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De kunst van het …
De kunst van het bouwen, schilderen, vertellen en van het welleven
bracht de Hollandse Gouden Eeuw tot bloei. Maar dat deed zich elders
in het vroegmoderne Europa eveneens voor: kunstenaars, geleerden,
ingenieurs, vorsten, handelaren en ambachtslieden troffen elkaar en
wisselden kennis uit. Verschillen waren een kwestie van accent, niet
fundamenteel. De beeldformaties 1, 2 en 3 laten zien hoe die sedimen
tatie verloopt en hoe Europa’s diversiteit ontspruit uit een eeuwenlang
gedeelde culturele ondergrond.

Eindelijk weer kijken!
Dit boek leert ons dat praktische natuurkennis in de Hollandse Gouden
eeuw een grote betekenis had. Vier hoofdrolspelers voeren het woord.
Jacob Cats vertelt over hoe samen te leven onder eenzelfde dak (hoofd
stuk 3). Simon Stevin beschrijft hoe een huis te bouwen dat is voorzien
van licht, water en warmte (hoofdstuk 4). Samuel van Hoogstraten
vestigt de aandacht op kleurfamilies, hun onderlinge liefde en vijand
schap terwijl Pieter de Hooch ons meeneemt in zijn kamergezicht, vol
kruiende tapijten, breedzittende dames en licht- en schaduwpatronen
(hoofdstuk 5). Het Hollandse 17e-eeuwse huis vormt aldus een voor
beeldige entree tot de voorstellingswereld van weleer en tegelijkertijd
onderstreept het de vroegmoderne fundamenten van onze huidige
cultuur.
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van Hoogstraten) en de letterkunde (Jacob Cats) weet zij een
alledaags thema uit onze geschiedenis in een verrassend nieuw
licht te plaatsen. Ze ontdoet het huis van de negentiende- en
twintigste-eeuwse clichés die het omgeeft.
Met talloze afbeeldingen, gecombineerd in zorgvuldig gekozen reeksen, gunt De Mare ons een frisse blik op de zeventiende eeuw. Daarmee ontwerpt zij een beeldwetenschap die
zowel kunstwerken uit de rijke Europese geschiedenis van
voor de Verlichting als de eigentijdse beeldcultuur met nieuwe
ogen beziet.
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Huiselijke taferelen

Heidi de Mare is beeldwetenschapper. Zij
studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis
en ﬁlmwetenschap en was onder meer verbonden aan de ru Nijmegen, de tu Delft en de
vu Amsterdam. In 2003 promoveerde zij cum
laude op het proefschrift dat nu in een handelseditie verschijnt. Sinds 2009 is ze directeur van
de Stichting ivmv, instituut voor maatschappelijke verbeelding. Daarnaast is ze als gastonderzoeker aangesloten bij het vu Institute for
the Research of Religion, Culture and Society
en doet ze aan de Politieacademie onderzoek
naar het beeld van gezag bij de politie.
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Maar hoe?
Bijna een halve eeuw werd ons door kunsthistorici voorgehouden dat
Hollandse genreschilderijen een morele boodschap bevatten. De kijker
moest op zoek naar diepere, symbolische betekenissen in termen van
seks en dood. In feite keek men op die manier dwars door het schil
derij heen. Men wilde het schilderij lezen als was het een tekst. Maar
een huiselijk tafereel is geen tekst en het is evenmin een realistische
weergave van het toenmalige huis. Geschilderde taferelen vormen een
eigen werkelijkheid: het zijn met pigmenten belegde vlakken die getui
gen van nauwgezette kennis van de omringende wereld. Hoewel vele
museumbezoekers dat oog in oog met de schilderingen wel beseften,
hebben kunsthistorici decennialang talloze obstakels opgeworpen om
te voorkomen dat we begrijpen wat we daadwerkelijk zien. Wie zich
afvraagt hoe dat kon gebeuren, vindt een antwoord in hoofdstuk 1 (zes
clichés), hoofdstuk 2 (Aristoteles i.p.v. Plato), hoofdstuk 6 (geschiedenis
van het kunstbegrip), hoofdstuk 7 (op naar een beeldwetenschap) en de
epiloog (recente geestverwanten).
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