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Proloog

Ik zit te ontbijten in een cafeetje. Vlakbij mijn tafel zitten twee
Franse dames. Ze zijn druk in gesprek. De ene vrouw heeft
donkerbruine, ronde ogen en donkerbruin haar met een pony, dat er
uit ziet alsof ze het net geföhnd heeft. Op de een of andere manier
straalt ze uit dat ze Française is. Ze bestaat, voor mij. Besta ik
ook voor haar? Het gezicht van de andere vrouw kan ik niet zien.
Voor mij bestaat zij niet. Laat staan de mensen aan de andere kant
van de wereld.
Als ik op het station loop dan zijn er zo veel mensen. Maar hun
gezichten zie ik niet. Ze zijn een massa, niet hun eigen individu.
Een gezicht geeft persoonlijkheid, een ziel. Als ik iemands gezicht
niet zie, dan bestaat die persoon niet, niet voor mij, niet in mijn
bewustzijn. Alleen als massa. Zoals het publiek dat voor je zit in
de zaal, maar je kunt alleen hun achterhoofden zien.
Zoveel mensen, maar ieder zit in zijn eigen cocon van bewustzijn. We
kunnen ons niet (letterlijk) verplaatsen in de ander. Nooit
helemaal. We zullen nooit weten hoe het voelt om een ander te zijn.
Het grootste gedeelte van de mensen hier in dit café bestaat niet
voor mij, omdat ze nog niet in mijn bewustzijn zijn gekomen. Ik hoor
de stemmen om me heen, maar niet de individuele. Ik hoor de stem van
de massa. Ze klinken als één stem geroezemoes, het had net zo goed
een zender op de radio kunnen zijn.
Melancholie is overal. Hoe de oude vrouwen kijken en zwaaien naar de
baby aan de andere kant van het café. Ze kunnen hun ogen niet van
haar af houden. Waar komt dat toch vandaan? Is het een ontmoeting
van de natuur tussen het nieuwe en het oude leven? Een realisatie
dat hun leven ieder moment over kan zijn? Ik weet het niet, maar wat
ik zie is melancholie.
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I can barely conceive a type of beauty in which there is no Melancholy.
- Charles Beaudelaire
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Ter inleiding
De vraag wat melancholie is, kent vele antwoorden. Voor mij is het een begrip wat tot de
verbeelding spreekt. Eeuwenoud, maar toch ook van nu. Maar wat betekent het nou
eigenlijk echt? Veel verschillende antwoorden zijn mogelijk op deze vraag. Door de eeuwen
heen heeft melancholie vele betekenissen en connotaties gehad. De oorsprong is duidelijk;
in de Griekse oudheid ontstond melancholie als één van de vier temperamenten. Maar
vanaf daar heeft het begrip een hele weg afgelegd. Daardoor is het tegenwoordig een
redelijk abstract begrip. Melancholie als ziekte, gemoedstoestand, vervreemding, apathie,
een collectieve herinnering of als heimwee. Ook is er een tegenstrijdigheid tussen het
streven naar en het bestrijden van melancholie. Is de melancholie die ontstond al die
eeuwen geleden nog wel de melancholie van nu?
Mijn onderzoek gaat over de vraag wat de waarde van melancholie kan zijn. Dit onderzoek
ik aan de hand van de verschillende connotaties die het begrip melancholie door de
eeuwen heen heeft gehad en ook kijk ik naar wat het tegenwoordig betekent. Ik wil dit
graag weten omdat ik het idee heb, oftewel mijn vooronderstelling is, dat melancholie meer
kan betekenen dan wat we er tegenwoordig van denken. Deze vooronderstelling is ontstaan
vanuit mijn ervaring als kunststudent. In de kunst is melancholie een heel vertrouwd begrip,
zowel in positieve als soms ook negatieve zin. Kunstenaars worden vaak als melancholisch of
depressief bestempeld, (wat overigens twee begrippen zijn die niet hetzelfde betekenen,
maar die tegenwoordig vaak met elkaar verward worden) terwijl ik denk dat melancholisch
zijn niet per se een negatief iets is.
Melancholie en beeldende kunst werden altijd al aan elkaar gekoppeld, al sinds het
ontstaan van het begrip. Om deze reden, en omdat ik zelf kunststudent ben, koppel ik de
kunst in mijn onderzoek ook aan melancholie. Ik denk namelijk dat de kunst, of de
kunstenaar, ons iets kan leren over melancholie, iets wat onze ogen kan openen bij het
kijken naar wat melancholie is, en ons misschien de waarde kan laten zien waar ik in mijn
onderzoek naar op zoek ben. Ik heb gemerkt dat melancholie tegenwoordig vaak een
negatieve connotatie heeft, terwijl ik vind dat er in de geschiedenis en in de kunst genoeg
te zien is wat dit tegenspreekt. Ook persoonlijk is mijn idee van melancholie, met name
door mijn beeldend werk, juist positief in plaats van negatief.
Wat ik dus met mijn onderzoek wil bereiken is je meenemen in mijn zoektocht naar de
waarde van melancholie aan de hand van haar verschillende betekenissen door de eeuwen
heen en haar relatie met de beeldende kunst, zowel op beschouwend als persoonlijk vlak,
en je aan de hand hiervan een breder beeld geven van melancholie in al zijn facetten. Als
hoofdvraag heb ik mij voor mijn onderzoek gesteld:
Hoe kunnen de geschiedenis van het begrip melancholie en haar relatie met de beeldende
kunst ons laten zien wat de waarde van melancholie tegenwoordig kan zijn?
Deze vraag probeer ik in drie hoofdstukken te beantwoorden, waarbij ieder hoofdstuk een
eigen vraag omvat. In mijn gehele onderzoek staan twee gebieden centraal: het begrip
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melancholie aan de ene kant, en de beeldende kunst aan de andere kant. De eerste lijn
staat centraal in het eerste hoofdstuk van mijn onderzoek, en de tweede lijn in het tweede
hoofdstuk.
In het eerste hoofdstuk van mijn onderzoek kijk ik naar de geschiedenis van het begrip
melancholie in verschillende tijden. Van het ontstaan van het begrip in de
temperamentenleer, tot haar betekenis is onze huidige tijd. De geschiedenis deel ik op in 4
delen: de Griekse oudheid, de renaissance, de romantiek, en de moderne tijd. Deze vier
tijden zijn bepalend geweest in de categorisering van het begrip melancholie. De vraag
waar ik in mijn eerste hoofdstuk antwoord op probeer te geven is:
Hoe is het begrip melancholie door de tijd heen gecategoriseerd en wat is de huidige
betekenis van het begrip?
In het tweede hoofdstuk van mijn onderzoek kijk ik naar de relatie tussen de beeldende
kunst en melancholie. Hiervoor heb ik vier kunstenaars uitgekozen die ik bespreek: Albrecht
Dürer, Caspar David Friedrich, Mark Rothko en Anselm Kiefer. Hun werk is erg verschillend
en ze leefden in verschillende tijden, waardoor ik hoop een beeld te kunnen geven van de
relatie tussen melancholie en de beeldende kunst. De vraag waar ik in mijn tweede
hoofdstuk antwoord op probeer te geven is:
Wat is de relatie tussen melancholie en de beeldende kunst(enaar) en wat is de waarde van
melancholie voor de kunst(enaar)?
In het derde en laatste hoofdstuk van mijn onderzoek richt ik me op mijn eigen beeldend
werk en de rol die melancholie daarin speelt. De vraag waar ik in mijn derde en laatste
hoofdstuk antwoord op probeer te geven is daarom:
Welke rol speelt melancholie in mijn eigen kunstenaarschap?
Deze drie hoofdstukken en de antwoorden op hun vragen breng ik samen in mijn conclusie,
waarin ik antwoord tracht te geven op mijn hoofdvraag, en waarin de twee gebieden van
mijn onderzoek samen komen tot, hopelijk, een nieuw begrip van waarde van melancholie.
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Rosalind: they say you are a melancholy fellow.
Jacques: I am so. I do love it better than laughing.
- Shakepeare, As you like it
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I
I.I

Categorisering van het begrip melancholie

Ontstaan – de temperamentenleer

Het begrip melancholie vindt zijn oorsprong in het Latijnse woord melancholia en het
Griekse woord melankholia, welke verdriet betekenen, echter letterlijk betekenen ze ‘zwarte
gal’. Dit komt van de woorden melas (zwart) en khole (gal).1 Deze betekenis ontstond in de
klassieke temperamentenleer van de Griekse arts Hippocrates (460-377 v. Chr).
Temperamenten werden toen gezien als persoonlijkheidstypen, en in de oudheid werden
deze gekoppeld aan het lichaam, en dan vooral aan de overheersing van bepaalde
lichaamssappen. Galenus gaf de temperamenten de namen die nu nog gehanteerd worden,
hij nam Hippocrates’ theorie over in de tweede eeuw na Crhistus.2 Galenus onderscheidt
vier temperamenten met bijbehorende lichaamssappen, namelijk: sanguinisch (sanguis =
bloed), flegmatisch (flegma = slijm), cholerisch (cole = gele gal) en melancholisch (melan
chole = zwarte gal). Deze sappen werden gezien als de vier fundamentele vochten van het
lichaam en om deze reden werd er erg veel waarde aan gehecht; ze maakten de natuur van
de mens uit.

In het Engels worden de temperamenten Humours genoemd, wat komt van het Latijnse
(H)umor, wat letterlijk vloeistof of sap betekent. Nog steeds staat het huidige begrip in
relatie tot de temperamentenleer. Melancholie is dus vanuit de oudheid een van de vier
temperamenten, en werd gekoppeld aan de zwarte gal in het lichaam. Artsen waren in deze
tijd in de veronderstelling dat het lichaam en geest nauw met elkaar waren verbonden en
dat emoties een lichamelijke oorsprong hadden. Zo dachten ze bijvoorbeeld dat bepaalde
dampende sappen in het lichaam hoofdpijn veroorzaakten. De leer van de temperamenten
werd bovendien gekoppeld aan andere theorieën uit de oudheid, zoals de leer van de
seizoenen, de leer van de elementen en zelfs aan de astronomie. Ook werd ieder
temperament gekoppeld aan temperatuur en vochtigheid, omdat werd gedacht dat deze
condities van invloed waren op het lichaam en de geest. Daarnaast konden voedsel, drinken
en leefgebied van invloed zijn op de lichaamssappen, en daarom ook op het temperament
van een persoon. Hierdoor kon ieder individu verschillende temperamenten ervaren.
Daarnaast kon een persoon ook een bepaalde aanleg hebben voor een specifiek
temperament. Iemand kon dus van zichzelf overwegend sanguinisch zijn, maar ook
melancholisch worden als hij door omstandigheden teveel zwarte gal in zijn lichaam had.
Deze verschillende omstandigheden zorgden in het lichaam voor het ‘huishouden’ van de
sappen, en als gevolg van een disbalans in deze sappen konden bepaalde ziektes, en een
neiging naar een van de vier temperamenten ontstaan. Ik zal de eerste drie temperamenten
kort toelichten en daarna wat dieper in gaan op het melancholische temperament. Noga
Arika geeft in haar boek Passions and Tempers – a history of the humours3 een duidelijk
overzicht van de temperamenten en hoe deze zich in de geschiedenis hebben ontwikkeld.

Online Etymology Dictionairy. http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=melancholy&searchmode=none
Geraadpleegd op: 29-09-2013
2 Arikha, Noga. Passions and Tempers – a history of the humours. New York: Harper Collins, 2007. p. 17
3 Arikha, Noga. Passions and Tempers – a history of the humours. New York: Harper Collins, 2007.
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Afb.1 - 4 Hedendaagse verbeelding van de vier temperamenten door Venessa Ruiz
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Afb. 5 Diagram van de temperamenten en hun relatie met de elementen, temperaturen, seizoenen en levensfases.
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Het sanguinische temperament werd gezien als de "beste" en meest neutrale van alle
temperamenten. Dit temperament had bloed als lichaamssap, echter dit was niet het bloed
wat door de aderen stroomt. Het werd volgens de temperamentenleer geproduceerd in de
lever, was warm en vochtig, en werd geassocieerd met lente en kindertijd. Het sanguinische
temperament werd gezien als meestal evenwichtig, gelijkmoedig, geduldig, zinnelijk, attent,
actief en in staat om mensen en situaties te goed beoordelen. Ook kon iemand met het
sanguinische temperament zijn of haar eigen wisselingen in stemmingen, en die van
anderen, goed bevatten. De aanwezigheid van het bloed verminderde de kracht die werd
uitgeoefend door hoge doses van de andere lichaamssappen. Een overmaat van bloed,
echter, ging samen met een algemene ongevoeligheid en onverschilligheid voor het lot van
anderen.
Het flegmatische temperament werd veroorzaakt door een overschot van slijm, wat
gewoonlijk overal in het lichaam te vinden was. Het werd gezien als een bijproduct van de
afscheiding van bloed. Slijm was koud en vochtig, en werd geassocieerd met de winter en
oudere mensen, wat overigens niet betekent dat het flegmatische temperament
bijvoorbeeld alleen bij oudere mensen voorkomt. Bij het flegmatische temperament was er
volgens de temperamentenleer teveel slijm aanwezig in de hersenen of longen, en de
persoon in kwestie had hierdoor de neiging om traag te zijn in zijn acties en reacties. Ook
kon hij of zij last hebben van slaperigheid, loopneuzen en gebrek aan motivatie op elk
gebied.
Het cholerische temperament werd gekoppeld aan gele gal, wat geproduceerd werd in de
galblaas, en bestempeld werd als een warm en droog vocht. Het werd geassocieerd met
zomer en adolescentie of jeugd. In een evenwichtig persoon, kon de gele gal zorgen voor
een reactief en opvliegend karakter. Iemand met het cholerische temperament was volgens
de temperamentenleer in staat om beslissingen goed en snel te maken, en had de voorkeur
voor actie. Maar als de persoon in kwestie niet evenwichtig was, en de gal dus een
overschot werd ten opzichte van de andere lichaamssappen, dan werd deze eigenschap
teveel en kon hij of zij scherp, negatief en opvliegend worden.
Het melancholische temperament werd gezien als het meest onbeschrijfbare, maar tegelijk
ook het verhevene temperament. Het werd volgens de temperamentenleer veroorzaakt
door een overschot van zwarte gal, een sap wat kon ontstaan uit gele gal of slijm, en wat
daarna werd opgeslagen in de milt. Zwarte gal werd gezien als een koud en droog sap, en
melancholie was het temperament van de volwassenheid en herfst. In een evenwichtig
persoon zorgde de zwarte gal voor het verminderen van enthousiasme, realistisch denken
en empathie. Iemand met een overheersend melancholische temperament, en dus met een
teveel aan zwarte gal, die ik vanaf nu de melancholicus zal noemen, kon worden herkend
aan zijn bleke, vale gelaat, gebrek aan eetlust, moedeloosheid en de neiging om zichzelf te
onttrekken uit de maatschappij. Bij hem sloeg deze vermindering van enthousiasme om in
zwaarmoedigheid, realistisch denken veranderde in doemdenken, en empathie in
medelijden. Daarnaast leidde het melancholische temperament tot wat we vandaag
hypochondrie noemen, wat betekent dat je je inbeeldt dat je ziek bent. In de
temperamentenleer werd dit dus gezien als een gevolg van een teveel aan zwarte gal. De
melancholicus was meestal introvert, wat ervoor zorgde dat al in de tijd van de
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temperamenten, melancholie werd gekoppeld aan, of als oorzaak werd gezien van
creativiteit en genialiteit. Dit is ook de reden waarom het melancholische temperament als
het verheven temperament werd beschouwd; het had een begeerlijke kant. Echter kon
melancholie ook de bron zijn van verwardheid, krankzinnigheid, en condities die vandaag
de dag als depressiviteit zouden worden bestempeld. De lijn tussen deze twee uitwerkingen
was in de temperamentenleer heel dun, de huishouding van de sappen moest, zowel in
hoeveelheid als bijvoorbeeld in temperatuur en plaats in het lichaam, precies goed zijn,
wilde het een bepaalde uitwerking hebben. En nog steeds is de relatie tussen de positieve
en negatieve kanten van melancholie een, zelfs onmisbaar, onderdeel van het begrip, zoals
later in mijn onderzoek zal blijken.
Een melancholicus was niet per se ziek, een teveel aan zwarte gal gaf niet per se aanleiding
tot aantoonbare ziekte, zoals dat met de andere temperamenten wel het geval was. Een
persoon kon ook een natuurlijke aanleg hebben voor melancholie, en voor hem was
melancholie dan meer een staat van zijn, in plaats van een ziekte. In dit opzicht, stelt Noga
Arikha, kon melancholie ook een bron van inspiratie zijn. Melancholie heeft dus altijd al
ambivalent karakter gehad, het is een begrip van tegenstrijdigheden. Ook Jacky Bowring,
de schrijfster van ‘A Field Guide to Melancholy’ benadrukt dit.4
Deze connectie tussen melancholie en genialiteit komt voor het eerst naar voren in
Aristoteles’ geschrift ‘Problemata XXX.1’ waarin hij zegt: ‘Waarom is het dat iedereen die bij
vooraanstaand zijn geworden in de filosofie of politiek of poëzie of de kunsten, duidelijk
melancholisch zijn, en sommigen van hen worden beïnvloed door ziekten veroorzaakt door
zwarte gal?’5 Dit geschrift van Aristoteles wordt om deze reden gezien als de eerste tekst
die op deze manier spreekt over melancholie en het is opmerkelijk dat ik in mijn onderzoek
een zelfde soort vraag stel als hij, alleen dan zoveel duizenden jaren later. Aristoteles schrijft
de melancholie, net als de temperamentenleer van die tijd, toe aan de zwarte gal in het
lichaam. Hij legt uit dat deze zwarte gal zowel warm of koud kan zijn, en dat het bij beide
uitersten uitwerkingen heeft op het karakter van de persoon in kwestie. Hij zegt: ‘Maar al
degenen bij wie de al te grote hitte afgezwakt wordt tot een bepaald evenwicht, zijn
weliswaar melancholici, maar ze zijn meer bezonnen; ze zijn minder abnormaal, en
onderscheiden zich van de anderen in veel opzichten, sommigen in culturele vorming,
anderen in de kunsten, weer anderen in de politiek’6 . Oftewel: als er een bepaalde balans
ontstaat in de zwarte gal in het lichaam, en als deze precies de juiste temperatuur heeft, dan
wordt de persoon in kwestie melancholisch, en verwerft hij de genialiteit die hieraan vaak
wordt gekoppeld. Wel benadrukt Aristoteles dat deze verschijnselen niet zomaar bij
iedereen voorkomen, ook het karakter van de persoon speelt een rol. Hierover zegt hij: ‘Als
hun normale gesteldheid er geheel en al door verzadigd is, zijn ze in extreme mate
melancholisch, maar wanneer ze in in een bepaalde verhouding aanwezig is, ontpoppen ze
zich als uitzonderlijke mensen’7. In Problemata XXX.1 wordt dus als eerste een oorzakelijk
verband gelegd tussen lichamelijke en geestelijke gesteldheid, en dit zou een verklaring
kunnen zijn voor de connectie tussen bijvoorbeeld genialiteit en waanzin, of creativiteit en

Bowring, Jacky. A Field Guide to Melancholy. Harpenden: Oldcastle Books, 2008.
Aristoteles. Over Melancholie. Groningen: Historische Uitgeverij, 2001. p. 28
6 Aristoteles. Over Melancholie. Groningen: Historische Uitgeverij, 2001. p. 36
7 Aristoteles. Over Melancholie. Groningen: Historische Uitgeverij, 2001. p. 36
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ziekte. De scheidingslijn tussen deze tegenpolen is, zoals Aristoteles en de
temperamentenleer benadrukken, heel dun en daarom werd melancholie gekoppeld aan
het idee van ziekte, veel meer dan de andere temperamenten. Dit was en resultaat van het
feit dat veel van de melancholische ‘symptomen’ psychisch waren, en daarom lastig vast te
pinnen, anders dan bijvoorbeeld misvorming of een wond, welke bijvoorbeeld voorkwamen
als de verschijnselen van de andere temperamenten. Om deze reden heeft melancholie al
sinds deze tijd, en nu nog steeds, connotaties met ziekte, maar ook met genialiteit, die vaak
in de creatieve hoek te vinden is.

I.II

Verschillende tijden, verschillende betekenissen

Het is duidelijk waar het woord melancholie vandaan komt, en dat het begrip een lange
geschiedenis van tegenstellingen heeft, die tot nu toe nog steeds voortduurt; wat een van
de redenen is dat ik onderzoek naar melancholie ben gaan doen. Om verder te
onderzoeken welke weg melancholie door de eeuwen heeft afgelegd, heb ik me verdiept in
de eerder genoemde Field Guide to Melancholy van Jacky Bowring8 en een boek van Karin
Johannisson: De kamers van de melancholie – over angst verveling en depressie.9 Deze
bronnen gecombineerd geven een beeld van de ontwikkeling van melancholie; van de
temperamentenleer tot de plaats die melancholie tegenwoordig heeft in bijvoorbeeld de
psychologie. Met zo veel verschillende connotaties in verschillende tijden, is melancholie
een complexe term geworden. Ik zal de verschillende betekenissen van het begrip
bespreken aan de hand van verschillende tijdsperiodes. Vooral gezegd is het echter niet
heel strikt; melancholie heeft altijd een samengestelde betekenis gehad en had naast een
overheersende betekenis ook altijd nog vele connotaties die daarnaast het begrip ervan
bepaalden. Het is dus niet zo zwart-wit als ik het indeel in mijn onderzoek, echter voor nu
wel noodzakelijk om enigszins een beeld te schetsen.
I.II.I

Middeleeuwen

In de middeleeuwen verdween het denken over melancholie naar de achtergrond. In
tegenstelling tot in de temperamentenleer, en de oorsprong van het begrip, werd
melancholie in de middeleeuwen gezien als de minst verheven van de vier temperamenten.
Een mogelijke reden hiervoor is de relatie tussen melancholie en acedia: bedroefdheid,
luiheid of traagheid, en een van de zeven hoofdzonden volgens de kerk, die in de middeleeuwen veel macht had. De kerk heeft veel dingen een nieuwe betekenis of context
gegeven, waaronder melancholie, welke dus een nieuwe connotatie kreeg en daardoor als
negatief werd ervaren. De temperamentenleer van de klassieke oudheid werd verworpen en
melancholie werd onderdeel van de reguliere geneeskunde. De apathie en somberheid die
acedia met zich meebracht, werden in de middeleeuwen geïnterpreteerd als een weigering
van God: men wilde de goedheid en affectie van God dan niet accepteren en hield daarom
niet van hem. Dit was in de ogen van de kerk natuurlijk ‘not done’, en daarom veranderde
de betekenis van melancholie in deze tijd sterk ten opzichte van zijn eerdere betekenis(sen).

8
9

Bowring, Jacky. A Field Guide to Melancholy. Harpenden: Oldcastle Books, 2008.
Johannisson, Karin. De kamers van de melancholie – Over angst, verveling en depressie. Amsterdam: Ambo, 2009.

1
!4

Afb. 6 Middeleeuwse illustratie van Acedia, een van de zeven zonden.
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I.II.II

Renaissance

De renaissance is de tijd waarin de klassieke oudheid, oftewel de tijd waarin het begrip
melancholie ontstond, opnieuw de aandacht krijgt. Melancholie wordt door artsen in de
Renaissance steeds meer gediagnosticeerd, en daarom werd het als begrip ook steeds
bekender. Omdat de renaissance teruggrijpt op de klassieke oudheid, komt ook het begrip
van melancholie in die tijd meer in de belangstelling te staan: de temperamentenleer krijgt
meer aandacht en de kerkelijke betekenis van melancholie voert niet meer de boventoon.
Toch is het zo dat melancholie een begrip is waarbij de betekenissen niet volledig
verdwijnen, ze worden eerder op elkaar gestapeld, zodat melancholie zich ontwikkelt tot
een steeds complexer begrip.
Robert Burton schreef in de renaissance zijn boek The anatomy of melancholy10, en nog
steeds wordt zijn (uitvoerige) bespreking van melancholie gezien als een van de kernteksten
over het begrip. In de renaissance zelf wordt er, vanwege de hernieuwde belangstelling,
veel gebruik van gemaakt, zowel door de artsen als door mensen die zelf kunnen lezen.
Burton schept het beeld van de renaissancistische melancholie, door een overzicht te geven
van alle verschillende kanten en connotaties van melancholie. In ruim duizend pagina’s
onderscheid hij achtentachtig verschillende graden, verschillende types en honderden
melancholische eigenschappen.
In de vroege renaissance wordt melancholie erg lichamelijk, en vooral als ziektebeeld,
opgevat. De invloed van de temperamentenleer is nog goed te zien. Een verschil met de
temperamentenleer zoals deze ontstond is echter dat melancholie in de renaissance niet
meer gekoppeld wordt aan bijvoorbeeld astrologie en de leer van de seizoenen. Maar wat
nog wel zo is als in de oudheid: als je melancholisch bent, is er in je lichaam een disbalans in
je zwarte gal, en deze gal kolkt en dampt in je lichaam. Lichamelijke symptomen kunnen
onder andere zijn: druk op de borst, moeite met ademhalen, lage polsslag en een droge
mond. Geestelijke symptomen variëren van paniekangst tot somberheid, onzekerheid tot
apathie en van bezorgdheid tot slapeloosheid, of misschien wel allemaal tegelijk. Passiviteit
en apathie (acedia) zijn vrijwel altijd in het spel, het verschil met de middeleeuwen is dat
deze nu echter niet direct verbonden hoeven te zijn met de kerk.
Hoewel de melancholie in de renaissance over het algemeen vooral lichamelijk en medisch
wordt benaderd, waar ik zo dieper op in zal gaan, heeft melancholie ook in deze tijd een
dubbele betekenis. Zoals eerder besproken heeft melancholie al sinds de oudheid en de
temperamentenleer een connectie met genialiteit en creativiteit. Deze connectie bloeit in
de renaissance weer op, vooral als gevolg van de opkomst van het humanisme, die het zelfbewuste centraal stelt. Het melancholische temperament wordt hierdoor in de renaissance
gezien als het meest intellectuele temperament van de vier temperamenten. Dus naast de
neerslachtigheid en lichamelijke kwalen, was ook de tegenpool hiervan aanwezig in de vorm
van geestelijke opleving. Deze kant melancholie kreeg steeds meer aandacht in de loop van
de renaissance, en vooral in de loop naar de romantiek werd melancholie steeds meer
gezien als iets wat nagestreefd zou moeten worden. Hiermee is de renaissancistische
melancholie dus, hoe kan het ook anders, een melancholie van uitersten.
10
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De tegenpool van de intellectualiteit is de krankzinnigheid, de waanzin. Deze is
onlosmakelijk verbonden met, en niet los te zien van de melancholie in de renaissance.
Deze waanzin is de lichamelijke kant van de melancholie, welke erg uiteenlopende vormen
kon aannemen. In de meeste gevallen had de melancholicus last van illusies, vaak in de
vorm van een bepaalde gedaanteverwisseling. Zo was er bijvoorbeeld de wolvenman, die
dacht dat hij in een wolf in zijn lichaam had. Ook waren er mensen die dachten dat hun
lichaam van glas of van boter werd, waardoor ze niet meer durfden te bewegen. Wat ook
voorkwam was dat men dacht dat hun hoofd ontbrak of dat hun huid aan het krimpen was
en te klein werd. Deze dingen klinken allemaal bizar, en ook in de renaissance werden ze het
liefst op de achtergrond gehouden en in de duisternis verdrongen. De wilde manische
melancholicus was over het algemeen niet sociaal geaccepteerd. Toch waren hierop ook
uitzonderingen, als de melancholische persoon intellectueel was bijvoorbeeld, en daardoor
ook de andere kant van de melancholie vertegenwoordigde. Dan werd de manische kant
voor lief genomen en zo ontstond een bekend cliché van de melancholicus: de gekke genie,
of de krankzinnige en sombere kunstenaar.
I.II.III

Romantiek

Aan het einde van de renaissance was de aanloop naar de romantische melancholie al
aardig in gang gezet. Opmerkelijk is echter dat er wel een verschil is tussen de hang naar
melancholie in de renaissance en die in de romantiek, en ook de melancholische geniale
kunstenaars van de Renaissance zijn anders dan die van de romantiek. In het boek Born
Under Saturn11 schrijft het echtpaar Margot en Rudolf Wittkower over de relatie tussen de
geniale kunstenaar en melancholie. In hun onderzoek kwamen zij er achter dat het idee van
de melancholische kunstenaar niet altijd ‘in de mode was’. Dit was wel zo in de late
renaissance, en ook in de romantiek, echter in de periode tussen deze twee tijdperken,
verdween het idee van, en het streven naar, het melancholische genie een beetje naar de
achtergrond. Tussen ongeveer de 17e en 19e eeuw wordt melancholie over het algemeen
niet gezien als iets wat nagestreefd zou moeten worden, terwijl dat dus in de periode ervoor
en erna wel zo is. Kunstenaars uit die tijd, zoals bijvoorbeeld Rembrandt en Bernini, hebben
niet het melancholische ideaal wat hun voorgangers wel hadden. De opkomst van het
rationalisme in de 17e en 18e eeuw kan een verklaring zijn voor het uit de mode raken van
het melancholische genie. Dit ideaal verschijnt weer op het toneel als het romantische
tijdperk aanbreekt, en in deze periode vindt het ook zijn hoogtepunt.
De romantische melancholie is in een aantal opzichten anders dan die van de renaissance.
De begeerlijke kant van het genie blijft, echter wordt in de romantiek melancholie minder
lichamelijk opgevat en krijgt het in maatschappelijk opzicht een andere status.
Aandoeningen als de wolvenman en andere illusies worden niet meer direct gelinkt aan
melancholie. Hierdoor krijgt melancholie een andere betekenis en verdwijnt de
temperamentenleer op de achtergrond. Als reactie op het eerder genoemde rationalisme
zette de romantiek zich aan het eind van de 18e eeuw zich hier tegen af. De aandacht werd
meer gericht op emotie, intuïtie en verbeelding. Als gevolg hiervan werd melancholie iets
wat niet meer met de wetenschap of geneeskunde te maken had, maar werd het juist
11
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geassocieerd met gevoel en introspectie. Omdat melancholie goed past bij de stemming
van de romantiek, een stemming van verlangen en weemoed naar de natuur, het verleden,
verre oorden, bereikte de melancholicus in de romantiek zijn hoogtepunt als een soort
trendfiguur, of zelfs een ‘lifestyle’.
De romantische melancholicus is zelfbewust, en zijn stemming wisselt tussen van vol
vertrouwen in zichzelf en grote twijfel aan zichzelf. Door te scheppen hoopt hij verlichting en
zingeving te vinden. Dit scheppen kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld het
maken van kunst, muziek, literatuur en theater. De melancholicus wordt in de romantiek,
zoals Karin Johannisson het mooi zegt: ‘het prototype voor het unieke ik’12 en vormt
hiermee een nieuwe kunstenaarsidentiteit.
Melancholie is in de romantiek niet meer het gevolg van zwarte dampen of sappen in het
lichaam. Ook wordt het niet meer gekoppeld aan manie of gedaanteverwisselingen. Het
lichamelijke aspect van de renaissancistische melancholie raakt in de romantische
melancholie op de achtergrond. De melancholicus zondert zich nog wel af van de
maatschappij, maar dit wordt niet meer opgelegd van buitenaf zoals dat in de renaissance
soms nog wel gebeurde. De afzondering is in de romantiek een zelfbewuste keus van de
melancholicus, om zich los te maken van maatschappelijke conventies en daarnaast zou het
gezien kunnen worden als een vorm van maatschappijkritiek. De romantische melancholicus
weigert om in de massa van de gemeenschap op te gaan, hij is een uniek individu, en met
zijn afzondering wil hij eigenlijk zeggen dat hij beter is dan de rest. De melancholicus heeft
in de romantiek dus narcistische trekjes, ook beschrijft hij zichzelf graag, bijvoorbeeld in
dagboeken, en hierdoor is hij vaak welbespraakt. Hij bevindt zich meestal in de hogere
kringen van de samenleving, ondanks dat hij er niet veel mee te maken wil hebben. Toch
zijn de hogere klassen juist wel er in hem geïnteresseerd. Hierdoor bouwt de romantische
melancholicus een identiteit op van een buitengewone persoonlijkheid, zijn taak is om
anders te zijn dan de rest. Dit beeld wordt langzaam maar zeker de nieuwe
kunstenaarsidentiteit, die later een ingebakken stereotype zal worden, en het nu nog steeds
is: de melancholische kunstenaar die zich afzondert van de maatschappij. Melancholie is in
de romantiek een verheven staat of houding, waar men naar streeft en waar men tegenop
kijkt, een romantisch ideaal, zoals de naam van de tijd al zegt. Er wordt dan ook uitvoerig
over geschreven en veel melancholici uiten zich over hun melancholische stemmingen in de
vorm van dagboeken, toneelstukken, romans of kunstwerken, welke in de hogere kringen
van de maatschappij gretig gelezen en bekeken worden, als de populaire literatuur van die
tijd. Melancholie is dus in de romantiek, nog meer dan in de renaissance, en zelfs
onlosmakelijk verbonden met intellectualiteit en creativiteit. Voorbeelden van romantische
melancholici zijn Caspar David Friedrich, Franz Kafka, Virgina Woolf, Oscar Wilde,
Wittgenstein, Schopenhouwer, Charles Baudelaire.
Zo bekeken lijkt de romantische melancholie inderdaad iets om naar te streven. Bijna te
mooi om waar te zijn, want naast de verheven staat, heeft melancholie ook in de romantiek
nog steeds een andere kant die gekenmerkt wordt door zwaarmoedigheid, hypochondrie,
en vooral stemmingswisselingen en somberheid zijn altijd aanwezig. Dit uit de
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melancholicus echter alleen als hij zich afzondert. Ook een onderdeel van de romantische
melancholie is de relatie tot voedsel, welke in de renaissancistische melancholie nog niet
aan de orde was. De melancholicus heeft vaak een dwangmatige en anorectische houding
tot voedsel. Dit wordt ook een kenmerk van de nieuwe kunstenaarsidentiteit: de sombere
man die uitgehongerd is.
Het verschil met de vroegere melancholie is naast de maatschappelijke status en het op de
achtergrond geraakte lichamelijke kwalen, dat de melancholicus anders met zijn melancholie
omgaat. De relatie tussen melancholie en genialiteit is zoals eerder gezegd altijd aan de
orde geweest, maar nog nooit was deze zo op de voorgrond gebracht als in de romantiek.
Eerder de vroegmoderne tijd zorgde melancholie voor apathie, niets meer doen, willen en
durven. In de romantiek weet de melancholicus hier beter mee om te gaan, of het zelfs uit
de buiten, en zet de hij zijn somberheid en stemmingswisselingen om in cultureel kapitaal.
Zelfreflectie is hier een belangrijk onderdeel van en wordt ook wel gezien als een oorzaak
van melancholie, maar het zou ook een gevolg kunnen zijn, de relatie hier tussen vormt een
cirkel, zoals ook met vele andere melancholische connotaties het geval is. Hoe in de
romantiek naar de oorzaak van melancholie wordt gekeken niet zo duidelijk als in eerdere
tijden, wat te wijten is aan het feit dat de geneeskunde zich in de romantiek minder met
melancholie bezig hield.
I.II.IV 20ste eeuw
Dit veranderde echter snel, toen de 20e eeuw werd ingeluid, en daarmee ook het idee van
melancholie als een nastreefbare staat van zijn: Sigmund Freud ging zich bemoeien met
melancholie. Het was misschien niet bewsut, maar door melancholie te bespreken in zijn
essay Mourning and Melancholia13 heeft hij het denken over melancholie in de 20e eeuw
sterk veranderd. Melancholie wordt als begrip, en vooral als psychische aandoening,
geïntroduceerd in de moderne geneeskunde en psychiatrie. Het wordt gemaakt tot iets wat
genezen moet worden, een ziekte.
In zijn essay introduceert Freud melancholie als een van de twee soorten van rouw. Bij
‘normale’ rouw, kom je na een tijd over je toestand heen, echter het kan ook voorkomen dat
dit niet gebeurt en dat je in je verdriet blijft hangen; dit noemt Freud deze ‘abnormale’ rouw
melancholie, en hij bestempelt dit als een pathologische toestand. Bij normale rouw laat het
individu, of het ego in Freuds woorden, het ‘object’ van verlies (dit kan een persoon zijn,
maar ook een idee) langzaam los laat en gaat hij verder met zijn leven. Echter bij
melancholie is het anders, het ego laat niet los, en in plaats daarvan laat de melancholicus
zijn eigen ego los, en wordt hij hierdoor één met zijn verlies, zo stelt Freud. De
melancholicus wil het object van verlies niet loslaten en zoekt geen genezing voor zijn
toestand: de wond blijft open. ‘In mourning it is the world which has become poor and
empty; in melancholie it is the ego itself that has become so’14, zo omschrijft Freud het zelf
en hij wijt deze toestand aan de staat van de cultuur in de 20e eeuw. Deze is volgens hem
nihilistisch en door recente ontwikkelingen lijdt de gehele westerse cultuur onder een
ziekelijke angst waarin rouw een grote rol speelt: rouw om een verloren samenleving, of als
13
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gevolg van een trauma in de jeugd. In veel van deze gevallen schiet normale rouw tekort,
en daarom komt de Freudiaanse melancholie om de hoek kijken. Op deze manier heeft de
psychoanalyse in de 20e eeuw een nieuwe betekenis gegeven aan het begrip melancholie,
en met weer nieuwe connotaties het theoretisch kader van melancholie verbreed.
De melancholicus in de 20ste eeuw voelt een onopvulbare leegte die gevolg is van de
opkomende consumptiemaatschappij. Illusies of een reflectieve staat zijn geen onderdeel
meer van melancholie, de melancholie in de 20e eeuw wordt minder uitzonderlijk en gaat
meer op in de massa van de samenleving. Het is dus geen verheven staat meer, of een die
wordt weggehouden uit de samenleving; de melancholie van de 20e eeuw bevindt zich er
juist middenin en gaat op in de massa.
Over het algemeen voert het bovenstaande idee van melancholie, als psychische
aandoening, de boventoon in de 20ste eeuw, en dit zal ook een voorbode zijn voor hoe er
tegenwoordig nog over melancholie wordt gedacht. Toch is het zo dat ondanks wanner
iedere nieuwe fase of connotatie een nieuwe telg aan de stamboom van de melancholie
toevoegt, zijn voorouders blijven bestaan en niet vergeten worden. Zo ook in de 20ste
eeuw, het Freudiaanse begrip van melancholie voerde wel de boventoon, echter de
connectie met genialiteit en creativiteit bleef ook in de 20e eeuw nog bestaan. Hij was niet
meer zo vanzelfsprekend en begeerlijk als in de late renaissance of de romantiek, maar in de
culturele kringen was melancholie nog wel een vertrouwde staat van zijn, en werd het niet
benaderd als psychische aandoening. Wel werd het ook in deze kringen gekoppeld aan de
opkomende technische ontwikkelingen van de 20e eeuw.
De moderniteit ontwikkelt zich in deze eeuw en industrialisatie timmert aan de weg; tijden
veranderen en melancholie verandert mee. De consumptiemaatschappij komt met nieuwe
begeerlijkheden zoals nieuwe manieren van entertainment, waarbij de nadruk wordt gelegd
op het individu. Als gevolg hiervan ontstaat er een vervreemding tussen mensen, en tussen
mens en samenleving. De melancholie gaat zich hier aan verhouden en krijgt een sfeer van
sombere eenzaamheid en verlating.

I.III

Melancholie in de huidige tijd

De opkomst van de psychiatrie en psychoanalyse had al in de 20e eeuw een grote invloed
op het begrip van melancholie. Als we kijken naar de overgang van de 20e naar de 21e
eeuw dan blijft deze invloed bestaan, en misschien is hij zelfs wel groter geworden. De
moderne psychiatrie die in de 20e eeuw ontstond voert nog steeds de boventoon in het
denken over melancholie. Melancholie is geen diagnose meer, maar wordt onderdeel, of
symptoom, van aandoeningen als depressie, angststoornis en burn-out. Opvallend is dat
tegenwoordig dus melancholie een symptoom is van bijvoorbeeld depressie, terwijl deze
relatie in vroegere tijden altijd andersom was: depressie was een mogelijk symptoom van
melancholie.
Ook opvallend is dat, ondanks dat er al veel onderzoek en pogingen naar zijn gedaan, de
definities en kenmerken die de huidige psychiatrie aan melancholie probeert te geven,
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redelijk vaag blijven. Om toch vat te krijgen krijgen op melancholie als onderdeel van het
systeem, zijn de symptomen omgezet in medische taal, echter deze weten de lading nog
steeds niet helemaal te dekken. Melancholie is tegenwoordig opgenomen in het DSM, the
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ook wel de ‘psychiatrische bijbel’
genoemd. In dit boekwerk zijn neurose en melancholie samengevoegd tot een
gezamenlijke categorie genoemd ‘major depression’15 . Ondanks deze opname en
vastlegging van melancholie, wordt er in de psychiatrie nog steeds debat gevoerd over de
definitie van melancholie. Mijns inzien is dat ook niet verwonderlijk, aangezien melancholie
niet iets is waar je gemakkelijk objectief over kan denken en spreken, dit is zowel een
gevolg van zijn lange geschiedenis en vele connotaties, als van het feit dat het lastig te
bepalen is wanneer iemands’ bedroefdheid buitensporig is. Want wie beslist dat? Een ander
opmerkelijke ontwikkeling, en ook een nadeel in mijn ogen, is dat de ongrijpbare
kwaliteiten van melancholie, en haar connectie met genialiteit, in geen enkele definitie
wordt opgenomen.
Het nadeel van deze onduidelijkheid over de definitie van melancholie is dat er hierdoor in
de psychiatrie onzorgvuldig mee om wordt gegaan. De diagnose wordt in veel gevallen
vastgesteld, terwijl de definitie nog steeds niet duidelijkheid is. Dit zou in de psychiatrie, die
net als iedere andere wetenschap een zekere precisie nastreeft, eigenlijk niet moeten
kunnen. Een gevolg van deze onzorgvuldige omgang met de diagnose melancholie en
daarmee ook de diagnose depressie, is dat het de vraag is of de enorme stijging van deze
diagnose in de 21ste eeuw, wel terecht is. In The Loss of Sadness16 geven Allan V Horwitz
en Jerome C Wakefield kritiek op deze stijging. Zij stellen dat het juist deze herdefinitie van
depressie is die de stijging in diagnoses heeft veroorzaakt, in plaats van dat er werkelijk
meer mensen depressief, of melancholisch, zijn geworden. Anders gezegd is de recente
explosie van vastgestelde psychische problemen, niet per se een gevolg van werkelijke
stijging van deze problemen. In plaats hiervan zou het heel goed een gevolg kunnen zijn
van de samenvoeging van de definities van melancholie en depressie, oftewel de
samenvoeging van serieuze mentale problemen, samen met een toestand van ‘normale’
melancholie of droefheid, die tot nu toe helemaal niet als probleem werd ervaren. Horowitz
en Wakefield bekritiseren daarom ook de DSM voor het feit dat ze er niet in slagen de echte
mentale aandoeningen te onderscheiden van normale menselijke reacties op het leven, die
ook essentieel zijn en niet per se genezen hoeven te worden. Melancholie heeft altijd de
paradox van normaal en abnormaal in zich gehad, maar dat betekent niet dat we deze
schaduwkant van de menselijke geest, en de cultuur, moeten genezen.
De verschuiving in definitie is te wijten aan het idee dat melancholie niet meer past in onze
huidige wereld van welvaart, constante verbetering en rationaliteit, waarin geluk hetgeen is
wat, boven alles, nagestreefd moet worden. In deze ‘geluksmaatschappij’ regeert de
verwachting dat het, door geld of andere middelen, mogelijk is om alles wat ons ongelukkig
maakt te elimineren. De paradox hiervan is dat wat we ook doen, dit ongelukkige gevoel
meestal alleen maar sterker maakt. Als gevolg hiervan heerst er een soort taboe op
droefheid waarvan vervreemding en isolement vaak een gevolg zijn.
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Dit betekent echter niet dat er geen melancholie meer bestaat zoals die er vroeger was, het
wordt slechts anders benoemd door de huidige maatschappij en gelijk bestempeld als iets
negatiefs, waardoor we niet verder kijken dan onze neus lang is. In bepaalde vakgebieden,
zoals in de kunst, is de vroegere melancholie echter nog een vertrouwd idee. In het
volgende hoofdstuk zal ik hier over schrijven.

I.IV

Conclusie

In dit eerste hoofdstuk van mijn onderzoek heb ik gezocht naar een antwoord op de vraag:
Hoe is het begrip melancholie door de tijd heen gecategoriseerd en wat is de huidige
betekenis van het begrip? Welke definitie van melancholie hanteer ik in mijn onderzoek?
Zoals ik al had verwacht, was het erg lastig om op deze vraag een eenduidig antwoord te
geven. Melancholie is een erg complex begrip en ik heb gemerkt dat het onmogelijk is om
alle facetten ervan te bespreken. Daarom heb ik geprobeerd een overzicht te geven van de
heersende status en betekenis van melancholie door de eeuwen heen.
Deze betekenis veranderde van een gevolg van de sappen in het lichaam, naar een
verheven staat, en veranderde tot slot in een psychische aandoening. Het bijzondere van
deze ontwikkeling is dat het reis door de tijd en verschillende connotaties is die het begrip
melancholie zo bijzonder maakt. Ondanks dat de betekenissen erg van elkaar verschillen,
zijn alle betekenissen door de tijd heen wel bewaard gebleven, en allemaal hebben ze een
nieuwe tak aan de stamboom geleverd. De eerdere takken zijn niet afgestorven,
integendeel; de stamboom wordt alleen maar groter en het is het geheel van betekenissen
wat melancholie zichzelf maakt. Het is juist de paradoxale betekenis van melancholie die het
begrip zo interessant maakt, en ook spannend: de scheidingslijn tussen melancholie en
gekte is dun, maar daarom juist zo aantrekkelijk.
Melancholie was en is een ongrijpbaar begrip die zich nooit volledig heeft gevormd naar de
starre classificaties die er door de eeuwen heen op af zijn gevuurd. Er blijft altijd een kant
van melancholie die niet te vatten is in woorden, maar wat ik zelf meer zou omschrijven als
een sfeer of gevoel. Waar dit vandaan komt wordt nergens letterlijk geschreven, echter is
het wel de waarde waar ik dit onderzoek naar ben gaan doen. Zelf denk ik dat het een
gevolg is van melancholie’s rijke geschiedenis, die het begrip nu nog steeds in zich draagt,
en het feit dat altijd naar is gezocht en is gewaardeerd. En het is juist deze ongrijpbaarheid
die de waarde van melancholie omvat.
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My melancholy is the most faithful mistress I have known;
what wonder, then, that I love her in return.
- Søren Kierkegaard, Either/Or: A Fragment of Life
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II

II.I

Melancholie & de beeldende kunst(enaar)

Melancholische kunst(enaars)

Zoals de geschiedenis van het begrip laat zien, is melancholie altijd al gekoppeld geweest
aan creativiteit, en daarmee aan de kunstenaar. Aristoteles legde als eerste deze verbinding,
en nu nog steeds is melancholie onlosmakelijk verbonden met het kunstenaarschap. De
vraag waarom dit zo is is moeilijk te beantwoorden, maar in de geschiedenis zijn veel
kunstenaars aan te wijzen wiens beste werk ontstond terwijl zij geteisterd, of geholpen,
werden door melancholie. Vaak wordt als verklaring genoemd dat de kunstenaar een
bepaalde sensitiviteit heeft, die hij gebruikt om werk te maken, vanuit zijn gevoelens.
Omdat de kunstenaar zo sensitief is, weet hij dicht bij zijn gevoelens te komen en ze om te
zetten naar beeld; dat is waar de kunstenaar goed in is. Deze sensitiviteit brengt echter ook
melancholie met zich mee.
Toch wordt er nu nog steeds nagedacht over waarom de kunst en melancholie nu precies zo
met elkaar verbonden zijn, en nog steeds is er niet een eenduidig op deze vraag te geven.
De verbondenheid is, door zijn lange geschiedenis, nu eigenlijk een gegeven en zelfs in
vroegere eeuwen werd het aanvaard als een logisch verschijnsel. Het artistieke genie werd
bewonderd, ondanks dat hun melancholie soms omsloeg in waanzin; dat was nou eenmaal
de tol die betaald moest worden voor de begaafdheid die melancholie met zich mee
bracht. Of bracht de begaafdheid melancholie met zich mee?
Kort gezegd: ondanks dat de huidige manier van denken over melancholie misschien niet
altijd de historie van het begrip in acht neemt, wordt er nog wel steeds veel nagedacht en
geschreven over melancholie en haar relatie met de beeldende kunst. Dit is bijvoorbeeld
terug te zien in boeken die over dit onderwerp verschijnen, maar ook aan verschillende
exposities die worden gehouden met melancholie als thema. De expositie Mélancolie:
Génie et Folie en Occident17 die plaatsvond in het Grand Palais in Parijs, en daarna
verhuisde naar de Neue National Galerie, is veruit de grootste. De expositie was gericht op,
zoals de naam al zegt, melancholie en haar relatie met de beeldende kunst. Ruim 300
werken werden tentoongesteld, welke op een beeldende manier de geschiedenis van het
begrip melancholie lieten zien.
Ondanks dat de expositie erg veel werken laat zien, zijn er nog veel meer werken en
kunstenaars in de beeldende kunst die een relatie hebben met melancholie. Je zou zelfs
misschien kunnen zeggen dat bijna iedere kunstenaar of ieder kunstwerk wel aan
melancholie te refereren is, aangezien melancholie als een rode draad door de
kunstgeschiedenis heeft gelopen, en de kunstgeschiedenis ook andersom door die van de
melancholie. Ondanks dat het geen volledig beeld kan geven van de volledige
kunstgeschiedenis, heb ik om een illustratie te geven 4 kunstenaars uitgekozen, uit
verschillende tijden, die op een bepaalde manier een relatie hebben met melancholie.
17

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/melancolie Geraadpleegd op: 18 augustus 2015.
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Afb. 7 ‘Melancolia I’ van Albrecht Dürer, 1514
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II.I.I

Albrecht Dürer - Melancolia I

De gravure ‘Melancolia I’, in 1514 gemaakt door Albrecht Dürer, is waarschijnlijk de
beroemdste afbeelding van melancholie die er bestaat. Je zou Dürer kunnen zien als de
Leonardo da Vinci van de noordelijke (of Europese) Renaissance, zo wordt hij tenminste
beschreven in het Dürers ‘Melancholie’, geschreven door kunsthistoricus Alfred von
Winterstein.18 In dit boek wordt een uitgebreide beschouwing gedaan van Dürers prent en
gaat daarnaast ook in op de verwantschap die Dürers persoonlijkheid met deze prent zou
kunnen hebben. Het werk wordt namelijk vaak aangeduid als een ‘vermomd’ zelfportret.
Dürer zelf heeft hier zich echter niet over uitgelaten, en overigens ook nauwelijks over de
betekenis en symboliek van de prent, waardoor hier door veel kunsthistorici naar gegist
wordt. Misschien is het juist wel dit mysterieuze sfeertje wat de prent zo veel
aantrekkingskracht geeft.
Er zijn heel veel theorieën over de prent en nog veel meer interpretaties van wat er te zien
is. Wat we volgens von Winterstein zien is een gevleugelde vrouwengestalte met aan haar
ceintuur een buidel en een sleutelbos, in haar rechterhand een passer en een gesloten
boek. Met haar linkerhand, gebald tot een vuist, ondersteunt ze haar hoofd, en ze kijkt met
een sombere blik de leegte in. Deze houding wordt ook wel de gestus melancholicus19
genoemd en is op veel prenten en schilderijen in de kunstgeschiedenis te herkennen. Om
de engel heen liggen allerlei instrumenten, bijvoorbeeld een klisteerspuit, een voorwerp
wat in de Griekse Oudheid werd gebruikt om bepaalde lichaamssappen te verwijderen, zo
ook de zwarte gal om melancholie te genezen. Ook zien we een mysterieuze ruimtelijke
vorm; een polyhedron. De lucht in achter het tafereel is onrustig, een licht barst uit een
planeet of komeet, en er verschijnt een regenboog. Verder verbeeldt de prent nog een
putto, een kleine engel die op een lei schrijft, een slapende hond, welke in de symboliek
wordt gezien als een van de dieren die verbonden is aan melancholie, zo ook de vleermuis,
welke op de prent de titel van de prent draagt. De hond is vanuit de Egyptische mythologie
gekoppeld aan melancholie omdat het hiëroglief van de hond symbool stond voor de milt,
welke in de temperamentenleer gekoppeld werd aan melancholie.
Oftewel: heel veel dingen op één prent en het is vooral wat voor dingen er zijn afgebeeld
en hun samenhang die de symboliek van Dürers prent zo bijzonder maken. Door zowel von
Winterstein als andere kunsthistorici wordt Dürers print direct in verbinding gebracht met de
klassieke temperamentenleer, vanzelfsprekend vanwege de naam en vanwege verschillende
dingen die op de prent zijn afgebeeld. Zo is staat het vierkant met cijfers dat op de prent is
afgebeeld bekend als het ‘magische vierkant’ van Jupiter, welke staat voor het sanguinische
temperament, die er als tegenhanger voor kan zorgen dat de melancholie niet de overhand
krijgt, en dus op kan bloeien tot verheven staat. Ook de andere dingen die op de prent zijn
afgebeeld hebben deze symboliek, en samen vormen ze een samengesteld beeld: ze laten
zowel de acedische als de geniale kant van melancholie zien. De acedia blijkt bijvoorbeeld
uit de algehele sfeer van de prent en de houding van zowel de engel als de hond, maar aan
de andere kant zijn om de engel heen attributen te zien die symbool staan voor geleerdheid
en genialiteit. De engel is hierdoor een symbool van een melancholisch genie.
18
19

Von Winterstein, Alfred. Dürers ‘Melancholie’. Meppel/Amsterdam: Boom, 1989.
Bowring, Jacky. A Field Guide to Melancholy. Harpenden: Oldcastle Books, 2008. p. 56
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Afb. 8 ‘Monnik aan zee’ van Caspar David Friedrich, 1810

Afb. 9 ‘Vrouw met spinnenweb’ van Caspar David Friedrich, 1803
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II.I.II

Caspar David Friedrich - Monnik aan zee

Het werk van Caspar David Friedrich wordt vaak aangehaald als het over melancholische
kunst gaat. Over het algemeen wordt de kunst uit de romantiek gekarakteriseerd door een
melancholische en daarbij nostalgische stemming, die doet verlangen naar andere tijden en
oorden. Veel romantische schilders en schrijvers werden beschreven als melancholisch, een
conditie die in de romantiek als onlosmakelijk verbonden werd gezien met artistieke uiting.
Zo ook Caspar David Friedrich, tegenwoordig een van de meest bekende schilders uit de
romantiek.
Vaak is het een combinatie van het sublieme van de natuur en een bijbehorende
melancholie die de schilderijen van Friedrich kenmerkt. Het sublieme is een belangrijk
begrip met betrekking tot de kunst in de romantiek, een begrip wat erg verbonden is met
melancholie en wat een zelfde soort paradoxaal karakter heeft. Deze paradox bevindt zich
in de vorm dat het sublieme aan de ene kant iets is van onvatbare schoonheid, maar dat het
aan de andere kant tegelijk ook iets angstaanjagends is. Het sublieme in de romantische
schilderkunst had vooral betrekking op de natuur, die zo groot en onbevattelijk is, zo mooi
maar daardoor ook beangstigend. Dit uitte zich bijvoorbeeld in veel berglandschappen,
schilderijen van ruige wilde bossen en zeegezichten. Veel schilderijen van Friedrich hebben
een zelfde soort beeltenis en zijn gedrenkt in een melancholische sfeer met ruïnes, bomen,
geïsoleerde mensen en een schemerend licht.
Friedrich’s schilderij ‘Monnik aan zee’ is een van deze schilderijen. We zien een somber
ogend landschap met een kustlijn en een donkere, onheilspellende lucht. Op de klif, in de
verte, loopt een figuur: de monnik aan zee. Het schilderij is koel van kleur, grijs en blauw; de
kleur van de melancholie, die de nadruk legt op de sfeer van afzondering en somberheid.
De sfeer van melancholie wordt in het schilderij goed weergeven: aan de ene kant is de
somberheid te voelen, terwijl de schoonheid van het uitzicht je ook naar zich toe trekt.
Friedrichs tijdgenoot Heinrich von Kleist schreef over het schilderij: ‘It is a wonderful thing to
look out over an infinite watery waste, engulfed in an endless solitude at the seashore under
a gloomy sky… the picture affects my heart, deeply moves me so that I become the
Capuchin monk myself and the picture becomes the sand dune…’20 Dit laat zien dat al in
zijn eigen tijd, Friedrich werk een melancholisch effect had op de kijker, en nog steeds
wordt zijn werk op deze manier gewaardeerd. In 2005-2006 was het schilderij ‘Monnik aan
Zee’ namelijk onderdeel van de expositie Mélancolie: Génie et Folie en Occident21 .
Ook interessant om te noemen is dat Friedrich een prent heeft gemaakt die vaak
‘Melancholy’ wordt genoemd.22 De originele titel van de prent is ‘Vrouw met spinnenweb’,
maar wordt vaak ‘Melancholy’ genoemd omdat de prent is geïnspireerd op Durer’s
‘Melancolia I’. Deze inspiratie is vooral terug te zien in de sfeer van de prent en in de gestus
melancholicus van de vrouw. De symboliek van de zonsondergang, de vergane bloemen en
het spinnenweb, benadrukt de vergankelijkheid en somberheid van het leven.

20
21
22

Siegel, Linda. Caspar David Friedrich and the Age of German Romanticism. Wellesley: Branden Books, 1978. p. 73
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/melancolie Geraadpleegd op: 20-08-2015
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pd/c/friedrich,_woodcut.aspx Geraadpleegd op: 28-08-2015.
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Afb. 10 ‘Rothko Chapel’ van Mark Rothko, 1964
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II.I.III

Mark Rothko - Rothko Chapel

Zoals gezegd in het eerste van mijn hoofdstuk, wordt melancholie in de 20e eeuw sterk
geassocieerd met depressie. De lijnen tussen deze twee condities vervagen en vloeien in
elkaar over. Om deze reden is het lastig de een van de ander te onderscheiden en zo ook in
de kunst van deze periode, bijvoorbeeld in het werk van Mark Rothko. De vraag of Rothko
depressief was of ‘slechts’ melancholisch, is een vraag die moeilijk, zo dan niet, te
beantwoorden is, en daarom tracht ik dat ook niet te doen. Ik heb zijn werk gekozen om te
bespreken omdat ik vind dat zijn werk, en de vraag over zijn gesteldheid, goed past bij de
status van de melancholie in de 20e eeuw, en omdat hij als geen ander weet een bepaalde
sfeer of een bepaald gevoel in zijn zogenaamde colourfield paintings te vatten. Voor mij zijn
dit belangrijk punten bij het bespreken van de relatie tussen melancholie en de beeldende
kunst. Mooi om te zien vind ik dat zelfs Freud was het hiermee eens was, en daarmee de
relatie tussen de beeldende kunst en geestelijke gesteldheid erkent, aangezien hij ooit zei:
‘We cannot do justice to the particular nature of the psyche by linear contours… The diffuse
color fields of the modern painters would do better.’23
Jacky Bowring noemt Rothko in haar boek A Field Guide to Melancholy als een van de
melancholische kunstenaars van de 20e eeuw die dreigden ten prooi te vallen aan de
opkomst van de diagnose van depressie.24 Volgens Bowring is een kenmerk van de
kunstenaars van de 20e eeuw dat de wisselwerking tussen de mentale staat en het werk de
kunstenaar erg sterk is, anders gezegd: het lijntje is erg kort, waardoor de melancholie
duidelijk zichtbaar wordt in het werk. Rothko zei zelf over de kunst in zijn tijd: ‘Art sank into
melancholy’25. Deze verbinding is vooral in zijn werk overduidelijk en je zou zelfs kunnen
zeggen dat zijn schilderijen een letterlijke verbeelding van zijn stemmingen zijn.
Deze colourfield painting is waar Rothko bekend mee is geworden, en waar hij nu ook nog
steeds om geroemd wordt; grote abstracte doeken met diffuse kleuren die uit veel lagen
zijn opgebouwd, waardoor er een diepte in het werk ontstaat. Rothko’s werk staat bekend
om het feit dat het bij veel mensen een emotionele snaar raakt, en dat was precies wat
Rothko zelf voor ogen had bij het maken van zijn werk. Hij zei: ‘If you are only moved by
color relationships, you are missing the point. I am interested in expressing the big emotions
- tragedy, ecstasy, doom.’26 Het feit dat zijn werk nu daarmee nog steeds wordt
geassocieerd zou je kunnen zien als bewijs voor dat dit hem gelukt is. Vaak zijn deze
emoties niet erg vrolijk, aangezien Rothko zeker melancholisch, en later in zijn leven ook
depressief was. In 1970 maakte hij een eind aan zijn leven, twee jaar voor de Rothko Chapel
opende. Deze staat in Houston en is door Rothko zelf ontworpen en ingericht met 14
schilderijen die hij speciaal voor, of tegelijk met, de kapel heeft gemaakt. De schilderijen zijn
donker, bijna tegen zwart aan, en geven de kapel een melancholische stemming; het is aan
de schilderijen goed te zien dat het mentaal niet goed met Rothko ging. Hierom maken aan
de ene kant de schilderijen de kijker somber en stoten ze af, maar tegelijk bezitten ze een
schoonheid die niet te ontkennen is, en die de kijker juist aantrekt.
23
24
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Breslin, James E. B. Mark Rothko: A Biography. Chicago: University of Chicago Press, 1993. p. 475
Bowring, Jacky. A Field Guide to Melancholy. Harpenden: Oldcastle Books, 2008. p. 40
Breslin, James E. B. Mark Rothko: A Biography. Chicago: University of Chicago Press, 1993. p. 475
http://www.theartstory.org/artist-rothko-mark.htm Geraadpleegd op: 28-08-2015
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Afb. 11 ‘Melancholia’ van Anselm Kiefer 1990-1991

Afb. 12 ‘Melancholia’ van Anselm Kiefer, 2004
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II.I.IV Anselm Kiefer - Melancholia
Nostalgie is een begrip wat erg verwant is aan melancholie, je zou het als een mogelijk
onderdeel van melancholie kunnen zien, of juist andersom: je kunt melancholisch worden
van nostalgie. Nostalgie is een verlangen naar dat was voorbij is; eerdere tijden,
gebeurtenissen, herinneringen. In de beeldende kunst is de relatie tussen melancholie en
nostalgie erg relevant. In de romantiek bijvoorbeeld, heerste er een nostalgie naar vroegere
tijden en andere oorden, die vaak het onderwerp werd van de romantische schilderijen.
Maar ook in de hedendaagse kunst is het voorbij gaan van de tijd, en de bijbehorende
melancholie, nog veel te zien. Het werken met bijvoorbeeld oude foto’s om op die manier
herinneringen te reconstrueren, rekt de tijd, terwijl altijd de realisatie ontstaat dat dit niet
helemaal mogelijk is. Het werk van Anselm Kiefer is ook in deze context te plaatsen. In zijn
werk zijn vaak referenties te vinden naar herinneringen of naar de, nabije of verre,
geschiedenis. Deze herinneringen zijn vaak melancholisch qua sfeer en de geschiedenis
waar Kiefer naar refereert heeft meestal te maken met oorlog en verlies. Ook de materialen
die Kiefer gebruikt passen goed bij deze melancholie: lood, natuurlijke materialen zoals dor
gras en stro, verbrand hout en houtskool, oude kleding, houtdrukken op oud vergeeld
papier. De sfeer die deze materialen samen creëren is ronduit melancholisch; somber, rauw
maar tegelijk ook erg esthetisch, en komen uit een onbegrijpelijkheid van het menselijk
bestaan. Kiefer zegt hier zelf over: ‘What you see is despair. I am completely desperate
because I cannot explain why I am here. It’s more than mourning, it’s despair’.27
Niet alleen qua sfeer of materiaal refereert Kiefer naar melancholie en voorbije tijden, hij
refereert ook letterlijk hiernaar door meerdere werken te titelen als ‘Melancholia’, waarmee
hij zowel in de titel als de beeldende aspecten van het werk zelf een letterlijke referentie
doet naar Dürer’s ‘Melancolia I’. De geometrische vorm, een zogenaamd polyhedron of
veelvlak, die zowel in ruimtelijke vorm in Kiefers werk ‘Melancholia’ uit 1990-1991 te zien is
als in vlakke vorm in de versie van ‘Melancholia’ uit 2004, is dezelfde vorm als die in Dürers
prent, liggend naast de melancholische engel. Naast deze twee werken heeft Kiefer nog
meer werken gemaakt met dezelfde titel en de polyhedron. De polyhedron in Dürers prent
is het onderwerp geweest van veel analyses, maar nog steeds is niemand er zeker van wat
de betekenis ervan is.
Met deze meermalige referentie naar Dürers beroemde werk en het nemen van melancholie
als thema laat Kiefer zien dat melancholie een lange geschiedenis heeft gehad. Echter
Kiefer’s werk gaat niet alleen maar over geschiedenis; het gaat tegelijk ook over het heden
en de toekomst. Zijn werk gaat over fundamentele vragen van het bestaan: ‘…we don’t
know why we are here, and we don’t know where we go.. That’s quite desparate you know?
Because we have an intellect to try to find out, but we cannot.’28 zegt hij in de documentaire
‘Remembering the Future’. Deze titel illustreert wat ik bedoel: het ‘herinneren’ van de
toekomst, wat theoretisch gezien niet kan, maar door terug te kijken in de geschiedenis,
waaronder die van melancholie, kunnen we, en moeten we, dat volgens Kiefer wel doen,
zodat waardevolle dingen niet verloren gaan. Zijn werk is daar een aanzet tot.
27
28

Bowring, Jacky. A Field Guide to Melancholy. Harpenden: Oldcastle Books, 2008. p. 161
Documentaire: Anselm Kiefer: Remembering the Future. https://www.youtube.com/watch?v=FUQuhoqTKtg Bekeken op: 28-08-2015
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II.II

De waarde van melancholie

De waarde van melancholie is niet iets wat makkelijk in woorden te vatten is. Misschien is
het zelfs wel helemaal niet in woorden te vatten, maar is het daarom juist zo waardevol. Niet
in woorden, maar wel in beeld? Voor veel kunstenaars is melancholie een bron van inspiratie
geweest waaruit ze hun werk hebben geput, zo ook de kunstenaars die ik net beknopt heb
besproken. Beknopt met intentie, juist om het feit dat er eigenlijk niet heel veel in woorden
te zeggen valt over hoe melancholie in hun werk te zien is, of hoe ze zijn gekoppeld aan
melancholie door theoretici; het gaat meer om het beeld en om het gevoel dat het beeld
met zich mee brengt, als een doorgeefluik van de kunstenaar naar de kijker.
De relatie tussen schoonheid en melancholie is er een van paradox, maar ook een die altijd
al bestaan heeft. Melancholie heeft, zoals al eerder gezegd, een tweeledig karakter: het
trekt aan, maar stoot tegelijk ook af en het is afschuwelijk en ondragelijk aan de ene kant,
maar aan de andere kant kun je er ook naar verlangen omdat het zo mooi is en wil je het
niet kwijt als je er in zit. En juist dát is de waarde van melancholie, waar de kunstenaar
dankbaar gebruik van maakt. De schoonheid van het lijden, waaruit inspiratie spruit, dat niet
onder woorden te brengen is maar juist daarom zo aantrekkelijk is: het gaat tegen de natuur
van de mens in, die alles wil kennen en weten, echter met melancholie is dat nooit volledig
mogelijk, niet rationeel in ieder geval.
En juist daarom zegeviert de melancholie in de kunst, want hoe cliché het ook is, het is wel
waar: een beeld omvat meer dan duizend woorden. Melancholie is een gevoel wat in de
natuur van de mens zit en blijft, daarom trekt het nu nog steeds aan en zijn kunstenaar van
nu, zoals Anselm Kiefer, er nog steeds mee bezig. De kunstenaar kent de waarde van
melancholie als bron van creativiteit, weet dat melancholie in de basis van onze natuur én
cultuur ligt, en snapt dat we het daarom niet kunnen ontkennen, maar juist moeten
accepteren en benaderen, het omarmen en gebruiken. Niet zoals de ‘culture of happines’
propagandeert alle somberheid te elimineren, omdat dat niet goed is, een taboe is. Zoals
de kunstenaar kritisch is op alles, is hij dat ook op deze ontwikkeling in onze huidige
samenleving; hij stelt onze obsessie met geluk ter discussie.
De waarde van melancholie in deze context is dat het niet het geluk elimineert of
overneemt, het laat juist de momenten van geluk meer uitspringen doordat er melancholie
er als tegenpool naast staat. Zonder het zwart kun je het wit ook niet zien, en laat staan alle
prachtige en interessante grijstinten daartussen. Het is niet verkeerd om geluk na te streven,
maar je hebt melancholie en verdriet wel nodig om je het contrast te laten zien. Jacky
Bowring schrijft: ‘…while an ‘architecture’ of happiness
is necessary, so too is an
architecture of sadness, all of those words and worlds where melancholy can inhere, a
habitat for a depth of being’29, en dat is precies wat melancholie kan doen: het zorgt voor
verdieping van je persoonlijkheid, van je zijn, als gevolg van contemplatie en reflectie.

29

Bowring, Jacky. A Field Guide to Melancholy. Harpenden: Oldcastle Books, 2008. p. 209
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II.III

Conclusie

In dit tweede hoofdstuk van mijn onderzoek heb naar een antwoord gezocht op de vraag:
Wat is de relatie tussen melancholie en de beeldende kunst(enaar) en wat is de waarde van
melancholie voor de kunst(enaar)?
De relatie tussen melancholie en de beeldende kunst is uitgebreid en lang, echter zoals
eerder gezegd niet makkelijk vast te pinnen. Toch zijn er wel verschillende dingen aan te
wijzen waaruit de relatie blijkt. Zo zijn er bijvoorbeeld veel kunstenaars geweest die werk
hebben gemaakt over melancholie of die hun werk melancholie/melancholia hebben
genoemd. Daarnaast is melancholie als sfeer vaak in het werk van de kunstenaar terug te
zien; dit blijkt dan uit de voorstelling, kleur of symboliek van het werk.
Zo ook bij het werk van de kunstenaars die ik heb besproken: Dürer, Friedrich, Rothko en
Kiefer. De dubbele betekenis van melancholie blijkt uit al hun werk; het bevat een zichtbare
schoonheid en esthetiek, maar tegelijk ook een sfeer van melancholie en droevenis. Deze
twee gevoelens worden met elkaar vermengd en versterken elkaar, en komen daardoor bij
de toeschouwer over. Toch gaat het in essentie in de relatie tussen kunst en melancholie
niet om deze aanwijsbare punten, maar eerder om iets wat onderliggend is; ze zijn
onlosmakelijk verbonden en kunnen niet zonder elkaar, doordat ze een geschiedenis delen
en zo goed bij elkaar passen.
Dat melancholie waarde heeft en positief kan zijn is eigenlijk heel simpel te zien in het feit
dat de kunstenaar weet melancholie om te zetten naar een kunstwerk, of de waarde van
melancholie ziet en deze als onderwerp van zijn werk neemt. De kunstenaars die ik heb
besproken worden allen gewaardeerd om hun werk en worden gezien als toonaangevend
voor de kunstgeschiedenis en hun tijd. Doordat er op deze manier wordt gekeken, zou je
ook kunnen zeggen dat, als het algemeen bekend zou zijn, er ook op een positieve manier
naar melancholie gekeken zou moeten worden. Melancholie is geen negatieve emotie,
maar kan daarentegen juist voor hele mooie dingen zorgen, zoals het werk van kunstenaars
laat zien.
Want er moet een reden zijn waarom melancholie zo’n sterke band heeft met de kunst, in
plaats van bijvoorbeeld geluk. Waarom is geluk niet de inspiratiebron van de kunstenaar
geworden in plaats van melancholie? Het antwoord op deze vraag heb ik niet kunnen
vinden maar ik denk dat het in de zoektocht naar schoonheid altijd gaat het lijden voor deze
schoonheid, die zwaar maar ook prachtig kan zijn. De emotie die hier uit voortvloeit is de
meest krachtige, en daarom wordt de kunstenaar er zo door aangetrokken, zelfs liever dan
dat hij op zoek gaat naar geluk. Vandaar dat Charles Beaudelaire zei: ‘I do not pretend Joy
can not associate with Beauty, but I will maintain that Joy is one of her most vulgair
adornments while Melancholy may be called her illustrious spouse - so much so that I can
scarcely conceive… a type of Beauty which has nothing to do with Melancholy.’30
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Where there is sorrow, there is holy ground.
Some day people will realise what that means.
- Oscar Wilde, De Profundis
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III

Mijn eigen kunst(enaarschap) en melancholie

Het leek me goed om, naast het werk van andere kunstenaars, mijn eigen werk en haar
relatie tot melancholie te bespreken, om zo een context te schetsen van de plaats waar
vanuit ik dit onderzoek ben gaan doen.
Inmiddels heb ik, met meerdere tussenpozen, zo’n twee jaar over dit onderzoek gedaan.
Toen ik begon zat ik in het begin van mijn derde studiejaar en inmiddels, nu ik het afrond,
ben ik afgestudeerd. Mijn werk is in deze jaren aardig veranderd, en mijn onderzoek en de
toespitsing hiervan veranderde mee. Ik heb veel geleerd over melancholie, echter nog
steeds heeft dat mysterieuze om zich heen wat me in eerste instantie aantrok aan het
begrip. En nu ik terug kijk op vier jaar kunstacademie, zie ik dat er aan de hand van
dergelijke begrippen, er een lijn in is ontstaan in mijn werk en hoe ik te werk ga.
Ik ben geïnteresseerd in het menselijk denken, specifiek in concepten die mens door de
geschiedenis heen heeft ontwikkeld. Het zit in de menselijke natuur om alles uit te denken
en te onderzoeken, een naam te geven. Hieruit bestaan bepaalde concepten en
denksystemen die zich bevinden in de basis en natuur van de mens, maar tegelijk zijn ze
ook ‘bedacht’. Ik ben geïnteresseerd in deze concepten en vooral in het feit dat in veel
gevallen we als mensen nog steeds niet zijn geslaagd om sommige van deze concepten
volledig te bevatten, hoeveel hersenen er ook al aan versleten zijn. Deze grenzen van het
denken, intrigeren mij; sommige dingen kun je niet in woorden vatten, en zijn daar
waarschijnlijk ook niet bedoeld voor, en toch proberen we keer op keer wel om dat te doen.
Dat is waar ik onderzoek naar doe en dit onderzoek vormt in beeldende vorm mijn werk.
Voor mijn afstuderen maakte ik het werk ‘Windstilte van de ziel’, waarvoor ik onderzoek
deed naar het concept, of de idee, van tijd. Wat ik interessant vind aan tijd is hetgeen wat ik
net beschreef: we hebben er zo veel naar gezocht, maar nog steeds kunnen we nog niet
volledig bevatten wat tijd is, hoe het werkt, en wat het doet. Er zijn veel theorieën over
geschreven, vanuit allerlei vakgebieden, maar naar mijn idee schieten deze als geheel
tekort. Tijd heeft naast een theoretische namelijk ook een innerlijke, menselijke kant, die
niet in woorden of formules uit te drukken is. Het is een gevoel, van binnen. En juist de
combinatie van deze twee kanten van tijd, is wat tijd als ‘ding’, zo interessant maakt, hoewel
het eigenlijk niet eens een ding is; het bevindt zich slechts in ons hoofd. Voor mijn werk heb
ik naar deze situatie onderzoek gedaan en samen met dit onderzoek is een beeld ontstaan.
Ik omschrijf mijn werk zelf het liefst als een fysieke vorm van onderzoek. Ik probeer het
onderzoek, wat voor een aan de ene kant theoretisch is, gelijk om te zetten in beeld. Aan de
andere kant is mijn onderzoek ook beeldend. In mijn afstudeerwerk is zowel de uiterlijke
verschijning, de vorm, van het object zelf, als de tekst die op het object geschreven is,
gebaseerd op dit onderzoek naar tijd. De vorm van het object is een poging om letterlijk de
vorm van de tijd te benaderen, in hoeverre dat mogelijk is. De tekst op het object zijn mijn
gedachtes, direct vanuit mijn hoofd opgeschreven, verbindingen leggend, en daarna gelijk
weer uitgeveegd, omdat ik tot de realisatie kwam dat als woorden tekort schieten, de mijne
dat ook deden.
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Zoals ik over tijd denk, denk ik enigszins ook over melancholie. Ik zei al eerder dat
melancholie een begrip is waarvan de betekenis niet in woorden de vatten is. En juist dát
maakt het zo interessant, de mens wil juist dan verder zoeken en vinden wat de essentie is.
Echter het zoeken in de theorie of zoals in het geval van melancholie in de psychiatrie of
geneeskunde, zal het probleem niet oplossen. Het gaat om een bepaald gevoel, de
innerlijke kant van melancholie, die het zo waardevol maakt, daar waar de grenzen van het
menselijk denken tekort schieten.
Om deze kant van melancholie te benaderen, heb naast theoretisch onderzoek naar
melancholie, wat je nu net gelezen hebt, ook getracht melancholie op een andere manier te
onderzoeken. De uitkomst van dit onderzoek werd een boekje, met tekst en foto’s, over die
meer innerlijke kant van de melancholie. Het werk heet ‘Observaties’ en de tekst vormt de
proloog en epiloog van dit onderzoek. Ik heb in deze tekst, ondanks dat het tekst is,
geprobeerd om mijn idee van beeldende manier te verwoorden.
Melancholie gaat voor mij over de nietigheid en schoonheid van het bestaan, en de
realisatie hiervan. ‘Ik denk dat dit bewustzijn, en deze realisatie, dit moment van stilstand, is
wat melancholie in essentie is, als gevoel. Het is de angst voor en houden van het leven.
Een paradox. Een staat van zijn die komt met het nadenken erover.’31 Om deze reden zie ik
melancholie als een essentieel deel van het menselijk bestaan, iets waar we niet zonder
kunnen. Toch zie ik dat het tegenwoordig vaak in een heel ander daglicht wordt gezet, dit
vind ik erg zonde en het is een van de redenen dat ik begonnen ben aan dit onderzoek.
Als iemand mij vraagt wat ik nou zoal heb geleerd in die vier jaar op de kunstacademie, dan
zeg ik dat ik niet heb leren schilderen, beeldhouwen of fotograferen, maar dat ik heb
geleerd om op een andere manier te denken over en te kijken naar de wereld om me heen.
Dat is namelijk hetgeen wat ik vind dat een kunstenaar in essentie doet, wat nog vooraf gaat
aan het maken, daarvoor is een bepaalde manier van denken en kijken nodig, die anders is,
of verder gaat, dan over het algemeen gebeurt. Dit bewustzijn van de kunstenaar, zoals ik
zal noemen, is naar mijn mening erg waardevol en heeft tot veel meer werelden betrekking
dan alleen de kunstwereld zelf.
Melancholie is naar mijn idee onlosmakelijk verbonden met dit bewustzijn van de
kunstenaar. Want met die andere manier van kijken, komt ook een bewustzijn dat alle
schoonheid in de wereld eindig is, en daarmee, melancholie.

31

Uit: ‘Observaties’, 2014. Zie epiloog.
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Ter conclusie

Het moment is daar, de conclusie van mijn onderzoek. Er zijn momenten geweest dat ik
dacht dat die nooit zou komen, maar na toch steeds weer opnieuw beginnen, kan ik nu dan
toch eindelijk een antwoord formuleren op de vraag die ik mezelf 2 jaar geleden stelde:
Hoe kunnen de geschiedenis van het begrip melancholie en haar relatie met de beeldende
kunst ons laten zien wat de waarde van melancholie tegenwoordig kan zijn?
Zoals ik in mijn inleiding al zei, en wat ook uit mijn onderzoek gebleken is, er zijn veel
antwoorden mogelijk op de vraag wat melancholie is of kan zijn, of anders gezegd: er is
geen eenduidig antwoord te geven op die vraag. Wat ik echter concludeer is dat dit niet
betekent dat ik niet ben geslaagd in mijn onderzoek, integendeel, naar mijn idee ligt dee
(aantrekkings)kracht van melancholie ligt juist in dit feit geborgen. Melancholie is een begrip
van tegenstellingen en paradox, maar dat is juist hetgeen wat het zo uniek maakt. Ik pleit er
dus voor dat, in plaats van dat er verder gezocht wordt naar een eenduidige definitie, deze
contradicties omarmd moeten worden; ze vormen de kern van wat melancholie in essentie,
zowel in vorm als inhoud, is.
Ik heb ondervonden dat de waarde van melancholie, in mijn eigen formulering, ligt in het
feit dat melancholie een staat van zijn is die je een andere blik op de wereld schenkt. Het
maakt je bewust van je plaats als mens in de wereld en laat je zien dat het bestaan nietig en
vaak verdrietig is maar tegelijk is deze realisatie er ook een van schoonheid. En juist in onze
huidige tijd, waarin melancholie te boek staat als iets negatiefs, is deze staat van zijn
onmisbaar. Melancholie zou haar eerdere betekenissen weer moeten gaan dragen, in plaats
van dat het gezien wordt als een ziekte, als iets dat genezen moet worden. Juist in onze
maatschappij waar het obsessieve streven naar geluk centraal staat, je niet openlijk
verdrietig mag zijn, en waar steeds maar meer kopen en meer consumeren als oplossing
wordt aangedragen, is melancholie ongelofelijk belangrijk. Het zet een contrast tegenover
deze ontwikkelingen door te laten zien dat het niet erg is om somber te zijn, het hoort nou
eenmaal bij de loop van het leven. De wereld is niet altijd een gelukkige plek en
melancholie weerspiegelt dat slechts, het is niet te ontkennen. Verdriet is niet alleen
negatief, het doet ons ook denken aan mooie herinneringen, of doet ons hopen dat alles
beter wordt. Dat is niet erg, en dat los je niet op met consumeren of het nemen van
antidepressiva. Melancholie kan ons laten zien en voelen dat er óók de situaties van het
leven waarin geluk niet de boventoon voert, waardevol zijn. Het maakt ons bewust van
onszelf en de wereld om ons heen.
De geschiedenis van het begrip kan ons de waarde van melancholie leren door te laten zien
dat melancholie door de geschiedenis heen in de meeste tijden niet gezien werd als een
negatief iets, maar juist als een verheven staat van zijn, omdat het inspiratie en een
scheppende kracht kon geven. Om deze reden werd de melancholicus een soort van idool,
en men streefde ernaar om zo te worden zo als hij, vol intelligentie en creativiteit en
geëngageerd naar de wereld om zich heen. Dit werd geuit in essays, gedichten, toneel en
andere kunsten.
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De beeldende kunst kan ons vervolgens de waarde van melancholie laten zien door het
werk van de kunstenaar. Het klinkt misschien simpel maar zo is het wel: de waarde van
melancholie is terug te zien in het werk van de kunstenaar en het feit dat deze om zijn weer
wordt gewaardeerd en geroemd. Om deze reden heb ik in mijn tweede hoofdstuk
kunstenaars gekozen die wereldwijd bekend zijn en als toonaangevend voor hun tijd en de
kunstgeschiedenis worden gezien. De schoonheid in het werk van de kunstenaar is een
gevolg van zijn blik op de wereld en zijn andere manier van denken, welke in mijn opinie
altijd samenhangt met melancholie, bewust of onbewust. De schoonheid die hieruit
voortvloeit wordt wereldwijd erkent, en vormt daarom volgens mij daarom tegelijk ook het
‘bewijs’ voor de waarde van de melancholie.
Kunst wordt vaak gezien als iets wat kan zorgen voor zingeving in het leven, en met
melancholie is dat naar mijn idee hetzelfde. Ik hoop dat ik met mijn onderzoek enigszins een
nieuw idee van, of een reflectie op, melancholie heb kunnen toevoegen aan de lange
geschiedenis van het begrip. Ik hoop dat mensen inzien hoe mooi melancholie kan zijn. Dus
geef je er aan over, ga kopje onder, ervaar het, en kijk hoe het je blik op de wereld kan
veranderen. Laten we melancholie omarmen, en ons bewust worden van de wereld, zodat
we hem daarna kunnen veranderen, en daarmee, zoals Joseph Campbell het formuleerde:

‘…joyfully participate in the sorrows of the world’ 32

32

Bowring, Jacky. A Field Guide to Melancholy. Harpenden: Oldcastle Books, 2008. p. 19
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Epiloog

Want hoe bewust ik me ook ben van mijn eigen zijn, en mijn eigen
gedachten, voor de mensen buiten mij ben ik net zoals zij voor mij
zijn. Iemand die niet bestaat. Een jonge vrouw in een cafeetje die
met een kop koffie voor haar neus zit te krabbelen in haar
notitieboekje. Ze zien mijn gezicht niet, kunnen niet in mijn ogen
kijken. Ik besta niet voor hun. Dat vult mij met een gevoel van
melancholie, en ik denk aan de romantische denkers als Wilde en
Beaudelaire, die vaak als melancholici worden aangeduid. Kwamen zij
ook tot dit inzicht? De nietigheid van het bestaan is zo klein maar
ook zo groot. Is er nog wel ruimte voor in onze tijd? Ik hoop van
wel, want hij bezit een schoonheid die door niks anders te ervaren
is. Is dit niet juist waar voor we leven?
Een mens is zo mooi in zijn persoonlijkheid. In zijn eigen zijn. Hoe
de man die nu naast me zit zijn twee klontjes rietsuiker eerst op
zijn lepeltje legt, alvorens ze in zijn cappuccino te laten zinken.
Dan plonst het niet zo. Ik ben de enige die het ziet.
Ik denk dat dit bewustzijn, en deze realisatie, dit moment van
stilstand, is wat melancholie in essentie is, als gevoel. Het is de
angst voor en houden van het leven. Een paradox. Een staat van zijn
die komt met het nadenken erover. Een staat die door de massa in
mijn ogen steeds minder wordt bereikt of opgezocht. Maar waar waren
we zonder de melancholie? De muziek, de kunst, we hebben er zo veel
aan te danken. Veel daarvan was er niet geweest zonder melancholie.
Mensen komen en gaan. Naast mij zitten twee vrouwen, moeder en
dochter. De ene vrouw is oud, ze heeft een mooi gezicht. Ooit was ze
net zo jong als ik, kan ik me niet voorstellen. Een heel leven
achter zich en voor mij bestaat ze op dit moment niet anders dan en
alleen zoals ze zich nu aan me voor doet: een oude vrouw in een rode
jas met daaronder een gestreepte coltrui van katoen. Haar grijze
haren in de krul. Op haar gezicht een bril met een fijn gouden
montuur. De twee vrouwen staan op om weg te gaan. De koffie is op.
Ze lopen naar de uitgang en de dochter zegt: pas op mama, hier loopt
het af. Ze houden elkaars hand vast. Samen lopen ze naar buiten, de
straat uit. Ik kijk ze na, maar als ze de hoek om gaan verdwijnen ze
uit mijn zicht. Nu bestaan ze niet meer voor mij, ze zijn uit mijn
zijn, bewustzijn, bestaan. Ik kan hun gezichten niet meer zien. Weg
zijn ze. Waarschijnlijk zal ik ze nooit meer zien.
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