stoffen die eruit zagen
alsof ze “door een bomaanslag aan flarden zijn gereten”, zoals een criticus het uitdrukte. De
kleren zagen er in zekere zin inderdaad uit als lompen, maar de gaten waren bewust
gemaakte ‘lege plekken’ en de overdaad aan gehavende, slap neerhangende lappen leek
een soort protest tegen de westerse overdaad aan rijk ornament. Het was, kortom, een
geheel andere benadering van kleding, een ‘armoedige’ visie die in de plaats kwam van
luxueuze overdaad. Kawakubo en Yamamoto werden al snel de kampioenen van een
shockerende ‘armoedekleding’ die het hele westerse idee van mode onder vuur nam.
In het Westen is de snit van een kledingstuk ondergeschikt aan het lichaam dat het
moet gaan dragen: de stof wordt zo geknipt en in elkaar gepast dat het platte vlak zich in drie
dimensies naar het lichaam voegt. De esthetische visie van de Japanners is daarentegen
diep geworteld in de cultuur van de kimono: men bedekt het lichaam met een vlak weefsel.
Het zo gevormde kledingstuk - ruimvallend en zonder echte ‘vorm’ in de westerse opvatting
van het woord - kenmerkt zich vaak door asymmetrie, een specifiek Japanse criterium van
schoonheid. Bovendien is het ontwerp van mode in Japan, getuige het voorbeeld van de
kimono, gericht op het creëren van een universeel kledingstuk dat niet alleen verschillen in
leeftijd en lichaamsvorm verhult, maar ook de grens tussen het mannelijke en het vrouwelijke
opheft.
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Issey Miyake, Rhythm Pleats Dress, lente/zomercollectie 1990

Issey Miyake
In 1970 begon Issey Miyake (1938) in Tokyo de Miyake Design Studio en in 1973 toonde hij
zijn eerste collectie in Parijs. De eenvoud van zijn ontwerpen, de bewegingsvrijheid die zijn
kledingstukken bieden en de wijze waarop hij traditie en moderniteit en oosterse en westerse
invloeden combineerde, worden gezien als revolutionair. Heel Japans is de waarde die
Miyake hecht aan draagbare en functionele mode. Een van de vernieuwingen die Miyake
doorvoerde, was op het gebied van het plisseren: het in vele smalle banen vouwen van de
stof. Het ‘plissé’ als zodanig is een traditionele techniek die ook in de productie van Japanse
kleding wordt toegepast. Het traditionele plissé werd door Miyake omgevormd tot de ‘jeans’
van de toekomst, zoals te zien valt in zijn Pleats Please-collectie (‘pleat’ = plooi) van 1973,
vervaardigd uit een lichte flexibele polyester. Normaal gesproken wordt een stof eerst
geplisseerd en dan geknipt en genaaid tot een kledingstuk. Het idee van Miyake was om dit
proces om te keren en eerst de kledingstukken te maken - meestal op basis van een heel
eenvoudige vorm zoals een rechthoek - en pas daarna met behulp van een geavanceerde
techniek platte plooien in de stof te persen. Het kledingstuk vormt zich gemakkelijk naar het
lichaam. Deze bij uitstek rationele creaties beantwoorden aan de eisen van het hedendaagse
leven: ze zijn licht en comfortabel, kreuken niet, en zijn voor iedereen betaalbaar. Pleats
Please bestaat nog altijd en komt jaarlijks met nieuwe modellen op de markt.
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Issey Miyake, King and Queen, show A-POC, lente/zomercollectie 1999

Op de tentoonstelling ‘Making Things’, in 1999 te zien bij de Parijse Fondation Cartier
voor hedendaagse kunst, presenteerde Miyake een tweede baanbrekend concept: A-POC
(A Piece Of Cloth), ontwikkeld met kledingfabrikant Dai Fujiwara. Met dit concept doorbrak
Miyake de standaardprocedure voor het maken van kleding: een computergestuurde
breimachine produceert een lap stof - een rekbaar buisvormig nylon tricotbreisel - waarin de
kledingstukken al kant-en-klaar ingeweven zijn. Hierdoor kunnen broeken, jurken en truien
door de klant zelf van de rol worden gesneden, in iedere gewenste maat en lengte. Het is
zelfs mogelijk om er overtrekken voor stoelen uit te halen. Zo worden twee ogenschijnlijk
tegengestelde ideeën met elkaar gecombineerd: massaproductie en het zelf maken. Ook in
de A-POC-lijnen blijft Miyakes interesse in textuur, kleur en innovatieve stoffentechnologie
een grote rol spelen, en blijft hij vasthouden aan het principe van kleding uit-één-stuk en het
zo efficiënt mogelijk omgaan met materiaal.
Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto (1943) volgde zijn opleiding tot modeontwerper in Tokyo. In 1972
lanceerde hij een eigen label, ‘Y’s, dat zeer goed werd ontvangen. Gemotiveerd door dit
succes besloot hij in 1981 samen met Rei Kawakubo van Comme des Garçons in Parijs te
gaan showen. Zijn asymmetrische, sculpturale ontwerpen worden ook wel omschreven als
‘architecture for the skin’, mede door het toepassen van complexe Japanse wikkelprocedés.
Yamamoto deconstrueert bestaande kledingstukken als jassen en rokken door ze te
manipuleren en een nieuwe vorm te geven. Zijn ontwerpen, voorzien van aan flarden gereten
stoffen, losse flappen en zakken, zijn sober en draagbaar. Zijn look is tegenovergesteld aan
het westerse modebeeld, allesbehalve sexy en glamorous, en werd toentertijd door een
geshockeerde Europese pers als ‘het einde van de mode’ bestempeld. Bij de Parijse elite
vallen de ontwerpen in eerste instantie ook niet in goede aarde, maar bij progressieve
intellectuelen en kunstenaars des te meer. Behalve door de vorm - of het gebrek aan vorm onderscheidde Yamamoto’s werk zich ook door zijn voorkeur voor de kleur zwart, een
voorkeur die door veel andere ontwerpers werd overgenomen en er ook buiten de
modewereld voor zorgde dat zwart een teken van ascese in een tijdperk van overvloed werd.
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Yohji Yamamoto, lente/zomercollectie 2006

Halverwege de jaren tachtig wordt Yamamoto’s kleding zachter en kleurrijker en komt de
nadruk meer op de vrouwelijke vorm te liggen. Hoewel de asymmetrie blijft, weet hij een
perfecte balans te vinden tussen de feminiene Parijse snit en de traditionele Japanse
esthetiek. Het levert hem veel waardering en een snelle expansie van zijn bedrijf op. Het
contract dat hij in 2001 met Adidas sluit, versterkt deze groeispurt. Zijn modelabel ‘Y’s is
inmiddels uitgegroeid tot een confectiemerk dat over de hele wereld wordt verkocht. Zijn
haute-couture creëert Yohji Yamamoto nu onder eigen naam.
Literatuur: Akiko Fukai ‘Japan en de mode. Japans modeontwerp’ in Teunissen, Brands
(red.) De macht van mode. Over ontwerp en betekenis, Arnhem, 2006, pp. 289-296

Wel of niet Japans
Volgens antropologe Dorinne Kondo is mode het gebied bij uitstek waar de tegenstellingen
die inherent zijn aan de Japanse identiteit zich openbaren. Japan is een hoog ontwikkeld
kapitalistisch land met een imperialistisch verleden en wereldwijde ambities, dat
desalniettemin sterk op het eigen ras is georiënteerd. Zulke diepgaande tegenstrijdigheden
hebben ook hun gevolgen in de mode-industrie: hoewel in wezen grenzeloos qua
verspreiding en bereik, is de modewereld ook doortrokken van pogingen om nationale
grenzen te benadrukken. Wat ‘Japans’ is, is zodoende altijd een problematische kwestie voor
Japanse ontwerpers en anderen. Aan de ene kant bevestigt de komst van Japan in haute
couture en confectie haar status als kapitalistische en culturele macht, aan de andere kant
blijft Japan een ondergeschikte status houden omdat het als laatkomer werd gedwongen om
te moderniseren naar westers model.
Hoewel zich de laatste jaren nieuwe modecentra hebben ontwikkeld in New York,
Milaan en Tokio, blijft Parijs toch een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen als
wereldhoofdstad van de mode: je hebt het als ontwerper pas ‘echt’ gemaakt, als je het in
Parijs hebt gemaakt. Ondertussen is het echter wel de vraag hoe ‘Frans’ Parijs nog is. Veel
van de van oorsprong Franse modehuizen worden tegenwoordig geleid door ontwerpers uit
Duitsland, Italië, Engeland en Japan. Veel van de internationale bedrijven die in Parijs zijn
gevestigd zijn of daar belangrijke partners hebben, worden met Japans kapitaal gefinancierd.
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Aan de andere, Japanse kant is de relatie met het Westen een complex mengsel van
‘mimicry’, toe-eigening, synthese en ‘domesticatie’. Westerse kleding is de norm geworden in
Japan sinds de introductie ervan in de Meiji periode (1868-1912). De kimono wordt alleen
nog gebruikt voor speciale gelegenheden of om de traditie te symboliseren. Wat voor Japans
doorgaat, is een netelige kwestie voor Japanse ontwerpers - een benaming die ze zelf
overigens vaak vermijden. Velen wensen niet op één hoop gegooid te worden, noch gezien
te worden als ontwerpers vanuit een bepaalde cultuur. Mode, zo zeggen ze, moet juist boven
nationale grenzen uitgaan. De goed gedocumenteerde carrière en weloverwogen
uiteenzettingen van Issey Miyake illustreren de complexiteit en ambivalentie van dit
onderwerp. In een toespraak voor een conferentie over ‘Japan Today’, in 1984, beschreef hij
hoe hij zich bewust werd van de mogelijkheden om Japanse en westerse vormen in zijn
creaties te vermengen:
“Away from the home country, living and working in Paris, I looked at myself very
hard and asked, ‘What could I do as a Japanese fashion designer?’ Then I
realized that my very disadvantage, lack of Western heritage, would also be my
advantage. I was free of Western tradition or convention. I thought, ‘I can try
anything new. I cannot go back to the past because there is no past in me as far
as Western clothing is concerned. There was no other way for me but to go
forward.’ The lack of Western tradition was the very thing I needed to create
contemporary and universal fashion. But as Japanese I come from the heritage
rich in tradition. (....) I realized these two wonderful advantages I enjoy, and that
was when I started to experiment creating a new genre of clothing, neither
Western nor Japanese but beyond nationality. I hoped to create new universal
clothing which is challenging to our time.”
Zoals te verwachten wordt Miyake liever niet een ‘Japans ontwerper’ genoemd, omdat het
zijn streven naar ontwerpen met een universele uitstraling beperkt met stereotiepen. Hij is
bang dat zijn werk wordt geassocieerd met japonaiserie, en dan wordt afgedaan als een
voorbijgaande modegril: “I have been trying to create something more than Japanese or
Western for over ten years and, ironically, I find myself as one of the leaders of the new
Japanese craze. I hope I will be around a lot longer than this sudden interest”, merkte hij
droogjes op.
Miyakes uitgesproken wens om universeel te zijn past in het kader van zijn verlangen
naar erkenning buiten de bestaande stereotyperingen van de Japanse identiteit om. Bij het
etiket ‘Japanse ontwerper’ gaat het om een ‘raciale’ [sociaal-culturele] identiteit, want in feite
is die universele categorie (‘ontwerper’ ) gereserveerd voor ‘blank’. De vraag is wie
uiteindelijk het recht heeft om ‘ontwerper’ te worden genoemd, in plaats van ‘Japans
ontwerper’. Zo bezien wijst Miyakes streven om universeel te zijn op een veel voorkomende,
maar daarom niet minder problematische neiging om te ontsnappen aan hokjesdenken.
Literatuur: Dorinne Kondo, About Face: Performing Race in Fashion and Theatre,
Londen/New York 1997, pp. 55-61.
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Pagina uit FRUiTS van Shoichi Aoki, 1998

FRUiTS: Japanse Street Fashion
De Japanse street fashion werd vanaf de jaren tachtig vooral bepaald door Europese en
Amerikaanse trends, maar rond het midden van de jaren negentig veranderde dat. Japanse
jongeren gingen toen zelf kleding maken, recycleden kimono’s, en combineerden traditionele
Japanse kledingstukken en schoeisel als geta - houten sandalen -, met moderne gadgets uit
trendy winkels of ‘punkdesign’ van jonge Japanse ontwerpers. Het Japanse modetijdschrift
FRUiTS - op deze manier geschreven - deed verslag van deze hippe modetrends in
Harajuku, het uitgaansdistrict van Tokyo.17 Het tijdschrift werd in 1997 opgericht door de
Japanse fotografe Shoichi Aoki (1955), die de jongeren zelf fotografeerde. Hun kleding heeft
geen duidelijk thema. Ze willen vooral uniek en origineel zijn, plezier maken en elkaar (en de
toesnellende fotografen) de nieuwste trends en snufjes tonen. Zoals in veel straatcultuur
schuilt ook hier een vorm van escapisme achter: het is een manier om te ontsnappen aan de
sociaal zeer veeleisende Japanse samenleving, een way of life die helpt het leven wat
‘lichter’ te maken en tegelijk veel mogelijkheden tot zelfexpressie biedt, misschien zelfs wel
een weg naar de catwalk.
De foto’s in FRUiTS zijn paginagroot, met uitzondering van een wit veld onderin
waarin de geportretteerde vertelt waar hij of zij de outfit heeft gekocht, wie die heeft gemaakt,
en wat het ‘onderwerp’ is, en waar kort wordt vermeld hoe oud de persoon is en wat zijn of
haar werkzaamheden en hobby’s zijn. Aoki zegt dat ze verrast werd door de vrije manier
waarop deze jongeren teruggrepen op oude Japanse tradities en daar een eigen draai aan
gaven:
“I felt like there was a new generation that was becoming visible and perhaps the
most poignant thing about this new generation was the use of the kimono. The
kimono is something that Japanese people feel quite close to and yet it is
traditional so also it’s ‘far away’. If commercial fashion designers had started to

17

Sommige stukken uit het tijdschrift werden later gebundeld in de boeken Fruits (2001) en Fresh Fruits (2005).
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reuse the kimono, it would probably not have worked, but these young people
took it back into their own culture and I felt like that was a streak of genius
coming - and real self-expression. I felt it wasn’t something that was influenced
by things in magazines or in the movies.”
De straatmode bleek enorm gevarieerd en kende verschillende substijlen. Zo leken de
Ganguro-girls gefascineerd door Janet Jackson, zwarte Amerikaanse muzikanten of Naomi
Campbell. Er was een groep zeer jonge meisjes - gang-girls - met hoogblond haar, laarzen
en minirokken, die er volgens menigeen heel andere seksuele waarden op nahielden dan
gebruikelijk. En er waren de Lolita meisjes van vijftien en zestien jaar, die gekleed gingen als
jonge, Victoriaanse vrouwtjes met veel kanten rokken, lange kousen, hoedjes en
pijpenkrullen.
Zoals zoveel jongerenculturen kwam ook de Japanse street fashion deels voort uit
rebellie tegen de kapitalistische consumptiemaatschappij, en net zoals zoveel
jongerenculturen werd ook zij al snel weer deel van het systeem: de radicale mode van de
Harajuku jongeren werd een inspiratiebron voor ontwerpers als T. Kunitomo en Yuji
Hasegawa en vandaag de dag laten Japanse jongeren zich alweer leiden door
modeontwerpers en trends van overzee. Volgens Aoki heeft de teloorgang van de Harajuku
street fashion echter ook te maken met druk van buitenaf, door de overheid. Omdat de wijk
Harajuku lange tijd in de weekeinden afgesloten was voor verkeer, konden jongeren elkaar
daar gemakkelijk ontmoeten, inspireren en uitdagen nog verder te gaan. Sinds de overheid
de wijk enkele jaren geleden weer openstelde voor verkeer, is het gedaan met deze
hangplek, en volgens Aoki was dat ook de opzet: de jongeren werden als te bedreigend
ervaren:
“In Japan, if there is a youth trend that people don’t like, there is a tendency to
push them down. Instead of ignoring them they try to get rid of them. This is
exactly what happened to Harajuku where the kids used to just hang out; some
of the adults thought they were too noisy, not just noisy in the ‘noise’ sense, but
in the cultural sense too, so a few of them got together and decided to get rid of
that area and get rid of the networking that went on there. So there is a tendency
to push down or destroy things that are confronting that come from youth
culture.”
Literatuur: http://jfash.blogspot.com (zie: Japanese Street Fashion, Amanda McCuaig);
www.abc.net.au/rn/arts/nightair/stories/s788802.htm (presented by Brent Clough; Shoichi
Aoki, interview door Tony Barrell, 9 maart 2003).

KUNST UIT CHINA
“De prijzen van moderne Chinese kunst schieten omhoog, en de Chinese overheid heeft
kunstdistricten ontdekt als toeristische trekpleister. Beleeft China een nieuwe culturele
revolutie?” Dat vroeg correspondent Michiel Hulshof zich af in een achtergrondartikel over
kunst uit China in Vrij Nederland van 19 april 2008. Hierin beschreef hij niet alleen hoe
moderne Chinese kunst de wereld verovert, maar ook hoeveel strijd Chinese kunstenaars
daarvoor hebben moeten voeren (en nog steeds voeren) tegen de autoriteiten van hun land.
Kunst en cultuur staan in China al zeker veertig jaar op gespannen voet met de
autoriteiten. Toen Mao Zhedong in 1976 stierf, kwam daarmee ook een einde aan zijn
dictatoriale cultuurbeleid. De Grote Leider had onder het mom van socialistische idealen de
bevolking aangespoord om alles uit het ‘oude China’ te vernielen: tempels werden
afgebroken, universiteiten gesloten, intellectuelen verbannen naar het platteland of
vermoord. Na deze ‘Culturele Revolutie’ (1966-1976) was er nog maar weinig van het oude
culturele leven over. De deuren naar het Westen gingen weliswaar open, maar complexe
bureaucratische machtsstructuren zorgden ervoor dat de repressie en beperking van vrije
meningsuiting bleven.
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“De periode tot 1989 kan je beschouwen als inhaalslag ten opzichte van het Westen”,
vertelt de Groningse verzamelaar van Chinese kunst, Cees Hendrikse: “Van helemaal niets
was er in tien jaar tijd een culturele scene ontstaan, waarbij veel werd overgenomen uit het
buitenland.” Een kritiek moment in de ontwikkeling van de eigentijdse kunst in China deed
zich voor in 1989. Studentenprotesten tegen corruptie en voor meer vrijheid en democratie
werden toen op het Tiananmen Plein in Beijing met geweld neergeslagen. Ontgoocheld
trokken veel Chinese kunstenaars zich toen letterlijk terug uit de samenleving, om
kunstenclaves in dorpen buiten Bejing op te richten. In die periode ontstond de stroming die
‘cynisch realisme’ of ‘politieke pop art’ wordt genoemd. Veel van de schilderijen die nu de
show stelen op kunstveilingen, stammen uit die periode.
Terugkerende thema’s in het werk van hedendaagse Chinese kunstenaars zijn macht
en repressie, traditie en historie, de relatie met het Westen en waarden als authenticiteit en
originaliteit. Deze thema’s treffen we aan in het werk van twee Chinese kunstenaars die een
behoorlijke faam genieten: Ai Wei Wei en Ni Haifeng. Ai Weiwei is van de twee de
bekendste, in Nederland wijdde het Groninger Museum in 2008 een tentoonstelling aan hem.
Beiden werken onder meer in keramiek, een materiaal dat China van oudsher verbindt met
het Westen.
Bron: http://www.michielhulshof.nl/?p=151

Ai Weiwei
Het gevarieerde oeuvre van kunstenaar-architect Ai Weiwei (1957) omvat niet alleen werk in
eigentijdse media als ruimtelijke installaties, fotografie, video en performance, maar ook het
het oude en klassiek medium van de keramiek, dat als een rode draad door zijn werk loopt.
Dit verbindt zijn oeuvre met zowel de traditionele Chinese culturele identiteit als met de
handelsgeschiedenis tussen China en Europa.
Ai Weiwei is de zoon van de dichter Ai Qing, die in 1958 werd verbannen naar het
Noordwesten van China. Na hun terugkeer in Beijing in 1978 schreef Ai Weiwei zich in aan
het Beijing Film Instituut en kwam hij in aanraking met de kunstenaarsgroep de ‘Stars’
(Xingxing). De periode van de Culturele Revolutie, waarin alleen de officiële staatskunst was
toegestaan en kunstenaars die daarvan afweken werden vervolgd, was nog maar net voorbij.
De Stars keerden zich tegen de nog heersende traditie van propagandakunst, verwierpen de
stijl van het sociaal realisme, en zetten zich in voor de individuele vrijheid van artistieke
expressie. Hoewel de meeste Stars zochten naar een manier om uitdrukking te geven aan
hun persoonlijke gevoelens en slechts een enkeling uitgesproken politiek werk maakte,
bleven ze onderwerp van harde kritiek van de autoriteiten. In 1983 werd de groep ontbonden
en vertrokken velen van hen naar het buitenland.
Ai Weiwei ging naar New York, waar hij kennismaakte met het werk van onder
anderen Jasper Johns, Andy Warhol en Marcel Duchamp - kunstenaars die een grote
invloed hadden op zijn werk. Zo nam hij bijvoorbeeld allerlei alledaagse gebruiksgoederen op
in zijn werk, bij wijze van readymade. In 1993 keerde hij terug naar Beijing, waar hij zich
ontpopte als een belangrijke motor voor de Chinese kunstwereld. Hij publiceerde boeken met
persoonlijke documenten van (al dan niet geëmigreerde) Chinese kunstenaars en stukken
van westerse kunstenaars als Warhol, Duchamp en Jeff Koons. Deze publicaties bleken van
groot belang in een land dat nog grotendeels verstoken was van dit soort informatie. Ai
Weiwei’s terugkeer naar China betekende ook een verandering in zijn werk: hij begon te
spelen met elementen uit de Chinese cultuur, waarmee hij onder meer de mechanismen van
politieke en nationale symboliek verkende en becommentarieerde.
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Ai Weiwei, Han-Dynasty Urn with Coca-Cola Logo, 1994

In een werk uit 1994, de eerste in een serie van ‘keramische readymades’, voorzag Ai
Weiwei een urn uit de oude Han periode van zo’n tweeduizend jaar geleden met het
overbekende Coca-Cola logo, waarmee hij de waarde en betekenis van het object leek uit te
wissen: een onbetaalbaar en hoogstaand cultureel symbool wordt gecorrumpeerd door het te
presenteren als het symbool van de Amerikaanse consumptiecultuur.
Een sleutelwerk is een driedelig fotowerk uit 1995, Dropping a Han-Dynasty Urn. Op de
eerste foto staat de kunstenaar met een antieke Han urn in zijn handen, op de volgende
‘hangt’ de urn in de lucht omdat hij hem heeft losgelaten, en op de derde ligt de urn in
scherven op de grond (zie afbeelding hieronder). Op alle drie de foto’s staat de kunstenaar
er even uitdrukkingsloos bij. Kunsthistoricus Charles Merewether suggereert dat het eerste
beeld kan worden gezien als een symbool van de overlevering van een van de belangrijkste
culturele uitingen van China. Het laten vallen van de urn is als het ‘loslaten’ van die
geschiedenis; een iconoclastische, maar vooral een individuele daad. De derde foto, waarin
vooral de onverschilligheid van de dader opvalt, laat de rest over aan de toeschouwer.
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Ai Weiwei, Dropping a Han-Dynasty Urn, 1995

Voor White Wash (1993-2000) bedekte Ai Weiwei meer dan duizend jaar oude vazen
met een royale laag verf. “Door het aanbrengen van andere lagen kleuren en beelden
bovenop de bestaande en waardevolle, wordt de identiteit en authenticiteit van het object
bevraagd”, zo verklaarde hij: “Het maakt beide condities niet-absoluut: je kunt iets bedekken
zodat het niet meer zichtbaar is maar onderliggend toch nog aanwezig, en wat aan het
oppervlak verschijnt, hoort daar niet te zijn, maar is er wel.”

Ai Weiwei, White Wash, 1993-2000
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In Weiwei’s werk speelt ook de vraag naar de betekenis van authenticiteit voor het
Westen en voor het Oosten. Hij bezocht antiek- en rommelmarkten waar allerlei vervalsingen
worden aangeboden van beroemde historische vazen en klassieke sculpturen die alleen
door experts van echt kunnen worden onderscheiden. Waar ligt de grens tussen echt en
namaak, wat is een kopie en wat is een regelrechte vervalsing, vroeg de kunstenaar zich af,
als vakmensen ook nu nog volgens exact dezelfde keizerlijke standaard van weleer in staat
zijn objecten te maken. Vragen die bovendien een andere betekenis hebben in China, waar
traditioneel een veel grotere waardering heerst voor het navolgen van de meester, waardoor
technieken als porseleinvervaardiging in bepaalde periodes tot pure perfectie werden
gedreven. Het woord kopie, overgenomen uit het Engels, heeft in het Chinees dan ook veel
meer de betekenis van ‘produceren’ of ‘maken’. En, zo vervolgde de kunstenaar zijn
overpeinzingen: wat betekent het als zulke perfecte, bijna niet van echt te onderscheiden
kopieën opnieuw in een museumsetting zouden worden gepresenteerd? Zou dat gebaar het
hele systeem ondermijnen? Hij huurde porseleinmakers in uit de stad Jingdezhen, van
oudsher het Chinese porseleincentrum met een traditie van meer dan tweeduizend jaar,
waar vanaf 1004 al het keizerlijke porselein vandaan kwam. Ai Weiwei bestelde porselein
van de hoogste kwaliteit, vervaardigd volgens de keizerlijke guan-standaard met
reproducties van het beste blauw-witte porselein van de Kanxi-, Qianlong- en
Jongzhenperiodes, alle hoogtepunten uit de Chinese porseleingeschiedenis. Blue and White
Moonflask is zo’n replica, uitgevoerd in de Qingstijl uit de Qianlongperiode (1736-1795).
Ai Weiwei’s kunstuitingen zijn steeds meer in het teken komen te staan van zijn
politieke idealen. Hij is ervan overtuigd dat kunst de wereld kan veranderen: “Kunst kan echt
een verschil maken, daar moeten we wel in geloven. Anders heeft het geen zin om
kunstenaar te zijn. Deze totalitaire maatschappij negeert ons als individuen. Daar moeten we
iets tegenover stellen.” Woest kan hij daarom worden van al die gelikte, verkoopbare
kunstwerken die zijn Chinese collega’s voor veel dollars aan westerse verzamelaars slijten:
“Dat heeft met kunst niets te maken en is alleen maar op de markt toegesneden. Het lijkt wel
of iedereen alleen nog maar over de markt kan praten. Dat stoort me. In China mag dan
meer geld verdiend worden dan ooit, wat mensenrechten betreft is er niets veranderd.” Om
diezelfde reden heeft hij altijd geweigerd het door hemzelf voor de Olympische Spelen
ontworpen ‘ vogelneststadion’ te betreden.
Literatuur: Sandra Smallenburg, ‘Ik ben als dissident geboren. Ai Weiwei zoekt de
confrontatie op met de macht’, NRC Handelsblad, 20 november 2009; Sue-an van der Zijpp,
‘Onbreekbaar’ en Karen Smith, ‘Portret van de revolutionair als kunstenaar’ in Mark Wilson
en Sue-An van der Zijpp (red.), Ai Weiwei, Groningen (Groninger Museum) 2008, pp.8-17;
Website Ai Weiwei: www.aiweiwei.com
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Ni Haifeng, Self-Portrait as a Part of the Porcelain Export History, 1999-2001

Ni Haifeng
Sinds Ni Haifeng (1964) in 1995 van China naar Amsterdam verhuisde, speelt zijn dubbele
culturele identiteit een belangrijke rol in zijn werk. Hij grijpt regelmatig terug op de
eeuwenoude relatie tussen China en Nederland en is vooral geïnteresseerd in denkbeelden
over Oost en West die op basis van de porseleinhandel zijn ontstaan. Toen Chinees
porselein in de zeventiende eeuw met de V.O.C. mee naar Nederland kwam, begonnen
Delftse plateelbakkers het al snel te imiteren. Het goedkopere Delftse aardewerk werd zowel
in binnen- als buitenland zeer populair, maar naar Chinees porselein bleef ook vraag
bestaan. Het zogenaamde ‘Chine de commande’ is porselein dat op bestelling in China werd
gemaakt en met Hollands aandoende taferelen beschilderd kon zijn
Haifengs fotoserie getiteld Self-Portrait as a Part of the Porcelain Export History toont
zijn lichaam dat is ‘getatoeëerd’ [in feite geschilderd] met motieven die zijn ontleend aan het
porselein uit de V.O.C.-tijd. Zelf zegt hij hierover dat zijn lichaam zo de onzichtbare
geschiedenis aan de oppervlakte brengt:
“Het toont mijn eigen lichaam bedekt met patronen en teksten die gerelateerd
zijn aan de geschiedenis van porselein. Het portretteert mijzelf als deel van de
productie van die specifieke geschiedenis. De teksten en patronen zijn
ontleend aan naslagwerken over porseleincollecties. Er zijn twee bronnen voor
de patronen: de een is het inheemse traditionele Chinese porseleinontwerp, de
ander zijn de patronen van het Chine de Commande dat in de zeventiende en
achttiende eeuw in het Westen werd ontworpen maar in China werd gemaakt.
Zo heb je een geschiedenis die twee verhalen omvat, een geschiedenis van
zowel de politieke als de economische kant van de export en import die
opnieuw verschijnt op het lichaam van een hedendaags individu: alsof we
leven in het heden van het verleden, en het verleden altijd rondspookt in het
heden.”
De titel verwijst ook naar hedendaagse opvattingen omtrent globalisering. Volgens Haifeng
lijkt het alsof door alle culturele uitwisseling de ultieme emancipatie wel min of meer is
bereikt, maar volgens hem de oude (machts)structuren in feite nog steeds werkzaam, zoals
blijkt uit de ‘export’ van Chinese kunst: “Net als vroeger produceren Chinese kunstenaars
hun werk als ‘ruw’ materiaal voor de export naar het Westen, waar het wordt ontvangen en
beoordeeld door de dominante antropologische en kunsthistorische blik.”
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Ni Haifeng, Of the Departure and the Arrival, 2005.

Ook het project Of the Departure and the Arrival (2005) is gebaseerd op de
historische (handels)relaties tussen Nederland en China. Voor dit project, dat plaatsvond in
het kader van het programma ‘Kunst buiten de muren’ van de gemeente Delft, vroeg Haifeng
inwoners van Delft om gebruiksvoorwerpen in te leveren die iets zeggen over het
hedendaagse leven in de stad. Er werden 140 objecten ingeleverd, variërend van een
handschoen tot een tube tandpasta en een puntenslijper. De bonte verzameling is naar
China verzonden en in de porseleinstad Jingdezhen exact in porselein nagemaakt en
gedecoreerd met blauwe motieven. De 1500 porseleinen kopieën werden weer verscheept
naar Delft, waar ze in een oud vrachtschip tentoongesteld werden, deels nog in
transportkratten. In een video doet Haifeng verslag van de reis die het porselein heeft
afgelegd:
“Als een Chinese migrant in Nederland ben ik geïnteresseerd in de relatie die
Delft had en misschien nog steeds wel heeft met China, en hoe ‘otherness’ in
de toch al heterogene samenleving van Delft kan worden gebracht. (...) Delfts
blauw is alomtegenwoordig in Delft. Het is een cliché geworden, net zoals
porselein een clichématige representatie van China’s culturele erfenis is. Ik
vind het interessant om een paar ‘vreemde’stukken toe te voegen aan dit
platte beeld van ‘blauw landschap’.”
Volgens Haifeng zijn de door de Delfste bevolking ingebrachte gebruiksvoorwerpen te zien
als etnologische bewijsstukken, en is het verzamelen ervan vergelijkbaar met wat
antropologen doen om het onbekende terrein van ‘de ander’ in kaart te brengen. In dit geval
is die antropologische blik dan omgebogen en gericht op het Westen. Door de dialectiek van
im- en export wordt volgens hem de cultureel-economische dominantie in stand gehouden,
ook in ‘the global era’. Wat zich ‘buiten de muren’ van Delft afspeelt heeft zich vermengd met
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alles binnen die muren en heeft Delft opnieuw op de kaart van ‘the global world’ gezet. In
feite is Delft ‘muur-loos’- of misschien had Delft wel nooit een muur. De stad is immers, net
als het ‘goede oude Europa’, deel van een wereld die voortdurend aan verandering
onderhevig is.
Literatuur: Ni Haifeng: www.xs4all/~haifeng/Delft-departure%20and%20arrival.htm; M.
Brouwer, ‘A Zero Degree of Writing and Other Subersive Moments: An Interview with Ni
Haifeng’, www.xs4all.nl/~haifeng/h-text-1.htm
Link naar weblog 2011: (http://watvanverkomt-2011.blogspot.com/)
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