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Die Metropolitan Museum in New York het van Oktober 2003 tot Januarie 

2004 ’n onvergeetlike uitstalling met meer as 70 werke deur El Greco getoon. 

(Dieselfde uitstalling was tussen Februarie en Mei 2004 in die National Gallery 

in Londen te sien). 

Die El Greco wat ons op hierdie uitstalling kon sien, is ’n man van vele 

gesigte. Baie van die werke hier pas in die standaardbeeld wat ons van hom het: 

die languitgerekte figure met hulle klein koppies en ongesonde velkleur; die 

dramatiese houdings en gebare; die dissonante kleure (suurgele, geelgroene, 

karmosyn); die grillige lyne wat om en deur die figure trek soos vlamme of 

rimpelinge in water, sonder om toegewings te maak aan anatomiese 

korrektheid. Dit is ’n wêreld waarin alle vastigheid en alle materialiteit opgelos 

word: alles vloei. Hierdie werk is pragtig, maar baie van die uitgestalde werke 

val ook buite hierdie standaardbeeld, en die uitstalling maak duidelik hoe 

geweldig gevarieerd El Greco se oeuvre eintlik is. 

Die kuratore ontken geensins hoe diep El Greco die moderne skilderkuns 

beïnvloed het nie: Manet, Cézanne, Picasso, Matisse, die Duitse 

ekspressioniste, Pollock – eintlik omtrent alles wat aan Warhol voorafgegaan 

het. (Die werke op die uitstalling roep by my lewendige assosiasies op met talle 

latere kunstenaars – my lys tel na twee dae se kyk meer as twintig name). Maar 

die kuratore se doel is veral om die mite van El Greco as ’n moderne 

kunstenaar te bestry deur hom in sy eie konteks terug te plaas. Hulle stel hulle 

saak voortreflik – selde het ek ’n katalogus met soveel plesier en so min 

skeptiese twyfels gelees. 

 

El Greco is in 1541 as Domenikos Theotokopoulos gebore in Kreta, toe reeds 

eeue lank Venesiese besit. Na sy opleiding in die Bisantynse skildertradisie, 

gaan hy in 1567 Venesië toe. Hy studeer skynbaar onder Titiaan, maar maak 

hom ook stadig die verworwenhede van ander plaaslike meesters eie. 

Vervolgens vind ons hom in Rome, op soek na opdragte. Hy word deel 

van ’n intellektuele kring rondom die humanis Fulvio Orsini, bibliotekaris in 

die paleis van Kardinaal Farnese, El Greco se weldoener. Hier staan hy veral 

bekend as portretskilder, maar sy los, Venesiese skildertrant bots met die 

heersende mode in Rome. Ook jaag hy mense teen hom die harnas in deur 



 

  89 

luidkeels te verkondig dat hy wat El Greco is die Sistynse kapel baie beter sou 

gedoen het as Michelangelo – hulle afgod – wat nie kon skilder nie.  

El Greco trek in 1576 na Madrid, die nuwe Spaanse hoofstad, in die hoop 

dat hy Filips II se oog sal vang. Maar sy planne ly gou skipbreuk – sy eerste 

opdrag word reeds afgewys omdat dit nie voldoen aan Filips se ortodokse 

maatstawe nie. So beland hy in Toledo, die vorige hoofstad van Spanje en die 

sentrum van die Spaanse kerk. Toledo kook van godsdienstige ywer – afkomstig 

deels van die Kontrareformasie en deels van die geestelike vernuwingsbeweging 

wat deur mistici soos Teresa van Avila en Johannes van die Kruis geïnspireer is. 

(Hulle leef albei nog wanneer El Greco in Toledo aanland).  

In Spanje geld ’n skilder in dié tyd as niks meer as ’n ambagsman nie. 

Hierteen voer El Greco ’n lewenslange stryd; hy eis erkenning as ’n 

intellektueel wat op ’n gelyke voet met ander intellektuele kan omgaan. (Twee 

geslagte later vertraag die stigma van skilder as handearbeid nog steeds die 

verwerkliking van Velasquez se droom om tot die adelstand verhef te word). El 

Greco slaag daarin om as ’n beoefenaar van die vrye kunste erken te word, van 

belasting vrygestel, en opgeneem te word in die intellektuele kringe van 

Toledo: meestal mense met ’n hoë kerklike amp, maar ook (priester-) geleerdes 

en digters, wat hom opdragte besorg en in sonnette besing. Hy teken sy werk 

nog steeds in Grieks – miskien om te deel in die prestige van die klassieke 

Griekse oudheid. Theotokopoulos, die deels Italiaans opgeleide Kretenser wat 

vir baie Spanjaarde soos geen ander hulle nasionale siel vasgelê het, staan hier 

bekend as “El Greco” – ’n hibried, soos byna alles in sy lewe: die “Greco” is 

Italiaans vir “Griek”; in Spaans sou dit wees: El Griego!  

Ons kennis van El Greco se Spaanse tyd is deels gebaseer op hofstukke. 

In dié tyd word die uiteindelike prys van ’n kunswerk wat in opdrag gemaak is, 

eers na voltooiing vasgestel deur ’n paneel deskundiges. Hierdie sisteem lei 

gereeld tot hoë pryse vir El Greco se werk, en gevolglik litigasie deur 

opdraggewers wat nie kans sien om soveel te betaal nie. (’n Enkele keer is dit 

die eersugtige, kwasterige El Greco self wat ’n geding teen sy opdraggewers 

aanspan). Die spandabelrige skilder – hy betaal musikante om vir hom te speel 

terwyl hy eet, en huur as woonruimte in ’n stadium twintig vertrekke in Toledo 

se ou koninklike paleis – is chronies in geldnood. 

Hy sterf in 1614 as skynbaar toegewyde Katoliek; in die Aanbidding van 

die herders wat hy maak om bo sy eie graf te hang, is een van die herders 

vermoedelik ’n selfportret. 

 

El Greco se lewe deel in die historiese konflikte van sy tyd: die stryd tussen die 

Griekse, Ortodokse bevolking van Kreta en die hoofsaaklik Venesiese, 

Katolieke elite; die stryd tussen die Christelike grootmagte van dié tyd en die 

Ottomaanse Ryk – Kreta is dan ’n eensame Christelike buitepos in ’n 

wêrelddeel wat, Griekeland inkluis, onder Turkse beheer is (sy broer 

Manoussos, die anti-Turkse seerower, eindig bankrot, na hy per abuis ’n skip 
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met vrag vir Venesië aanval!); die stryd tussen Protestant en Katoliek, wat vir 

Spanje na die Nederlandse opstand geleidelik belangriker word as die stryd teen 

die Islam; die gevegte tussen verskillende faksies in die Spaanse 

Kontrareformasie – baie van sy kerklike vriende is volgelinge van aartsbiskop 

Bartolomé Carranza wat na die Inkwisisie hom van kettery beskuldig, 

sewentien jaar in die tronk deurbring, om dan kort na sy uiteindelike vryspraak 

as gebroke man te sterf. Volgens een interpretasie is hierdie onreg die motief 

van El Greco se Laokoön, waarin Toledo die plek van Troje inneem. Wat die 

Inkwisisie betref: sy meesterlike Portret van ’n kardinaal beeld waarskynlik 

die Grootinkwisiteur Niño de Guevara uit. In dié tyd is die kunstenaar se 

handtekening dikwels te vinde op ’n stukkie papier wat êrens in die skildery 

afgebeeld word. Hier kry dit lugubere konnotasies: wat is El Greco se voorland 

as sy naam staan op ’n briefie wat pas uit die Grootinkwisiteur se hand 

gefladder het? 
 

 
 

Domenikos Theotokopoulos (El Greco 1541-1614) 

The Opening of the Fifth Seal (The Vision of Saint John), 1608-14   

Oil on canvas 

82-1/2 x 76 in. (222.3 x 193 cm) 

The Metropolitan Museum of Art, New York 

Rogers Fund, 1956, inv. 56.48   

© The Metropolitan Museum of Art, New York Photo 2003 
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Wat betref die ongelooflike verskeidenheid van die werk – was daar voor 

Picasso enige ander skilder van formaat wat sulke uiteenlopende werk kon 

maak? Die vroegste werke staan nog stewig in die post-Bisantynse tradisie wat 

geld in Kreta; na ’n aanpassingsperiode (vgl. Die berg Sinai) maak hy skilderye 

met ’n sterk Italiaanse – veral Venesiese – stempel: skitterende kleure, ’n 

oortuigende beheersing van anatomie en perspektief wat lei tot 

driedimensionele figure in ’n driedimensionele ruimte. Vervolgens is daar die 

ontwikkeling na sy laat styl: naturalisme en soliede driedimensionaliteit word 

nou vervang deur flikkerende doeke waarin dit wat individueel en stoflik is, 

opgeneem word in ’n allesverterende vuur van godsdienstige ywer, in ’n 

onbepaalbare, paradoksale ruimte, en deurdrenk met ’n lig wat nie dag of nag is 

nie, en geen aardse bron het nie.  

 

Veral by El Greco se laat werke op hierdie uitstalling moet ek steeds weer dink 

aan die Franse filosoof Georges Bataille (1897-1962). Waarom?  

Tradisioneel word spaarsamigheid deur Calvinisties-kapitalistiese 

samelewings geloof. Maar wat vir die een spaarsamigheid, en dus ’n deug is, is 

vir die ander vrekkerigheid, en dus sleg. Die Calvinistiese Skotte en Hollanders 

se buurlande spot hulle dan ook oor hulle suinigheid. 

Wat is die teendeel van spaarsamigheid/vrekkerigheid? Roekelose 

vrygewigheid, spandabelheid: geld, tyd en energie wat produktief aangewend sou 

kon word, opmaak aan nuttelose dinge. You ain’t really got money if you ain’t got 

money to burn. Volgens Bataille staan rykdom vir pre-moderne samelewings gelyk 

aan oorvloed, en oorvloed is net oorvloed omdat dit uitspattige verkwisting 

moontlik maak: grootse, nuttelose geskenke (goud, diamante, sierade), 

indrukwekkende katedrale, kloosters vol monnikke en nonne, offerandes, 

kunswerke, monumente, luisterryke begrafnisse, feeste, seksuele uitspattinge. Dit 

alles is verdag in die oë van die Calvinisme, die burgerstand, die klassieke 

kapitalisme, terwyl dit gewaardeer of gedoog word in (o.a.) tradisionele Katolieke 

samelewings. (Karnaval is in Katolieke lande van oudsher ’n geleentheid vir 

seksuele losbandigheid). Die teenpool van ondergrondse rykdom wat koel en 

berekend produktief aangewend word, is rykdom wat opbrand in ’n skouspel van 

oorvloedige hitte en lig, en juis in hierdie allesverterende vuur gemanifesteer word 

ás rykdom. Vir Bataille geld die son as embleem vir sulke nuttelose, skitterende 

uitgawes: die son oorlaai ons met geskenke – hitte en lig – sonder dat iets in ruil 

daarvoor teruggegee hoef te word. (Die kontras tussen produktiewe besteding en 

verkwistende besteding val ook saam met dié tussen ruilhandel en geskenke). 

Volgens Bataille moet ons so onbesonne soos die son leef – of in elk 

geval ’n groot deel van ons middele vir sulke onbesonnenheid bestem, anders is 

ons lewe armoedig, en beleef ons die wêreld chronies as ’n ryk van skaarste, 

ongeag hoeveel ons in feite besit. 

 

El Greco se werk – veral sy mees tipiese later werk – voel vir my soos ’n afwysing 
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van spaarsamigheid en akkumulasie, en ’n groot ja-sê vir Batailleaanse 

spandabelheid. Voor die Reformasie was daar ’n onoorbrugbare kloof tussen 

Christendom en ’n lewe gewy aan verstandige akkumulasie; eers met die 

Protestantisme word hulle as versoenbaar gesien. Die Nederlandse kuns is in El 

Greco se oudag dan ook al op weg na ’n verheerliking van die bourgeois lewe gewy 

aan spaarsamigheid en akkumulasie. El Greco skilder egter vanuit ’n wêreld (veral 

Griekeland en Spanje) wat nog nie geïnfiltreer is deur hierdie nuwe waardes nie. 

Selfs vandag is die Grieke nog ’n volk waarby uitspattige vrygewigheid die 

voorbeeldige lewe kenmerk. En glorieryke kwistigheid was kenmerkend vir die 

Katolieke kerk, vir die Kontrareformasie, en vir die Spaanse mistisisme, waar die 

eenwording met God ’n doel was waarvoor alle verstandigheid, alle berekening met 

die oog op aardse gewin, prysgegee moes word. 

Volgens Bataille vra akkumulasie om ’n wêreld van dinge. Dinge is 

duursaam en afsonderlik. Ook die individu is dingagtig geskei van ander 

individue – slegs die dood herstel wat hy noem “die kontinuïteit van die syn”. 

Ons wil nie opgesluit wees in ons afsonderlikheid nie. Maar ons wil ook nie 

doodgaan nie, en die dood is volgens Bataille die enigste manier om absoluut te 

ontsnap uit ons afsonderlikheid. Die seksuele verlange na ’n ander individu, en 

die mistieke verlange na God (waarvoor Teresa van Avila steeds erotiese 

metafore gebruik) moet begryp word as die droom om so na as moontlik aan 

eenwording te kom, sonder om dood te gaan. 

Bataille se verheerliking van onberekende verkwisting resoneer vir my 

op talle maniere met El Greco se kuns, terwyl ’n berekende lewe gerig op die 

vermyding van kwistigheid volstrek vreemd is daaraan. 

 

Sedert Plato word die geestelike ryk dikwels gesien as staties, ’n ryk waarin 

dinge meer solied en permanent is as in die alledaagse wêreld. (’n Skilder soos 

Piero della Francesca gee gestalte aan juis hierdie visie). By El Greco is dit 

omgekeerd – die religieuse belewing is ontwrigtend: die hemelse sfeer is ’n 

wêreld waarin alles onophoudelik in beroering is. Die swaartekrag word 

geïgnoreer: elke element van El Greco se komposisies is chronies uit ewewig; 

’n sekere orde in hierdie delirium word enkel bereik omdat elke wankelende 

element uiteindelik deur ander wankelende elemente uitgebalanseer word. Dit 

beliggaam die ideaal van die gelowige wat homself met ’n heilige vuur opbrand 

in sy oorgawe aan God. In El Greco se beeldetaal gaan dit om energie eerder as 

om materie. Alles wat dingmatig is, word verswelg deur lig, hitte en vuur. Dit 

lyk asof El Greco hier bewus of onbewus die gees van die Spaanse mistici van 

sy tyd oproep, met hulle klem op die oorstyging van die stoflike wêreld, en 

voorkeur vir transendente beelde van hitte, vlamme en lig. 

El Greco se altaarstukke kombineer dikwels ’n natuurgetroue afbeelding 

van blomme, mense of ander aardse dinge met ’n visioenêre afbeelding van ’n 

hemelse orde van verblindende lig en werwelende wolke. (Vir El Greco staan 

die lug gelyk aan die hemel). Die beweging is steeds van die aardse na die 
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hemelse: die horison is laag, sodat ons opkyk na die hemel en die hemelse 

figure; of ons oog word gedwing om die figure op die aardse vlak se smagtende 

hemelwaartse blikke te volg.  

Hierdie werke kom uit ’n tyd en plek waaraan die Protestants-kapitalistiese 

etos van arbeid, produktiwiteit, spaarsamigheid en akkumulasie vreemd is – ’n 

wêreld waarin opvattings van dít waarom die lewe uiteindelik draai nog nouliks 

aangeraak is deur die utilitêre kyk op dinge. (Bataille sê dat premoderne 

samelewings ’n lewe gewy aan arbeid en nut sien as slaafs en minderwaardig). 

Hoewel moderne kunstenaars inspirasie put uit El Greco, is hulle wêreld totaal 

anders as syne, wat nóg bourgeois nóg Protestants was, en ook nog nie nut verafgod 

het nie. Vir Bataille word ons moderne wêreld gekenmerk deur ’n slaafse 

onderwerping aan die eise van akkumulasie en berekeninge van wins en verlies. 

Omdat kuns ander eise stel, is die tipiese stellingname van die moderne kunstenaar 

dan ook om die “bourgeois” wêreld te opponeer. Dit gaan dikwels gepaard met 

buitenissige, onverstandige gedrag: dobbel, uitspattige gelduitgawes (Dostojevski, 

Francis Bacon, Lucian Freud), misbruik van dwelms en drank. Dit lyk asof wat dit 

betref, El Greco hom in Toledo nie teen sy omgewing hoef te verset het nie. 

 

Skilderye soos die Laokoön, of die Gesig op Toledo, beweeg weer in ’n ander 

register, maar ook hulle is dramaties – apokalipties, selfs – en hulle bestaan nie 

uit afsonderlike komponente nie, maar word besiel en beheers deur ’n 

werwelende beweging wat die hele doek deurtrek. Nóg meer eiesinnig is die 

Oopmaak van die vyfde seël, die werk wat op die omslag van die nuwe El 

Greco-katalogus pryk. Picasso het gedurig daarna gaan kyk terwyl hy sy 

baanbrekende Demoiselles d’Avignon geskilder het. Ondanks die vermaninge 

van die kuratore kan ek nie anders as verstom wees oor hoe modern hierdie 

werk eintlik wel is nie. 

 

Maar die verskeidenheid van El Greco se werk is nóg groter: sy portrette val 

weer in ’n heel ander kategorie. (Hoewel daar ook hier geen toespelings is op 

burgerlike waardes soos harde werk en spaarsaamheid nie). Vir sy laat 

godsdienstige skilderye werk El Greco nie van lewende modelle nie, maar van 

beeldjies wat hy self maak. (Die uitstalling sluit twee beeldhouwerke in). Dit 

stem ooreen met die Maniëristiese ideaal dat die kunstenaar nie natuurlike 

objekte moet kopieer nie, maar die natuur se eie skeppende proses moet 

naboots. Vir portrette geld in dié tyd egter ander ideale, en hier werk El Greco 

wél na die lewe. Die ingetoënheid van sy portrette – so wars van retoriek en 

praalsug, en dikwels gemaak binne die begrensing van ’n uiters beperkte 

kleurpalet – boul my op ’n heel ander manier om as sy groot religieuse werke. 

Die katalogus is ook hier verhelderend: die portrette beliggaam die Spaanse 

ideaal van die caballero, die man van eer. (Hella Haasse beskryf dit pragtig in 

haar roman De scharlaken stad). ’n Caballero moet ernstig en gereserveerd 

wees – asketies, nie uitspattig in sy gebare of kleding nie, en nie familiêr met sy 
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ondergeskiktes nie. Hy moet nooit uitbundig lag, sy humeur verloor of sy 

hartstogte die vrye loop laat nie. El Greco se geportretteerdes is dan ook nie 

vrolik nie, maar eerder swaarmoedig – “modishly melancholic” sê die 

katalogus, intrigerend. Ook hier word jy ingesuig deur die blik van die mense 

wat afgebeeld word – El Greco was ’n meester in die skilder van die oë, die 

vensters van die siel. Velasquez, in ’n patroon wat regdeur die sewentiende en 

agtiende eeu sou geld, het nie van El Greco se altaarstukke gehou nie, maar 

eindelose ontsag gevoel vir sy portrette, met hulle gebruik van vry kwashale in 

diens van ’n hoogs geordende eindresultaat. 

 

 
 

Domenikos Theotokopoulos (El Greco 1541-1614) 

View of Toledo, about 1597-9 

Oil on canvas 

47-3/4 x 42-3/4 in. (121.3 x 108.6 cm) 

The Metropolitan Museum of Art, New York 

H.O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H.O. Havemeyer, 29.100.6   

© The Metropolitan Museum of Art, New York. Photo 1992 
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As half vernederlandste Boeddhisties-Calvinistiese bourgeoiskunstenaar was 

die El Greco-uitstalling vir my intimiderend, maar ook veral inspirerend. Ek 

sien kleur nou anders. Danksy El Greco se landskappe is die groene wat ek om 

my heen sien, vir my skielik anders en mooier – hulle vrá om geskilder te word, 

terwyl ek groen in die verlede vermy het. Behalwe die indrukwekkende 

komposisies bly allerlei pragtig geskilderde details in my geheue gegrif: die 

kardinaal se skoene; die skedel en karaf in Maria Magdalena, die naakte 

Christuskind in die Aanbidding van die herders. En danksy die sublieme 

portrette sal ek miskien die stoute skoene aantrek en my vir die eerste keer in 

jare weer aan dié genre waag. 

 

Andries Gouws is verbonde aan die Skool vir Filosofie en Etiek van die 

Universiteit van KwaZulu-Natal, Durban 4041 (Eposadres: 

gouwsa@ukzn.ac.za).  Hy was in die VSA ter geleentheid van die opening van 

sy eenmanstentoonstelling by Gescheidle in Chicago. Sy skilderye kan gesien 

word op www.andriesgouws.com. In Oktober sal twee van sy skilderye ook te 

sien wees in die Internasionale Konferensiesentrum in Kaapstad, op die 

uitstalling van finaliste vir 2004 se Brett Kebble Kunstoekennings. 

 

 

 


