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Steeds mooier 
Over vooruitgang in 

de kunst' 
Is er vooruitgang in de duizend jaar geleden. Het 

was hetzelfde en ze waren kunst? Dat soort vragen 
kennen we! Ze behoren tot 
de verplichte, maar tot 
niets verplichtende conver
satie, tot het soort kwesties 

MAARTEN DOORMAN dezelfden. Precies zo zal het 
zijn over duizend jaar. Het 
mechanisme, waardoor we 
ons dit niet bewust wor-

Filosorif, dichter en essayist 

dat wordt aangesneden op _ 
een verjaardag in familiekring, om het al te per
soonlijke te kunnen vermijden en toch de moor
dende verveling te verdrijven. Heeft Europa nog 
toekomst? W ordt er steeds minder gelezen? Waren 
de mensen vroeger gelukkiger? Krijgen de tomaten 
steeds minder smaak? Bestaat er vooruitsans in de 

kunst? 

Toch is die laatste vraag niet aileen aan de borrel
tafel interessant. Het is een vraag die nu, na het 
einde van de avant-garde unzeitsemiiss verschijnt en 
precies daarom morrelt aan het weinig vruchtbare, 
post-historische relativisme van de laatste jaren; aan 
veel van de paradoxale, apocalyptische zelfgenoeg
zaamheid in de hedendaagse kunsten. 

Eindtijdverwachtingen zijn van aile tijden. Oat 
ailes altijd maar doorgaat, is nog moeilijker te ver
kroppen dan dat alles op een gegeven moment op
houdt. Want als alles steeds maar verder gaat, is het 
dan niet steeds meer van hetzelfde? Ontneemt een 
onbegrensde, eindeloze toekomst, waarin alles nog 
kan en ooit ook zal gebeuren, ons niet elke innerlij
ke noodzaak tot handelen? Wie aan de rand staat 
van het bodemloze ravijn dat de toekomst is, denkt 
al gauw: tot hier en niet verder. Wat te doen? Blij
ven staan in het nu, huiverend voor de afgrond? 
Terugkeren om het verleden over te doen? Het lijkt 
allemaal weinig uit te maken, want steeds gebeurt 
er hetzelfde. 

Dit is de sombere tijdsbeleving, die ooit sprak uit 
de metafysica van Arthur Schopenhauer. 'Hoezeer 
ook', zo schreef Schopenhauer, 'de stukken en de 
vermommingen elkaar opvolgen op het schouwto
neel des Ievens, de toneelspelers blijven in dit ailes 
dezelfden. We zitten samen te praten en ons druk 
te maken, de ogen glanzen en de stemmen worden 
luider - maar precies zo hebben anderen gezeten, 

den, is de tijd.' 

De tijd is te zien als een ronddraaiende cirkel, aldus 
Schopenhauer: de dalende helft is het verleden, 
de stijgende de toekomst. Het hoogste punt is het 
heden, waarin we Ieven. Uit zo'n tijdsopvatting 
spreekt een contemplatieve houding, van iemand 
die buiten het Ieven staat, die het eerder ondergaat 
dan het leeft. Het beeld is huiveringwekkender dan 
dat ravijn van de toekomst, omdat nu ook achter 
ons, in het verleden, de diepten der oneindigheid 
zich hebben geopend. We kunnen zelfs niet meer 
terug. Wie door een dergelijk geloof wordt gegre
pen, zal het Ieven verzaken. En daar draait de meta
fysica van Schopenhauer dan ook op uit. Iemand die 
voor de keus gesteld wordt het ailemaal nog eens 
over te doen, zal volgens Schopenhauer, als hij eer
lijk is, eerder het niets verkiezen dan het Ieven, die 
'fortgesetzte Reihe grosser und kleiner Unfaile' . 

Op dit stuk van Schopenhauers filosofie reageer
de Nietzsche als door een adder gebeten. Als ant
woord op zijn ooit zo dweepziek bewonderde leer
meester schreef Nietzsche: 

Muth aber ist der beste Todtschlaaer, Muth, der ansreift: 
der schlast noch den Tod todt, denn er spricht: 'War das 
das Leben? Wohlan! Noch Ein Mal!' 

Het is de blinde, redeloze keuze voor het leven, 
tegen de redelijkheid en de plausibiliteit van het 
pessimisme. Het is de keus voor het handelen 
tegenover de contemplatie van de asceet, het is de 
keus voor de kunst hoven die voor de filosofie die 
haar opslokt. 

Ondersansssedachten 
Tegenwoordig duiken eindtijdverwachtingen weer 
opvallend vaak op, zij het niet meer zo veel in de 
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gestalte van een religieuze apocalyps, noch in de 
gestalte van Hegels metafysica, die betoogt dat de 
hele wereldgeschiedenis zijn einde vindt in het 
Heden. Eerder manifesteren zulke profetie~n zich 
nu als het idee, dat veel afzonderlijke ontwikkelin
gen ten einde lopen of inmiddels ten einde zijn. 
Komt het omdat het jaar 2ooo met rasse schreden 
nadert, omdat de magie van dit getal ons minder 
met rust laat dan we wei zouden willen? De invloed 
van zulk kalender-fetisjisme wordt naar mijn idee 
nogal eens onderschat, al blijft dat een hoogst spe
culatieve kwestie. 

Er zijn andere omstandigheden die deze jaren tot 
een vruchtbare voedingsbodem maken voor aan
zeggingen van het eind van ailerhande ontwikkelin
gen. Te denken valt aan het door Francis Fukuyama 
verkondigde eind van de geschiedenis, de notie dat 
politieke geschiedenis van althans de westerse Ian
den uitloopt - is uitgelopen - op het stabiele eind
stadium van de liberale democratie. Dit hangt 
natuurlijk nauw samen met het zogenaamde einde 
der ideologieen, dat men kan betreuren of niet, 
maar toch moeilijk kan ontkennen. Evenmin als 
men de filosofische diagnose van het postmoder
nisme in deze tijd nog kan negeren. De Grote 
Verhalen van de geschiedenis (u kent dit verhaal) 
hebben hun zeggingskracht verloren. Een coherent 
en universeel wereldbeeld is inmiddels te abstract 
en te statisch om ons nog adequaat te kunnen Iaten 
waarnemen en handelen. 

Toch is dit een ongemakkelijke gedachte: we 
willen graag bij de dag Ieven, aileen niet dag in dag 
uit het gevoel hebben maar wat te doen. Hoe kun
nen we nog handelen en waarnemen, hoe kunnen 
we nog iets substantieels uitvoeren, als we geen 
enkele utopische verwachting voor de toekomst 
meer koesteren en als we ons niet meer kunnen 
orienteren op de samenhang van een verleden; als 
we met andere woorden aile grote historische ver
banden mordicus schuwen? Moeten we bij de post
moderne pakken - ofbeter: pakjes neer gaan zitten? 

Aanvankelijk Iucht dat inderdaad op; het heeft 
zelfs iets feestelijks, zo'n postmoderne pakjesavond 
-- zoals ook de eerste postmoderne architectuur iets 
feestelijks had, na vele decennia van loodzwaar 
functionalisme. Aileen blijkt al snel dat we hoven 
op de cirkel van Schopenhauer zijn beland, tussen 

de gapende diepten van verleden en toekomst. We 
zouden wei gek zijn nog een stap te verzetten. Daar 
zitten we, met glanzende ogen, de stemmen wor
den luider, maar we willen het Ieven niet over 
doen. De geschiedenis is voorbij .. . 

Hoe raken deze eindtijdverwachtingen de beelden
de kunst? Een van de eersten die een serieuze 
beschouwing aan deze nieuwe ondergangsgedach
ten heeft gewijd, is de Duitse kunsthistoricus Hans 
Belting. Hij publiceerde ruim tien jaar geleden een 
boekje met de omineuze titel Das Ende der Kunst

seschichte? Met een vraagteken, dat nog wei. Belting 
begint zijn betoog met de besch:ijving van een 
instailatie die de schilder Herve Fischer in 1979 vol
trok in het Centre Pompidou. 

Tijdens deze gebeurtenis werd het getik van een 
wekker via een microfoon versterkt. Fischer liep 
ondertussen voor het publiek langs en hield met 
een hand een witte draad vast, op ooghoogte ge
spannen. In de andere had hij een microfoon. Hij 
zei: 'Van mythische oorsprong is de geschiedenis 
van de kunst. Magique. Ieux. Age. Anse. Isme. 
Neoisme. Isme. Ique. Han. Ion. Hie. Pop. Hop. 
Kitsch. Asthme. Isme. Art. Hie. Tac. Tic.' Vlak bij 
het midden van de draad gekomen ging hij verder: 
'Eenvoudig kunstenaar als ik ben, laatstgeborene 
van deze astmatische chronologie, verklaar ik op 
deze dag van het jaar 1979 de geschiedenis van de 
kunst voor beeindigd.' Hij sneed de draad door en 
noemde dat de laatste gebeurtenis van die geschie
denis. Toen de draad op de vloer viel, zei hij: de 
lineaire verlenging van deze gevailen lijn zou slechts 
een gemakzuchtige gedachte-illusie zijn.' En ver
volgens stapte hij, zo kondigde hij aan, de geschie
denis in van de zogenaamde posthistorische Meta
kunst. 

Oat laatste geeft het conceptuele gehalte van 
zijn installatie misschien een beetje een gratuit 
karakter. De geschiedenis komt niet echt ten einde: 
we zijn in een nieuw stadium beland dat Fischer 
weer geschiedenis noemt, al spreekt hij tegelijker
tijd van 'posthistorisch'. Maar goed, een kunstenaar 
mag dat doen, een kunstenaar moet zelfs dubbelzin
nig zijn en ambivalent. Het geeft echter goed aan, 
dat de geschiedenis niet een, twee, drie is afge
schaft. Dit blijkt ook uit het zojuist genoemde 

1 • Dit artikel is een Iicht bewerkte versie 
van de door Maarten Doorman gehou
den Nieuwe Kerk/ Vrij Nederland-lezing 
op 24april1995· 
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vraagteken achter Beltings titel. Want ook hij ziet 
mogelijkheden voor een nieuwe kunstgeschiedenis, 
niet aileen als wetenschappelijke discipline, ook in 
de zin van geschiedenis van de kunst. Belting pleit 
voor een (mij overigens niet zo heldere) synthese 
van de klassieke geschiedenis van de kunst met de 
ideologic van de avant-garde, die voorbij is. 

Deze laatste bijzin is niet onbelangrijk. De avant
garde is dood en dit eind is voor de beeldende kunst 
de meest schokkende gebeurtenis van de laatste 
vijftig jaar. 

Ajscheid van de avant-aarde 
De avant-garde had een heilig geloof in de geschie
denis. En die geschiedenis werd begrepen in ter
men van vooruitgang. Vooruitgang die de avant
garde zelfbij uitstek meende te belichamen, zoals al 
uit haar naam blijkt. Is, nu het doek voor de avant
garde kennelijk is gevallen, inmiddels ook het voor
uitgangsbegrip niet terecht in diskrediet geraakt? In 
zekere zin wel, want de avant-garde ging aan voor
uitgang ten onder. In mijn bock, Steeds mooier. Over 
vooruitaana in de beeldende kunst geef ik daarvoor drie 
redenen. 2 

Ten eerste ging de historische avant-garde ge
paard aan een opvallende versnellinB in bet tijdsbe
wustzijn van de westerse cultuur. Die versnelling 
begon al eerder, zoals Susan Sontag zo mooi heeft 
beschreven. In haar Huizinga-lezing van een paar 
jaar geleden, Traditions ?J the New or: Must We Be 
Modern?, zet ze uiteen hoe de geschiedenis eertijds 
bestond uit tijdperken, sinds de Franse Revolutie 
uit eeuwen, later uit generaties en sinds de jaren 
zestig uit decennia. In deze eeuw wordt het tempo 
van de geschiedenis, gedreven door vooruitgang, 
duizelingwekkend opgevoerd. Elke kunsthistoricus 
die zich met deze eeuw bezighoudt, kent het pro
bleem: een steeds sneller toenemende hoeveelheid 
stromingen en bewegingen maakt het langzamer
hand onmogelijk de geschiedenis nog als een 
samenhangend proces te duiden. 'Onze kunstver
zamelingen ( ... ) en onze bibliotheken', schrijft 
Octavio Paz, '!open over van stijlen, bewegingen, 
schilderijen, beeldhouwwerken, romans en gedich
ten die vroegtijdig verouderd zijn. ( ... ) Er gebeurt 
meer en alles gebeurt bijna tegelijkertijd, niet het 
ene na het andere, maar tegelijkertijd. Versnelling 

is versmelting: alle tijden en ruimten vloeien sam en 
in een hier en een nu.' Na zo'n constatering lijkthet 
concept 'vooruitgang', dat immers een herkenbaar 
proces veronderstelt, een schimrnig begrip, een 
spook dat ooit door Europa waarde maar dat allang 
niet meer bestaat. 

Daar komt een eigenaardigheid van het avantgar
distisch vooruitgangsgeloofbij, namelijk de revolu
tionaire behoefte om met bet verleden te breken, in 
plaats van het op andere wijze voort te zetten. 
Hoewel dit voor een groot dee! retoriek is, tast 
deze radicale behoefte om het verleden af te schaf
fen de vooruitgangsidee aan. Want waar voortdu
rend gebroken wordt (dada, het futurisme), blijft 
evenmin ruimte over voor de continul'teit, die door 
het vooruitgangsbegrip wordt verondersteld. Er is 
dan geen sprake meer van een proces of richting. In 
de woorden van Tristan Tzara's Dadamanifest uit 
1918: 

DAD A; cifschciffinB van bet aeheuaen: DAD A; cifschciffinB 
van de archeoloaie: DADA; cifschciffinB der pr?feten: 
DAD A; cifschciffinB van de toekomst . 

Het duurde nog even voor deze aanzegging uit
kwam, maar ten slotte, aldus de woordspelige one 
liner van Robert Hughes in The Shock ?Jthe New, 'By 
197 5, all the isms were wasms.' 

Er is nog een factor van belang, die indirect 
het klassieke, avantgardistische vooruitgangsbegrip 
om zeep hielp . De kunst van de avant-garde is 
namelijk in toenemende mate conceptueel gewor
den. In die zin had dada, en vooral het werk van 
Marcel Duchamp, onvoorstelbare gevolgen. Diens 
beroemde urinoir, zijn flessenrek en zijn niet min
der bekende fietswiel op de kruk hebben de ge
schiedenis van de beeldende kunsten onomkeerbaar 
veranderd. Steeds meer zijn kunstwerken zelf dee! 
van een discours geworden, steeds meer bestaan ze 
bij de gratie van het commentaar dat ze leveren op 
andere kunstwerken, op de traditie, en op de iden
titeit van kunst. Door zulke zelfrelativeringen, 
dwarsverbanden en verwijzingen naar het verleden 
wordt de mogelijkheid om beeldende kunst op te 
vatten als een min of meer ondubbelzinnig histo
risch proces grondig ondermijnd. Het is dan ook 
verleidelijk het fietswiel van Duchamp te zien als 

2. Dit proefschrift uit 1994 werd 
uitgegeven bij Bert Bakker, Amsterdam. 
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een zinnebeeld voor dat wiel van Schopenhauers 
tijdsopvatting, waarin verleden en toekomst geen 
betekenis meer hebben voor het nu. 

De apocalyptische getuigenis van het einde der 
kunst is op zichzelf al eigen aan de avant-garde-tra
ditie: dada wilde de kunst afschaffen, het futurisme 
bepleitte de verbranding van musea en bibliothe
ken. Maar de dada-manifestaties waren kunst, en het 
begin van een vitale ontwikkeling. En de futuristen 
wilden slechts het verleden afschaffen, omdat ze het 
als ballast zagen voor de kunst van de toekomst. Het 
filosofische goochelwoord dialectiek lijkt hier bij uit
stek van toepassing- de kunst wordt afgeschaft om 
haar op een hoger niveau te kunnen Iaten terugke
ren. Nu de avant-garde voorbij is, lijkt echter ook 
deze dialectiek ten einde. 

Het afscheid van de avant-garde is zo verstrek
kend, omdat, tot voor kort, aile kunst die meetelde 
avant-gardekunst was. Nude avant-garde dood is, 
dient het einde van de kunst zich daarmee bijna als 
vanzelf aan. Deze keer niet meer vanuit de behoefte 
om radicaal te breken met de verstarde traditie, 
niet meer uit het verlangen om met iets nieuws 
aan te vangen zodat de ballast van het verleden 
moet worden afgeschud. Het einde van de kunst 
wordt nu gepredikt vanuit een heilig ontzag voor 
wat allemaal kan, vanuit een pluralisme dat rijk 
lijkt maar zo vrijblijvend is dat het tot niets meer 
inspireert. 

Het post-historische tijdperk 
De laatste tien jaar is het einde van de kunst in aller
lei tijdschriften, maar ook in het werk van kunste
naars aan de orde gesteld. Een van de bekendste 
representanten van een dergelijke aanzegging is 
Arthur Danto. In tegenstelling tot wat op dit gebied 
schering en inslag is, verschuilt deze Amerikaanse 
filosoof en kunstcriticus zich niet achter dichtgetim
merde esthetische theorieen of diepzinnig bedoelde 
metafysische halffabrikaten. Danto probeert op een 
serieuze manier te analyseren, water vandaag de 
dag in de beeldende kunsten speelt. Daartoe valt hij 
het bestaan van vooruitgang aan. Hij ontkent welis
waar niet dat er in het verleden vooruitgang heeft 
plaatsgehad, maar hij stelt dat dit nu niet meer 
mogelijk is. 

Zijn intrigerende betoog gaat uit van de gangbare 
stelling dat je op drie manieren naar kunst kunt kij
ken. J e kunt kunst opvatten als een weergave van de 
weJ,"kelijkheid (representatie), als uitdrukking van 
gevoelens, stemmingen en dergelijke (expressie), of 

I outer form eel, dat wil zeggen dat kunst naar niets 
anders verwijst dan naar zichzelf, dus naar vormele
menten als kleur, structuur, materiaal, etcetera. 
Volgens Danto hebben deze drie mogelijkheden 
zich in de geschiedenis van de beeldende kunst ach
tereenvolgens voltrokken. 

Aanvankelijk probeerden schilders en beeldhou
wers de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk 
weer te geven. Dat lukte steeds beter, en daarin 
school vooruitgang, zoals Vasari die ooit beschreef 
voor de beperkte periode van Cimabue tot 
Michelangelo en zoals de kunsthistoricus Ernst 
Gombrich die over een nog veel langere termijn 
aanneemt. Maar er kwam een ogenJlik waarop ver
dere perfectionering niet meer mogelijk was: voor
al de opkomst van de film is hier fataal, want die kan 
zelfs beweging weergeven. In dit perspectief biedt 
abstracte kunst geen uitweg, want die abstraheert 
juist van de zichtbare werkelijkheid. 

Wie in de expressieve benadering gelooft, krijgt 
van Danto ook weinig hoop. Want hoe zou je daar 
vooruitgang moeten vaststellen? Kunstwerken zijn 
in dit gevallosse, op zichzelf staande uitingen, een 
soort biografieenreeks zonder progressie. Blijft de 
laatste mogelijkheid, de formele, die door Danto 
wat anders wordt opgevat: Danto ziet de geschie
denis van de kunst als een vorm van toenemend zeif
beerip, dat wil zeggen dat hij kunst opvat als een 
conceptuele ontwikkeling, als een speurtocht naar 
de eigen identiteit. Kunst wordt allengs conceptu
eler, en gaat uiteindelijk, nu, in deze jaren, over in 
filosofie. Danto kreeg dit idee, naar eigen zeggen, 
bij het zien van Andy Warhols Brillo Box. Dit kunst
werk viel precies samen met de werkelijkheid. Het 
was uitsluitend als kunst te begrijpen vanuit een 
conceptuele benadering, niet meer op grond van 
zichtbare kwaliteiten. Met een wat dubbelzinnige 
verwijzing naar Hegel meent Danto, dat hiermee 
het historische stadium van de kunst voorbij is: het 
werk kan vervolgens aan de filosofen worden over
gedragen. Volgens Danto is het post-historische 
tijdperk aangebroken. En hij betreurt dit niet, al 
vindt hij het, zo laat hij niet geheel vrij van ironie 
weten, 'een immens privilege om in de geschiede
nis te hebben geleefd.' 

Op het eerste gezicht is de analyse van Danto 
intelligent en overtuigend. Vooral omdat hij zo'n 
belangrijke plaats inruimt voor het conceptuele ge
halte van hedendaagse kunst, die telkens reflecteert 
op de eigen identiteit. Maar ik geloof er weinig van, 
omdat ik denk dat kunstwerken niet aileen concep-

tu 
pr 
tir 
ta1 
te: 
Go 
ee 
op 
ti( 
ex 
D: 
lie 
m l 

be 
he 
ge 
en 
be 
H< 
gr• 
nit 
OJ 
Zi( 

'9 
Da 
zo· 
ex 
ee1 
ste 
ler 
Ilo 
ge1 
ne; 

ge· 
lac 
ho· 

de 
do• 
Da 
nat 
grc 
afg 
wa 
uit 
lijk 
OV< 

rel 
ple 
Zu 



-
niets 

nele
~tera. 

~eden 

tach-

:lhou
gelijk 
laarin 
;hreef 
~ tot 
·Ernst 
irmijn 
p ver
voor
iekan 
biedt 

theert 

krijgt 
e daar 
:n zijn 
11, een 
ijft de 
Dan to 
1schie-
1d ze!J
Is een 
1t naar 
oeptu
•ver in 
tggen, 
kunst
d. Het 
!it een 
td van 
mruge 
ermee 
is: het 
, over
,rische 
jet, al 
ironie 
hiede-

Dan to 
ij zo'n 
Je ge
:cteert 
igvan, 
mcep-

s&.o7/B 1995 

tueel zijn, maar tegelijkertijd expressief en re
presentatief. Dan to heeft een veel te simpele opvat
ting van hedendaagse beeldende kunst. Represen
tatie, verwijzing naar de werkelijkheid, is niet lou
ter nabootsing, zoals hij bij de Amerikaanse filosoof 
Goodman had kunnen lezen. Representatie is niet 
een pasfoto van de werkelijkheid, maar verwijzing 
op een bepaalde manier, volgens conventie, manipula
tie, symbolisering, vervorming, enzovoort. Ook 
expressie is een veel complexer fenomeen dan 
Danto doet voorkomen. Misschien kan ik dat toe
lichten aan de hand van een voorbeeld, dat ik ook in 
mijn hoek heb gebruikt, een werk van Jeff Koons. 

Koons is een goed voorbeeld van wat Danto 
bedoelt, inzoverre je er pas vat op krijgt vanuit het 
hedendaagse discours van de beeldende kunst, een 
gecompliceerd weefsel van impliciet commentaar 
en ironische verwijzingen. Zo kun je Koons niet 
begrijpen zonder iets van Andy Warhol te kennen. 
Het werk van Koons verkent (of zo u wilt: tart) 
grenzen van de kunst in het tonen van opgeblazen, 
niet meer zelf vervaardigde kitsch (Banality, 1988). 
Of door eveneens uitvergrote pornografie te laten 
zien, waarin hij zelf figureert (Made in Heaven, 

1991). Maar Koons' werk toont tegelijkertijd dat 
Dan to's theorie veel te beperkt is, want waarom 
zou je het daarmee elke representatie en elke 
expressie ontzeggen? Op llona's House Ejaculation, 

een enorme zeefdruk uit laatstgenoemde tentoon
£telling, naar een pornografische foto van de ejacu
lerende kunstenaar en zijn voormalige echtgenote 
Ilona Staller (alias Cicciolina), vallen de verwijzin
gen naar de werkelijkheid bepaald niet te ontken
nen. Daarnaast wekt deze zeefdruk verschillende 
gevoelens op (verwarring, opwinding, ergernis, 
lacherigheid) en drukt ze ontegenzeggelijk ook uit, 
hoe dubbelzinnig ook. 

Met dit voorbeeld wil ik aangeven, dat beelden
de kunst veel te complex is geworden om zich nog 
door historische ondergangsverhalen als die van 
Danto te laten verschalken. Die complexiteit is 
natuurlijk een probleem; sterker nog, die is het 
grote probleem. Voor Danto heeft de kunst niet 
afgedaan, maar het maakt volstrekt niet meer uit 
wat je doet. Vol gens hem kun je papieren poppetjes 
uitknippen 'or do what you damned please'. Oat 
lijkt me een te makkelijke oplossing voor de on
overzichtelijkheid van het huidige pluralisme. Dit 
relativisme ontneemt ons het zicht op een com
plexiteit die juist buitengewoon interessant is. 
Zulke post-historische vrijblijvendheid maakt een 

grote Veronica-uitzending van de hedendaagse 
kunst. Met de tentoonstellingsmakers als de 
Hennies Huisman. Leuk! Leunt u maar achterover: 
KUNST KOMT NAAR JE TOE! 

Kunstfilosofen, critici, galeriehouders, muse
umdirecteuren en niet in de laatste plaats kunste
naars dienen in mijn ogen voortdurend nate den
ken over wat er precies speelt. En aan te geven, wat 

er toe doet. Over smaak moet worden getwist, met 
Muth der angreift. Daarvoor is geloof in vooruitgang 
onontbeerlijk. We moeten ons af kunnen vragen 
welke kunstwerken iets toevoegen aan wat al 
bestaat, welke kunstwerken interessanter zijn dan 
andere en waarom. Het is onmogelijk dat te doen 
aan de hand van een geheimzinnige, eeuwige en 
absolute standaard. Het gebeurt- of we ons daar nu 
van bewust zijn of niet - door nieuwe werken te 
confronteren met de traditie, zowel de recente als 
de oudere. In die zin is het vooruitgangsbegrip cru
ciaal. 

Steeds mooier? 

Het bestaan van vooruitgang in de kunst lijkt me 
vanzelfsprekend. Maar het merkwaardige is dat 
veel mensen, veel verstandige mensen, vooruitgang 
in de kunst met kracht ontkennen. Oat is te wijten 
aan de vooroordelen die men jegens het begrip 
heeft. Bij vooruitgang denkt men al gauw aan een 
negentiende-eeuws geloof in algehele vooruitgang 
op alle gebieden, aan een soort snelweg naar geluk, 
rechtvaardigheid en liefde. In deze eeuw zijn we 
door veel schade en schande wijzer geworden, zo 
luidt dan de terechte tegenwerping. Of men denkt 
aan de avant-gardeideologie, die ook een algemeen 
maatschappelijk proces veronderstelt, waarin de 
avant-garde voorhoede zou zijn . Het failliet van die 
vooruitgang is net aan de orde geweest. Wie er wel 
eens wat langer over heeft nagedacht, realiseert 
zich bovendien dat vooruitgang een proces is, dat 
niet alleen continui:teit en een cumulatie van ver
worvenheden moet vertonen, maar ook een wense
lijke richting. Vooruitgang is een normatiefbegrip, 
in tegenstelling tot neutrale termen als evolutie of 
ontwikkeling. Dan is er in zoverre een probleem, 
dat wat wenselijk is, mettertijd kan veranderen. 

Toch valt een meer eigentijdse opvatting van 
vooruitgang in de kunst goed te verdedigen. Kort
weg zijn daarvoor twee argumenten te geven. Ten 
eerste: kunst wordt weliswaar niet steeds mooier, 
maar er komt wel steeds meer kunst bij. Ten twee
de: al deze kunstwerken verrijken onze interpreta-
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tie van de wereld, ze brengen ons nieuwe, andere 
kennis. 

Het eerste argument is triviaal, maar deze kwanti
tatieve vooruitgang wordt- wellicht door zijn van
zelfsprekendheid en banaliteit- bijna altijd over het 
hoofd gezien. Waar ik op doel, is dater in de loop 
van de tijd steeds meer technieken, middelen, 
kunstgrepen, stijlen en genres bijkomen, en niet te 
vergeten steeds meer kunstwerken. De toepassing 
van nieuwe materialen als acrylverf, nieuwe tech
nieken als fotografie en zeefdruk, nieuwe grafische 
mogelijkheden, nieuwe procedes als de collage of 
het uitbuiten van het toeval, het ontstaan van nieu
we genres als ooit het stilleven of het landschap en 
recenter de performance of videokunst, al deze 
technieken en uitdrukkingsmiddelen verrijken de 
beeldende kunst. En dan niet te vergeten de toena
me van het aantal kunstwerken zelf. Dit lijkt welis
waar een raar argument, met een enorm depot vol 
beschimmelend BKR-werk, maar wie vindt dat 
kwantitatieve toename geen vooruitgang is, zou er 
geen moeite mee moeten hebben dat er zo af en toe 
eens een flinke hoeveelheid kunstwerken werd ver
nietigd. 

De kwantitatieve vooruitgang is ook een verrij
king omdat kunstwerken altijd in een traditie staan 
waarmee ze een dialoog aangaan. De traditie wordt 
verrijkt met het commentaar dat latere kunstwer
ken er op leveren, terwijl die latere kunst veel aan 
haar voorgangers ontleent. Picasso's reeks naar aan
leiding van Las Meninas van Vehisquez verrijkt dit 
schilderij, omdat we voortaan ook met Picasso's 
enthousiaste accentuering van kleur en vorm kun
nen kijken naar het meisje met het hondegezichtje 
uit dit groepsportret. Op hun beurt ontlenen 
Picasso's schetsen en schilderijen veel aan dit fasci
nerende werk. Zo mag ook Barnett Newman, van
uit zijn esthetica van het sublieme, kritiek op 
Mondriaan leveren - denk aan zijn Who's cifraid cif 

red, yellow and blue? - maar wij hoeven als beschou
wers niet tussen heiden te kiezen. lntegendeel, 
Newman ontleent juist veel aan Mondriaan, en wij 
hebben dankzij hem een extra manier om naar 
Mondriaan te kijken. 

Voor alle duidelijkheid: ik laat bij deze kwantita
tieve vooruitgang in het midden, ofhet gemiddelde 
artistieke peil stijgt of niet, dus of Sigmar Polke 
beter schildert dan Frans Hals. Zulke vragen zijn 
niet goed te beantwoorden, omdat door de tijd 
heen onze smaak verandert. En wanneer je van 
vooruitgang spreekt, moet je de daarbij aangelegde 

normen handhaven en niet tussentijds aanpassen . 
Hier zien we overigens een duidelijk onderscheid 
met vooruitgang in de wetenschap, waar nieuwe 
theorieen beter zijn dan de vorige, omdat ze meer 
kunnen verklaren. Met Galilei verwijnt de fysica 
van Aristoteles van het toneel, met Einstein 
Newton. Maar door de komst van Kandinsky en 
Malevitch wordt Rembrandt niet minder waard: 
we bouwen er gewoon nog een museum bij. 

Het tweede argument voor vooruitgang in de 
kunst is van coynitieve aard. Dat wil zeggen dat kunst 
als een vorn1 van kennisverwerving wordt opgevat. 
Sommigen stuit dit tegen de borst, omdat ze vinden 
dat kunst aileen van doen heeft met Schoonheid met 
een hoofdletter, maar dat is een laat negentiende
eeuws, en inmiddels onvruchtbaar idee. De estheti
cisten en romantici die zich aan deze prozai"sche 
opvatting van kunst storen, kunnen zich trouwens 
troosten met de gedachte dat ik niet zozeer verstan
delijke, wetenschappelijke kennis bedoel en eerder 
de exploratie op het oog heb van wat op zo'n 
manier nu juist niet, of nog niet kan worden gewe
ten. 

Ik zal proberen toe te lichten, in welke opzichten 
de beeldende kunsten cognitief zijn. Allereerst 
leren en oifenen ze de waarneminy in de ruimste zin 
van het woord. De weergave van kleuren zonder 
scherp omlijnde vorm door de impressionisten en 
pointillisten verfijnt bijvoorbeeld de manier waarop 
wij het licht buiten waarnemen. Zo kan ook de vor
mentaal van het kubisme onze manier van kijken 
verrijken en de beeldtaal van De Stijl ons gevoelig 
maken voor wat de onderlinge confrontatie van pri
maire kleuren en vlakgrootte betekent. De stalen 
sculpturen van Richard Serra kunnen de onbevan
gen (maar natuurlijk niet !outer nai"eve) kijker iets 
leren over de verhouding van vorm en massa van dit 
materiaal en over de structuur waarmee we die 
waarnemen. Ik geef onmiddellijk toe dat dit uiterst 
vaag klinkt, maar het zijn ook typisch dingen die u 
moetzien . 

Een ander opzicht waarin beeldende kunst cog
nitief is, betreft de oifeniny van onze symbolische 

vermoyens, zoals de genoemde Nelson Goodman dat 
noemt. Hij spreekt van een soort gymnastiek, met 
schilderijen en symfonieen als halters en boksbal
len. Het gaat hier om het trainen van ons vermogen 
om aan onverwachte dingen het hoofd te bieden. 
Kunst confronteert ons voortdurend met het onze
kere en onbekende. Niet aileen op de wat voor de 
hand liggende manier van de voorstellingen van 
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Magritte en Escher; te denken valt ook aan ready 
mades, aan installaties die je verwarren, aan beelden 
die confronteren. Of, subtieler en subjectiever, aan 
kleur- en materiaal-combinaties die stuitend over
komen of juist te gelikt terwijl ze toch expressieve 
waarde hebben. (Giinther Forg, Sigmar Polke) 

Een derde opzicht waarin kunst ons een of an
dere vorm van kennis brengt, zou je kunnen 
omschrijven als het vastleggen, vernieuwen en sys
tematiseren van sociale coderinaen. Veel kunstwer
ken spreken zich op een of ander manier uit over 
sociale en maatschappelijke normen. Zo propa
geerden het futurisme en De Stijl bijvoorbeeld de 
technologische cultuur, die lange tijd als onesthe
tisch en ook amoreel werd g~zien. Pop art wierp 
een nieuw licht op wat destijds de consumptie
maatschappij is gaan heten. (Vergelijk het werk van 
Marlene Dumas.) 

Ik besef dat dit allemaal schimmige karakterise
ringen zijn van wat ik bedoel, maar dat kan ook 
haast niet anders, omdat het hier juist gaat om zaken 
die zich bij uitstek in beeldende kunst Iaten uitdruk
ken en niet in theoretische vertogen. Op het 
moment dat de kennis waar ik het hier over heb 
nauwkeurig in woorden is onder te brengen, is het 
de vraag of zij nog voor de kunst interessant is. Een 
ding wil ik echter nog graag kwijt over de cognitie
ve functie van kunst, en dat is dat zij ook een con
structieve functie heeft bij het kennen van de wereld. 
Toen Gertrude Stein destijds bezwaar aantekende 

tegen de slechte gelijkenis van een portret, dat 
Picasso van haar had gemaakt, antwoordde de laat
ste met enig achteraf terecht gebleken zelfvertrou
wen, dat dit niet erg was - die gelijkenis zou vanzelf 
wel komen. Evenzo laat Oscar Wilde in zijn Decay 
if LyinB iemand niet I outer ironisch opmerken, dat 
de buitengewone verandering in het klimaat van 
Londen geheel op rekening van 'een zekere kunst
stroming' te schrijven was. Daarmee doelde Wilde 
op het werk van zijn vriend James Whistler. Diens 
rnistige gezichten op de Theems hadden het aanzien 
van Londen veranderd. Kunst leert ons de dingen 
anders te zien, en daarmee verandert de wereld. 
Somrnige kunstenaars of kunstwerken veranderen 
de wereld voorgoed. 

Hoe het verder gaat, weet natuurlijk niemand. Een 
al te opgewekte verwachting voor de verschillende 
kunsten is misschien niet gerechtvaardigd. De iden
titeit van kunst, ook van beeldende kunst, is daar
voor te veel in het geding, niet in de laatste plaats 
door de vermenging van hogere en lagere cultuur, 
van elite en massa. Maar een scherpe diagnose is 
altijd pessimistisch. Optimisme verblindt, zo heeft 
Schopenhauer rnij geleerd. De vraag is aileen, of 
we nog willen handelen, of we na het eind van 
de avant-garde nog een stap vooruit willen doen 
temidden van citerende postmodernisten, luchtige 
onheilsprofeten en vermoeid relativerende cultuur
filosofen. 
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