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TTHHEEAATTRRAALLEE  DDAADDEERR  

  

Slachtoffers zijn, dankzij de verbeelding van oorlogen en armoede, 

genoeg te vinden in de kunstgeschiedenis. Maar wie daderschap wil 

aanschouwen moet kijken naar Uitdrijving van de Joden uit Spanje (in 

het jaar 1492), aldus filosoof Judith Vega. 

 

We kijken naar de rug van een sjiek geklede man, gezien het keppeltje een Jood. 

Hij komt hier, zo wil de overlevering, namens de Joodse gemeenschap een grote 

geldsom aanbieden aan koning Ferdinand en koningin Isabella. Daarmee hoopt 

hij te voorkomen dat ze worden uitgezet als ze zich niet bekeren tot het 

katholicisme. De audiëntie wordt onderbroken doordat de man in het zwart 

ertussen springt en een kruis op tafel werpt. Dit is inquisiteur Torquemada, die 

met zijn gebaar de Jood als een Judas brandmerkt: opnieuw zou met geld 

Christus verloochend gaan worden.  

Judith Vega, universitair docent sociale en politieke filosofie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, is onder de indruk van het werk van schilder Emilio 

Frances y Sala: ‘Over het algemeen houd ik niet zo van historische stukken, maar 

toen ik dit werk in het Prado zag, wilde ik meteen een foto maken of een poster 

hebben, ik wilde het kunnen meenemen. Het onderwerp is echt bijzonder: je ziet 

daderschap verbeeld, in  verschillende soorten.’ 

Welke soorten daderschap zie je hier dan? 

‘De inquisiteur is een actieve dader. Hij voorkomt dat de Joden gered worden en 

is dus mede verantwoordelijk voor hun uitdrijving. Daarnaast zijn er ook volgers 

te zien. De man in de achtergrond met het vertrokken gezicht bijvoorbeeld. Hij 

kijkt naar de Jood, en lijkt de inquisiteurs houding van afschuw tegenover de 

Jood over te nemen. De meeste figuren op het doek zijn echter passieve daders, 

toeschouwers. De wachters met hun pokerface en de scribent houden zich aan 

het hofprotocol, zo lijkt het. Ook de mensen in de achtergrond kijken lijdzaam 

toe.’ 

Hoe weet je dat Sala de inquisitie afkeurt, en niet gewoon laat zien wat 

er destijds gebeurde? 

‘Boven de troon staat heel groot ‘Tanto monta’. Dat betekent iets als ‘wat de een 

toekomt, komt ook de ander toe’. Het verwijst naar de gelijkheid tussen deze 

koning en koningin: in hun huwelijkse voorwaarden stond dat ze evenveel macht 

zouden hebben. Maar hier lijkt het ironisch te worden, want hoewel koning en 

koningin gelijk waren, was er grote ongelijkheid tussen hen en de onderdanen. 

Ze waren zelfs in staat onderdanen het land uit te sturen. ‘Tanto monta’ wordt in 

dat licht een kritiek op dit machtsverschil. 



Daarnaast wordt de inquisiteur misschien niet overduidelijk afgekeurd, maar in 

elk geval niet verheerlijkt. Op veel schilderijen worden daders helden, maar dat 

gebeurt hier niet. De aandacht gaat wel naar de inquisiteur uit, maar dat komt 

vooral doordat hij zich zo theatraal gedraagt. Hij zet zijn lichaam op politiek-

strategische manier in om zijn publiek van de verderfelijkheid van de Jood te 

overtuigen. Hij laat zien dat machtsbeluste daders gebruik maken van theatrale 

middelen. Ondertussen staat de Jood duidelijk in zijn eentje tegenover de rest.  

Hoewel het schilderij op het eerste gezicht niet direct geweld lijkt te verbeelden, 

zit er dus wel degelijk geweld in, een vernedering met retoriek in plaats van een 

brandstapel. Schilder Sala lijkt hiermee tussen hofschilder Velázquez en politiek 

schilder Goya in te zitten. Maar inderdaad, in theorie kan dit ook een viering zijn 

geweest van de Spaanse geschiedenis. Het is een lastig te beoordelen schilderij.’  

Hoe komt dat? 

‘De schilder maakte naast dit werk voornamelijk stillevens en vrouwenportretten 

in pastelkleuren, geen politieke thema’s, dus de rest van zijn werk kan niet 

vertellen hoe we dit moeten interpreteren. Bovendien is het een werk uit 1889, 

dat gaat over een moment in 1492, waar we nu weer met onze eenentwintigste 

eeuwse blik naar kijken. Een historisch werk over een nog vroeger moment, dat 

maakt het complex.  

Meer algemeen roept het de vraag op wanneer iets politieke kunst is. Bij een 

geëngageerd werk als Picasso’s Guernica is dat duidelijk. Hierbij is het thema in 

elk geval politiek, maar misschien is de intentie dat wel niet. Toch zou ik met de 

filosoof Jacques Rancière willen zeggen dat kunst altijd politiek is, ongeacht de 

intentie van de kunstenaar. Het lijkt ons onmogelijk de inquisitie af te beelden 

zonder een standpunt in te nemen. Maar zelfs als dat niet voor de schilder geldt, 

dan geldt het wel voor de toeschouwer: door de manier waarop het geschilderd 

is, en doordat het een hele wand groot is, krijg je als toeschouwer het gevoel 

partij te moeten kiezen. Identificeer je je met de Jood, doordat je zijn blikrichting 

deelt, of met de toekijkende hovelingen? Stel dat je op deze dag bij het hof was 

geweest, hoe had jouw gezicht er dan uitgezien?’  
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Expulsión de los judíos de España (año de 1492) (1889) 

Prado Museum, Madrid  


