
Wat kan men zeggen dat niet gegeven is? 

Over het werk van Barnett Newman (i) 

RenÃ© van de Val1 

l. De restauratie 

In een artikel over Bamett Newman slaakte Jean-FranÃ§oi Lyotard eens dever- 
zuchting: "Wat kan men zeggen dat niet gegeven is?" Woorden, zo was de strek- 
king van zijn vraag, kunenn niets meer toevoegen aan wat op Newmans doeken al 
is te zien: grote kleurvlakken met hier en daar een 'zip', de verticale streep die zo 
karakteristiek is voor Newmans werk. Om de hele passage te citeren: 

"Alles is er - dimensies, kleuren, lijnen - maar er zijn geen toespelingen. Zo- 
zeer dat het een probleem is voor de commentator. Wat kan men zeggen dat 
niet gegeven is? Het is niet moeilijk om te beschrijven, maar de beschrijving is 
7.0 vlak als een parafrase. Het beste commentaar bestaat uit een vraag: wat valt 
er te zeggen? Of uit de uitroep: 'Ach'. Uit verrassing: 'Kijk eens'." (2) 

Inmiddels hebben de gebeurtenissen Lyotards verzuchting ingehaald. Er blijkt naar 
aanleiding van het werk van Newman heel veel gezegd te kunnen worden over za- 
ken die niet al in visuele vorm op bet doek gegeven zijn. Sterker nog: ook over wat 
er wel gegeven is, over de verf bijvoorbeeld, zijn heftige meningsverschillen mo- 
gelijk. Sinds Barnett Newmans schilderij Who's Afraid ofRed, Yellow and Blue 
III, na een langdurige en kostbare restauratie, weer in het Stedelijk Museum is te- 
rueeekeerd. ziin er in verschillende kranten en in de Amsterdamse gemeenteraad -- - 
discussies gevoerd over het prockd6, de bedoelingen en de juridische voorwaarden 
van de restauratie. Aanvankelijk werd restaurateur Goldreyer ervan beschuldigd 
een gepenseeld olieverfschilde>j met acrylverf en een roller overgeverfd te hebben 
Zijn antwoord was dat Newman voor de bovenlaag geen olieverf, maar Magna, 
een sneldrogende emulsie op acrylbasis heeft gebruikt, dat hijzelf de sneden met 
twee miljoen puntjes heeft ingevuld, en de roller slechts heeft gehanteerd voor het 
aanbrengen van twee lagen sealing, ter vervanging van de oorspronkelijke vemis- 

1 Uitwerking van ewn lezing voor het congres Beelden Tekst georganiseerd door de Rijksuni- 
versrieil Limbura. het Bonnefantenmuseum. de Nederlandse Vereniaina voor Semiotiek, de -. - - 
Belgische werkgroep 'Semiotiek en ~oc ia lw~e tenscha~~wn '  en de Open Universiteit op 21, 
22 en 23 november te Maastricht. ik dank Marianne Boenink, RenÃ Boomkens en Jan van 
Heemst voor hun commentaar op eerdere versies van dit stuk. 

2 Jean-Francois Lyotard, 'Newman: The Instant' in: Andrew Benjamin (ed.), The Lyotard 
Reader. Cambridge (Mass.) 1989, p. 241. 



laag. Onderzoek door het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk wees echter iets 
anders uit: het oorspronkelijke schilderij bestond wel degelijk uit olieverf, en 
Goldreyer zou het hele rode vlak van schilderij met alkyd, een soort kozijnenvetf. 
hebben overgeschilderd. Goldreyer heeft deze conclusie inmiddels weer aange- 
vochten. 

Er blijkt dus al heel wat speculatie mogelijk over wat er op een schilderij van 
Newman Ã¼berhaup gegeven is, over waar de kleuren en de lijnen waar Lyotard 
over spreekt feitelijk van gemaakt zijn. De tweede vraag die steeds opduikt is, of 
het belangrijk is, waar het van gemaakt is en hoe het gemaakt is. Gaat het niet om 
het algehele effect, de artistieke boodschap van het werk, ongeacht de middelen 
waarmee Newman dat effect bereikte, en zou een herstel daarvan niet te prefereren 
zijn hoven een "historisch verantwoorde" restauratie? Of is door de huidige res- 
tauratie, ook al beoogde die herstel van dat algehele effect, juist iets verloren ge- 
gaan dat daarvoor essentieel was? En natuurlijk zijn er ook stemmen die zich af- 
vragen wat er in dit veredelde behang voor boodschap kon schuilen, en of direc- 
teur Beeren van het Stedelijk Museum er niet beter de huisschilder met een pot 
Hemaverf op af had kunnen sturen. 

Ik denk dat het niet toevallig is dat in deze discussie degene die het best op de 
hoogte lijkt te zijn van de materiÃ«l en technische kanten van het schilderij, de res- 
taurasteur IJsbrand Hummelen, ook het meest zinnig heeft geschreven over de in- 
houd van Newmans werk. (3) Een restaurateur heeft geleerd om goed te kijken. 
En de artistieke boodschap van Newmans werk is iets wat zich in en door het kij- 
ken voltrekt, gestuurd door soms heel subtiele visuele effecten, die niet losgezien 
kunnen worden van de specifieke technieken en materialen waarmee ze worden 
opgeroepen. 

Het is niet meer mogelijk om dat te demonstreren aan de hand van Who's 
Afraid of Red, Yeliow and Blue UI ,  dat immers niet langer in zijn oorspronkelijke 
vorm bestaat. (4) Daarom zal ikeen ander schilderij bespreken: Vir Heroicus Su- 
blimis, een werk uit 1950-1, te zien in het Museum of Modem Art in New York. 
(5) Ik zal een drietal manieren schetsen om dit schilderij te interpreteren, die elk 
een verschillende verhouding impliceren tussen het beeld en de interpreterende 
tekst. Ze impliceren ook elk een verschillende manier van kijken. Het beeld kan als 
een object met bepaalde eigenschappen worden opgevat, dat door de tekst he- 
schreven en geclassificeerd wordt. Het kijken is hier een subsumerend indentifice- 
ren. Het beeld kan ook als een tekst worden opgevat, dat door de kijker gelezen 
moet worden, waarbij de interpreterende tekst de uitleg van de gebruikte tekens 
verschaft. En tenslotte kan het beeld worden opgevat als een gebeurtenis, waarbij 
de tekst als instructie fungeert voor een kijken dat een lichamelijke, zintuiglijke en 
affectieve beweging is. 

Uitgangspunt voor mijn verhaal is de opvatting van Michael Baxandall, dat wat 
wij in de interpretatie van een schilderij uitleggen, niet het schilderij zelf is, maar 

3 Zie NRC Handelsblad, 10 oktober 1991. 
4 Ik heb dit schilderij elders wel besproken in: Trouw, 29 november 1991. 
5 Het was helaas niet mogelijk een reproductie van dit schilderij in Krisis op te nemen. Dat 

maakt mijn verhaal tegenstrijdig, omdat ik een opvatting van interpretatie verdedig die veron- 
derslelÃ dat de lezer liefst het schilderij zelf, of anders een afbeelding ervan, voor ogen heeft. 



een verbaal construct. W e  leggen geen schilderijen uit', schrijft Baxandall, 'we 
leggen opmerkingen over schilderijen uit - of heter, we leggen schilderijen alleen 
uit voorzover we ze hebben beschouwd in het licht van een of andere verbale be- 
schrijving of specificatie.' (6) Inderdaad is wat wordt uitgelegd geen onbemiddel- 
de werkeliikheid, maar datgene wat we ervan maken: een construct dat, zoals Ba- - 
xandall schrijft, niet alleen 'verontrustend beweeglijk en fragiel', maar ook 'op- 
windend flexibel en levendig' is. Maar dat construct is evengoed visueel als vet- 
haal. Het zijn niet alleen onze woorden die het werk constitueren, het is ook onze 
blik. Het interpreteren begint al in het kijken, omdat al in het kijken belangrijke 
keuzes worden gemaakt die bepalen wat wij uiteindelijk gaan uitleggen. (Ik zeg 
'al', maar ik bedoel daarmee niet een chronologisch eerder moment: in werkelijk- 
heid lopen verbale formulering en interpreterend kijken altijd door elkaar.) Elk van 
de drie door mij onderscheiden benaderingen zal Vir Heroicus Sublimis op een 
bepaalde manier, ook visueel, construeren, maar het is in de laatste benadering dat 
volgens mij het specifiek beeldende, de visuele dynamiek ervan, wordt gearticu- 
leerd. 

2. De vreemde eend 

Het werk van Bamett Newman is moeilijk te plaatsen. In het milieu van de abstract 
exprcssionisten, dat in de jaren '30 en '40 met name in New Vork lot ontwikkeling 
kwam, werd hij lange tijd niet als een echte schilder beschouwd. Hoewel hij schil- 
derde en actief deel uitmaakte van de kunstwereld. kendemen hem vooral als or- 
ganisator van tentoonstellingen, leraar, schrijver van polemieken, essays en inlei- 
dingen bij catalogi, als theoreticus meer dan als schilder. Tijdens de oorlog was hii 
ookeen aantal jaren met schilderen gestopt. In 1944 begon hij weer, aanvankelijk 
in een semi-automatische, halffiguratieve stijl, tot hij in 1948 het eerste schilderij 
schilderde dat zijn definitieve stijl heeft: een kleurvlak met een streep erdoor. In 
1950 kreeg hij in de galerie van Beny Parsons zijn eerste eenmanstentoonstelling. 

Maar zelfs in de New Yorkse avantgardistische kunstscene viel zijn werk niet 
goed. Men vond zijn schilderijen te sober, te kaal. Ook als zijn collega's de tech- 
niek, de schaal of de formele complexiteit van zijn werk konden waarderen, wisten 
ze er toch geen raad mee. Bij Newman zag je geen vegen, spatten of vlekken, geen 
sporen van een artistieke worsteling op het doek. Volgens Thomas Hess leek zijn 
strenge en onschilderachtige stijl het belangrijkste formele probleem van die tijd, 
de worsteling om de kubistische pictorale structuur te doorbreken, in &n keer over 
boord te zenen. (7) Eigenliik beschouwde men hem als een intellectueel. iemand 
die op grond van een formalistische theorie doeken inkleurde, doeken die geen 
zelfstandige kunstwerken waren, maar discussiestukken of leerstellingen, eerder 
bedoeld om te shockeren, dan om iets uit te drukken. Toen Newman een jaar later 
zijn tweede expositie bij Betty Parsons opende, waren de kunstenaars vrijwel vol- 

6 Michael Baxandafl, Patterns of Intention On the Historica! Explanation of Pictures New 
Havenand London 1985, p. 1.  

7 Thomas Hess, Barnen Newman Amsterdam 1972, p. 77. 



tallig afwezig. 
Acht jaar later begint het tij te keren. Een nieuwe generatie kunstenaars begon 

nog soberder, nog kaler, nog minder illusionistisch te schilderen: het begin van de 
postpainterly abstraction, de hard edge painting. de minimal art. Men ontdekte 
dat de zoveel oudere Newman al tien jaar lang minimale doeken schilderde. Maar 
de nieuwe waardering leek gebaseerd op dezelfde miskenning waaronder zijn werk 
eerder had geleden. Newmans werk werd ingelijfd bij een richting waar het op een 
subtiele manier toch ook principieel van verschilt, wat je ziet als je zijn doeken met 
die van de jonge Frank Stella, Kenneth Noland of Elsworth Kelly vergelijkt. Wat 
men in zijn werk waardeerde waren zijn formele vernieuwingen, het weglaten van 
bijna alle handschrift, tekening en illusie, zijn reductie van het schilderij tot de es- 
sentie: een plat vlak van kleur. Wat men over het hoofd zag, was wat Newman 
overliet: dat wat hij zijn 'onderwerp' noemde. 

3. Het beeld als object, de tekst als taxonomie, het kijken als sub- 
sumptie 

Tekenend voor deze nieuwe waardering is de tekst die de beeldhouwer Donald 
Judd in 1964 over Newman schreef. Judd beschrijft nauwkeurig diverse eigen- 
schappen van het werk - en dat is dat. Hij besluit met de opmerking: "Deze be- 
schrijving mag droog leesvoer zijn geweest, maar dat is wat er is." Over Vir 
Heroicus Sublimis schreef hij het volgende: 

" Vir Heroicus Sublimi werd gemaakt in 1950 en de kleur van een van de 
strepen werd veranderd in 1951. Het is 2,40 meter hoog en 5,40 meter iang. 
Afgezien van viifstrepen is het rood in de buurt van medium cadmiumrood. 
Vanaf de linkerkant, minder dan een halve meter naar binnen toe, is er een 
streep van eenpaar centimeter breed in een rood dat daar dicht bij komt, maar 
van toon verschilt; ongeveer een meter verder is er een paar centimeter wit; aan 
de overkant van het breedste veld is er zo'n vier, vijf centimeter van een don- 
ker, kastanjeachtig bruin dat war t  lijkt in het rood; minder dan een meter ver- 
der is er een streep als de eerste aan de linkerkant ongeveer dertig centimeter 
voor de rechterkant is er een donkergele, bijna rauwe sienna streep, de kleur 
die veranderd werd. Deze strepen werden na elkaar beschreven, maar worden 
uiteraard in een keer en samen met de velden gezien." (8)  

Dit is inderdaad droog leesvoer. Maar is het ook alles wat er is? Een interpretatie 
als deze, de beschrijving van het beeld als object, houdt in het geval van Vir Hero- 
icus Sublimis in dat het schilderij op zichzelf geen betekenis heeft. Dat is bijvoor- 
beeld ook wat J. Vanbergen over Newmans werk schrijft: dat het geen 'interne 
z i d  heeft. Voomver het beteke~s heeft, ontleent het die aan 'het zincomplex van 

8 Donald Judd, 'Barneti Newman' (1964). voor het eerst gepubliceerd in Studio International. 
Vol. 179 no. 919 (Feb. 1970). p. 67. 



de traditie waarin het is opgenomen'. (9) Met andere woorden: het beeld heeft al- 
leen betekenis in de zin van kunsthistorische significantie, als een revolutionair 
werk dat een voorbeeld is geworden van een bepaalde stroming of richting, al dan 
niet bewust (als programmatisch "statement") een reactie is geweest opvoorgaande 
of gelijktijdige ontwikkelingen en een voorloper is gebleken van wat nog moest 
komen. De tekst die het beeld uitlegt heeft in deze benadering vooral het karakter 
van een beschrijving in dienst van een classificatie of taxonomie. Het kijken dat er 
hij hoon is een suhsumerende identificatie: wat is het voor een soort ding dat we 
hier voor ons hebben, en is het een voorbeeld van lyrische ahstractie,postpain- 
terly abstraction, of zelfs van conceptuele kunst? 

Dergelijke classificaties maken we voortdurend, wanneer we naar kunstwerken 
kijken. Hadden we Vir Heroicus Sublim's als een fresco in een kerk in Padua 
ontdekt, dan hadden we het niet eens als een zelfstandig kunstwerk beschouwd, 
maar eerder als een achtergrond voor een schilderij, of als een decoratie. Een ver- 
schuiving in de classificatie, zoals plaatsvond toen men het werk van Newman niet 
meer in de eerste plaats met dat van andere abstract expressionisten, maar met dat 
van jongere schilders als Steiia ging vergelijken, werpt nieuw licht op wat men 
dacht al te kennen. Daar staat tegenover dat richtingen en stromingen toch altijd 
fictieve constructies blijven, en dat inlijving van 66n schilderij bij een daarvan ook 
een blikvernauwing tot gevolg kan hebben. De associatie van Newmans werk met 
de richting van depostpainterly abstraction was bovendien niet een neutrale toe- 
schrijving door een onpartijdige historicus (als die er al is),maar het strategisch 
ingrijpen van de criticus Clement Greenberg, die als adviseur van de galerie 
French and Co. een aantal jonge schilders wilde pousseren die zijn voorspellingen 
over de toekomst van de schilderkunst het best belichaamden. (10) 

4. Het beeld als tekst, de tekst als legenda, het kijken als lezen 

Judds benadering vormt Ã©Ã van twee mogelijke uitersten. Tegenover rijn extreme 
formalisme staat een iconografie die Newmans inhoudelijke bedoelingen zeer seri- 
eus neemt, en die probeert te lezen in het werk. Voortbouwend op Newmans tek- 
sten en op de symboliek uit zijn vroege werk, probeert men in zijn schilderijen te- 
kens te vinden die verwijzen naar zijn ideen. Het beeld wordt tot een tekst ge- 
maakt. en het kiken wordt een lezen. Dat is tot oD zekere hoogte zinnig en ook 
mogelijk, maar alleen tot op zekere hoogte. Ook hier vinden we een uiterste: de 
esoterische uitleg die Newmans schilderijen als symbolen voor een religieuze be- 
tekenis opvatten. Die symboliek zou worden geÃ«ffectueer door allerlei in het werk 
aanwezige, min of meer verborgen tekens, die verwijzen naar de mens, het man- 
nelijke, het vrouwelijke, het goddelijke, de schepping en dergelijke, en bevestigd 
worden door de veelal bijbelse titels van de schilderijen: The Word, Covemt, 

9 J. Vanbergen. Voorstelling en Betekenis Theorie van de kunsthistorische interpretatie. 
AssecfMaastrichl 1986, p. 72. 

10 Zie Bradford R. Collins, 'Clement Greenberg and the Search for Abstract Expressionism's 
Successor: A Study in the Manipuiation of Avant-garde Consciousness' in: Arts Magazine, 
Vol. 61, no. 9, May 1987. 



Abraham, Primordial LÃ¬ght The Stations of the Cross. De beeldend kunstenaar 
Roland van den Berghe geeft betekenissen aan de drie kleuren van Who's Afraid 
of Red, Yellow and Blue III: het rood staat voor 'de weg', het geel voor 'de 
poort' en het blauw voor 'de troon'. (1 1) Newmans biograaf Thomas Hess maakt 
veel werk van de in de schilderijen aanwezige verborgen symmetrieÃ«n waaraan hij 
een uitleg geeft die hij ontleent aan de Joodse mystiek, waarover Newman veel 
gelezen had. Volgens zijn analyse van Vir Heroicus Sublimis is de plaatsing van 
de zips erop gericht dat ze verbergen dat het symmetrisch is opgebouwd uit een 
centraal vierkant en twee smallere, maar aan elkaar gelijke zijpanelen. Als de vel- 
den van links naar rechts a, h, c, d, e, en f worden genoemd, zijn 

' de  zips intuftief z6 f..) geplaatst dat zij het centrale karakter van het volmaakte 
vierkant c camoufleren (a+b=d+e+fi. Omdat het vierkant een witte, direct in 
het oog springende rand links heeft en een iets donkerder rode [?J rand rechts, 
is dit nog moeilijker te zien, zijn vorm heeft de neiging omin bepaalde verhou- 
dingen met andere vormen op te gaan. Tenslotte wordt door de toevoeging van 
de bleke streep uiterst links, de lengte van het rode veld schijnbaar verkort en 
ook daardoor lijkt het vierkant uit het lood te staan." ( 1  2) 

Mede door deze symmetrieÃ« zouden Newmans schilderijen naar de schepping 
verwijzen. Over Vir Heroicus Sublimis schrijft Hess: 

'Wat er in [gangbare interpretaties] ontbreekt is de rijkdom en de dubbelzin- 
nigheid van Newmans eigen metafoor. Hij had het ontleend aan Genesis, aan 
de scheppingsdaad van de kunstenaar als God en het ontwikkeld tot een vurig 
vibrerende kleurengloed. De geheimzinnige symmetrie die aan zijn structuur 
ten grondslag ligt, die zijn uitgangspunt was op het maagdelijke doek en die 
voor hem een ruimte om te schilderen had geopend, was even onzichtbaar als 
de God op wiens daden zij zinspeelt en van wiens aanwezigheid de Kabbalis- 
ten op een even persoonlijke en hermetische wijze getuigden als N e w m . "  
(13) 

Nu zijn er zeker symmetrie'n in Newmans werk aan te wijzen, ligt het hij zijn ver- 
ticale strepen zeer voor de hand om aan de verticale houding van de mens te den- 
ken, of soms ook aan een lichtstraal, zullen sommigen bepaalde kleuren met be- 
paalde symbolische betekenissen associÃ«re en verwijzen Newmans titels inder- 
daad vaak naar bijbelse of kabbalistische motieven. Toch is zo'n esoterische inter- 
pretatie dubieus. Het aardige in Hess' interpretatie is dat die ons iets in het schil- 
derij laat zien: dat het symmetrisch is opgebouwd. Het probleem is, dat het de he- 
tekenis wil zoeken in iets wat niet te zien is, en wat de toeschouwer die Hess' boek 
niet gelezen heeft ook met geen mogelijkheid kan raden. Als Newman werkelijk 
zoiets ingewikkelds bedoelde, vraag je je af, waarom heeft hij dan hij zijn schilde- 

1 1  in een interview met Wiilem Bruis en Heiko Jessayan, 'Wie is er eigenlijk precies bang voor 
Red, Yellow and Biuw?' in: Jonas, 1 november 1991, nr. 5 

1 2  Thomas Hess, a.w., p. 59-60. 
13 Thomas Hess, a.w, p. 60. 



rijen geen uitleg verstrekt van detekens die hij gebruikte? Een woordenboek voor 
kleuren en strepen, en een grammatica voor hun combinaties? De tekst als een le- 
genda bij het beeld? Als hij die bedoelingen al had. Hess geeft in zijn boek toe, dat 
Newman zelf zich nooit in deze zin over zijn werk heeft uitgelaten. (14) 

5. Een gevoel van plaats 

Nu heeft Newman wel eens een briefje naast zijn schilderijen opgehangen, maar 
daar stond iets heel anders op dan een verklaring van de gebruikte tekens. Het was 
eerder een gebruiksaanwijzing. Het was op zijn tweede tentoonstelling in 1951, 
waar ook Vir Heroicus Sublimis en Cathedra werden vertoond. 'Men heeft de 
neiging om grote schilderijen van een afstand te bekijken. De grote schilderijen op 
deze tentoonstelling zijn bedoeld om van dichtbij bekeken te worden.' De tekst op 
het briefje wilde dus niet zozeer dat je het werk op een bepaalde manier las, maar 
dat je er op een bepaalde manier naar keek. In een interview met Dorothy Seckler 
uit 1962 wordt duidelijk waarom: 

"Iedereen die voor mijn schilderijen staat moet voelen dat de verticale koepel- 
vormige gewelven hem omsluiten, om in een gewaarwording van volledige 
ruimte het besef in hem op te wekken dat hij fc'Ã©ft. (15) 

De 'inhoud' die Newman met zijn schilderijen wilde overbrengen, was een zin- 
tuiglijke en tegelijkertijd emotionele ervaring van ruimte en kleur. Ruimte beteken- 
de voor hem niet een objectief geometrisch volume, maar een gevoelde, volle, 
subjectieve ruimte, die hij opriep door middel van kleur. Die ruimte-ervaring zou 
tegelijk ook een ervaring van de toeschouwer van zijn eigen aanwezigheid moeten 
zijn, van zijn eigen schaal, van het feit dat hij leeft. In een interview met David 
Sylvester heeft Newman zelf zich nog specifieker uitgelaten over de aard van het 
ruimtegevoel dat hij bij de kijker wilde opwekken: hij noemde dat 'een gevoel van 
plaats'. 

"In het schilderen is het mij erom te doen, dat het schilderij de mens een gevoel 
van plaats geeft: dat hij weet dat hij er is, zodat hij zich van zichzelf bewust is. 
In die zin is hij verwant met mij wen ik het schilderij maakte omdat ikzelf er in 
die zin was. En een van de aardigste dingen die iemand ooit over mijn werk 
heeft gezegd was toen jijzelf zei dat je een gevoel van je eigen schaal kreeg, 
wen je voor mijn schilderijen stond. Ik denk dat je dat bedoelde, en dat heb ik 
geprobeerd te doen. Dat de kijker die voor mijn schilderij staat weet dat hij er 

14 Thomas Hess.a.w., p. 46. Ook als Newman dat wei had gedaan, had ik die informatie van 
wirfeiachtige waarde gevonden. ikvind niet dat je de intentiesvan de kunstenaar bij de inter- 
pretatie van het werk mag negeren- elke informatie die je iets in het werk laat zien, is van 
waarde Maar aan de uitspraken van de maker mag dezelfde eis worden gesteld als aan alle 
andere commentaren: dat ze je ook echt iets in het werk laten zien. Zie hiervoor Rihard Woil- 
heim, Paintfnq as an Art. Princeton 1987, p 91. 

15 Barnen Newman, Selected Wrltings andlnterviews. New York 1990, p. 250. 



is. Voor mij heeft het gevoel van plaats niet alleen een mysterie, maar ook die 
betekenis van een metafysisch feit. Ik ben het episodische gaan wantrouwen, 
en ik hoop dat mijn werk het effect heeft dat het iemand net als mij het gevoel 
van zijn eigen totaliteit geeft, van zijn eigen afionderlijkheid, van zijn eigen in- 
dividualiteit, en tegelijkertijd van zijn verbinding met anderen, die ook afzon- 
derlijke wezens zijn." (16) 

Een dergelijk gevoel van plaats ervoer hij zelf in 1949, toen hij in Ohio een bezoek 
bracht aan de Indiaanse aarden wallen. Als je daar naar kijkt, zei hij later tegen 
Thomas Hess, 'dan voel je, Hier benik, hier, en daar buiten is chaos, natuur, ri- 
vieren, landschappen ... Maar hier krijg je een gevoel van je eigen aanwezigheid 
... Ik ging me bezig houden met het idee dat ik de kijker aanwezig wilde maken: 
het idee dat 'De Mens Aanwezig Is'.' (17) Hij schreef er zelf een korte tekst over, 
waarin hij het gevoel van plaats nadrukkelijk ook een fysieke gewaarwording van 
tijd noemt. (18) Titels als Here, Be en Not There -Here geven op heel simpele 
wijze aan dat Newman door middel vanzijn visuele middelen iets over wilde dra- 
gen van wat voor hem een sublieme ervaring moet zijn geweest. Over de titel Vir 
Heroicus Sublimis zelf zei Newman tegen David Sylvester: 

"In titels probeer ik het complex van emoties op te roepen waaronder ik ver- 
keerde: bijvoorbeetde, met Ã©Ã van de schilderijen, dat ik Vir Heroicus Subli- 
mis noem, dat de mens subliem kan zijn of is in zijn besef van zijn bewust- 
zijn." (19) 

6. Het beeld als gebeurtenis, de tekst als instructie, het kijken als 
beweging 

Titels hebben bij Newman dezelfde functie als indertijd zijn briefje aan de muur bij 
Betty Parsons: ze geven niet de betekenis van het werk, maar zijn een gebruiks- 
aanwijzing die aangeeft hoe je zou kunnen kijken. Een titel is volgens Newman 
een metafoor voor een emotie, die de kijker op het goede spoor moet zetten. Het 
beeld zou voor de kijker een emotionele gebeurtenis meoten worden, naar New- 
man hoopte een sublieme ervaring, niet aangeduid, maar in scene gezet, uitgelokt, 
opgeroepen door het schilderij. Maar een gebeurtenis wordt het beeld alleen, wan- 
neer het kijken geen identificatie of lezen, maar een lichamelijke, zintuiglijke en af- 

16 David Sylvester, interview bij 'The Ugly Duckiing' in: Michael Auping, Abstract Expressionism. 
The Cr'iticaiDevelopments. New York 1987. p. 144. 

1 7  Thomas Hess, a.w., p. 62. Hess verbindt Newmans gevoel van plaats met het Joodse Ma- 
kom, de plaats waarin God aanwezig is, een interpretatie die wordt gesteund door een tekst 
die Newman schreef ter begeleiding van een ontwerp voor een synagoge (1963); volgens 
Hess is dit de enige plek waar hij zich expliciet uitlaat over een mogelijke mystieke achter- 
grond van zijn werk, namelijk door te verwijzen naar de Zimzurn, een 160 eeuwse Kabbalisti- 
sche versie van het scheppingsverhaal. (p. 62-3; 71-2, 95-9) 

1 8  Newrnan, 'Ohio 1949' in: Newman, a w., p. 174-5. 
1 9  David Sylvester, a.w., p. 145. 



fectieve beweging is. 
Kijken is op allerlei manier mogelijk: het kan een functioneel registreren zijn 

van visuele gegevens in dienst van het lopen, pakken, oversteken of kozijnen 
schilderen. Het kan een afstandelijkvisueel contempleren zijn. Maar kijken is nog 
veel meer. Er is ook een tastend en een strelend kijken, een borend, een starend en 
een dromend kijken. Er is een kijken waarbij de kijker zich distantieert van het oh- 
ject van waarneming, maar ook een kijken dat open en kwetsbaar is en emotioneel 
verwikkeld in wat het ziet. 

Kijken is complex. Daarop wijzen ook de onderscheidingen die kunsttheoretici 
en -historici maken, waarbij meestal een meer dagelijkse visuele omgang met het 
zichtbare tegenover een esthetisch gevoeliger manier van zien wordt geplaatst. We 
kunnen denken aan Imdahls verschil tussen het 'herkennende' en het 'ziende' zien. 
waarbij het eerste in het schilderij objecten of symbolen identificeert, terwijl het 
laatste naar de ritmes en relaties tussen de kleuren, de vlakken en de lijnen kijkt. 
(20) Een andere differentiatie, die als een onderverdeling van het 'ziende zien' kan 
worden opgevat, is Ehrenzweigs psychoanalytische onderscheiding tussen het be- 
wust gerichte en puntige, ontledende 'analytische' kijken enerzijds, en het vagere, 
ongerichte 'syncretistische' zien anderzijds. Het analytische kijken ontwaart de al- 
gemene compositorische structuur van het schilderij, het syncretistische is minder 
vormgericht, erratisch, maar levert volgens Ehrenzweig re'ler en tastbaarder in- 
drukken op. (21) 

Het syncretistische kijken lijkt op een afwezig staren, dat vergeleken met het 
bewuste denken en kijken 'leeg' schijnt, maar dat niet is. Zelfs afwezig staren is 
meestal niet leeg: ook als je niet bewust naar iets kijkt, maar wegdroomt, 'zie' je, 
als het ware op de rand van je bewustzijn, nog vaag kleurvlekken. Ook als je leest 
registreer je, buiten het boek waar je aandacht op gericht is, nog de in elkaar over- 
lopende kleuren van de tafel, de vloer of het raam. Op de rand van je blik zijn de 
vormen visueel niet scherp van elkaar onderscheiden, net zo min als wat je als 
'buiten' ziet, gescheiden is van het 'nabeeld', de kleuren die 'op het netvlies hlij- 
ven hangen' als je de ogen sluit Dat maakt volgens Ehrenzweig de ogenschijnlijke 
leegte van de ongerichte blik tot voedmgshodem voor het ontstaan van nieuwe 
vormen, de starende blik tot een buitengewoon gevoelig waarnemingsinstrument. 

"Hoe vaak hebben we niet gezien hoe een kunstenaar plotseling, zonder duide- 
lijke reden, op de plaats stopt, temgstapt van zijn doel en ernaar kijkt met een 
merkwaardige lege blik? Wat er gebeurt is dat de bewuste Gestalt niet kan 
kristalliseren. Niets lijkt in hem op te komen. Misschien dat het een of andere 
detail voor een ogenblik oplicht, om vervolgens weer in de leegte weg te zin- 
ken. Gedurende deze mentale afwezigheid lijkt er een onbewust scannen plaats 
te vinden. Plotseling komt er a h  vanuit het niets een of ander storend en tot 
nog toe onopgemerkt detail in het zicht. Het had op een of andere manier het 

20 Zie Max Imdahl, Bildautonomie und Wirklichkeit, Zur theoretischen Begrundungmoderner 
Malerei. Mmenwald 1981 ; en Oskar Batschmann, EinfÅ¸hrun in die kunstgesohichtliche 
Hermeneutik. Die Auslegung von Bildem. Darmstadl 1984. 

21 Anton Ehrenzweig, The Hidden Order of Aft. A Study in the Psychology of Artistb Imagina- 
tion London 1967. 



evenwicht van het geheel in de weg gestaan, maar was nog niet ontdekt. De 
schilder staakt opgelucht ajn schijnbare werkeloosheid. Hij gaat temg naar zijn 
doek en brengt de noodzakelijke retouchering aan." (22) 

Je hoeft geen schilder te zijn om zo te kijken: wie wegdroomt boven een boek doet 
in feite hetzelfde, zonder er, zoals de schilder, gebruik van te maken. En als je 
voor Vir Heroicus Sublimis staat, komt het rood juist als je even niet oplet als een 
mist op je af, juist dan lijk je even in het rood te staan, in plaats van ervoor. Wat ik 
'kijken als beweging' noem, springt zo van het 'herkennende' naar het 'ziende 
zien', van het 'analytische' naar het 'syncretistische' zien; het gaat van het geheel 
naar de delen en weer terug, van de voorgrond naar de achtergrond, en geeft zich 
rekenschap van de visuele contrasten en de harmonie'n van het beeld. 

Dit kijken is dus niet alleen complex, maar ook actief: noch uitsluitend een 
conceptueel bepaalde restpost, zoals we het tegenkomen in de opvatting die meent 
dat wij alleen bergen zien omdat wij over het woordt 'berg' beschikken (23); noch 
een onproblematisch en oorspronkelijk opnemen van wat er is, maar een gediffe- 
rentieerde, en op veel verschillende manieren door codes en conventies bemiddel- 
de, organiserende activiteit. 

Verschillende wijzen van kijken leiden tot verschillende vormen van beeldor- 
ganisatie, zoals verschillende vormen van beeldorganisatie verschillende wijzen 
van kijken oproepen. Norman Bryson maakt zo een onderscheid tussen de regard 
en de coup d'oeil, of de gaze en de glunce, wat we zouden kunnen vertalen met 
de 'starende' en de 'steelse blik'. (24) De eerste is waakzaam, bazig en 'spiritu- 
eel', de tweede ondermijnend, onwillekeurig en wanordelijk. De eerste probeert 
vast te houden wat telkens dreigt te ontsnappen; destilleert de blijvende vorm uit 
het vloeiende proces, penetreert, doorboort en fixeert. De tweede vertoont ook 
agressie, maar laat de uitbarsting van activiteit volgen door een onderbreking van 
het zien, 'een reeks van pieken doorsneden door dalen van onoplettendheid wan- 
neer het zelf, bijkomend na de uitbarsting vanzijn activiteit en met tijdelijk uitge- 
putte hulpbronnen, zich uit de buitenwereld terugtrekt in een apartheid waarop ge- 
zinspeeld wordt, maar die geen vaste definitie heeft.' (Het begrip van Brysons in- 
teressante onderscheiding wordt nogal gehinderd door diens hermetische taalge- 
bruik.) De gaze is 'langdurig, contemplatief, bekijkt het gezichtsveld van een ze- 
kere distantie, door een rustig interval heen'; de glance is 'een vluchtige of zijde- 
lingse blik waarvan de aandacht altijd anders is, die verschuift om zijn eigen be- 
staan te verbergen en die in staat is om officieuze, sub rosa boodschappen van 
vijandigheid, samenspanning, rebellie en lust te dragen'. De gaze wordt opgeroe- 
pen door een een lineair perspectief, maar meer nog door de narratieve beeldorga- 
nisatie waarin een handeling op een enkel waargenomen moment in een beeld be- 
vroren lijkt te zijn, zoals in Titiaans Bacchus en Ariadne. De glunce wordt be- 
lichaamd in de beweeglijke, niet in Ã©Ã blik samen te vatten calligrafische penseel- 

22 Anton EhrenzweÃ¬g a.w., p. 24-25. 
23 Ik wil niet zeggen dat dat onwaar is, maar wel bestrijden dat dat het enige is wat we over het 

kijken zouden kunnen zeggen. 
24 Dit is dan een ander staren dan de afwezige syncretislische blikvan Ehrenzweig. 



streken van de klassieke Chinese en Japanse schilderkunst. (25) Maar voor ik inga 
op de manier waarop dergelijke verschillende manieren van kijken en verschillende 
vormen van beeldorganisatie in Vir Heroicus Sublimis te zien zijn, wil ik de rol 
van de interpreterende tekst bij het 'kijken als beweging' bespreken. 

7. Een praktische demonstratie 

De gebruiksaanwijzing (Newmans briefje aan de muur, de titels van zijn schilde- 
rijen) is het begin, de feitelijke interpretatie is een praktische demonstratie ervan. 
Samen vormen ze de instructie. Zoals een schaatsinstructeur naeen uitleg over 
houding en balans een stukje voorschaatst, geeft de interpretator een proeve van 
zijn kijken in zijn tekst. En net zoals de bewegingen van de instructeur wel erg 
mooi zijn om naar te kijken, maar je ze pas snapt als je zelf motorisch de slag te 
pakken hebt, geldt dat ook voor dit soort interpretatie. Je kunt een interpretatie le- 
zen, maar ze wordt pas reÃ«e als je voor het schilderij staat en ziet dat dit ook echt 
zo werkt. Net als in de schaatsinstructie word je tot een beweging uitgenodigd, een 
visuele beweging over het doek - en de kans is groot dat je het liever op een andere 
manier probeert. 

In een zeer verhelderende inleiding over de relatie tussen woorden en beelden 
schrijft Michael Baxandall dat wat we doen als we over een bepaald schilderij 
schrijven, in feite geen beschrijven is. Het beeld is meestal (bijvoorbeeld in een 
reproductie) voor de lezer aanwezig, wat de betekenis van onze woorden veran- 
dert. 'De hond is groot' betekentiets anders wanneer we de hond voor onze ogen 
hebben dan wanneer dat niet het geval is. In het laatste geval brengt de zin infor- 
matie over de hond over. In het eerste geval is het een mededeling over iets in de 
hond waar we de aandacht op willen vestigen: wenoemen het groot zijn van de 
hond omdat het belangwekkend is. Daarom is een beeldbeschrijving volgens Ba- 
xandall in feite een demonstratie. (26) 

Die demonstratie is praktisch. Wat ze laat zien is niet zozeer wat het werk be- 
tekent, zoals een leesverslag zou doen, maar eerder hoe je ernaar zou kunnen kij- 
ken. Voorzover daar codes of conventies voor bestaan, horen die tot het praktisch 
bewustzijn. Norman Bryson gebruikt dat begrip ten aanzien van codes die niet, 
zoals iconografische symbolen of verkeerstekens, expliciet en eenduidig gecodifi- 
ceerd zijn: de connotatieve codes met betrekking tot lichaamshoudingen, gezichts- 
uitdrukkingen of kleding die we volgens hem gebruiken als we in een schilderij 
betekenis hechten aan formele opposities als rechikrom, verticaalIniet-verticaal of 
expansidcontractie. Het gaat hier om een vorm van stilzwijgende kennis, die de 
bezitters ervan niet kunnen formuleren, omdat ze niet te scheiden is van het con- 
crete geval waarop ze van toepassing is en wordt geleerd door middel van voor- 
beelden. (27) 

25 Norman Biyson, Vision andpainting. The Logh of the Gaze. NBW Haven and London 1983, p 
93-4. 

26 Michael Baxandall, a.w., p. 9. 
27 Norman Btyson, a.w., p. 70 e.v. Ook dit is nog een vormvan kijken als lezen. Voor een 

vergelijkbare aanpakzie Mieke Bal, Verf en Verderf. Lezen m Rembrandt. Amsterdam 1990. 



Voorzover er in Newmans schilderijen rudimentaire tekens zijn aan te wijzen - 
zoals de verticale positie van de zip die aan de verticale houding van de kijker her- 
innen - gebruiken we die comotatieve codes die Bryson noemt. Maar ergens laten 
ze ons in de steek. Bryson kon zijn formele opposities koppelen aan vertrouwde 
situaties, omdat hij figuratieve kunst bespreekt. 'Recht' en k o m '  slaan bij hem op 
gelaatstrekken of houdingen waarvan we de recht- of kromheid op grond van 
oraktische kennis kunnen internreteren. In abstracte kunst ziin het vlakken en lii- 
;en die recht of krom zijn: als dat als betekenisvol wordt eiaren is dat minder d 

omdat we bijvoorbeeld 'recht' met rechtlijnigheid en 'krom' met slinksheid asso- 
ciÃ«ren dan omdat de rechte en de kromme lijnen samen een visuele spanning op- 
leveren. De betekenisvorming is dan voor een groot deel afhankelijk van het visu- 
ele effect van formele relaties, en daarvoor ontbreken zelfs de impliciete, maar so- 
ciaal verankerde codes, de praktische kennis waar Bryson het over heeft. 

Het enige dat de kijker voor de interpretatie nog ten dienste staat is zijn prakti- 
sche vaardigheid: zijn impliciet weten hoe hij naar het werk zou kunnen kijken, in 
plaats van wat hij erin kan lezen. De ontwikkeling van die vaardigheid heeft een 
conventionele, maar ook een technische en zelfs een zintuiglijke kant. Ze impliceert 
al dan niet bewuste opvattingen van makers en kijkers over wat kunst is, maar ook 
praktische technische kennis omtrent kleurgebruik, compositie en materiaal, en een 
visuele gevoeligheid die de kijkers in de loop van jaren van ervaring met beeldende 
kunst ontwikkelen. De regels die daar voor gelden, en die (vaak retrospectief) ge- 
vormd worden in een ambachtelijke praktijk van het schilderen en een kritische 
praktijk van het kijken en bespreken, zouden we ook codes kunnen noemen, als 
we daarbij onthouden dat ze geen tekens aan betekenissen koppelen, maar aanwij- 
zingen vormen voor de praktische omgang met een schilderij en de daadwerkelijke 
betekenisvorming aan de kijker overlaten. 

8. Het kijken als interpretatie 

En wat gebeurt er als je naar Vir Heroicus Sublimis kijkt? Van alles tegelijk. Dit 
ogenschijnlijk sobere en formele schilderij zit vol heftige en subtielere visuele 
spanningen die het in beweging brengen. 

Bijvoorbeeld: de manier waarop elk van de strepen in het veld staat, maakt het 
onmogelijk de strepen op een overzichtelijke en eenduidige manier ten opzichte van 
het veld te plaatsen. Elke streep heeft, door de kleur en de manier waarop ze ge- 
schilderd is, een ander effect op het aangrenzende rood. Op sommige plekken 
heeft het rood een zekere diepte, zoals aan weerszijden van de oranjerode zips, op 
andere plekken is bet plat, zoals naast de bruine zip, terwijl de felheid van de witte 
zip het rood een klein beetje minder rood maakt. De twee oranjerode strepen staan 
in het rood, de witte onderbreekt het rood, de bruine staat op een vlak tussen het 
rood. Daarom is het moeilijk het beeld in een visueel overzicht te vatten. 

Het rood komt bovendien op je af, zeker als je kijken door de visuele onover- 
zichtelijkheid in staren overgaat, Het is een heel tastbare, dichte kleur, een rode 
mist. Het centrale deel komt daarbij nog iets meer op je afdan de twee zijpanelen. 
Maar de manier waarop blijft ingehouden, je blijft het doek tegelijkertijd als een 



muur zien. Een op afstand gehouden dreiging, zou je kunnen zeggen: de klassieke, 
Burkiaanse definitie van het sublieme. 

In dat rood snijdt dan nog een keer de witte zip. De witte zip doet veel dingen 
tegelijk. Door zijn plaatsing maakt hij het schilderij asymmetrisch. Hij werkt ver- 
blindend en doet pijn aan de ogen. Hij genereert, zoals David Sylvester schreef, 
een enorme spanning en snijdt door de kijker heen, maar tegelijkertijd is het wit als 
onderbreking van het dichte brandende rood ook een verademing. Het rood is on- 
doorzichtig, blind en daardoor benauwend; het wit geeft reliÃ« aan de ruimtelijke 
werking ervan en voorkomt dat je er visueel in verdrinkt 

Een tekst als de bovenstaande vormt zoals gezegd een instructie, een gehruiks- 
aanwijzing gecombineerd met een praktische demonstratie. De kijker die deze na 
probeert te doen kan tot de conclusie komen dat het voor haar of hem zo niet 
werkt: dat zij of hij de wedstrijdslag van de instructeur beter kan inruilen voor een 
toerslag of de ouderwetse zwierige friesedoorloperslag. Als we teruggaan naar 
Thomas Hess, dan zag hij in Vir Heroicus Sublimis vooral, ondanks de wanorde, 
de orde van de symmetrie. Omgekeerd ziet de kunstenaar Alan Kaprow ondanks 
de orde juist de wanorde: 

'De vloed van volstrekte chaos, van louter kleur die ons overstroomt, van lij- 
nen die in splinters uiteenvallen en verdwijnen in de vibrerende zondvloed, is 
de 'verschrikking' waarnaar Newman verwijst als hij over zijn werk spreekt, 
en het 'abstract sublieme' dat Robert Rosenblum waarnam. Deze verschrikking 
en hartstocht dringt ons evenzeer door merg en been, brengt ons emotioneel 
evenzeer in verwarring, als wat dan ook van Pollock: het is de keerzijde van 
dezelfde medaille, en ze ontmoeten elkaar in het midden. Pollock barst uit in 
razernij, om dan de hemel in te branden. Newmnn begint met de beproeving 
van een belofte van een volmaakte visie in een kalme, ongerimpelde wereld, en 
eindigt in een aardbeving." (28) 

Het verschil is een kwestie van kijkend interpreteren, een kwestie van een kijkend 
laten overwegen van het ene of het andere. Volgens mij - maar ook dat is een 
kwestie van interpretatie - barst de aardbeving nooit helemaal uit. Ze blijft, zij het 
ternauwernood, bedwongen. Wat het schilderij doet, is ons kijken ontregelen, 
maar tegelijkertijd sturen. Het speelt de gaze uit tegen de glance. Je raakt het 
overzicht kwijt, er komt een chaotisch en brandend rood op je af. Maar het rood 
blijft ingehouden, en in de chaos zorgt de witte zip voor een elementaire oriÃ«ntatie 
niet als overzicht, maar als verstandhouding. Het beeld genereert een spanning 
tussen betrokkenheid en distantie, tussen overzicht aan de ene kant, verlorenheid 
en chaos aan de andere kant, en tenslotte een gevoel van plaats. 

Zo houw je, al kijkend, een visuele constructie op. Een constructie die ge- 
steund, gestut en geschraagd wordt door de taal; maar ook door andere schilderij- 
en, door compositieschetsen en kieurstudies, en door praktische oefening en tech- 
nische ervaring, zoals ik die zelf niet heb, maar bijvoorbeeld een schilder of r a -  
taurateur die wel bezit. En hoewel ze voor iedereen anders zal zijn, is ze niet wille- 

28 Alan Kaprow, 'Impurily' in: ArtNews 61, January 1963, p. 55. 



keurig. De visuele constructie staat niet als subjectief idee tegenover de objectieve 
materialiteit van het werk, maar is daar nauw mee verbonden. 

We kunnen uit de bovenstaande 'demonstratie' van Vir Heroicus Sublimis ook 
conclusies trekken ten aanzien van de restauratie van Who's Afraid of Red, Yellow 
and Blue JIJ. Niet omdat het om inwisselbare schilderijen zou gaan. Who's Afraid 
of Red, Yellow and Blue I11 is een ander schilderij dan Vir Heroicus Sublimis, 
omdat het rood een andere tint heeft, en zich bovendien anders gedraagt wanneer 
het is vastgespeld tussen een blauwe en een gele streep, dan wanneer het wordt 
doorsneden door een vijftal, in kleur niet zo sterk contrasterende strepen. We kun- 
nen zelfs stellen dat Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III na de restauratie 
een ander schilderij is dan daarvoor, omdat m6t de oorspronkelijke olieverflagen, 
de diepte en de zindering van het rood verloren zijn gegaan. Anders dan in de dis- 
cussie over de restauratie wel is gesuggereerd, is er bij Newmans werk geen 
scheiding aan te brengen tussen de artistieke boodschap en de ambachtelijke tech- 
niek waarmee deze tot stand moet komen, kunnen hele kleine veranderingen in vi- 
suele werking grote gevolgen hebben, en kan het gebruik van een ander materiaal, 
zoals een minder transparante verf, haar een ander karakter geven. Daarom was 
Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III als concept niet iets anders dan Who's 
Afraidof Red, Yellow and Blue III als materie. En daarom is het schilderij dat nu 
te zien is, niet langer Who's Afraid of Red, Yellow and Blue UI. Laten we dit 
stoffelijk overschot maar in een depot begraven. 


