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Ten geleide

In de inleidende passages van de roman Doktor 
 Faustus ‘het leven van de componist Adrian Lever
kühn verteld door een vriend’ van Thomas Mann 
uit 1947, wordt stilgestaan bij de structuur van ijs
bloemen. Het gaat daar over vegetatieve vormen, de 
verschijnselen van de organische en anorganische 
natuur, en de treffende overeenkomsten die zich hier 
voordoen. De tekst roert vormverwantschappen aan 
tussen kunstuitingen van verschillende disciplines, 
het gaat om isomorfie in creatieve processen. De 
schrijver verleent daaraan een diepe zin, overeen
komstig zijn opvatting van symmetrie als ordenend 
beginsel in de ontwikkeling van de cultuur. IJs
bloemen zijn, vanwege overeenkomsten met levende 
planten, op te vatten als parallelle vormen: Parallel
bildungen. Het is nu eenmaal zo dat de natuur in haar 
scheppingskracht nu en dan hetzelfde heeft gedroomd, 
zegt Thomas Mann: ‘Die schöpferisch träumende 
 Natur träumte hier und dort Dasselbe’. De strekking 
van die bewering ontleende hij ongetwijfeld aan de 
natuurfilosofie van Goethe, waarop zijn Faustroman 
voortborduurt. Ik wil deze suggestieve denkwijze in 
direct verband plaatsen tot Anton Ehrenzweigs The 
Hidden Order of Art. A Study in the Psychology of Artis
tic Imagination, omdat zij daarvoor als exemplarisch 
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kan gelden. Het gaat in die tekst om processen in het 
ontstaan en totstandkomen van verschijnselen in de 
kunst en de natuur, met inbegrip van de natuur van 
de mens. Deze integratieve samenhang is van toe
passing op het totale gebied van de ‘vergelijkende 
kunsten’ het wetenschapsesthetisch domein van 
the comparative arts en staat in nauw verband tot 
 aspecten van de psychoanalytische theorie. Door een 
samenhang van de kunsten voorop te stellen, komt 
men tot algemeen geldende inzichten over werking 
en functie van kunst in filosofische en historisch 
chronologische zin.  Als voorbeeld van dit integratief 
denken — voor Ehrenzweig een a priori — noem ik 
 terzijde een artikel van Angelika Abel uit het Archiv 
für Musikwissenschaft van 1982. Het is een verstrek
kende observatie van een samenhang tussen de 
twaalftoonsmuziek en Goethes kleurenleer, een 
 schakel tussen composities van Anton Webern ‘de 
Bach van de twintigste eeuw’, en schilderijen van Paul 
Klee. Het is een van de eerste voorbeelden die ik in 
academisch kader bestudeerde over hoe verschillen
de kunstuitingen bijeengevoegd kunnen worden om 
te onderbouwen dat in de kunsten metaforisch ge
lijkluidende wetten van licht en donker, voorgrond 
en achtergrond van kracht zijn. Ook de basis, de 
 ondergrond die als structuur het werk draagt, moet 
daarbij vermeld worden, al dient deze in elke kunst
vorm weer anders te worden gedefinieerd. Ongeacht 
de kunstvorm is er sprake van een voorgrond, een 
profiel. Lijn, klank, zinsnede manifesteren zich tegen 
een achtergrond die het kunstwerk op wisselende 
manieren waarneembaar maakt. Deze kleine prelude 
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wil de logica van basale samenhang tussen de kun
sten benadrukken, zoals die verband houdt met crea
tieve processen. Het is vanuit die logica dat Ehren
zweig zijn hermeneutische houding kiest.

De onderstaande tekst is een associatieve benade
ring van Ehrenzweigs theorie die zowel in de kunst
wetenschappelijke als de psychoanalytische canon 
wat terzijde is gebleven. Enkele centrale gegevens 
daaruit worden gethematiseerd, zonder pretentie 
van een omvattende systematische uitleg van het 
 geschrift. In deze werkwijze volg ik het voorwoord 
van The  Hidden Order of Art waarin de auteur stelt dat 
men in de waarneming van kunst via selecteren van 
een enkel detail, een enkele lijn, het ‘afwezige geheel’ 
kan aanroeren en oproepen. In het essay wordt ervan 
uitgegaan dat dit ook kan gelden voor zijn onder
havige eigen tekst.                                                                          

Deze beschouwing bestaat uit twee delen. In het 
eerste wordt het theoretische thema vanuit verschil
lende elkaar deels overlappende invalshoeken aan
geduid. Het tweede verduidelijkt deze theoretische 
verhandeling aan de hand van enkele kunstwerken, 
waardoor de stof inzichtelijk wordt gemaakt. 

Een woord van dank richt ik op deze plaats aan 
de eru diete filosoof en psychoanalyticus Willem 
 Ietswaart die mij al in de jaren negentig op het denken 
van Ehrenzweig attendeerde in het kader van zijn 
 eigen studie en verwerking daarvan. 





deel i

Verhandeling 

1
Het gelaagde teken, verborgen 

organismen in de kunst

De tekens in onze cultuur, die in de loop der tijd een 
kunstkarakter verkregen, hebben een numineus, 
 gelaagd karakter. De geijkte interpretatiemethode 
die ten grondslag ligt aan het  ‘beeldlezen’ in de 
 iconologische traditie van het Westen, gaat sedert 
de eerste eeuwen van het christendom uit van vier 
vaste niveaus, variërend van letterlijke tot allegori
sche verklaringen. De gebruikelijke en algemeen 
 toepasselijke term daarvoor is exegese. Het gaat hier 
ook om de historische worteling van de psychoanaly
se: zonder een besef van deze betekenisgelaagdheid, 
de traditie van de humaniora, uitgedrukt in herme
neuse en exegese, zou er buiten de klinische praktijk 
geen psychoanalyse bestaan. Het gaat hier om een 
traditie die in in de vakkringen van de psychoanalyse 
in vergetelheid is  geraakt. Terzijde is van belang dat 
de term exegese uiteindelijk voorbehouden bleef aan 
de altijd durende, zich steeds uitbreidende inter
pretatie van (bijbelse) teksten. Hermeneutiek is als 
moderne, door de geschiedenis ontwikkelde  kunst
filosofische term toepasselijk voor het denken van 
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Anton Ehrenzweig (1908–1966). Het is een algemene 
aanduiding van complexe interpretatiemethoden 
[Gr. hermeneuein : verklaren, vertolken, uitleggen). 
Het werkwoord is verbonden aan de godheid Hermes, 
de boodschapper; hij is de bode der goden. Een zekere 
complexiteit van het niveau van de communicatie is 
daarmee gegeven. De hermeneutiek van Anton Ehren
zweig is gebaseerd op een specifiek psychoanalytische 
houding ten aanzien van de werking van de kunst.* 
De kunsten, als dragers van gelaagde betekenissen, 
worden in die hoedanigheid niet van elkaar onder
scheiden, zij vervullen eenzelfde functie. Om in het 
jargon van Thomas Mann te blijven: zij zijn te beschou
wen als bloesems van een en dezelfde ijsbloem.  

de plaats van de tekst — Anton Ehrenzweigs The 
 Hidden Order of Art komt tot stand ten tijde van het 
Franse semiologische denken, kenmerkend voor de 
tweede helft van de twintigste eeuw, zonder echter 
daarmee in verband te staan. Het boek werd een jaar 
na de dood van de auteur gepubliceerd (1967), de tekst 
sluit theoretisch aan bij  Freuds De droomduiding. 
Hij kreeg zijn psychoanalytische opleiding in Wenen 
en emigreerde in 1938, net als Freud, naar Londen 
waar hij vele jaren aan de University of London, Art 
Education doceerde. Zijn werk wordt in de kunst

* In de Duitse Romantische traditie werd de hermeneutiek 
 bekend als dominante filosofische tekstinterpretatie met 
 in vullingen van o. a. Schleiermacher, Dilthey, Gadamer. De  
oorspronkelijke brede betekenis van ‘duiding’ kreeg daarin 
sterk casuïstische transformaties.


