
Deze week spreekt Karin Haanappel

Je ziet de vrouwen krimpen, in de oude Egyptische kunst
Een radicale feministe noemt ze
zichzelf niet, maar Karin Haanappel
(1968) vindt het tijd voor het bijstel-
len van de gebruikelijke mannenblik
op kunst, die nog uit de negentiende
eeuw stamt. De kunsthistorica richt-
te daarom een instituut voor vrou-
welijke kunstgeschiedenis op, geeft
cursussen en lezingen, en werkt aan
een boek over ‘herstory of art’.

Kunstgeschiedenis is een mannenwe-
reld?
„Het vak dateert uit de negentiende
eeuw. Pas toen werden er voor het
eerst overzichten van kunst gemaakt
en is de canon bepaald. Dat gebeurde
natuurlijk vanuit de man-vrouwver-
houdingen van toen. Nog steeds is
maar zo’n 5 procent van wat er in
musea hangt gemaakt door vrou-
wen. Die traditie is zelfs op de uni-
versiteiten nog niet doorbroken.

„Maar we zijn al veel eerder van
een ‘moederlandcultuur’ naar een
‘va d e r l a n d c u l t u u r ’ gegaan. In de
prehistorie had je uitsluitend vrou-
wenbeeldjes en beeldjes van dieren.
De vroegste mannenbeelden dateren
pas van 3000 voor Christus. Daar-

voor waren het steeds die ‘Ve n u s -
beeldjes’ met dikke buiken, een uit-
puilende navel, grote borsten. Dat
zijn geen pin-ups, maar een sacrale
weergave van de levenscyclus. In he-
dendaagse matriarchale culturen zie
je dat ook nog steeds.”

Dus zo’n vijfduizend jaar geleden kre-
gen mannen de overhand?
„In Egypte kun je dat heel letterlijk
volgen. Eerst zijn de vrouwenbeel-
den daar het grootste, dan worden
mannen en vrouwen even groot en
daarna krimpen de vrouwen. Echt
niet omdat ze ineens kleiner werden.
Maar onze kunstgeschiedenis begint
meestal pas bij de klassieke Oud-
heid, toen de mannencultuur al do-
minant geworden was.”

Maar waren er wel vrouwelijke kun-
stenaars?

„Talloze. Ik kan hele rijen namen ge-
ven. Uit oorspronkelijke bronnen
blijkt ook dat ze vaak zeer gewaar-
deerd werden. Zoals de schilderes
Sofonisba Anguissola, geprezen
door Michelangelo, bij wie Anthony
van Dyck in de leer wilde en die Ca-
ravaggio inspireerde. En denk ook
aan de ‘anonieme meesters’ uit de
Middeleeuwen. Daar moeten ook
anonieme meesteressen tussen zit-
ten. Het is soms lastig, want namen
zijn niet altijd bekend, maar ik denk
dat je vaak kunt zien of een man of
een vrouw iets gemaakt heeft, ze
werken immers vanuit hun eigen be-
levingswereld. Zo zijn er bijvoor-
beeld veel beelden van Maria met Je-
zus. Bij een deel vormen moeder en
kind een eenheid, kijken ze naar el-
kaar terwijl het kind de borst krijgt.
Bij een ander deel, volgens mij door
mannen gemaakt, kijkt Jezus weg,

heeft hij nog net een scheef mondje
om de tepel, die er wat raar bij
hangt.”

Moet er een vrouwenkunstgeschiede-
nis komen?
„Nee, ik wil graag een completer
beeld, waarin mannen én vrouwen
vertegenwoordigd zijn. Dat is ten-
slotte de wereld. Maar zolang in de
heersende religies het godsbeeld
mannelijk is, zal het nog wel moei-
lijk blijven.”

Liesbeth Koenen

Dinsdag 8 maart spreekt drs. Karin
Haanappel over ‘Van Venus tot Na-
na, het vrouwbeeld in de kunstge-
s ch i e d e n i s ’. 20.00 u. Het Kunsthuis,
Oosteinderweg 98 Rosmalen.
Toegang: € 15,- Aanmelden:
info@khsalon.nl
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