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Inleiding 
 

Deze thesis is opgevat als een studie van twee iconen uit de schilderkunstige traditie, met het doel 

tot een vergelijking te komen op enkele relevante aspecten.  

De twee werken die als onderwerp van deze studie zullen dienen, zijn Francisco Goya’s Tres de Mayo 

1808 (1814) en Picasso’s Guernica (1937). De keuze voor net deze twee kunstwerken werd ingegeven 

door hun status als ‘Andachtsbild’. Beide werken manifesteren zich als beelden die onze aandacht 

vragen voor het menselijk lijden waarover zij reflecteren.  

Zowel Tres de Mayo 1808 als Guernica refereren aan twee gelijknamige en tragische mijlpalen uit de 

Spaanse geschiedenis. De historische feiten betreffen in beide gevallen brutaal oorlogsgeweld 

gepleegd op burgers. Beide kunstenaars droegen de Spaanse nationaliteit en zijn uitgegroeid tot 

boegbeelden van de moderne kunst. 

Beide kunstenaars vertalen contemporaine feiten naar het doek. Maar terwijl Goya en de 

gebeurtenissen waar hij in Tres de Mayo naar verwijst zich situeren in het begin van de negentiende 

eeuw, zal Picasso pas meer dan 100 jaar later zijn Guernica realiseren. De verschillende 

tijdsgewrichten waarin beide kunstenaars opereren brengen een afzonderlijke historische, politieke 

en artistieke context met zich mee.  

De opbouw van deze thesis bestaat uit drie luiken. De eerste twee luiken zijn opgevat als een 

monografische uiteenzetting van respectievelijk Tres de Mayo 1808 en Guernica. Beide werken 

worden dus aanvankelijk afzonderlijk behandeld. In de eerste plaats werd voor deze aanpak gekozen 

omwille van de complexiteit en de  

geeft een dergelijke aanpak meer ruimte om vanuit de eigenheid van beide kunstwerken te 

vertrekken als basis voor de uiteindelijke vergelijking. Bovendien wordt op deze manier de 

mogelijkheid gecreëerd om kritischer en vollediger  in te gaan op deze eigenheid, de  uitgebreide 

behandeling van beide werken in de kunsthistorische literatuur in acht genomen. Er wordt uitgebreid 

ingegaan op de verschillende historische en kunsthistorische aspecten van het werk. Voor zowel Tres 

de Mayo 1808 als Guernica wordt de politieke en historische context, de kunstenaar en zijn 

persoonlijke betrokkenheid, de totstandkoming van de werken, de kunsthistorische situering, 

artistieke bronnnen, genese overlopen en kritisch besproken. Beide delen worden afgesloten met 

een reflectie over hun betekenis en interpretatie, aan de hand van de verschenen literatuur 

daaromtrent. 



Het derde luik is opgevat als een vergelijkende studie van beide werken. In dit luik wordt op basis van 

visuele analyse van beide werken verder gebouwd op de zaken die in de vorige delen aan bod 

kwamen. Parallel met de gehanteerde structuur voor de monografische stukken worden een aantal 

aspecten onderzocht. Het eerste hoofdstuk heeft betrekking op de historische context: hier wordt de 

vraag gesteld naar de omgang met de historische feiten. Hoe vertalen beide kunstenaars deze naar 

het doek? Kunnen we de omgang met de historische feiten duiden aan de hand van de persoonlijke 

betrokkenheid van beide kunstenaars en de ontstaanscontext van het werk? In het tweede 

hoofdstuk wordt onderzocht hoe beide kunstenaars zich met hun respectievelijke werken verhouden 

tot de kunsttraditie. Wat zegt hun werk over de artistieke context waarin zij tot stand kwamen? Wat 

zegt het over de positie van beide kunstenaars? Op welke manier eisen zij hun plaats op in de 

artistieke traditie? In dit hoofdstuk wordt verder stilgestaan bij een belangrijke vraag die de 

vergelijking van beide werken oproept: hoe verhoudt Picasso zich tot Goya? Is er sprake van een 

invloed van deze laatste op Picasso, of refereert Picasso in zekere zin aan Goya’s Tres de Mayo 1808 

als zijnde een icoon binnen de Spaanse kunsttraditie en een precedent wat betreft de weergave van 

of reflectie over oorlogsgeweld op burgers? Vervolgens wordt de betekenis van beide werken met 

elkaar vergeleken,  

Tenslotte wordt deze vergelijkende synthese aangevuld met een reflectie over de hoedanigheid van 

beide werken als ‘Andachtsbilder’. In dit hoofdstuk wordt vergeleken op welke manier beide beelden 

een emotionele impact uitoefenen op de beschouwer. De beeldtaal en beeldstrategieën die beide 

kunstenaars hanteren worden onder de loep genomen en met elkaar vergeleken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deel 1  El Tres de Mayo 1808 
 

Historische context 

In de nacht van twee op drie mei 1808 worden op verschillende plaatsten in Madrid naar schatting 

meer dan 200 Spaanse burgers geëxecuteerd door de Franse troepen van Napoleon Bonaparte. Deze 

executies vormen het buitengewoon brutale antwoord op de volksopstand die nog geen 24 uur 

eerder plaatsgreep in Madrid. Beide gebeurtenissen, waarnaar meestal samen wordt verwezen onder 

de naam ‘Dos de Mayo’, luiden de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1808-1813) in. Tijdens de 

Onafhankelijkheidsoorlog wordt Spanje geregeerd door Jozef Bonaparte, broer van Napoleon. 

Gedurende vijf jaar strijdt het volk onophoudelijk tegen de Franse bezetter, waardoor de Spaanse 

Onafhankelijkheidsstrijd de geschiedenis ingaat als de eerste guerillaoorlog. 

De Franse bezetting van Spanje grijpt plaats in het kader van het Verdrag van Fontainebleau, een 

bondgenootschap afgesloten tussen Frankrijk en Spanje in oktober 1807, waarin de Spaanse 

medewerking aan de verovering en herverdeling van Portugal door Napoleon werd 

overeengekomen1. In dit verdrag werd bepaald dat de Franse troepen zich vrij over het Spaanse 

grondgebied konden verplaatsen. Napoleon heeft echter een verborgen agenda voor het in een diepe 

crisis verzeilde en sterk verzwakte Spaanse Rijk, en is vastberaden een actieve rol te spelen in haar 

transformatie tot een efficiënte en betrouwbare satellietstaat2. De verdoken Franse invasie verloopt 

parallel met de culminatie van de interne Spaanse crisis, die zijn wortels had in de tweede helft van 

de achttiende eeuw. 

Aan het hoofd van het Spaanse rijk stond sinds het begin van de achttiende eeuw de 

Bourbonmonarchie, waardoor Spanje en Frankrijk lange tijd troonsgebonden waren. Deze 

troonsgebondenheid had tot gevolg dat Frankrijk een grote politieke en culturele invloed had op 

Spanje. Vanaf het midden van de achttiende eeuw wordt onder de heerschappij van Carlos III (1759-

1788) -  verlicht despoot en achterkleinzoon van Lodewijk XIV – gepoogd worden het op dat moment 

feodale Spaanse rijk te gaan hervormen. Deze hervormingen, geënt op de Franse 

Verlichtingsideologie en gericht op de rationalisering van de Spaanse staat, richten zich in praktijk 

voornamelijk op de centralisering van de sterk versnipperde macht en het bestuur, dat grotendeels in 

                                                           

1 Esdaile, Charles, The Peninsular War: A New History, Palgrave Macmillan, New York 2003, p. 7 

2 Esdaile, op. Cit., p. 25; Carr, Raymond, Spain 1808-1875, Oxford History of Modern Europe, Oxford University Press, New York, 1966, p.81 



handen is van de oude aristocratie en de Kerk3. De ‘Spaanse Verlichting’ mag daarom niet overschat 

worden: Raymond Carr definieert deze als ‘government sponsored, government censored’4. De 

implementatie van liberale en verlichte ideeën vanuit een absolutistisch regime in een feodale en 

katholieke samenleving creërt onvermijdelijk spanningen. In verschillende lagen van de bevolking 

treedt misnoegen op. De aristocratie en clerus zien hun macht en privileges sterk teruggeschroefd 

worden, maar ook in de lagere klassen stapelen de frustraties zich op gedurende de tweede helft van 

de achttiende eeuw. Onder het mom van rationalisering wordt gepoogd hun bijgeloof, tradities en 

vrijetijdsbesteding aan banden te leggen: pogingen tot herwaardering en alfabetisering van de 

ambachtslui en boeren draaien uit op een repressieve heropvoeding5. Bovendien blijken bepaalde 

liberaal getinte maatregelen zoals het vrijgeven van de graanprijzen, regelrecht tegen hun belangen in 

te druisen 6. Bij deze ‘gedupeerde’ bevolkingslagen ontstaat een afkeer voor de ‘goddeloze’ Franse 

invloed. Tegelijkertijd echter, vindt de Franse invloed steeds meer ingang bij andere delen van de 

bevolking. Hoewel er tijdens de heerschappij van Carlos III nog geen sprake is van politiek of 

ideologisch radicalisme, werken de verlichtingsideologie en het liberale gedachtegoed het ontstaan 

van een ‘verlichte elite’ in de hand. Deze bestaat voornamelijk uit leden van de nieuwe, stedelijke 

bourgeoisie en de intellectuele hervormers aan het Spaanse hof 7. 

Deze spanningen binnen de Spaanse samenleving vertalen zich naar de culturele fenomenen van het 

Majismo en de Afrancesamiento:  Majos en Majas, jongens en meisjes uit de lagere klassen, uiten 

voornamelijk via traditionele klederdracht en vrijetijdsbesteding op overdreven wijze hun loyaliteit 

aan de Spaanse cultuur. Zij positioneren zich daarmee tegenover de Afrancesados, de bourgeoisie die 

dweept met de Franse cultuur en zich naar de laatste Franse mode kleden. De meer politiek 

georiënteerde Afrancesado’s, voornamelijk staatsmannen aan het hof van verlicht despoot Carlos III, 

worden Ilustrados genoemd8.   

                                                           
3 De aard en doelstellingen van deze hervormingen worden uitgebreid besproken in Carr, op. cit., p. 60-72 

4 Carr, op. cit., p. 71 

5 Carr, op. cit., p. 69-70; Esdaile, op. cit., p. 21 

6 Carr, op. cit., p. 67 

7 Carr, op. cit., p. 69 

8 Een heldere en uitgebreide bespreking van de aard en evolutie van het Majismo en Afrancesamiento wordt gegeven in Albert Boimes 

sociologische benadering van de kunstgeschiedenis in het Napoleontisch tijdperk: Boime, Albert, Art in an Age of Bonapartism1800-1815, A 

Social History of Modern Art, Vol. 2, The University of Chicago Press, Chicago & London, 1990, p. 222-229 



In 1789, enkele maanden na de dood van Carlos III, die wordt  opgevolgd door zijn zoon Carlos IV 

(1788-1808), breekt in Frankrijk de Revolutie uit. Aan het Spaanse hof wordt het gevaar van het 

revolutionaire liberale gedachtegoed voor de grondvesten van het absolutistisch bewind in een klap 

duidelijk: de hervormingen worden stilgelegd en inquisitie en censuur draaien opnieuw op volle 

toeren9. Na de executie van Lodewijk XVI en de proclamatie van de Franse Republiek in 1792 belandt 

Spanje in een oorlog tegen de Franse Republiek. Het Spaanse leger – onvoorbereid omwille van het 

feit dat het zich door de jarenlange alliantie met Frankrijk enkel maar op overzeese dreiging hoefde te 

concentreren– lijdt een verpletterende nederlaag. Deze oorlog heeft ook een grote fiscale en 

economische impact op het Spaanse rijk, die in de komende jaren alleen maar zou verergeren10. Carr 

duidt aan dat de meeste Spanjaarden, ook de Afrancesados en  Ilustrados de terreur en de 

wreedheden die gepaard gingen met de Franse Revolutie, sterk veroordeelden. Zo zou Meléndez 

Valdes, een Spaans dichter die in de latere Onafhankelijkheidsoorlog zou collaboreren met de Franse 

bezetter in 1792 nog het volgende schrijven: 

Welke wreedheden! Welke horror! ... En te bedenken dat wij geïnteresseerd waren in 

dergelijke mensen. Laten wij beschaamd zijn over ons onvrijwillig bedrog en onze lessen 

trekken voor de toekomst11. 

In de daaropvolgende jaren belandt Spanje onder heerschappij van Carlos IV in een diepe interne 

crisis. De interne spanningen die zich de voorbije jaren hadden opgebouwd lopen hoog op, om in 

maart 1808, nog voor de aanwezigheid van de Franse troepen erkend wordt als bezetting, tot een 

climax te komen. Deze interne Spaanse crisis uit zich in de eerste plaats als een monarchiële crisis. 

Carlos IV toont zich eerder als een zwak monarch, en al gauw komt de feitelijke macht en het bestuur 

over Spanje officieus in handen van Manuel Godoy (1767-1851). Manuel Godoy, van relatief lage 

komaf en oorspronkelijk lijfwacht van de Koninklijke familie, profileert zich al snel als ‘lieveling’ van 

het koningspaar Carlos IV en Maria Luisa. In 1792 valt hem de spectaculaire promotie tot Eerste 

Minister te beurt12. De flamboyante Godoy geniet een sterke immorele reputatie en het gerucht gaat 

de ronde dat hij zijn positie dankt aan zijn vermeende verhouding met de Spaanse koningin. Godoy is 

progressief en reformistisch ingesteld, en radicaliseert – tot grote woede van de katholieke kerk en de 

                                                           
9 Carr, p. 72 

10 Esdaile, Charles, War and Politics in Spain, 1808-1814. The Historical Journal, 31, 2 (1988), p. 299-300 

11 Geciteerd in: Carr, op. cit., p. 73 

12 Esdaile, The Peninsular War: A New History, p. 10-11 



aristocratie - de centraliserende en rationaliserende hervormingspolitiek van Carlos III13. Na het 

herstel van de banden met Frankrijk in 1795 vindt de Franse verlichtingsideologie en het liberale 

gedachtegoed meer dan ooit ingang bij de intellectuele elite, met als gevolg dat de spanning tussen 

het toenemend verlangen naar een constitutioneel bestuur en het – vaak corrupte – absolutistisch 

bewind toeneemt14. Ondertussen stapelen ook de frustraties over de nefaste economische toestand 

en buitenlandse politiek zich op – anno 1808 is Spanje nagenoeg al zijn kolonies kwijt en de onvrede 

over het bestuur en de figuur van Godoy neemt toe15. Ook de lagere klasse neemt aanstoot aan 

Godoy: zijn immorele reputatie brengt volgens hen de monarchie ten schande.  Bovendien zet de 

doorgedreven culturele reformatie en rationalisatie  die zich uit in strenge voorschriften inzake 

klederdracht en het verbod op stierengevechten zetten kwaad bloed. Liberale maatregelen zoals het 

vrijgeven van de grondprijzen drijven vele boerenfamilies naar de stad, waar de marginaliteit 

toeneemt16. Tot overmaat van ramp krijgt Spanje in het begin van de negentiende eeuw te kampen 

met epidemieën, natuurrampen en hongersnood. 

De spectaculaire opgang en het bestuur van Manuel Godoy kristalliseert zich in vrijwel alle lagen van 

de bevolking tot een afkeer van diens persoon. Twee tendensen tekenen zich af onder de bevolking. 

Aan de ene zijde bevinden zich de reformisten en radicalen. Zij stellen de waarden van een katholieke 

samenleving als de pijlers voor een moderne staat in vraag en naar aanleiding van het 

bondgenootschap tussen Frankrijk en Spanje zullen velen onder hen – teleurgesteld in het bewind 

van Godoy – hun hoop gaan vestigen op Napoleon wat betreft de modernisering van de Spaanse 

staat17 . Aan de andere zijde van het spectrum bevinden zich de traditionalisten en conservatieven, 

voornamelijk clerici en aristocratie, die de oude machtsstructuur hersteld willen zien. Zij vinden 

aanhang in de lagere klasse, en spelen in op het ‘goddeloze’ aspect van de hervormingen, de 

immoraliteit van Godoy en de teloorgang van de Spaanse traditionele waarden. Clerus en aristocratie 

spannen samen met de jonge en jaloerse kroonprins Ferdinand, die zijn positie door Godoy ernstig 

bedreigd ziet. In Ferdinand VII zien de conservatieven de ultieme marionet die de fundamenten van 

het Ancien Regime en hun machtspositie binnen de samenleving zou herstellen. Een anti-Godoy 

campagne wordt op gang gebracht en het gerucht dat Godoy complotteert met de Franse 

                                                           
13 Esdaile, op. cit., p. 21 

14 Carr, op. cit., p. 73 

15 Carr, op. cit., p. 83 

16 Esdaile, op. cit., p. 19 

17 Carr, op. cit., p. 73 



ambassadeur om zelf officieel op de Spaanse troon plaats te nemen, wordt verspreid. Ferdinand VII  

wordt naar voor geschoven als ‘El Deseado’, de redder van de Spaanse glorie18. Het zijn echter de 

aanhangers van Ferdinand die als eersten naar de steun van Napoleon zullen hengelen19. Napoleon 

zelf voert een dubbele politiek: even wantrouwig als hen tegenover Manuel Godoy, laat hij het volk 

en de Ferandinos geloven dat hij aan hun zijde staat, maar in zijn plannen om Spanje te transfomeren 

tot een efficiënte satellietstaat ziet hij evenmin een rol toebedeeld aan de onbetrouwbare marionet 

Ferdinand 20. 

Op instigatie van de conservatieve fracties wordt het volk opgehitst tot  de Muiterij van Aranjuez : in 

de nacht van 17 op 18 maart 1808 bestormt een woedende menigte het Paleis van Aranjuez, waar op 

dat moment het koningspaar en Godoy verblijven. Godoy wordt gevangen genomen en Carlos IV 

wordt tot abdicatie ten voordele van zijn zoon Ferdinand gedwongen om het leven van Godoy te 

sparen21. De betekenis van de Muiterij van Aranjuez voor de grondvesten van de Spaanse monarchie 

kan nauwelijks onderschat worden: zij heeft op onweerlegbare wijze de macht van de onderdanen en 

de instrumentele waarde van de volksmassa aangetoond. De limieten van het bestuur worden 

duidelijk: de monarchie zou vanaf dan onmogelijk nog als absoluut kunnen worden beschouwd en 

zou in de toekomst moeten vechten voor de loyaliteit van het volk 22. 

Wanneer Carlos IV protesteert tegen zijn abdicatie, en zich in het voetspoor van Ferdinand eveneens 

tot Napoleon richt om hulp, beslist deze laatste in te grijpen en de situatie in zijn voordeel aan te 

wenden23: hij nodigt de Spaanse koninklijke familie uit in Bayonne (Frankrijk) onder het voorwendsel 

hen te helpen de geschillen uit te praten. Eenmaal in Bayonne, krijgt Napoleon Ferdinand zover dat 

hij de kroon teruggeeft aan zijn vader. Vervolgens overhaalt Napoleon Carlos IV om op zijn beurt – in 

ruil voor een royaal pensioen – te abdiceren, waarop Napoleon de Spaanse kroon doorgeeft aan zijn 

broer, Jozef Bonaparte. Het nieuws dat Spanje’s monarchen de kroon uit handen hebben gegeven 

heeft Madrid nog niet bereikt wanneer Napoleon opdracht zou gegeven hebben om ook de laatste 

leden van de koninklijke familie te evacueren naar Bayonne. Op dat moment leeft de waarnemende 

regering in Spanje nog steeds naar de instructies na die Ferdinand bij zijn vertrek naar Bayonne had 

                                                           
18 Esdaile, op. cit., p. 22-23 

19 Esdaile, op. cit., p. 24 

20 Esdaile, op.cit, p. 24 

21 Esdaie, op. cit. p. 33; Carr, op. cit., p. 84 

22 Esdaile, op. cit. p. 34-35 

23 Edaile, p. 14 



achtergelaten: het ten alle koste waarborgen van de goede relatie met de Franse aanwezigheid24. 

Wanneer op de ochtend van de tweede mei echter een zich voor het Koninklijk Paleis verzamelde 

massa getuige is van de evacuatie van de resterende leden van de koninklijke familie, breekt een 

volksopstand uit25. Hoewel de Spaanse troepen orders gekregen hebben zich afzijdig van de rellen te 

houden, zouden twee officieren, genaamd Daoiz en Velarde, zich ten koste van hun eigen leven in het 

strijdgewoel gemengd hebben en de opstandelingen voorzien hebben van wapens. In de straten van 

Madrid wordt gevochten tot in de vroege namiddag, tot de Franse troepen met behulp van de 

Spaanse overheid de opstand uiteindelijk onder controle krijgen. Een groot aantal rebellen wordt 

opgepakt en later op de avond en nacht van de tweede op de derde mei zouden meer dan 200 

burgers geëxecuteerd worden door de Franse troepen.  Naar de gebeurtenissen van twee en drie mei 

1808 wordt doorgaans verwezen onder de noemer 'Dos de Mayo'. 

'Dos de Mayo' zou al heel snel uitgroeien tot het symbool van patriottisme en het heroïsche volkse 

verzet tegen de Franse overheersing. Janis Tomlinson illustreert dit aan de hand van eigentijdse 

Spaanse pamfletten en herdenkingsteksten, waarin de Fransen worden beschreven als agressieve 

bezetters en de opstandelingen en slachtoffers van Dos de Mayo algemeen worden omschreven als 

nobele en onschuldige patriotten, die moedig revolteerden in naam van hun koning, vaderland en 

religie26. Tomlinson vergelijkt deze teksten met twee documenten uit het Madrileens stadsarchief, en 

komt tot de constatatie dat zich een transformatie in de perceptie van de gebeurtenissen heeft 

voorgedaan. Het eerste document waarmee Tomlinson deze hypothese onderbouwt is een verslag 

van de stadsraad in Madrid, gedateerd 1 mei 1808, waarin melding wordt gemaakt van de onrust 

over een groot aantal ‘lanterfanters’ die voor de Puerta del Sol lijken samen te troepen, en het grote 

aantal ‘outsiders’ die  in  Madrid arriveerden27. Tomlinson poneert de mogelijkheid dat deze 

individuen deelnamen aan de opstand de volgende dag. Vervolgens haalt Tomlinson een verslag van 

de Madrileense gevangenisdirecteur Bustamente aan, waarin deze getuigt van de massa-ontsnapping 

uit de gevangenis op 2 mei 180828. Volgens het verslag van Bustamente zouden de gevangenen (94 in 

totaal) ontsnapt zijn na het horen van de kreten 'Viva El Rey' en 'Mueran los Franceses’ in de straten 

                                                           
24 Carr, p. 86 

25 Charles Esdaile, op. cit, p. 37-40  

26 Tomlinson, p134, 136 & 137 

27 Tomlinson, p. 218, noot 4 geeft volgende referentie voor het document: Madrid, AHN, Consejo  de Castilla, Sala de Alcaldes y Cortes, 

1808, vol.2, folios 538, 541. 

28 Tomlinson, p. 218, noot 5 geeft volgende referentie voor het document: Madrid, AHN, Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes y Cortes, 

1808, vol. 2, folios 649-51; 639-41 



van Madrid. Bustamente zou verder getuigen hoe de gevangenen zich bij de opstandelingen 

vervoegden, en hoe hij zag dat de inwoners van het stadsdistrict de massa – ‘populacho’- wapens zou 

hebben toegegooid om zich te verdedigen tegen de Fransen. Op basis van deze documenten haalt 

Tomlinson het beeld van de nobele, patriottistische opstandelingen onderuit. Zij bevestigt daarmee 

dat Dos de Mayo 1808 in de eerste plaats beschouwd worden als een spontane volksopstand in de 

lijn van de Muiterij van Aranjuez, die zowel voor de Spaanse gezaghebbende instanties als voor de 

Franse troepen een bedreiging vormde. De ontkrachting van het revolutionaire aspect van beide 

volksopstanden gebeurt aan de hand van de rechtvaardiging van een opstand tegen ‘onterechte 

tirannie’: 

For many Spaniards, the brutal reprisals of the French on 2 May vindicated the treasonous 

mutiny of Aranjuez of March 1808 by proving that theirs was not an an ungodly revolution 

but a revolt against unjust tyranny. To absolve their actions, it was essential that the event 

be transformed: the French must be cast as invaders occupying Madrid by force (rather than 

in agreement with the Spanish monarchy and many members of the upper classes) and the 

insurgents must be portrayed as patriots, innocent of all wrongdoing29. 

Tomlinson bespreekt vervolgens de verdere evolutie van de perceptie van de historische feiten. Aan 

de hand van een publicatie ter gelegenheid van een herdenkingsplechtigheid van Dos de Mayo in 

Cádiz in 1810 besluit de auteur dat de opstand geleidelijk aan van secundair belang wordt geacht. In 

deze tekst wordt voornamelijk de bloederige Franse repressie; de afschuwelijke moord op de 

‘martelaren voor de onafhankelijkheid’ benadrukt30. Aan de hand van de eigentijdse beschouwingen 

van historicus, filosoof en politicus Antonio Capmany stelt Tomlinson vast dat Dos de Mayo al gauw 

zijn betekenis verkrijgt als het eerste wapenfeit in een oorlog die spoedig geïdentificeerd zou worden 

als een religieuze oorlog: 

You gave cries as Christians, and the unbelieving sons of Napoleon did not listen, but have 

heard them. Your affliction and helplessness increased the darkness of the night (…) And He 

said: I wil avenge you; and he has fulfilled his promise31. 

De rol van het Spaanse Katholicisme in de latere mobilisatie van het volk tijdens de 

Onafhankelijkheidsoorlog kan volgens Stanley Paine (1984) moeilijk overschat worden. In zijn 
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onderzoek naar de geschiedenis van het Katholicisme in Spanje definieert hij de 

Onafhankelijkheidsoorlog als een strijd die van in het begin op alle gebieden kon gepercipieerd 

worden als een ‘Heilige Oorlog’: 

Religious leaders throughout the country revived the traditional Spanish Ideology, calling 

upon the faithful to reaffirm Spain’s divine calling and resist the French at whatever cost. 

Monks, increasingly spurned during the preceding century’s parasitic and useless, played a 

prominent role, becoming prototypical leaders of a popular resistance, militarily as well as 

spiritually. There was apparently not a single province in all of Spain that did not produce at 

least one guerilla band led by a priest or monk32. 

De Onafhankelijkheidsoorlog zou uiteindelijk vijf jaar aaslepen en wordt doorgaans gepercipieerd als 

de niet aflatende strijd van het volk voor ‘Dios, Rey y Patria’ (‘God, de Koning en het Vaderland’)33. Op 

basis van archiefonderzoek en overgeleverde getuigenissen nuanceert Charles Esdaile deze visie 

ernstig: 

All too clearly, the guerillas were not the heroic defenders of the fatherland of legend. A complex 

phenomenon , they embraced a variety of forms and motivations, but it is evident that the rank and 

file, and even some of the leaders, were little interested in questions of ideology or patriotism.34 

Wanneer in 1813 de Fransen uiteindelijk definitief verdreven worden met behulp van de Engelsen, 

blijft het land verscheurd achter. De in 1814 gerestaureerde vorst Ferdinand VII zou de grondwet 

ingevoerd door Jozef Bonaparte afschaffen en een klopjacht inzetten op de ‘collaborateurs van de 

Onafhankelijkheidsoorlog.  

 

Francisco de Goya Y Lucientes  

Anno 1808 blikt Francisco Goya Y Lucientes – later zou hij het adellijke ‘de’ laten toevoegen aan zijn 

naam - terug op een succesvolle carrière als portret- en hofschilder in Madrid. Goya wordt geboren in 

1746 in het Aragonese dorpje Fuendetodos35. Hij voltrekt zijn leertijd in Zaragoza en brengt nadien op 

eigen initiatief een jaar in Italië door. In 1775 verhuist Goya samen met zijn vrouw Josefa Bayeu naar 
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Madrid, waar hij het grootste deel van zijn leven zal wonen. Daar gaat Goya aan de slag in de 

Koninklijke Manufactuur voor Tapijten. Hij staat er onder supervisie van zijn schoonbroer Francisco 

Bayeu (1734-1795) en de hofschilder Anton Raphael Mengs (1728-1779), boegbeeld van het 

neoclassicisme36.   

Spanje kent onder Carlos III een vrij grote artistieke tolerantie, getuige het feit dat naast Anton 

Raphael Mengs ook de oudere Giambattista Tiepolo (1696-1770), vertegenwoordiger van de late 

barok en rococo, als hofschilder voor Carlos III werkzaam is. Uit Goya’s tapijtontwerpen, zoals De 

Picknick (1775, Figuur 4) kunnen we afleiden dat hij zich eerder lijkt te vinden in de stijl van Tiepolo 

dan in het neoclassicisme van Mengs. Goya zal zich geleidelijk aan gaan profileren door in zijn 

ontwerpen, zoals de bovenvermelde Picknick nadrukkelijk te gaan vermelden dat het om eigen 

‘invención’ gaat37. Via Mengs legt Goya contacten aan het hof en in adellijke kringen. De kunstenaar 

geeft blijk van grote ambities wanneer hij na de dood van Mengs in 1779 vrijwel onmiddellijk naar 

diens functie aan het hof solliciteert38. Deze sollicitatie blijkt vruchteloos, maar het talent dat Goya 

tentoonspreidt in de vele portretten van de vooraanstaande Spaanse elite blijft uiteindelijk niet 

onopgemerkt, in 1786 wordt hij immers door Carlos III aangesteld als Hofschilder39. Pas dertien jaar 

later zou hij onder Carlos IV promoveren tot de felbegeerde titel van Eerste Hofschilder. Onder de 

heerschappij van de tripartite van Carlos IV, María Luisa en Manuel Godoy, komt Goya’s carrière tot 

volle bloei40.  Hun patronage leidt tot vele opdrachten, voornamelijk portretten, waaronder het 

beruchte portret van Carlos IV en zijn familie (1800-1801, figuur 5). Naast de leden van de Koninklijke 

familie zou Goya ook talloze vooraanstaande Ilustrados portretteren, waaronder staatsman - en 

Ilustrado - Gaspar Melchor de Jovellanos (1798, figuur 6). 

Stilistisch leunt Goya aan het einde van de achttiende eeuw zeer dicht aan bij de late barok en vooral 

bij de door hem bewonderde Diego Velázquez (1599-1660). In vele portretten die Goya maakt lijkt hij 

Velázquez soms ook letterlijk te citeren, een gegeven dat getuigt van Goya’s ambitie zich in te 

schrijven in de befaamde Spaanse traditie. Goya zou bijvoorbeeld vaak zichzelf opnemen in het 

portret, en de manier waarop hij dat in Carlos IV en zijn familie doet, leunt dicht aan Velázquez 

integratie van portret, zelfportret en narratief in Las Meninas (1656, zie figuur7) 41. In deze periode 

bouwt de kunstenaar ook zijn academische loopbaan uit: in 1795 wordt hij aangesteld als directeur 

van de afdeling Schilderkunst aan de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando in Madrid. In 
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1792 schreef Goya een brief naar de Academie, waarin hij zijn visie op kunst uit de doeken doet, en 

de steeds rigoureuzer wordende neoclassicistische onderwijs principes aanklaagt (zie hoofdstuk 4)42. 

Niet veel later valt Goya ten prooi aan een zware en mysterieuze ziekte, die hem stokdoof 

achterlaat43. Er wordt vaak gesuggereerd dat deze ziekte, en dat Goya vanaf dan doof door het leven 

ging, een grote invloed had op zijn oeuvre. 

Goya staat ook bekend als de uitvinder van de aquatint, een etstechniek die een aquareleffect 

produceert, waarmee hij in 1799 zijn befaamde etsenserie Los Caprichos (figuur 8-10) tot stand 

brengt. Los Caprichos is opgevat als een satirische reeks over de zeden in de late achttiende-eeuwse 

Spaanse samenleving en behandelt duidelijk ‘verlichte’ thema’s zoals opvoeding en antiklerikalisme.  

Werken als Los Caprichos en het – als een persiflage beschouwde - Portret van Carlos IV en zijn 

familie worden in naslagwerken vaak aangehaald om Goya’s beïnvloeding door de Verlichting en zijn 

kritische instelling ten opzichte van de Spaanse samenleving en de monarchie te illustreren44. Over 

Goya’s eigen politieke of maatschappelijke inzichten en overtuigingen in de context van het sociale en 

politieke turbulente Spanje rond de eeuwwisseling periode tasten we op basis van overgeleverde 

documenten of biografische gegevens echter volledig in het duister. Aan de hand van het grote aantal 

brieven dat van de kunstenaar bewaard bleef worden we niet veel wijzer45: zowel uit de formele 

brieven gericht aan verschillende instanties als uit de meer persoonlijke brieven kunnen we 

daaromtrent niets afleiden. 

In de literatuur rond Goya wordt dan ook vaak gepoogd deze kloof te dichten aan de hand van 

interpretaties van zijn oeuvre en biografische veronderstellingen. De vele Ilustrados die hij 

portretteerde in opdracht en de entourage waarin hij zich omwille van zijn beroep begaf, leiden tot 

veronderstellingen waarvoor geen feitelijk bewijs bestaat. In Gassier & Wilson lezen we bijvoorbeeld 

dat Goya ongetwijfeld dezelfde verlichte geschriften las als zijn entourage46. En in het naslagwerk van 

Janson& Janson lezen we over Goya’s politieke oriëntatie: 
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In the 1780’s (…) Goya became more of a libertarian (…) Goya surely sympathized with the 

French Revolution and not with the King of Spain.47 

In 1989 vindt in Madrid de tentoonstelling Goya and the Spirit of the Enlightenment plaats. Het 

voorwoord van de tentoonstellingscatalogus wordt aangevangen als volgt: 

Goya shared the Enlightenment’s preoccupation with reason and superstition, authority and 

emancipation, society and the individual. The liberal ideals of popular sovereignty, 

government by law, and freedom of expression (…) were held as well by Goya.48 

In de inleiding van deze catalogus nuanceert Alfonso Perez Sanchez meteen zelf deze verlichte en 

liberale claim van Goya, door aan te geven dat we niet over documenten beschikken die getuigen van 

eventuele politieke, ideologische of maatschappelijke preoccupaties van de kunstenaar, en dat 

bijgevolg geen definitieve claims kunnen gemaakt worden over Goya’s verhouding tot de Verlichting 

en het liberaal gedachtegoed, desondanks stelt Perez dat deze in een groot deel van zijn werk kan 

worden gedetecteerd49.  Perez beaamt ook dat uit Goya’s brieven dan weer wel heel duidelijk Goya’s 

professionele en materiële ambitie en aspiraties naar voor komen, en suggereert dat Zapaters neef 

eventueel de hand zou kunnen gehad hebben in een latere censurering van de correspondentie 

tussen Goya en Martin Zapater 50. 

Bijna onmiddellijk na de tentoonstelling in Madrid protesteert de kunsthistoricus Robert Hughes in 

een artikel in The New York Review of Books (1989), getiteld ‘The Liberal Goya’,  tegen dit eenzijdig 

beeld van Goya.  Hughes stelt dat het beeld dat in de tentoonstelling van 1989 gecreëerd wordt, dat 

van de liberale en uiterst kritische Goya te eenzijdig is. Hughes relativeert het liberalisme van Goya, 

dat volgens hem sterk verbonden is met het adaptatievermogen en ambities van de kunstenaar51. 

Over de opvatting van het Portret van Carlos IV en zijn familie zegt Hughes dat het hem 

onwaarschijnlijk lijkt dat de ambitieuze Goya zijn carrière in gevaar zou brengen door te gaan spotten 

met zijn opdrachtgevers52. In haar publicatie van 1992, Goya in the Twilight of the Enlightenment, 

voert Janis Tomlinson in het spoor van Hughes’ opmerkingen, een revisionistisch onderzoek naar 

Goya’s banden met de Verlichting. Tomlinson benadrukt het gebrek aan documenten die een 

benadering van Goya als liberale en verlichte criticus rechtvaardigen. Ze stelt de cirkelredenering van 
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biografische veronderstellingen omtrent Goya’s boekenkast en vriendenkring enerzijds en eenzijdige 

interpretaties van zijn oeuvre anderzijds aan de kaak en stelt een alternatieve manier voor om de 

kunstenaar te benaderen: 

The author’s voice – in Los Caprichos and in Goya’s oeuvre as a whole – is subsumed by a 

multitude of other voices: the traditions of art addressed, the personalities of the subjects 

portrayed, the projected desires of the patrons or intended public. The resultant polyphony 

remains to be explored53. 

Met deze benadering maakt de auteur duidelijk dat er bij de interpretatie van Goya’s oeuvre te 

weinig rekening gehouden wordt met de factor van patronage en publiek enerzijds, en Goya’s 

aanpassingsvermogen anderzijds. Sinds Tomlinsons deconstructie van de liberale en verlichte Goya 

wordt in de kunsthistorische literatuur eerder voorzichtig omgesprongen met de interpretatie van 

Goya’s biografie en persoon. In de catalogus van de recente tentoonstelling Goya, Redon, Ensor, 

Groteske Schilderijen (Antwerpen 2009) wordt nog eens benadrukt dat er geen feitenmateriaal 

bestaat dat het beeld van de subversieve hofschilder Goya, 

(…) die weliswaar voor het Spaanse hof, de adel en de kerk werkte, maar die in feite een 

overtuigd aanhanger zou zijn geweest van de verlichten politieke en filosofische idealen van 

zijn vrienden ilustrados en afrancesados, die bijgevolg een nauwelijks verdoken 

antimonarchist en antiklerikaal was, die daarom een subversief portret schilderde van zijn 

dwaze, hebzuchtige, wrede opdrachtgevers54. 

 

Goya’s Tres de Mayo 1808 komt tot stand in 1814, na de definitieve verdrijving van de Franse bezetter 

en op het moment dat de restauratie van Ferdinand VII in zicht is. Voor een beter begrip van de 

uiteindelijke betekenis en ontstaanscontext van Goya’s Tres de Mayo 1808 is het aangewezen Goya’s 

positionering, houding en oeuvre tijdens de Franse bezetting te duiden. 

Op het moment dat in Spanje Dos de Mayo plaatsgrijpt en de Onafhankelijkheidsoorlog uitbreekt, 

bevond de toen 62 jaar oude Goya zich naar alle waarschijnlijkheid in Madrid55. Kort voordien was 

Goya in opdracht van de Academie begonnen met een portret van de toen kersverse vorst Ferdinand 
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VII56. De Franse bezetting heeft tot gevolg dat Goya zijn werk aan dit portret stopzet. Pas begin 

oktober 1808, tijdens de kortstondige verdrijving van Jozef Bonaparte, de Rey Intruso, werkt Goya het 

portret af. De verf is echter nog niet droog of de kunstenaar verlaat Madrid voor Zaragoza op 

uitnodiging van generaal José Palafox (1776-1847): hij zou er de ruïnes van de stad gaan bekijken en 

onderzoeken. Generaal Palafox had op succesvolle wijze de verdediging van de stad Zaragoza tegen 

de Franse troepen geleid, en werd door Goya in 1812 vereeuwigd in een ruiterportret(figuur 11).   

Omstreeks 1810 begint Goya op eigen initiatief aan wat zou uitgroeien tot een van de mijlpalen van 

zijn oeuvre: een serie van 82 etsen, getiteld Fatales consequencias de la sangrienta guerra en España 

con Buonaparte. Y otros caprichos enfaticos (ca. 1810-1820)57. Deze serie werd pas in 1863 postuum 

gepubliceerd en zou onder de meer universele naam Los Desastres de la Guerra(figuur 12-18) 

wereldberoemd worden. De Desastres geven een pessimistische en cynische visie op de oorlog weer. 

Gruweldaden van zowel het Frans huurlingenleger als het Spaans volk worden in beeld gebracht en 

voorzien van ironische ondertitels. Uit de Desastres kunnen we weinig afleiden over Goya’s politieke 

overtuiging of aan wiens kant hij zou staan; wel is het aantal prenten waarin de wreedheden worden 

gepleegd door de Franse soldaten net iets groter dan omgekeerd. 

In het mysterieus schilderij Colossus (1808-1812, figuur 19) zien we een gigantische reus als een 

schim aan de hemel afgebeeld. Onder hem speelt zich in een soort van karavaan op het platteland 

uiterste chaos en paniek af. De kolos torent dreigend boven dit tafereel uit, maar wendt er zich 

tegelijkertijd van af. Geïnterpreteerd als een allegorie van de Onafhankelijkheidsoorlog wijst de 

eerder indirecte dreiging van de kolos op Goya’s identificatie met de Afrancesado’s die niet konden 

besluiten welke kant te kiezen in de oorlog58. In januari 2009, echter, zou het Museo del Prado via het 

persbureau Reuters bekend maken dat het niet meer gelooft in de attributie van De Kolos aan Goya, 

en dat het schilderij waarschijnlijk werd gemaakt door een leerling van Goya59. 

Naast de Desastres brengt Goya de oorlog ook nog op een andere manier in beeld: in een serie kleine 

panelen in olieverf, gedateerd 1810-1814, portretteert hij het volk – de lagere klasse – dat zich 

voorbereidt op de strijd. Een voorbeeld hiervan is De kruitfabriek in de Sierra (figuur 20). Het is 

verleidelijk om deze panelen op te vatten als een eerbetoon vol sympathie voor de strijdlust van het 

volk, en misschien was dat ook wel zo maar in een prent als Populacho (figuur 17) uit de Desastres 
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komt niettemin een heel ander beeld van ‘het gepeupel’ naar voor: zij gaan zich te buiten aan 

gruweldaden en lijken niet meer dan beesten te zijn. 

In hetzelfde jaar waarin hij de Desastres aanvangt, schildert Goya De allegorie van de stad Madrid 

(1810, figuur 21), waarin het portret van Jozef Bonaparte werd opgenomen. Dit portret associeert 

Goya voor het eerst officieel aan de Franse bezetter, hoewel de opdracht werd uitgeschreven door de 

Koninklijke Academie. Wanneer Jozef Bonaparte kortstondig verdreven wordt in 1812, zou Goya diens 

portret overschilderen met het woord Constitución. Wanneer Bonaparte terugkeert wordt zijn portret 

opnieuw opgenomen in het werk, om na de definitieve restauratie door Goya vervangen te worden 

door Ferdinands portret. Naast Jozef Bonaparte portretteert Goya – ook in opdracht - de Franse 

generaal Nicolas Guye (1810, figuur 18) en zelfs diens kinderen. 

Op 11 maart 1811 zweert Goya eeuwige trouw aan de Rey Intruso Jozef Bonaparte60. In datzelfde jaar 

zou Goya deel uitmaken van een commissie die instond voor de selectie van Spaanse kunst ter 

verscheping naar het Musée Napoleon in Parijs61. Als dank voor bewezen diensten ontvangt Goya in 

1811 een decoratie van de Koninklijke Orde uit handen van Jozef Bonaparte. 

Rond 1813 portretteert Goya dan weer de tegenpartij: in opdracht van de Engelse generaal 

Wellington schildert hij diens portret (1812-1814, figuur 22). Wanneer de Fransen definitief 

verdreven zijn zou hij opnieuw hengelen naar de patronage van Ferdinand VII (zie hoofdstuk 3), wat 

uiteindelijk lukt, ondanks zijn collaboratie met de Franse bezetter tijdens de oorlog wordt Goya na de 

oorlog opnieuw aangesteld als hofschilder.  

Op basis van de bekende gegevens en werken van Francisco Goya, is het heel moeilijk, zoniet 

onmogelijk,  conclusies te trekken omtrent de eigen visies van de kunstenaar. Op basis van de 

Desastres, die op eigen initiatief tot stand kwamen, kunnen we stellen dat de kunstenaar bovenal een 

pessimistische visie had over de oorlog. Niet zozeer in politieke, dan wel in humanistische zin. Goya 

collaboreerde dan wel met de Fransen, maar de kunstenaar gaan karakteriseren als een overtuigd 

Afrancesado lijkt een brug te ver en houdt geen rekening met Goya’s ‘readiness to manoeuvre’, die 

ons volgens Hughes moet aanzetten tot een zeker scepticisme wat betreft het toekennen van een 

eigen politieke visie aan zijn werken62. 
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De totstandkoming van Tres de Mayo 1808  
 

Alvorens in te gaan op de bekende historische gegevens omtrent de totstandkoming van Tres de 

Mayo 1808 moet in dit hoofdstuk eerst en vooral benadrukt worden dat Goya niet enkel de executies 

van de derde mei 1808 op doek heeft vereeuwigd, maar ook de voorafgaande strijd tussen de 

Spaanse burgers en de Franse Mamelukken heeft verbeeld. Beide taferelen zijn samen te zien in het 

Museo del Prado. Dos de Mayo 1808 (figuur 3) wordt opgevat als de ‘pendant’ van Tres de Mayo 

1808; in 1997 spreekt Ilse Krahl over beide taferelen als een ‘diptiek’63.  De historisch chronologische 

link tussen beide werken enerzijds, en de in de volgende hoofdstukken nader toegelichte 

iconografische en stilistische samenhang van Dos en Tres de Mayo rechtvaardigen deze benadering. 

We kunnen dan ook aannemen dat beide werken samen tot stand gekomen zijn. 

Een document uit het stadsarchief van Madrid, gedateerd 9 maart 1808, vertelt ons dat Don Luis de 

Borbón –regent van Spanje in afwachting van de terugkeer van Ferdinand VII - op 24 februari 1814 

een brief van Francisco Goya zou hebben ontvangen64. De  originele brief werd niet bewaard, maar 

volgens de geciteerde klerk getuigt Goya in deze brief van 'een brandend verlangen om de meest 

opmerkelijke en heroïsche taferelen van onze glorieuze opstand tegen de tiran van Europa met zijn 

penseel te willen vereeuwigen'. In dit document wordt verder ook meegedeeld dat Goya verwijst 

naar zijn beroerde financiële toestand, en bijgevolg de staat om geldelijke steun vraagt bij de 

uitvoering van zijn initiatief. Goya’s wens wordt met enthousiasme vervuld: in hetzelfde document 

wordt bevestigd dat de kunstenaar een maandelijkse vergoeding van 1.500 reales krijgt toegekend, 

bovenop een fonds dat de materiaalkosten moet dekken. 

Van het hierboven aangehaalde document, wordt in de literatuur algemeen en zonder de minste 

twijfel aangenomen dat het betrekking heeft op zowel Goya’s Dos de Mayo als Tres de Mayo 1808. Dit 

document is meteen ook het enige ons bekende eigentijdse document dat wordt opgevat als een 

verwijzing naar deze werken. Pas in 1834 wordt expliciet naar beide taferelen verwezen in een 

inventaris van de opslagplaats van het Koninklijk Museum dat vandaag bekend staat als het Prado. Tot 

op heden werd met betrekking tot dit document noch de authenticiteit van de geciteerde klerk, noch 

de inhoudelijke referentie naar Dos de Mayo en Tres de Mayo 1808 in de literatuur in twijfel 

getrokken. Dit is een frappante vaststelling, aangezien de originele brief niet bewaard bleef en de 

hierboven geciteerde zinsnede over Goya’s 'brandend verlangen' de enige is die ingaat op het 

onderwerp daarvan. Dit ene zinnetje vormt dus meteen ook de enige inhoudelijke link tussen het 
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document en de uiteindelijke taferelen. De assumptie van de link tussen beiden is aannemelijk en 

waarschijnlijk, maar wordt nergens in de literatuur verder verantwoord. In eerste instantie komt zoals 

boven vermeld, de verwijzing in deze brief overeen met het uiteindelijke onderwerp van Goya’s 

taferelen. Bovendien wordt duidelijk geïmpliceerd dat het gaat over het ‘vereeuwigen’ van meerdere 

taferelen, wat correspondeert met het bekende bestaan van minstens twee taferelen. Ten slotte is 

het waarschijnlijk dat het enorme formaat van Dos en Tres de Mayo erop wijst dat Goya’s taferelen in 

een meer officiële context  tot stand gekomen zijn, wat strookt met het richten van een brief aan het 

Regentschap. 

Wanneer we ervan uitgaan dat Goya in het document van 9 maart correct geciteerd wordt wat 

betreft zijn “brandend verlangen”, kunnen we – de ambigue gegevens over Goya’s houding tijdens de 

Onafhankelijkheidsoorlog in acht genomen – niet anders dan het strategische gehalte van Goya’s 

initiatief opmerken.  De kunstenaar moet zich ongetwijfeld bewust geweest zijn van zijn precaire 

positie met het oog op de restauratie van Ferdinand VII, die we even later bevestigd zien in het feit 

dat Goya wordt opgeroepen voor de onderzoekscommissie van het gerestaureerde regime te 

verschijnen. In de literatuur is men het erover eens  dat Goya’s initiatief als een politieke zet en een 

anticipatie op de mogelijke consequenties van zijn gedrag tijdens de oorlog kan worden beschouwd, 

waarmee de kunstenaar tracht zichzelf in een gunstig daglicht te stellen, waarschijnlijk ook met de 

hoop op verder patronage van Ferdinand VII. 

Wanneer we aannemen dat het document van 9 maart 1808 effectief betrekking heeft op de 

totstandkoming van Dos en Tres de Mayo 1808 dringt zich een tweede belangrijke bedenking op 

omtrent de totstandkoming van beide werken. Uit het document blijkt dat Goya geldelijke steun 

vraagt en ook ontvangt van de Spaanse staat. Deze subsidiëring werpt de vraag naar een meer 

genuanceerde interpretatie van Goya’s ‘initiatief’ op. De relevantie van deze vraag kan geïllustreerd 

worden aan de hand van een auteur als Werner Hofmann, die zijn analyse van Dos en Tres de Mayo 

1808 aanvangt met de volgende stelling: “As he was not working for any patron, Goya was free to 

tackle this subject from whatever angle he liked65” Als Goya financiële steun ontving en dus 

afhankelijk was van de staat voor de uitvoering van zijn initiatief, kunnen we dan nog poneren dat de 

kunstenaar over alle vrijheid beschikte? Is het niet meer gegrond Goya’s tweeluik te benaderen als 

een – weliswaar op eigen initiatief tot stand gekomen – opdracht? Deze benadering biedt mijn inziens 

een betere invalshoek voor een interpretatie van de betekenis van Goya’s El Tres de Mayo. In de 

literatuur wordt bij de interpretatie van Dos en/of Tres de Mayo 1808 echter zelden dieper ingegaan 

op dit gegeven. 
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Een gelijkaardige bedenking ligt echter wel aan de basis van de hypothese die Jeannine Baticle in 

1980 formuleert. Baticle gaat, in het kader van het feit dat Goya zijn verlangen kenbaar maakt aan de 

officiële instanties en hierin financieel door hen gesteund wordt, op zoek naar een mogelijke 

doelstelling voor Goya’s taferelen66. De auteur begint met aan te geven dat in het document van 9 

maart 1808 niet gespecificeerd wordt of Goya dan wel het Regentschap in stond voor de specifieke 

keuze van de gebeurtenissen van Dos de Mayo 1808 als onderwerp van Goya’s taferelen, en stelt 

vervolgens dat de beslissing die het Regentschap nam om dat jaar (1814) voor het eerst de 

herdenking van Dos de Mayo 1808 in Madrid te laten plaatsgrijpen, van belang moet zijn geweest in 

de selectie van Goya’s onderwerp67. Baticle benadrukt het historische en politieke belang van een 

dergelijke herdenkingsactiviteit en acht het plausibel dat Goya’s werken tot stand kwamen met het 

uitdrukkelijke doel publiek tentoongesteld te worden tijdens de herdenking van Dos de Mayo 1808. 

Baticles hypothese klinkt heel aannemelijk en wordt door de meeste auteurs gevolgd. In navolging 

van Janis Tomlinsons opmerking in 1992, is het echter van belang te benadrukken dat – hoe plausibel 

ook - het in dit geval nog steeds om een hypothese gaat, die vooralsnog door geen enkel historisch 

document wordt gestaafd68. Het is belangrijk dit te vermelden, ook omdat Baticles hypothese 

duidelijk aan de basis ligt van de vrij gangbare veronderstelling dat Goya beide taferelen op minder 

dan twee maanden tijd zou hebben afgewerkt. 

 

Kunsthistorische Context 
 

Goya’s Tres de Mayo 1808 kwam zes jaar na de historische gebeurtenissen tot stand. De kunstenaar 

brengt dus een contemporaine politieke gebeurtenis in beeld. Anno 1814 is dit een nieuw gegeven 

binnen de Spaanse schilderkunst traditie, met uitzondering van één precedent: Diego Velázquez’ 

tweehonderd jaar eerder geschilderde De overgave van Breda (1634-1635, figuur 23). Met 

uitzondering van dit werk beperkt de academische traditie van het historiegenre in Spanje zich tot 

onderwerpen uit de bijbelse, mythologische of oude geschiedenis van Spanje. Goya is de eerste 

kunstenaar binnen de Spaanse traditie die de turbulente politieke realiteit  van zijn tijdperk vertaalt 

naar het grote doek. In de rest van Europa ontstond de tendens om de hedendaagse politieke 

geschiedenis op te nemen in de schilderkunst echter al veel eerder. In zijn befaamde essay The 

Revolution of History Painting uit 1938  bespreekt  Edgar Wind hoe kunstenaars als John Singleton 

Copley (1738-1815), Benjamin West (1738-1820) en even later ook Jean Louis David (1748-1825) al in 
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de tweede helft van de achttiende eeuw gaan experimenteren met de incorporatie van eigentijdse 

geschiedenis in de schilderkunst. Deze evolutie vindt plaats onder toenemende pattriottistische 

tendenzen en de behoefte aan het documenteren van de turbulente gebeurtenissen en evolutie in de 

late achttiende eeuwse samenleving. Dat het tot Goya’s Dos en Tres de Mayo 1808 duurt vooraleer 

deze evolutie zich ook in Spanje laat gelden heeft waarschijnlijk grotendeels te maken met de 

weerstand waar zij binnen de academische traditie mee geconfronteerd werd. Ook aan de Franse en 

Engelse academies wordt de contemporaine geschiedenis lange tijd te min geacht als onderwerp van 

de ‘edele’ schilderkunst. In deze landen ontplooit de vertakking van het genre zich dan ook 

aanvankelijk buiten het ‘officiële circuit’: kunstenaars werken veelal voor private opdrachtgevers of 

stellen tentoon in private galerijen of de zogenaamde ‘salons’69.  In Spanje ontbreekt het echter aan 

de traditie van een dergelijk ‘alternatief’ kunstcircuit: kunstenaars zijn grotendeels afhankelijk van het 

hof en de geïnstitutionaliseerde academische traditie, en hebben niet veel vrijheid om te 

experimenteren met de nieuwe seculiere tendensen binnen de historieschilderkunst70. 

De incorporatie van de eigentijdse geschiedenis introduceert een nieuwe protagonist, de seculiere 

held, in de schilderkunst. In het zoeken naar aansluiting met de academische traditie worden deze 

helden vaak weergegeven binnen een narratieve of compositionele structuur die refereert aan de 

bijbelse of klassieke lamentatie71. Het vroegste voorbeeld hiervan is Benjamin Wests’ De Dood van 

Generaal Wolfe (1771, figuur 24). In dit werk wordt het hoofdpersonage, generaal Wolfe, afgebeeld in 

een houding die expliciet verwijst naar de religieuze iconografie. Een later voorbeeld hiervan zien we 

terug in Jacques – Louis Davids’ De Dood van Marat (1793, figuur 25). Ook hier zien we in Marats 

houding een duidelijke verwijzing naar het martelaarschap van Christus. Marats dode lichaam baadt 

in een mystiek licht, bijna ongeschonden hoewel hij met een slagersmes brutaal werd afgeslacht. De 

gruwelijke feiten en de hang naar het documenteren van de eigentijdse gebeurtenissen worden 

duidelijk overstegen door de implementatie van een hogere moraal: het historiegenre ontplooit zich 

tot meerdere eer en glorie van de seculiere held. Het kunstwerk fungeert in onmiddellijke dienst van 

een eigentijdse politieke zaak72. Deze evolutie komt in Frankrijk tot een hoogtepunt onder de 

heerschappij van Napoleon. Jacques Louis David wordt aangesteld als officieel ‘hofschilder’. Een van 
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Naopoleons eerste wapenfeiten als consul was een verpletterende overwinning in Italië. Davids 

eerste opdracht voor het nieuwe Consulaat is het vastleggen van een symbolisch moment in deze 

gedenkwaardige militaire gebeurtenis: Napoleon steekt de Alpen over (1800-1801, zie figuur 26). 

Wetende dat Napoleon oorspronkelijk op een veel minder glorieuze ezel in plaats van een paard de 

Alpen overstak, illustreert dit werk op treffende wijze het aspect van politieke mythologisering in de 

schilderkunst73. Onder Napoleon fungeert de historieschilderkunst  als zuivere propaganda voor zijn 

leiderschap, met de intentie het publiek te overtuigen van de miraculeuze werkelijkheid  van 

Napoleons overwinningen74. Even later neemt Baron Jean Antoine Gros (1771-1835) de fakkel over 

van David. Met Gros begint de beeldvorming in de kunst gaandeweg te getuigen van een grotere zin 

voor realisme. Hoewel  een werk als De Slag bij Aboukir (1808, figuur 27) nog steeds kan opgevat 

worden als zuivere propaganda voor Napoleon en het keizerrijk, zien we dat de kunstenaar meer oog 

krijgt voor de grauwe werkelijkheid. De grote epische doeken die de Napoleontische oorlogsvoering 

in beeld brengen,  worden door Rosenblum omschreven als: 

 (…) the proper mixture of authentically grim fact and nationalistic fiction that might continue 

to persuade spectators at home that the means of war and the rhetoric of painting were 

compatible, and that patriotic goals could compensate for the particular truths of individual 

lives lost in battle.75 

In 1814 schildert Goya Tres de Mayo. Een eerste blik op het werk maakt onmiddellijk het grote 

verschil duidelijk met de hierboven besproken werken en de evolutie, tendensen en conventies van 

het historiegenre in het begin van de negentiende eeuw. Goya’s protagonist is geen seculiere, 

bekende held zoals Marat er een was. De geknielde man in het sjofele witte hemd is echter een 

anonieme burger, vermoedelijk  van lage komaf. Hij is duidelijk het hoofdpersonage in een 

dramatische gebeurtenis. Ook Goya maakt van zijn protagonist een martelaar: zijn houding doet 

denken aan die van Christus aan het kruis en zijn handen dragen onmiskenbare stigmata76 (figuur 28). 

Toch zien we bij Goya’s martelaar niet de bijna goddelijke idealisering optreden die Davids Marat te 

beurt viel. Het lot van Goya’s martelaar, besloten in het kadaver van zijn voorganger, ziet er veel 

minder fraai uit dan het vrijwel onbesmeurde en gracieus over het bad gedrapeerde lichaam van 
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Marat. De protagonist kijkt met open ogen zijn dood tegemoet, maar zijn blik verraadt aardse angst 

en ongeloof, geen berusting in het hogere, patriottistische doel van zijn dood. Zijn lotgenoten staan in 

alle bochten gewrongen, hun lichaamshouding en gezichtsexpressie geven uiting aan intense emoties 

van wanhoop, wroeging, angst en ongeloof. Ze zijn helden voor het vaderland, maar worden 

allerminst geheroïseerd.   

Vanuit een sociologische invalshoek bespreekt Albert Boime in 1990 Goya’s anonieme, 

ongeïdealiseerde en onheroïsche helden (“anti-helden”) als nieuwe personages in de schilderkunst 77.  

Boime benadrukt dat deze vernieuwing zijn betekenis genereert aan de specifieke context van de 

Napoleontische oorlogen:   

Active resistance to Napoleon was often local, peasant and clerical (…) In  Spain and 

elsewhere nationalism played a major role in mobilizing popular enthusiasm (…) His 

[Napoleon] entanglement in Spain encouraged  rebellions in other countries. Thus by the end 

of the empire, when Goya painted his picture , the role of the “people” began to be 

celebrated in high art in the form of the Crowd, the Unsung Victim, and the Anonymous 

Protagonist.78 

De zin voor realisme waarmee Goya zijn onderwerp benadert, de nuchtere, aardse tragiek en de 

directheid die hij in het tafereel van Tres de Mayo verwerkt, betekent niet enkel een inhoudelijke 

breuk met het genre van de historieschilderkunst. Zij gaat als bijna vanzelfsprekend gepaard met de 

brutaliteit die Goya stilistisch in het schilderij legt. De verf is met brede stroken aangebracht, ruw en 

agressief, net als het beeld. 

Een brief van Goya kan opgevat worden als een aanklacht tegen het neoclassicisme en haar invloed 

op het onderwijs aan de Koninklijke Academie. In dezelfde lijn benadert Janis Tomlinson ook Goya’s 

Tres de Mayo als een anti-neoclassicistisch manifest, in een periode dat het neoclassicisme steeds 

populairder wordt in Spanje. Vanaf de 19e eeuw zouden Spaanse kunstenaars naar Parijs trekken om 

er in de leer te gaan bij Jacques-Louis David. Onder het gerestaureerde regime van Ferdinand VII zou 

het neoclassicisme vervolgens de representatieve stijl worden, vertegenwoordigd door de 

belangrijkste hofschilder José Aparicio (1773-1838). Aparicio’s De Glories van Spanje (1814, figuur 29) 

wordt door Tomlinson beschouwd als de neoclassicistische equivalent van Goya’s Tres de Mayo. 
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In deze context is ook het verband van Tres de Mayo 1808 met haar pendant Dos de Mayo 1808 

relevant. Dos de Mayo toont de strijd tussen de opstandelingen en de Franse Mamelukken. Qua 

onderwerp en iconografie laat dit werk zich enigszins inschrijven in de traditie van de battlefield 

painting. Wanneer we Goya’s Dos de Mayo zien, associeren we dit tafereel meteen met andere 

artistieke verbeeldingen van de strijd. De dynamiek in de weergave van de strijd doet denken aan 

bijvoorbeeld De Kindermoord van Betlehem (1639, figuur 30) van Rubens. Goya wijkt ook hier reeds 

af van de gangbare normen in de battlefield painting: geplaatst naar het bovenvermelde De Slag bij 

Aboukir (1808) zien we dat Goya geen duidelijk onderscheid maakt tussen de ‘goede’ en ‘slechte’ 

partij. De Spaanse opstandelingen gaan als waanzinnige gekken te keer en worden allerminst 

verheroïseerd. Toch plaatst Dos de Mayo zich nog herkenbaar in de kunsthistorische context, terwijl 

Tres de Mayo 1808 als ‘hors categorie’ kan worden opgevat. In hun hoedanigheid van tweeluik, wordt 

op deze manier de artistieke en kunsthistorische betekenis van Tres de Mayo 1808 expliciet 

gevisualiseerd door Goya. 

 

Artistieke bronnen en genese 
 

In het vorig hoofdstuk werd de relatie van Goya’s tweeluik met de contemporaine traditie van de 

historieschilderkunst  besproken.  Hoewel bepaalde tendenzen  uit deze traditie door Goya in Spanje 

voor het eerst vertegenwoordigt worden, bleek ook dat Goya in Tres de Mayo qua iconografische en 

formele uitwerking van zijn onderwerp quasi volledig breekt met de heersende conventies. De 

zoektocht naar mogelijke artistieke bronnen binnen deze traditie lijkt voor Tres de Mayo dan ook niet 

evident te zijn. Robert Hughes haalt Velazquez’ De Overgave van Breda (figuur 23) aan – dat bijna 

200 jaar eerder tot stand kwam - en ziet een echo van de palisades in Goya’s weergave van de 

geweerlopen79. Deze vergelijking komt echter zeer vergezocht over en wanneer we beide werken in 

beschouwing nemen80,  lijkt het onwaarschijnlijk dat Goya – zoals hij eerder deed met het Portret van 

Carlos IV en zijn familie (figuur 5) – aansluiting zoekt bij de beeldtaal van Velázquez. 

Het vernieuwende karakter van Tres de Mayo in het genre van de historieschilderkunst bleek in 

vroegere literatuur en overleveringen vaak een aanleiding te zijn om de mythe van het creatief genie 

naar ongekende hoogtes te voeren. Zo meent Laurent Matheron, een van de vroegste biografen van 

Goya, te weten dat de kunstenaar voor een toeschouwende menigte zijn zakdoek in de modder zou 
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hebben gedipt en tegen een muur van het Prado zou hebben aangegooid, en op deze manier gestalte 

gaf aan de taferelen die hij nadien op doek zou zetten81.  Een andere legende verhaalt hoe Goya de 

gebeurtenissen gadesloeg met behulp van een telescoop, en zich even later samen met zijn tuinman 

naar de plaats van onheil begaf, om onmiddellijk aan het schetsen te gaan82.   

In zijn artikel ‘Imagery and Art in the Romantic Period’ (1949) tracht E.H. Gombrich de  mythe van het 

genie dat ‘schildert wat hij ziet en nieuwe vormen uit het niets creëert’ te ontkrachten83.  Gombrich 

onderzoekt het verband tussen het populaire genre van de prentkunst en de Romantische 

schilderkunst Met betrekking tot Goya’s Tres de Mayo 1808 verwijst de auteur naar het iconografisch 

verband met de anti-napoleontische prenten van de Engelse graveur R.K. Porter (zie figuur 31), die 

ook in Spanje werden verspreid door de Engelse troepen84. Sinds het verschijnen van Gombrichs 

studie is men het er in de literatuur over eens dat de voornaamste iconografische bronnen voor 

Goya’s Tres de Mayo 1808 in de prentkunst moeten worden gezocht. Sindsdien werden talloze 

studies gepubliceerd waarin ook andere prenten dan deze van Porter naar voor werden geschoven 

als mogelijke bronnen voor Tres de Mayo 1808. De publicatie van Jan Bialostocki (1988) illustreert de 

gangbaarheid van de executie-iconografie in de prentkunst85.  

Onafhankelijk van elkaar schuiven Jeannine Baticle ( 1981) en Anthony Lacy Gully (1983) de meest 

overtuigende iconografische bron voor Tres de Mayo 1808 naar voor86. De prent van Miguel 

Gamborino, Los Religiosos fusilados en Murviedro (1813, fig.32), lijkt door Goya bijna letterlijk 

geciteerd te worden in Tres de Mayo 1808. Baticle beargumenteert aan de hand van Goya’s 

veelvuldige sociale en artistieke banden met  Valenciaanse middens dat de kunstenaar deze prent 

met zekerheid moet hebben gekend87. Gully verdiept zich ook in het inhoudelijk verband tussen de 
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prent en Goya’s werk: hij wijst erop dat de verdediging van het stadje Murviedro de patriottistische 

bijnaam ‘Dos Mayos’ werd gegeven, als een eerbetoon aan het eerste en belangrijkste protest tegen 

de Napoleontische overheersing88. Gully gaat ervan uit dat Goya zich bewust was  van het verband 

tussen de executies in Murviedro en deze in Madrid,die hij tot uiteindelijke onderwerp nam. Beide 

auteurs benadrukken de uitvergroting en de zin voor dramatiek waarmee Goya deze iconografische 

bron transponeert naar zijn Tres de Mayo 1808. 

Volgens Janis Tomlinson is de vraag naar welke prent nu juist Goya’s bron van inspiratie is geweest, 

ondergeschikt aan het formuleren van een antwoord op de vraag waaróm hij zich tot dit genre 

wendde. Tomlinson interpreteert Goya’s referentie naar de prentkunst als een middel om zich tot 

een groter publiek te richten89. De hypothese van Baticle in acht genomen, dat Goya’s werken tot 

doel hadden voor een groot en volks publiek te worden geëxposeerd (zie hoofdstuk 3), zou deze 

motivatie wel eens kunnen kloppen. 

Vanuit het perspectief van de Romantische tijdsgeest en de rol van prentkunst in de samenleving 

formuleert ook Gombrich belangrijke factoren die een context creëren voor Goya’s bronnen: de 

prentkunst fungeert namelijk als een medium waarin de impact van contemporaine politieke 

gebeurtenissen op het gewone volk, in het dagelijkse leven werd verbeeld90. Vaak gebeurde dit op 

satirische wijze of middels metaforen en beeldspraak, zoals in Goya’s eigen Caprichos uit 1799.  In 

Desastres de la Guerra, dat omstreeks dezelfde periode tot stand kwam als Tres de Mayo 1808, zien 

we dezelfde tendenzen. De setting voor het eerste deel van deze serie – het deel dat specifiek de 

oorlog behandelt – bestaat uit de Madrileense straten. De personages zijn anonieme burgers en 

Franse soldaten. In een aantal prenten uit de Desastres zien we dat Goya ook zelf experimenteert 

met het iconografisch thema van de executie (figuur13-15). 

Als het bestaan van vier taferelen klopt, zouden we kunnen stellen dat Goya ook het seriële formaat 

van de prentkunst heeft overgenomen. Tomlinson verwijst naar Goya’s serie van kleine panelen 

waarop de ontmaskering en arrestatie van de beruchte bandiet Maragato wordt verhaald (figuur 33), 

waarvoor werd aangetoond dat de kunstenaar zich ook hier op de prentkunst heeft gebaseerd91. 

Goya brengt het verhaal van Maragato als een soort filmische sequentie in beeld. De manier waarop 

de kunstenaar omgaat met de factor ‘tijd’, vertoont inderdaad sterke gelijkenissen met de relatie 
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tussen Dos en Tres de Mayo: ook hier splitst Goya het verhaal op en geeft hij het geheel in 

afzonderlijke, chronologische sequenties weer. Tomlinson beargumenteert dat Goya’s composities 

eveneens lijken eveneens geconcipieerd te zijn vanuit de intentie deel uit te maken van een groter 

geheel, waarbij Tres de Mayo het finale ‘rustpunt’ inhoudt92.   

Het oorspronkelijk bestaan van vier taferelen werd in vroegere literatuur reeds gesuggereerd. José 

Caveda, lid van de Koninklijke Academie, vermeldt in zijn memoires (1867) “vier scenes over de 

tweede mei” in zijn opsomming van Goya’s werken in Madrid93.Ook Christóbal Férriz, een schilder en 

Goya verzamelaar, zou beweerd hebben dat op nog twee andere panelen de opstand aan het 

koninklijk Paleis en de verdediging van de wapenbarakken werd getoond94. Naast deze bronnen haalt 

Tomlinson het precedent van Tomás López Enguidanos (1773-1814) aan, een graveur die de 

gebeurtenissen van Dos de Mayo in vier taferelen verbeeldde (fig. 34-37). Vervolgens 

beargumenteert de auteur het oorspronkelijk inbegrip van twee andere taferelen aan de hand van 

‘omstandigheidsbewijs’. De opstand aan de Puerta del Sol was namelijk slechts één van de vele 

gewelddadige confrontaties die op twee mei 1808 plaatsgrepen in het centrum van Madrid, en de 

keuze voor enkel en juist deze opstand zou volgens Tomlinson getuigen van een a-historische 

prioriteit. 

Met betrekking tot de genese van Dos de Mayo en Tres de Mayo 1808 werpt F.D. Klingender in 1946 

een interessante parallel met het contemporain theater op95. In januari 1814 – kort voordat Goya zijn 

brief aan het Regentschap schrijft - vindt de herneming van een gevierd toneelstuk uit 1808 plaats: 

‘El día Dos de Mayo de 1808 en Madrid’ van Francisco de Paula Martí (1761-1827). De personages 

bestonden, naast de bekende figuren van Daoiz en Velardes, voornamelijk uit gewone burgers uit de 

werkende - en middenklasse. De hoofdrol in dit stuk, de volkse held Sebastian, werd gespeeld door 

de bekende acteur Isidoro Maíquez, die eerder door Goya geportretteerd werd. Heel interessant met 

betrekking tot Tomlinsons hypothese is dat volgens Klingender in dit stuk opnieuw vier taferelen 

worden uitgebeeld, uitgewerkt in vier verschillende topografisch realistische decors96.  Klingender 

benadrukt het documentaire realistisch karakter van dit stuk. Hij vergelijkt dit aspect van het Spaanse 

theater met de contemporaine schilderkunst en stelt dat in beide genres het classicisme een 
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ondergeschikte rol speelde als propagandamedium. Klingender concludeert dat Goya’s tweeluik 

zowel in onderwerp als formeel correspondeert met ‘El día de Dos de Mayo de 1808 en Madrid97.  

Het is niet zeker of Goya ook daadwerkelijk de opvoering van de Paula Marti’s stuk heeft bijgewoond. 

Toch is de parallel die Klingender aanhaalt opmerkelijk, en illustreert zij op zijn minst de artistieke 

context en tijdsgeest waarin Goya’s werk tot stand kwam.  

 

Betekenis en interpretatie 
 

In het kader van het historisch onderzoek naar de gebeurtenissen en de perceptie van Dos de Mayo, 

kunnen we, in navolging van Janis Tomlinson, stellen dat Goya zich met Tres de Mayo 1808 inschrijft 

binnen de traditionele perceptie van de slachtoffers als martelaars voor het vaderland en het 

catholicisme: 

Spain’s ultimate victory over Napoleon confirmed divine favor and vindicated the martyrs of 

2 May. The religious connotation of their deaths is clearly alluded to in the Third of May 

1808, as the man about to be shot stands in a position reminiscent of the crucified Christ, the 

flesh of his hands punctured by stigmata.98 

De perceptie van de gebeurtenissen van Dos de Mayo is, zoals in het onderzoek naar de historische 

context werd vastgesteld, sterk gelinkt aan het herstel van de orde en uiteindelijk ook aan het herstel 

van de monarchiële macht in het Spaanse rijk. Vanuit deze optiek benadert Janis Tomlinson Goya’s 

Dos en Tres de Mayo 1808 als ‘paintings intended to glorify the restored regime’ (tomlinson 1992). 

Deze stelling is ietwat ongelukkig genuanceerd. Goya probeert 

In Murray’s Encyclopedie (2006) lezen we dat Goya’s Tres de Mayo tot op heden beschouwd wordt 

als een eerbetoon aan het pattriottistische volkse heroisme, ondanks het historisch revisionisme van 

auteurs als Janis Tomlinson. Murray wijst verder op de zekere wrangheid en – in ?? woorden - zelfs 

ironie waarmee Goya bepaalde religieuze elementen verwerkt om tot een martelaarsbeeld te 

komen. Dat het revisionistisch historisch onderzoek van Tomlinson van essentieel belang is om de 

context van de totstandkoming van Tres de Mayo te begrijpen, staat buiten kijf. In Murray wordt 

echter gesuggereerd dat de historische transformatie van de perceptie van Dos de Mayo 1808 op 

zich  bewust in het beeld werd verwerkt. Met andere woorden, Murray suggereert mijn inziens de 
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mogelijkheid dat Goya dit gegeven becommentarieert in Tres deMayo 1808. Deze redenering komt in 

eerste instantie verleidelijk over, maar is – juist in het licht van het recente revisionistisch onderzoek 

– onwaarschijnlijk en een brug te ver. Tomlinson zelf trekt op geen enkel moment deze conclusie: zij 

schetst de context voor de gebeurtenissen en beschouwt ook Goya’s Tres de Mayo als een 

participatie aan de historische transformatie: “In haar publicatie bespreekt Tomlinson nergens  de 

manier waarop Goya nu juist de religieuze elementen transponeert in zijn martelaarsbeeld.  Zowel 

Nordström als Tomlinson  besteden geen aandacht aan de gelaagdheid waarmee Goya religieuze 

elementen transponeert en incorporeert , en de onmiskenbare spanning die uit Goya’s adaptatie van 

de religieuze beeldtaal naar voor komt. In zijn studie Das Sentimentalische Bild (1993) doet Werner 

Busch dit wel. “Wir realisieren die christliche Figuration und ihre zugehörigen Bedeutungsgehalte von 

Gethsemane und Kreuzigung, wir sehen sie aber eingefügt in einen zusammenhang, der die 

christliche Konsequenz, die Erlösung, verweigert (…) Die Konfrontation  von neuem Kontext in neuer 

Behandlungsweise und alter Bedeutung bleibt als Spannung im Bild bestehen.99”  In het beeld uit zich 

volgens Busch deze spanning door de afwijking van de traditionele weergave van anatomie, 

perspectief en tijdsverloop. 
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Deel 2  Guernica 
 

Picasso’s Guernica 
 

Het begrip overweldiging lijkt te zijn uitgevonden voor wat de beschouwer overkomt bij een eerste 

confrontatie met Picasso’s Guernica. Een enorm doek dat volledig in een zwart-wit kleurenpalet is 

uitgewerkt straalt een gevoel van chaos en paniek op ons af, als in een apocalyptische nachtmerrie. 

Er lijkt enorm veel te gebeuren in het beeld, dat talrijk bevolkt wordt door raadselachtige personages 

als een paard, een stier en een soldaat. Onder onze ogen lijkt zich een immense tragedie te 

voltrekken. Maar wat gebeurt er precies? We zien centraal in dit tafereel een paard dat zich in een 

pijnlijke doodsstrijd lijkt te bevinden. We zien een gefragmenteerde, archaïsch aandoende krijger, 

het mes in de afgerukte arm. Hij lijkt eerder  een stukgevallen standbeeld dan aan een dode mens te 

zijn. Een vrouw komt aangestrompeld, haar gigantisch misvormde knie en gebukte houding doen 

vermoeden dat ze gewond is. Achter haar gaat een andere vrouw in vlammen op. Het minuscule 

open raampje boven haar kan slechts een klein platfom voor haar hupkreten zijn. Schreeuwen is iets 

wat bijna elk personage in dit tafereel lijkt te doen. Elke mond is open, en elk  hoofd wijst in de 

richting van één personage: de stier. Deze staat als het ware onbewogen in het hele tafereel: hij is 

niet gewond, lijkt robuust overeind te blijven in het drama dat zich voltrekt, terwijl hij het enige 

personage is dat recht voor zich uit de toeschouwer lijkt aan te kijken. Zijn onbewogen, zelfs ietwat 

dreigende aanwezigheid creëert een enorm mysterie in het tafereel. Naast de stier nemen we een 

duif waar. Vlak onder de stier zien we een vrouw, als een Pièta met haar dode kind in de armen, het 

hoofd wanhopig omhoog gericht. De scene wordt aanschouwd door een vrouw die het hoofd door 

een open venster steekt: als om te zien wat zich afspeelt strekt zij een arm uit en licht het tafereel bij 

met een olielamp. Deze is meteen de enige functionerende lichtbron in het beeld. Het is deze vrouw 

die de nachtmerrie voor ons zichtbaar maakt. Vlak naast de olielamp, centraal in beeld, lijkt zich een 

modernere lamp te bevinden: een elektrisch peertje in een soort lichtbol die aan een oog doet 

denken. Deze lamp geeft echter geen licht af. De ruimte waar deze scene zich voordoet is moeilijk te 

definiëren. Afgaande op bepaalde elementen zouden we kunnen aannemen dat deze zich in een 

interieure ruimte voltrekt. Indicaties daarvoor zijn het kleine venstertje boven de vrouw die in 

vlammen opgaat, de opening waardoor de vrouw met de lamp naar binnen kijkt, de tafel die zich 

naast de stier bevindt. 

Picasso noemde zijn ‘magnus opus’ Guernica. Guernica zou uitgroeien tot een icoon van de twintigste 

eeuw. Het werk is maar liefst 7, 76 meter lang en 3, 49 meter hoog. Guernica bevindt zich  heden in 

het Reina Sofia Museum te Madrid. 



 

Historische context 
 

Op maandag 26 april 1937, rond kwart na vier in de namiddag, verschijnt een vliegtuig boven het 

Baskische stadje Guernica100. De eerste bommen vallen. Een tiental minuten later volgt een golf van 

vliegtuigen, de eerste van velen. Naast zware explosieven werden ook brandbommen gedropt en 

werd er vanuit laaghangende vliegtuigen simultaan geschoten op vluchtende burgers, met inbegrip 

van vrouwen en kinderen. Het bombardement op Guernica zou meer dan drie uur duren. De 

grotendeels uit hout opgetrokken stad zou nog dagen nabranden. Naar schatting vonden in het 

bombardement van Guernica meer dan driehonderd burgers de dood.  

Het bombardement op Guernica is één van de beruchtste episodes uit de Spaanse Burgeroorlog 

(1936-1939). De Spaanse Burgeroorlog begon als een geïsoleerd, intern conflict in een land dat in het 

begin van de twintigste eeuw nog steeds gekenmerkt werd door een semi-feodale economie en een 

lange traditie van sociale en politieke instabiliteit101.  

Wanneer in 1931 de Republiek wordt uitgeroepen in Spanje, geeft de nieuwe centrumlinkse regering 

aanzet tot de transformatie van de aan het oude regime verbonden politieke, sociale en 

economische structuren. De economisch dominante klasse van landeigenaars en industriële elite 

voelden zich bedreigd door progressieve economisch hervormingen en een nieuwe sociale 

wetgeving. In het bijzonder de katholieke kerk en het leger, sinds lang de twee belangrijkste 

institutionele machten in Spanje, zagen hun gepriviligeerde positie sterk ingeperkt worden. Tussen 

1931 en 1936 wordt het Republikeins bestuur gekenmerkt door een machtsspel van links en rechts, 

dat zich uit in steeds  wisselende coalities. Zowel de linkse als de rechtse fracties gaan ook onderling 

meer en meer versplinteren. Omwille van de interne verdeeldheid binnen het bestuur leek de 

Republiek er niet in te slagen de hoge verwachtingen van de werkende klasse en de hoop op sociale 

verbetering naar geplande normen waar te maken. De dialoog tussen links en rechts werd stilaan 

onmogelijk; de onvrede onder de burgers neemt toe en de bereidheid tot het sluiten van politieke 

compromissen verdwijnt in een golf van toenemend geweld. In 1936 besluiten de linkse partijen zich 

te verenigen tot het Volksfront. Dit Volksfront opgericht naar Frans voorbeeld, ziet de alliantie van 
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links ondanks de aanwezige spanningen als de enige mogelijkheid met het oog op de nakende 

verkiezingen. In februari 1936 winnen zij uiteindelijk ook de verkiezingen– zij het uiterst nipt. De 

generaals van de militaire fractie EMU nemen onder leiding van Generaal Mola het voortouw in een 

samenzwering de linkse regering omver te werpen. Een militaire staatsgreep was volgens hen de 

enige manier om de chaos in Spanje een halt toe te roepen. Wanneer in juli 1936 de rechtse politicus 

Calvo Sotelo wordt vermoord, grijpen de rebellen – die zichzelf Nationalisten noemen – deze 

gebeurtenis aan als de rechtstreekse aanleiding om hun plannen ten uitvoer te brengen. 

De enorme verdeeldheid die in Spanje heerste zorgt ervoor dat de militaire staatsgreep slechts 

gedeeltelijk lukt. In overwegend anti-Republikeinse en conservatieve steden zoals Pamplona en 

Salamanca werden de rebellen op gejuich onthaald, maar uiteindelijk komt slechts één derde van het 

Spaans grondgebied in handen van de Nationalistische rebellen. De belangrijkste steden en 

industriezones als Bilbao, Valencia, Barcelona en Madrid bleven in handen van de Republiek. De coup 

werd er gecounterd door de spontane mobilisatie van  het volk tegen het fascisme, en door de 

militaire en politionele instanties die trouw bleven aan de Republiek (eisenwein 28,29). Tegen de 

verwachtingen van de rebellen in schaarde bovendien het overgrote deel van het Spaanse maritieme 

leger zich aan de zijde van de gevestigde Republiek. De mislukte militaire staatsgreep verdeelt het 

grondgebied en de bevolking van Spanje, en zorgt ervoor dat de rebellen zich genoodzaakt zouden 

zien de oorlog te verklaren aan de legitieme regering van Spanje. Een drie jaar durende, extreem 

wrede burgeroorlog wordt ingezet.   

Al van bij het begin van deze oorlog doen zowel de Nationalisten als de Republikeinen beroep op 

buitenlandse militaire hulp. Op het neutrale Zwitserland na reageren de Europese lidstaten echter 

met een akkoord van non-interventie. Het diplomatisch besluit tot non-interventie in het Spaanse 

conflict wortelt in de context van de politieke spanningen die heel Europa op dat moment 

domineren. De opkomst van en spanningen tussen de grote ideologische dictaturen van het fascisme 

en communisme die in de jaren ’30 opkwamen, wakkerde de angst voor de uitbraak van een nieuwe 

wereldoorlog aan. Omwille van haar politieke aard droeg het Spaans conflict eigenlijk van in het 

begin al een fundamentelere en internationale betekenis uit.  De angst voor escalatie van de oorlog 

was dan ook groot, en met het non-interventiepact werd getracht het conflict te isoleren.  

De Spaanse Republiek richtte haar vraag om hulp met de grootste hoop op Frankrijk, omwille van de 

politieke en ideologische verbondenheid met de Franse Republikeinse en socialistische regering van 

Léon Blum. Hoewel Frankrijk aanvankelijk van plan was de Republikeinen ter hulp te schieten, is het 

uiteindelijk Léon Blum die zich onder interne en  internationale druk genoodzaakt ziet het akkoord 

tot non-interventie voor te leggen aan de overige Europese staten. Dit verdrag werd eind augustus 



1936 ondertekend door alle? Europese staten (met uitzondering van het neutrale Zwitserland). Ook 

Duitsland en Italië ondertekenden het akkoord. Op dat moment echter, verleenden beide landen al 

ruim een maand steun aan de rebellen. Ook na de ondertekening van het akkoord, waar de andere 

Europese staten zich aanvankelijk strikt aan houden, blijven Hitler en Mussolini doorgaan met het 

leveren van manschappen, wapens en middelen aan Franco’s troepen. De Russische Sovjetunie zou 

als enige  actief reageren op de inmenging van de ‘fascistische staten’ in de Spaanse burgeroorlog. 

Vanaf oktober 1936 wordt vanuit de Sovjetunie oorlogsmateriaal verscheept naar het Spaanse 

republikeinse kamp. De hulp van de Sovjetunie was echter minder geavanceerd en verliep 

geografisch moeizamer dan deze van Duitsland of Italië. Bovendien verhoogden Hitler en Mussolini 

als gevolg van de interventie van de Sovjet onmiddellijk hun steun aan de Nationalisten (Moradiellos 

113). In november 1936 zendt Hitler een exclusieve Duitse legermacht van ongeveer 100 vliegtuigen 

en 5000 manschappen naar Spanje: het Condor Legioen.  

Vandaag is met zekerheid bewezen dat het bombardement op Guernica werd uitgevoerd door de 

Duitse luchtmacht van het bovenvermelde Condor Legioen, op vraag van Generaal Franco en de 

Nationalisten102. De omstandigheden worden pas 40 jaar later voor het eerst uitstekend 

gedocumenteerd, verklaard en geanalyseerd door Herbert R Southworth in 1977. De reden waarom 

net Guernica gebombardeerd werd, is heden nog niet helemaal opgehelderd. Vermoedelijk vond het 

bombardement plaats met de bedoeling de Baskische moraal en het verzet te breken met het oog op 

de inname van Bilbao, dat 30 kilometer verderop lag103. Onmiddellijk na de gebeurtenissen werd 

echter via de pers een controverse ingezet over de verantwoordelijkheid voor de vernieling van 

Guernica. Hoewel weinigen twijfelden aan de verantwoordelijkheid van Franco, zou deze controverse 

zou tot lang na de Spaanse burgeroorlog blijven aanslepen.  

Aanvankelijk ontkennen Franco en de nationalisten elke betrokkenheid bij het bombardement; zij 

beschuldigen de Baskische separatisten ervan met steun van de Republikeinen Guernica vanaf de 

grond te hebben verwoest104. Onder druk van de verslaggeving van aanwezige journalisten en 

ooggetuigen, wordt even later toegegeven  dat er ‘mogelijk enkele bommen zouden kunnen gedropt 

zijn’ die dag105. De aanwezigheid van de Duitse luchtmacht wordt echter ontkend, evenals het feit dat 

deze ‘enkele’ bommen verantwoordelijk zouden geweest zijn voor de totale destructie van Guernica.  
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Franco en de pro-nationalisten  blijven de schuld leggen bij de Basken en de Republikeinen, die van 

de situatie zouden hebben geprofiteerd Guernica in de as te leggen en de verwoesting als 

propaganda tegen de Nationalisten aan te wenden.  

Meer dan 30 jaar zouden de Nationalisten uiteindelijk toegeven dat de verwoesting van Guernica het 

gevolg was van de bombardementen, en dat deze bombardementen werden uitgevoerd door het 

Duitse Condorlegioen106. Onmiddellijk wordt aan deze verklaring toegevoegd dat de Nationalisten 

echter op geen enkele wijze betrokken waren in het gebeuren, noch door medeweten, noch door 

actie, noch door toestemming107. Ondanks het overtuigend bewijsmateriaal, gepubliceerd door 

Southworth108, zouden Franco en de meeste van zijn navolgelingen nooit de verantwoordelijkheid en 

het aandeel daarin van de Nationalisten erkennen.  

De verklaring voor deze aanhoudende ontkenningen moet volgens Southworth gezocht worden in de 

status van Guernica als “katholieke stad”(Southworth 397).  De Spaanse Burgeroorlog werd door  de 

Nationalisten voorgesteld als een Heilige Oorlog in naam van het Katholicisme. In de Baskische staat 

echter, leefde het catholicisme juist zeer sterk, en Guernica was daarvan het symbool bij uitstek: 

The position of the Basque country in the civil war, Spain’s most Catholic people on the side 

of the Republic, constituted a challenge to the great design that portrayed the Spanish 

Nationalists as crusaders. (…) Is it by chance that the best-known atrocity of the atrocious 

civil war was the bombing of Guernica, the bombing of a Catholic town full of practicing 

Catholics by the Fascist mercenaries of the twentieth-century crusade? It is no wonder that 

the crusaders lied, lied, and lied rather than admit this particular  atrocity. (Southworth, 

397)  

Het nieuws en de controverse rond Guernica bereikt de rest van Europa via de pers. Wereldwijd 

wordt zowel de gesproken als geschreven pers vanaf dag één gekenmerkt door tegenstrijdige 

berichtgeving. Afhankelijk van de gebruikte bronnen en de politieke achtergrond van de 

verschillende communicatie media , worden de feiten en de schuldkwestie anders behandeld109. De 

tragedie van Guernica weegt zwaar op de publieke opinie over het non-interventiepact. Kort na de 

gebeurtenissen doet president Azaña nogmaals een oproep om de broodnodige hulp van de 
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Europese staten. De 1 mei manifestatie die in 1937 in Parijs plaatsgrijpt, komt dat jaar helemaal in 

het teken van protest tegen de oorlog en eis om steun te staan. Wereldwijd wordt over Guernica 

gepraat. 

Pablo Picasso & de Spaanse Burgeroorlog  

 

Pablo Picasso, geboren in 1881 te Málaga, zou het grootste deel van zijn leven in Frankrijk 

doorbrengen. In 1901 verhuist de kunstenaar naar Parijs, waar hij de daaropvolgende jaren samen 

met Georges Braque het kubisme ontwikkelt en uitgroeit tot een wereldbekend kunstenaar. 

Wanneer in Spanje de burgeroorlog uitbreekt, woont Picasso nog steeds in Parijs. Op het moment 

dat Guernica tot stand komt, stond Picasso reeds aangeschreven als de belangrijkste Europese 

kunstenaar.  

Ondanks zijn vroege emigratie naar Frankrijk, zou Picasso steeds zijn Spaanse nationaliteit blijven 

behouden. Via de briefwisseling met zijn moeder waarborgt de kunstenaar ook het contact met zijn 

familie die nog in Spanje woont. Picasso’s goede vriend Jaime Sabartes  zou in zijn memoires 

getuigen dat de kunstenaar een steeds de wil om ‘Spaans’ te blijven had, en dat deze zich vanaf de 

jaren ’30 meer en meer ging manifesteren110 . In de jaren voor de uitbraak van de burgeroorlog lijkt 

de kunstenaar er inderdaad een gewoonte van te willen maken zijn vaderland op regelmatiger basis 

te bezoeken.  

Picasso’s entourage in Parijs bestond voor een groot deel uit andere geïmmigreerde Spaanse 

kunstenaars zoals de architect Josep Lluis Sert en de dichter Juan Larrea. Ook met de Franse 

avantgarde, zoals de kunstenaar André Breton en de dichter Paul Eluard had Picasso goede 

persoonlijke contacten. Picasso’s vrienden waren bijna allen links of communistisch geörienteerd en 

engageerden zich ook publiekelijk en via hun kunst voor hun politieke overtuigingen. Via Paul Eluard 

komt hij in 1935 contact met de enorm  geëngageerde Dora Maar, die zijn minnares zou worden. 

Picasso’s vroege oeuvre en persoon worden door diens vriend en kunsthandelaar Henry Kahnweiler 

gekarakeriseerd als ‘a-politiek’111. Op Kahnweilers vraag, gesteld in 1908, wat zijn politieke 

overtuiging was, antwoordde de kunstenaar: ‘koningsgezind natuurlijk; wij hebben in ons land 

*Spanje+ immers een koning’112. Kahnweiler stelt dat Picasso zich in de daaropvolgende jaren nooit 
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ernstig met politiek heeft beziggehouden en dat hij pas uit zijn isolement wordt gerukt na de uitbraak 

van de Spaanse Burgeroorlog113. Chipp nuanceert het politieke bewustzijn van de kunstenaar: 

‘’Picasso is generally thought to have little concern with politics. This is true only insofar as he had 

rarely, if ever, allowed politics to intrude into his art114”.   Verschillende auteurs suggereren echt dat 

ook de a-politieke visie op Picasso’s oeuvre van voor 1937 moet herzien worden. 

Wanneer in juli 1936 in Spanje de burgeroorlog uitbreekt, nemen de meeste kunstenaars in Picasso’s 

entourage het meteen openlijk op voor de Republiek, ook in hun kunst115. Picasso’s kunst 

daarentegen lijkt niet van enige vorm van engagement te getuigen: hij maakt voornamelijk 

tekeningen van zijn nieuwe muze Dora Maar. Enkele weken na Franco’s poging tot staatsgreep gaat 

Picasso op vakantie op vakantie naar de Côte d’Azur. Chipp merkt op dat zelfs wanneer hij zich 

geografisch zo dichtbij het geweld en zijn vaderland bevindt, dit in zijn werk geen sporen lijkt na te 

laten116. Roland Penrose, de auteur van een van de belangrijkste monografieën over Picasso, bezocht 

Picasso tijdens zijn vakantie aan de Cote d’ Azur en  vermeldt evenwel dat de gebeurtenissen in 

Spanje een belangrijk gespreksonderwerp vormden aan de eettafel  117. 

In september 1936 wordt Picasso door de president van de Spaanse Republiek, ? Azaña, uitgenodigd 

om de functie van het eredirecteurschap van het Prado in te vullen. Picasso neemt deze uitnodiging 

met enthousiasme aan118. Naar aanleiding van de belegering van Madrid, waarbij het Prado getroffen 

wordt door bombardementen, zal Picasso zich ontfermen over de evacuatie van de belangrijkste 

Spaanse kunstwerken – waaronder Goya’s Dos en Tres de Mayo 1808 - naar Valencia119.  

Op acht januari 1937 reageert de kunstenaar plots heel expliciet: de schroeiende politieke satire 

Sueña y Mentira de Franco (Droom en leugen van Franco, figuur 41) bestaat uit twee geëtste platen 

met telkens negen prenten, waarop de lotgevallen van een protserige en karikaturale Franco 

verbeeld worden. De etsen worden begeleid door een gelijknamig Spaans gedicht, waarin Picasso op 

een associatieve en surrealistische manier zijn gal over de oorlogshorror lijkt te spuwen. Met Sueno y 
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Mentira de Franco geeft Picasso voor het eerst een Spaanse titel aan een van zijn werken. De titel 

refereert aan de zeventiende eeuwse Spaanse schrijver Calderon de la Barca (1600-1681)120. Op 

dezelfde dag waarop de kunstenaar Sueña Y Mentira de Franco aanvangt, is het nieuws van de 

groeiende omsingeling van Picasso’s geboorteplaats Málaga een ‘hot topic’ in Parijs; het is dan ook 

zeer waarschijnlijk dat dit gegeven een trigger is geweest  voor de ommekeer in Picasso’s oeuvre121. 

Picasso neemt op dit moment als kunstenaar en Spanjaard duidelijk positie in, hoewel dit werk pas 

maanden later bij het publiek bekend geraakt wanneer het  onder de vorm van postkaarten verkocht 

worden op de Wereldtentoonstelling in Parijs122.; de opbrengst zou integraal naar de Spaanse 

Republiek gaan123.  

Een ander, niet exact gedateerd werk uit deze periode is het schilderij Retrato Blamargue Sad Culo 

Cristiano Echandole sun duro a los soldados moros defensores de la Virgen (1937-1938). De Spaanse 

titel is ingeschreven in het werk en betekent zoveel als ‘Het Portret van de Markiezin, een Christelijke 

Del gooit een Munt naar de Moorse soldaten, verdedigers van de Maagd’. In deze al even bijtende 

satire verwijst Picasso overduidelijk naar de financiering van de Spaanse aristocraten van de ‘Heilige 

Oorlog’, en de ironie dat het de Moorse (Islamitische) huurlingen zijn die tegen de Spanjaarden 

vechten in naam van het Catholicisme. Sueño y Mentira de Franco en Retrato Blamargue Sad Culo… 

zijn de enige twee werken in het volledige oeuvre van Picasso die als zuivere propagandakunst 

kunnen worden beschouwd124.  

 

De totstandkoming van Guernica 

 
 (bronnen: Chipp; Oppler; Freedberg staan onderstaand nog niet volledig aangeduid) In januari 1937 

beslist Luis Araquistáin, de Spaanse ambassadeur in Parijs, dat de Spaanse Republiek Spanje alsnog 

vertegenwoordigd zal worden op de Wereldtentoonstelling van 1937. Wanneer Araquistáin een 

maand later de eerste steen van het Spaans paviljoen legt, houdt hij een warm pleidooi voor de 

Spaanse Republiek en de laaghartige wijze waarop deze wordt aangevallen (CHIPP, 144).  Van in het 
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begin is duidelijk dat het Spaans paviljoen zal fungeren als een propagandistische mainfestatie van de 

sociale en politieke claims van de Republiek enerzijds, en aandacht vraagt voor het lijden van het 

Spaanse volk en de horror van de burgeroorlog anderzijds. Vooraanstaande Spaanse kunstenaars 

zoals Juan Miro, Alexander Calder en de cineast Luis Buñuel worden uitgenodigd zich te engageren 

voor de Republikeinse zaak. Hun kunstwerken zouden worden getoond tussen slogans van de 

Spaanse Republiek  en foto’s van kinderen, gedood in bombardementen.  

Het is in deze context dat ook Picasso begin januari 1937 benaderd wordt door zijn goede vriend en 

architect van het paviljoen Josep Lluis Sert. Picasso’s eerste reactie op de vraag van de Republiek zou 

onzekerheid zijn geweest (chipp, oppler 52). De opdracht van de Spaanse Republiek was ambitieuzer 

en fundamenteel anders van aard dan de karikaturale serie etsen waaraan Picasso op dat moment 

werkte. Picasso’s onzekerheid vertaalt zich in de laattijdigheid waarmee hij het project aanvangt. 

Bovendien blijkt dat Picasso’s  aanvankelijke plannen voor de invulling van de opdracht opnieuw 

aansluiting zochten bij het a-politieke karakter van zijn kunst. De voorbereidende schetsen en 

compositiestudies die na Picasso’s dood ontdekt werden, laten het in Picasso’s oeuvre bekende 

thema van de kunstenaar en zijn model in het atelier zien (fig.). Het eerste concept van Picasso’s 

opdracht voor het Spaans Paviljoen  verwijst op geen enkele manier naar de Spaanse burgeroorlog: 

deze beelden refereren aan Picasso’s leven als kunstenaar, zijn privéleven en zijn getroubleerde 

relaties met vrouwen125. Dit project stokt echter in een vroeg stadium: de laatste voorbereidende 

studies dateren van 19 april, en in de daaropvolgende dagen zou Picasso zich toeleggen op ??. 

Het bombardement op Guernica brengt een totale omwenteling teweeg in Picasso’s houding en 

artistiek concept.  Het tragische nieuws bereikt Parijs op 27 april, in een radio-uitzending van Radio 

Bilbao (Chipp, 39). Diezelfde dag verschijnt in de avondeditie van Ce Soir een korte vermelding van 

de gebeurtenissen, omschreven als ‘het meest verschrikkelijke bombardement van de oorlog’(Chipp 

39). Op de ochtend van 28 april is de  communistische krant  L’Humanité  de eerste van het 

bombardement op Guernica voorpaginanieuws maakt (southworth; laattijdige berichtgeving 

toelichten, p.21-30). De krantenkop luidt ‘Milles bombes incendiaires lancées par les avions de Hitler 

et de Mussolini réduisent en cendres la ville de Guernica’. Op de voorpagina prijkt een close-up foto 

van een moeder en haar kind, gedood in een eerdere aanval op Madrid (afb Chipp). De berichtgeving 

van Le Journal, een van de kranten die Picasso regelmatig las, beperkt zich echter tot de ontkenning 

van het bombardement door de nationalisten (southworth, 24). De populistische krant Paris–midi 

vraagt zich in de kop van 29 april hardop af wie nu verantwoordelijk is voor het bombardement op 

Guernica. Op 30 april en 1 mei 1937 verschijnen de eerste foto’s van de ravage in de pers: onder 
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meer Le Figaro en Ce Soir, de kranten die Picasso het vaakst las (Chipp 40), publiceren foto’s van de 

verwoeste en de overlevende inwoners die op de vlucht slaan voor de vlammen.  

Op 1 mei vindt in Parijs de traditionele May Day demonstratie plaats. Deze zou uitgroeien tot de 

grootste 1 mei manifestatie ooit in Parijs. De tragedie van Guernica overheerst de publieke opinie: 

meer dan een miljoen manifestanten schreeuwen om de stopzetting van de Franse politiek van non-

interventie en het helpen van de slachtoffers.  

1 Mei 1937 is ook  de dag waarop Picasso’s commissie voor het werk van het Spaans Paviljoen zijn 

definitieve invulling krijgt: nog diezelfde dag zet de kunstenaar de eerste compositionele schetsen 

voor Guernica op papier. Picasso zou Guernica op amper een maand  tijd afwerken: op ? ? neemt het 

kunstwerk haar uiteindelijke plaats van bestemming in op het Spaanse Paviljoen.  

 

Kunsthistorische context 
 

Picasso’s Guernica verwijst in haar titel en politieke ontstaanscontext expliciet naar een episode uit 

de Spaanse burgeroorlog,berucht omwille van het meedogenloze geweld op burgers, Vanuit deze 

vaststelling lijkt het aangewezen te kijken hoe Guernica zich situeert ten opzichte van andere 

eigentijdse artistieke realisaties waarvan het onderwerp eveneens een oorlogstafereel of 

oorlogsgeweld inhoudt. Het Spaans Paviljoen en de deelnemende kunstenaars en kunstwerken 

vormen een vertekpunt voor deze beschouwing. Het Spaans Paviljoen op de Wereldtentoonstelling 

kan in de eerste plaats opgevat worden als een representatie van de Republikeinse ideologie en haar 

visie op de Spaanse Burgeroorlog126. Catherine Freedberg Blanton benadrukt de fundamentele 

doelstelling van het Spaanse Paviljoen als een waarschuwing en een “call to arms”:  

De stijl waarin Guernica tot stand kwam, kunnen we in ruime zin definiëren als avantgarde. Elizabeth 

Cowling beschouwt deze stijl – algemeen van toepassing op de kunstwerken in het Spaans paviljoen -

als een evidente keuze gezien de politieke context : de meeste avantgardistische uitingen werden 

namelijk door de fascistische dictaturen verworpen127.  Op deze manier plaatst Picasso zich – 

conform de doelstelling van het paviljoen – tegenover de  megalomane historiserende stijlen  die 

door het fascisme werden  gepromoot.  Een treffende illustratie van deze artistieke positionering is 

het verschil tussen de meer abstraherende, experimentele avantgarde van het Spaans Paviljoen en 
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de bijdrage van bijvoorbeeld José Maria Sert in het Vaticaans Paviljoen, dat een forum geeft aan 

‘Nationalistisch’ Spanje. Serts Santa Teresa Is geschilderd in een laatbarokke stijl, en grijpt terug naar 

het idioom van de late barok: geheroïseerde mannelijke lichamen vormen een krachtuitdrukking van 

het fascisme. 

De eerste onmiddellijke artistieke reactie op de Spaanse burgeroorlog kwam van de Duitse 

kunstenaar John Heartfield (1891-1968). De Verdediging van Madrid – No Pasaran!Pasaremos! 

128(1936, zie figuur 48) is het prototype voorbeeld van de Art Engagé, waarvoor heel dikwijls de 

techniek van de fotomontage - Hertfields handelsmerk- werd gebruikt. Catherine Freedberg Blanton 

wijst op de analogie tussen deze praktijk en de  beeldtaal van Guernica: net als de artistiek politieke 

pamfletten maakt Picasso gebruik van een dramatische en ‘telegrafische’ beelden in een grisaille 

kleurenpalet (624). Freedberg Blanton haalt deze analogie aan in haar betoog waarin het 

propagandistische aspect van Guernica in relatie tot haar politieke en historische ontstaanscontext 

wordt benadrukt. 

Eerder dan een juxtapositie van daders en slachtoffers in een oorlogstafereel, lijkt Guernica zich te 

manifesteren als een soort van apocalyptisch beeld, een visioen. Deze tendens zien we in de 

schilderkunst eerder bij de Duitse expressionisten zoals George Grosz en Ludwig Meidner, die ook 

worden aangehaald door Werner Hofmann in zijn kunsthistorisch overzicht voor Guernica. Grosz’ Het 

Bombardement van een stad (1919) verwijst op zich naar hetzelfde soort gebeurtenis die aan de 

basis van de totstandkoming van Picasso’s Guernica ligt. Picasso hanteert in Guernica een andere  

beeldtaal dan Grosz of  bijvoorbeeld ook Ludwig Meidner, maar de idee van een apocalyps, gangbaar 

in het tijdperk van de twee wereldoorlogen,  zien we ook in Guernica terug. De beeldtaal van 

Guernica heeft de allure van een nachtmerrie, met haar raadselachtige maar duidelijk 

gevoelsgeconnoteerde  symbolen en personages, geïntensiveerd door het  

Guernica kwam tot stand in het kader van het Spaans Paviljoen op de Wereldtentoonstelling van 

1937. Het Spaans Paviljoen en de deelnemende kunstenaars en kunstwerken kunnen gehanteerd 

worden als een vertrekpunt voor het situeren van Guernica in zijn eigentijdse artistieke context. Het 

Spaans Paviljoen op de Wereldtentoonstelling kan in de eerste plaats opgevat worden als een 

representatie van de Republikeinse ideologie en haar visie op de Spaanse Burgeroorlog129. Catherine 

Freedberg Blanton benadrukt de fundamentele doelstelling van het Spaanse Paviljoen als een 

waarschuwing en een  “call to arms”:  
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Without the active aid of the world’s democracies and particularly of its neighbour France, 

Spains defeat was as inevitable as would be the subsequent consequences of her foreign 

victors’ expansionist appetites130. 

Volgens Freedberg  kan deze “call to arms” niet enkel geduid worden als het leitmotif van Guernica, 

maar van het hele Spaanse Paviljoen. In dit opzicht kunnen we de kunstwerken die in het Spaans 

Paviljoen werden opgenomen a priori beschouwen als Art Engagé, waarbij de kunstenaar zich via zijn 

werk uitdrukkelijk engageert voor een politieke zaak. De deelnemende kunstwerken zijn stuk voor 

stuk expliciet in hun politiek engagement, zowel in hun werk als in hun publieke statements. De 

deelnemende kunstwerken lijken zich voornamelijk te kenmerken door het expliciet uitdragen van de 

ideologie van de Spaanse Republiek. Daarnaast zien we ook werken zoals Andrés Fernández Cuervo’s 

houtsnede getiteld Bombardement (1937,figuur 46) en verschillende expliciete en wrede foto’s van 

slachtoffers (figuur 47). Deze bijdragen focussen zich op de directe impact van de oorlog, het 

oorlogsgeweld en het lijden van de Spaanse burgers en hanteren een ondubbelzinnige beeldtaal 

inzake de referentie aan de Spaanse burgeroorlog.  

Met de titel van zijn werk refereert Picasso aan de tot dan toe meest beruchte episode uit de 

Spaanse Burgeroorlog. Hoewel we Picasso’s sympathieën en engagement voor de Republikeinse zaak 

onmogelijk in twijfel kunnen trekken (zie hoofdstuk 2) stellen we vast dat Picasso’s beeldtaal in 

Guernica veel minder expliciet is wat betreft de politieke boodschap.  

Toch verwijst Picasso tegelijkertijd naar enkele formele kenmerken die de ‘geengageerde 

kunstenaars’ toepassen. Zowel Werner Hofmann als Catherine Freedberg Blanton verwijzen in dit 

opzicht naar het pamfletachtige karakter van Guernica, dat doet denken aan de techniek van de 

fotomontages. Deze werden in de beeldvorming van kunst met de Spaanse burgeroorlog als 

onderwerp op de meest sprekende manier toegepast door John Heartfield. Heartfields fotomontages 

zijn ook de eerste onmiddellijke artistieke reacties op de Spaanse burgeroorlog131. Heartfields De 

Verdediging van Madrid (1936, figuur 48) verwerkt fotomontages en maakt gebruik van taal als 

‘extra-picturaal’ element : de slogan  No Pasaran!Pasaremos!132 Hofmann merkt op dat hierin een 

analogie met Picasso’s werk te erkennen valt, en de auteur poneert dat Guernica ‘een van de vele 20e 

eeuwse schilderijen is waarvan we de titel en de (historische) betekenis van de titel moeten kennen 
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om de inhoud van het beeld te begrijpen133.  Freedberg geeft aan  dat Guernica net als de artistiek-

politieke  posters of pamfletten beiden wordt gekarakteriseerd door het gebruik van dramatische en 

‘telegrafische’ beelden. 

  

Genese 
 

It would be very interesting to preserve photographically, not the stages, but the 

metamorphoses of a picture. Possibly one might then discover the path followed by the brain 

in materializing a dream134. 

In 1935 spreekt Picasso deze profetische woorden uit: twee jaar later zou de genese van Guernica 

fotografisch worden vastgelegd door Dora Maar. Het creatieproces van Guernica werd nagenoeg 

volledig gedocumenteerd overgeleverd: naast de foto’s van Dora Maar zijn ook Picasso’s voorstudies 

en compositieschetsen, allen door de kunstenaar gedateerd, bewaard gebleven.  

Het uitzonderlijk gedocumenteerde geneseproces van Guernica bleek – als een vervulling van 

Picasso’s woorden uit 1935 – een onuitputtelijke bron worden voor de kunsthistorici. De door 

Picasso gedocumenteerde ‘metamorfose’ van zijn meesterwerk heeft – misschien in tegenstelling tot 

wat men zou verwachten – de enorme diversiteit aan interpretaties aanzienlijk in de hand gewerkt 

(zie hoofdstuk 6). 

Verschillende auteurs leggen het verband tussen het creatieproces van Guernica zoals het tot uiting 

komt in Picasso’s voorstudies en schetsen, en de verslaggeving over Guernica en de Spaanse 

burgeroorlog in de media. In het vorige hoofdstuk werd de rol van de verslaggeving over het 

bombardement op Guernica reeds besproken in het kader van de totstandkoming van Guernic 

a. Phyllis Tuchmann stelt in 1983 dat we Picasso’s gedateerde voorstudies zouden kunnen opvatten 

als een soort van dagboek, waaruit we kunnen opmaken hoe de kunstenaar reageert op de 

verslaggeveing omtrent de feiten gedurende mei – juni 1937135. Tuchmann haalt hierbij het 
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interessante voorbeeld aan van de publicatie van het ooggetuigeverslag van de priester Alberto de 

Onaindia, op 5 mei 1937 in L’Humanité. Zij linkt het relaas van Onaindia aan Picasso’s 

compositieschets van 9 mei 1937 (figuur 49) meteen ook de laatste compositiestudie vooraleer de 

kunstenaar op doek zou beginnen werken. Tuchmann herkent elementen uit Onaindia’s verhaal in 

deze studie:de dode vrouw uitgestrekt op de grond, een stad in vlammen, losgeslagen paarden die 

delijken op de grond vertrappelden na middernacht, lijken anekdotisch te zijn opgenomen in 

Picasso’s compositieschets136.  

De meeste auteurs beamen de invloed van de media op het geneseproces van Guernica en 

herkennen net als Tuchmann verschillende parallelen met oorlogsverslagen en vooral de 

oorlogsfotografie. De eerste weken van mei 1937 zou L’Humanité bijna elke dag foto’s van de 

vluchtelingen publiceren137(figuur 43). Chipp haalt aan hoe tussen 7 en 9 mei 1937 verschillende 

foto’s van vluchtende kinderen en hun moeders publiceert en linkt deze me t Picasso’s schetsen van  

8 en 9 mei138. 

Ook in het uiteindelijke Guernica zien we de motieven waarmee Picasso experimenteert en reageert 

op de verslaggeving in de media, terugkomen. Zoals in hoofdstuk 3 werd aangehaald, zou de 

kunstenaar ook in het uiteindelijke Guernica overduidelijk refereren aan de geschreven pers en de 

oorlogsfotografie.  

 

Artistieke bronnen  
 

Een overzicht geven van de artistieke bronnen waar Picasso voor Guernica inspiratie zou uitgeput 

kunnen hebben zou talloze bladzijden in beslag nemen. Op basis van het enorme aantal artistieke 

bronnen dat in de literatuur rond Guernica wordt aangehaald, zouden we bijna kunnen stellen dat de 

hele Westerse kunstgeschiedenis vertegenwoordigd wordt in het werk, van Romeinse sarcofagen 

over Middeleeuwse panelen tot de eigentijdse fotomontages van Heartfield. Absolute aanvoerder 

van het aanbrengen van zoveel mogelijk ‘modellen’ voor Guernica is de auteur Eberhard Fisch: in zijn 

monografie van Picasso’s werk haalt hij maar liefst tien kunstwerken aan waaruit Picasso zich op een 
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of andere manier op heeft gebaseerd139. De auteur geeft aan dat het moeilijk is om een episode uit 

de Westerse kunst te vinden die niet op de een of andere manier wordt gereflecteerd in Guernica140. 

Het  werk op zich en de Guernica-literatuur in acht genomen, kan men inderdaad niet anders dan 

vaststellen dat Guernica in dit opzicht de gedaante van een synthese aanneemt.   

De twee meest geciteerde bronnen voor wat betreft de Westerse schilderkunstige traditie zijn Peter 

Paul Rubens’ De Gruwelen van de Oorlog (ca. 1637, figuur 50) en Goya’s Tres de Mayo 1808 (1814, 

fig. 1).  

Fisch stelt een hele lijst op met elementen die Picasso aan Rubens zou hebben ontleend141. De meest 

overtuigende gelijkenissen die de auteur aanhaalt zijn de open deur op de achtergrond, de vrouw 

met uitgestrekte armen en de moeder die – de blik naar boven gericht – haar dode kind in de armen 

houdt. Fisch suggereert bovendien dat Picasso misschien een spiegel  zou hebben gebruikt, getuige 

de tegenovergestelde richting in de welke Picasso bovenstaande elementen integreert in Guernica.  

Fisch’ inzichten zijn mijn inziens vrij overtuigend, en worden in de literatuur vaak gevolgd. Ellen C. 

Oppler daarentegen, neemt een sceptischer houding aan en verwerpt Rubens’ De gruwelen van de 

oorlog  als ‘prominente bron’ voor Guernica, omdat er geen bewijs voor Picasso’s specifieke interesse 

in Rubens bestaat142. Dit eerder zwakke argument daargelaten, wijst Oppler wel terecht op het 

gevaar van Guernica teveel als afhankelijk van Rubens (of een andere artistieke bron) te gaan 

beschouwen: 

Gifted with an extraordinary visual memory, Picasso was the greatest curator of his ‘private 

museum without walls’: he freely admitted selecting from past masters whatever suited his 

purpose. But, surely, that does not mean that he needed an old-master prototype for every 

single form and image in Guernica!143 

Wat betreft Goya’s Tres de Mayo 1808 als bron voor Guernica, halen heel veel auteurs de gelijkenis 

tussen Goya’s enorme lantaarn en Picasso’s  centraal bovenaan in het beeld geïntegreerde lichtbron 

aan. Fisch heeft ook hier een gelijkaardig lijstje van overgenomen elementen opgesteld, en bespreekt 
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hoe Picasso’s lichtbron net als Goya’s lantaarn op het drama focust144. In tegenstelling tot vrijwel alle 

auteurs, gaat Fisch ervan uit da Picasso’s zon of oogvormige capsule met elektrisch peertje werkt. 

Meestal wordt standaard opgemerkt dat het licht in Guernica niet afkomstig is van dit element maar 

verspreidt wordt door de olielamp die de naar binnen kijkende vrouw vasthoudt. Bij nadere 

beschouwing blijkt echter dat we niet met alle zekerheid kunnen vaststellen welk licht van welke 

lichtbron afkomstig is in Guernica. Overigens is de lichtwerking in Guernica een gelijkaardige rol 

toebedeeld als in Tres de Mayo als Goya: hij focust op het lijden, op een centraal geplaatst 

slachtoffer, in Picasso’s geval het om zich heen spartelende paard. 

De overige elementen die Fisch bespreekt in het kader van Picasso’s mogelijk aan Tres de Mayo 1808 

ontleende elementen zijn minder overtuigend en vergezocht. Zo ziet de auteur een verband tussen 

de schaduw – die vermoedelijk een beeltenis van de maagd Maria en kind  is - op de heuvelflank van 

Tres de Mayo 1808 en de vrouw met het dode kind in Guernica. Enkele zaken die Fisch dan weer niet 

aanhaalt, lijken ook door Picasso geciteerd te worden, hoewel nooit op een onmiskenbare manier. Zo 

lijkt de houding – gespreide armen-en positionering – op de voorgrond - van de  dode krijger (of het 

standbeeld) t enigszins aansluiting te zoeken bij het kadaver vooraan in beeld in Tres de Mayo 1808.  

De gespreide armen en de vaak als levenslijnen geconcipieerde maar even goed als stigmata op te 

vatten lijnen in de handpalm van de krijger zouden ook een referentie aan Tres de Mayo kunnen 

inhouden. In Guernica is Picasso in geen enkel opzicht zo expliciet in zijn inspiratie door Goya dan in 

zijn latere werk, waarin iconografie en  narratief vrijwel helemaal gebaseerd zijn op Goya’s Tres de 

Mayo 1808. De Massamoord in Korea. 

  

Betekenis en interpretatie 

 
Picasso’s Guernica is uitgegroeid tot een twintigste eeuws icoon en wordt nog steeds opgevat als een 

van de krachtigste protestbeelden ooit. Dit wordt gestaafd door de commotie rond het werk in 

februari 2003: naar aanleiding van de communicatie met de media over de op til staande oorlog in 

Irak wordt de replica van Guernica in het VN gebouw in New York met een blauw kleed afgedekt. De 

officiële uitleg luidde dat het blauwe kleed beter zou overkomen als achtergrondkleur voor de 

televisiecamera’s dan Picasso’s drukke beeldtaal in zwart-wit palet. Het is echter waarschijnlijker dat 

de toedekking van Guernica een strategische beslissing was op een moment waarop volop door de 

Verenigde Staten werd geijverd de goedkeuring voor de oorlog in Irak te verkrijgen. Als 
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oorspronkelijk vooropgestelde strategie van de VS voor de initiatie van deze oorlog was op dat 

moment sprake van de toepassing van de Shock and Awe doctrine, onder de vorm van een massaal 

luchtbombardement op Madrid145.  

Aanvankelijk was de reactie op Picasso’s Guernica echter veel minder unaniem dan vandaag het 

geval is.  Voor links georiënteerde en politiek geëngageerde critici als Vernon Clark, grijpt Picasso de 

tragedie van Guernica aan om er een manifest voor de kunst en de kunstenaar van te maken, die zich 

in zijn vrijheid bedreigd voelt door het fascisme146. Hierdoor dissocieert Picasso zich volgens Clark in 

zijn afstandelijke beeldtaal van het broodnodig sociaal protest tegen het oorlogsgeweld. Wanneer 

het werk in 1937 arriveert in het Spaanse Paviljoen, overwogen ook enkele beheerders van het 

Paviljoen het werk te verwijderen vanwege de hermetische stijl en het symbolisme, dat als zijnde 

onverstaanbaar voor het ‘proletariaat’ werd opgevat147.  

De betekenis en interpretatie van Guernica in het licht van haar ontstaan in een politieke en 

propagandistische ontstaanscontext neemt in de literatuur een enorm uiteenlopende gedaante aan. 

Guernica verschenen talloze publicaties over de betekenis en interpretatie van het werk. Picasso’s 

Guernica getuigt van een complexe beeldtaal, opgebouwd uit symbolen. De meeste interpretaties 

spitsen zich – als gevolg van de politieke ontstaanscontext van het werk - logischerwijs toe op het 

verlenen van een politieke betekenis aan de symbolen – of de als symbolen opgevatte elementen - in 

Guernica. In deze interpretaties wordt het beeld opgevat als een politieke allegorie en de iconografie 

vertaald naar de actoren in de politieke realiteit van 1937.  

De meeste auteurs focussen zich hierbij op het personage van de stier, dat veelal als zijnde dominant 

ervaren wordt in het ontcijferen van de betekenis van Picasso’s meesterwerk. De connotatie van het 

paard in Guernica is vrij duidelijk: zij staat centraal in het beeld en verbeeldt wat het beste wordt 

uitgedrukt met de Engelse term ‘agony’ : het lijden, een doodsstrijd. De hoeven wild om zich heen 

trappelend, de hals verwrongen en uitgestrekt; de kop opgeheven lijkt zij het letterlijk uit te 

schreeuwen van de pijn. In de buikstreek vertoont het paard twee wonden: de ene aangegeven als 

een snee, de andere als een gapende leegte. Een speerachtig voorwerp lijkt het paard te hebben 

doorboord. Het personage van de stier blijkt moeilijker te duiden. Helemaal links in beeld, lijkt hij een 
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soort climax, een finaal eindpunt van het tafereel te zijn: alle andere personages zijn weergegeven in 

de richting van de stier. Elk hoofd en elke beweging in Guernica is naar links - en dus uiteindelijk naar 

de stier - gericht. Alsof in de stier de oplossing, de antwoorden van de tragedie die zich in Guernica 

voltrekt, besloten liggen. Maar in de statische houding van de stier, in zijn blik, onverschillig maar 

onmiddellijk gericht op de beschouwer, lezen we geen antwoorden.  

In 1947 schrijft Picasso’s persoonlijke kennis Juan Larrea de eerste monografie over Guernica148. 

Larrea baseert zijn interpretatie op de veronderstelling van het antagonisme tussen stier en paard. 

De stier wordt door de auteur geïdentificeerd als Republikeins Spanje, terwijl het paard de 

doodsstrijd en ondergang van de Nationalisten verpersoonlijkt. Deze interpretatie van het paard als 

het symbool voor de ondergang van Franco en de Nationalisten doet zeer onwaarschijnlijk aan. Dit 

beaamt Carla Gottlieb : in haar essay The Meaning of Bull and Horse in Guernica geeft zij twee 

doorslaggevende argumenten die deze interpretatie kunnen weerleggen. Gottliebs meest 

overtuigende argument is dat een interpretatie van Guernica’s ’s paard als een representatie van de 

vijand niet strookt met het gevoel van empathie die dit personage in haar hartverscheurende 

doodsstrijd oproept bij de beschouwer149. Bovendien, poneert Gottlieb, zou een dergelijke 

voorstelling niet stroken met de realiteit en de politiek historische context waarin Guernica tot stand 

kwam150. De Nationalisten immers, kregen in de loop van 1937 (met de steun van Duitse en Italiaanse 

troepen) steeds meer de overhand in de strijd. Wanneer men zou opperen dat Picasso verkiest de 

ondergang van deze partij weer te geven vanuit een propagandistische instelling, gaat men voorbij 

aan het uiteindelijke doel van de deelname van de Spaanse Republiek: het mobiliseren van de 

Europese grootmachten. Gottlieb beargumenteert dat een dergelijke omgang met de werkelijkheid 

door Picasso ondenkbaar is: ’such a rendering would weaken the impact of the image upon the 

viewer. It would lead to his psychological distancing. One can almost hear the casual spectator 

comment: “So what: all ends well, anyhow. Why the great excitement?”151’. Vicente Marrero 

publiceert in 1956 de exacte tegenhanger van Larrea’s visie: Marrero interpreteert de stier als het 

symbool voor het kwade, als de representatie van Franco en de nationalistische wreedheid, terwijl 

het paard het lijden van de onschuldige burgers verbeeldt152.  
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Larrea zou uiteindelijk door geen enkele auteur gevolgd worden wat zijn visie van het paard betreft. 

Ook Marrero’s interpretatie, die de vijand dan weer eenzijdig gerepresenteerd ziet in de stier, blijkt 

moeilijk houdbaar te zijn. Omdat Picasso zoveel aandacht besteedt aan de verbeelding van het lijden, 

van de nachtmerrie, lijkt het onwaarschijnlijk dat de stier als vijand een dergelijke statische houding 

zou aannemen. De oorzaak van al het lijden ligt niet overtuigend besloten in de stier. De proximiteit 

tussen de stier en de treurende vrouw met het dode kind in haar armen lijkt dit te bevestigen: zij 

wordt als het ware ‘beschut’ door de stier, het lijkt alsof ze zich in al haar verdriet tot hem wendt als  

een soort van baken. Toch kunnen we niet ontkennen dat er een zekere dreiging uitgaat van dit 

personage. Picasso zelf weigert te erkennen dat de stier een representatie van het fascisme, van het 

kwade is: “the bull is not fascism, but it is brutality and darkness.153” 

De verschijning van de stier in Guernica creëert een raadsel en is op zich ambigue. De stier is het 

symbool bij uitstek voor Spanje, en tegelijkertijd het belangrijkste element in de persoonlijke 

mythologie van Picasso. Picasso identificeert zich ook met de stierDe ambiguïteit van haar 

verschijning in Guernica wordt in het volledig gedocumenteerde creatieproces alleen maar bevestigd, 

getuige bijvoorbeeld het grote verschil tussen de schetsen van 10 mei en 20 mei 1937 (fig.) 

In de literatuur na Larrea en Marrero zien we dat de antagonistische representatie van dader en 

slachtoffer verworpen wordt. Het uitgangspunt van Guernica als een politieke allegorie werdT echter 

ook daarna wisselend ingevuld. Een grondig begrip van het werk en haar betekenis impliceert echter 

het erkennen van de gelaagdheid van het beeld, en bovenal te aanvaarden dat Guernica zich niet 

eenduidig laat verklaren. Hoewel dit aspect heel vaak aangegeven wordt in de literatuur, blijkt de 

drang naar een sluitende interpretatie van Guernica groot. Tot op heden staat de door Picasso 

gehanteerde symboliek in Guernica nog steeds ter discussie. De kunstenaar zelf bracht weinig 

duidelijkheid en vermeed over het algemeen duidelijke verklaringen te geven voor zijn werk.  

De ontoereikendheid van eenzijdige politieke interpretaties leidt ons naar andere studies van 

Guernica die, evenwel zonder uitsluiting van de politieke realiteit van 1937 het werk benaderen 

vanuit een ruimere context en andere invalshoek. De interpretaties die tot nu toe aan bod kwamen, 

hanteren als uitgangspunt dat Guernica’s narratief overeenkomt met de tragische gebeurtenis. Maar 

moeten we Guernica in eerste instantie wel opvatten als een ‘schilderij over de oorlog’? Deze vraag 

kan verantwoord worden aan de hand van de narratieve structuur: deze geeft duidelijke hints wat 

betreft het thema van ‘lijden’, maar verzaakt aan de suggestie van de titel: ondanks de interpretatie 
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van bepaalde auteurs zijn er geen expliciete verwijzingen naar Guernica, en geen iconografie die 

expliciet naar ‘oorlog’ verwijst. Dergelijke benaderingen hebben meestal niet de ambitie de politieke 

realiteit van 1937 uit te sluiten van het werk. Omwille van de ontstaanscontext is dit onmogelijk. 

Bovendien bevestigt volgende uitspraak van de kunstenaar de aanwezigheid van een uitgesproken 

visie op de politieke context: 

The Spanish struggle is the fight of reaction against the people, against freedom. My whole life as an 

artist has been nothing more than a continuous struggle against reaction and the death of art…In the 

panel on which I am working, which I shall call Guernica, and in all my recent works of art, I clearly 

express my abhorrence of the military caste which has sunk Spain in an ocean of pain and death.154 

Verschillende auteurs bieden een alternatief voor de narratieve structuur waarin Picasso zijn 

‘afgrijzen’ uitdrukt. Deze benaderingen ontstaan vanuit een sociologische, autobiografische (psycho-

analytische) of literair-dramatische invalshoek. De sociologische benadering van Granell (1967) 

vertrekt vanuit de hypothese dat Guernica’s narratieve structuur gebaseerd is op 2 mythes: de 

sacrale mythe van de Openbaring (de ‘Epiphany’)en de profane mythe van de corrida of het 

stierengevecht155. De psycho-analytische benadering van Jordan (1982) – in de literatuur vrij over het 

hoofd gezien – veronderstelt dat Picasso’s jeugdervaring van de aardbeving van Malaga (1884) de 

basis vormt voor het narratief in Guernica156. Brunner (2001) tot slot herkent de legende van 

Numancia (een mythologische romeinse strijd) en de adaptatie van dit verhaal in een toneelstuk van 

Cervantes in de narratieve structuur van Guernica.  

De precieze betekenis van Guernica blijft een mysterie, wat tegelijkertijd de kracht van het werk 

versterkt. Guernica is multifacetaal en incorporeert duidelijke referenties naar verschillende 

betekenislagen. Tegelijkertijd is en blijft Guernica een regelrechte aanklacht tegen de gruwel van de 

Spaanse burgeroorlog en het bombardement van Guernica.  

We kunnen besluiten dat Guernica een regelrechte aanklacht vormt tegen het menselijk lijden en de 

oorlogsgruwel. In haar politieke ontstaanscontext fungeerde Guernica ook als propaganda; 
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Freedberg-Blanton beargumenteert dit uitgebreid in haar analyse van Picasso’s Guernica in de 

context van het Spaanse Paviljoen op de Wereldtentoonstelling in 1937 157.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 3  El Tres de Mayo 1808 & Guernica : een comparatieve analyse 

 

De omgang met historische feiten 
 

De vertaling van historische feiten naar het doek 

 

In Goya’s Tres de Mayo 1808 zien we een executie afgebeeld. Goya’s narratief strookt in dit opzicht 

met de historische feiten en getuigt – tot op zekere hoogte – van een realistische vertaling van de 

historische feiten naar het doek. Goya transponeert een contemporaine gebeurtenis en werkt deze 

realistisch uit: de man die op het punt staat geëxecuteerd te worden, kunnen we identificeren als 

een Spaans type, en de soldaten zouden met enige voorkennis geïdentificeerd kunnen worden als 

Franse soldaten. Thomas Hugh brengt Goya’s omgang met de werkelijkheid treffend onder woorden: 
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If this picture had been found in an attic without any clue being available as to its authorship 

or provenance, much could be discovered about it from internal evidence158 

Toch merkt ook Hugh – vanuit zijn achtergrond als historicus - op dat bepaalde details niet geheel 

overeenkomen met de werkelijkheid. Zo zouden de kostuums van de Franse soldaten deze zijn die 

normaalgezien niet door de executeurs – gebruikelijk van lagere rang – werden gedragen159. Een 

ander merkwaardig element in Goya’s tafereel is de enorme lantaarn, en de eenzijdige richting van 

het licht. Naast enkele historische onjuistheden verwerkt Goya ook imaginaire elementen in Tres de 

Mayo 1808. De meest frappante voorbeelden hiervan zijn de stigmata op de handpalm van het 

hoofdpersonage en het gebouwencomplex op de achtergrond. Beide elementen hebben een 

religieuze betekenis: de stigmata benadrukken nog eens extra de martelaarsstatus van het 

hoofdpersonage, en het gebouwencomplex op de achtergrond heeft geen referentie in de 

werkelijkheid lijkt en roept eveneens een religieuze connotatie op; Folke Nördstrom denkt aan een 

visioen van Jeruzalem of Golgotha160.Hoewel de identificatie van de schaduw op de heuvelflank als 

de Maagd Maria speculatief en een kwestie van individuele interpretatie blijft, zou deze in dezelfde 

lijn kunnen opgevat worden. Niet enkel in zijn iconografie wijkt Goya in zekere mate af van een 

realistische benadering van zijn onderwerp: zowel Werner Busch als Siri Hustvedt benadrukken 

Goya’s vreemde behandeling van ruimte en perspectief161. Werner Busch wijst op de onrealistische 

proximiteit tussen de executeurs en het slachtoffer. De geweerlopen raken het personage bijna aan. 

Busch wijst verder ook op de verkortingen die Goya integreert in bijvoorbeeld de armen van het 

hoofdpersonage. Siri Hustvedt wijst dan weer op het gebrek aan een duidelijk perspectief in de 

weergave van de ruimte: de soldaten lijken als enigen hun voeten op vlakke grond te positionering.  

De hierboven opgesomde aspecten van de manier waarop Goya de historische werkelijkheid in beeld 

brengt kunnen geïnterpreteerd worden als een intensivering van de werkelijkheid. Goya intensiveert 

de tragedie van de gekende historische feiten. Goya’s narratief is geënt op de realiteit, maar aan de 

hand van de manier waarop hij de tragiek van de gebeurtenis gaat benadrukken bereikt Goya een 

soort van surreëel effect avant la lettre. 
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Picasso’s omgang met de historische feiten is van een heel andere aard. Wanneer we het beeld op 

zich in beschouwing nemen, kunnen we niet anders dan de bedenking maken dat wanneer dít werk 

ergens op een zolder zou gevonden worden zonder enige verdere aanwijzing, we helemaal niets 

zouden kunnen afleiden over de exacte historische feiten waaraan dit beeld refereert. We zien een 

scène bevolkt door vreemde figuren als een stier, een paard, een vogel, een van zijn sokkel gevallen 

archaïsch standbeeld, die zich in een onduidelijke verhouding tot elkaar ophouden in een niet nader 

te specifieren ruimte. Het narratief van Guernica is niet eenduidig te herkennen als wat geweten is 

over het bombardement op Guernica; bovendien kan met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid gesteld worden dat zich nooit een dergelijk tafereel heeft afgespeeld tijdens het 

bombardement op Guernica. In dit opzicht speelt Picasso’s titel dus een cruciale rol; Werner 

Hofmann verdedigt dat het de titel is die Guernica’s inhoud genereert162 . Eenmaal op de hoogte van 

de titel en de historische context is het wel mogelijk dat de voorheen voor een raadsel geplaatste 

beschouwer bepaalde iconografische elementen in Guernica tot op zekere hoogte gaat linken aan de 

tragische gebeurtenissen van april 1937.  

In het vorige deel van deze verhandeling werd toegelicht hoe Picasso’s omgang met de historische 

feiten in de literatuur wordt benaderd vanuit het gegeven van de (politieke) allegorie. Maar ook op 

dit niveau is gebleken dat we niet tot een duidelijke, sluitende interpretatie van wat nu juist wordt 

voorgesteld komen. De verschillende betekenislagen en mogelijke narratieve structuren die in het 

vorige hoofdstuk werden aangehaald, duiden op een aparte omgang met de historische feiten: 

Picasso universaliseert. Nooit vinden we voor één element slechts een mogelijke interpretatie, nooit 

wordt de kunstenaar eenduidig in zijn referentie naar de historische feiten. Zij creëren in de eerste 

plaats een afstand, een vervreemding van de historische werklijkheid. De expliciete referentie naar 

de historische feiten in de titel van Picasso’s werk, geeft aan dat de kunstenaar van de historische 

feiten vertrekt, om deze te gaan universaliseren tot thema’s zoals de strijd of het lijden. 

Wat betreft de omgang met de historische feiten, kunnen we concluderen dat Goya het drama dat 

zich voltrok en dat hij in zijn werk herdenkt herkenbaar maakt in een realistisch narratief. Toch gaat 

Goya’s omgang met de feiten voorbij aan het louter documentaire aspect: Goya intensiveert en 

dramatiseert de historische gebeurtenissen, door middel van de feiten en de perceptie op de feiten 

uit te vergroten. Dit wordt bevestigd door het volgen van de historische werkelijkheid in zijn 

opsplitsing van de strijd en haar brutale gevolgen.  Daartegenover ‘bevrijdt’ Picasso als het ware de 

historische feiten op zich, door middel van het gebruik van multifacettale symbolen en narratief 

creëert de kunstenaar een afstand van de historische feiten waaraan hij tegelijk refereert.   
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In het omgaan met de historische feiten en de gekende werkelijkheid, moet voor wat betreft Goya 

ook stil worden gestaan bij Dos de Mayo 1808. Goya splitst oorzaak en gevolg op in twee werken, en 

respecteert daarmee de historische werkelijkheid. In Dos de Mayo 1808 vestigt Goya enkel de 

aandacht op de strijd an sich. In Tres de Mayo 1808 staat hij vervolgens stil bij de impact, de gevolgen 

van deze gebeurtenis. Deze vaststelling leidt tot een interessante bemerking wat betreft Picasso’s 

Guernica: Picasso’s werk vestigt iconografisch zeer duidelijk de aandacht op het lijden, maar het 

narratief kan tegelijkertijd vertaald worden als dat van een strijd, denken we bijvoorbeeld maar aan 

de mogelijke vertaling van Guernica’s narratief als de weergave van de corrida of het stierengevecht. 

 

De rol van persoonlijke betrokkenheid In het omgaan met de historische feiten  

 

Goya’s positie als hofschilder situeert de kunstenaar in het politieke hart van Spanje. Tegelijkertijd 

bevestigt zijn positie en zijn professionele ambitie ook Goya’s afhankelijkheid van het hof en het 

heersende regime. De perceptie op Dos de Mayo als eerste wapenfeit van de religieuze 

Onafhankelijkheidsoorlog wordt door Goya getrouw gevolgd. De transponatie van de verschillende 

religieuze aspecten in Tres de Mayo bevestigen dit : de nadruk die Goya legt op de protagonist als 

martelaar is zeer groot. Goya gaat om met de feiten zoals deze door het gerestaureerde regime 

voorgesteld werden. Naast Goya’s bevestiging van de traditionele perceptie van de slachtoffers van 

de executies op de derde mei stellen we echter ook vast dat Goya zijn cynische visie, zoals deze op 

weergaloze wijze tot uiting komt in de Desastres, ook in dit werk niet kan verbergen: de dood en de 

zinloosheid van de strijd worden op het brutale af in beeld gebracht. Goya werkte en woonde in 

Madrid: hij zag de gruwel en de impact van dichtbij en verwerkt de emotionele impact van deze 

ervaringen ook in zijn beeld. 

Picasso daarentegen, woonde op het tijdstip van de uitbraak van de Spaanse burgeroorlog al meer 

dan 20 jaar in Parijs. Anno 1937 had Picasso noch Guernica noch het andere wrede oorlogsgeweld 

van dichtbij meegemaakt. Natuurlijk speelt ook onvermijdelijk het verschillend artistiek tijdsgewricht 

hierin een belangrijke rol, maar ook dit verschil in persoonlijke betrokkenheid kan misschien hebben 

bijgedragen tot het gaan universaliseren van een specifieke tragische gebeurtenis 

 

De positionering t.a.v. de kunsttraditie 
 



Goya’s brief uit 1792 waarin hij zijn visie op kunst en het kunstonderwijs aan de Koninklijke Academie 

uit de doeken doet, kan beschouwd worden als een aanklacht tegen het neoclassicisme. Op een 

gelijkaardige manier benadert Janis Tomlinson Goya’s Tres (en Dos) de Mayo 1808: zij spreekt over 

beide werken als een anti-neoclassicistisch manifest. Goya’s brutale stijl breekt op radicale wijze met 

de vormentaal van het neoclassicisme, dat steeds populairder werd in Madrid en uiteindelijk de stijl 

van het gerestaureerd regime zou worden. In Tres de Mayo spreekt Goya zich op een 

ondubbelzinninge manier uit over deze stijl: hij breekt met elke gangbare stilistische conventie van 

het neoclassicisme. Goya breekt met de heersende normen. Om zijn artistiek standpunt te realiseren 

maakt Goya gebruik van een onconventionele en nieuwe bron voor het de traditie van het 

historiegenre waarin Tres de Mayo zich formeel – omwille van de grote schaal – en inhoudelijk – 

omwille van het onderwerp – inschrijft. Het gebruik van het populair genre van de prentkunst als 

iconografische bron voor Tres de Mayo 1808, benadrukt haar positionering als een breuk met de 

traditie.  

Picasso’s Guernica verhoudt zich in dit opzicht helemaal anders tot de kunsttraditie. In tegenstelling 

tot Goya’s Tres de Mayo 1808 blijkt duidelijk dat Picasso’s werk bol staat van de referenties naar 

iconen uit de schilderkunst, zoals Rubens’ De gruwelen van de oorlog (1636, fig.). Picasso refereert 

ook duidelijk aan Goya’s Tres de Mayo 1808. Iconografisch is  het belangrijkste en meest geciteerde 

element hierin de integratie van de grote  lichtbron in het tafereel. Maar ook de dode krijger (of het 

van zijn sokkel gevallen standbeeld) in Guernica kan opgevat worden als een iconografische 

verwijzing naar Tres de Mayo.  

Aan de hand van de talrijke ‘citaten’ die de kunstenaar in zijn werk opneemt, kunnen we opmaken 

dat Picasso zijn eigen positie in de kunsthistorische traditie bevestigt met Guernica. Waar Goya in 

Tres de Mayo met de kunsttraditie breekt, lijkt Picasso’s Guernica als het ware een synthese aan te 

bieden, waardoor het werk zichzelf ook – op een eigentijdse manier -  in deze traditie inschrijft. 

Picasso benadrukt bovendien zijn eigen status als kunstenaar nog eens door niet alleen een synthese 

van de traditie aan te bieden, maar ook een synthese van Picasso’s eigen oeuvre en persoonlijke 

mythologie.  

Het verschil in omgang met de kunsttraditie, wordt op treffende wijze bevestigd in de manier waarop 

beide kunstenaars stilistisch  te werk gaan: terwijl Goya heel brutaal omgaat met de stilistische 

uitwerking – Werner Busch noemt het doek  als “kunstlös” 163 - zien we dat Picasso juist een heel 

gestileerde uitwerking brengt. 

                                                           
163 Busch, op. cit., p. ???????? 



 Goya’s Dos de Mayo 1808 speelt in de interpretatie van Tres de Mayo als een breuk met de traditie 

een belangrijke rol. De vernieuwing in Tres de Mayo wordt benadrukt door het iconografisch nog 

enigszins aan de traditie van de battlefield painting refererende Dos de Mayo 1808. Wanneer men de 

schilderijen samen in beschouwing neemt, kan alleen maar beaamd worden dat ook wat betreft de 

verhouding van Tres de Mayo 1808 tot de schilderkunstige traditie, de betekenis daarvan versterkt 

en gevisualiseerd wordt in de samenhang met Dos de Mayo 1808. Wederom is het in deze context 

interessant om te zien dat Picasso net in één werk de traditie synthetiseert. 

 

Verhouding kunst & politiek 

 

Uit het vorig hoofdstuk bleek dat zowel Goya als Picasso zich elk op hun eigen manier nadrukkelijk 

manifesteren als kunstenaar in hun respectievelijke werken. Uit voorgaande delen van deze 

verhandeling bleek dat dit gegeven voor beide kunstenaars gevolgen had voor de perceptie van hun 

werken: Picasso werd aanvankelijk dissociatie van de gebeurtenissen en een gebrek aan solidariteit 

verweten; en Tomlinson haalde Goya’s artistieke manifest aan als mogelijke reden voor de 

waarschijnlijk lauwe reactie op het werk.  

De balans tussen kunst en politiek in beide werken is een interessant gegeven.  

Goya faces us with the reality, rather than with a political cause for celebration. When we 

turn to the way in which violence appears in the art of the avant-garde, there is a degree to 

which, I would argue, derives both from levels of overt political commitment and from the 

theoretical attitudes to its inclusion. That is, instead of a quasi-realist model which seeks to 

show us the horrors of a certain reality, we find ourselves in an arena where violence is 

either the stimulus to engage more directly in political propaganda through an artistic 

channel  

 

Beeldimpact: Tres de Mayo 1808 & Guernica als ‘Andachtsbilder’  

 

De Duitse term ‘Andachtsbild’ werd oorspronkelijk specifiek gebruikt  in de context van 

Middeleeuwse kunst gerelateerd aan het kloosterleven. Het betrof beelden – sculpturen, 

schilderijen, prenten - die zich kenmerkten  door religieuze thema’s en iconografie die aanzetten tot 



contemplatie of devotie164. Onderwerpen als de Pièta en de Kruisiging van Christus, of andere  

thema’s die focussen op het lichamelijk lijden van Christus en  inspireerden tot intense spirituele 

emotie worden benoemd als ‘Andachtsbilder’165. Vandaag echter, wordt de term Andachtsbild 

beschouwd als een neologisme,die behoorlijk vrij toegepast wordt op beelden die stimuleren tot 

empathische respons of devotie166.  

In eerste instantie wordt de beschouwer bij de aanblik van zowel Tres de Mayo 1808 als Guernica 

overdonderd door het enorme formaat van beide werken. Beide kunstenaars benadrukken in hun 

beeld nog eens de grootschaligheid van hun werk. Goya doet dit in eerste instantie door de 

oppervlakte volledig te laten beheersen door één dramatische actie: de – op til staande – executie, 

die volledig op de voorgrond werd gebracht. Goya’s personages zijn bijgevolg bijna levensgroot 

weergegeven. Picasso’s doek is zo mogelijk nog groter dan Goya’s Tres de Mayo. Met een 

indrukwekkende lengte van meer dan zeven meter wordt een horizontaal beeldoppervlak tot stand 

gebracht. In samenspel met het kleurenpalet van Guernica, dat volledig zwart-wit is uitgewerkt, 

creëert Picasso de allure van een filmdoek. Anders dan bij Goya zien we dat Picasso het oppervlak 

niet invult met slechts een dramatisch element, maar in plaats daarvan de toeschouwer een visuele 

overrompeling aan beeldinformatie bezorgt, volledig uitgestrekt over het langwerpig, rechthoekig 

formaat. We zien een veelheid aan figuren die zich in een uiterst dramatische relatie tot elkaar lijken 

te verhouden. De compositie van de verschillende elementen beeldelementen, hun proximiteit en de 

dynamiek van het geheel lijkt gericht op het vertellen van een epos. De blik van de toeschouwer 

De impact die Tres de Mayo heeft op de beschouwer wordt gekenmerkt door Goya’s gebruik van een 

specifieke beeldstrategie: deze van de identificatie. Uit voorgaande paragrafen bleek reeds de 

beeldtaal van Tres de Mayo de betrokkenheid bij het gebeuren en de identificatie met de protagonist 

door de beschouwer ondersteunt. Goya’s beeld is direct: elke mogelijkheid tot het nemen van 

afstand wordt de toeschouwer geweigerd. Siri Hustvedt beschrijft de impact van Goya’s beeld als 

volgt: 

                                                           
164 Ross, Leslie, Medieval Art, A topical dictionary. Greenwood Publishing Group, 1996, p. 12 

165 Ross, op.cit., p. 12 

166 Hamburger, Jeffrey F., Nuns as artists: The Visual Culture of a Medieval Convent, University of California Press, 1997, p. 3 



(…) we know this threshold between the living and the dead can’t hold. At the same time, 

this is a painting, and however much we feel the moment to come, what we see is a frozen 

image of a single instant in hell (…)167 

Hustvedts bewoording van de impact die Tres de Mayo op haar heeft, leidt haar ertoe Goya’s werk te 

benaderen in de context van ‘trauma’: Goya plaatst de beschouwer in de positie van de getuige:  

(…) a witness, a witness who, like those traumatized by war, must look again and again at a 

single catastrophic moment when real time is paralyzed and replaced by a returning 

hallucination. Then is now. The Past is present168. 
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