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Het geluk historicus te zijn. 

Mijn leven lang heb ik me verdiept in de geschiedenis, met de kunsten als brand-
punt van mijn aandacht. Dat heeft me een rijk en gevuld bestaan gegeven. Ik heb 
me nog nooit ook maar een minuut verveeld. Ik ben dus een gelukkig mens. En zal 
dat blijven, want ook achter de magische grens van de pensioengerechtigde leeftijd 
wachten me nieuwe onderwerpen om uit te zoeken, en duizend vragen waarop ik ant-
woord moet proberen te vinden. Tegelijkertijd weet ik dat al die vragen weer nieuwe 
vragen oproepen. Ik heb geleerd dat als de essentie van de historische wetenschap te 
zien: altijd verder, steeds beter, en nooit de moed opgeven om de waarheid over de 
kunsten en de werkelijkheid waarin zij een plaats hebben te achterhalen. Kunst en 
geschiedenis zijn altijd dichtbij. Een wandeling door een onbekende stad is altijd een 
ontdekkingstocht, het begin van een nieuw avontuur. De historische lagen worden 
langzaam zichtbaar voor wie met kennis en aandacht kijkt. 

Je kunt het werk van de historicus vergelijken met dat van de detective. Je hebt al-
leen veel minder te maken met criminaliteit. Maar je zoekt net als de rechercheur, en 
even geduldig en nauwkeurig, naar aanwijzingen, en wel over hoe een kunstwerk tot 
stand is gekomen, en je zoekt naar circumstantial evidence om te verklaren waarom 
het nu juist zó is geworden, en naar motieven van de kunstenaar om op die manier 
met zijn materiaal om te gaan, die vormen te kiezen, dat onderwerp uit te werken. 
Geen kunstwerk zonder context, en je probeert dat alles te vatten in een compleet 
beeld. Daarin dien je creatief te zijn, en je verbeeldingskracht en inlevingsvermogen 
in te zetten. Dat is overigens iets geheel anders dan je uit louter empathie met het 
kunstwerk over te leveren aan allerlei subjectief ingekleurde veronderstellingen. Je 
moet heel streng zijn tegenover je zelf, en je hypotheses stoelen op bewijsmateriaal 
uit de bronnen en de literatuur van erkende wetenschappelijke auteurs. In het post-
moderne tijdperk is de soms wel erg strenge dogmatiek van het Modernisme sterk 
gerelativeerd. Niet altijd onterecht, maar als gevolg daarvan is er naar mijn smaak 
wel erg veel ruimte gekomen voor een persoonlijke, subjectief ingekleurde visie op 
kunstwerken, vooral als die in een nog niet zo ver verleden tot stand zijn gekomen. 

Ik zou al die hippe curatoren en critici willen meevoeren naar het kritische ratio-
nalisme van  de filosoof Karl Popper, die het concept van de falsifieerbaarheid van een 
theorie  – en dus ook van uitspraken in dat verband gedaan- in de wereld bracht. Pop-
per [1] heeft het over drie gebieden waarover kennis verzameld kan worden, en aan 

1 Popper, K., Objective Knowledge, USA 1972.
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die indeling heb ik altijd veel steun. Hij onderscheidt de wereld van de fysieke objec-
ten, de wereld van de gewaarwordingen en de wereld van de ideeën. Deze mogen niet 
door elkaar gehaald worden. De subjectieve geest, gebonden aan de gewaarwordin-
gen van het individu, en de objectieve geest die kennis omvat die buiten het individu 
bestaat, staan volgens hem tegenover elkaar. En hoewel mij niet altijd duidelijk is 
hoe het subjectieve bewustzijn buiten de wereld van de objecten en de wereld van de 
geest te houden is, voel ik mij het meest thuis bij de grootst mogelijke objectivering, 
die volgens mij in zijn afstandelijkheid iets heroïsch heeft. Een subjectieve benade-
ring is voor mij de weg van de minste weerstand, gericht op snel, maar onbetrouw-
baar resultaat.

Dat neemt niet weg dat een feit één ding is, en de interpretatie ervan iets geheel 
anders. En daar begint het probleem van elke historicus. Hij wil duiden en begrijpen 
en is daarbij afhankelijk van allerlei zaken die verre van zeker zijn en blijven. Ik reali-
seer me elke dag dat ik zodra ik me voorbij de pure beschrijving waag, ik op heel glad 
ijs sta. Ik neem de waarschuwing van Hans Georg Gadamer [2], filosoof, leerling van 
Heidegger ter harte. Deze stelt dat de waarheid die door de geesteswetenschappen 
door middel van duiden en begrijpen is gegenereerd, nooit moet worden gespiegeld 
aan de harde kennis die het ideaal is van de natuurwetenschappen. De methoden en 
daarvan afgeleide regels van de exacte wetenschappen zijn eenvoudigweg niet te han-
teren in het culturele domein. Maar dat is geen vrijbrief voor hen die het kunstwerk 
gebruiken als trampoline voor de eigen hersenspinsels. 

Greep krijgen op de historische werkelijkheid. 

Wie de tabloids als bron gebruikt wil zeker niet de waarheid te weten komen. Wie 
studeert of doceert aan een hogere beroepsopleiding of universiteit moet dat wèl wil-
len, en zich daarvoor inspannen. Hij dient alle valse, niet onderbouwde of bevooroor-
deelde informatie te mijden. Bij onderzoek, onafhankelijk van niveau en onderwerp is 
het onmogelijk om ook maar in de buurt van de waarheid te komen zonder de juiste 
bronnen. Maar wat zijn de juiste bronnen? Om dat te beoordelen is veel kennis en 
ervaring nodig, en het wordt er in het digitale tijdperk ook niet makkelijker op dat 
oordeel te funderen. 

Onderzoek naar het heden en het verleden vereist weliswaar andersoortige bron-
nen maar is in bepaalde opzichten vergelijkbaar. Altijd is het controleren en nog eens 

2 Gadamer, H.G., Wahrheit und Methode, Leipzig 1960

controleren van de betrouwbaarheid van je informatie noodzaak en plicht. Gaan je 
bronnen uit van waarachtige getuigenissen of blijven ze daarover vaag? En daarmee 
begint het probleem.

Zelfs als je ooggetuige bent van een historische gebeurtenis to be, kun je er niet 
van uitgaan dat je daarvan een betrouwbare weergave kunt leveren.

Een voorbeeld. Op 6 april 2011 kwam ik met een groepje studenten de Dam in Am-
sterdam op. De studenten wilden graag meer weten over het Koninklijk Paleis, voor-
heen Amsterdams stadhuis. Midden in een verhaal over Rechtvaardigheid, Vrede en 
het Bataafsche Israel merkte ik bij een van de studenten enige onrust. Ze liep weg van 
de groep, tuurde richting Monument en riep: “er is daar brand!” Onmiddellijk daarop 
kwamen brandweer, politie en ambulances aanrijden. We stonden er dichtbij, maar 
konden niet zien wat er werkelijk gebeurde. We zagen rook opstijgen en vermoedden 
inmiddels dat er zich een menselijk drama afspeelde. Een brancard met folie erover-
heen werd uiteindelijk de ambulance ingereden, Die bleef daar nog tien minuten 
staan. We vermoedden dat er ter plekke hulp geboden werd, maar zeker wisten we het 
niet. Pas toen ik een van de studenten na verloop van tijd vroeg om op haar i-phone 
te zoeken naar informatie over wat zich voor onze ogen afspeelde, begrepen we dat 
een man zichzelf in brand gestoken had. Omstanders hadden geprobeerd het vuur 
met hun jassen te doven. Die bewegingen had de alerte studente nog gezien, maar 
de rest van de groep niet. Pas de volgende morgen las ik in de krant dat het ging om 
een 36-jarige asielzoeker die zichzelf met benzine overgoten had. Hij was later aan de 
gevolgen daarvan overleden. Sindsdien is dit incident tot gebeurtenis verklaard en 
wordt het besproken in praatprogramma’s, als voorbeeld van wat het Nederlandse 
asielbeleid in de praktijk betekent.

Maar op het moment dat ik zelf daar stond en getuige was, wist ik niet hoe ik deze 
gebeurtenis moest duiden op basis van mijn directe gewaarwordingen. Dicht bij de 
bron, maar wat was waarheid?

Wat is een bron?

algemene literatuur, directe en indirecte bronnen.

Op de FHK is het gebruikelijk om alles wat over kunstwerken geschreven is en 
wordt als bron aan te duiden. Kunsthistorici komt dit vreemd voor: een bron is in de 
historische wetenschap een tekst die dicht bij het kunstwerk staat. Geschreven door 
de kunstenaar zelf of door een liefst ter zake kundige tijdgenoot, vriend, concurrent 
of tegenstander, maar liefst wel theoretisch en literair begaafd, die het werk heeft 
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zien ontstaan - of een opdrachtgever, kunsthandelaar, galeriehouder, criticus of mu-
seumcurator die tentoonstellingen over de kunstenaar georganiseerd heeft. Maar 
ook allerlei archiefmateriaal zoals besluiten van stads- of kerkbestuur, rekeningen 
en dergelijke zijn bronnen. Het is allemaal informatie uit de eerste hand. Soms heb je 
het geluk informatie over de iconografie van een werk van de bedenker daarvan terug 
te vinden. Dat alles telt als directe bron. Het is niet waarschijnlijk dat je als student 
van de FHK voor je onderzoek in stoffige archieven terechtkomt, en daaruit de foli-
anten opdiept die je leiden tot die ene grote ontdekking die de kunstwetenschap op 
haar kop zet. Meestal zul je je beperken tot de bronnen die keurig van commentaar 
voorzien zijn uitgegeven, zoals de inventarislijst van het huis van Rembrandt die bij 
zijn faillissement werd opgesteld, de brieven van Rubens, en de onvolprezen levens-
beschrijvingen van de grote Vasari. Uiteraard is er verschil tussen de drie. De inven-
tarislijst is heel feitelijk, hoewel de kunstgeleerde er wel allerlei conclusies aan kan 
verbinden. Bij de brieven van Rubens moet je rekening houden met degene aan wie ze 
gericht zijn, met welke bedoeling en op welk moment van de carrière van de schilder 
ze geschreven zijn. Van Vasari moet je ook veel weten om te kunnen beoordelen of 
zijn informatie bruikbaar is. Besef bijvoorbeeld dat hij het werk van zijn grote tijd-
genoten als maatstaf nam voor het beoordelen van kunstwerken uit heden en recent 
verleden. Dit alles vanuit een grondige kennis van antieke bronnen, niet ongewoon 
voor een schrijver uit de Renaissance. Bovendien hield hij zich vooral bezig met Ita-
liaanse kunst, en daarvan wordt de Toscaanse als de beste gezien. Vasari was een To-
scaan, en van de kunst van zijn eigen regio weet hij ook het meeste. Hij is daarin ook 
partijdig. De Venetiaanse kunst van zijn tijd heeft hij voornamelijk beschreven op 
basis van een reis van een week. Ze komt er niet zo erg goed van af - geen verrassing. 
Zelfs bij erkend goede bronnen moet je dus opletten. 

Kan een kunstwerk zelf ook als een directe bron beschouwd worden? Dat ligt aan 
de oriëntatie van je onderzoek. Het kunstwerk spreekt niet tot ons zoals een tekst dat 
doet. Je kunt het ook niet als zodanig beschouwen. Maar als je meer wilt weten over 
een tijdperk kan een kunstwerk, mits goed onderzocht, gedocumenteerd en door ver-
gelijking met andere in context geplaatst zeker als bron gelden. Ook hier tellen dus 
kennis en ervaring om je oordeel te kunnen funderen en aanscherpen. 

 
Indirecte bronnen staan zijdelings in verbinding met kunstwerken en kunste-

naars. Veel kunstenaars uit de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw ge-
bruikten bijvoorbeeld de Iconologia van Cesare Ripa (1593), waarin alle gangbare be-
grippen als personificaties met allerlei attributen waren weergegeven, voorzien van 
een geleerde uitleg. Het boek was niet voor een specifieke groep, laat staan voor een 

bepaalde kunstenaar geschreven. Maar het verscheen in vele vertalingen en je kunt 
het gebruik ervan bij vele schilders aanwijzen. Johannes Vermeer gebruikte de Neder-
landse versie in zijn beroemde Schilderkunst, nu in Wenen. 

Het is niet gezegd dat een historische bron per definitie de waarheid over het 
kunstwerk spreekt. Je kunt hem vaak goed gebruiken om iets te weten te komen over 
de werkwijze van de kunstenaar, zijn ideeënwereld, de omstandigheden waaronder 
het werk ontstond, de plaats waar het voor bestemd was enzovoort. Maar bedenk 
altijd dat ook een directe bron vanuit een bepaald perspectief geschreven is. Vergelij-
king van directe bronnen kan tegenspraak opleveren, en dat is heel verwarrend. Zoek 
altijd uit wat de auteur met zijn tekst wil, welke belangen hij dient, vanuit welke ach-
tergrond hij schrijft.

In dit essay gebruik ik conform de FHK traditie de term bron in brede zin, dus zo-
wel voor historische bronnen, direct en indirect, als ook voor literatuur over de kun-
sten in praktijk en theorie in het algemeen.

Tricks of the trade

Het zoeken en wegen van bronnen, zowel historische bronnen als kwalitatief 
hoogwaardige vakliteratuur, is geen eenvoudige zaak [3]. Zelf begin ik met het stellen 
van duidelijke, scherp geformuleerde vragen op basis van mijn gekozen onderwerp.
Goede vragen genereren goede bronnen. 

Omgaan met bronnen

Het is niet mijn doel een handleiding te schrijven voor het omgaan met bronnen. 
Ik ben van mening dat er in het onderwijs te veel van het idee wordt uitgegaan dat 
complexe taken in overzichtelijke handleidingen, liefst met gedetailleerd stappen-
plan, kunnen worden gevat. En daarmee af. Vooral in het HBO leidt dit vaak tot pro-
ducten die op mechanische wijze tot stand gekomen lijken te zijn, en die geen spoor 
vertonen van intellectuele nieuwsgierigheid, visie of betrokkenheid van de student. 
Die wordt niet aangesproken op eigen inventiviteit, en die heb je als goed onderzoe-
ker hard nodig.

3  Voor dit onderdeel heb ik waardevolle adviezen gekregen van mijn dierbare collegae Martyn 
Smits en Tijn Vaes
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Ik wil studenten graag bewust maken van het plezier om kennis te vergaren en 
later in de beroepspraktijk over te dragen op een persoonlijke, doorleefde, maar wel 
verantwoorde manier. Als ik daaraan een bijdrage kan leveren prijs ik mij gelukkig.

Er zijn wel enkele vuistregels waar de onderzoeker in spe onervaren ook, en hoe 
bescheiden zijn onderwerp ook is, houvast aan heeft.

Belangrijk is goed na te denken over de vragen die je over je onderwerp kunt stel-
len. Wat wil je precies weten? Is het zinvol je juist op de door jou gekozen aspecten te 
concentreren? Je onderzoeksvraag kun je opsplitsen in deelvragen, maar die moeten 
altijd terug te brengen zijn in het grote geheel dat je aan de orde wilt stellen. Je moet 
dus voortdurend reflecteren op wat je aan het doen bent. 

Inventarisatie van het onderwerp, het zogenaamde inlezen 

Begin met het vergaren van kennis van de periode waarin je onderwerp thuis 
hoort, aan de hand van handboeken. Dit zal je behoeden voor beschamende misvat-
tingen en onnodige fouten in de interpretatie. Bekijk daarna je hoofdvraag en de 
daaraan gekoppelde deelvragen grondig en stel deze zo nodig bij.

Als het goed is, roept onderzoek naar aanleiding van een vraag nieuwe vragen op. 
Daarvoor moet je niet bang zijn. Het is juist een bewijs dat je goed bezig bent. Ieder-
een komt in zijn onderzoek op een punt waar door de bomen het bos niet meer te zien 
is. Maar je hoeft in dat woud niet hopeloos te verdwalen. Ga verder met je informatie 
kritisch te bestuderen, te duiden, verbanden te leggen. Stel naar aanleiding van nieu-
we gezichtspunten waar nodig je oorspronkelijke vragen bij. 

 de valstrikken van internet. zoeken, wegen en beoordelen 
van digitale bronnen

De onderzoeker van de Oudheid kan beschikken over een overdaad aan literatuur 
over zijn vakgebied, maar zijn directe bronnen blijven karig en vaak fragmentarisch, 
en daar komt nog zelden iets bij. Iets meer keuze heeft degene die de Middeleeuwen 
als onderwerp heeft. De onderzoeker van het recente verleden heeft de beschikking 
over een overmaat aan informatie, maar de vraag is aan welke informatie hij echt iets 
heeft. Hoe zoek je, weeg je, waardeer je en beoordeel je je bronnen?

Elke zoektocht naar goede bronnen begint tegenwoordig op internet. Voor veel 
studenten eindigt die daar ook, en met vaak bedroevend pover resultaat. Je kunt 
verdwalen in de vele databases die je tegenkomt, en hoe moet je beoordelen wat kwa-
liteit heeft in deze virtuele, ontplofte kaartenbak van de global village library. Maar 

de grootste valkuil is wellicht de anonimiteit van de informatie. Vanuit de idealisti-
sche doelstellingen van de bedenkers van internet gezien is het begrijpelijk dat alle 
informatie, ongeacht strekking of kwaliteit op internet kan worden geplaatst. Vaak 
weet je niet wanneer en met welke bedoeling een tekst verschenen is, laat staan of de 
auteur betrouwbaar is als wetenschapper. Ben je nog geen internet savvy dan kunnen 
de volgende tips veel opleveren. Zoeken via Google of een andere populaire zoekma-
chine levert vooral per toeval goed materiaal op. Dat hangt ook af van de keuze van je 
zoekwoorden en je vaardigheid om links op waarde te schatten. Meestal krijg je direct 
Wikipedia pagina’s boven aan je rijtje te zien. Goed om hele simpele data boven tafel 
te krijgen, soms ook voorzien van bruikbare links, maar veel te ongelijk van kwaliteit 
om op te bouwen.  Vaak ben je toch aangewezen op gespecialiseerde databanken om 
aan je informatie te komen. En helaas zijn die niet altijd kosteloos toegankelijk. Je be-
taalt voor orde en structuur. Universiteitsbibliotheeksites bieden toegang, niet alleen 
tot de eigen collectie, maar ook tot de meest uiteenlopende collecties in de hele we-
reld. Maar je moet wel over een inlogcode beschikken. Picarta is de Nederlands Cen-
trale Catalogus, een schatkamer dus. Maar ook hier: inlogcode vereist. De Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag biedt ook veel mogelijkheden. Voor € 7,50 per jaar ben je lid. 
De mediatheek van de FHK biedt gelukkig heel veel. Binnen het gebouw heb je via de 
mediatheeksite toegang tot allerlei onmisbare naslagwerken, zoals de Oxford Dic-
tionary of Art, en de Oxford Dictionary of Music, met vele geweldige en vaak diep-
gravende artikelen én literatuuropgave, en ook een verbinding met het onvolprezen 
Jstor, waar je vele artikelen op het gebied van kunst en cultuur kunt vinden. Via de 
mediatheek heb je ook toegang tot vele vaktijdschriften, maar ook gezaghebbende 
kranten en tijdschriften. En tenslotte, als je bezig bent met een onderwerp is het 
aan te bevelen je te abonneren op blogs en e-journals op dat bepaalde terrein. Word 
lid van een of meerdere e-communities, houd in de gaten of je colleges en readers 
kunt downloaden. Kijk ook op sites van musea, muziek-, opera en dansgezelschap-
pen, voor theater op de site van het Nederlands Theaterinstituut (TIN).  Kortom, kijk 
verder dan Tilburg als je een professional wilt worden. De kans dat je verdrinkt in de 
gevonden informatie is hierna nog steeds groot, maar je weet tenminste dat je kunt 
kiezen uit degelijke informatiebronnen.

boeken en tijdschriften selecteren en beoordelen.

Het zal duidelijk zijn dat veel van het inventarisatiewerk tegenwoordig via inter-
net gedaan kan worden. Maar zelfs mijn allerjongste collega op de FHK zweert als het 
onderzoeksproces eenmaal op gang is, bij echte boeken. Het volgen van een auteur 
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die je  een goed gestructureerd verhaal biedt, die these na these ontvouwt en je ten-
slotte naar een goed onderbouwde conclusie leidt is voor de internetsurfer een onge-
kende ervaring. De kwaliteit van boeken is ook veel sneller vast te stellen aan de hand 
van de uitgever, auteur, en de lijst van diens overige publicaties. Dat geldt ook voor 
vaktijdschriften. Voordat een auteur daarin mag publiceren is zijn artikel eerst streng 
beoordeeld. Om snel literatuur te kunnen wegen en selecteren moet je overigens wel 
wat ervaring opdoen. Zoek ordelijk. Begin vanuit recente literatuur, niet bij een toe-
vallig gevonden boek uit 1953, en ga van daaruit zoeken op welke publicaties de au-
teurs zich baseren, met welke schrijvers ze het wel en niet eens zijn en waarom. Pin je 
niet vast op één boek, dat alle antwoorden lijkt te geven. Hoe goed de kwaliteit ook is, 
voor je het weet zit je met oogkleppen op. Je hebt dan niet meer de openheid die no-
dig is om een onderwerp goed en vanuit vele gezichtspunten te benaderen. Kost dat 
alles veel tijd en moeite? Ja. Maar het levert ook veel op.

Interpreteren van bronnen

Stel, je hebt goede literatuur, waaronder zelfs een paar historische bronnen ge-
vonden. Je hebt verstandig, op basis van verworven kennis geselecteerd, want teveel 
aan informatie leidt tot non-informatie. Je kunt nu je onderwerp goed onderbouwd 
gaan uitwerken. Maar dan doemt er nog een probleem op, een dat helaas nooit hele-
maal op te lossen is, ook niet door de meest ervaren wetenschappers - al zullen wei-
nige auteurs daarvoor uitkomen. Dat is de interpretatie. 

Elk kunstwerk maar ook alles wat erover geschreven is, hoort tot een sociaal en 
cultureel geheel van betekenissen; en alles daarin moet onderworpen worden aan in-
terpretatie. En die interpretatie is afhankelijk van een aantal factoren. 

Wat zegt het werk zelf ? Als je niet weet waarnaar je kijkt of luistert, en wat je ziet 
of hoort, heeft het geen zin om er een heel verhaal aan op te hangen. Beschouw het 
kunstwerk dus grondig en objectief, en trek niet te snel conclusies wat betreft beteke-
nis of functie. Als je opgegroeid bent in een cultuur waarin beeldende kunst al sinds 
1850 als volstrekt autonoom beschouwd wordt, is het heel moeilijk om kunstwerken 
van voor die tijd of uit een andere cultuur, niet vanuit dit gezichtspunt te bekijken.

Andere factoren zijn de makers of bedenkers van de werken, het publiek waar-
voor het werk of de teksten erover bestemd waren, hun en ook je eigen geestelijke ori-
entatie en kennis, het functioneren van het werk en de historische en culturele con-
text waarin het zich manifesteert. Om nog maar niet te spreken van de valkuilen van 
de taal waarin dit alles wordt uitgedrukt, en waarin jij als onderzoeker ook een rol 

gaat spelen. Al die factoren vormen een cirkel van elementen die continu op elkaar 
inwerken. Gadamer zegt dat je nooit een kunstwerk uit het verleden zó kunt beleven 
als het bedoeld is door de oorspronkelijke maker. Daarvoor verschillen je sociale, cul-
turele en intellectuele horizon te veel van de zijne. Maar Gadamer ziet interpreteren 
als een dynamische daad. Volgens hem komt er binnen de interpretatie een dialoog 
op gang: een kunstwerk blijft een levend geheel, omdat de betekenis ervan verandert 
in het proces, maar ook de horizon van degene die interpreteert. 

Als je je realiseert hoe gecompliceerd interpreteren is, durf je nooit meer een 
uitspraak te doen over welk onderwerp ook. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
Juist het besef dat het gaat om zo’n ingewikkeld proces, moet je aansporen om nauw-
keurig en zo objectief mogelijk te werk te gaan en te reflecteren op elke stap. Genera-
ties interpretatietheoretici kijken daarbij over je schouder. Graag vertel ik daarover 
meer in een volgende publicatie.

De historicus en zijn bronnen

Uitspraken over en duiding van een gebeurtenis hebben plaats vanuit een - vaak 
onbewust - gehanteerd perspectief. 

Het is belangrijk je bewust te worden van de wisselwerking tussen het  kunstwerk 
in zijn eigen historische context en je eigen positie, opvattingen en geestelijke uit-
rusting als vertegenwoordiger van je eigen periode.

Tientallen jaren houden historici hiermee al rekening, maar je moet je er bij het 
schrijven voortdurend van bewust zijn. De historici rondom het Franse tijdschrift 
Annales (opgericht in 1929) hebben ons daar bewust van gemaakt. Zij constateerden 
dat de geschiedenis zich vooral bezighield met de elite en de nadruk legde op poli-
tieke ontwikkelingen. Ze stelden zich voor gebruik te maken van de resultaten van 
andere menswetenschappen als de sociologie, geografie en economie, en zich meer 
te richten op de levens van gewone mensen. Daarbij ging het hen om ontwikkelingen 
op lange termijn en het opsporen van een bepaalde mentaliteit, en minder om een 
aaneenrijging van spectaculaire gebeurtenissen. 

Pas na 1945 vonden deze ideeën op grote schaal ingang dankzij grote historici die 
op succesvolle wijze het grote publiek wisten te interesseren als Fernand Braudel, 
Jacques le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie en Georges Duby. Diens prachtige en ge-
inspireerde Le Temps des Cathédrales [4] was voor mij een openbaring. Ik heb het in 
talloze lessen over de Middeleeuwen met veel respect gebruikt. De televisieserie naar 

4 Duby, G., Le Temps des Cathédrales, Parijs 1975.
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aanleiding van het boek was een waardevolle toevoeging. Daar liet Duby, gekleed in 
stijlvol donker pak en met de wellevendheid en welsprekendheid van de geciviliseer-
de Fransman, de visuele bronnen van zijn wetenschappelijke arbeid zien. Want ook 
de kunstwerken zelf kunnen bronnen van kennis zijn. Ook hier geldt dat je ze moet 
weten te interpreteren.

Maar de geschiedwetenschap is niet als de rechtsgeleerdheid, die binnen een ge-
geven systeem werkt en functioneert binnen wetten en daarvan afgeleide regels. Dat 
wil niet zeggen dat je vrijheid onbegrensd is. 

Tot slot een opmerking over het schrijven over recente kunst. Mijn eigen werk-
zame leven begon in de tijd van het late Modernisme. Lezend over de kunst van die 
tijd was ik vaak verbaasd over het nog steeds krijgshaftige, verdedigende, onkritische 
karakter van veel teksten, alsof de schrijvers er nog steeds niet aan gewend waren dat 
het Modernisme al lang geaccepteerd was, dat de daar geuite opvattingen al lang tot 
norm verheven waren. 

Ook wonderlijk waren de talrijke herzieningen van de kunstgeschiedenis in de ja-
ren zeventig, geschreven door ijverige en overtuigde marxisten. Net als schrijvers uit 
de tijd van de verzuiling werden ze door hun eigen ideologie vaak verblind.

Sindsdien ben ik me blijven verbazen over de manier waarop er over recente of 
hedendaagse kunst geschreven werd en wordt. Het lijkt wel of auteurs, vooral in ac-
tuele kunsttijdschriften, zoveel mogelijk talige mist in hun teksten insluiten, kwistig 
strooiend met vaak uit hun verband gerukte, maar ook op zich niet door helderheid 
uitmuntende uitspraken van vooral Franse en Italiaanse eigentijdse filosofen. Of de 
teksten in kwestie als profetisch en geniaal of als warhoofdig moeten worden be-
schouwd is voor mij de vraag. En of de intellectuele geloofwaardigheid van dit soort 
critici daardoor groter wordt, valt te bezien. Weer andere critici kiezen voor louter 
beschrijven, en ook dan kom je te weinig over het kunstwerk te weten. Jammer ge-
noeg ga ik het niet meer beleven, maar ik zou graag willen lezen hoe dit soort  bijdra-
gen door toekomstige generaties kunsthistorici worden beoordeeld.

 
Ten slotte

In dit essay heb ik geprobeerd te laten zien welke aspecten er zitten aan het om-
gaan met bronnen voor de kunsten, met de nadruk op de beeldende kunst. De nood-
zaak behoedzaam en zorgvuldig met bronnen te werken, in het bewustzijn dat niet 

alleen de auteur van de bron maar ook jij zelf vanuit een bepaald perspectief kijkt en 
schrijft, is hopelijk duidelijk geworden. Die gezichtspunten te achterhalen behoort 
tot je taken. Het verschilt per periode, maar ook per land, cultuur en groep. Vanuit 
dat besef is het duidelijk dat er aan het aanpakken van een onderwerp uit de Westerse 
cultuur al haken en ogen zitten. Dat geldt nog veel sterker voor het schrijven over 
andere culturen. Dat is een onderwerp op zich, dat in dit bestek helaas niet nader uit-
gewerkt kan worden.

Eén ding nog: een tekst over kunst is altijd voorlopig. Toekomstige generaties 
zullen opvattingen bestrijden of verbeteren en, dankzij nieuwe informatie aanvullen 
of opnieuw belichten. Dat is een troostrijke gedachte voor iedereen die in een woud 
van bronnen moeizaam een eigen pad heeft gebaand, en zich bewust is van de eigen 
onvolmaaktheid.

Fons origo veritatis...het vraagteken mag blijven.


