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Het  ongezienein beeldomvat, zoals de 
ondertitel vermeldt, vier essays over her 
stilleven Met  deze essays wil Bryson in- 
tervenieren in de vigerende benaderingen 
van het  stilleven binnen de kunstgeschie- 
denis. Wat hierin veelal wordt geschuwd 
ofvoor niet-wetenschappelijk doorgaat, is 
naarzijn mening het interpreterenvan het 
stilleven "Terwijl erin de twintigsteeeuw al 
heel wat tentoonstellingen aan stillevens 
gewijd zijn, evenals catalogi en mono- 
grafieen die zich bezighielden met chro- 
nologieen, afkomst en connaisseurschap, 
is er niettemin van de interpretatievan stil- 
levens weinig terecht gekomen. (...) Her 
stilleven is ronduit onvoldoende gein- 
terpreteerd " (p 8-9) Deze leemte zou voor- 
ai te wijten zijn aan het feit dat het stille- 
ven van oudsher tot de laagste categorie 
van de schilderkunst is gerekend. O f  deze 
waardering terecht of onterecht is, is voor 
Bryson niet de vraag die op de voorgrond 
staat. Veeleer tracht hij via zijn interpreta- 
t fe  van het sulleven te komen tot een ver- 
klaring van de geringe waardering ervan 

D e  essays van de bundel zijn getiteld' 
'Xenia', 'Rhopografie', 'Overvloed' en 'Stil- 
leven en 'vrouwelijke ruimte". Het eerste 
essay behandelt de xenia, de afbeeldingen 
van voorwerpen als vruchten, broden, ka- 
raffen, schotels, vissen, wild, die ais frag- 
menren van decoratieve schema's uit de 

Oudheid zijn overgeleverd. Voor een dui- 
ding hiervan wendt Bryson zich onder 
meer tot de fmaginesvan Philostratus. De 
tekst van Philostratus bestaat uit beschrij- 
vingen van schilderijen, waaronder m e e  
stillevens. De eerste beschrijving betreft 
vruchten en etenswaren als honing en 
melk, die allemaal zonder tussenkomst 
van arbeid zijn voortgebracht. Anders 
gezegd: het betreft hier beelden waarin de 
cultuur als werk is genegeerd ten gunste 
van "de natuurlijkheid van de natuur" 
Dit betrekt Bryson op de sociale functie 
van de xenia. Vruchten, honing, melk en 
ander onbewerkt voedsel zijn etenswaren 
die de gasten van het huis kregen o m  voor 
zichzelf klaar te maken. Dit was onderdeel 
van de ceremonie waarin de vreemdeling 
(de xenos) in het huishouden werd opge- 
nomen. De gast kon aldus zijn eigen voed- 
sel bereiden, hetgeen getuigde van respect 
voorzijn zelfstandigheid binnen het huis- 
houden. De gast is niet afhankelijk van de 
gastheer, maargelijkwaardig aan hem. Lu- 
xueus opgediste schotelszouden de sociale 
verschillen benadrukken. De rauwe, onbe- 
werkte etenswaren plaatsen de gastheer en 
de gast in een zelfde, gelijkwaardige posi- 
tie, zonder verschil in sociale welstand I n  
de plaats daarvan treedt een gedeelde 
afhankelijkheid tegenover de overvloed 
van de natuur. 

Philostratus' rweede beschrijving gaat 
in tegengestelde richting. Terwijl in zijn 
eerste beschrijving de tekens van cultuur 
opgaan in de natuur, voert in z i p  tweede 
beschrijving alles weg van de natuur  naar 
een tafelcultuur met allerlei verfijnd be- 
reid voedsel. Via meerdere overgangen van 
natuur naar cultuur vormen zij d e  twee 
tegengestelde opvattingen van welvaart. 
Aan de ene kant de "idylle van de onver- 
sierde, pre-culturele natuurdievoorafgaat 



aan sociaal verschil en hierarchie" (p.29- 
30), aan de andere kant verfijning en 
sociale verdeeldheid die tot uiting komt in 
het vertoon van rijkdom en macht Aan de 
hand van deze twee polen, "de uitersten 
van natuur en cultuur", en met name de 
overgangen daartussen, interpreteert Bry- 
son de overgeleverde xen~a, de atbeeldin- 
gen op de fresco's en vloermozaieken uit 
Pompeii en Herculaneum. De getrapte 
overgang van "het primitieve en rustieke 
naar verstedelijking en (over)verfnning 
(p.49) krqgt hier gestalte in een overgang 
van werkelqk naar onwerkelijk, naar een 
steeds verder doorgevoerde simulatie en 
trompe-l'oeil (imitatie-marmer, geschil- 
derde lambrizeringen en  pilasters, enzo- 
voort). Deze analyses van de verschuiving 
en werking van de schijn behoren tot de 
momenten m het boek waarin uitvoerig 
op de werken zelf wordt ingegaan Helaas 
fungeren deze analyses slechts als opstap 
voor een interpretatie van de beelden als 
visuele ideologieen. De onderliggende 
structuur van deze interpretatie blijft uit- 
eindelijk die van vorm en inhoud (hier 
bepaald als ideologie), een structuur die 
Bryson nier ter discussiestelt Terwijl toch 
devraag gesteld kan worden ofhiermee de 
eigen (zijns)dimensie van her beeld niet 
over het hoofd wordt gezien. 

Het essay 'Rhopografie' behandelt het 
stilleven in zijn verhouding tot de 'Ã•nega 
lografie", "de afbeelding van de grote din- 
gen die in de wereld plaatsvinden, zoals de 
legenden van de goden, de gevechten van 
de helden en de crises in de geschiedenis" 
(p.60), alles waaraan een belangrijkheid 
wordt toegekend. Het ongeziene in beeldis 
de vertaling van Lookingatthe Overlooked, 
welke titel vooral in dit essay, 
'Rhopognfie', wordt verhelderd. Rhopos is 
het triviale, het overbodige, dat wat over 

het hoofd wordt gezien "Het stilleven ver- 
kent dar war door 'belangrijkheid' onder 
de voet gelopen wordt Het let op de 
wereld die genegeerd wordt door de men- 
selijke neiging om iets groots te schep- 
pen." (p.60-61) In d n  verband gaai Bry- 
son in op de stillevens van onder andere 
Cotin, ZurbarÃ¡ en Caravaggio In plaats 
van het unieke en belangrijke neemt Co- 
tÃ¡ de "verwaarloosbare" inhoud van een 
provisiekast (h cantarero) tot onderwerp 
van zijn schilderen. In de ceintarero zijn de 
etenswaren aan touwtjes opgehangen, het- 
geen Bryson duidt als teken dat zij niets te 
maken hebben met hun rol als voedsel 
"Hun belang als voedingsmiddel wordt 
vervangen door hun belang als mathema- 
tische vorm," (p.65) Zoals in Kweepeer, 
kool, meloen en komkommer, waarin Bry- 
o n  wijst op wiskundige vormen als de 
bol, deellips, de hyperbool. Met deze vor- 
men schept CotÃ¡ een ruimte die los staat 
van alles war met het lichaam te maken 
heeft, de tastbare ruimte waar we de din- 
gen - een mes, een bord, erenswaren - met 
de hand vastpakken Dit bevestigt wat 
Bryson in eigentijdse bewoordingen eer- 
der over het stilleven zei: "Door stelling te 
nemen tegen het antropocentrisme van de 
'hogere' genres, valt het stilleven de cen- 
trale plaats, de waarde, het belang en het 
prestige van het menselijke subject aan. 
Lichamelijke uitsluiting is daarbij slechts 
een van de manieren om de waarde van de 
mens als middelpunt van de wereld (..J 
onderuit te halen". (p.59) 

Niettegenstaande zijn gebruik van 
wiskundige vormen en het uitbannen van 
de lichamelijke ruimte, blijft er  in de 
stillevens van CotÃ¡ een verwijzing naar 
een alledaagse ruimte - de provisiekast Â¥- 

een verwijzing die in  de stillevens van 
Caravaggio zou ontbreken. Hier voert Bry- 



son het onderscheid in tussen representa- 
tie en presentatie Representatie betreft 
' de  herhaling van wat al aanwezig is, een 
uitbeelding van de werkelijkheid zoals we 
die al kennen". (p.76) Maar in de stille- 
vens van Caravaggio zou het gaan om pre- 
senrane, in de zin dat de werkelijkheid die 
getoond wordt alleen binnen het schilden) 
bestaat. In plaats van een verdwijnpunt 
'achter' het doek (het schilderij als venster 
dat uitziet op de wereld), komen in de 
betreffende werken van Caravaggio de 
voorwerpen naar voren, wordter van iede- 
re herkenbare omgeving geabstraheerd en 
ontstaat er aldus een "zuiver esthetische 
ruimte" De trouw van Corin (en Zurba- 
rÃ¡n aan de concrete werkelijkheid maakt 
deel uit van zijn "opvatungvan de schilder- 
kunst als oefening in nederigheid. (...) Het 
voortdurend teruggrijpen op gewone din- 
gen is een teken van soberheid en zelfbe- 
heersing" (p.761, wat dan uiteraard klopt 
met het kloosterleven dat CotÃ¡ leidde. In 
Caravaggio's stillevens gaat het daarente- 
n "om het vermogen van de kunst en 
van de kunstenaar om een in wezen be- 
scheiden rak van de schilderkunst te ver- 
heffen tot een heroisch niveau" (p.78) De 
rhopografie ziet Bryson aldus verworden 
tot megalografie. Maar hier betreft het 
megalografische kennelijk niet meer al- 
leen her onderwerp van het schilderen, 
maar raakt het verward met dat wat Bry- 
son als presentatie omschreef. In her ver- 
lengde van de presentatie, wat hier wil 
zeggen het "veredelen" en "verheffen" van 
zoiets als een gewone fruitmand, worden 
vervolgens ook de stillevens van het mo- 
dernisme geplaatst, in welk verband CÃ© 
zanne en Juan Gris worden genoemd. In 
tegenstelling tot de rhopografie ligt hier 
het accent op een manier van schilderen 
en niet o p  war er geschilderd wordt. Zoals 

in het Stilleven met appels van CÃ©zanne 
waarin volgens Bryson de schikking van 
de vruchten uitsluitend de compositie van 
het schilderij dient, en erslechts een "esthe- 
tisch schouwspel" is beoogd, 

Het  (allengs meer normatieve) onder- 
scheid dat Bryson aldus tracht aan te bren- 
gen tussen rhopografische en megalografi- 
sche tendenzen doet geforceerd aan, zeker 
wanneer vervolgens de werken van Char- 
din in deze termen worden opgevoerd als 
contrast met stillevens als die van CÃ©zanne 
Waar Bryson bij CÃ©zann een gebrek aan 
aandacht voor de materiele, alledaagse we- 
reld bespeurt, is dit juist het onderwerp 
van Chardin Zijn werk "is erop ui t  deel te 
nemen aan de platvloerse werkelijkheid, 
niet om die te zuiveren of spectaculair te 
maken" War eerder naar aanleiding van 
de Imagines van Philosrratus aan de orde 
kwam,geldt ookhier. In deuthema's van ka- 
meraadschappelijkheid en menselijke om- 
gang" die de stillevens van Chardin door 
middel van het voedsel wener uit te druk- 
ken, zijn deze werken uiting van een 
gevoel voor menselijke gelijkheid". (p.94) 
Maar ook voor deze stillevens is d i t  een te 
ongecompliceerde voorstelling van zaken 
n het volgende essay, 'Overvloed', blijkt 
alles minder eenvoudig doordat macht en 
klasse die idee van gelijkheid compliceren 
Het betoog van Bryson zelf wordt hiermee 
echter voorspelbaarder en verklarender. 

Tegen de achtergrond van de welvaart 
n de Nederlanden tijdens de zeventiende 
eeuw worden in dit essay de Nederlandse 
stillevens (de bloem- en pronkstillevens) 
mt deze njd behandeld. Dat het in deze 
werken om een vertoon van materiele rijk- 
dom en niet om de overvloed van de na- 
tuur gaat, blijkt volgens Bryson uit het 
gegeven dat er, bijvoorbeeld in her geval 
van Vaas niet bhmen van Ambrosius Bos- 


