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1 Waar zijn we?

De wereld van nu

May You Live In Interesting Times was de licht ironische 
titel van de laatste Biënnale van Venetië. Curator Ralph 
Rugoff nodigde zijn publiek uit voor een tentoonstelling 
die de grote thema’s van nu niet uit de weg ging. 
Klimaat, milieu en big data, ongelijkheid, migratie en 
racisme, onderwerpen die het nieuws beheersen zetten 
ook in Venetië de toon. Met Barca Nostra van Christoph 
Büchel als het meest indringende én controversiële 
werk. 

Dat we in een interessante tijd leven zal niemand 
ontkennen, té interessant misschien wel. Iedereen 
ervaart de opwinding of juist de beklemming van 
een wereld op drift. Vaste waarden vallen weg en de 
toekomst is onzeker.
Maar zijn dit soort gevoelens niet van alle tijden? Is het 
besef van teloorgang niet inherent aan het bestaan? 
En over een wereld op drift gesproken: wie even de 
geschiedenis in duikt vindt voorbeelden te over van 
perioden die minstens zo heftig waren als de onze. 
Neem de tijd van de Franse Revolutie en Napoleon of 
de jaren voor de Eerste Wereldoorlog, wie had toen niet 
jong willen zijn!
Allemaal waar en toch zijn er goede redenen om wat 
in onze tijd gebeurt apart te zetten. Hoe welkom de 
relativering van de geschiedenis ook is, op wezenlijke 
punten schiet iedere vergelijking tekort. Voltrokken 
eerdere omwentelingen zich altijd nog binnen een 
afgebakend speelveld, de omslag die wij meemaken 
gaat alle kaders te buiten. Ze werkt door tot in 
alle uithoeken van de wereld, in alle lagen van de 
samenleving en op alle culturele en wetenschappelijke 
terreinen. Van de vele ontwikkelingen die 
erin werkzaam zijn, de alsmaar versnellende 
wetenschappelijke en technologische revolutie, de 
opkomst van de massacultuur met haar vloed aan 
informatie en beelden, de globalisering, om enkele van 
de belangrijkste  te noemen, is er één die alle andere 
overstijgt en in zich opneemt: de digitalisering. Een 
fenomeen dat als geen ander onze tijd onderscheidt; 
de eenentwintigste eeuw is de eerste van het digitale 
tijdperk. In een generatie tijd hebben we de oude, 
analoge wereld ver achter ons gelaten.
De gevolgen van deze omslag zijn voor iedereen 

Christoph Büchel
Barca Nostra
2019
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zichtbaar. We zeggen dat onze wereld plat, veranderlijk, 
vloeibaar en complex is. We zien dat traditie en gezag 
in snel tempo vervagen en dat er nauwelijks nog 
een omvattende orde, richting of betekenis meer is. 
Allemaal waar, maar hoe we deze ontwikkelingen 
moeten begrijpen of wat we ermee kunnen? Niemand 
die het weet.
Kunstenaars evenmin als ieder ander. Wat niet 
wegneemt dat zij het bij uitstek als hun taak zien om 
de wereld in beeld te brengen en er dieper in door te 
dringen. 

Een mooie bijdrage levert het werk van Nevin Aladag, 
een in Berlijn gevestigde kunstenares van Turkse 
afkomst. In een groepstentoonstelling in de Martin 
Gropius Bau in Berlijn toonde ze in het voorjaar van 
2019 een aantal grote textielwerken onder de titel Social 
Fabrics: kleurrijke collages van tapijtfragmenten die een 
even aantrekkelijk als verwarrend beeld oproepen. De 
bronnen waar Aladag naar verwijst zijn heel herkenbaar 
- het westerse modernisme met zijn primaire kleuren en 
de oosterse beeldtraditie met zijn rijke patronen -, maar 
uitgevoerd in geprinte, synthetische non-materialen 
zijn haar werken tegelijkertijd een ontkenning van elke 
historische of culturele authenticiteit. Werk dat evenveel 
materieel als conceptueel is, evenveel historisch als 
ahistorisch en vooral werk dat met alles waar het naar 
verwijst een treffend beeld oplevert van de platte 
wereld van nu.

Nevin Aladag
Social Fabric
2019

In een platte wereld zonder richting of betekenis kan 
niemand meer aanspraak maken op waarheid. Alle 
verhalen, ook die van de geschiedenis, staan in principe 
naast elkaar, grote, kleine en persoonlijke evengoed als 
vergeten, bedachte en echte. 
Was geschiedenis tot niet zolang geleden een 
gezaghebbend instituut dat richting gaf aan ons 
bestaan, in onze tijd is het venster dat zij bood in 
scherven uit elkaar gevallen. 
Daarbij lijken de rollen omgekeerd: verplaatsten we ons 
altijd van het heden naar het verleden, in onze tijd zijn 
we juist geneigd het verleden naar het heden over te 
hevelen. De vraag die voorop staat is: welke inzichten 
heeft de geschiedenis óns te bieden en wat kan ze 
bijdragen aan ónze ervaring van het bestaan? 
Met dit alles verandert er natuurlijk niets aan de 
historische feiten, net zomin als aan de volgorde waarin 
ze zich voordeden. Wat wél ter discussie staat zijn de 
ideeën die er betekenis aan toevoegen. Of ook de vraag 
welke verhalen er wel en welke er niet nog toe doen. 
Met andere woorden alles wat geschiedenis maakt 
tot een constructie die met een bedoeling tot stand is 
gekomen.

Dit is Europa vertelt het verhaal van vijf eeuwen 
Europese cultuur en geschiedenis met de kunst als gids 
en vanuit de wereld van nu.
De serie is opgebouwd uit vier cursussen die apart 
gevolgd kunnen worden. Elke cursus bestaat uit acht 
presentaties die samen een bundel van acht thematisch 
verwante beeldessays opleveren die het verhaal van 
Europa als geheel in beeld brengt.

Dit is Europa I, Waar zijn we?
Dit is Europa II, Wie zijn we?
Dit is Europa III, Wat weten we?
Dit is Europa IV, Wie willen we zijn?

Het punt is al gemaakt: Dit is Europa is geen cursus 
kunst- en cultuurgeschiedenis met een groot verhaal. 
Wél een verkenning van ons cultuurlandschap waarin 
we op zoek gaan naar relevante verhalen. 
Telkens gaan we daarbij van groot naar klein en 
weer terug, pendelend tussen een kunstwerk, een 
persoon, een gebeurtenis of ‘the bigger picture’. Losse 
verhaallijnen en meta-vertellingen gaan in elkaar over, 

Dit is Europa



Dit is Europa

98

net als het persoonlijke en het algemene.

Voor een nieuwe, eigentijdse geschiedschrijving is 
de kunst de ideale gids. Dat alleen al vanwege de 
onmiddellijkheid en volledigheid van het beeld. Goede 
kunst komt meteen binnen en verbindt de wereld 
van toen dóór alle afstand van tijd en ruimte heen 
rechtstreeks met die van nu.
 
Als Théodore Géricault zijn Vlot van de Medusa 
schildert geeft hij uitdrukking aan een breed 
gevoelde verontwaardiging over de arrogantie en 
onverschilligheid van de aristocratische elite. Het 
schilderij is een dankbare aanleiding is om het over het 
Frankrijk van de jaren direct na Napoleon te hebben. Als 
kunstwerk echter onttrekt het zich ook weer aan iedere 
bepaling van tijd. Hier telt de autonome kracht van de 
verbeelding. Het monumentale formaat, het subtiele 
licht en de dynamiek van de compositie, kwaliteiten die 
maken dat dramatiek van het schilderij uitstijgt boven 
die van het verscheurde Frankrijk van 1818 en raakt aan 
het lot van een mensheid die in een eeuwigdurende 
overlevingsstrijd is verwikkeld.
Iets dergelijks, maar dan toegespitst op het persoonlijke 
leven, geldt ook voor de late zelfportretten van 
Rembrandt. Iedereen herkent het beeld meteen. Wat 
het toen deed doet het nu nog precies zo. Of het nu 
in de zeventiende, vijftiende of de twintigste eeuw 
is geschilderd, wat doet het er eigenlijk toe? Waar 
het om gaat is het beeld van de oude man die alle 
illusies van zich heeft afgeworpen en die zichzelf én 
ons confronteert met de oer-menselijke realiteit. Het 
schilderij is een ahistorische, tijdloze spiegel van het 
vergankelijke bestaan.

Nog iets wat de kunst als gids kwalificeert: ze voorziet 
de geschiedenis van een brede bedding. Kunst toont 
het leven in zijn volle bandbreedte, Ze is spiegel van 
het persoonlijke leven maar ook het medium waar de 
machten van de wereld zich van bedienen. Ze reikt naar 
de metafysische dimensies van het bestaan maar richt 
haar blik evengoed op de realiteit van het echte leven.

Rembrandt
Zelfportret met palet
1665

Théodore Géricault
Hrt vlot van de Medusa
1819

128 Grote namen en de tijdlijn

Dit is Europa biedt een rijke afwisseling van 
beeldverhalen. In het mozaïek dat gaandeweg ontstaat 
tekent zich stap voor stap een steeds completer en 
coherenter beeld af. Een beeld dat niettemin open blijft 
en waar naar believen bouwstenen aan kunnen worden 
toegevoegd.
In de cursus wordt regelmatig gebruik gemaakt van 
twee schema’s: het overzicht met 128 grote namen en 
de tijdlijn.
Het eerste is een portretgalerij van persoonlijkheden 
die een belangrijke bijdrage aan het verhaal van onze 
wereld hebben geleverd. De orde in het overzicht is 
willekeurig. Denk eraan als een gezelschap dat voor de 
gelegenheid bij elkaar is gekomen. Een cloud zo je wilt, 
een verzameling zonder richting en zonder centrum 
en als zodanig een beeld dat aansluit bij de platte 
werkelijkheid van nu. 
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Elke keuze is natuurlijk arbitrair. Alhoewel? Zou 
een overzicht met grote namen van de Europese 
geschiedenis denkbaar zijn zónder Einstein? En 
geldt voor Picasso, Kant, Mozart of Le Corbusier niet 
hetzelfde? Gaandeweg gaan we dit gezelschap steeds 
beter leren kennen, iets wat vanzelf al gebeurt doordat 
ze telkens weer met z’n allen in beeld komen.

Naast het overzicht met de 128 grote namen is er de 
tijdlijn. Deze omvat ruim het dubbele aantal namen en 
plaatst deze in een chronologische orde, ingedeeld in 
vijf boven elkaar geplaatste deelgebieden: algemene 
geschiedenis, wetenschap/filosofie, literatuur, 
architectuur/beeldende kunst en muziek. De tijdlijn 
maakt het mogelijk om op elk gewenst moment een 
verticale doorsnede door de tijd te maken. Wie waren 
tijdgenoten en wat speelde er toen allemaal?

Eerste afbakeningen

Napoleon is een van de sleutelfiguren van de Europese 
geschiedenis. Verguisd én bewonderd, óók in zijn eigen 
tijd, staat hij als geen ander voor het begin van de 
moderne wereld, een omslag die zich op alle terreinen 
manifesteerde en onder zijn impuls ook politiek en 
militair gestalte kreeg. 
Johann Wolfgang Goethe kan gezien worden als de man 
die een soortgelijke rol vervulde in het culturele leven. 
Een groot bewonderaar overigens van de generaal, niet 
weinig trots ook op het kruis van de Légion d’Honneur 
dat deze hem in 1808 opspeldde. Een bewondering die 
wederzijds was, Napoleon had Die Leiden des jungen 
Werthers naar eigen zeggen zeven keer gelezen.
We zullen nog vaker op deze fase van de 
geschiedenis terugkomen - de overgang van de 
autoritaire standenmaatschappij naar de egalitaire 
burgersamenleving is een van de grote thema’s van de 
Europese geschiedenis - nu gaat het er vooral om tot 
een eerste afbakening te komen en ons verhaal in een 
tijdskader te plaatsen.
 
Wat makkelijker is gezegd dan gedaan. Verschillende 
vakgebieden hanteren uiteenlopende periode-
indelingen met dito labels. Wij sluiten aan bij de 
allereenvoudigste en meest gehanteerde. Deze laat 
het verhaal van het moderne Europa rond 1500 
beginnen met de overgang van de middeleeuwen naar 
de vroegmoderne wereld: het moment waarop de 

Johann Wolfgang Goethe
1749-1832

Napoléon Bonaparte
1769-1821
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theocentrische orde van eeuwen plaats maakt voor een 
nieuw humanisme. Het volgende grote omslagpunt 
ligt rond 1770, het moment van de doorbraak van 
de technologische en wetenschappelijke revolutie 
en, daarmee samenhangend, de opkomst van de 
industrialisatie en verstedelijking. Dit is het grote 
scharnier van ons verhaal. De eerste grote politieke 
verschuivingen - met de Franse Revolutie als het grote 
spektakelstuk - sluiten hier rechtstreeks bij aan.
Het verhaal van Europa eindigt in 1989 met de Val van 
de Muur. Het moment waarop de laatste, dramatische 
fase van haar geschiedenis wordt afgesloten en de 
komst van een nieuwe wereldorde wordt bevestigd.
Ronden we de genoemde data af dan komen we uit 
bij drie sleutelmomenten: 1500, 1800, 2000, begin, 
wording, einde. Een afbakening die twee perioden 
oplevert: de vroegmoderne wereld van 1500 tot 1800 en 
de moderne van 1800 tot 2000.
De stijlperioden van de kunst- en cultuurgeschiedenis 
sporen hier maar gedeeltelijk mee. Wat niet wegneemt 
dat de ontwikkelingen in de kunst en cultuur 
nauw verbonden zijn met die van het politieke en 
maatschappelijke leven. 
Onderstaand overzicht brengt het allemaal in kaart.

Caspar David Friedrich
Mönch am Meer
1808

Een wereld op drift

In de Alte Nationalgalerie in Berlijn werd in het voorjaar 
van 2019 de terugkeer op zaal  gevierd van Caspar David 
Friedrich’s beroemde Mönch am Meer. Dit gebeurde met 
een VR-installatie die het de bezoeker mogelijk maakt 
om in het schilderij te staan en de ruimte ervan live te 
ervaren.
Mönch am Meer is om allerlei redenen een sleutelwerk 
van onze cultuurgeschiedenis. Als het oer-romantische 
schilderij staat het voor het moment waarop de 
existentiële ervaring van het moderne bestaan voor het 
eerst nadrukkelijk in beeld komt. God was van zijn troon 
gestoten, de koepel van een nabije hemel was ingestort 
en de mens stond bloot aan de kille wind van een 
oneindig universum. Overweldigd door de grootsheid 
van de natuur ging hij op zoek naar een nieuwe 
verbondenheid. 

Toen Friedrich in 1808 aan zijn Mönch am Meer begon 
was hij tweeëndertig. Kort daarvoor had de schilder met 
het Tetschener Altar zijn eerste succes beleefd en na een 
lange periode van ziekte en depressie leek hij eindelijk 
zijn weg te hebben gevonden. Op de tentoonstelling van 
de Academie van Berlijn in 1810 was Mönch am Meer de 
grote sensatie, Friedrich vestigde er zijn naam mee als 
de belangrijkste schilder van de romantiek in Duitsland.
Niet dat zijn werk door iedereen even enthousiast werd 
ontvangen, integendeel. De gevestigde orde zag in zijn 
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geabstraheerde landschappen veelal een uiting van 
artistieke armoede. Goethe in elk geval vond er niets 
aan: ’De schilderijen van Friedrich kun je net zo goed op 
de kop hangen!’. 
De jongeren echter waren enthousiast, zeker de politiek 
geëngageerde Burschen. Voor hen waren Friedrichs 
schilderijen de belichaming bij uitstek van een nieuwe 
tijdgeest. De schilder groeide al snel uit tot een 
cultfiguur en zijn huis aan de Elbe, net buiten Dresden, 
werd een ontmoetingsplaats van vooruitstrevende 
jonge patriotten. Ze lieten er hun Franzosenhaß de vrije 
loop en beleden een vurig nationalisme verenigd met 
het streven naar politieke hervormingen en het visioen 
van een spirituele renaissance. 

Een oude orde die op instorten staat en een jonge 
generatie die zich opmaakt om de wereld te veroveren, 
het zijn thema’s van alle tijden. Wat niet wil niet zeggen 
dat de geschiedenis zich herhaalt. Bepaalde thema’s 
mogen dan wel telkens weer terugkeren, voortbouwend 
op wat al eerder werd gerealiseerd zet iedere tijd weer 
nieuwe stappen.
Friedrich en zijn tijdgenoten leefden in een van de 
meest dramatische en opwindende perioden ooit. 
Achteraf gezien is er goede reden om deze als hét grote 
scharnier van de moderne Europese geschiedenis 
aan te merken. In Duitsland heeft men het dan over 
de Goethezeit, de jaren tussen pakweg 1770 en 1830, 
de periode waarin de overgang plaatsvond van de 
standenmaatschappij, die in het grotendeels nog 
rurale Duitsland diep geworteld was, naar de stedelijke 
burgercultuur, het moment waarop de moderne tijd 
definitief zijn greep op de wereld vestigde. 

In de vroege eenentwintigste eeuw lijken we weer in 
zo’n historisch overgang te zijn aanbeland. Opnieuw 
is de wereld in een generatie tijd volledig op de schop 
gegaan, zijn oude maatschappelijke structuren in snel 
tempo vervaagd en hebben traditionele instituten 
het nakijken. Is wat de digitale revolutie in onze jaren 
teweegbrengt niet vergelijkbaar met de effecten van 
de industriële revolutie en verstedelijking toen? Was 
de opkomst van de natiestaat niet net zo ingrijpend als 
die van de multiculturele samenleving nu? Ook in onze 
tijd klinken stemmen die voor ingrijpende politieke en 
maatschappelijke hervormingen pleiten steeds luider: 
de Franse Revolutie maar dan anders? Niemand die 
weet waar het heen gaat, één ding is zeker: de wereld is 
op drift en waar tot ver in de twintigste eeuw Europa dé 

arena van de wereldgeschiedenis was, is de voorstelling 
nu verplaatst naar het podium van een geglobaliseerde 
cultuur.

1800

Een eerste doorsnede door de tijd schetst de bredere 
achtergronden van de belangrijkste paradigmawisseling 
in de moderne Europese geschiedenis, de tijd rond 
1800, toen de machinerie van de moderne wereld 
Europa definitief in de greep nam. 
Enkele grote namen zijn er voor altijd mee verbonden. 
We noemden er al enkele. 
Napoleon, de Franse generaal die met zijn legers over 
Europa walste en met harde hand de idealen van de 
revolutie en de verlichting verspreidde. Johann Wolfgang 
Goethe, de schrijver die als geen ander de persoonlijke 
ervaring van het bestaan wist te verbinden met de grote 
thema’s van zijn tijd. En dan is er ook nog Ludwig van 
Beethoven, de componist die iets dergelijks deed met 
muziek. Overigens, eveneens een groot bewonderaar 
van Napoleon, zij het dat aan deze adoratie in 1804 
abrupt een einde kwam toen de generaal zichzelf tot 
keizer kroonde en daarmee de mores van de oude 
wereld leek te herstellen.
Nog een grote figuur uit de tijd rond 1800: Georg Hegel, 
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Frankrijk - Duitslandde filosoof wiens historische dialectiek nog tot ver in de 
twintigste eeuw zou nawerken. 

Misschien goed om op dit moment al even iets 
meer over het begrip ‘modern’ te zeggen. Dat is niet 
eenduidig. Als we het in algemene zin over de moderne 
geschiedenis hebben bedoelen we doorgaans de 
westerse cultuur vanaf ca. 1500. Spreken we wat 
specifieker over de moderne tijd dan gaat het meestal 
over de wereld ná 1800. Het modernisme ten slotte 
is een stijlperiode in de kunst die nog wat strikter is 
afgebakend: van 1848 tot 1975. De context maakt 
duidelijk wat wordt bedoeld.

Met zo’n tienduizend doden aan Franse zijde en 
twaalfduizend aan de kant van het Russische en 
Pruisische leger, en ontelbare gewonden aan beide 
zijden, kende de slag eigenlijk alleen maar verliezers. 
Napoleon boekte dan wel zijn zoveelste overwinning, 
achteraf gezien begon volgens kenners zijn neergang 
hier, op het slagveld van Eylau, op 8 februari 1807.
Het schilderij dat Antoine-Jean Gros van de strijd maakte 
laat weinig aan de verbeelding over. We zien de bleke en 
vermoeide keizer die de volgende ochtend samen met 
zijn generaals het slagveld overziet. Op de voorgrond 
een kluwen van met sneeuw bedekte, gewonde en 
gesneuvelde soldaten, alle details van hun gruwelijk lot 
groot in beeld gebracht.
Toen het schilderij in 1808 op de salon werd getoond 
was de shock groot: nooit eerder werd het publiek zo 
direct geconfronteerd met de rauwe realiteit van de 
oorlog, nooit eerder kwam de figuur van Napoleon zo 
menselijk en zo kwetsbaar in beeld. 
Met zijn nadrukkelijk appèl aan het meedogen van de 
kijker markeert Gros’ schilderij een belangrijke omslag, 
niet alleen in de officiële Napoleon-verheerlijking, maar 
ook meer algemeen. Waar kunst tot dan toe vooral 
werd geacht hogere morele waarden te verbeelden 
wordt ze vanaf nu veel meer ingebracht als middel 
om de emotionele betrokkenheid van het publiek te 
mobiliseren. Het classicisme maakt plaats voor de 
romantiek. We treden binnen in het moderne Europa 
van negentiende eeuw.

Een van de schilderijen waarmee Caspar David Friedrich 
in Duitsland groot succes oogstte is Grabmale alter 
Helde. Hij schilderde het in 1812, vier jaar na de slag bij 
Eylau maar nog voor de definitieve val van Napoleon. 
Voor ons een onopvallend werk, niet groot ook, maar 
voor de jonge tijdgenoten van de schilder niets minder 
dan dé icoon van een nieuw, vurig beleden patriottisme. 
Waar Gros’ schilderij tot stand kwam in opdracht van 
het Napoleon-regime, is het werk van Friedrich een 
uiting van een persoonlijk engagement. Beide markeren 
hetzelfde omslagpunt, beide doen een beroep op het 
medeleven van het publiek, elk apart staan ze voor de 
twee polen van het maatschappelijke en politieke leven 
die, op de drempel van de moderne tijd, een nieuwe 
relatie ontwikkelden: de staat en het individu. 
Waar beide schilderijen óók voor staan is het begin van 
de rivaliteit die tot het grote drama van het moderne 

Antoine-Jean Gros
Napoléon sur le champ de bataille d’Eylau
1808
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Joschka Fischer en de Brexit

In een opiniestuk dat hij in het najaar van 2018 naar 
aanleiding van de Brexit-crisis publiceerde, plaatste de 
Duitse oud-minister van Buitenlandse Zaken Joschka 
Fischer de actuele zijns-vraag van Europa in een 
historisch perspectief. 
De geschiedenis van het oude continent eindigde 
volgens Fischer in jaren vijftig van de vorige eeuw toen 
het systeem van nationale staten, ontstaan na de vrede 
van Westfalen in 1648, plaats maakte voor een Europa 
waarin de nationale soevereiniteit werd ingeruild voor 
een continentale. Een noodzakelijke stap die niet alleen 
door de recente geschiedenis werd ingegeven maar 
ook door de nieuwe geo-politieke realiteit. Alleen een 
sterk en verenigd Europa kan haar burgers vrede en 
welvaart garanderen en een tegenwicht bieden aan 
machtsblokken als Amerika en China. Met het uittreden 
van de Britten dreigt deze ontwikkeling te worden 
teruggedraaid. Met alle gevolgen van dien.

Inmiddels leven we in het grootste deel van Europa al 
bijna vijfenzeventig jaar in welvaart en vrede. Volgens 
Joschka Fischer een van de verworvenheden van 
het inruilen van de nationale voor een continentale 
soevereiniteit. 
Dat mag zo zijn, de roep om terugkeer naar de 
natiestaat is er niet minder om. Of dit met het soort 
argumenten dat Fischer kan worden tegengehouden is 
zeer de vraag.  
Zou het kunnen zijn dat Fischer toch teveel een 
ouderwetse Bildungsintellectueel is? Een grootheid 
van een voorbije tijd? Wie denkt in de discussie over de 
Brexit een verdrag uit 1648 te moeten inbrengen staat 
wel heel ver van de realiteit. Los van de conclusies van 
zijn verhaal, het soort gezag dat Fischer laat gelden 
maakt hem bij voorbaat ongeloofwaardig. Wie zich 
in onze tijd op geschiedenis beroept zal er andere 
verhalen aan moeten ontlenen, invoelbare, menselijke 
verhalen die het leven dichterbij brengen.

Europa zou uitgroeien: de telkens weer oplaaiende strijd 
tussen Frankrijk en Duitsland, uitmondend in de twee 
verwoestende wereldoorlogen van de twintigste eeuw.

Joschka Fischer

Kenneth Clark
1903-1983

2 Civilisation

Civilisations

In maart 2018 startte de BBC met een nieuwe 
televisieserie over kunst, cultuur en geschiedenis: 
Civilisations. De titel van de productie is een verwijzing 
naar Civilisation, zonder s wel te verstaan, de beroemde 
serie van Kenneth Clark waarmee de BBC eind jaren 
zestig een miljoenenpubliek wist te bereiken. 
Het verschil tussen beide series zegt veel over hoe de 
wereld in de laatste vijftig jaar is veranderd. Waar Clark 
nog optrad als de erudiete aristocraat die alle kennis in 
zich verenigt, klinkt in de nieuwe serie een verfrissende 
meerstemmigheid. De alwetende, blanke geleerde heeft 
plaatsgemaakt voor een driemanschap bestaande uit 
een jonge zwarte man, de Nigeriaans-Britse historicus 
David Olusoga, een dame, de gelauwerde classica 
Mary Beard en een oudere heer, de kunsthistoricus en 
televisieprofessor Simon Schama. 
Ook de scope is veel breder. Waar Clark zich louter op 
Europa richtte, brengt Civilisations de wereld als geheel 
in beeld. Waar Clark zijn serie opende met een bezoek 
aan Parijs, nam Schama in de eerste aflevering van 
de nieuwe reeks de kijker mee naar een grot in Zuid-
Afrika, de plek waar de oudste sporen van menselijke 
creativiteit zijn gevonden. Eurocentrische bijziendheid 
maakt plaats voor de geglobaliseerde blik van de 
eenentwintigste eeuw.

Sir Kenneth Clark

Toch verdient Clark alle waardering: Civilisation 
was voor velen niets minder dan een initiatie: het 
grootse verhaal van de westerse cultuur in heel zijn 
schoonheid en verhevenheid rechtstreeks de huiskamer 
binnengebracht, in full color nog wel! 
Clark was de schepper van een heel nieuw genre. 
Gewapend met een superieure eruditie ging hij de kijker 
voor in een wereld die tot dan toe aan een kleine elite 
was voorbehouden. Op lichte, elegante toon en met 
een natuurlijk gezag liet hij zijn licht schijnen op een 
beschaving waarvan hijzelf de belichaming bij uitstek 
was.
Het eerste hoofdstuk van het boek dat bij de tv-
serie werd uitgegeven, opent met het beeld van 
de kunsthistoricus staande op de Pont des Arts in 
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Parijs. Van hieruit, op de brug tussen de Académie 
en het Louvre, schetst hij een beeld zoals dat al in de 
achttiende eeuw werd ontwikkeld en dat nu via de 
televisie aan een wereldpubliek werd gepresenteerd: 
dat van de westerse cultuur die middels de klassieke 
esthetica uitdrukking geeft aan haar morele en 
intellectuele superioriteit.

The Nude

Clark had eerder al naam gemaakt als de schrijver 
van The Nude een kunsthistorische studie die in 1956, 
zeker in het preutse Engeland, nog op gefronste 
wenkbrauwen kon rekenen. Vandaar wellicht de 
subtitel: A Study of Ideal Art. Met andere woorden: dit is 
een boek over kunst, niet over erotiek. Een notie die in 
het eerste hoofdstuk, The Naked and the Nude, meteen 
wordt onderbouwd: het verschil tussen bloot en naakt is 
fundamenteel en raakt aan de essentie van kunst!
Op de lijst van 100 Best Nonfiction Books of All Time die 
The Guardian in 2016 publiceerde prijkte Clark’s studie 
op een trotse zesentwintigste plaats. Het boek wordt 
geëerd als een toonbeeld van een nieuw humanisme, 
de open en vrije geest die na de oorlog radicaal afstand 
neemt van het grove mensbeeld van het fascisme en 
tegelijkertijd vooruitloopt op de seksuele revolutie van 
de jaren zestig.
In het deel over het vrouwelijke naakt gaat het met 
name over Venus, de klassieke godin die door de 
eeuwen als dé belichaming van het idee van schoonheid 
in twee oergedaanten optreedt. Tegenover Venus 
Caelestis, de hemelse verschijning, staat Venus 
Naturalis, de aardse schoonheid, een onderscheid dat 
Plato in zijn Symposium beschreef en sindsdien een vast 
thema in kunst en literatuur is gebleven. Middels een 
uitgebreide beschouwing van een aantal beroemde 
kunstwerken licht Clark de relevante aspecten van 
deze twee oergedaanten toe. Voor de kuise, hemelse 
godin staan werken als de Venus van Knidos, Botticelli ’s 
Geboorte van Venus of de Liggende Venus van Giorgione 
en Titiaan. De andere lijn, die van de Venus Naturalis, 
brengt ons van Het Pelske van Rubens via Boucher’s 
Victoire O’Murphy naar het extatisch en woeste Grand 
nu dans un fauteuil rouge van Picasso. Kern van 
Clarks betoog vormt de notie dat beide concepten 
complementair zijn. Het een roept altijd ook het beeld 
van het ander op, hun tweespraak omvat het bestaan 
als geheel.

Praxiteles
Venus van Knidos
ca.350 v.C.

Sandro Botticelli
De geboorte van Venus
ca. 1485.

Giorgione, Titiaan
Slapende Venus
ca.1510

François Boucher
Liggend meisje, portret van Louise O’Murphy
1752

Peter Paul Rubens
Hélène Fourment, Het Pelsken
1636-38

Pablo Picasso
Grand nu au fauteuil rouge

1929



Dit is Europa

2322

De videoclip die Beyoncé en Jay Z in de zomer van 2018 
in het Louvre opnamen suggereert dat het de hoogste 
tijd is voor een radicale ommekeer. Zoiets als de Franse 
Revolutie, maar dan voor de geglobaliseerde wereld van 
nu. 
Als hét bastion van westerse kunst bood het Louvre het 
ideale decor voor de productie. Geen museum immers 
waar het klassieke naakt, lees het geïdealiseerde blanke 
lichaam, sterker in beeld komt dan hier. Een iconologie 
die zich over meer dan tweeduizend jaar uitstrekt, van 
La Vénus de Milo tot La grande odalisque van Ingres. 
De video stelt hier een parade van zwarte lijven 
tegenover. Beyoncé treedt op als de trotse Black 
Venus die met haar danseressen de blanke nimfen en 
godinnen naar de kroon steekt.
Overigens, ook heel treffend: het schilderij dat in de 
video het vaakst in beeld komt is Le Couronnement 
de l’Empereur et de L’Emperatrice, 2 décembre 1804, 
geschilderd door Jacques-Louis David in 1805-07. 
Als hét koningspaar van de mondiale popcultuur 
vereenzelvigen de hiphop-sterren zich met Napoleon en 
Josephine, de keizer en de keizerin van de revolutie. Net 
als zij grootheden die vanuit het niets de absolute top 
bereikten en daarbij de personificatie zijn van een grote 
historische omslag.

Hoe zou Beyoncé in het verhaal van Clark ingepast 
kunnen worden? Eerder als Venus Naturales dan als 
haar hemelse tegenspeelster, maar verder? Eigenlijk 
nauwelijks. Schematiseringen zoals Clark die hanteert 
hebben in onze tijd hun relevantie verloren. Daarbij 
is ook de functie van kunst radicaal veranderd. Gaf 
deze in de oude wereld uitdrukking aan algemeen 
geldige en strikt geformuleerde morele en intellectuele 
kaders, in onze tijd staat ze voor codes die veel diverser 
en vluchtiger zijn en eerder aan specifieke groepen, 
identiteiten en trends dan aan de samenleving als 
geheel zijn verbonden. Als Beyoncé als zwarte Venus 
optreedt is dit weliswaar een prikkelend statement, 
maar ook weer niet meer dan een van de vele 
gedaanten waarin de popster zich aan haar publiek 
toont.

Deze notie zal in ons verhaal nog vaker terugkeren. In 
de oude wereld hadden dichotomieën als mannelijk-
vrouwelijk, cultuur-natuur of moderniteit-traditie een 
grote aantrekkingskracht omdat ze al bij voorbaat de 

Black VenusJay Z en Beyoncé
Apes**t
2018

Ingres
La grande odalisque
1814
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suggestie van een omvattend verhaal voortbrengen. 
Voor Venus Caelestis versus Venus Naturalis geldt 
hetzelfde. 
In onze tijd zijn dit soort schema’s veel minder gevraagd. 
Sterker nog: nu we het grote verhaal hebben losgelaten 
staan ze ons eigelijk alleen nog maar in de weg.

In het voorjaar van 2019 was in The Royal Academy 
in Londen The Renaissance Nude te zien, een 
tentoonstelling die alom werd geprezen om zijn 
verfrissende, eigentijdse opzet. The Guardian - vijf 
sterren! - noemde het ‘an exhibition full of surprises, 
and a few shocks, sexy, sacred and profane, almost as 
salacious as it is scholarly’. Bijna even wulps als geleerd 
dus. 

The Renaissance Nude

Antico
Apollo Belvedere
ca. 1490

Typisch een reactie van nu: de tentoonstelling wordt 
besproken als een evenement waar wat te beleven 
valt. Op een toon die impliceert dat onze omgang met 
lichaam en seks niet zo heel veel anders is dan die van 
vijf eeuwen geleden. 
De eigentijdse, ahistorische benadering maakt dat 
kunstwerken een nieuw leven krijgen. Bevrijd uit het 
keurslijf van stijlen en perioden tonen ze zich primair 
als een geestrijke spiegel die je uitdaagt om met nieuwe 
ogen naar het bestaan te kijken. 
Neem het ijzige-zinderende Melun-diptiek van Jean 
Fouquet. Was het vandaag geschilderd zou de maker 
bejubeld worden als een kunstenaar die met zijn 
hybridische zienswijze diep weet door te dringen tot de 
paradoxen van het bestaan, zich superieur onttrekkend 
aan iedere bepaling van tijd of stijl.
Dat de historische en wetenschappelijk kant van de 
tentoonstelling pas in tweede instantie aan bod komt - 
iets wat vroeger precies omgekeerd zou zijn geweest-, 
wil niet zeggen dat deze onderbelicht blijft. Een 
treffend voorbeeld is Apollo Belvedere, de eenenveertig 
centimeter hoge, deels vergulde, koperen figuur die de 
Mantuaanse bronsgieter Pier Jacopo Alari Bonacolsi, 
alias Antico in 1490 maakte. Antico speelde ermee 
in op de hype die de vondst van de grote marmeren 
Apollo het jaar daarvoor had ontketend. Deze Apollo, 
genoemd naar het Vaticaanse Belvedere-museum 
waar het onderdak vond, is een Romeinse kopie uit 

Jean Fouquet
Melun-diptiek
1452-56
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de tweede eeuw naar een bronzen origineel van de 
Griekse beeldhouwer Leochares uit de vierde eeuw 
voor Christus. Al gauw werd het gezien als de icoon 
van klassieke schoonheid, een status die het tot ver in 
de moderne tijd zou behouden. Hoe zou dit werk niet 
historisch kunnen zijn?

1500

De vondst van het Apollo-beeld brengt ons naar een 
sleutelmoment in de geschiedenis van de westerse 
wereld, de jaren rond 1500 toen op allerlei terrein grote 
stappen werden gezet en in culturele kringen zelfbewust 
afstand werd genomen van een eeuwenoude orde. De 
aanzet van deze ontwikkeling tekende zich al eerder af, 
nu pas echter werd de impact ervan overal in Europa 
voelbaar.
Een van de grote geesten van deze tijd was Erasmus, de 
Rotterdamse geleerde die scherp stelling nam en naast 
Thomas More en Martin Luther gold als dé intellectuele 
en morele autoriteit. 
Als humanist staat Erasmus voor een brede culturele 
beweging die beantwoordde aan de ontwikkelde smaak 
van een nieuwe, stedelijke elite en die zich, geïnspireerd 
door de klassieke literatuur, kunst en filosofie, bevrijdde 
van de ideologische kaders van kerk en geloof. Een 
ontwikkeling die nog voor het einde van de zestiende 
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eeuw in de persoon van Michel de Montaigne het eerste 
echt moderne individu voortbracht.
In de kunst leidde het humanisme tot de renaissance, 
een stijl die zich in zijn plastische kracht en intellectuele 
doorwrochtheid radicaal onderscheidde van de 
ambachtelijk-precieuze, hoofse esthetiek van de gotiek. 
De vondst van de Apollo in 1489 en zeker ook die van de 
Laocoön-groep in 1506 voedde het opwindende besef 
op de drempel van een nieuwe tijd te staan.

Een enigszins betrouwbaar portret is niet bewaard 
gebleven, reden waarom hij op het overzicht van 128 
grote namen ontbreekt. Waar hij natuurlijk wel bijhoort: 
Josquin des Prez was de grootste componist van zijn 
tijd en de man die als geen ander de overgang naar 
de moderne tijd markeert. In zowel zijn wereldlijke 
als kerkelijke muziek koppelt hij een grote vrijheid en 
vindingrijkheid aan ongekende helderheid en harmonie.

Desiderius Erasmus
1466-1536

Michel de Montaigne
1533-1592

Apollo Belvedere

De opwinding die de ontdekking van de Apollo Belvedere 
met zich meebracht zou nog lang nawerken en een 
krachtige impuls geven aan de verspreiding van de 
renaissance over Europa. Een bekend voorbeeld van 
deze nawerking is de Zondeval-gravure van Albrecht 
Dürer -  met Apollo in de gedaante van Adam! -, 
een werk dat op zijn beurt weer talloze kunstenaars 
inspireerde, vooral in Noord-Europa. 

Leochares
Apollo Belvedere
350-325 v.C.

Albrecht Dürer
Zondeval

1504
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Twee eeuwen later heeft deze ideologie nauwelijks nog 
aan gezag ingeboet. Ook Kenneth Clark presenteert in 
Civilisation Apollo Belvedere als icoon van de westerse 
kunst. Om zijn argumenten kracht bij te zetten vergelijkt 
hij het met een Afrikaans masker, een werk dat bij het 
grote publiek op veel sympathie kan rekenen, maar dat 
volgens de tv-professor toch echt van een heel andere, 
lagere orde is: ‘I don’t think there is any doubt that the 
Apollo embodies a higher state of civilisation than the 
mask’. 
Een uitspraak die in 1969 heel normaal was maar in 
onze tijd voor gefronste wenkbrauwen zorgt, zeker bij 
mensen met een niet-westerse achtergrond.

Rasheed Araeen, een van oorsprong Pakistaanse 
kunstenaar die al vanaf de jaren zestig in Engeland 
woont en werkt, laat er geen misverstand over 
bestaan. Voor hem is Clark dé verpersoonlijking van de 
misplaatste superioriteit van een cultuur die in zijn ogen 
alle morele gezag heeft verloren. In een van zijn vroege 
werken, Civilisation uit 1974, wordt de verscheurde 
omslag van Clarks boek samengebracht met een 
foto van Churchill plus beelden van verdrevenen en 
ontheemden die in Palestina, Afrika en Azië slachtoffer 
zijn van de duistere krachten achter die ‘beschaving’.
Goede kunst? Nee, nogal belabberd zelfs, de 
geëngageerde wereldburger is hier duidelijk met de 
kunstenaar op de loop gegaan. Niettemin, we kunnen 
moeilijk om de boodschap heen: de arrogantie die het 
westen in de internationale politiek tentoonspreidt is 
dezelfde waarmee het zijn culturele superioriteit belijdt. 
Een boodschap overigens die nu pas volop weerklank 
vindt en inzet is geworden van een brede discussie.
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De canon onder vuur

En toch denk ik dat Kenneth Clark een punt heeft 
waar we moeilijk omheen kunnen: de Apollo Belvedere 
vertegenwoordigt wel degelijk een geavanceerder 
niveau van beschaving dan een Afrikaans masker. Dat 
beide een gelijke waardering toekomen - wat evengoed 
waar is - wil niet zeggen dat ze van dezelfde orde zijn. 
Een notie die ook algemener van toepassing is. Er zijn 
heel wat redenen denkbaar om aan de Egyptische, de 
Japanse of de Mexicaanse kunst de voorkeur te geven 
boven de Europese, of, om dichter bij huis te blijven, de 
middeleeuwen te verkiezen boven de renaissance of 
de barok. Veel van de magie, de kracht en de puurheid 
die zo kenmerkend zijn voor archaïsche kunst is in de 
moderne westerse wereld verloren gegaan. En daarmee 
ook het gevoel van heelheid en geborgenheid. Niet voor 
niets ook dat juist dit verlies van meet af aan als een van 
de grote problemen van de moderne tijd werd ervaren.
Dat alles laat onverlet dat er geen cultuur is die ooit 
een hoger ontwikkelingsstadium bereikte dan de 
moderne westerse. Van alle redenen die voor dit succes 
kunnen worden aangevoerd - de ideale natuurlijke 
omstandigheden, het milde klimaat, de gunstige 
geografische ligging -, staat er een helemaal apart: 
de dynamiek die voortkwam uit de chemie van twee 
elkaar voortdurend uitdagende denkwerelden, het 
humanisme en het christendom. Een dynamiek die 
als nergens anders vrijheid en vooruitgang tot motor 
van de geschiedenis heeft gemaakt. (In Van tempel tot 
kathedraal ,de zesde presentatie van deze cursus, zullen 
we uitgebreider op dit onderwerp ingaan)

Waarop we meteen moeten laten volgen dat ook de 
donkerste pagina’s van de geschiedenis in Europa 
zijn geschreven. Onderdrukking, uitbuiting en 
oorlogsgeweld, slavernij en volkerenmoord, natuurlijk, 
het zijn middelen waar de machten van de aarde zich 
altijd al van bedienden. Nooit eerder echter werden ze 
op zo’n grote schaal, zo gericht en met zoveel succes 
ingezet als door het westen.  
Niet voor niets ook dat op deze pagina’s het verhaal van 
Europa zijn einde vindt. In het midden van de twintigste 
eeuw als met de holocaust en de atoombom de 
machinerie van de tijd met een schok tot stilstand komt. 
Om preciezer te zijn: op 20 januari 1942, de dag waarop 
in een villa aan de Wannsee, tijdens een kort maar 
aangenaam samenzijn van hooggeplaatste nazi-officials, 
tot de Endlösung werd besloten. 

Het erfgoed van Europa

Rasheed Araeen
Civilisation
1974

Zijn finest hour beleefde het beeld in de achttiende eeuw 
toen de belangstelling voor de klassieke oudheid tot een 
ware rage werd. Voor Johann Joachim Winckelmann, de 
eerste grote kunsthistoricus van de moderne tijd, was 
het dé belichaming van het klassieke schoonheidsideaal. 
Het toont de mens niet alleen in zijn ideale schoonheid 
maar ook als superieure intellectuele en morele 
gestalte. Edle Einfalt und stille Größe waren de beroemde 
woorden die hij eraan toevoegde.
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Is het achteraf gezien eigenlijk niet bizar dat een grote 
geest als Kenneth Clark nog in 1969, niet gehinderd 
door enige twijfel of weerwoord, de loftrompet kon 
steken over een kunst die nog maar zo kort geleden, 
in de donkerste dagen van onze geschiedenis, voor de 
foute zaak was ingezet? Dat hij zijn serie begon met de 
Apollo Belvedere, de sculptuur die hij ophemelt als de 
verbeelding van ‘een wereld van licht en vertrouwen’, 
maar die ons in zijn kille geaffecteerdheid eerder schrik 
aanjaagt dan aantrekt. En dat om begrijpelijke redenen. 
Met andere woorden staat Clarks Apollo niet akelig dicht 
bij de esthetiek waarmee Nazi-kunstenaar Arno Breker 
zijn opdrachtgevers bediende?

Clark was nog honderd procent een negentiende-
eeuwer, de ontwikkelde aristocraat die nog een keer 
het grote verhaal kwam vertellen, in een gekuiste 
versie wel te verstaan en zonder het drama waarin 
dit uit elkaar spatte. Niet voor niets dat hij Civilisation 
in 1914 liet eindigen. Met de modernen had hij 
naar eigen zeggen weinig op. Was dit wél het geval 
geweest dan had hij zijn epos kunnen afsluiten met 
het verhaal van een kunst die zich al vanaf het einde 
van de negentiende eeuw verzette tegen het klassieke 
schoonheidsideaal. Die hier de belichaming in zag 
van het aan regels gebonden waardensysteem van de 
autoritaire standenmaatschappij. En dan had hij wellicht 
ook een naoorlogse grootheid als Giacometti in zijn 
serie opgenomen en diens figuren besproken als de 
pregnante verbeelding van het besef dat de klassieke 
atleten en goden voorgoed hun onschuld hebben 
verloren.
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Alberto Giacometti
Staande vrouw
1949-50

Arno Breker
Gratie
1943


