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MAATSCHAPPELIJKE VERBEELDING
Hoe we tegen de wereld en onszelf aankijken, welke morele waarden we ontwikkelen en waar
we gevoelig voor zijn heeft alles te maken met wat we benoemen als de ‘maatschappelijke
verbeelding’ en die is altijd historisch gearticuleerd en ingebed.

Bouwstenen voor een
historisch-analytische benadering
Gabriël van den Brink en Heidi de Mare, Leiden 2016-2017
Verbeelding is dat wat mensen onderscheidt van dieren en ons boven de individuele situatie
uittilt. Verbeelding is een vermogen dat het mogelijk maakt je iets voor te stellen buiten jezelf,
je in te leven in andere mensen, je een voorstelling te maken van plekken waar je nooit bent
geweest en gebeurtenissen die je niet zelf aan den lijve hebt meegemaakt. Verbeelding als
verrijking dus. Tegelijk gaat de verbeelding ook met mensen aan de haal, is zij een brandstof
voor complot-denken. Verbeelding kan hoop levend houden, maar ook angst voeden.
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Verbeelding deel je doorgaans met anderen. Dat hebben we sinds mensenheugenis gedaan
sinds de taal ontstond en we geschaard rond het kampvuur verhalen aan elkaar zijn gaan
vertellen. Beeld en schrift gaven gestalte aan die verbeelding. In de loop van de geschiedenis
zijn er vele vormen bij gekomen, vaak onder invloed van technieken die mensen in staat
stellen hun verbeelding buiten de kleine groep te delen met steeds meer anderen. Daarmee is
verbeelding in onze optiek altijd ook ‘maatschappelijk’: imaginatie wordt collectief gedeeld en
is ingebed in historische contexten die mede het denkraam van groepen op een bepaald
moment vormen. Maatschappelijk ook in de zin dat wat de verbeelding demonstreert, zich
deels juist onttrekt aan het bewustzijn van individuen, en de verbeelding dus inzicht geeft in
dat wat we, zonder dat wellicht te beseffen, met elkaar delen. Maatschappelijke verbeelding
raakt dus aan ons geestelijk vermogen tot verbeelding, aan het vermogen gestileerde
artefacten te maken waarin imaginaire werelden worden opgeroepen en die berusten op
gedeelde waarden, en dat alles is steeds ingebed in de historische context.
In deze bijdrage willen we een eerste stap zetten met de ontleding van de complexiteit van de
maatschappelijke verbeelding. Met als doel het bouwen van een denkkader, op te vatten als
een denkmiddel, waarmee het mogelijk wordt op een navolgbare en controleerbare wijze te
reflecteren over uiteenlopende gevallen van maatschappelijke verbeelding. In de onderhavige
bijdrage richten we ons met name op visuele artefacten – voor het inzetten van ons
instrumentarium, zie de bijdrage ‘HIGH NOON. Exemplum in termen van ons theoretisch kader’,
elders in dit nummer. Dat laat onverlet dat er ook discursieve verbeelding bestaat – denk aan
metaforen of beeldspraak – maar daar wordt al langer systematisch aandacht aan besteed.
We hebben verschillende doelgroepen op het oog die met ons denkkader aan de slag kunnen.
Voor (academisch opgeleid) beeldexperts kan het een mogelijkheid bieden om hun vakkennis
te ijken in termen van maatschappelijke verbeelding; (cultuur)historici kan het middelen
aanreiken om het beeldarchief als bron voor historisch onderzoek te ontsluiten en de
conventionele en de morele kanten ervan te heroverwegen; bestuurskundigen, juristen,
filosofen, maar ook journalisten en politici kan het een nieuwe manier van kijken aanreiken en
hen op een gedisciplineerde manier toegang geven tot nieuwe visuele informatiebronnen,
rekening houdend met historische bepaalde conventies; voor professionals (politie, recht,
gezondheid, religie, economie, politiek et cetera) die te maken hebben met een
maatschappelijke verbeelding van hun vak, is het zinvol het gewicht en de waarde van in de
samenleving circulerende beelden niet louter af te meten aan de al dan niet realistische
representatie daarvan, maar zich rekenschap te geven van de positieve aspecten in die
gedeelde, publieke verbeelding; docenten in het basis- en middelbaar onderwijs die
historische kennis van de maatschappelijke verbeelding willen inbrengen in hun onderwijs en
wel zo dat kinderen en adolescenten gedisciplineerd leren kijken en de reikwijdte en de
betekenis van de maatschappelijke verbeelding leren kennen; en tot slot alle geïnteresseerden
die willen begrijpen hoe de maatschappelijke verbeelding in elkaar zit, concreet in zijn werk
gaat en wat dat over de historische fundamenten van onze samenleving zegt.
Hoewel velen beseffen dat de menselijke verbeelding van groot belang is, ontbreekt vaak een
realistische benadering van dit fenomeen. Het is typisch een onderwerp waarbij opinieleiders,
journalisten en zelfs wetenschappers hun fantasie de vrije loop laten. Ze beroepen zich dan op
eigen belevenissen, op subjectieve gevoelens, op toevallige associaties of op hun persoonlijke
smaak en zetten die vervolgens in positieve dan wel negatieve oordelen om. Ze staan zelden
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stil bij de vraag hoe onze verbeelding te werk gaat, bij de regels waarop ze berust of bij de
maatschappelijke functies die ze vervult. Met als gevolg dat deze auteurs weinig realisme aan
de dag leggen zodra het de menselijke verbeelding en haar producten betreft. Wij zouden
deze fout willen vermijden en staan daarom in twee opzichten een realistische benadering
voor. In ontologisch opzicht houden wij vast aan het klassieke onderscheid tussen fictie en
realiteit, al betekent dit niet dat een van deze twee sferen ‘oorspronkelijk’ en het andere dus
‘afgeleid’ is. In methodologisch opzicht houden wij aan het even klassieke verschil tussen
geestelijk en stoffelijk vast, maar ook in dit opzicht gaan we aan het eventuele primaat van
één van beide momenten voorbij. Bovendien – en dat maakt het kenmerkende van onze
benadering uit – vatten wij het probleem van de ontologische orde en van de
methodologische werkwijze als twee gescheiden vraagstukken op met als gevolg dat we
uiteindelijk niet één of twee maar vier domeinen onderscheiden die voor een juist begrip van
de maatschappelijke verbeelding noodzakelijk zijn. Dat zetten we in het onderstaande uiteen,
waarbij we, vanwege de systematiek, niet alleen visuele artefacten, maar ook andere
historische cultuurproducten (literair, ritueel) in deze exercitie opnemen.
1. Onderscheid tussen fictie en realiteit
Het uitgangspunt voor onze gedachtegang is op het eerste oog conventioneel: we houden vast
aan het onderscheid tussen fictie en realiteit. Het gaat om twee sferen die ontologisch bezien
niet dezelfde status hebben. Er is een verschil tussen het huis waarin ik woon, waar ik me
beschut weet tegen regen of wind en waarvoor ik elke maand huur moet betalen aan de ene
kant. En het huis waarvan ik droom, waarvan ik een tekening maak of dat het onderwerp is
van een verhaal aan de andere kant. De ongelijkheid van beide sferen komt in vele opposities
aan bod. Bij een geschiedschrijving moet bijvoorbeeld onderscheid tussen de feiten en het
verhaal over die feiten worden gemaakt. In het politieke leven hebben we enerzijds te maken
met macht en anderzijds met de betekenis die aan deze macht toegekend wordt. Onze
mentale gezondheid hangt mede af van de vraag of we het verschil tussen verlangens en het
alledaagse bestaan blijven zien. In het zakenleven kunnen woorden van groot belang zijn maar
in laatste instantie komt het op handelen aan. Bij de media is het goed te beseffen dat
opzienbarende gebeurtenissen en het nieuws erover niet identiek zijn. Hoewel veel
kunstenaars graag zouden zien dat hun werk samenvalt met de maatschappelijke realiteit blijft
het verschil tussen beide sferen onvermijdelijk bestaan. Met andere woorden: we kunnen niet
voorbij gaan aan de lessen die Marx, Nietzsche en Freud hebben geleerd toen zij wezen op het
onderscheid tussen fictie en realiteit. De verschillen tussen zijn en bewustzijn (Marx), tussen
levenswijze en moraliteit (Nietzsche) of tussen fantasie en realiteit (Freud) blijven bestaan.
Daaruit volgt echter niet dat de ene sfeer ontologisch bezien meer rechten dan de andere
heeft of dat de ene sfeer als grond of oorzaak van de andere moet worden beschouwd. We
zullen met het verschil als zodanig volstaan en maken dus onderscheid tussen vormen van
realiteit (zoals dingen, gebeurtenissen, handelingen, machtsrelaties tot en met de
samenleving als geheel) en vormen van fictie (zoals woorden, verhalen, beelden, artistieke
producten tot en met de symbolische orde als geheel).
2. Onderscheid tussen materieel en immaterieel
Zou men in ontologisch opzicht het primaat van een van beide sferen poneren, dan ligt ook de
methodologie van het onderzoek vast. Zij die het primaat toekennen aan de maatschappelijke
realiteit, zullen de werking, de vormgeving en het functioneren van fictie als een sociaalpolitiek fenomeen zien. Ze vatten fictie dan op als een (onderdeel van) machtsuitoefening,
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emancipatie of hegemonie waarbij het analytische kader vooral maatschappelijk is. Zij die het
omgekeerde doen en het primaat juist aan de fictie toekennen, zullen sociale realiteiten als
het product van narratieve patronen, retorische strategieën of processen van beeldvorming
zien. Wij zien echter af van elk primaat juist omdat de wisselwerking van fictie en realiteit
voor ons een open vraag is. Om die vraag te beantwoorden moeten we onderzoek doen en
daarbij is een vorm van methodologisch realisme vereist. Het betekent voor de
maatschappelijke fictie dat we onderscheid maken tussen de tastbare vormen aan de ene
kant en de geestelijke ervaring die men door het gebruik van die vormen opdoet aan de
andere kant. De ongelijkheid van beide ‘aggregatietoestanden’ komt opnieuw in vele
opposities aan bod. In de Franse taaltheorie spreekt men van signifiant en signifié waarbij de
eerste term op de tastbare kenmerken van het teken wijst en de tweede op de betekenissen
die daarmee kunnen worden opgeroepen. In het verlengde daarvan maken we onderscheid
tussen het boek als een aaneenschakeling van woorden en zinnen die in de winkel voor een
bepaalde prijs wordt verkocht en de verzonnen wereld die men betreedt als men de
opeenvolgende bladzijden daadwerkelijk leest. Een vergelijkbaar verschil is te maken tussen
de kleuren, de figuren en vlakverdeling die een schilderij maken tot datgene wat het objectief
gezien is en het palet aan subjectieve duidingen, associaties of betekenissen die de kijker
daaraan hechten kan.1 Voor de film gaat hetzelfde op. Kenmerkend is enerzijds dat de film een
aantal door iedereen waarneembare beelden, verhalen en geluiden omvat.2 Anderzijds kan
het bekijken van die film en het betreden van die filmische wereld bij het publiek diverse
sensaties, gevoelens of reacties te weeg brengen. Met andere woorden: we kunnen niet
voorbij gaan aan de lessen die de Saussure, Lévi-Strauss en Barthes hebben geleerd toen zij
wezen op het onderscheid tussen formele codes en substantiële betekenissen. Het verschil
van langue (taalsysteem) en parole (individuele spraak), zoals geformuleerd door de Saussure
en uitgewerkt door Lévi-Strauss en Barthes, blijft bestaan. Maar ook in dit geval volgt daaruit
niet dat het ene register meer rechten dan de andere heeft of dat het ene als de grond of
oorzaak van het andere moet worden beschouwd. We laten dit verschil opnieuw als zodanig
bestaan en spreken over verbeelding in haar materiële gedaante enerzijds (zoals verhalen,
beelden, klanken, rituele voorwerpen tot en met het culturele erfgoed in zijn geheel) en over
de zo opgeroepen immateriële ervaringen anderzijds (zoals gevoelens, betekenissen,
geloofsovertuigingen tot en met de wereldbeschouwing als geheel).3
3. Een viertal domeinen
Door het combineren van beide onderscheidingen ontstaat een theoretisch kader dat ons bij
het analyseren van maatschappelijke verbeelding behulpzaam kan zijn. We geven dat kader
schematisch weer in figuur 1 waar de horizontale as verwijst naar het (ontologisch)
onderscheid tussen fictie en realiteit, terwijl de verticale as voor het (methodologisch) verschil
tussen het materiële (uitwendige) vormen en immateriële (innerlijke) ervaringen staat.
Bijgevolg hebben we met vier domeinen van doen waartussen meerdere betrekkingen kunnen
bestaan. Omdat we de vraag hoe deze domeinen op elkaar inwerken zo dadelijk bespreken,
1

H. de Mare (2012a), Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw, Vantilt
Nijmegen.
2
H. de Mare (2012b), ‘Waar Nederlanders warm van worden. Professionele personages in Amerikaanse en
Nederlandse ziekenhuis- en politieseries’, in: G. Van den Brink (red.), De Lage Landen en het hogere. De
betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan (AUP): 307-348.
3
G. van den Brink (1986) ‘Kristeva en de revolutie van de poëtische taal’ in: Te Elfder Ure 40. Julia Kristeva,
Nijmegen: SUN: 30-75.
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beperken we ons hier tot het noemen van twee verschillen en twee gelijkenissen. Hoewel er
duidelijk onderscheid is tussen mijn huis (1) en mijn tekst over dat huis (4), hebben beide
materiële zaken ook iets gemeen. Beide zijn waarneembaar en het is objectief vast te stellen
wat hun kenmerken zijn. Maar dat geldt niet voor de manier waarop ik mijn huis zelf ervaar
(2), en ook niet voor de voorstelling die door een (talig, visueel) artefact over mijn huis wordt
opgeroepen (3). Op dat laatste punt laten ook de ervaring en de verbeelding een gelijkenis
zien omdat beide behoren tot een (immateriële) geestelijke wereld.

Immaterieel

Materieel

2
Ervaring

3
Verbeelding

1
Maatschappij

4
Artefacten

Realiteit

Fictie

Schema 1

De tweede set van verschillen en gelijkenissen wordt duidelijk wanneer men het schema in
een andere volgorde leest. Gemeenschappelijk aan mijn huis (1) en mijn persoonlijke ervaring
daarmee (2) is namelijk dat ze beide behoren tot de realiteit. Ik hoef niets extra's te doen om
te zorgen dat ze er zijn, ze dringen zich min of meer spontaan aan mij op. Ze verschillen daarin
van de tekst over mijn huis (4) en het huis zoals het in de verbeelding bestaat (3). Voor deze
laatste twee geldt dat ze pas gaan bestaan wanneer ze (door mij of anderen) worden gemaakt.
In dat opzicht laten artefact en verbeelding een gelijkenis zien omdat ze beide beantwoorden
aan de conventies die behoren tot een fictieve sfeer die aan de bestaande reële sfeer
toegevoegd wordt.
4. Wetenschappelijke benaderingen
Deze dubbele incongruentie brengt met zich mee dat het onderzoek naar fictie en realiteit een
eigen benadering kent. In beide sferen zijn niet zelfde logica en dynamiek van kracht. Om te
begrijpen wat er gebeurt in de maatschappelijke realiteit zullen inzichten uit de geschiedenis
en de sociale wetenschappen nodig zijn. Deze laten zien hoe de samenleving verandert, welke
spanningen tussen personen of groepen optreden, wat de effecten van bepaalde handelingen
zijn, op welke mechanismen het economisch leven berust, hoe er wordt gestreden om invloed
of macht et cetera. Deze kennis berust niet alleen op empirische data maar ook op theorieën
die verklaren hoe en waarom de maatschappelijke realiteit functioneert zoals ze doet. Het is
waar dat fictie binnen die realiteit bepaalde effecten sorteert maar intussen omvat de
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samenleving veel meer dan dat en bezit ze als kennisdomein een hoge mate van autonomie.
Voor fictie geldt hetzelfde, zij het dat we daarbij een beroep doen op inzichten vanuit de
cultuur-theorie, breinwetenschap, narratologie, beeldwetenschap,4 et cetera. Deze
analyseren de narratieve structuren van een literaire of filmische tekst, de mechanismen die
een muzikale compositie laten werken, ze verklaren waarom films en tv-series bepaalde
gevoelens oproepen, wat de effecten van collectieve rituelen zijn of hoe het gebruik van
kleuren in schilderijen voor het oog uitpakt. Hoewel ook deze kennis voor een deel empirisch
van karakter is, geldt opnieuw dat ze theorieën kent die verklaren waarom fictie op een
bepaalde wijze functioneert. Het is waar dat bepaalde elementen uit de sociale realiteit een
rol spelen in talige en visuele artefacten maar intussen omvat fictie veel meer dan die
realiteiten en bezit ze als kennisdomein een hoge graad van zelfstandigheid.
5. Bouwstenen uit de realiteit
Aangenomen dat menselijke fictie en sociale realiteit twee incongruente sferen vormen (die
enerzijds een eigen dynamiek kennen en anderzijds steeds dialectisch op elkaar inwerken),
kan het centrale vraagstuk van de maatschappelijke verbeelding worden gesteld. Namelijk:
hoe gaat de interactie tussen fictie en samenleving in haar werk en in hoeverre is een zekere
typologie van die interactie mogelijk? Laten we om te beginnen vaststellen dat er steeds
elementen zijn die aan de realiteit worden ontleend om vervolgens op het niveau van de
verbeelding te worden verwerkt.5 Vergelijkbaar met de dagresten die volgens Freud worden
opgenomen in onze droom of kenmerken van het natuurlijk milieu die volgens Lévi-Strauss
hun weg vinden naar de mythologie. Dat is ook in andere vormen van fictie volkomen
normaal. Als we een roman lezen over Parijs of het Russisch platteland, dan treffen we diverse
elementen aan die verwijzen naar de realiteit. Als we naar de Matthäus-Passion van Johann
Sebastian Bach luisteren, gaat het ook om een gebeurtenis die zich aan het begin van onze
jaartelling daadwerkelijk heeft afgespeeld. En als we naar documentaires over de Amerikaanse
banken kijken, zien we ontegenzeggelijk gedragingen die zich tijdens de economische crisis
voor deden. Het punt is alleen dat deze aan de realiteit ontleende elementen slechts
bouwstenen vormen die op vele manieren te gebruiken zijn. De aanwezigheid van deze
elementen zegt nog niets over de manier waarop het verhaal zich ontvouwt, de manier
waarop onze gevoelens worden bespeeld of de interpretatie die de documentaire ons wil
voorhouden. Dat hangt in hoge mate van de verbeelding af en meer in het bijzonder van de
codes en conventies die haar functioneren veronderstelt. Belangrijke aspecten van die vaak
klassieke en universele codes zijn het werken met tegenstellingen, het gebruik van rijm (in
klank, woord en beeld), de organisatie van een plot in onderscheid tot de onderliggende
chronologische geschiedenis, inzet en vormgeving van meer of minder stereotype personages
die het verhaal dragen, het kiezen van een perspectief, de montage van heterogene
fragmenten et cetera. Het gaat om een stelsel van formele regels en werkwijzen die het
mogelijk maken om met behulp van zowel aan de realiteit als aan de fantasie ontleende
elementen een fictieve wereld te scheppen die we vervolgens via de poort van een film, een
roman, een concert of een game binnen gaan. Genres zijn zo bezien clusteringen van
conventies die zorg dragen voor imaginaire werelden die we als waarschijnlijk aanvaarden: de
conventies spelen in op onze verwachtingen, maar bespelen die ook door erop te variëren. Die
aldus geschapen werelden kunnen zo zeer afwijken van de aanvankelijke realiteit dat ze haaks
4
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op de maatschappelijke orde komt te staan. Maar voor alle vormen geldt: wie deze fictieve
wereld binnen gaat, laat de alledaagse realiteit tijdelijk achter zich en kan dingen meemaken
die in het gewone leven onmogelijk zijn.
6. Toegevoegde waarden vanuit de fictie
Toch gaat het niet alleen om een afscheid van de realiteit want tal van elementen die in de
verbeelde wereld tot stand worden gebracht keren direct of indirect weer naar de
samenleving terug. Een dialectisch heen-en weer dat overigens op individueel niveau niet
anders is: ons leven wordt in hoge mate bepaald door waarden, voorstellingen,
verwachtingen, dromen, ambities, angsten of verhalen die ten dele het product van onze
persoonlijke verbeelding zijn. Maar ze hebben, ook als het om een fictieve aangelegenheden
gaat, niet zelden een reële uitwerking zowel in positieve als in negatieve zin.6 Dat geldt ook
voor de religieuze verbeelding waarvan men graag zegt dat ze op ‘verzonnen’ grootheden
berust. Zelfs als men erkent dat het bestaan van God, van goden, van engelen of andere
geestelijke krachten op verbeelding neerkomt, dan nog vormt zo’n geloof voor miljoenen
aanhangers een realiteit die onder uiteenlopende omstandigheden reële effecten sorteert.
Dat is in wezen niet anders bij personages of gebeurtenissen die de substantie van onze
moderne verbeelding vormen.7 Hoewel madame Bovary nooit heeft bestaan, beseft elke lezer
van Flauberts roman welke menselijke verlangens en ervaringen daarbij aan de orde zijn.
Hoewel de muziek van Sjostakovisj geen politieke inhoud bezit, ervaart de luisteraar welke
sfeer het leven onder Stalin kenmerkte. En hoewel een tv-serie als The District gaat over
verzonnen gebeurtenissen, wordt goed duidelijk voor welke dilemma’s een Amerikaanse
politieleider staat. Anders gezegd: verbeelding produceert verhalen, beelden, identiteiten,
voorstellingen en andere innerlijke ervaringen die vanuit een fictieve wereld op de een of
andere wijze hun weg vinden in het alledaagse leven. In die zin staat verbeelding niet buiten of
tegenover de realiteit maar levert ze daar een eigen bijdrage aan: ze levert een verzameling
voorstellingen die de samenleving, in meer of mindere mate, mede vorm geven.8
7. Verbeelding meer dan alleen fantasie
Een en ander maakt duidelijk dat onze zienswijze van de meer gangbare verschilt. De gangbare
benadering is uit op het vergelijken van verbeelding en realiteit. Het resultaat van die
vergelijking kan tweedelig zijn. Ofwel men komt tot de conclusie dat de verbeelde wereld
inderdaad gelijkenis vertoont met de maatschappelijke realiteit en wel zozeer dat men haar
als een afbeelding van die realiteit beschouwt. Ofwel men concludeert dat de gelijkenis heel
gering is waarna men de verbeelding als ‘louter fantasie’ terzijde schuift. In beide gevallen
wordt in deze afbeeldingstheorie de realiteit als norm gehanteerd en gaat men niet op de
eigen aard van de verbeelding in. Voor ons staat die eigen werking juist voorop: in de
verbeeldingstheorie zien we de verbeelding als een domein dat door een eigen logica en
dynamiek in staat is tot het scheppen van beelden die in de sociale realiteit niet zonder meer
6
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voorhanden zijn en zo een toegevoegde waarde hebben.9 Zoals gezegd kan die waarde zowel
positief als negatief uitpakken. In het eerste geval gaat het om beelden die, nadat ze eenmaal
op het niveau van de fictie werden gemaakt, hun weg naar de samenleving vinden om daar te
figureren als ‘voorbeeld’, in de zin van een mentale voorstelling die de horizon verbreedt. In
het geval van de negatieve werking gaat het om beelden die zich uit de realiteit los maken en
als ‘tegenbeeld’ een zeker alternatief voor de bestaande samenleving vormen. Uit deze
incongruentie van verbeelding en realiteit volgt dus dat ze niet gescheiden zijn (‘fantasie’)
terwijl ze ook niet op hetzelfde neerkomen (‘realisme’) maar dat zich een circulaire,
dialectische beweging voltrekt waarbij bepaalde aan de realiteit ontleende elementen op een
zodanige wijze in het imaginair register worden verwerkt dat ze voor de samenleving in
positieve dan wel negatieve zin een toegevoegde waarde hebben.
8. Het postmodernisme voorbij
Samenvattend betekent dat het volgende: we gaan voorbij aan het gebruik om fictie en
realiteit slechts als oppositie, als elkaar uitsluitende domeinen te behandelen. We erkennen
dat er beslissende verschillen tussen beide sferen bestaan maar zien eveneens uiteenlopende
interacties en wel in die zin dat de verbeelding ten opzichte van de sociale realiteit een
toegevoegde waarde bezit terwijl sommige aan de realiteit ontleenden elementen door de
verbeelding op een nieuwe wijze worden ingezet. Er is dus een voortdurende dialectische
circulariteit waarbij beelden op actieve wijze aan de samenleving bijdragen terwijl het
omgekeerde eveneens gebeurt omdat bepaalde problemen of ervaringen uit de realiteit het
proces van de verbeelding voeden. Deze zienswijze staat haaks op twee andere benaderingen
die de afgelopen halve eeuw populair werden en waarbij de incongruentie van verbeelding en
samenleving juist wordt miskend. We doelen op het postmodernisme waarin twee
interpretaties de ronde doen. Enerzijds en meer algemeen alle auteurs die in het verlengde
van de linguistic turn geloven dat de sociale realiteit op een verzameling woorden, verhalen of
vertogen berust. Zij erkennen weliswaar dat verbeelding een effect in de samenleving sorteert
maar vergeten dat die maatschappij ook een eigen dynamiek heeft die met een analyse van
vertogen allerminst is uitgeput. Bovendien zijn ze geneigd om de literaire verbeelding als
maatgevend te zien wat betekent dat ze bij het analyseren van de visuele, auditieve en rituele
verbeelding een voorkeur voor talige modellen aan de dag leggen. Anderzijds een tweede
stroom die auteurs omvat die doordenkend op de social turn juist het omgekeerde doen. Zij
geloven dat verbeelding vooral een collectie van economische, sociale, etnische en politieke
conflicten omvat. Ze benadrukken de sociale realiteit maar vergeten dat de verbeelding ook
een eigen dynamiek kent die met het aan de orde stellen van een maatschappelijk probleem
nog niet is uitgeput. Bovendien gaan ze bij de keuze van dat probleem vaak op een eenzijdige
manier te werk omdat hun aandacht bij voorkeur naar de slachtoffers gaat. In geval van
culturele studies worden beide interpretaties nog al eens gecombineerd tot een intrinsiek en
statisch projectiemodel, met als consequentie dat noch de artefacten, noch de maatschappij
op de eigen merites worden onderzocht.10
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9. Verbeelding zonder waarden onmogelijk
Juist omdat verbeelding veel meer omvat dat de reproductie van een of andere realiteit
spelen waarden een cruciale rol. Ze dragen zelfs op meerdere manieren aan het functioneren
van de verbeelding bij. Laten we ter illustratie het voorbeeld van een film nemen. Ten eerste
zijn waarden in het geding bij de keuze van het onderwerp. Sommige films gaan over een min
of meer actueel probleem, andere over zingeving en weer andere over eeuwige
misverstanden tussen man en vrouw terwijl er ook gewoon sprake van een grappig onderwerp
kan zijn. Maar welke thema ook behandeld wordt: in normatief opzicht is het nooit neutraal.
Ten tweede komen waarden eveneens aan bod in de manier waarop het onderwerp
behandeld wordt. Soms is de verdeling van goed en kwaad volkomen duidelijk maar er zijn ook
verhalen bij waarin diverse waarden door elkaar lopen. Veel films zijn juist op het conflict
tussen diverse waarden gebaseerd, bijvoorbeeld doordat de hoofdpersoon moet kiezen
tussen de liefde van zijn leven of de plicht die roept. Ten derde spelen waarden vaak in de
visuele vormgeving door. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer we op het gezicht van de
acteurs een mengeling van menselijke gevoelens zien, wanneer de ambivalentie van
ogenschijnlijk goede personages zichtbaar wordt en deze zich manifesteren in een empathisch
moment.11 Met andere woorden: waarden werken door op elk niveau dat zich in de
verbeelding laat aanwijzen en niet slechts in discursieve zin, bijvoorbeeld zoals benoemd in de
dialogen. Over het algemeen gaat daarbij op dat de kwaliteit van een film groter is naarmate
de diversiteit in en het samenspel van waarden complexer van karakter wordt.12 Bij elke film
van enige betekenis is dat samenspel van cruciaal belang. Het zijn namelijk precies die
waarden waardoor een kijker doordrongen wordt van de strekking van een bepaalde
gebeurtenis, waardoor de kijker met de personages kan meevoelen of waardoor de kijker
begrijpt dat de ware betekenis van een gezicht of handeling anders is dan oppervlakkige
waarneming suggereert. Met andere woorden: het zijn vooral waarden die ervoor zorgen dat
de verbeelding van een film kan werken en die maken dat ze niet alleen bepaalde
denkbeelden oproept, maar vooral tot een innerlijke ervaring wordt. Overigens brengt dit op
geen enkele wijze een vorm van subjectivisme mee. De aanwezigheid, de vormgeving en het
functioneren van waarden in een film (of andere vorm van verbeelding) laat zich objectief
aanwijzen. Zij is in de blijvende structuur van de betreffende artefacten vastgelegd. Iets heel
anders is de vraag of de kijker die waarden allemaal bewust kan traceren. Juist bij een
complexe film – en dat kan evenzogoed een blockbuster zijn als een art house movie – zal het
regelmatig voorkomen dat kijkers zich vanuit hun eigen normatieve achtergrond door
bepaalde elementen laten aanspreken terwijl ze aan andere voorbij kijken. Het al dan niet
optreden van een match tussen waarden-in-het-artefact en waarden-bij-het-publiek heeft
alles te maken met wat we onder geloofwaardigheid verstaan.13
10. Functie en betekenis van mythologie
Door te zeggen dat het functioneren van verbeelding en realiteit een zekere circulaire
dialectiek kent, is over de waarde van die cyclus nog weinig gezegd. Waarom zouden we niet
met de functie van amusement kunnen volstaan? Hoezo moeten we verbeelding als een vorm
van publiek weten opvatten?14 Men zou het werk van de maatschappelijke verbeelding als
11
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een omweg kunnen kenschetsen, een denkbeweging die op het eerste oog om de reële
problemen heen gaat. Denk aan datgene wat Lévi-Strauss hierover zegt. Hij typeert
mythologie als de manier waarop een gemeenschap nadenkt over de problemen die ze niet in
de realiteit kan oplossen. Voor vragen of uitdagingen die zich laten aanpakken binnen het
kader van een gegeven werkelijkheid, is de mythologie minder relevant. Dat vraagt hooguit
verbeelding in de technische zin van het woord: een zekere creativiteit waarmee je nieuwe
werkwijzen vindt maar zonder dat de gangbare categorieën ter discussie komen te staan. Het
wordt moeilijker wanneer een dergelijke technische of praktische oplossing niet voorhanden is
en we toch over de problemen moeten nadenken. Dan maakt de gemeenschap bij voorkeur
gebruik van een mythologisch procedé: verhalen bieden toegang tot een verbeelde wereld
waar het spel van de culturele opposities zó wordt gespeeld dat het onderhavige probleem
toch wordt gedacht. Daarmee kan men de mythe opvatten als een mentaal experiment: een
ruimte waar diverse oplossingen voor de kwestie worden beproefd zonder dat dit meteen
uitsluitsel geeft over de vraag wat men in de realiteit dient te doen. Met andere woorden: de
mythe fungeert als een proefopstelling waarbij de gemeenschap nagaat wat er zou gebeuren
als men kiest voor een mentaal alternatief van A, B of C. En daarbij komt het niet zozeer op de
uitkomst van A, B of C afzonderlijk aan maar op het denksysteem dat deze opties aan elkaar
relateert.15
11. Roman als moderne vorm van mythologie
De rol die Lévi-Strauss toeschrijft aan de mythologie, wordt volgens ons even goed vervuld
door meer moderne vormen. Denk aan de roman die zich in de negentiende eeuw
ontwikkelde tot een ruimte waar op geheel nieuwe wijze over de maatschappelijke realiteit
kon worden nagedacht. Die ruimte was niet langer religieus van aard. De roman schreef niet
voor hoe je als samenleving of als individuele burger bij problemen als overspel,
machtswellust, schuldgevoelens of gierigheid moest handelen. Maar zij maakte door middel
van personages en verhaallijnen wel duidelijk hoe je dat soort vraagstukken kunt zien en dat
er vele deels onverzoenlijke gezichtspunten bestaan. Misschien wist de lezer na de laatste
pagina nog altijd niet wat hij in een soortgelijk geval zou moeten doen maar zijn begrip van de
problematiek was intussen aanzienlijk verrijkt. De winst was vooral dat men zich kon inleven in
de ervaringen van een personage waar de lezer qua maatschappelijke realiteit juist niet mee
samen viel. Zo droeg de roman via de verbeelding toch bij aan een verrijking van het publieke
weten. Overigens mogen we de morele, sociale en politieke effecten van deze mentale omweg
niet onderschatten, zoals de rol van romans bij het articuleren van maatschappelijke
problemen in de negentiende eeuw bewees. In veel gevallen was het juist de roman die
zorgde voor het agenderen van een sociale thematiek. Ze wist daarbij door te dringen tot een
breed lezerspubliek dat niet zozeer door rationele inzichten maar door gevoelens van
empathie gemotiveerd werd om iets te doen. Dat gaat in de twintigste eeuw mutatis mutandis
evengoed voor films en andere populaire cultuurvormen op.16

15

H. de Mare & B. Klasen (red.) 1990, Moverende mythen. De film als mythe, themanummer Versus no. 1, SUN.
H. de Mare 2012b; G. van den Brink (2011) ‘Levinas in Hollywood. Wat de film bijdroeg aan het idee van één
menselijke soort’ in: M. Grever, I. de Haan & D. Hondius red.(2011) Grenzeloze gelijkheid. Historische vertogen
over cultuurverschil, Amsterdam: Bert Bakker: 219-237.

16

14

12. Positieve en negatieve uitwerkingen
Deze gedachtegang benadrukt dat verbeelding een wezenlijke rol in ons bestaan vervult. We
menen dat niet alleen de populaire roman, maar ook de succesvolle film of tv-serie, het
geslaagde concert of de massaal bezochte expositie via de verbeelding een bredere, meer
verfijnde, meer gevoelige of beter doordachte ervaring van de werkelijkheid bewerkstelligen.
Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat verbeelding ook negatief kan uitwerken en wel in
die zin dat ze onze ervaring van de maatschappelijke werkelijkheid juist reduceert of eenzijdig
inkleurt. Sterker: er zijn altijd machthebbers en invloedrijke partijen geweest die zich van deze
mogelijkheid hebben bediend. Denk aan de wijze waarop film en andere populaire media voor
propagandistische doeleinden werden gebruikt. Daarbij worden goed en kwaad voorgesteld
als twee absolute categorieën en komen menselijke twijfel of ambivalentie niet meer in beeld.
De functie van de verbeelding is dan om orde te scheppen in een wereld die men als
verwarrend ervaart. Een analoog geval is het complot denken. Ook dan speelt de verbeelding
haar rol, maar nu om te bewijzen dat er geheime krachten zijn die bepaalde problemen in de
realiteit veroorzaken. Met andere woorden: dat bij het nadenken over reële vragen de
verbeelding aan het werk is, betekent niet automatisch dat de zaak moreel bezien klopt. Dat
laatste vooronderstelt dat morele motieven als zodanig deel uitmaken van het verhaal en op
het niveau van verbeelding de interactie met andere motieven aangaan. Dat kan alleen
wanneer de fictie een bepaald minimum aan kwaliteit en complexiteit bereikt.
13. Bruikbaarheid van de retorische analyse
Een interessante vraag is wat een retorische analyse van de verbeelding zou inhouden. Daarbij
zal een overtuigende roman, film, theaterstuk, tv-series of politieke toespraak aan de eisen
van logos, ethos en pathos moeten voldoen. Omdat de klassieke retorica zich vooral bezig
hield met taal, zijn aanpassingen onvermijdelijk. We begrijpen wat logos in het geval van een
redevoering is en met enige goede wil kunnen we ons voorstellen wat logos in het geval van
de roman of een andere vorm van literaire verbeelding impliceert. Namelijk: ervoor zorgen dat
de gebruikte woorden voldoende overtuigend zijn, dat het verhaal een aansprekende
structuur vertoont, dat de personages herkenbaar zijn, et cetera. Maar wat houdt de logos in
als het gaat om film, fotografie, game, strip of schilderkunst? Wat zou de inhoud van een
begrip als visuele retorica zijn?17 Los van dit eerste punt is er de vraag wat we in dergelijke
gevallen onder pathos en ethos moeten verstaan. Bij pathos gaat het om de mate waarin een
boek, film, concert et cetera, iets weet te raken bij de toeschouwers. Dat proces hebben we
voor bepaalde films en tv-series reeds verkend.18 Hun succes (zowel in de artistieke als
commerciële zin van het woord) hangt af van de manier waarop ze spelen met de
verwachtingen van het publiek. Een vorm van verbeelding die zich weinig aantrekt van de
esthetische, sociale en morele waarden die kijkers koesteren, wordt nooit een succes. In die
zin zal elke film of tv-serie aan de eis van geloofwaardigheid moeten voldoen. Dat geldt
vermoedelijk ook de derde eis die in de klassieke retorica als ethos wordt aangeduid. Het is
zaak dat de maker als instantie laat zien hoezeer hij deugt, dat hij in dienst staat van de goede
zaak en niet alleen op eigen roem of voordeel mikt. Dat verklaart wellicht de populariteit van
documentaires en films die de menselijke ellende centraal stellen: hun overtuigingskracht
17
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berust niet altijd op de kwaliteit van het verhaal en/of het beeld maar op de suggestie van de
makers dat zij (en ook de toeschouwers) moreel bezien de goede zaak dienen.19 Hoe het ook
zij: een retorisch analyse van de manier waarop verbeelding functioneert, is de moeite van het
proberen waard.
14. Een, twee of drie registers
Hierop doordenkend kan men zich de vraag stellen welke registers bij een bepaalde
verbeelding worden bespeeld. Het meest elementaire register lijkt dat van de literaire
verbeelding. Dat wil zeggen: een verbeelding die uitsluitend gebruik maakt van woorden en
taal. Het spreekt voor zich dat deze verzameling een groot aantal varianten kent, te beginnen
bij het mythologisch verhaal dat mondeling wordt doorverteld tot de klassieke roman die in
gedrukte vorm als boek verschijnt. Gemeenschappelijk aan deze vormen is dat de menselijke
verbeelding zich in een narratief register voltrekt. Hoe gecompliceerd de zo opgeroepen
fictieve wereld ook is (en die complexiteit is soms erg groot!) ze neemt de vorm aan van een
reeks woorden die op elkaar volgen en waarbij het stelsel van onderlinge verwijzingen zich in
één register ontvouwt. Kenmerkend voor de filmische verbeelding is evenwel dat ze behalve
dit narratieve register ook een visueel register kent die via andere codes en conventies
functioneert. Bij dit register gaat het niet om de manier waarop woorden elkaar afwisselen
maar om de manier waarop specifiek visuele elementen zoals licht, montage, mis-en-scène,
kleur of camerahoek een extra laag aan de verbeelding toevoegen. Daarmee vloeit de
filmische verbeelding niet uit één maar uit twee registers voort. Of beter: uit het vlak dat door
de combinatie van twee registers gevormd wordt. Ten slotte kan er een derde register in het
spel worden gebracht waarbij het niet alleen gaat om taal resp. taal en beeld maar om een
fysieke betrokkenheid en wel in die zin dat het publiek zelf onderdeel van de verbeelding
wordt. Dat doet zich bij veel sociale rituelen voor, variërend van het overgangsritueel
waarmee veel traditionele culturen de stap naar volwassenheid vieren tot het hedendaagse
dancefestival.20 De verbeelding neemt dan de vorm aan van een totaal ervaring waarbij het
niet alleen op woorden en beelden aankomt maar ook op lichamelijke gewaarwordingen al
dan niet ondersteund met roesmiddelen. Met dat laatste zijn minstens drie registers in het
geding en misschien nog meer waardoor het verschil tussen verbeelding en realiteit nog maar
nauwelijks te maken is. Alleen het tijdelijke karakter van een dergelijke ervaring zorgt ervoor
dat het verschil op een zeker moment weer zichtbaar wordt.
15. Verbeelding in het Westen een bijzonder geval?
Op basis van deze drie registers kunnen we misschien een onderscheid naar culturele
voorkeur aanbrengen. Lévi-Strauss merkt op dat culturen die voorrang verlenen aan het
mythologische procedé relatief weinig rituelen kennen en omgekeerd. Dit zou betekenen dat
één van de drie zojuist genoemde registers in een cultuur centraal kan staan terwijl de andere
in mindere mate worden benut. Zo’n voorkeur zou ook met betrekking tot het visuele en het
talige register kunnen gelden. Frist Staal wijst erop dat veel culturen in het Oosten een
19
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voorkeur hebben voor taal en klank terwijl de aandacht in de Westen sterk naar het visuele uit
gaat. Nu is de visuele verbeelding voor het Westen inderdaad van groot belang. Dit geldt niet
voor het Westen in zijn geheel want er zijn ook tradities die weinig waardering voor de visuele
verbeelding opbrengen en zich op de talige verbeelding concentreren. Dat geldt onder meer
voor het Protestantisme en het Jodendom terwijl de intellectuele bovenlaag van moderne
landen eveneens een zekere scepsis tegenover het beeld huldigt. Dit alles neemt niet weg dat
het visuele register in de Westerse geschiedenis een cruciale rol speelt. Hier stuiten we op drie
intrigerende vraagstukken. Ten eerste de rol die Plato en Aristoteles in het Westen hebben
vervuld. Terwijl de eerste in zijn filosofie de taal en het denken centraal stelde, kent de
tweede grote waarde aan het empirisch waarnemen toe. Plato is verwant aan andere filosofen
die in de axiale tijd naar voren traden (Confucius, Boeddha, Mohammed) maar Aristoteles
heeft met zijn nadruk op zintuiglijke waarneming een andere weg ingeslagen die ook zijn
sporen heeft getrokken in de Europese geschiedenis. Een tweede vraag hangt daarmee samen
en heeft betrekking op het ontstaan van de schilderkunst in de late Middeleeuwen en de
traditie van nauwkeurig waarnemen die daarmee begon. Dat leidde uiteindelijk tot een
kennissysteem waarin de precieze afbeelding van zichtbare zaken (inclusief mensen) een
breed gewaardeerde ‘kunst’ of discipline werd.21 Deze ‘kunst’ maakte vanaf de negentiende
eeuw niet langer gebruik van linnen of verf maar van technische hulpmiddelen als het
fototoestel en de filmcamera. Een derde vraag betreft de bijdrage die nauwgezette
waarneming aan het proces van de wetenschappelijke revolutie leverde. Simon Shapin heeft
laten zien dat het verrichten, het noteren en het communiceren van waarnemingen niet
vanzelf sprak. Het berustte op een wetenschappelijke cultuur die in de zeventiende eeuw
ontstond en die nog altijd veel oefening en discipline vergt.22 Mogelijk vloeit de specificiteit
van het Westen mede uit (een combinatie van) deze drie thema’s voort.
16. Combinatie van synchrone en diachrone analyse
Een laatste opmerking over de methode waarmee we onderzoek naar vormen van verbeelding
kunnen doen. Sommigen studies concentreren zich op één roman, één film, één schilderij of
één ritueel dat vervolgens van alle kanten wordt onderzocht. Dat levert uiteraard veel kennis
op en toch schiet deze benadering te kort. Een beter uitgangspunt is de manier waarop LéviStrauss mythologische verhalen analyseert. Volgens hem vormt het totale corpus aan verhalen
het eigenlijke onderzoeksobject. Men kan de betekenis van een bepaalde mythe alleen
vaststellen door haar te vergelijken met andere en daarbij te zoeken naar de veelal impliciete
ordening die alle varianten met elkaar verbindt, een opvatting die Doniger onderschrijft. Dat
geldt mutatis mutandis volgens haar ook voor andere cultuurproducten. Het heeft dan weinig
zin om te zoeken naar de betekenis van één schilderij, één compositie of één roman. Om die
betekenis te vatten moet men steeds een hele verzameling van schilderijen, composities of
romans centraal stellen. Het gaat erom te ontdekken welke orde in dit corpus aanwezig is en
op welke wijze wordt gevarieerd. Daarbij moet men zowel in synchrone als in diachrone zin
met een brede verzameling werken. In synchrone zin omdat men anders voorbij gaat aan het
samenhangende patroon dat individuele werken verbindt (ervan overtuigd dat het allemaal
unieke meesterwerken zijn). In diachrone zin omdat men anders voorbij gaat aan
verschuivingen of transformaties op een langere termijn (ervan overtuigd dat het om
eenmalige producties gaat). Zo maakt een historisch-formalistische analyse de weg vrij voor
21
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een benadering die vormen van verbeelding niet beschouwt als het producten van een al dan
niet geniale auteur maar als momenten van een even breed als traag proces waarin culturele
vormen veelvuldig en dialectisch op elkaar inwerken.23 Het vinden van patronen, zoals het
aanwijzen van beeldformaties draagt dan bij aan andere inzichten over culturen, met name in
het Westen, zich hebben ontwikkeld, en zijn getransformeerd.24 Overigens is bij het
analyseren van de maatschappelijke realiteit eenzelfde werkwijze wenselijk. Ook daar is het
niet zozeer om unieke personen, gebeurtenissen of verschijnselen te doen maar om de
patronen die zich langs de synchrone en de diachrone as in een bredere verzameling van data
laten aanwijzen.
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