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De diepere lezing

Recensie

Heidi de Mare heeft weinig op met het zoeken naar diepere betekenissen in de alledaagse
familietafereeltjes. Die scènes zouden verwijzen naar verheven morele 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 vroegmoderne schilderij werd daarbij gereduceerd tot een soort vroege variant van de foto,
waarbij de schildertechniek (...) voor de werkelijke betekenis in hoge mate irrelevant was.’

NON-FICTIE CULTUURGESCHIEDENIS

Kamergezicht door Pieter de Hooch, ca. 1661.

Foto uit besproken boek
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HEIDI DE MARE
HUISELIJKE TAFERELEN – DE VERANDERENDE ROL
VAN HET BEELD IN DE GOUDEN EEUW
Vantilt; 607 pagina’s; € 39,90.
at zie je als je naar een
17de-eeuws schilderij
kijkt? Een binnenhuisje
dat fonkelt van properheid ten teken van Hollandse burgerzin? Of pigmenten op linnen, zo vakkundig aangebracht dat er een
illusievanruimtelijkheidontstaat?Ideeof
materie, symbool of verf: dat zijn de polen
waartussen kunsthistorici per generatie
heen en weer kaatsen.
Eddy de Jongh analyseerde in 1976 bij de
tentoonstelling Tot lering en vermaak in het
Rijksmuseum in Amsterdam de inhoud
van Hollandse schilderijen uit de 17de
eeuw die taferelen uit het dagelijks leven
uitbeelden. De Jongh zag de schilderkunst
in die analyse als een vehikel voor moralistische boodschappen.
Boeiend, maar die benadering mag niet
de enige zijn, stelt Heidi de Mare in haar
magnum opus Huiselijke taferelen – De veranderende rol van het beeld in de Gouden
Eeuw. Je doet de 17de -eeuwse kunstenaars
onrecht door hun doeken iconografisch
zo nadrukkelijk te ‘vertalen’ dat het beeld
verdwijnt achter een haag van tekstuele
duiding.
Verder, zegt De Mare, is er een wildgroei
vannationalistischenotiesover‘onze’17de
eeuw ontstaan, die het zicht ontneemt op
het gedachtengoed dat deze periode heeft
gevormd. Dat nationalisme uit zich bijvoorbeeld in noties over de deugdzaamheid van de burgerij, die samenviel met de
Hollandse koopmansgeest van de 17de
eeuw. Onze schilderkunst wordt dan, terugblikkend, een pronketalage bij het
toenmalig economisch succes.
Beeldwetenschapper De Mare promo-
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veerdein2003opeendissertatiewaarinze
de snoeischaar in de wildgroei zette en als
‘historisch formalist’ de beginselen van de
vroegmoderne schilderkunst, bouwkunst
en wellevenskunst onderwierp aan een terug-naar-af-onderzoek.Hetresultaatiseen
verfrissende blik op een periode waarin de
hang naar doelmatigheid allesbepalend
was en men zeer gestructureerd nadacht
over wat we nu kwaliteit van leven zouden
noemen.
De Mare heeft haar studie opgebouwd
rond drie grote namen uit de Gouden
Eeuw,dieiedervoorzichideeënontwikkelden over het Hollandse huis, ‘een ongekend effectief denkmiddel om orde te
scheppen’.
Het huis als denkmiddel: wat moet je je
daarbij voorstellen?
De dichter Jacob Cats, die in de volksmond was versukkeld tot Vadertje Cats,
wordt door De Mare hergewaardeerd als
de schrijver van Houwelick, een destijds
veelgelezen boek dat ‘praktische tips & regieaanwijzingen’ bevat voor een geslaagd
huwelijksleven. Ze wil niets weten van het
clichédathetvroegmodernehuiswerdgebruikt om de vrouw te domesticeren en de
man de vrije teugel te geven en toont via
Cats’ teksten aan dat alleen gelijkwaardigheid van beide partners kan leiden tot ‘een
stabiele figuratie’. Dat betekent bijvoorbeeld dat de man niet ‘in een vreemde akkermagspitten’endatdevrouwhaarman
regelmatig ‘ter wille moet zijn’.
Cats en preuts zijn dus niet synoniem,
Wat vooral opvalt, is de doelmatige houding die uit dit hoofdstuk spreekt: wie de
regels respecteert, bevordert het huiselijk
bedrijf.
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Het was lange tijd een nationale hobby om te zoeken naar de diepere
betekenis in 17de-eeuwse kunst. Een frisse blik op de Gouden Eeuw
leert dat de kunstenaars juist nuchter en doelmatig te werk gingen.
BEELD IN DE GOUDEN EEUW
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Doelmatigheid was ook het grote strevenvaningenieurSimonStevin,detweede
ster van De Mare, die een wiskundige onderbouwing van alle kunsten propageerde, opdat men helder en zonder misverstandenoverdedingenkonpraten.Stevin stelde nauwgezette regels op over
ieder detail van de huizenbouw, van het
ideale bouwmateriaal (‘een smeuiig
mengsel van kalk, zand en water’) tot het
ontwerpvanontluchtingsgatenomstankoverlast te verminderen. Met mathematische precisie gaf hij in zijn tekeningen aan
waar in huis ‘vrijlichten’ moesten worden
geplaatst, die de deprimerende duisternis
verjoegen en zonlicht binnenlieten.
Zonder Stevin geen Pieter de Hooch, de
schilder die beroemd werd met zijn doorkijken en kamergezichten en daarmee bepalend is geweest voor ons beeld van het
Hollandse burgerbestaan. De Mare voert
hem op omdat ze het brave stof van De
Hooch wil blazen en omdat hij een toonbeeld is van een Gouden Eeuwer die de regelsvanzijnkunstvolgtomeengoedschilderij tot stand te brengen. Troeping (compositie) en tuilkunst (kleurschikking) zijn
termen uit het jargon dat de schilder gebruikt om zijn vak naar behoren uit te voeren.
De Mare benadrukt dat het aanbrengen
van pigmenten op een plat vlak in eerste
instantie een zaak is van ambachtelijk
meesterschap en dat wij daar oog voor
moeten hebben: staar je niet blind op de
symboliekvanhetdoek,maarwaardeerde
‘const’. De complexe interieurs die De
Hooch bedacht zijn eerder kunstmatig
dan realistisch – zorgvuldig geschakelde
rechthoekenmetinvallendlicht.Jemagze
dus niet als een foto avant la lettre van het
vroegmoderne binnenhuis beschouwen.
Omdecultuurgeschiedenistevrijwaren
van gemakzuchtige interpretaties is ‘gedisciplineerd kijken’ volgens De Mare een
voorwaarde. De nu verschenen handelseditie van haar proefschrift, die de lezer
meteenvisuelependantvandetekstactief
uitnodigt mee te kijken, biedt daar alle
mogelijkheid toe.

Aan het lezen gaat bladeren vooraf.
Sommige mensen kunnen dat zo goed
dat ze zweren bij de glimp en de snuffel.
Ze lezen boeken alsof ze altijd aan de
rand van een zwembad zitten en weifelen wat te doen: een duik nemen, een
drankje bestellen of nog één alinea?
Benijdenswaardige ontspanning.
Soms probeer ik het ook, maar na eventjes bladeren begin ik toch keurig bij de
eerste pagina, zelfs als het een kunstcatalogus is, alsof ik een valse start goed
wil maken. Het luchtige bladeren is mij
niet gegeven.
Hoewel Judith Schalansky me op andere gedachten heeft gebracht. De
jonge Duitse schrijfster, die vorige week
te gast was op het Haagse festival Crossing Border vanwege haar tragikomische roman De lessen van mevrouw
Lohmark, was zo vriendelijk voor mij
ook haar schitterende debuut Fraktur
Mon Amour te signeren, een catalogus
van honderden alfabetten in gotische
letters.
Dat vond ik nou leuk, zei ze, een boek
maken dat je niet echt kunt lezen, maar
waar je alleen in gaat bladeren.
En dat is waar, je kunt Schalansky’s
zwart-paarse bijbel met al die kunstzinnige alfabetten alleen maar bladergewijs genieten, en jezelf op die manier
eindelijk genezen van de dwang om alles te lezen.
Want zoiets moet het zijn: vrees om
iets te missen. Daarom wil ik altijd alles
van het begin tot het einde lezen.
Eén dag heb ik het volgehouden: niet
echt gaan lezen, maar je laten regeren
door de steekproef. Laatst kreeg ik een
cd-rom toegestuurd met de Concordan-

tie op de Verzamelde gedichten van Gerrit
Achterberg (AVE uitgever; € 25,-). Een
woordenverzameling die verwijst naar
het werk. Het kan een enkel woord zijn
dat je naar een tekst stuurt.
X-stralen, zag ik bijvoorbeeld, om ze
in de Achterbergbundel Limiet (1945) terug te vinden. Wie schreef er in 1945 al
over x-stralen? En wie anders dan Achterberg was zo inventief om dat Robbert Dijkgraafachtige woord op te nemen in regels die weer uiterst dichterlijk klinken: ‘D’x-stralen uwer ziel/stuiten
alleen nog op/ de donkere eierstok/ van ongeboren poëzie’.
Daar liet ik het bij. Ik las niet eens het
hele gedicht, maar hield het bij een nip
van het genie. Zo ook bij het woord hilte,
dat ik niet ken en uit de Concordantie
haalde. Dat vond ik terug in Ondertrouw
uit Achterbergs bundel Sneeuwwitje
(1949): ‘De stilte die buiten het huis bestaat,/ geeft aan het lege hart hilte en baat.’
Mooie regels, al weet ik nu nog steeds
niet wat hilte is. Maar nu komt het: dat
gééft ook niet. Later gaan we dat wel een
keer opzoeken. Ik leg Achterberg weg
en begin een beetje te bladeren in Josep
Maria de Sagarra. Want zo doet de flanerende lezer dat.
Op Sagarra had Maarten Steenmeijer
me vorige week in onze Boekenbijlage
gewezen. De romans van deze Catalaanse schrijver zijn een taalfeest. Twee
zijn er in korte tijd vertaald. Gelezen
heb ik ze nog niet, maar wel stond ik
mezelf twee amuses toe.
Uit Knoflook en pekel (1929) deze: ‘De
lucht brandt zijn lippen als een bouillon van peper en beton.’ Wat een zin.
Zou Sagarra al zijn vergelijkingen zo
achteloos uit de lucht plukken? Gauw
heb ik het boek gesloten, want de reflex
om meteen vooraan te beginnen
vlamde op.
Toen sloeg ik Sagarra’s eerder vertaalde roman Privéleven (1932) open en
las deze zin, over een nachtelijk etablissement: ‘Veel paartjes deden voordat ze
het nest in doken de Pingouin aan om
een paar slokken waanzin of berusting
in te drinken die fungeerden als krulsla
en waterkers bij het treurige vlees van
de copulatie.’
Wég was mijn nonchalance. Dit moet
ik lezen. Bladeren zou een belediging
zijn. Dan maar geen dandy.
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Wat zegt de leeslijst middelbare scholieren
nog?Amal Harrachi ( 17, 6-vwo Leidsche Rijn
College in Utrecht) over De Steniging.
Door Matthea Westerduin
ij literatuur denk ik aan
boeken als Tirza van Grunberg: langdradig met types die uitgebreid beschreven worden. Frénk
van der Lindens De steniging is dat niet,
daarom spreekt het mij aan. Literatuur
houdt dingen vaag, zodat je er verder
over nadenkt. Ik ben iemand die wil weten hoe alles in elkaar zit en vind het
prettig dat aan het einde alles duidelijk
is.
‘Priscilla, de hoofdpersoon, zou je
buurmeisje kunnen zijn. Misschien niet
helemaal, want zij vermoordt iemand,
maar haar jeugd en eenzaamheid zijn
herkenbaar. Van der Linden schrijft over
alledaagse en actuele onderwerpen,
over cultuurverschillen en jeugdtrauma’s. Ik vind dat leuk om te lezen. Veel
boeken gaan over de geschiedenis; dat
zijn van die langdradige verhalen.
‘In De steniging wordt alles omgedraaid. De Marokkaanse ongelovige Karim wordt aan het begin vermoord, gestenigd. Hij is goed geïntegreerd en zijn
vriendin Priscilla niet. Dat vind ik mooi.
Ik herken me eerder in hem dan in Priscilla. Ik ben ook goed geïntegreerd,
spreek goed Nederlands, heb Nederlandse vrienden, maar ben wel islamitisch opgevoed.
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‘Soms denk ik over die culturele verschillen na. Bijvoorbeeld als we een opdracht moeten maken voor school. Je
krijgt dan vanzelf groepjes met alleen
Nederlanders of met alleen allochtonen.
Er zijn een paar gemixte groepjes. Ik zit
bij die laatste.
‘Voor mijn lijst Nederlands ben ik niet
veel boeken tegengekomen die over de
multiculturele samenleving gaan, behalve Alleen maar nette mensen. Ik denk
dat jongeren zich daarin sneller herkennen. Ik heb geen Priscilla’s in de klas,
maar het komt wel vaak voor dat kinderen door een ouder verlaten worden.
‘Dat is meteen het moment dat me het
meest raakte: toen Priscilla door haar
moeder in de steek werd gelaten. Niet
dat ik moest janken of zo, maar Priscilla
wordt zo vaak alleen gelaten, dat blijft je
bij. Het zegt jongeren meer dan een beschrijving van een oude man in Tirza.’

Frénk van der Linden: De steniging. Contact; 302 pagina’s; € 12,-.

