
Kamergezicht door Pieter de Hooch, ca. 1661. Foto uit besproken boek
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Recensie
NON-FICTIE CULTUURGESCHIEDENIS

Aanhet lezengaatbladerenvooraf.
Sommigemensenkunnendatzogoed
datzezwerenbijdeglimpendesnuffel.
Ze lezenboekenalsof zealtijdaande
randvaneenzwembadzittenenweife-
lenwat tedoen:eenduiknemen,een
drankjebestellenof nogéénalinea?
Benijdenswaardigeontspanning.

Somsprobeer ikhetook,maarnaeven-
tjesbladerenbegin ik tochkeurigbijde
eerstepagina, zelfsalsheteenkunstca-
talogus is, alsof ikeenvalsestartgoed
wilmaken.Het luchtigebladeren ismij
nietgegeven.

Hoewel JudithSchalanskymeopan-
deregedachtenheeftgebracht.De
jongeDuitseschrijfster,dievorigeweek
tegastwasophetHaagse festivalCros-
singBorder vanwegehaar tragikomi-
scheromanDe lessenvanmevrouw
Lohmark,waszovriendelijkvoormij
ookhaarschitterendedebuutFraktur
MonAmour te signeren,eencatalogus
vanhonderdenalfabetten ingotische
letters.

Datvondiknouleuk, zei ze, eenboek
makendat jenietechtkunt lezen,maar
waar jealleen ingaatbladeren.
Endat iswaar, jekuntSchalansky’s

zwart-paarsebijbelmetaldiekunstzin-
nigealfabettenalleenmaarbladerge-
wijsgenieten,en jezelf opdiemanier
eindelijkgenezenvandedwangomal-
les te lezen.

Wantzoietsmoethetzijn: vreesom
iets temissen.Daaromwil ikaltijdalles
vanhetbegintotheteinde lezen.
Eéndaghebikhetvolgehouden:niet

echtgaan lezen,maar je latenregeren
doordesteekproef. Laatstkreeg ikeen
cd-romtoegestuurdmetdeConcordan-

tieopdeVerzameldegedichtenvanGerrit
Achterberg (AVEuitgever;!25,-). Een
woordenverzamelingdieverwijstnaar
hetwerk.Hetkaneenenkelwoordzijn
dat jenaareentekst stuurt.

X-stralen, zag ikbijvoorbeeld,om ze
indeAchterbergbundelLimiet (1945) te-
rugtevinden.Wieschreef er in 1945al
overx-stralen?EnwieandersdanAch-
terbergwaszo inventief omdatRob-
bertDijkgraafachtigewoordoptene-
meninregelsdieweeruiterstdichter-
lijkklinken: ‘D’x-stralenuwerziel/stuiten
alleennogop/dedonkereeierstok/ vanon-
geborenpoëzie’.

Daar liet ikhetbij. Ik lasnieteenshet
helegedicht,maarhieldhetbij eennip
vanhetgenie.Zoookbijhetwoordhilte,
dat iknietkenenuitdeConcordantie
haalde.Datvondik terug inOndertrouw
uitAchterbergsbundelSneeuwwitje
(1949): ‘Destiltediebuitenhethuisbe-
staat,/ geeftaanhet legeharthilte enbaat.’
Mooieregels, alweet iknunogsteeds

nietwathilte is.Maarnukomthet:dat
gééftookniet. Latergaanwedatweleen
keeropzoeken. Ik legAchterbergweg
enbegineenbeetje tebladeren in Josep
MariadeSagarra.Wantzodoetde flane-
rende lezerdat.
OpSagarrahadMaartenSteenmeijer

mevorigeweek inonzeBoekenbijlage
gewezen.DeromansvandezeCata-
laanseschrijverzijneentaalfeest. Twee
zijner inkorte tijdvertaald.Gelezen
hebikzenogniet,maarwel stondik
mezelf tweeamuses toe.

UitKnoflookenpekel (1929)deze: ‘De
luchtbrandtzijn lippenalseenbouil-
lonvanpeperenbeton.’Wateenzin.
ZouSagarraal zijnvergelijkingenzo
achteloosuitde luchtplukken?Gauw
hebikhetboekgesloten,wantdereflex
ommeteenvooraantebeginnen
vlamdeop.

Toensloeg ikSagarra’seerderver-
taalderomanPrivéleven (1932)openen
lasdezezin,overeennachtelijketablis-
sement: ‘Veelpaartjesdedenvoordatze
hetnest indokendePingouinaanom
eenpaarslokkenwaanzinof berusting
intedrinkendie fungeerdenalskrulsla
enwaterkersbijhet treurigevleesvan
decopulatie.’
Wégwasmijnnonchalance.Ditmoet

ik lezen.Bladerenzoueenbelediging
zijn. Danmaargeendandy.

ARJAN PETERS

Column

Hetwas lange tijd eennationale hobby om te zoekennaar de diepere
betekenis in 17de-eeuwse kunst. Een frisse blik op deGoudenEeuw
leert dat de kunstenaars juist nuchter en doelmatig tewerk gingen.
Door Joost Pollmann

W
at zie je als je naar een
17de-eeuws schilderij
kijkt? Eenbinnenhuisje
dat fonkelt van proper-
heid ten teken van Hol-

landse burgerzin? Of pigmenten op lin-
nen,zovakkundigaangebrachtdatereen
illusievanruimtelijkheidontstaat?Ideeof
materie,symboolof verf:datzijndepolen
waartussenkunsthistorici per generatie
heenenweerkaatsen.

EddydeJonghanalyseerdein1976bijde
tentoonstellingTot leringenvermaak inhet
Rijksmuseum in Amsterdam de inhoud
van Hollandse schilderijen uit de 17de
eeuwdie taferelenuit het dagelijks leven
uitbeelden.DeJonghzagdeschilderkunst
indieanalysealseenvehikelvoormoralis-
tischeboodschappen.

Boeiend,maardiebenaderingmagniet
de enige zijn, stelt Heidi deMare in haar
magnumopusHuiselijke taferelen–Dever-
anderende rol van het beeld in de Gouden
Eeuw. Jedoetde17de -eeuwsekunstenaars
onrecht doorhundoeken iconografisch
zonadrukkelijk te ‘vertalen’dathetbeeld
verdwijnt achter een haag van tekstuele
duiding.

Verder,zegtDeMare, isereenwildgroei
vannationalistischenotiesover‘onze’17de
eeuwontstaan,diehetzichtontneemtop
hetgedachtengoeddatdezeperiodeheeft
gevormd. Dat nationalisme uit zich bij-
voorbeeld innoties over dedeugdzaam-
heidvandeburgerij,diesamenvielmetde
Hollandse koopmansgeest van de 17de
eeuw. Onze schilderkunstwordt dan, te-
rugblikkend, een pronketalage bij het
toenmaligeconomischsucces.

BeeldwetenschapperDeMare promo-

veerdein2003opeendissertatiewaarinze
desnoeischaarindewildgroeizetteenals
‘historischformalist’debeginselenvande
vroegmoderneschilderkunst,bouwkunst
enwellevenskunstonderwierpaaneente-
rug-naar-af-onderzoek.Hetresultaatiseen
verfrissendeblikopeenperiodewaarinde
hangnaar doelmatigheid allesbepalend
was enmenzeer gestructureerdnadacht
overwatwenukwaliteitvanlevenzouden
noemen.
DeMareheeft haar studie opgebouwd

rond drie grote namen uit de Gouden
Eeuw,dieiedervoorzichideeënontwikkel-
den over het Hollandse huis, ‘een onge-
kend effectief denkmiddel om orde te
scheppen’.

Hethuisalsdenkmiddel:watmoet je je
daarbij voorstellen?
De dichter Jacob Cats, die in de volks-

mond was versukkeld tot Vadertje Cats,
wordt doorDeMarehergewaardeerd als
de schrijver van Houwelick, een destijds
veelgelezenboekdat ‘praktischetips&re-
gieaanwijzingen’bevatvooreengeslaagd
huwelijksleven.Zewilnietswetenvanhet
clichédathetvroegmodernehuiswerdge-
bruiktomdevrouwtedomesticerenende
mande vrije teugel te geven en toont via
Cats’ tekstenaandatalleengelijkwaardig-
heidvanbeidepartnerskanleidentot ‘een
stabiele figuratie’. Dat betekent bijvoor-
beelddatdemanniet ‘ineenvreemdeak-
kermagspitten’endatdevrouwhaarman
regelmatig ‘terwillemoetzijn’.

Cats enpreuts zijn dusniet synoniem,
Wat vooral opvalt, is de doelmatige hou-
dingdieuit dit hoofdstuk spreekt:wiede
regelsrespecteert,bevorderthethuiselijk
bedrijf.

Doelmatigheidwas ookhet grote stre-
venvaningenieurSimonStevin,detweede
ster vanDeMare, die eenwiskundigeon-
derbouwing van alle kunsten propa-
geerde, opdatmenhelder enzondermis-
verstandenoverdedingenkonpraten.Ste-
vin stelde nauwgezette regels op over
ieder detail van de huizenbouw, van het
ideale bouwmateriaal (‘een smeuiig
mengsel vankalk, zandenwater’) tot het
ontwerpvanontluchtingsgatenomstank-
overlast te verminderen.Metmathemati-
scheprecisiegafhij inzijntekeningenaan
waarinhuis ‘vrijlichten’moestenworden
geplaatst,diededeprimerendeduisternis
verjoegenenzonlichtbinnenlieten.

Zonder StevingeenPieterdeHooch,de
schilderdieberoemdwerdmetzijndoor-
kijkenenkamergezichtenendaarmeebe-
palend is geweest voor onsbeeld vanhet
Hollandseburgerbestaan.DeMare voert
hem op omdat ze het brave stof van De
Hoochwil blazen enomdathij een toon-
beeld isvaneenGoudenEeuwerdiedere-
gelsvanzijnkunstvolgtomeengoedschil-
derij totstandtebrengen.Troeping(com-
positie)entuilkunst(kleurschikking)zijn
termenuit het jargondat de schilder ge-
bruiktomzijnvaknaarbehorenuittevoe-
ren.

DeMarebenadruktdathetaanbrengen
vanpigmentenop eenplat vlak in eerste
instantie een zaak is van ambachtelijk
meesterschap en dat wij daar oog voor
moetenhebben: staar je niet blindopde
symboliekvanhetdoek,maarwaardeerde
‘const’. De complexe interieurs die De
Hooch bedacht zijn eerder kunstmatig
dan realistisch – zorgvuldig geschakelde
rechthoekenmetinvallendlicht. Jemagze
dusnietalseenfotoavant la lettrevanhet
vroegmodernebinnenhuisbeschouwen.
Omdecultuurgeschiedenistevrijwaren

vangemakzuchtige interpretaties is ‘ge-
disciplineerdkijken’volgensDeMareeen
voorwaarde. De nu verschenen handels-
editie van haar proefschrift, die de lezer
meteenvisuelependantvandetekstactief
uitnodigt mee te kijken, biedt daar alle
mogelijkheidtoe.

BEELD IN DE GOUDEN EEUW
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HEIDI DEMARE

HUISELIJKE TAFERELEN – DE VERANDERENDE ROL
VAN HET BEELD IN DE GOUDEN EEUW
Vantilt; 607 pagina’s; ! 39,90.

PUBERS VERSUS DE KLASSIEKERS

Wat zegt de leeslijstmiddelbare scholieren
nog?AmalHarrachi ( 17, 6-vwoLeidscheRijn
College inUtrecht) overDeSteniging.
DoorMattheaWesterduin

‘B
ij literatuur denk ik aan
boekenals Tirza vanGrun-
berg: langdradig met ty-
pes die uitgebreid be-
schreven worden. Frénk

vander LindensDe steniging is dat niet,
daaromspreekt hetmij aan. Literatuur
houdt dingen vaag, zodat je er verder
overnadenkt. Ikben iemanddiewilwe-
ten hoe alles in elkaar zit en vind het
prettig dat aanhet einde alles duidelijk
is.
‘Priscilla, de hoofdpersoon, zou je

buurmeisjekunnenzijn.Misschienniet
helemaal, want zij vermoordt iemand,
maar haar jeugd en eenzaamheid zijn
herkenbaar.VanderLindenschrijftover
alledaagse en actuele onderwerpen,
over cultuurverschillen en jeugdtrau-
ma’s. Ik vind dat leuk om te lezen. Veel
boeken gaan over de geschiedenis; dat
zijnvandie langdradigeverhalen.

‘In De steniging wordt alles omge-
draaid. DeMarokkaanse ongelovigeKa-
rimwordt aanhet begin vermoord, ge-
stenigd.Hij isgoedgeïntegreerdenzijn
vriendinPriscillaniet.Datvind ikmooi.
Ik herkenmeeerder inhemdan inPris-
cilla. Ik ben ook goed geïntegreerd,
spreek goed Nederlands, heb Neder-
landse vrienden,maar benwel islami-
tischopgevoed.

‘Soms denk ik over die culturele ver-
schillenna. Bijvoorbeeld alswe eenop-
dracht moeten maken voor school. Je
krijgt dan vanzelf groepjesmet alleen
Nederlandersofmetalleenallochtonen.
Er zijn eenpaar gemixte groepjes. Ik zit
bijdie laatste.

‘VoormijnlijstNederlandsbenikniet
veel boeken tegengekomendie over de
multiculturele samenleving gaan, be-
halveAlleenmaar nettemensen. Ik denk
dat jongerenzichdaarinsnellerherken-
nen. Ik heb geen Priscilla’s in de klas,
maarhet komtwel vaakvoordat kinde-
rendooreenouderverlatenworden.

‘Datismeteenhetmomentdatmehet
meest raakte: toen Priscilla door haar
moeder in de steek werd gelaten. Niet
dat ikmoest jankenof zo,maarPriscilla
wordtzovaakalleengelaten,datblijft je
bij. Het zegt jongerenmeer dan eenbe-
schrijvingvaneenoudeman in Tirza.’

Frénk van der Linden: De steni-
ging. Contact; 302 pagina’s;! 12,-.

Dediepere lezing
Heidi de Mare heeft weinig opmet het zoeken naar diepere betekenissen in de alledaagse

familietafereeltjes. Die scènes zouden verwijzen naar verhevenmorele betekenissen,
levenslessen (zoals dood en vergankelijkheid in vanitassymbolen) of amoureuze

dubbelzinnigheden. ‘Het ontcijferen van de rebusachtige genreschilderijen was in
Nederland lange tijd een pikant en openbaar gezelschapsspel’, schrijft De Mare. ‘Het vroeg-

moderne schilderij werd daarbij gereduceerd tot een soort vroege variant van de foto,
waarbij de schildertechniek (...) voor de werkelijke betekenis in hogemate irrelevant was.’

Paul Menken
Volkskrant 24-11-2012


