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Inleiding
O leave thy hand where it lies cool
Upon the eyes whose lids are hot.
Its rosy shade is bountiful
Of silence, and assuages thought.
O lay thy lips against thy hand
And let me feel thy breath through it,
While through the sense thy song shall fit
The soul to understand.
The music lives upon my brain
Between thy hands within mine eyes:
It stirs thy lifted throat like pain,
An aching pulse of melodies.
Lean nearer: let the music pause:
The soul may better understand
Thy music, shadowed in thy hand,
Now while the song withdraws.1
Muziek en de Preraphaëlieten. De combinatie wordt niet alleen gemaakt in bovenstaand gedicht, dat van
de hand van Preraphaëliet Dante Gabriel Rossetti is, maar het onderwerp vloeit als een onlosmakelijk
verbond door de gehele periode waarin de preraphaëlieten actief zijn. Het blijft dan ook niet alleen bij
het verbinden van muziek en hun poëzie, maar muziek is ook volop terug te vinden in de beeldende
werken van de Preraphaëlieten, wat verschillende onderzoekers heeft aangezet tot het analyseren van
muziek in de kunst van het broederschap.2 Zo bestaat er een aantal voorstellingen zoals The Awakening
Conscience van William Holman Hunt (afb. 4), waarin muziekinstrumenten afgebeeld worden.
Daarnaast zijn er werken die muziek als symbool in het narratief gebruiken of voor het weerspiegelen
van de esthetische ervaring inzetten. Een voorbeeld hiervan is Never heard sweeter music van John
Everett Millais. Aan de andere kant bestaan er ook meer indirectere verwijzingen naar muziek: in
werken van Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, Edward Coley Burne-Jones, William Holman
Hunt, John William Waterhouse en Marie Spartali Stillman wordt namelijk Sint Cecilia, de
patroonheilige van muziek, afgebeeld.
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Dat muziek en de Preraphaëlieten zo lang verbonden zijn en blijven, is eigenlijk niet zo
vanzelfsprekend. De kunst van de Preraphaëlieten komt namelijk tot stand in twee golven. De eerste
golf dateert van 1848, met Hunt, Millais en Rossetti als centrale figuren: hierin wordt vooral aandacht
besteed aan het creëren van oprechte kunst. De kunst vóór Raphael, uit de vroege renaissance en de
middeleeuwen, is het uitgangspunt.3 Dit betekent concreet dat in deze werken Bijbelse, historische en
literaire onderwerpen samengaan met een hoog detailrealisme. Muziek komt vooral voor in het verhaal.
In 1852 ontstaat er een nieuwe golf onder Burne-Jones en William Morris. De doelstelling van deze
beweging is net wat anders: het decoratieve element en het ontwerp worden van belang, wat ten koste
gaat van het narratief.4 Deze tweede beweging heeft veel raakvlakken met de esthetische beweging die
muziek ziet als een ideale conditie om krachtige emoties op te wekken.5 In beide golven heeft muziek
een prominente plaats, ondanks de verscheidenheid aan functies.
Naast het thema ‘muziek’, speelt ook het concept van de vrouw een grote rol in de kunst van de
Preraphaëlieten. Vrouwen worden namelijk neergezet als huisvrouw of simpelweg als object, wat een
weerspiegeling is van het Victoriaanse tijdperk. Ook in de voorstellingen van Sint Cecilia komen deze
verschijnselen voor. Dit onderzoek bouwt dan ook deels op de feministische kunstgeschiedenis en deze
theorie zal in hoofdstuk 3 diepgaander uitgewerkt worden.
Aangezien er regelmatig onderzoek is gedaan naar de rol van muziek in het oeuvre van de
Preraphaëlieten, is het opvallend dat onderzoek naar de patroonheilige vaak achterblijft. Derhalve, en
vanwege mijn eigen interesse in het verbinden van kunst met muziek, wordt in dit onderzoek aandacht
gericht op deze specifieke verbinding. Het is daarbij echter van groot belang om dit onderzoek in de
culturele context en de tijdsgeest van de Preraphaëlieten te zetten. Dit vraagt om een diepere analyse
van muziek in de Victoriaanse tijd, maar ook van de kijk op de vrouw in het algemeen. Dat deze kunst
zich ver voor de opkomst van de feministische kunstgeschiedenis bevindt, is te zien aan de manier
waarop vrouwen worden weergegeven. Vandaar dat de onderzoeksvraag voor deze bachelorscriptie als
volgt luidt:
Welke overeenkomsten en verschillen zijn te vinden in de afgebeelde Sint Cecilia – patroonheilige van
de muziek – in de kunst van de Preraphaëlieten en hoe kunnen deze geduid worden aan de hand van
denkbeelden over vrouw en vrouwelijkheid in de Victoriaanse tijd?
Het doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds zal het een database voortbrengen van het
oeuvre van de Preraphaëlieten, met als onderwerp muziek en Sint Cecilia. Anderzijds zal er een
vergelijking geboden worden tussen de verschillende werken. Hierbij wordt gekeken naar de
iconografie, de omgeving, de bijfiguren en de muzikale elementen. Deze elementen worden
geïdentificeerd en vergeleken. Daaropvolgend wordt er gekeken naar de manier waarop deze elementen
cultureel gecodeerd zijn. Deze codes worden via de vergelijking en de iconografische interpretatie
3

E. Prettejohn 2000, pp. 23-28
E. Prettejohn 2000, pp. 98-110
5
T. Barringer 2012, pp. 161-166
4

4

verklaard binnen de context en hieruit volgt een iconografische synthese.6 De kunst van de
Preraphaëlieten wordt zo gerelateerd aan ideeën over de Victoriaanse tijd. De werken die het corpus
voor het onderzoek vormen, worden uitgelegd en beargumenteerd in hoofdstuk 4. De iconografische
synthese wordt gevormd door eerst drie elementen te bekijken. In het eerste hoofdstuk wordt de kunst
van de Preraphaëlieten en de context waarbinnen die ontstaat kort toegelicht. Het verband tussen muziek
en de Preraphaëlieten wordt in hoofdstuk 2 gelegd. Hoofdstuk 3 wijdt uit over de beeldvorming van de
vrouw in de Victoriaanse tijd en in hoofdstuk 4 worden de werken uit de database met elkaar in verband
gebracht. Er volgt een opsomming van Cecilia motieven, maar ook een verklaring en interpretatie van
deze motieven in verbinding met de rol van de vrouw in deze periode. Ten slotte volgt de conclusie
waarin de directe resultaten kort samengevat worden tot een antwoord op de hoofdvraag.
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Hoofdstuk 1
Om meer inzicht te verkrijgen in het artistieke kader en het idee achter deze groep, wordt er in het
huidige hoofdstuk ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van de Preraphaëlieten. Deze kennis
wordt vervolgens in hoofdstuk 4 benut voor het interpreteren van de werken. Dit hoofdstuk is opgedeeld
in drie paragrafen, waarbij in de eerste paragraaf het ontstaan van de Preraphaëlieten als groep besproken
wordt. De daaropvolgende tweede paragraaf legt de eerste golf van het broederschap uit en de derde
paragraaf concentreert zich op de tweede golf Preraphaëlisme. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
conclusie.

1.1 De ontwikkeling van de Preraphaëlieten tot een broederschap
Het fundament van de Preraphaëlieten wordt in 1844 gelegd op de Royal Academy van Londen,
wanneer een student genaamd William Holman Hunt in contact komt met John Everet Millais, een
andere student op de academie. De exacte geschiedenis van de Preraphaëlieten wordt echter pas van
belang wanneer de groep een zekere bekendheid verwerft. Hierover schrijft Hunt in 1886 een artikel
waarin hij de ontstaansgeschiedenis en het doel van het broederschap verduidelijkt.7 Ondanks dat deze
bron een gekleurde versie weergeeft en Hunt als oprichter van de Preraphaëlieten wil neerzetten, is deze
primaire bron van groot belang.
Het avontuur begint voor Hunt wanneer hij op de Royal Academy de twee jaar jongere Millais
leert kennen. Op de Academie mist Hunt het contact met een mentor door de grote klassen waarin hij
zich bevindt. Zijn vriendschap met Millais ziet hij als een compensatie voor dit probleem. Gedurende
hun studie aan de academie komen ze onder andere in contact met gravures van fresco’s uit de vroege
Renaissance, die een grote indruk op de kunstenaars maken. In deze kunst zien zij beiden een puurheid
en oprechtheid die ze vanaf dan ook in hun eigen stijl willen verwerven. Door Modern Painters van
Ruskin te lezen en hier met elkaar over te debatteren, onderwijzen de kunstenaars zichzelf.
Het derde oprichtende lid van het broederschap wordt betrokken wanneer Dante Gabriel
Rossetti contact opneemt met Hunt naar aanleiding van Hunt’s werk The Eve of St. Agnes.8 Als gevolg
van deze ontmoeting huren Hunt en Rossetti uiteindelijk samen een studio, die de plek wordt waar zij
een ontwikkeling starten naar de eerlijke en pure kunst die ze voor ogen hebben. Rossetti’s mentor en
medekunstenaar Ford Madox Brown begeleidt de jonge kunstenaars, vanwege zijn bekendheid met een
soortgelijke groep in Duitsland: de Nazareners.9 Er wordt door de twee kunstenaars en Millais een
professionele en persoonlijke vriendschap gevormd, waarbij ze veel steun aan elkaar hebben.
Deze vriendschap ontaard in avonden die de drie vrienden volledig wijden aan het converseren
over kunst. Op een van deze samenkomsten wordt een boek met fresco’s in de Campo Santo in Pisa
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bekeken en hierin vinden de drie kunstenaars opnieuw de kunst die ze willen maken: kunst die eerlijk
en vrij van regels is. Hunt schrijft hierover: ‘Terwijl we door het boek met gravures zochten, vonden we
hierin de vrijheid van corruptie, trots en ziekte waar we naar op zoek waren. Hier was er ten minste
geen spoor van verval, geen conventionaliteit en geen arrogantie’ [vrij vertaald]. 10 De werken die de
leden na deze avond maken, worden gemengd ontvangen bij de tentoonstelling van de Royal Academy.11
Om zich ook echt als groep te presenteren besluiten de vrienden zichzelf The Pre-Raphaelite
Brotherhood – de Preraphaëlieten – te noemen.

1.2 De eerste groep Preraphaëlieten
Vrijwel direct na de oprichting van het broederschap in 1849 worden extra leden toegevoegd, waardoor
de groep uitgebreid wordt tot zeven leden.12 Vanaf het moment dat het broederschap tot stand komt,
ontstaat er een duidelijke verandering in hun werk. Alle leden maken werk dat geïnspireerd is op kunst
vóór Raphael - de late middeleeuwen en de vroege renaissance - omdat deze kunst volgens hen puur en
eerlijk is. De Preraphaëlieten zien de kunst van de academie, die nog steeds gebaseerd is op de klassieke
canon, als commercieel en onzuiver door de hoeveelheid regels waar de kunst aan moet voldoen. Om,
in tegenstelling tot de academie, deze oprechtheid wel te bereiken, bevatten de werken van het
broederschap een enorme detailgerichtheid en heldere kleuren. De werken worden gekenmerkt door
individuele gezichtsuitdrukkingen van de afgebeelde personen, in combinatie met een gedetailleerde
weergave van verschillende elementen, zoals bloemen en planten. De focus op licht, schaduw en
compositie vervaagt doordat de leden hun aandacht op lijn en felle kleuren gaan richten. Ondanks dat
elke kunstenaar andere aanpassingen doet, blijven deze hoofdelementen duidelijk zichtbaar in het werk
van elk individu.13 Door deze kenmerken en de interesse in de middeleeuwen worden de leden van de
groep ook wel revivalistisch of primitivistisch genoemd.
Niet alleen de beeldende kunst is een bindende factor binnen de groep, ook andere kunstvormen
wekken hun interesse. Het broederschap voelt zich namelijk eveneens aangetrokken tot muziek en
poëzie. Deze intermediale belangstelling verschijnt dan ook vaak in de kunst van de leden. Zo beelden
ze Sint Cecilia, patroonheilige van de muziek af, of baseren ze hun werk op zelfgeschreven gedichten.14
Om toch het middeleeuwse aspect te behouden combineren de leden oude en nieuwe verhaallijnen
waarin ze religie met poëzie verbinden. Een voorbeeld hiervan is het werk Isabella van John Everett
Millais (afb. 1). Het onderwerp komt van een 14e-eeuws verhaal uit de Decamerone van de Italiaanse
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schrijver Boccaccio, maar kan eveneens gelezen worden als een verbeelding van een op Boccaccio
gebaseerd gedicht van John Keats over liefde.15 Poëzie is net als muziek een middel om een emotie over
te brengen.
In 1849 verkrijgen de Preraphaëlieten uiteindelijk een succes. In de tentoonstelling van dat jaar
komen namelijk vier werken van de Preraphaëlieten te hangen. De lovende kritieken die ze daardoor
krijgen, veranderen al snel wanneer critici erachter komen dat deze werken worden gerealiseerd in een
broederschap. Voor hen lijkt de kunst hierdoor meer op een politieke actie gepaard met rebellie dan een
initiatief van een individu.16 Deze rebellie spreekt al uit de naam van het broederschap: de
Preraphaëlieten, waarbij de kunst van Raphael - waar de hele academie op gebaseerd is - specifiek wordt
afgewezen. Vanaf 1850 komen hierdoor harde en afkrakende kritieken op, wat resulteert in een
moeilijke verkoop van het werk. Een criticus van The Times schrijft dat de werken een ‘verkrampte
stijl’, met ‘vals perspectief’ vertonen. De kunstenaars worden beschreven als ‘dwaze monniken’.17 Hunt
schrijft zelf dat hij de tentoonstelling bezoekt om te zien hoe zijn werk bekeken wordt, maar dat iedereen
het werk overslaat door deze kritieken. Het publiek spreekt: ‘Oh, dit is een van die belachelijke werken
van de Preraphaëlieten’ en loopt snel verder zonder er een blik aan te wagen.18
Vanwege deze harde kritieken wil het broederschap de ideeën achter de werken toelichten.
Hiervoor wordt het tijdschrift The Germ opgericht.19 De leden schrijven onder andere dat de kunst gezien
moet worden als een oprechte weergave van de natuur in plaats van een ‘eenvoudige, niet kloppende
weergave’. Ondanks de oprichting van het tijdschrift blijven de harde kritieken bestaan. Dit is dan ook
de reden waarom het broederschap rond 1850 uit elkaar valt en stopt te bestaan. De leden leggen zich
neer bij het verlies van de strijd en de verbintenis wordt verbroken.20 Een aantal leden besluit toch verder
te werken in dezelfde stijl, terwijl andere leden een nieuwe stijl verkiezen. De eerste groep
Preraphaëlieten komt hiermee ten einde.

1.3 De tweede golf van Preraphaëlisme
Na de opheffing van het broederschap in 1850, wordt er in 1851 toch door verscheidene kunstcritici
weer redelijk positief over de groep geschreven. Kunstcriticus en voormalig lid van het broederschap,
W.M. Rossetti schrijft in The Spectator een positief commentaar over de tentoonstelling van 1851,21 en
ook John Ruskin wenst, in een reactie op The Times, de leden kracht toe:
15
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‘En zo wens ik ze allemaal hartelijk goede kracht, met oprecht geloof dat als ze de moed en energie die
ze hebben getoond in het aannemen van hun systemen milderen met geduld en discretie om die te
kaderen, en als ze niet lijdzaam toelaten zich er door de harde en achteloze kritieken toe te laten brengen
de gewone middelen voor het verkrijgen van invloed over de geesten van anderen af te wijzen, zouden
zij, als ze ervaring opdoen, de grondbeginselen kunnen leggen in ons Engeland van een school van kunst
die nobeler is dan de wereld heeft gezien in driehonderd jaar.’22
Zelfs in Fraser’s Magazine wordt in 1852 geschreven dat de kunstenaars hun hart in de details van hun
kunst leggen en direct naar de natuur schilderen. 23 De hele term primitivisme wordt door deze critici
vergeten.
Gelijktijdig met deze positieve kritieken ontstaat er een nieuwe groep. Dit keer is het geen vast
broederschap, maar meer een vriendschap tussen kunstenaars die met elkaar over hun gedeelde interesse
discussiëren. De grondslag voor deze vriendschap wordt gelegd wanneer William Morris en Edward
Coley Burne-Jones toegelaten worden op Exeter College in 1852.24 Hierna ontwikkelt zich een formatie
van zeven leden. Ondanks dat de kunstvrienden niet op de hoogte zijn van het bestaan van de eerdere
Preraphaëlieten, deelt de formatie bepaalde overeenkomsten met het broederschap uit 1848.
Vergelijkbaar met de eerdere Preraphaëlieten missen de leden onderwijzers die inspirerend zijn. Zij gaan
om deze reden zelf op zoek naar medestudenten waarmee zij kunnen discussiëren en tot een hoger niveau
van kunst kunnen komen. Buiten gesprekken met medestudenten zoeken zij deze inspiratie ook in
middeleeuwse geschriften en in gedichten van John Keats, Alfred Tennyson en Percy Bysshe Shelley.
Deze ‘groep’ heeft dezelfde interesse in muziek en poëzie als het eerste broederschap. Hun bevindingen
schrijven ze op in een eigen literair geschrift genaamd The Oxford and Cambridge Magazine.25 Als
groot voorbeeld gebruikt de groep een boek met als onderwerp Koning Arthur van Thomas Malory
genaamd Morte d’Arthur. Ook dit ligt in lijn ligt met de Preraphaëlieten die de gravures van Campo
Santo als grote voorbeeld namen.26 Dit getuigt, net als bij de eerste groep, van interesse in de
middeleeuwen. Ondanks deze vele overeenkomsten is er een groot verschil: de nieuwe groep heeft
aanvankelijk minder interesse in visuele kunst en is meer begaan met sociale en religieuze kwesties. Dit
wordt echter minder belangrijk wanneer de groep in 1854 bekend raakt met de Preraphaëlieten.27 Zij
besluiten zich in 1855 volledig toe te leggen op het maken van visuele kunst.28
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In 1856 stelt Burne-Jones zichzelf voor aan Rossetti, die tot dan toe van nog niets van de nieuwe
formatie vernomen heeft. Samen met Morris en andere kunstenaars uit het broederschap beginnen zij in
1857 aan de muurdecoratie van de Oxford Union Debating Society.29 Rossetti vervult door zijn connectie
tussen de eerste en de tweede golf van de Preraphaëlieten een belangrijke rol binnen de groep. Helaas
loopt dit project niet zoals verwacht. Rossetti stopt al met het project nadat hij een klein onderdeel van
zijn deel heeft geschilderd en doordat het werk geschilderd wordt met tempera op stenen raakt het al in
verval voordat het klaar is.30 Desondanks vormen het project en de ontmoeting met Rossetti het begin
van de tweede golf van Preraphaëlieten.
Ook binnen de tweede groep komt, mede door een gedeelde intermediale interesse, een sterke
samenwerking tot stand. Meerdere malen bespreken de leden gezamenlijk een poëziebundel en
gebruiken deze dan allemaal voor een werk. Poëzie, onder andere van Tennyson, is in zijn algemeenheid
vaak een bron van inspiratie voor de leden.31 Ook in 1858 lijkt het broederschap een overeenkomstig
thema opgepakt te hebben, namelijk een vrouw die afscheid neemt van haar ridder die naar het slagveld
gaat.32 Voorbeelden hiervan zijn de werken The Maids of ElfenMere van Rossetti (afb. 2) en Going to
the Battle van Burne-Jones (afb. 3). Buiten het gezamenlijke onderwerp dat de leden van de groep
hanteren, refereren zij ook vaak aan werken van elkaar.33 De leden nemen werken van elkaar – zoals
poëzie of schilderijen - als uitgangspunt. Een voorbeeld hiervan is het gedicht in Sonnets van Dante
Gabriel Rossetti dat gebaseerd is op het werk The Wine of Circe door Burne-Jones.34 Hieruit blijkt
nogmaals de belangrijke rol die verschillende media vervullen in het werk van de Preraphaëlieten.
Als gevolg van de nauwe cohesie ontstaat er ook een kenmerkende stijl in het werk van de
Preraphaëlieten. De focus op de weergave van gedetailleerde figuren in een middeleeuwse wereld blijft
bestaan, maar er wordt een nieuwe interesse in ritmische patronen toegevoegd. Hierdoor is het realisme
uit het vroegere werk niet meer absoluut richtinggevend. Elke plant wordt nog steeds volledig botanisch
correct weergegeven, maar behoort niet meer tot de realistische wereld zoals wij deze kennen. Er wordt
aandacht gevestigd op helderheid in de compositie waarbij het contrast tussen grote figuren op de
voorgrond en kleine figuren op de achtergrond uitvergroot wordt. Deze onconventionele indeling van
ruimte in combinatie met de weergave van veel patronen zorgt ervoor dat de werken erg herkenbaar
zijn. De invloed van middeleeuwse manuscripten in combinatie met de technische ondeskundigheid van
Burne-Jones draagt bij aan deze stijl.35 De werken bevatten - in tegenstelling tot die van de eerste golf
Preraphaëlieten – niet meer uitsluitend een duidelijke historische context. Ze geven vaak iets weer dat
de kijker kan bekijken en voelen, maar moeilijk kan begrijpen.36
29
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Ondanks de voorafgaande samenhang, ontstaan er vanaf 1860 verschillen binnen de groep.
Rossetti schildert voortaan vrouwen in olieverf en de twee medeoprichters van de eerste groep, Hunt en
Millais, volgen hem in dit thema. Deze onderwerpen bevinden zich echter niet meer in een historische
context en bevatten geen narratief meer. Het precieze detail wordt ook verlaten en hiermee worden de
twee belangrijkste kenmerken van de Preraphaëlieten achtergelaten.37 Morris richt in 1861 met een
aantal medekunstenaars een firma voor decoratieve kunst op. Burne-Jones krijgt de taak glas-in-lood te
maken waar hij erg goed in blijkt te zijn en zijn carrière piekt in 1870.38 Vanaf 1870 ontstaat ook de
‘Esthetische Beweging’ die ‘art for art’s sake’ van belang vindt. In deze stroming wordt de focus gelegd
op het overdragen van een emotie waarbij het verhaal naar de achtergrond verdwijnt. Muziek is volgens
deze kunstenaars de ideale conditie om dit te bereiken, wat een connectie met de interesses van de
Preraphaëlieten maakt. Een aantal Preraphaëlieten kan zich dan ook in deze stroming vinden samen met
kunstenaars zoals James McNeill Whistler, Simeon en Rebecca Solomon en Frederick Sandys, terwijl
andere Preraphaëlieten hun eigen weg gaan. De duidelijke formatie vervalt zo, maar de invloed van de
Preraphaëlieten verspreidt zich verder.

1.4 Conclusie
Het broederschap ontstaat twee keer erg abrupt, maar valt geleidelijk uit elkaar. De groep groeit uit
elkaar waarbij iedereen zijn eigen weg gaat. Het Preraphaëlisme neemt verschillende vormen aan
gedurende zijn geschiedenis waarbij de twee algemene terugkomende kenmerken het detailrealisme en
het narratief zijn. De Preraphaëlieten hebben niet alleen interesse in beeldende kunst, maar houden zich
ook bezig met andere vormen van kunst zoals poëzie en muziek. Deze intermediale interesse van de
Preraphaëlieten speelt een grote rol binnen de kunst die het broederschap maakte. De omgang met het
intermediale aspect - en dus muziek - in de kunst van de groep is echter verschillend voor de twee
‘golven’ van Preraphaëlisme. Hoe de rol van muziek zich manifesteert, komt aan bod in hoofdstuk 2.
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Hoofdstuk 2
In onderstaand hoofdstuk wordt een verdere verdieping gegeven op het muzikale aspect van de kunst
van de Preraphaëlieten. In deze kunst komt muziek in verschillende gedaanten voor en heeft het een
prominente maar ook wisselende rol. In dit hoofdstuk wordt eerst de rol van muziek in Victoriaans
Engeland toegelicht. Dit dient als context voor een verdere studie naar het belang van muziek in de kunst
van de Preraphaëlieten. Hierna worden de verschillende manieren waarop muziek voorkomt in hun
kunst uiteengezet, zodat deze in hoofdstuk 4 gebruikt kunnen worden voor de verdere analyse en het
trekken van conclusies. Het hoofdstuk sluit af met een conclusie over de connectie tussen de
Preraphaëlieten en muziek.

2.1 Muziek in Victoriaans Engeland
Het Victoriaanse tijdperk, vanaf de bestijging van de troon door Victoria in 1837, wordt gezien als een
positieve tijd van liberalisatie en groei: het onderwijs verbetert, er worden wetenschappelijke
ontdekkingen gedaan en doordat families welvarend zijn, hebben zij tijd voor vermaak, wat zich onder
andere uit in muziek.39 Dat het belang van muziek daadwerkelijk groeit en een grote rol krijgt in de
samenleving blijkt ten eerste uit het enorme aantal muzikaal gerelateerde artikelen die vanaf 1870 op de
markt komt.40 Bovendien is dit waar te nemen aan de oprichtingen van het symfonieorkest en de twee
conservatoria. Daarnaast ontstaan er publieke kamerconcerten en krijgen componisten zoals Johann
Sebastian Bach, Henry Purcell en William Byrd hernieuwde aandacht. Ten vierde wordt de piano
betaalbaar voor iedereen, wat de muzikale ontwikkeling van de Engelse bevolking ook binnenshuis een
vlucht geeft. In de laatste plaats krijgen veel componisten en geleerden een betaalde baan bij de nationale
opera.41 Al met al groeit de rol van muziek dus aanzienlijk binnen Engeland.
Deze muzikale activiteiten en de grote concentratie aan muzikanten maken, samen met het
onderwijs aan instellingen zoals de Royal Academy en het Royal College of Music en de aanwezige
rijkdom, Londen tot een gewild centrum voor rondreizende componisten. Deze componisten nemen
invloeden mee die worden overgenomen door Londense muzikanten. Vanaf de 18e eeuw wordt het
traditie om als componist internationale muziek te schrijven en daarbij veel te reizen. Londen wordt
daarbij niet vergeten door grote componisten zoals Hector Berlioz, Richard Wagner, Frédéric Chopin,
Franz Liszt en Joseph Haydn. In de 19e eeuw verandert deze traditie geleidelijk en komt er in de
compositie meer nadruk te liggen op de nationaliteit van een land. In deze werken wordt door
componisten als Johannes Brahms, Giuseppe Verdi, Robert Schumann, Liszt en Wagner een
middeleeuwse betekenis, sfeer of onderwerp toegevoegd, aangezien de stabiele middeleeuwen tijdens
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de opkomst van het nationalisme als voorbeeld dienen.42 De middeleeuwen worden namelijk gezien als
een paradijs van politieke eenheid en harmonie.43 Doordat in de 19e eeuw Londen nog steeds een groot
centrum voor muziek is en Britse componisten ook nog naar het buitenland vertrekken om te studeren,
is het aannemelijk dat Britse componisten in deze tijd in aanraking komen met muziek die gebaseerd is
op de middeleeuwen. 44
Buiten de eventuele invloed van Duitse componisten die teruggrijpen naar de middeleeuwen, is
er ook een directe interesse voor historische muziek in Engeland waar te nemen. Aan het eind van de
17e eeuw komt er een belangstelling op voor het verzamelen van middeleeuwse liederen en deze
ontwikkelt zich verder in de eeuwen hierna. Zo komt er in de 18e eeuw een nieuwe activiteit tot stand:
het aanpassen van liederen uit de middeleeuwen. Aangezien er in deze tijd geen gepubliceerde
middeleeuwse liederen zijn, worden er in het Britse Museum manuscripten van liederen uit de
middeleeuwen opgehaald.45 Deze worden door bijvoorbeeld antiquair Joseph Ritson omgeschreven en
vervolgens herdrukt door onder andere oudheidkundigen als Thomas Wright en James Orchard
Halliwell.46 Ook worden er boeken over muziek geschreven waarin de middeleeuwen centraal staan.
William Chappell schrijft bijvoorbeeld Popular Music of the Olden Time, waarin hij melodieën en
teksten uit de middeleeuwen verzamelt.47 Even later wordt er een bestseller geschreven door Thomas
Percy genaamd Reliques: een boek waarin hij uitleg geeft over welke middeleeuwse liederen er gemaakt
worden.48 De herleving van de middeleeuwen neemt het duidelijkst zijn vorm aan in de literatuur,49 maar
is ook waarneembaar in de muziek en de kunsten van Engeland. De interesse in de middeleeuwen van
de Preraphaëlieten was dus niet exclusief: de hernieuwde aandacht voor de middeleeuwen is ook in de
muziek zichtbaar.

2.2 Het belang van muziek in de kunst van de Preraphaëlieten
Dat muziek belangrijk wordt geacht door de Preraphaëlieten kan worden afgemeten aan het aantal
muziek-gerelateerde werken dat vanaf 1851 door hen wordt gemaakt. Een heel aantal voorbeelden van
zulk soort werken is te vinden in de database en in hoofdstuk 4.
Het belang van muziek is voor het eerst te zien in de gedichten van een aantal van de
Preraphaëlieten. Deze worden onder meer gepubliceerd in The Germ.50 De interesse voor het
combineren van poëzie met muziek is het meest evident in het werk van Rossetti. Ondanks dat Rossetti
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weinig van muziek weet, is het idee van muziek van groot belang voor hem. In de gedichten die Rossetti
schrijft, verwijst hij vaak naar het ideaal van Pythagoras. Pythagoras ziet muziek, wiskunde en poëzie
als een verbonden geheel. Volgens hem is muziek te berekenen vanuit de wiskunde, waarbij elke noot
een andere frequentie heeft ten opzichte van de andere noten van de toonladder.51 Muzikale vormen zijn
ook een terugkerend onderwerp in de verzen van Rossetti’s gedichten, waarin hij bijvoorbeeld een
imaginair landschap schetst dat de harmonie voor een gedicht moet weergeven.52 Sonnet LXXIX – The
monochord is een voorbeeld van zo’n gedicht (bijlage 1). Rossetti speelt in dit gedicht met drie woorden
– “draws”, “notes” en “ground” - die zowel visueel, fysiek als muzikaal een betekenis hebben.53 De
zus van Rossetti, Christina Georgina Rossetti, schrijft dat deze gedichten een relatie bevatten tussen een
visueel, muzikaal en fysiek ideaal waardoor het lijkt alsof een akkoord door het hele gedicht vibreert.
De basisharmonie die opgesteld wordt door Pythagoras is volgens haar te horen in de gedichten van
Rossetti. Ze schrijft zelfs dat hij deze gedichten maakt terwijl hij naar muziek luistert.54 De abstractie
van muziek probeert Rossetti in zijn gedichten te verkrijgen.
De relevantie van muziek is niet alleen in de gedichten en literaire werken te zien, maar ook in
het picturale werk van het broederschap. Muziek sluit met name goed aan bij de Esthetische Beweging,
die vindt dat de creatie van mooie kunst volledig losstaat van moraliteit en nut.55 Het idee van ‘art for
art’s sake’ ziet muziek als ideale conditie, door haar immaterialiteit en gebrek aan een narratieve of
morele boodschap. Muziek wordt het uitgangspunt voor goede kunst en krijgt de status van de ideale
kunstvorm.56 Aangezien Rossetti’s visie over muziek als abstracte kunstvorm met de mogelijkheid een
sterke emotie uit te dragen naadloos aansluit op deze nieuwe stroming, besluit de kunstenaar zijn
interesse in muziek ook in zijn schilderkunst te verwerken. Het ideale onderwerp dat muziek in zijn
gedichten is, wordt het nu ook in zijn beeldende kunst: de patronen van tonen en texturen zorgen voor
een esthetische ervaring. Deze ervaring bereikt hij in zijn werk door elke kleur een representatie te laten
zijn van een noot in een akkoord. Het schilderij wordt hierdoor uiteindelijk een uiting van een rijke
harmonie.57
De visie die Rossetti over muziek heeft, wordt gedeeld door verschillende kunstenaars uit het
broederschap.58 Ten eerste wordt deze opvatting ook sterk door Burne-Jones onderschreven. Voor hem
betekent muziek het exploreren van kleur, gevoel, sensualiteit en kunst uit het verleden. Hij verwerkt in
zijn kunst vaak orgels en gebruikt deze om een boodschap uit te dragen. Aan het begin gebruikt hij het
orgel om een herleving van de middeleeuwen weer te geven, maar deze boodschap verandert gedurende
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zijn carrière: na 1860 benut hij het instrument als een symbool voor passie. 59 Zijn kunst toont, net als
Rossetti’s kunst, een esthetische ervaring die een sterke emotie wil vertolken door middel van muziek.
Ook William Morris hangt deze visie duidelijk aan. Hij is vooral bezig met synesthesie en verwerkt dit
in zijn kunst.60
Ook bij twee andere leden uit het broederschap kan een verbintenis worden gezien met muziek,
al wordt die niet per se gemanifesteerd in hun werk. Hunt speelt al vanaf jonge leeftijd viool, maar is
hier niet bijster goed in. Hij voelt zich bezwaard om zijn ouders te vervelen met zijn carrière als zowel
schilder als muzikant en kiest er daarom voor om zijn ‘carrière’ als muzikant op te zeggen. Ondanks
zijn keuze blijft hij dol op muziek.61 Ook Millais komt al jong in aanraking met muziek doordat zijn
vader een goede muzikant is die wel vier of vijf instrumenten bespeelt.62 Uit de briefwisseling tussen
Millais en zijn dochter blijkt dat deze liefde voor muziek ook blijft op latere leeftijd. Zij schrijft dat
muziek haar vader helpt bij het maken van voorstellingen, maar dat hij louter een consument is en geen
producent. In zijn kunst verwerkt hij de stukken die hij beluistert, zonder dat deze muziekstukken heel
duidelijk zichtbaar aanwezig zijn.63 Alle prominente leden hebben dus een speciale en verschillende
verhouding tot muziek.
De muzikale interesse van het broederschap komt ook meerdere keren naar voren in het blad
The Germ. Hierin spreken alle leden regelmatig over muziek, waarbij de dialoog tussen muziek,
schilderkunst en poëzie vaak beschreven wordt.64 Terwijl bij Millais en Hunt muziek al vanaf hun
geboorte een rol speelt, ontdekken onder andere Burne-Jones en Rossetti dit medium pas op latere
leeftijd. Het belang van muziek is voor elk lid aanwezig, maar wederom is de rol divers.

2.3 De verschillende gedaanten van muziek in de kunst van de Preraphaëlieten
Een aantal vormen waarin muziek terugkeert in de kunst van de Preraphaëlieten werd al besproken in
de uiteenzetting hierboven. De verbintenis tussen muziek en poëzie is uitgelegd en de rol van muziek is
beschreven in het beeldend werk en het leven van de leden. Nu is het de vraag hoe het broederschap
muziek precies gebruikte in de schilderkunst. Er kan hier een onderscheid gemaakt worden tussen drie
manieren waarop muziek in de voorstellingen gebruikt wordt. Deze manieren sluiten elkaar echter niet
uit. In één werk kunnen alle drie de types voorkomen.
In de eerste plaats worden muziekinstrumenten soms afgebeeld als deel van het narratief. Het
werk bevat musicerende mensen of geeft muziekinstrumenten weer. Deze instrumenten hebben geen
symbolische waarde, maar zijn geplaatst omdat ze een betekenis hebben of voorkomen in het verhaal.
Een werk waarin een instrument wordt afgebeeld als onderdeel van het narratief is Dorigen of Bretaigne
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Longing for the Safe Return of Her Husband van Burne-Jones (afb. 6). Het werk is gebaseerd op een
verhaal van Chaucer: Franklin’s Tale. Deze passage gaat over Dorigen die haar orgel niet kan bespelen
als haar man van huis is. Dorigen staat bij het raam te wachten tot haar man terugkomt. In de hoek staat
een orgel. Ondanks dat het instrument in de hoek geplaatst is, heeft het een prominente plaats in het
verhaal.65
Daarnaast kunnen verwijzingen naar muziek een symbolische rol spelen. Met name
muziekinstrumenten worden hier vaak voor ingezet. De symboliek verschilt per instrument. Een fluit en
een doedelzak staan bijvoorbeeld in de vroege renaissance, wat een inspirerende periode is voor de
Preraphaëlieten, vaak voor ondeugd, terwijl het orgel gezien wordt als het attribuut van de
patroonheilige van muziek: Sint Cecilia.66 De muzikale symboliek kan ook complexer van aard zijn.
Een voorbeeld van zulk werk is The Awakening Conscience van William Holman Hunt (afb. 4). Een
maîtresse en een man zijn afgebeeld tijdens hun afspraak. Terwijl de vrouw een lied zingt wordt haar
aandacht plotseling getrokken door de tuin. Het zonlicht onthult alles en spreekt dat er verlossing voor
haar is, ondanks haar huidige werkzaamheden.67 Muziek wordt in dit werk ingezet als symbolisch
element, dat bijdraagt aan de moraal.
Het derde type afgebeelde muziek presenteert muziek als een esthetische reis. Dit type sluit
dicht aan op de esthetische beweging, die muziek als ideaal beschouwt. Muziek wordt gezien als
abstracte vorm van kunst, zonder verhaal of betekenis. Vooral de krachtige emotie die muziek aan de
luisteraar overbrengt, dient als voorbeeld voor de beeldende kunst.68 Deze centrale rol van muziek uit
zich in een groot aantal werken. Een voorbeeld hiervan is The Blue Bower van Rossetti (afb. 5). De
vrouw op de voorstelling bespeelt een oriëntaals, exotisch instrument. De kleuren en texturen vormen
hier volgens Rossetti dezelfde esthetische ervaring als de ervaring die men krijgt bij het horen van de
tonen en harmonieën in muziek. Het werk heeft geen direct narratief of een morele boodschap, maar
spreekt de kijker aan op verschillende zintuigen. De visie, het horen, het voelen en het ruiken worden
geprikkeld en muziek dient als het krachtigste middel.69 Gezien het feit dat het narratief bij de eerste
golf Preraphaëlieten van groot belang is, is het niet verwonderlijk dat het type muziek dat als essentiële
functie het versterken van het narratief heeft, voornamelijk in de eerste golf gebruikt wordt. Het
esthetische type, waarbij het verhaal niet van essentieel belang is, komt voornamelijk in de tweede golf
naar voren.
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2.4 Conclusie
De rol van muziek in de Victoriaanse tijd en in de kunst van de Preraphaëlieten is evident. Dat de
Preraphaëlieten met muziek in aanraking komen heeft verscheidene oorzaken. Uit dit hoofdstuk blijkt
dat de opkomende muziekcultuur in Victoriaans Engeland hier ook een groot aandeel in had. De functie
van muziek in de kunst van de Preraphaëlieten verschilt aanzienlijk in de eerste en de tweede golf. Waar
in de eerste golf muziek vooral gekenmerkt wordt door het gebruik om een verhaal te vertellen of
omwille van de symbolische waarde voor het weergeven van een moraal, gebruikt de tweede golf
muziek met een esthetisch doeleinde. Aan het gebruik van muziek in de werken van de Preraphaëlieten
kunnen ook gender gerelateerde ideeën worden gekoppeld. Hoofdstuk 3 gaat met deze reden in op de
ideeën over de vrouw en vrouwelijkheid in combinatie met muziek in de Victoriaanse tijd.
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Hoofdstuk 3
Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat muziek, als onderdeel van een intermediale interesse, een
belangrijke functie vervult in de kunst van de Preraphaëlieten. Opvallend is dat muziek in deze werken
veelvuldig gemaakt wordt door een vrouw, terwijl een musicerende man nauwelijks voorkomt. Dit
noemenswaardige verschil is mede verklaarbaar door de ideeën over muziek en vrouwelijkheid die
heersen in de Victoriaanse tijd. Om dit goed te kunnen duiden in de analyse worden in dit hoofdstuk
twee aspecten uitgelicht. Ten eerste worden in de eerste paragraaf de feministische perspectieven in de
kunstgeschiedenis nader beschouwd. Een korte inleiding schetst hoe gender gerichte debatten een
invloed hebben gehad op de manier waarop naar de kunst uit de negentiende eeuw gekeken kan worden.
Vervolgens wordt in de tweede paragraaf de rol van de vrouw in Victoriaans Engeland nader bekeken.
Ten slotte wordt de verbinding tussen vrouwelijkheid in de kunst van de Preraphaëlieten uiteengezet.

3.1 Het feminisme in de kunstgeschiedenis
De ontwikkeling van het feminisme in de kunstgeschiedenis is een niet op zichzelf staande evolutie,
maar hangt samen met de algemene opkomende vrouwenemancipatie. Het feminisme in de
kunstgeschiedenis vormt zich vanuit de in 1960 opkomende, ‘women’s movement’ golf, ook wel de
tweede golf van feminisme genoemd. Er wordt gezocht naar een fundamentele verandering in de
opvattingen over gender. Volgens de aanhangers van deze golf moet er een reorganisatie van de
samenleving gestart worden, waarbij vrouwen op hun eigen waarden beoordeeld worden. Uit deze
aandacht voor het feminisme komen de eerste publicaties voort, waaronder het cruciale onderzoek:
“Why Have There Been No Great Women Artists?”70 In deze publicatie uit 1971 analyseert Linda
Nochlin hoe het mogelijk is dat er geen grote vrouwelijke kunstenaars zijn of zijn geweest. Als oorzaak
ontdekt zij de sociale restricties die vrouwen opgelegd zijn, zoals de beperkte beschikbaarheid tot
naaktmodellen. Tien jaar later komt het boek Old Mistresses uit, waarin de schrijvers Rozsika Parker en
Griselda Pollock pleiten voor een verandering in het systeem waarin vrouwen beoordeeld worden.71 Zij
concluderen dat bevoorrechtte mannen de wél vrouwelijke, succesvolle carrières in de textiel niet als
kunst gezien hebben en dat deze kunst daarom naar de achtergrond is verdwenen. Aan de hand van dit
soort onderzoeken ontstaan er grote hoeveelheden publicaties en tentoonstellingen die een hernieuwd
onderzoek doen naar vrouwelijke kunstenaars, waarbij vergeten vrouwelijke kunstenaars naar voren
komen.72 De beeldende kunst blijkt een goed medium om deze onderdrukking aan het licht te brengen.
Tegenwoordig wordt dit onderwerp ook nog regelmatig onderzocht, waarbij verschillende
onderzoeksmethoden tot verscheidene vormen van feministische kunstgeschiedenis leiden.73
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Deze ongelijkheid vinden onderzoekers niet alleen op het gebied van vrouwelijke kunstenaars,
maar ook in de beeldvorming rond vrouwen. De representatie van vrouwen en het consumeren van
afgebeelde vrouwen wordt onder andere onderzocht door filmcriticus Laura Mulvey.74 Volgens haar is
de visuele cultuur gebaseerd op de mannelijke blik, ook wel de ‘male gaze’. Ook de visuele cultuur van
de middeleeuwen wordt onder de loep genomen.75 Door Helene Roberts wordt zelfs geschreven dat
mannen de vrouw puur als object beschouwen, waarop het schouwspel van lijn en kleur esthetisch
geprojecteerd kan worden.76 De vrouw als object is duidelijk te zien in de 19e-eeuwse kunst van de
Preraphaëlieten. Vrouwen worden afgebeeld als een femme fatale die koud maar sensueel, en erotisch
maar onkwetsbaar is. De uitgeklede versie van deze femme fatale is eigenlijk een vrouw die
gedepersonaliseerd en als object weergegeven wordt ten gunste van mannelijke fantasieën.77 De vrouw
wordt ingezet als erotisch en esthetisch voorwerp dat onderhevig is aan de mannelijke macht.

3.2 De vrouw in Victoriaans Engeland
De Victoriaanse opvatting over de vrouw geeft de ongelijkheid tussen de man en de vrouw duidelijk
weer. De rol van de vrouw is evident voor iedereen binnen de samenleving en de verschillen tussen man
en vrouw in deze tijdsgeest worden gevat in de term ‘gescheiden sferen’. De ‘sferen’ treffen elkaar
alleen tijdens het ontbijt en het avondeten, omdat vrouwen de hele dag binnen blijven en mannen de
hele dag buiten zijn. De vrouw is een zwakker geslacht en kan niet naar buiten, maar ondanks de fysieke
zwakte heeft de vrouw wel een groter moreel besef. Hierdoor wordt de publieke sfeer, waarin de man
zich de hele dag verkeert en die moreel gevaarlijker is, in evenwicht gebracht. De vrouw voedt haar
kinderen op en leert hen het morele besef zodat zij dit later ook kunnen inzetten voor hun man.78
Het concept van sekse (het geslacht) en gender (identiteitskenmerken) wordt door de
Victoriaanse bevolking als één geheel beschouwd. Het is een aangeboren, natuurlijke kwaliteit die niets
te maken heeft met een cultureel bepaald concept.79 Deze kenmerken zijn onveranderbaar, dus er moet
geleefd worden met de rol die toebedeeld is. Buiten het geslacht van iemand, worden ook seksualiteit
en klasse in de 19e-eeuwse Engelse samenleving als grote kenmerken van iemands persoonlijkheid
gezien.80 De mate van seksuele activiteit van een vrouw weerspiegelt haar klasse. Om deze reden wordt
een vrouw uit de hogere klasse verondersteld om geen seksuele verlangens te hebben, in tegenstelling
tot een vrouw uit de lagere klasse.81
Om deze duidelijke normen, traditionele genderrollen en relaties te veranderen worden er sociopolitieke veranderingen op gang gezet. Voorbeelden zijn het groeiend aantal werkende vrouwen en de
74

L. Mulvey 1975, pp. 6-18
H. Kraus 1967, pp. 41-62, geciteerd in J.J.G. Alexander 1993, pp. 1-44; R. Dressler 2007, pp. 15-34
76
H.E. Roberts 1972, p. 75, geciteerd in E. Lee 1997
77
J. Marsh 1985, geciteerd in E. Lee 1997
78
J. Ruskin 1865, pp. 126-147, geciteerd in K. Hughes 2014
79
J.S. Mill 1989, pp. 119-217, geciteerd in C.M. Davinson 2012, p. 125
80
A. McLaren 2002, geciteerd in C.M. Davinson 2012, p. 125
81
N.S. Landale, A.M. Guest 1986, pp. 151-154
75

19

geleidelijke wijziging van rechten die met deze ontwikkeling gepaard gaan zoals trouwen, scheiden en
eigendomsrechten.82 De impact van deze veranderingen is echter dat deze verschillen alleen maar meer
in de verf worden gezet, door de nadruk die hierop wordt gelegd.83 In deze debatten worden het
vrouwelijke lichaam en de strijd tegen vrouwelijkheid een slagveld.
De debatten maken de daadwerkelijke verschillen tussen man en vrouw dus extra zichtbaar,
waarbij deze verschillen vervolgens worden gebruikt om nieuwe regels op te stellen. Zo worden de
sociale positie en het gedrag van de vrouw als een index van de nationale gezondheid bekeken, terwijl
het ‘gezonde’ mannelijke geslacht hier niet betrokken bij raakt. Het vrouwelijke geslacht vertoont
namelijk gemakkelijker waanzin en krankzinnigheid, stelt onder andere Charles Dickens.84 Mannen
blijven de maatstaaf waaraan vrouwen en kinderen gemeten worden, want mannelijkheid is een van de
belangrijkste concepten van de Victoriaanse middenklasse.85 Masculiniteit wordt zo steeds meer
verenigd met het concept van zelfbeheersing, terwijl vrouwen als hysterisch gezien worden met een
tekort aan zelfbeheersing en moraal. De bedoelde socio-politieke veranderingen, worden hierdoor juist
moeilijker te realiseren.86
Deze ideeën over de vrouw zorgen ervoor dat zij vanaf dan op twee gepolariseerde manieren
gezien wordt: de vrouw is ofwel ‘de engel van het huishouden’ ofwel ‘de duivel die seksueel
aantrekkelijk maar volkomen slecht is’. De overheersende rol van de man wordt weergegeven door het
mannelijke verlangen om de ‘engel’ te beschermen en koesteren en tegelijkertijd de ‘duivel’ te
domineren. Allebei deze visies ontkennen dat de vrouw een individu is en over zichzelf kan beslissen.
Zij wordt gezien als een passief object dat onderdanig moet zijn aan de man. 87 Een bron uit 1842 schrijft
zelfs dat vrouwen er genoegen mee moeten nemen dat ze inferieur zijn aan het mannelijke geslacht.88
Het masculiene verlangen staat voorop en hierdoor wordt vergeten dat een vrouw een eigen keuze heeft.
Met deze twee rollen van de vrouw gaan verscheidene verwachtingen gepaard. Indien de vrouw
de functie van de ‘engel’ wil vervullen, moet zij een zekere mate van opleiding genieten. In deze
opleiding krijgt ze niet alleen kennis van muziek, zingen, tekenen, dansen en de moderne talen, maar
wordt haar ook geleerd hoe ze zich moet gedragen. Het is van uiterst belang dat een goed-geleerde
vrouw haar kennis over kan brengen op een vrouwelijke en gracieuze manier, want als de vrouw te
welgeleerd overkomt, is dit onvrouwelijk en trekt zij de mannelijke ‘natuurlijke’ intellectuele
superioriteit in twijfel.89 Ondanks dat vrouwen zich vaak intellectueel willen ontwikkelen, wordt dit niet
geaccepteerd.
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Muziek geeft hierin deze functie van de vrouw binnenshuis weer. De vrouw kan om
verschillende redenen muziek maken. Het is ten eerste goed voor haar eigen vermaak. Muziek wordt
gezien als een emotionele bezigheid en wordt daarom gekoppeld aan de vrouw. Als zij musiceert voor
zichzelf kan zij haar emoties laten gaan en toch iets leren, zoals het vestigen van aandacht op details en
het rechtop zitten.90 Dit kost echter niet te veel technische en intellectuele bekwaamheid. De vrouw mag
hier namelijk niet te goed in worden, want dat zou haar afleiden van het vinden van een man en het
zorgen voor haar kinderen.91 De tweede reden waarom musiceren een nuttige bezigheid is voor de
vrouw, is omdat het dient als middel om haar moreel besef over te brengen op haar familie en haar man
te kalmeren.92 Het kijken naar een musicerende vrouw is daarbij visueel plezier voor een man.93 In
tegenstelling tot vrouwen, worden mannen juist weerhouden van het musiceren, aangezien het
tijdsverspilling is. Als mannen toch musiceren wordt dit beschouwd als vrouwelijk en onpraktisch omdat
ze de buitenwereld in moeten trekken.94 De enige mannelijke muzikanten zijn professionele muzikanten,
aangezien vrouwen hier niet genoeg intellect voor hebben.95 Musiceren is een volledig vrouwelijke
bezigheid maar wordt wel gedomineerd door de mannelijke blik.
Aan de andere kant wordt de tegenovergestelde vrouw, de ‘duivel’, vaak vervuld door een
prostituee. Zij bevindt zich op de straat, maar ook in het publieke entertainment waar muziek een grote
rol speelt. Mannen kunnen in The Swell’s Night Guide over al deze plekken lezen waarin ook de vooren nadelen van het entertainment voor het mannelijke plezier uitgelicht worden.96 Zo wordt de salon op
de Windmill Street beschreven als een plek waar het mannelijke geslacht goed naar de schoonheid van
de vrouw kan kijken omdat er een bril voor ze klaarligt. De rol van muziek blijft niet achter. Er wordt
beschreven dat de Coffee Rooms zowel overdag als in de nacht geopend zijn. Rond twaalven in de nacht
verandert het café naar een plek waar mannen en vrouwen samen zingen en gezelligheid ervaren. Ook
in de concertkamer blijken kamers te zijn waar de bezoeker zich na het luisteren naar muziek terug kan
trekken met een vrouw.97 Muziek wordt beschreven als vermaak voor de man terwijl hij de vrouw
waarmee hij even later naar een aparte kamer gaat kan bekijken en uitkiezen.

3.3 Vrouwelijkheid in de kunst van de Preraphaëlieten
Deze onevenwichtige, maar welbekende rol van de vrouw is ook zichtbaar in de kunst, waaronder in de
kunst van de Preraphaëlieten. De mening die de Preraphaëlieten over de vrouw hebben en hoe ze haar
afbeelden heeft echter twee kanten. De kunst lijkt onschuldig, maar indien er dieper naar deze kunst
gekeken wordt blijkt de kunst even dubbelzinnig als de opvattingen over de vrouw.
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Enerzijds lijkt het alsof het broederschap totaal niet denkt aan de vrouw als object. Ondanks dat
zij vrouwen wellicht wel zo lijken weer te geven, dient dit voor hen juist ten behoeve van de
bewustwording van de twee gescheiden rollen. De leden lijken zelfs redelijk feministisch ingesteld. Zo
schrijft William Michael Rossetti artikelen over vrouwelijke kunstenaars om ze een duwtje in de goede
richting te geven en participeert hij zelfs aan een campagne voor vrouwelijk kiesrecht. Daarnaast steunt
Dante Gabriel Rosetti medekunstenares en geliefde Elisabeth Siddall in haar creatieve carrière. Ook
Burne-Jones steunt zijn vrouw Georgiana, als zij zich als een van de eerste vrouwen verkiesbaar stelt
voor een parochieraad in 1894.98 De leden van het broederschap staan hiermee ongewoon open voor
ideeën over vrouwelijke gelijkheid.
Deze ideeën lijken door het broederschap verpakt te worden in een ingewikkeld iconografisch
programma. Het feit dat mannen meer seksuele vrijheid hebben dan vrouwen wordt niet expliciet
getoond, maar genderrollen en problemen in de seksuele moraal komen wel aan bod. De termen ‘engel’
en ‘duivel’ worden in sommige kunstwerken verzwakt. The Awakening Conscience van Hunt (afb. 4) is
hier een voorbeeld van: de vrouw is eigenlijk gedoemd tot ‘duivel’, maar het feit dat ze wakker wordt
geeft haar kans op vergeving.99 De heersende opvatting uit Victoriaans Engeland dat een vrouw voor
altijd een ‘duivel’ blijft en geen eigen identiteit heeft, wordt niet getoond in het werk. De complexe
verhalen worden afgebeeld in een gecompliceerde picturale compositie, waarbij het narratief niet direct
duidelijk wordt gemaakt. De ingewikkelde moraal kan door de kijker pas begrepen worden als de
voorstelling ontcijferd wordt.
Het ontcijferen van de seksuele moraal als kijker is typisch voor werken uit 1850. Het werk
bevat gewoonlijk een complex verhaal met een tweede persoon – de kijker – en een derde persoon –
afgebeeld op het werk – die het verhaal dient en verduidelijkt. In 1860 komen er echter nieuwe werken
op waarin problemen over de seksuele moraal naar de achtergrond verdwijnen en plaats maken voor het
ontdekken van erotiek door de fysieke schoonheid van het menselijk figuur. In tegenstelling tot de kunst
uit 1850 wordt de derde persoon vervangen door verschillende symbolen die enkel suggereren dat er
een derde persoon is geweest. Met het verdwijnen van de derde persoon verschuift alle aandacht naar
het achtergebleven vrouwelijke figuur en de aantrekking die zij uitoefent op de kijker.100
Anderzijds komt met de opkomst van nieuwe werken ook de andere kant van de Preraphaëlieten
naar voren. De gepolariseerde termen en de opvattingen die er circuleren over de vrouw komen in
sommige werken van de Preraphaëlieten juist wel terug. Opvallend is dat ondanks dat de vrouw in deze
werken als geseksualiseerd object kan worden beschouwd, zij in de kunst van de Preraphaëlieten altijd
voorzien is van kleding. Volgens filosoof Ioan Petru Culianu kan dit twee betekenissen hebben.
Aangezien het vrouwelijk lichaam onttrokken wordt aan het oog, geeft kleding ten eerste aan dat zij in
bezit is van een man. Dit geeft bescheidenheid en fatsoen weer en is in overeenstemming met de rol van
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de vrouw als ‘engel’. Ten tweede duidt Culianu op een theorie van onfatsoen. Kleding zou zorgen voor
een seksuele stimulans en zou het uitkleden uitlokken.101 Deze betekenis is van toepassing op het andere
soort vrouw uit de Victoriaanse tijd: een seksuele duivel die door haar gevaarlijke aantrekkelijkheid,
verlangen en angst opwekt.102 Een dergelijke meerduidige opvatting in het uiterlijk wordt ook gezien in
het haar van de vrouw. Enerzijds wordt gesteld dat hoe overvloediger het haar van de vrouw is afgebeeld,
hoe krachtiger de seksuele uitnodiging is. Anderzijds roept het ook donkere en bedreigende associaties
op met bijvoorbeeld het hoofd van Medusa.103 Afgezien van het feit dat verschillende elementen
dubbelzinnig opgevat kunnen worden, proberen de leden van het broederschap de erotiek te
benadrukken door de gezichtsuitdrukking van de vrouw. De lippen en de geopende mond bevatten een
seksuele aantrekkingskracht, waarbij de leden de vrouw als object zien en weergeven.104
Ondanks de tweeledigheid in de werken van de Preraphaëlieten, wordt er toch in veel
onderzoeken geconcludeerd dat de Preraphaëlieten de vrouw wel objectiveren. In 1984 schrijven
bijvoorbeeld Deborah Cheryy en Griselda Pollock naar aanleiding van een tentoonstelling over de PreRaphaëlieten in Tate Gallery een artikel waarin het broederschap wordt weggezet als voorstander van
de masculiene macht. Cherry en Pollock vinden dat de Preraphaëlieten de man in hun kunst neerzetten
als drijvende kracht achter de creatieve productie terwijl de vrouw gedegradeerd wordt tot muze,
geliefde of model.105 Deze schilderijen geven volgens hen de ondergeschikte rol van de vrouw weer en
dragen hierdoor bij aan het stereotype. De twee gepolariseerde termen van vrouwelijkheid – deugd en
ondeugd – zouden eveneens door de kunstenaars worden opgeroepen, waarbij beide vrouwen bedoeld
worden als vermaak voor de man. De ‘engel’ wordt in haar eigen wereld weergegeven en geeft de kijker
inzicht in haar brave wereld, terwijl de ‘duivel’ daarentegen een beroep doet op de emoties van de kijker
door deze sensueel aan te kijken. De kijker raakt geïnteresseerd in haar ondeugdzame leven, wat
onlosmakelijk verbonden is met haar schoonheid.106 In deze voorstellingen wordt zo een duidelijke
scheidingslijn gezien tussen de man die zorgt voor creatie en de vrouw die enkel gerepresenteerd wordt.
De schilderijen gaan bovendien niet om het individuele model, maar puur om de vrouw als
voorstelling.107 De afgebeelde vrouw wordt later door verscheidene onderzoekers als ‘teken’ in het
systeem van de semiotiek gezien: de vrouw staat als teken voor de masculiene dominantie en
vrouwelijke ondergeschiktheid.108 De dubbelzinnigheid van de tijd - de vrouw als engel en duivel – lijkt
van toepassing op de kunst van de Preraphaëlieten: onschuldig maar ondeugend. Dit is echter maar één
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mening, de Preraphaëlieten zijn kinderen van hun tijd en het is dan ook niet ongewoon dat zij de
vrouwonvriendelijke mening voor een gedeelte delen.

3.4 Conclusie
De complexe geschiedenis van het feminisme in de kunstgeschiedenis is uit dit hoofdstuk gebleken. De
Victoriaanse tijd heeft een specifieke omgang met vrouwen, waarin de samenleving gebaseerd is op de
mannelijke kijk. Deze opvatting is terug te zien in de kunsten van deze periode. Ondanks dat de
Preraphaëlieten laten blijken dat ze het niet eens zijn met deze opvatting, spreekt uit hun kunst wél deze
tijdgeest. De twee kenmerkende types worden vaak afgebeeld in hun kunst, waarbij er geen direct
oordeel wordt gegeven door het broederschap. De twee verschillende soorten voorstellingen worden
ook gezien in de database met betrekking tot Sint Cecilia. In hoofdstuk 4 wordt er onderzoek gedaan
naar de kunst en wordt er gekeken of deze twee types ook hier te vinden zijn.
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Hoofdstuk 4
In het huidige hoofdstuk wordt eerst de database met kunst van de Preraphaëlieten toegelicht op basis
van het thema of het verhaal, de symbolen, de iconografie en de kunstenaar. Aan de hand van deze
elementen wordt er in paragraaf 4.2 dieper ingegaan op de rol van muziek in deze werken. De drie typen
uit hoofdstuk 2 - muziek voorkomend in het narratief, muziek als symbolisch middel en muziek als
zintuigelijke ervaring – dienen daarbij als leidraad. Vervolgens volgt er een analyse over de voorstelling
van de vrouw in deze werken, die wordt gebaseerd op de inzichten over het Victoriaanse vrouwbeeld
zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. In paragraaf 4.4 wordt deze analyse tenslotte in verband
gebracht met de twee golven van het Preraphaëlisme, gevolgd door een korte conclusie.

4.1 Beschrijving database
Om de vertegenwoordiging van Sint Cecilia in de kunst van de Preraphaëlieten te kunnen onderzoeken,
is het van belang een database te construeren met kunstwerken waarop deze analyse uitgevoerd kan
worden. Deze database is samengesteld ten behoeve van dit onderzoek, waarop deze paragraaf een
verantwoording van de selectiecriteria zal geven. De selectie van werken wordt vervolgens kort
toegelicht met verwijzing naar de kunstenaar, het artistieke kader, het thema of het onderwerp en de
stijl. Ook wordt er beschreven waarom een bepaald werk representatief of afwijkend is voor de groep.
Bij het opnemen van werken in de database is er op een aantal zaken gelet. Zo zijn de werken
allemaal van kunstenaars die aangesloten zijn geweest bij of geïnspireerd zijn geraakt door de
Preraphaëlieten en ook in deze stijl werkten. Sommige kunstenaars ontbreken echter doordat zij geen
duidelijke ‘muzikale’ voorstellingen hebben. Ook bevat de database zowel voorstellingen van Sint
Cecilia als werken waarop musicerende personen staan, zodat er een bredere vergelijking kan worden
gemaakt. Verder is er gekeken naar de representativiteit van de specifieke voorstelling in het kader van
de huidige onderzoeksvraag. Alle voorstellingen zijn opgenomen omdat ze representatief voor het
gebruik van muzikale motieven of het voorstellen van Sint Cecilia, of omdat ze juist afwijken van de
andere werken. De variëteit uit de database blijkt uit de onderwerpen en de kunstenaars van de
verschillende golven Preraphaëlisme, maar ook uit de relatief grote tijdsperiode waaruit de werken
komen. De voorstellingen zijn geordend op datum, waarbij het eerste en dus oudste werk stamt uit 1847
en het nieuwst werk voltooid is in 1896.
Aangezien niet alle werken uit de database beschreven kunnen worden, is er uit de werken uit
de database opnieuw een selectie gemaakt. Deze selectie bevat alleen voorstellingen van Sint Cecilia,
met het oog op de onderzoeksvraag, die vergeleken en in context geplaatst zullen worden aan de hand
van de andere werken uit de database. De selectie bestaat uit vijf werken van verschillende kunstenaars,
die zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. Om een verdere analyse mogelijk te kunnen maken, worden de
werken kort beschreven.
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4.1.1 De geselecteerde werken
Het eerste geselecteerde werk stamt uit 1847 en is daarmee het oudste werk uit de database. Het werk is
geschilderd door Millais in olie op canvas en draagt de titel Youth Music (afb. 11). Gezien de middelste
vrouw in de voorstelling orgel speelt en geflankeerd wordt door twee engelen, iets wat Sint Cecilia
karakteriseert, is het aannemelijk dat dit Sint Cecilia betreft. De engelen lijken te zingen van de
bladmuziek die zij vasthouden, waarbij Sint Cecilia hen begeleidt. Alle drie de figuren dragen hun
weinig volumineuze haar los naar achteren en hebben hetzelfde losvallend gewaad aan. Zij kijken
allemaal geconcentreerd naar de bladmuziek. De kunstenaar heeft weinig kleur gebruikt in het werk en
heeft omtreklijnen weergegeven in zwart. De gehele compositie is duidelijk en rigide en de figuren zijn
bescheiden gedetailleerd. Door de blauwe achtergrond in combinatie met de engelen is er een hemelse
setting gecreëerd waarin de figuren zich bevinden. Een duidelijk verhaal is in dit werk niet leesbaar.
Het tweede geselecteerde werk uit de database is Saint Cecilia van Burne-Jones (afb. 12).
Ondanks het gebrek aan duidelijke informatie op vlak van datering, kan er aangenomen worden dat dit
werk na 1852 gemaakt is, aangezien Burne-Jones dan pas als kunstenaar actief wordt. De voorstelling
geeft Sint Cecilia weer, terwijl zij op een draagbaar orgel speelt, dat afgeleid lijkt te zijn van orgels die
onder andere in het kostuumrepertorium voor kunstenaars van Camille Bonnard (afb. 7) en werken van
Fra Angelico (afb. 8) te zien zijn. Het roze gewaad, dat losjes langs het lichaam afloopt, suggereert de
vleugels van de engel uit het werk van Fra Angelico.109 Dit geeft Sint Cecilia’s status als martelares
weer, tezamen met de afgebeelde blauwe gewaden, een nimbus en de laurierkrans. Haar bruine haar valt
sluik langs haar hoofd, terwijl zij dromerig rechtsonder wegkijkt. Een duidelijk narratief is wederom
afwezig.
Het volgende geselecteerde werk is St. Cecilia van Rossetti (afb. 15). Op het werk is Cecilia
zichtbaar achter haar orgel terwijl een man haar omhelst. Wie deze man precies is of wat hij voorstelt is
onderwerp geweest van debat, waarbij verscheidene historici schrijven dat dit een engel is met slecht
weergegeven vleugels. Andere historici, waaronder Layard, schrijven dat het een ‘echte man van vlees
en bloed’ is, die de patroonheilige probeert te verleiden door zijn kledij als engel. Een andere opvatting
is dat deze man Cecilia’s man, Valerius, is.110 Sint Cecilia is afgebeeld in extase, wat te zien is aan haar
open mond, gesloten ogen en haar dynamische houding waarbij ze haar borst naar voren duwt. In haar
wilde, lange, losse haren draagt zij een rozenkrans. Op de achtergrond zijn details afgebeeld die
suggereren dat de figuren zich in een stad aan zee bevinden. Naast Sint Cecilia en de onbekende man is
er ook een soldaat afgebeeld die linksonder een appel eet. Rechts van hem vliegt een duif weg, onder de
stenen waar Cecilia en de andere figuur op zitten. Het werk is gebaseerd op een aantal regels uit het
gedicht The Palace of Art van Alfred Tennyson. Uit het gedicht blijkt dat Rossetti de seksualiteit
volledig zelf heeft toegevoegd:
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“Or in a clear-wall'd city on the sea,
Near gilded organ-pipes, her hair
with white roses, slept Saint Cecily;
An angel look'd at her.”111
Het vierde werk is een werk van de vrouwelijke kunstenaar Maria Euphrosina Spartali Stillman
uit 1883 genaamd The Childhood of Saint Cecilia (afb. 25). Zij behoort tot een vrouwelijke groep die in
dezelfde traditie werkt als de Preraphaëlieten.112 Op de voorstelling speelt de jonge Sint Cecilia op haar
psalterium, terwijl de figuur achter haar een rozenkrans in het redelijk wilde, lange, roodbruine haar van
Sint Cecilia bindt. De figuren zijn omgeven door verschillende soorten planten en in de achtergrond is
een in een berglandschap gelegen stad te zien. De achtergrond is in tegenstelling tot de figuren op de
voorgrond suggestief weergegeven. Sint Cecilia en de oudere vrouw dragen losse gewaden in blauw- en
rood-tinten, waarin de plooival goed te zien is. Haar mond staat een stukje open terwijl zij dromerig
langs de kijker af kijkt.
Het vijfde en tevens laatste werk uit de selectie is Saint Cecilia van John William Waterhouse
uit 1895 (afb. 28). Het schilderij geeft Sint Cecilia zittend op een troon weer, waarbij zij wordt vergezeld
door twee engelen. De engelen zitten op hun knieën voor Cecilia op haar gouden loper, terwijl zij de
heilige aankijken. Zij dragen hun haar los naar achteren en zijn voorzien van een gouden lint om hun
hoofd dat lijkt op een nimbus. De ene engel speelt op een viool, terwijl de andere engel op een rebec
speelt. Ook een orgel, dat afgebeeld staat tussen de engelen, maakt deel uit van het muzikale geheel.
Cecilia’s gewaad is voorzien van een groot gouden borduurwerk. Haar handen liggen in een geopend
boek waarin muzieknoten afgebeeld staan. Zij heeft haar ogen gesloten en haar mond halfopen,
waardoor haar gezicht iets sensueels uitstraalt. Het haar van de patroonheilige valt langs haar gezicht af.
De drie figuren bevinden zich in een tuin waarin zij worden omgeven door verschillende bloemen, zoals
witte en rode rozen. Op de achtergrond is, tussen de bomen door, een kleine haven met een aantal boten
zichtbaar: de tuin kijkt uit over zee.

4.1.2 De iconografische elementen
Om de iconografische elementen van Sint Cecilia te onderzoeken, is het handig eerst kort haar
levensverhaal te schetsen. Sint Cecilia leeft in de 2e of 3e eeuw en wordt gezien als een christelijke
martelares en heilige. Zij wordt opgevoed als christen en legt evenals haar verloofde Valerius, een
belofte van kuisheid af. Valerius wordt tot christen gedoopt en terwijl hij wacht op terechtstelling wordt
Cecilia veroordeeld tot de verstikkingsdood in een stoombad en een ketel met hete olie. Cecilia overleeft
dit en wordt vervolgens veroordeeld tot drie slagen met een zwaard. Door deze straf wordt haar hals
beschadigd, waardoor zij nog maar drie dagen te leven heeft. In deze dagen verdeelt zij haar bezittingen
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over de armen. In de afbeeldingen van Sint Cecilia uit de database staat zij afgebeeld met een orgel als
attribuut. Dit element stamt af van de oorsprong van Cecilia als patrones van muziek: er wordt in haar
levensverhaal beschreven dat Cecilia op de dag van haar huwelijk het huis van haar bruidegom
binnenkomt terwijl er klanken van muziekinstrumenten klinken. De muziekinstrumenten worden in deze
passage omschreven als ‘cantatibus organis’. Kunstenaars uit de 16e eeuw hebben dit echter opgevat als
een ‘orgel’, waardoor Sint Cecilia voortaan voorzien wordt van een orgel als haar attribuut. In sommige
werken houdt Sint Cecilia het orgel op zijn kop, om duidelijk te maken dat ze hemelse muziek boven
aardse muziek verkiest.113
De precisie van het orgel als attribuut van Sint Cecilia verschilt erg per werk. Ten eerste kan er
onderscheid gemaakt worden tussen het portatief, oftewel het draagbare orgel (afb. 12) en het grotere
orgel, genaamd pijporgel (afb. 15). Naast het orgel is er nog een instrument zichtbaar waarmee Sint
Cecilia wordt afgebeeld in de database. Dit instrument is het psalterium, te zien in The Childhood of
Saint Cecilia van Maria Spartali Stillman (afb. 25). Dit instrument wordt veel gebruikt in de 14e en 15e
eeuw in verschillende delen van Europa en op dit werk verwijst het naar Cecilia als patroonheilige van
de muziek. Vergelijkbaar met het orgel zijn er ook twee soorten van het psalterium: een gotisch
psalterium en een mediterraans psalterium die allebei een andere symbolische lading dragen, zoals
verder nog aan bod zal komen. Ten slotte zijn op Saint Cecilia van Waterhouse (afb. 28) twee
vioolsoorten te zien: de viool en de rebec. De rebec wordt gezien als de middeleeuwse variant van de
viool uit de 15e en 16e eeuw en dit verklaart waarom Waterhouse voor dit instrument heeft gekozen: het
grijpt terug op de middeleeuwen. De violen worden vaak bespeeld door engelen, net zoals op deze
voorstelling en staan voor de muziek als een van de zeven vrije kunsten.114 Niet alleen de muziek in de
Victoriaanse tijd en de stilistische kenmerken van de werken van de Preraphaëlieten grijpen terug op de
middeleeuwen, maar ook worden er in de werken middeleeuwse instrumenten herontdekt. Het
teruggrijpen op de middeleeuwen blijft zo een rode draad vormen in de kunst van de Preraphaëlieten.

4.2 De functie van muziek
Aan de hand van de drie in hoofdstuk 2 genoemde elementen - muziek als onderdeel van het narratief,
muziek als symbolische drager en muziek als opwekker van esthetische ervaring - wordt in deze
paragraaf eerst kort de functie die muziek vervult beschreven. In de eerste functie, muziek als onderdeel
van het narratief, heeft muziek geen groot belang. Het is daardoor moeilijk een muzikaal element uit
deze voorstellingen te kunnen halen, terwijl muziek het doel is. De subparagrafen richten zich daarom
op de tweede functie, muziek als drager van een symbolische betekenis, en de derde functie, muziek als
opwekker van een esthetische ervaring. De werken uit de database bevatten vaak een combinatie van
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verschillende functies. In deze paragrafen worden de werken verklaard op basis van de rol die muziek
in Victoriaans Engeland speelt.

4.2.1 De tweede functie van muziek: het dragen van een symbolische betekenis
In tegenstelling tot de eerste functie komt de tweede functie, muziek als drager van een symbolische
betekenis, veelvuldig voor in de geselecteerde werken. Op een basaal niveau verwijzen de afgebeelde
muziekinstrumenten natuurlijk gewoon naar muziek in het algemeen, als terrein van de patroonheilige
van de muziek. Bij nader onderzoek, kan uit de keuze van specifieke instrumenten echter ook een
complexe reeks van symbolische associaties worden afgeleid. Uit paragraaf 4.1.2 is gebleken dat er veel
verschillende instrumenten worden gebruikt in de kunst van de Preraphaëlieten om Sint Cecilia weer te
geven en al deze instrumenten hebben hun eigen culturele associaties. Deze symboliek kan gebruikt
worden om een duidelijk onderscheid te maken tussen twee verschillende soorten functies van muziek,
uitgelegd in paragraaf 4.2.1 en 4.2.2, twee soorten opvattingen over de vrouw, geduid in paragraaf 4.3
en twee verschillende meningen in het artistieke kader, beschreven in paragraaf 4.4.
Ten eerste is het van belang de symbolische rol van de instrumenten goed te beschouwen, door
de verschillen tussen deze instrumenten uit te lichten. Te beginnen met het verschil tussen het portatief
en het pijporgel. Het portatief wordt door de kerk gezien als hulp bij de aanbidding en wordt gedragen
tijdens processies. Het portatief is dus strikt religieus. Het grotere orgel genaamd pijporgel staat
daarentegen vaak voor de seksuele kant van muziek. In tegenstelling tot het portatief, dat door een
individu bespeeld kan worden, heeft het pijporgel twee personen nodig om het te laten klinken. De ene
persoon moet de toetsen bespelen, terwijl de andere persoon de blaasbalg met lucht moet bespelen. Dit
instrument veronderstelt dus inherent al een potentieel amoureuze interactie tussen twee personen. Het
‘blaas’-element aan het instrument en de pijpen van het orgel zouden zelfs gezien kunnen worden als
een seksuele handeling.115 De twee kanten van muziek als ten eerste de religieuze devotie en ten tweede
het opwekken van seksuele verlangens worden uitgedrukt door het grote of het kleine orgel.116 Hierbij
lijkt in de werken te gelden ‘hoe groter het orgel, hoe sensueler Cecilia’. Op het werk Saint Cecilia van
Burne-Jones (afb. 12) draagt Cecilia een portatief bij zich en luistert zij naar haar eigen, religieuze
muziek om dichter bij God te komen. In tegenstelling tot dit werk werpt Cecilia zichzelf op het werk St.
Cecilia van Rossetti (afb. 15), in de armen van een engel terwijl haar keel ontbloot is en zij haar boezem
vooruit steek. In overeenkomst met het grote orgel lijkt de luit eenzelfde boodschap uit te dragen,
afgebeeld in het werk Bianca van Hunt (afb. 21). Het instrument dat Bianca bij haar draagt is een
kleinere uitvoering van de luit genaamd de mandora en deze is zeer specifiek weergegeven. Vanaf de
middeleeuwen wordt de luit steeds bekender en is hij vaak terug te zien op schilderijen.117 De luit is het
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attribuut van de gepersonifieerde muziek, maar ook van een minnaar.118 Niet geheel toevallig is Bianca
in Othello de courtisane en daarbij minnares van Cassio. Het instrument te zien in het werk Bianca van
Hunt (afb. 21) dient ter versterking van haar rol.
Een ander significant verschil tussen instrumenten komt tot uiting in de voorstelling van het
psalterium. Er zijn namelijk twee verschillende soorten van het psalterium: het mediterrane en het
gotische. De eerste soort wordt tussen 950 en de 1400 gebruikt in Arabische muziek en heeft een
trapeziumvormig bord voorzien van darmsnaren (afb. 9). Door deze soort snaren heeft het instrument
een warm en kort geluid. Over deze ritmische muziek worden lyrische melodieën gevormd. Het
instrument wordt vooral gebruikt in Spanje, Frankrijk en Italië door troubadours die rondtrekken.
Muziek heeft daarbij een sociale functie en dient als seculiere muziek om op te dansen: vermaak en
ontspanning voor het publiek. De gotische soort staat in sterk contrast met het folklore-achtige
psalterium uit het mediterraanse gebied (afb. 10). Het instrument komt in de 12e eeuw op in Frankrijk
en verspreidt zich snel door onder andere Engeland. Doordat het instrument metalen snaren heeft, is het
geluid van het instrument koud en metaalachtig. Het dient dan ook formele doeleinden.119 Het ene
instrument is ter vermaak, plezier en wordt gebruikt voor een collectief doeleind, terwijl het andere
instrument formeel en koud is en bedoeld is om naar te luisteren. Opvallend is dat hoewel de Gotische
variant in Engeland circuleerde, het mediterraanse soort op zowel The Childhood of Saint Cecilia van
Marie Spartali Stillman (afb. 25) als op The Blue Bower van Rossetti (afb. 19) te zien is. Deze werd
geassocieerd met losbandig gedrag, dansen en vermaak. De vergelijking tussen de twee orgelsoorten is
dus ook toepasbaar op de twee psalteriumsoorten. De symbolische betekenis die de instrumenten
hebben, kunnen toegepast worden op twee verschillende Sint Cecilia’s. Cecilia met een religieus
instrument verwijst naar een ‘engel’, terwijl Cecilia met een seculier instrument vaak wijst op de
esthetische oftewel seksuele ervaring die muziek kan opwekken: de ‘duivel’.

4.2.2 De derde functie van muziek: het opwekken van een esthetische ervaring
In het derde type van muzikale schilderijen draagt muziek een krachtige emotie uit. Tijdens het
luisteren naar muziek verkrijgen de afgebeelde figuren een sterke esthetische ervaring. Deze ervaring
komt bij het ene werk duidelijker naar voren dan bij het andere werk. Ook kan er een koppeling
gemaakt worden met de symboliek van de instrumenten zoals besproken in de voorgaande paragraaf.
Een instrument wat als symboliek een seksuele gebeurtenis weergeeft, gaat in de werken namelijk
vaak samen met de derde functie: het opwekken van een esthetische ervaring. Het resultaat van
muziek op de afgebeelde figuren is waar te nemen in Youth, Music van Millais (afb. 11) en Saint
Cecilia van Burne-Jones (afb. 12). In allebei de voorstellingen wendt de patroonheilige haar blik van
de kijker af, waardoor er een zekere afsluiting van de buitenwereld lijkt te zijn. Sint Cecilia is hier in
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haar eigen wereld en als kijker kan je de muziek die zij zo verstild mogelijk probeert waar te nemen
bijna zelf horen. Haar zwijgzame blik en concentratie nodigen de kijker uit om hetzelfde te doen.
Aansluitend op deze werken is dit nog beter waarneembaar in de Sint Cecilia van Waterhouse (afb.
28). Hoewel haar ogen gesloten zijn, kan de kijker haar emotie bijna lezen. Doordat haar gezicht goed
waarneembaar is voor de kijker, spreken haar geopende mond en gesloten ogen de verstilling van haar
ziel uit. Het hoogtepunt van deze esthetische ervaring is vooral afgebeeld in St. Cecilia van Rossetti
(afb. 15). Cecilia heeft haar hoofd naar achter en haar ogen wederom gesloten. Door haar dynamische
houding en haar wilde haardos wordt de zintuiglijke ervaring die Cecilia ervaart direct overgebracht
op de kijker. De prikkels die Sint Cecilia ondergaat door deze esthetische en sensuele ervaring worden
extra benadrukt door de drukte op de achtergrond en de schetsmatige manier van werken van Rossetti.
In tegenstelling tot de werken die een onderwerp willen overbrengen en soms ook theatraal genoemd
kunnen worden, kunnen deze werken beschouwd worden als - door Michael Fried toegepast op 18eeeuwse Franse kunst - absorptieve werken. De kijker ziet in dit soort werken een personage dat zich
niet bewust is van de kijker aangezien zij zich volledig in haar eigen wereld bevindt.120 Deze absorptie
kan gekoppeld worden aan Mulvey’s standpunt. Het vrouwelijke personage wordt afgebeeld in haar
eigen wereld, dus zij kan niet terugkijken naar de beschouwer. Hierdoor kan de – vaak mannelijke –
kijker het beeld op zijn gemak consumeren, de vrouw ziet het toch niet.121
Deze absorptie wordt gewekt door de muzikale ervaring en dit is precies wat de kunstenaars ook
met hun werk willen bereiken. De directe impact die muziek op de emoties van zijn luisteraars heeft, is
een model voor hun schilderkunst. Het schilderij moet hetzelfde sensorische effect op zijn kijker hebben
als dat muziek op zijn luisteraar heeft. Schilderkunst wil gevoelens bij de kijker opwekken, zonder dat
er een verhaal of betekenis wordt getoond. Het afbeelden van muziek is hiervoor het perfecte middel
aangezien het door zijn losse associaties de materialiteit van de Britse kunst uit kan schakelen. Muziek
wordt gezien als een ideale conditie, waardoor je in een zintuigelijke extase kan komen.122 De relatie
tussen muziek en kunst is daarbij dat kunst altijd streeft naar de conditie die muziek heeft.123 Deze
zintuigelijke extase staat in lijn met de overgave aan het seksuele dat in de kunst wordt afgebeeld.
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Afb.

Ervaring

Instrument

Locatie

Haardracht

Mond

Ogen

11

±

Seculier

Hemel

Keurig

Dicht

Open

12

-

Religieus

Binnen

Keurig

Dicht

Open

13

+

Seculier

Buiten

Ongetemd

Open

Dicht

15

+

Seculier

Buiten

Ongetemd

Open

Dicht

16

+

Seculier

Binnen

Alledaags

Dicht

Open

17

+

Seculier

Binnen

Ongetemd

Open

Open

20

+

Seculier

Buiten

Ongetemd

Open

Open

25

+

Seculier

Buiten

Ongetemd

Open

Open

28

+

Seculier

Buiten

Ongetemd

Open

Dicht

29

±

Seculier

Buiten

Alledaags

Dicht

Open

Tabel 1: Beeldelementen van de werken met de afgebeelde Sint Cecilia, dikgedrukt de werken uit de database.

Afb.

Ervaring

Instrument

Locatie

Haardracht

Mond

Ogen

14

-

Huiselijk

Binnen

Keurig

Dicht

Open

16

-

Huiselijk

Binnen

Keurig

Dicht

Open

18

-

Huiselijk

Binnen

Keurig

Dicht

Open

19

+

Sensueel

Buiten

Ongetemd

Open

Open

21

+

Sensueel

Binnen

Keurig

Dicht

Open

22

+

Sensueel

Buiten

Ongetemd

Open

Open

23

±

Huiselijk

Binnen

Keurig

Dicht

Open

26

-

Huiselijk

Binnen

Keurig

Dicht

Open

Tabel 2: Beeldelementen van de werken zonder de afbeeldde Sint Cecilia

4.3 De rol van de vrouw
De auditieve gewaarwording die de patroonheilige ervaart, kan ook gekoppeld worden aan de manier
waarop ze is afgebeeld, zoals gedaan wordt in tabel 1. Deze tabel dient gelezen te worden in relatie tot
het beknopte aantal werken dat is bekeken, en is daarom niet uitputtend. Opvallend is wel dat Sint
Cecilia vaker staat afgebeeld met een instrument dat verwijst naar seculiere muziek of ondeugd, dan met
een religieus instrument. Cecilia als patroonheilige van de muziek in haar pure vorm komt dus niet heel
vaak voor in de kunst van de Preraphaëlieten. Eerder wordt zij vrouwelijk en erotisch afgebeeld terwijl
zij een auditieve ervaring ondergaat door haar eigen spel of dat van anderen om haar heen, gebaseerd
op de zintuigelijke extase die muziek kan opwekken.
Muziek wordt daarbij in de Victoriaanse tijd geassocieerd met vrouwelijkheid door de
hoeveelheid emotie die het met zich meebrengt. Terwijl vrouwen emotie boven ratio stellen, zijn
mannen sterk en kunnen zij de buitenwereld aan. Vrouwen zijn daarom geschikter om veilig binnenshuis
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muziek te maken.124 Zoals eerder uiteengezet zijn er in Victoriaanse ogen twee tegengestelde typen
vrouwen die muziek maken en inzetten. Deze twee rollen zijn duidelijk zichtbaar in de werken van Sint
Cecilia van de Preraphaëlieten. De rol van de engel die binnenshuis verkeert is goed waarneembaar in
sommige van de voorstellingen. Sint Cecilia heeft in deze schilderijen een geordend kapsel en bevindt
zich binnenshuis. Zij is bezig met muziek in haar veilige en huiselijke omgeving. Deze rol is nog beter
te zien op de voorstellingen waar Sint Cecilia niet afgebeeld staat, maar die duidelijk uit hetzelfde
iconografische en ideologische vaatje tappen (afb. 16, 18 en 26). In deze voorstellingen is een vrouw
aan het musiceren omwille van verschillende redenen: haar eigen educatie, de educatie van haar
kinderen, of het kalmeren van haar man.125 De vrouw is als ‘engel’ afgebeeld.
Opvallend is echter dat Sint Cecilia vaker afgebeeld wordt in de andere rol. Voorbeelden van
dit type van de vrouw als ‘duivel’ zijn de werken: St. Cecilia van Rossetti (afb. 15) en The Childhood
of Saint Cecilia door Stillman (afb. 25). Het pijporgel in Rossetti’s werk moet met zijn tweeën bespeeld
worden en dit kan zowel een metafoor zijn voor het liefdesspel als een verwijzing naar het liefdesspel
dat na het spelen van het orgel gaat starten. Op deze werken wordt Sint Cecilia neergezet als verleidelijke
‘duivel’, erotisch object en gevaarlijke vrouw die bijzonder aantrekkelijk is. De gepolariseerde termen
als gevolg van mannelijke dominantie komen in de kunst naar voren, ook in The Childhood of Saint
Cecilia een werk gemaakt door een vrouw. Wederom is dit ook duidelijk te zien in de voorstellingen
waarin Sint Cecilia niet is weergegeven, zoals: The Blue Bower van Rossetti (afb. 19), Bianca van Hunt
(afb. 21), en Veronica Veronese van Rossetti (afb. 22). De vrouw kijkt de kijker sensueel aan, is
afgebeeld met wilde haren en een geopende mond en voorzien van een instrument dat als sensuele
weerspiegeling dient. Zij toont het instrument echter alleen maar of raakt het zacht aan met haar vingers,
maar bespeelt het nooit hard genoeg om er echt geluid uit te krijgen. Daarnaast is in The Blue Bower
van Rossetti (afb. 19) weer het psalterium te zien, wat verwijst naar een troubadour bestaan met veel
feesten en dansen. De luit, te zien in Bianca van Hunt (afb. 21), is het attribuut van de minnares, wat
aansluit op de rol als courtisane van Bianca. Ten slotte geeft de viool in Veronica Veronese van Rossetti
(afb. 22) een weergave van het vrouwelijke lichaam. 126 Het vrouwelijk lichaam en de viool kunnen met
de zachtste aanraking muziek maken. Op alle drie de werken heeft het instrument een sensuele lading,
evenals de blik van de vrouw. Spelend op een seculier instrument wordt zij vaak buiten, in de mannelijke
wereld, weergegeven. De instrumenten waarmee de vrouw wordt afgebeeld, verwijzen naar het sensuele
lichaam van de vrouw of de vrouw als minnares. De afgebeelde persoon kijkt de kijker verleidelijk,
zonder schaamte, aan, terwijl zij zelf al in de zintuiglijkheid van het moment lijkt te zijn.
De patroonheilige die een esthetische ervaring ondergaat, lijkt bijna altijd buitenshuis afgebeeld
te worden, in combinatie met ongetemde haren, een open mond en ter benadrukking dichte ogen. De
enigszins religieuze Sint Cecilia, met of zonder religieus instrument, bevindt zich vaker binnen, voorzien
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van keurig haar, een dichte mond en open ogen. Er kan daarom gesteld worden dat het uiterlijk van de
afgebeelde patroonheilige gekoppeld kan worden aan hoe de kunstenaar haar ziet en hoe zij door het
publiek ontvangen wordt. Sint Cecilia is óf een engelachtige patroonheilige die zich binnenshuis
bevindt, óf een seksuele duivel die haar muziek buitenshuis inzet om mannen te verleiden.

4.4 Het artistieke kader
Zoals gebleken uit hoofdstuk 2 verschillen de twee groepen van Preraphaëlieten aanzienlijk van elkaar.
Terwijl de eerste ‘golf’ een echt broederschap is gericht op het weergeven van het moraliserende en
religieuze narratief, is de tweede ‘golf’ een losse groep vrienden die de nadruk legt op het zintuigelijke
en potentieel seksuele aspect. Dit verschil is ook terug te zien in het artistieke kader en de verschillende
soorten Sint Cecilia-voorstellingen.
Hoewel het moeilijk is om volledig sluitende uitspraken te doen, is het aannemelijk dat er een
evolutie zichtbaar is in de Sint Cecilia’s van de Preraphaëlieten. In de Cecilia’s van voor 1852, dus
tijdens de eerste golf van Preraphaëlisme, zoals Youth, Music van Millais (afb. 11) en Saint Cecilia van
Burne-Jones (afb. 12), wordt de patroonheilige afgebeeld als ‘engel’ van het huishouden. Zij bevindt
zich binnen of in een hemelse omgeving, waarbij de nadruk ligt op helder kleurgebruik, lijn en detail.
De voorstelling draait vooral om het verhaal: Sint Cecilia als patroonheilige van de muziek. Het werk is
een theatrale voorstelling, waarbij de afgebeelde zich bewust is van de kijker en een verhaal wil
vertellen. In de varianten na 1852, dus tijdens de bloei van de tweede golf, lijkt de aandacht meer gericht
te worden op de emotie van zowel de patroonheilige als van de kijker. Dit is te zien in St. Cecilia van
Rossetti (afb. 15). De nadruk die voorheen op lijn gelegd werd, vervalt, met als doel de extase en emotie
over te brengen door het gebruik van kleur. Sint Cecilia wordt in deze voorstelling afgebeeld als de
‘duivel’ in tegenstelling tot de ‘engel’ die het eerste broederschap laat zien. Het werk is bedoeld om de
absorptie die de patroonheilige ervaart te laten voelen door de kijker. De werken die de twee groepen
Preraphaëlieten maken evolueren van een religieuze Sint Cecilia, naar een duivelse, seksuele
patroonheilige.

4.5 Conclusie
In het vierde en tevens laatste hoofdstuk zijn er verbanden gelegd tussen alle elementen die in
voorgaande hoofdstukken werden besproken. Op basis van deze bevindingen kan gezegd worden dat
veel elementen – de ‘golven’ Preraphaëlisme, de muziek en de vrouw – opgedeeld kunnen worden in
twee groepen Sint Cecilia-voorstellingen. De eerste groep bevat de werken die voornamelijk zijn
gemaakt door het eerste broederschap, waarbij Sint Cecilia als patroonheilige van muziek een religieuze
rol heeft. Deze rol gaat gepaard met een keurige haardracht, open ogen en een religieus instrument. Er
kan hierdoor een koppeling gemaakt worden naar de engel des huizes uit de Victoriaanse tijd. De tweede
groep behelst vervolgens de voorstellingen die vervaardigd zijn na 1852, dus door de tweede golf
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Preraphaëlisme en aanhangers. In deze voorstellingen is een meer erotische Sint Cecilia afgebeeld,
voorzien van een seculier instrument, gesloten ogen, een geopende mond en een ongetemde haardos.
Dit type wordt gekoppeld aan de vrouw als ‘duivel’ in Victoriaans Engeland. De twee golven, de muziek
en de vrouw komen allemaal tot verbinding in de Sint Cecilia voorstellingen van de Preraphaëlieten.
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Conclusie
In deze bachelorscriptie is getracht een onderzoek te doen naar het muzikale element in de kunst van de
Preraphaëlieten met als hoofdvraag: Welke overeenkomsten en verschillen zijn te vinden in de afgebeelde
Sint Cecilia – patroonheilige van de muziek – in de kunst van de Preraphaëlieten en hoe kunnen deze
geduid aan de hand van denkbeelden over de vrouw en vrouwelijkheid?
Concluderend blijkt dat de intermediale interesse van groot belang is voor de Preraphaëlieten
en daarom goed tot uiting komt in de voorstellingen van Sint Cecilia. De functie die muziek heeft binnen
de schilderkunst verschilt aanzienlijk per ‘groep’. De eerste groep gebruikt muziek vooral voor zijn
symbolische waarde, terwijl de tweede groep het voor een esthetisch doeleinde benut. Educatieve
amateurmuziek is voor binnen, evenals de engel des huizes, en amateurmuziek buitenshuis is ter
vermaak, net zoals de vrouw buitenshuis als ‘duivel’. De kunst van de Preraphaëlieten geeft deze
dubbelzinnigheid in de samenleving perfect weer. De vrouw wordt in twee rollen weergegeven, waarbij
de dubbelzinnigheid het soms moeilijk maakt de voorstelling te lezen. De hoofdvraag kan echter
beantwoord worden als er naar de iconografie gekeken wordt. Sint Cecilia wordt voornamelijk in twee
verschillende types weergegeven. De ene soort van Sint Cecilia - oftewel de engel van het huishouden
- wordt binnenshuis weergegeven, met verzorgd haar, haar ogen vaak open en haar mond gesloten
waarbij zij voorzien is van een religieus instrument. De andere soort Sint Cecilia is de duivel van de
straat. Zij wordt dan ook vaak buitenshuis weergegeven, met ongetemde haren en een geopende mond,
terwijl zij een ‘esthetische’ ervaring ondergaat, opgewekt door het seculiere instrument dat zij bespeelt.
Deze ervaring kan ook gelezen worden als seksuele ervaring aangezien het instrument dat zij bespeeld
altijd verwijst naar een losbandig leven. Deze voorstelling weerspiegelt de twee rollen die de vrouw in
de Victoriaanse tijd krijgt toegeschoven: een engel van het huishouden of een duivel op straat. De
muziekinstrumenten waarmee zij wordt afgebeeld geven haar rol weer: Sint Cecilia met de dubbele
betekenis.
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Bijlage
Bijlage 1: Sonnet LXXIX – The monochord
Is it this sky’s vast vault or ocean’s sound
That is Life’s self and draws my life from me,
And by instinct ineffable decree
Holds my breath quailing on the bitter bound?
Nay, it is Life or Death, thus thunder-crown’d,
That ‘mid the tide of all emergency
Now notes my separate wave, and to what sea
Its difficult eddies labour in the ground?
Oh! What is this that knows the road I came,
The flame turned cloud, the cloud returned to flame,
The lifted shifted steeps and all the way?
That draws round me at last this wind-warm space,
And in regenerate rapture turns my face
Upon the devious coverts of dismay?
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