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I}.TI,EIDI}IO

rrOvor ïuterpreteren'r, hoe ben ik tot dlt ouderwerp gekonen?

In eerete lastartie yllde lk echrlJvetr ov6r het verschll
tuesen mens en dlsr zoale dat pet name in de kunst tot ult-
drukkiag kont. BiJ nÍJn llteratuuronderzoek verd tk ueer en

Eoer gefaeclneerd door het begrip rtinterpreterenrt, É6n van
de vele eÍgenschappen die de nen6 onderscheldt van bet d.ier.
Susan §ontag ls een van de welnlgon dle diepgaand over dit
onderrerp gèEchreveu bebben. BiJ het bastuderen v&a haar ee-
§ay's en de boekeu vau Ean Fortnann, .Aadreae BurnÍer, Rudy
Kouebroek, e.a., kreeg 1k het gevoel neer etr meer schrijvers
en fl]oeofen te noeten bestuderen. rh heb no echter noeten
beperken. rtr verband aet de teesbaarheid heo 1k geer voetno-
ten ln deze acriptle opgeuoeorr.

BlJ de opzet vau dlt eesay heb lk ne voorgenotren on het be-
grlp trinterpreterenrt heen te tr6nuffelenfr, a11er1el factoren
en aspocten ervan te belichten, eerst vanuit nijzelf. Nadien
heb ik aan de hand vaa rat aaderen oyer bepaalde aepecten
geechrevea hebben het onderwerp verder uitgedlepc.
Hot rae nlet mlJn bedoellug [aar een bepaalde concrusle oí
stelllngnane toe te schrLjven. rk wllde slechts denkprocee-
sen op gang br6ngea. Ik ban er echter niet in geslaagd ëen
etolltagnane te vernijden. Deze stelllngnane ie nLet expli- '

cÍet, naar wei voelbaar ln de loop van het relaas.

heLeen



SíIT I§ T§TERPRETEAE§ ?

Yat rordt er onder lnterpreteren verataan ? get yoord€B-
boek zegt hlerover i
It Iaterpreteren ( L. tnterpret6rt, v. lnterpr.ee, lnterpr6-
tes ' tusaenprater, tolk vaa ataut prat. rl prater ) - yot-
tolken, ultleggen, verklareu, opvattea.
Vertolkea - ln roordon resrgey€a.
UÍ.tleggoa - Yerklare[.
Opvattcn - gaan voeletr.tr
BLJ bet begrip ItrErtolkenx ka.a Je Je af,vragen of het vor-
tolkcur hat ln roordea r6or§6y6n, op oea aan'bot vertoLkto
gollJkvaardlge rtJze gebeurt. Ia Íelto geef je i.ete op e€L
andere uaaler rcor, i.ets concreete rordt varroord3 gaat or
dan uieta verloraa?'BlJ hot begrlp nultleggean ga Je orvau
n1t dat er lete 1a rat ultgelegd noet rotrden. re dat rietetr
de Ínboud of de bedoolÍng? verklaror beoft te nakEa net
klaarte brongen, dutdeliJ&.held, opbeldering. Opvatteu er-
Yaar lk aLe een aanlor vaa bcgrlJpon. §sa roordenboek geef,t
alechte synonLea€a ÉD ttiaterpretorean kan op deze rlJze
atet afdoende gedef,ÍnÍeerd trorden.

oro erachter te kouon rat J-aterpreteren ru eigenrlJk ie, gal
Lk allereoret het begri"p noetea afbakenen, ultleggoa blrnea
relk verband 1k hot hanteer. BshaLve de vraag pEat 1e Ínton-
pretcrea?rr zal 1k ook andere vra66n uoeten etellan, zoal.e t
trrat rordt gslnterpreteerd, raatroa, door rle en hoeg rat
epoelt er zoar eea ro1 hlJ bet interpretarea? AL deae yFE-

6en zullen ln het nu vol8ende aaa bod konea, hoeral ze nlet ,

De6r concroet 6eeteld zulLbn yorde[.

Yat vereta lk onder lnterpreteren? rrÍetzsche zeilrEr zÍJn
geerr felten, eakel lnterpretatreerf. Dat le interpretatla ln
do ruinete zÍn van hst roord. rk bedoer uet iatorpreterea
1a deze ecrlptle:tfDe beruete psychleche actlvltelt, dle eea



rol Bpeelt blJ het beschouren, orverea, begrlJpen yan

kunetltr Dose actlvltelt beetaat ult het naar vorea halen
vaa bepaalde elenenten vsn een kunstrerk en deze yervol-
getrB vertalen. Interprotoron betokent aan deza eLeuanteu
een andere betekenle toekennou, lu een aader verband plaaL
aon yan de ult hun verbaud loagerukte elenenten.
lnterpreteron i.s lete rat nlet op zlehzelf etaat, nlet zlJa
waarde la zich heeft. Je zou het kuunen opvatten ale eea
ondErdeel van de connualoatle tuesen Eeaean onderLlng eE

tueaoa &ena en rereLd la de rulnete zln.

uaaron kan Je lntorproteren opvattea aIe eou oaderdeel van
couuunlcatle? §í,J connunlcatls 1e er eprake van overdracht
YaD gogeyonar De gegevens rordea oB een bepaalde nanler op-
gesla6ene daarna doorgegeven, ontvangen, olzr r Boa kuaet-
serk kàn een eonaunleatlenLddel zl,Ju la de zla van rtlëts
Eaarln gegevoaa opgeelagen ll6gontt.
rn het artlkel ttscbeppeade connuaicatlen (rnteraEdLalr 2l
auguatue l98t ) eehrlJft J.U.Hoeeteuank het volgende:
rrKuaat en retenachap ,kunnen beechouvd rorden are connuulca-
tlenlddelen. zij kuaaea geanalyeeerd worden net behulp van
de lnfornatletheorlo, raarbÍJ onderecbeld 6enaakt kan ïor-
den tuesgn ëen seaantlach on eathetlEch dser. Eet 6onatr-
tlsche deel ls algeneen, ueechrlJfbaar en overdraagbaar.
Eet eathetlecbe desl 1e pereoonllJk ea daarbLJ aoo111Jk te
beachrlJver en over te dragea. lat hler bedoeld wordt, 1s
duldellJk te zlen ln flguur I ; hot letterteken kan vele
esthetlEche varlatÍes ondergaan zoador zlJn betekeaie (ee-
nantlache deel) te vorllezen. !i tl 'f, aa

a[a,.
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Ook net bebulp van ean andor begrlppenpaar kunnea rsten-
echappellJke eu arttatteke creativltelt geanalyeeerd ror-
denr de tegeastelli.ng orlgÍnse},/banaal. Eeo absoLuut baaalo
aededcllng rergehaft t6e[ lnforuatle, een abeotuut orlglne*
Ie le onverstaau'baar. Bí.J eon Julete doeerlag vaa belde
krlJgt nen optLnale tnformatle. In de tnfornatl"et[eorie
gaat Eon er raault dat een aender (runsteaaar) vla eea

coumunlcatlekanaar (kunetuerk) tekens etuurt L&ar eeu ont-
vanger (toeeeboutcr). Deze tekene ziJn ontleend aan eotr
ropertolre of vErzauellng ln hot bezlt van de zender. De

ontvanger vergelÍJkt de ontvangen tekena net de tekena dle
ln zlJa etgea repertoire aaorezLg zLJn ConaunicatÍe vlad
nu elechta plaate vta de geneeuechappeliJAe daelvorz§,&a-
liag van cte ropertolree!!.

l{&nneer Jo lnterpreteren opvat ale een onderdeel van een
connunlcatleproces, daa rordt hetgeea gelnterpreteerd
rordt een coununlcatieulddel, ln dlt geval de kuaet. Dan

8a Jo orvan u1t dat kuaEt r11 connunlceren of beter gazegd
dat de kunetenaar r11 connuniceren nlddele zlJa kunat. Dat
kunst lete te zeggen heeft, tnhoud hoeft, of dat de kunste-
naar drnry. zlJn rerk lete wll zeggen, overbrengeu; oen ln-
houd, een saarde of een ultepraak slr doorgaytstrr tÍaar aan
kunst varL veel meer te beleven, te ervaren dan deza zga.
inhoud. lfanneer je etelt dat een kunstrork eetr connunlca-
tlenlddel le, dan ataat het ia dlenat van 1ots, d"l Ís het
laderdaad -nlddel tot een bepaald doel. nVoor relk doel
wordt de kuast ile nldder georulkte rat le de zla van het
nlddal dan nog, wat 1e kuuet, rat le ervare! van kunet?rt
Dlt zlJn allenaal vrageu dle dan ln Je opkonen, lk voel no
niet ln staat op doze vragan in te §&àlro

Het verbaud tueeea lnterpretatle en coutsunlcatÍe lal conarr-
nlcatí.e 1s de oyerdracht vau gegevens, traar relke g6g6veng
ovsrkonen hangt af van de riJze van lnterpreterea. ïnter-



proterea 1e de ldeevorulag en ervarlng aan de hand van ge-
§evstrar Wat yoor idoe er over dle gegovena gevorad rordt
en relke gegoveaa overkouen of op de Jutete nanler begre-
pen rordon, hangt af van: referentlekader, kennter p6llCep-
tle, vooroordelen, rensen, tradltiee, gevoelene, stc. .
BlJvoorbeeldS ïrannoer eea aantal ngasen door een boe rande-
Ion, zal de een de vogels horen, de ander zlot de etructu-
ren van de boombast, E6or een ander rulkt vooral de ver-
schlllende boegeurenl ënEr r Iader rlcht zlJn aaadacht en
daarnee zlJn raaraenlng op bepaaldo dlngen. Zo ervaart le-
der ln eenzelfdo altuatle toch lote anders ea zal leder
eenzelfde sltuatle andere lnterprsteren. Interpretatle 1e
hler ook een rlJze van oriEatereu, vatr houvaet krlJgen.

Interpretatle le due de ldeevornlag aan de hand vatr sege-
vena, naar hoeveel gegevetrB ter beechlkking etaanp hangt
af van de hoeveelheid gegevens dle het connunlcatlenlddol
bevat. Je kan couaunicatie opvatten ala iete rat tueeen
Beneen en tuesen B6Da ea rerEld geechledt, en laterprota-
tle als een gebeuren ln de tsBrror

Het spreekt vanzelf, dat lenande interpretat,le van lats op

zlJn beurt roer tot coununleatleaiddel kan Eorden. Di.t ge-
bourt rannoer lenaad ztJn Ínterpretatte van l"ete aatr een

ander kenbaar naakt. He kunnea elkaar van onz€ ervarlngen
vertellen en zo elkaara riJze van saernonen beïnvloedea,
vorrÍJken en veranderea. De lnterpretatle.die Je zelf van
lets geeft of de lnterpretatie dÍe een andar erva§ geeft,
voegt lete toe aan Joar hletorie en verandert Jour beruet-
held err raarnansn vau de rereld.



DE O}IB§UU§fE trAC§ONE}I

[eol oas ervarea er] conuuniceren van en net de wereld ln de

rulneta zln, hangt Banon aet iaterproterea. Dtt la dan ln-
terpreteren in de betekenis dia [iatzsc[o sraan geeft. A].-
tes luterproteer Je, de eltuatle raarin je verk,Eert, wat Je
leeet1 zÍete boort. VeeL vaa dit lnterpreLerea geschledt
aln of Beer onberuat, reÍlaxuattg, gevoeLenatlg eu gecondl-
tloneerd. Dit noept da vraag op: trlaterpreteren dLeren ook?tl
Ook dÍeren zlen J.qte voor ieta aan, 3u1st or niet. Voor hen

kan het Julat reegeren op eea sltuatle van levensbelang
zljn. tdaar kunnen re dat reI lnterpreteren no6non, yant oa-
danke de veIe, ueeetal onberuate ractoren dle er eea rol
b1.: epalen, vat lk lnterpraterau toch vooral op als eeu bo-

ruet prosoe. 8et ls het berustzLJn dat ce &ena onder andero
van ds clleren onderscbetdt. Hrnneer lk lnterpretatle be-

ecbrtJf ln ternetr vaa becust ea onberust, dan laat 1k, ooE

net betrekkltrg tot do oabewuste factoren, een eventuele
geldlgheld voor dterllJh gedrag bulten sescbourlngo

In bet voorafgaande hab tk al oen aantal onberuste factoren,
dlo vau lnvloed zlJn op oazs riJze van Lnterpreteren ge-
noend, zoale3 referentlekader, perceptle, vooroordelen, serl
§enr tradltlee, govoeleaa, behoeftenn 6tc. . ÀL de factoren
(z{e g B C D E) dle 1k hier in verbano notrronbeyuetrt noen,
zljn natuurliJk niet altlJd en a1leen Eaar onsewust.
§et op Julete rlJze interpreteren kan van }evonebelang zljn,
zoals in een gevaarlljke situatle in het verkeer of bet ln-
berpreuerea yan een codo, een boodschap, het aÍstand echat-
te! e.d,. A- §ous uoet ctlt zo sael 6ebeuren, dat yoor eea

bsrrust ov€rlïegen geen tlJd is. B- De emottonele factoren
zljn neeetal" onbesust, zoate bet llchanellJk welzlJn (s]a-
perig oÍ ftt, zi"ek of gezond, etc.)1 de elgen etennlng, da

non-verbale gegevsns van tenande gedrag, ce ultwleaeling
tuseen het elgen gevoeJ- en het geïnterpretserde (Íntcractie|
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fantaslen, gevoelsinhouoen, andere informatie vanult de

omgevlng van het geinterpreteerde, :.nteres§e, toekennen
van waarden, etc.. C- Ook onze denkprocesaen zljn niet aI-
tljd berust (geIut<trig nlet! ). D- Interpretatle kan oox een

heel 11chane11jk, ryslek gebeuren zÍjn, zoals lets een ge-
voel van nlsselljkheid of dulzellgheid kan veroorzaken.
TlJdens een concentratle-oetening op de kleuren rood,
blauw en geel voelde lk ae blJ de kleur rood erg bedrelgd,
beklend; terwlJI lenand andere vertelde zlch er Julst pret-
t,ig bij te voelen. ïíanneer een kunstenaar nu een heel groot
vlak rood schlldert en h1J voelt er een bedrelging vanuj-t
gaan, daa hoeft nlet iedereen èr bang van te worden. Dit
brengt tre weer bij de vraag oI dàt wat oe kunstenaar ar-
vaartl ooit z6 eenduitilg kaa zljn, dat biJna ledereen het-
zelfde ervaart. Dat zou het 6eva1 kunnen zljn biJ kunstwer-
ken u1e een blJna puur fyslsche prixkel geven, waardoor gen

bepaalde reactie, een beparald gevoel optreedt. Daarblj denk
ik vooral aan de 0p Art, de optri"sche kunsl,, die georulk
uaakt van de werklng vau oa6 raarusngn, van heÈ oog, on be-
paalde effecten te berelken (zie figuur Z).

flg. 2
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E- §r zijn fÍ]oeofen gereeat die uitglugea vaa bet bestaaa
van 8yEbo1ea, oervorEoa of archabypen, dle door iodereen op

derelt'do uanlcr €ryaron zoudan rorden. llaaneer deze b6Btaa!
dan zlJrr &e'vee1al oaberust. Ues heeft geneend concluaies
i.yrrr het onderberuEtc te kunueu trekkea ult de lntarpreta-
tles dle lenand ergeas van seeft. Bakead 1n dlt verband zlg
de Borcbach-teets. Detgene rat lenand la aen vlek zlet, zou
veel zèggen over karakter 6n persooalljkheid. In Íelte
hecbt uen daa te veel raarde aan de lnterpretatLe yan eea

lnterpretatl e,

Ik zel a1 dat lnterpretatlqs ook afhankeLijk zt Jr van fye1e
Ee factoren, Onze zlntui6liJke capaciteiten verachlllen,
evenala anzs beuuatheld ea oaze uiJze van saarnet[etr, welke
sa&aabangt net oaze b1stor1e, aet rat onE ls aangeJ.eerd,
net wat se gew€nd zlJn. 0ver het algetseen zijn nenson gB-

nelgd horlzoatale en vorticale lijnon eerder te ondarachei-
dea dan achulne. Xetreen dle lu tenten woaen onderscholden
juiat de ecaulne llJuen eorder. Eet geonetrlecb perepectlef
tran de illuele van dlepte opre§Ben, &aar nen moet vel ge-
leerd hebben afbeeldtngon ala zodanlg te lnterpreterea, z§-
al,e onderzoets bÍJ prlaltleve volkeren hsef,t aangetoond.
Er 1e verechll 1n klsurraarnenlng, eonnlge &enaen zlJtr zelfe
kleurenbllnd. Eoe ir13 de kleuren z1ou, verschllt nlet alleon
van n6ns tot uene, ook tuesen de ogen van 66n lenand kan er
verschll van raarnonen zlJn. Dan heb lk het nlet over elech-
ter of beter zlen, lule ogen of astlgnatle. Zo aeen lk net
alJa rechteroog de kLeuren yarner w&ar als pot nlJn lluker- ,

oosr Eoe rlJ kleuren zlon, hangt van veel Beer af ale yau

de capaclteiten van hst oog en de heraeaon, Eaar dat laat lk
hiar buitan beachouríug.

De besustheÍd van de riJze van raarneaen yerschllt ook. De

een l"e zlch veel sterkor berust van nabeelden dan do ander.
Zoa1a de weg onder Je 1lJkt we6 te trekken, ranueer Je la-
e6ns stll staat na een bele tlJd gereden te hebben. &oaLs

r
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het gien var grosae nabEerdea vaa rode vooryerpeu. §LEcbte
een zekere aate yan dletantle t.o.v. het zÍen, kan een der-
Se1lJke bewuetheld teseeghreagon, Eet ls de vraag of sen
dergelijke dietaÉtie aan te leran 1e.

Wannéar eea kuaetenaar lets heeL bepaalda yil overbrengen
aan de toeechourer, dan sts'lt hlJ aichzelf voor een uoelll$
ke taak, reut er 1s zoveel dat een onberueta rcl epaelt bíj
de rlJze yau raarnensn, erraren van de toeechourer, dat het
velhaaet onnogeJJ.Jk 1e, iete te ereËren rat el_echte op 66n

nanier te lnterpreteren le.

WAT VER§?AAT'I ANDEREI{ ONDEB IilTERPRETEREN ?

Suean §ontag zegt 1n haar 6Eaay trA6ainet Iuterpretationrr:
trlnterpretatle ls de nodaraE manier ots aeta te begrljpen, on

hoE het rerk oo§. geaard iE, het krljgt er altlJd mEe te na-
ken. Interpretatle ls de wraak van het lnte11ect op de kuustrt.
Interpreteren la nlr egl oeakactlvltelt, terrlJl kunst allee
net zlnnellJke yernogene heeft te naken.'In onze eultuur
overheerst het intellect ten koste vau het gevoel. Julet
kunet ooat een enorn appél op ona gevoel, Eaar yeer komt het
verstaad on de hoek kljken, otr ona kunst zgn. àcht te 1atea
begr1Jp6tr. §uean Sontag zegt verder: trHeer nog, lnterpretatÍe
ls de rraak van het iotellect op de wereld. u6t betokent de
wereld veraruen, loeg naken, on tn plaats daarvan een eeha-
duwwereld van betekerrlsgen to kunnen opzettenn. Dlt re heL
tegenovergestelde vatr PLato'e schadursereldl,raterpreteren,
giebaeeerd ale het la op de ulteret dubleuze theorle dat eea
kunetrerk samengegtelct is u1t atuxjee lnhouo, oetekeut de
kunet verkracht€anr Interpreterea zlet tÍ.l als gebaseerd op
het analytiecbe denken, rant het ls julst oeze rijze van
denkeu ctLe al"loe ln etukJee hakt en dle cte dankbseidige
scheÍcting tuseen vora eu luhoud heeft teweeggabracht. Toen
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b1j Plato het analytlech denken eenmaal rae frontEtaaatt; out,-

kwan nlete Be6r aan deze rlJze van bescbouïetr. &iJ onder-
zoek van rai, dan ook, allee ie coaplex, la het noodzakellJk
er ttdlagenrt.ln of aan ta oaderscheldenl te spli"teen oE aatr

bouvast te krÍjgear o& het begriJpelÍJk te nakea. A:ralyee-
ren is epllteen, door dÍ.t eplltsen tast je de zaakl het be-
Bripr het f,enonsaa al z6danÍg aan, dat een tresea}Í.Jk begrÍ.p
alet tsoor nogellJk te, oadat een verband uLt elkaar gerukt
1a of neerdere yerbanden verbroken zlJa.
§uean §ontag gaat ervaa ul.t dat de Eareld zoals r1J d1e
r&arnouen goed en ecbt genoog le, en dat laterpretatie van
oaze caarnenlngen tot een echadurrereld leldt. Plato zel
ongeveer het tegeuoyorgeetelder de rereld zoala rlj dle
raaraeusn ie een sebljnrereldrorlzo zlntulgea badrlegen oBEr

§lechta door het bssehouren (hEt laterpretere§), kon Je tot
de sare betekonÍe der fEaoaeaetr.

§eu, filosoof, dj-e re1 ent6aztns op dezeLfde l1jn zit sla SoE

tag le Spí.curus (rl+l-27O y.G. ). HÍJ zel: rrsorhaal-de f,a&rre-
ning leidt tot algetsetrc begrÍppea. Deze begrlppen zlJn evetr

raar aLe de wasrnerlr,g taarop ze eteunen. Yaa oaraarheld
kan eer6t eprako zlja btJ de opinie of veronderetelllag,
dryrz. de lnterpretatto d1e rÍj van oazo raarnenlug goveatr.

fk vraag niJ af of'herhaalde raarnenlag tot algenlane bogrlp-
pen leidt, yant het yaaraoaetr iB g6en constant procear 0n-
der lnvloed vau enotlee, noeheld, problenen, koorts, druge
of alkohoJ., eea bepaald gebrek of eeu behoefte neen Jo an-
dere yasrr Eo zaL ieder alJu epeclfÍ-eke ervarlagea hebben
en daardoor ean elgen rralgenoen begrlprr. Waulreer Jo dlt
eoort redenerl"agon sterk doorvoert, kan Je gaan trÍJfelon
aan do rezenllJke nogeltJkheld van conrualcatle tuasea
88tr88IIr... ...
E1Écurue zel verdort rrDozo luterpretatie 1a faar, ranneer
zLJ dosr otrze waarnenln5 rordt beveetlgdtr. Eet le echter zo

dat het raarlrouaa andera 6erlcbt kaa Eorden. De taterpreta-
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tle beÍnvloedt de rlJze ea gorichtheld van bet raatrastsen,

raardoor de lnterpretatle eerder bevoetlgd J.lJkt te rorden.

VeeI van rat 1k hlerbovaa sehrlJf over lnterpretatle LiJkt
niet d16 betekenie op het oog te hebben, dle lk er 1a hot
begla aan gegevea beb. Ik zel toen het begrlp laterpreta-
tle op te vatten als een beruat procee. In het boreaataande
heb lk vooral geschroyca over ailarlei onborusto proceasea.
Ik reallaser aE dat alle gedraglagen 60 hereenactlvltettea
ven eeagoà door yelo oaberuate factorea beïnvloed rordan of,
zelfe lu oaberuate proceaacn bun ooreprotg vlndea. Daaron
koa lk aan da onberueta f,actoren dle een rol epelea b1J het
lnterpretaren aiet voorblJgaaa.

Ia bet volgende ga lk vooral Í.n op de heel berust gehaateer.
de riJze van Laterpreterea, zoals criticl en kunetbeechou-
rsrs ernoe ongaan. Dlt 1a gaeu alledaagse lnberpretaile ?,a-

a1e dio oen rol epeelt bij hot roageren op eÍtuatles, Deze
lnterpreteerdera 6aaa er roor zltten, n€nea er a1le tlJd
yoor, gaan overrogon te retrk. Eun rlJze yan lnterpreteren
rordt door Susan 8onta6 ala agreEalef ervaren. Z,iJ consta-
teert oon iaterpretatleroedo die zoveer betekeaissea aan
het serk toevoegt dat het felte}iJke kunet,werk niet neer of
noal11Jk te zlea le. Dit gerdt dan vooral voor llteratuur.
Waarult deze lnterpretatlocoede ontstaan ls, raaro& 6r zo-.
veel-göÏnterpreteerd rordtr ga ik 1n het nu volgeade deel
proberen te verklsr€Do DaarblJ naak lk vooral gebrulk van
nÍJn kaanle vas de eultuurflloeofte van prof,.v. peureen.
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I

WAAROM WORDT ER §§I§!§RPRET§E§D ?

BiJ laterprct,atle 1s er bllJkbaar de behoefte a&n u1t16g,
ofrel biJ de lnterpreteerdor zelf ofrel blj de lezer cq luL
eteraar. Dcza behoef,te kan ontetaan ult het feit dat het
kunetrerk nlet eeaduidi6 1s; veel gegsyens bevat, aynbolou
lijht te bevattan of bevatf sr geen begrlp nogeltJk lljkt
zoadsr. vertallng, ultleg, opbolderlngp Dtt Laatete kan. gel-
don voor kunetwerken ult andere cultureu of tl.;den, biJvoorr
beeld ondat bepaalde eynbolen, voorwerpetr, !ekene etc. ln
d1e tlJd of die cultuur eea bipaatde betekenle badden, dle
voor one verlor€n la gagaan of 1n onze cuLtuur aj.ot geldt.
§oua rordt deze uÍtleg gegevea zoader aoodzaak of geyensb-
hei-d, zoals vaak ln recoaeloe en kritiEkea bet geval ie.
De Lnt,arpreteerder heeft de preLentle uitleg te kunnen gs-
v6B, de raarde of raarheid, de echte betekenls te kennen,
te weten. lf,aaneer 6r geïnterpreteerd sordt ls het obJect
bltJkbaar (?) niet duÍdellJk genoeg, 1e bet obJect nier in
staat zlchzelf te yeraatroordea of de lnterpretesrder ver-
trouvt nlet op do zelfstandigbeld tot atgen lnterprelatie
van de toeechourer.
Eet liJkt arop dat bet object alet gsnoeg ls zoats hot la.
§usau §ontag constateert dat door de raanidee van de inhoud
het ldee dat het object op zich niet getroeg zou zi.Jn uog
eetra verEterkt rordt. r1J aeent daaraee duidellJk stelliag,
haar esaay heet nlet yoor niets againet lnterpretatlon.

Eet l"lJkt ntj dat hot lnterpretereu naer ontstaat u1t dE b+
hoefte aan eteun, aan begrlpenati6e bandvaten, on lets rat
Je ziet aaa jezel-f duldetlJk te makea, hanteerbaarder. §et
le heel noelllJk een gesprek net lenand te voeren ovsr setr
tafel ale een van belde dlt begrip nlet kent. Eet een traa&

gev6n aan lete, uaakt dat lete duldellJker en vatbaarder.
Zo za} Je aan een kuastnErk betekentesen toekennoE, dle bet
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begrlJpellJker naken voor Jourr Deze b€tcketriaeen zul]en
veel"al llgseu ln de efoer yan rtyaa.r ltJkt het op?n. Afhan-
kellJk van Je ervarlageyerold zal Je een drlehoek lnterpre-
terea ale een tent of een verkeerebord, ale eeu eynbool
voor homoflIle of het oog van god. $let dat Je dan aIIeeu
d16 betekenls hacht aan de urlehoek, naar het ral Jour de

drlehoek op Jour rtJze laten beleven, a} daa nlet beruet.
laanoer Je ultIeg bebt gelezen of gehoord, voordat Je eeu
baeld zlet, dan kan deze uLtleg de r&re eigen be1evln6 ln
de reg zltten.

I{eb denken rordt lngeechakeld nog v66r het voelen. Hot be-
grljpen rordt r6er aen co6nÍti.ef tets. §r vaLt zoveel te
begrlJpen op andere manieren of se11lcht valt or n66r te
begrlJpen met ons gevoel, reut zoveel le onzegbaar.

§usan §ontag etelt de vraag rtyaaron rordt er gsïaterpreteerdtl
nlet zo explÍclet, toch doet alJ uitspraken dle 1k opvat als
aatroordsn op de vraag, ZLï echrlJft: ilEet lnterpreteren
ontetaat ult,het ldee dat hunet iete te zeggea heeft, een be-
doellngr lnhoud heeftr raterprotatle vEronderetelt eea zekere
dÍecrepaatle tuesen oe íoor de band llggonde betekenls van de
teket sn de beboefte van (Latere) lezere, Interpretatle ls
een poglng oE dle dlscrepantle lot een oploss1n6 te brengeu.
Iemand die lnterpreteert, wiJzlgt ean tekst ook zonoer dat
h1J doorhaltngen of hsreobrlJvlngen aanbrengt. E!-J houdt
st&eÀde dat hiJ de teket alleen naar begrtjpeLlJker naakt
door de tlrcrkeliSke betekealar te ontbult.en.( §usaa sontag
beelt het vooral over de lnterpretatle vau llteratuurr tnaar
bovenetaaade is even toepasbaar op kuaet le het algeneea.

De noderne rrlnterpreteervoede'r beeft zo zlJn oorzaken. §on-
tag beachrlJft hoe Harx en Froud oae beïnvloedt hebben.
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freud beeEhouyde alle raarnestsbare fenonenen ale ,'&anlfeate
lnhoudtr, dle onderzocht aoet rorden on de latente lnbouo te
vlnden. Zondor dat de fenoaenen geïnterpreteerd z1jn, heb-
ben r1J geeó beLekenier BegrlJpen ls interpreteren gerorden

rn het boek rtOultuur ln etroonvereaellingtt van prof .c.À.yà[
Peureon lEes lk nog eea eogellJke verrlarlug yan de huieÍ1ge
latorpreteerroede. Oaze cultuur bevlndt zlch uouenteel ia
eaa functàonele faee, raarl-n de voorgaande nythische ea
ontolo6Lacbe faeen trog doorwarken. Wat zlJn de kannerkEu
van de vereeblllende faaen?
In de aytbleche feee csren eubJect en obJect 6Én. Voor het
nythlschs berustzijn rae het voldoende te ervaran dat lete
ls.(zte flguur 4)

flg. lt
§, r aubject
0r r obJect flg. 5

Ia de ontologieche faae rerd de uEne zicb beruetar van

zichzelf,, voelde zlea tegaaover de rereld geplaatet. ZlJn
bowuetzlJn stelde hen voor de vraag naar het g[!g, n&ar
rat leta 1e. letenacbap er outolo61e (zlJneleer) ontrik§.el-
dan zich. (zie flguur 5)
Oue buldlge bewustzijn draagt deze xeamerkon aog ln zteh,
naar iE vogral gokennerLt dsor de functLoaele faea. In deze
faae sordt gezocht naar nleuue rolatiee en eea nleure be-
trokkenbeld net rÈe fenotsenen. (zie figuur 6)

t,l

f1g. 6
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De voorgaande faEe had een euorne echeldtng tueacn allee
aangebracht, alLee werd op zich bekeken en beeehourd, de

relatLes rerdan verstoort. DLt aubetantlallsne verooruaakte
leolenant, lndlvlduallene, obJectleve kennls, rat ln onze
tlJd nog dooruerkt. De functlonele fase vau uu probeert oae

hiervan te bavrlJdea. t{en vraagt niet Eeer naar het g[p
van do fenoaeren, naar naar de zln!

Han Fortuann zegt 1n zlJa |tIaleldlng tot de cultuurflloao-
f1e:rtEet vermogen tot zlngevon Íe blJ ultetek ueagclÍJk."
Interpreteron kaa Je ook opvetten'aIa een rijze van zln-
gevent Yarder onechrijft hi; de nons ala eea 'tanlual eynbo-
lÍcumrr. .íulEt eynbolen zlJa lnterpretatles en zlJn zelf
wser lnterpreteerbaar. Sotss zlJa er afspraken over hoe een

bepaald eynbool te lnterpreteren t eo' n intarpretatle 1e aau-
geleer$, blJvoorbeeld blaneu eeu rellgle, cultus of cultuur.
Door de vraag naa,r de zla dor fenonenea gaat nea deze bo-
ecbriJvon ln ternen van afhankelljkbeid, verboadenheid, be-
trokkenheld tot elhaar. Er 1e ecbter zo'n ve6lhe1d van Boge-

llJke beeehrlJvlageu dat ledere keuze yan een bepaalde bena-

derlng en beperkln§ lu felte a1 eea wlJze van lnterpreteron
lnhoudt.

ïn oaze huÍdlge cultuur rordt gevraagd naar de zln, Eaar
het nut van 1ett. Door dle yraag noet veel zlcb verdedlg6[.
Kunet valt yauuit het uuttlgheLdeprlncipe toch al noeillJk
te verdedlgea. Plato zag kunst ale nlueslsn ale afbeelding
van een afboeldlag etr daaron'a]e relnlg nuttlg. ArletoteLee
ontdekte rel lete nuttlgs aah kuaot, nl. de louterender Eo-
dlcl-nale rerklng. Blj Plato ras do ontoLoglache fase aI duL
dellJk aaa de gang. Toea nea slch ln deza faee glng afvra-
gen rat lete le, eoost ook do kunet beschreveu en flloao-
flseh verdedigd rorden, rant het rae tevene een vraag naar
do raards. De flloeofieche verdedlglng en beschrlJving
heeft geleld tot de scheldlng tuaeen lets rat ve vora en
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lets rat re lnboud habbea lereu noeaon,De lahoud rerd daar-
btJ ale rozenllJk beachourd. §uean sontag zagt:trDe lnter-
pretereads rIJze vaarop rlJ kunet tegenoet treden, baeten-
digt het ldée van de inhoud." §et analyeerende denken
bracht bet bogrlp ttlnhosd',tr. Interpreterea kont uit het ana,
lytLecha denken voort on kan due baaet nlet anders ale bet
ldee van de lnhoud beetendlgen. Vroeger werd kunet be-
echourd aLs rrafbeeLdiagtt eB nen zag de lnhoud van de afbeel-
dlng a1e rezeultJk. Iu rordt kunet wel opgevat a1a ruit-
epraakrr, naar aog ateeda orvaart nan do inhoud ( yau dle
trultepraaktt ) als rezenliJk.

§lanneer Je vraagt naar de zln van late dan vraag J6 meteen
of lete aI botekorle ln zlch beeftrof dat de beschous€r er
een betekenle 1n legt, aen betekanie toekentS of dat er eeu
rleselyerklng beetaat. De yraag of lets al betekenle ln
zlch heeft - oudat hot ls - rel-ateert mot de nythLsche fago.
De vraag of do beschourer 6r eeit betekenls iulegt, 1lJkt
een ontologlsche benaderlag3 en de vraag traar sen nogollJke
Elaeelrerklng tuasan kunst en beBchouyer Ligkt een typlecà
fuuctlonele vraagetelllu6r "Anders gezegdl
uytlscb , obJect actlef , fenoneaea hebben raardeue kwa-

l"lleiten ln zich en riJ noeten
die leren zlen.

ontologlech, subJect actlef , fenoneaea rordea raardeu, kra-
llteltsn toegekond, zondor dat
deze erln ziIten.

functloneel, obJoct 6n
eubject .actlof , vlaeolrerklng: feaoaanen heb-

ben raarden, kwallteltea an

kunnen andare of aeer raarden
en kwalltej,ten toegekead krij-
86n ,
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WAT IS HEE EFtrEgT OT EIJI{ DE ETFECfEI{ UÀ§ IHTERPR§TA?IE ?

Kunet- an cultuurhletorisobe boeken en kunetboekon zlja
deels op e€a retéusebappellJke nanler geechrevenS nI. datal
fetten, beechrlJvln6ea, etc.; deele op 6ar lnterpretereude
nanler. Dlt laatste lE pgrsooe}lJk, dat rat de schrijver
benadrukt, hoe b1J ea"nanvoegt, rELatiea Iegt, ete.. Vaa aI-
le echrlJvere oyor kuaeÈ ea cultuur dle Je laeet, uean je
dle rleuarÍJze rol of nlet of gedeelteliJk ovoFo Dat bangt
af van eigen iatereeael èrvar6r. Maar rle zegt ne dat Je
niet gaat ervareu zoal.a de EchrlJvere het doeu, 6en aoort
hereenepoellng? Ook de reteaschappelljke kennte kan de per-
eoonlijke gerlcbtheid t.o.v. oon obJect verandsren. De fel-
ten kunnetr &e6r lnzlcht gerau, bewuster naken. U1t1eg, tn-
terprotatle door een aoder of door de kunetenaar aelf kaa
lenande gevoel voor en rlJze van klJken naar een obJect
veranderea. Eet lE de vraag oí dlt aoort voorkennls bliJft
hangeu, of het bllJvende lavloed heef,t op Jour nanter yan

lnterpret6ron.

Het 1s beat boeLend Je nee te laten alepen door de vlalo
en schrlJfetlJl van eaa kuaethlstoricue etc.1 E&atr Je noat
oppa§§en dat je geen aengcpraatte raerdering kriggt voor
de beachreven obJecten. Do afgebeelda gebourca, beelden,
tekentngen, echlldertJoa ror(ten door de teket oaBpoÀf,ea net
oen reb van betekenl§sen, raardoor hot steeda begrlJpefij-
t(er, waardevollEr ea voelbaarder nordt. Jo [eent bepaalde
dtagcn te 6aan voaleu aan een bseld, ook aI 1e zo'n beald
teruggebracht tot een z-dlnenslonailà aíbeeldlng yan zeer
gerin6e af,netlngen. 7ro dlffuus ale Je de af beeldj-ng eerst
ervaardo, roveel rlJker veet do schrijver het voor Je te
makea. A1l.erle1 felten, verbenden net ander rerk, andare
kunetenaara, andere atLJleu, plaatelng la de hietorle, de
culturela en polltleka achtergronden, het pereoonliJke le-
ven van de kunetenaar etc. dragea daartoe blJ. Eet ls aeker

Í
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tÍaar dat de Lezer gevoelÍger kan tsordeB voor vlEuele ln-
drukkon door zlch mee ta laten nenen door de vlJze van zten
en lnterpreLereu van de begshouwer. DaE hlJ leert kijken,
zleh verriJEt; ziJn eJ-gen vLsle vereterkt ziet of er een aD-

dere visie naaat nLet, godsongen rordt tot nadenken, tot be.

ruEt bel-6ven. l{aar allo iafornatle kan ook 1n d6 rag Baan

zLtten, het pure kijkeu ea ervaron belenuerea. D1t geldt ze-

k6r wannser Je nog nlet tn do gelegenheld wae de kunetrer-
ken net algen og€r te zleun ze 3-tjfellJk te 6rvarea.

fu de Ufflzl- gallery to Florence heb Ík voor hat serst
eterk Brraren dat de cogultieve kenal§ 6n betekenle van

kuast ver achter bIljÍi b1j een ltJfelljka, zinnellJke con-
rrontatie. Pas toen heb lk de raarheld vau die beeldon yoor

g[[ ervaren, an dat raa ean andere dan de kunEtboeken nlJ
hadden aangepraat. Alleen Jour 6tgen confrontatle net een

kunetrerk er jour elgcn interprotatle 1s van uczenliJk be-

lang. De theoretlaohe kennls blfJkt ver in de schadur to
staan van het zlanellJkc kennon en bogriJpen! De gevoelde

betekeaie verdriagt allo zgn. bedacbfe hetekenie,

En hoe kan bet ook andera, raat kuaet la bij uitetak een

gevoelazaak I

rrlaterpretatte kan bevrijdend naar ook veretikkend rerkea.
De overvloedi6e hoevee.Lheid kunatlnterpratattee vsr6lfttgt
noaeateel onze genal"blllteit.---Interpretatie kont aeeatal
neer op de botte reÍ6oring ou bet kuustrerk nat ruet te }a-
t6u. Echte kunet bezlt hot vernogon oE ons n€ryeua te uaken

Door het kunetrerk terug te brongen tot zlJn lnhoud en dlc
vervolgenE te latorpreterea, tent neu het,---Interpretatle
uanlpuleert en sonforneert de kuuet.---Eot zal duldelijk
ztJn dat het daarbtJ aÍ.et vaa belaag ie, of.het al dan nlet
de bedoellng yan de kuneton&ara la dat hun verkea geïnter-
preteerd sullon rordea.rt Deze ultapraken yas suean sontag
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§at lk op als nogellJke antroorden op de eerder geetelde
vraag naar de effecten van lnterpretatie. sontag heeft hter
vooral de luterpretatleroede van de crlticl op het oog. Dc

funktle van de Xr:ftfet zou volgene haar noeten zlJn, te la
ten zlear hoe lete le rat het le en n16t wat het betekent.
Dlt 1s precÍea va! van Peureen onachrijft aJ.a het bevriJ-
dende aspect vaa de functlonele faee, waarblJ men vraagt
naar het hoe en nlet nesr naar het watl Mon krlJgt lnzlcht
door begrlp voor het hoe, door bet Juiet leren ougaan net
dlngen en aynbolen, door begrip voor relatlea en yerbandea.

Begrlp voor het hoe r11 zeggen: begrlp voor de nanler waar-
op lets zieh aan ona yoordoet, de sljze raarop riJ ernee
omgaan, de functle die leta heeft.
Eea kritlek dle het kunetrerk dleat ea het alet van zljn
plaata dria6t, zou volgene §ontag EBer aaadacht noeten be-
ateden aan de yorno Zo't krltlek noet de kunet echter en

dlrecter beechriJven; zou noeten latea zlen dgt hst le mt
het le. D1t laatste doet n1J eterk denken aan een terug
w1llen vlnden van een aspect van de nythische riJze van

ervarënl de ervaring dat lete 1e!

Een groot deel van de hedendaagaa kuuet kan volgene Sontag
gezlen worden als een bewuete pogÍng om aan lnterpratatle
te ontsnappen. Vooral de noderne abstracte scbllderkunst
zi-et z1J aIe een poglng oln lnhoud 1n de gewone betekenis te
verntJden; en waai geeu lnboud la, 1e ook geen interpreta-
tie nogelijk. AIs dlt aL hetttdoel" van de moderne echll-
derkunst le , dan nog betwiJfeJ" lk of deze kunst dan dat
doel oereikt heeft. Do lnterpreteerders gaan nu nI. rlog ver!
der; z1J lnterpreteren welllewaar nlet neer de verneende 1r
houd van het kunstwerk, zLJ lntarpreteren de gedachten er-
achter, het waarom van het zo gaan echllderen. De handel-
wlJze, de kunstenaar, zlJn vlele op de maatschapplJr op het
wereldgebeuren, zlJn enotles, het uoderne ehaotlsche be-
staan worden erblJ gehaard om te verklaren rraaron dat verk
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ontetaaa 1a. Aleof dat gesa dlepgaande vora van taterprete-
ren lel Of ta dtt een bsechrlJven van het hoa? Daa J-e §usan

§ontag'§ vraag naar een nleuwe aanpak door de crlt1c1, la
felte Íear é6n vraag die leidt tot een laterpreterende a&tr-

pakr rant zlJ vraagt on oea besehrlJven van het hoe!

Volgene §ontag uerkt de Pop Art net tegenovergestelde ntdde-
len toe ns"ar hetzelfdo resultaati doordat de lnhoud d1e daar
gebruikt rordt só banaal ta, zozear ztchzelf, wordt deze

kunet tenslotte troninterpreteerbaartt, Fiet deze opvattlng i-n-
terpreteer Je de Pop Art evengoed. Bovendlea la bet nlet
waar, de Pop .Àrt le geïnterproteerd aLe uitspraak B.b.t. dB

seeteree, kapltallatleche werold.

ttlnterpretatle neent de zintulgrlJke raaraealag van het '
kunetwerk als vanzelfsprekend aau, dat 1s haar ultgaags-
puntl rant zonder een zlatuigllJke waarnening valt er niets'
te interpreteren. Ma,ar nongateel kan die niet EBer als vau-

zelfsprekend aangenonsn rordenrr, aldus Sontag. lllJ rorden
overapoeld uet ludrukken. De reproduktletechnleken Btr BaaB&-

nedta brengen zoveel kunst binnen ledere berslk dat we af-
stonpen. Voordat we e6R ![u6eun blunen zlJu, hebben se al een

hael eeala van lndrukken van de etad te verrerken gehad. 0n-
ze zlntulgen rorden geboabardeord aet lndrukken en verliszen
bun scherpte, hun gevoell6he1d. De kunetenaar heeft door Ja-
renlange oefonlug en door Beconcentreerd bezlg zlJn net zija
werk, juist een extra oeherp yaarnenen ontwikkeld. On oen

kunetrerk ln al zlJn vöIheid te ervaren, zou de toeechourer
eenzelfde gevoellgheid noeten hebbon. Da crltlcl zouden on§

noeten helpon onue zlntuÍgen to heroveren, ons eeer noeten
latea zien, horen, voelen aan een kunetwerk.
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