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Voorwoord 

In blok 1 van het collegejaar 2009‐2010 kwam ik voor het eerst in aanraking met 

kunstenaarsromans, een onderwerp dat me greep. Het resulteerde in het daaropvolgende 

blok in een in groepsverband geschreven bachelorscriptie, een scriptie die een poging 

waagde de singulariteits‐theorie van de Franse sociologe Nathalie Heinich te toetsen. 

Het is het personage van de kunstenaar dat mij nu al anderhalf jaar in de greep houdt. 

Nadat ik in eerste instantie van plan was de focus van mijn afstudeerproject naar een meer 

obscure hoek van de literatuur te verleggen – het liminale (of: de theorie van de drempel) 

waar Antonie Mertens een dik proefschrift over schreef aan de hand van de romans van 

Jacq. F. Vogelaar heeft me maanden bezig gehouden – bleek uiteindelijk de roep van de 

opmerkelijke scheppenden te groot om te negeren. Het personage dat graag opvalt of 

opvalt tegen wil en dank. Het personage dat hoopt het onbereikbare te bereiken, dat schept 

om aan zijn scheppingsdrang tegemoet te komen, dat schreeuwend of zwijgend zijn roeping 

vervult. 

 

Een van de belangrijkste redenen om dit onderwerp opnieuw te onderzoeken, is dat ik in 

mijn bachelorscriptie – die beoordeeld met een 8 bevredigend was afgerond – mijn analyses 

interessant, maar te specifiek gericht op het romanpersonage waren. Ik richtte mij toen op 

twee belangrijke elementen uit de theorie van Heinich, namelijk de verpersoonlijking van 

doelen en de ontpersoonlijking van middelen en verbond geen conclusies aan de keuzen die 

de abstracte auteur maakte. Dat doe ik deze keur anders.  

 

Toen de keuze voor het onderwerp eenmaal was genomen, ging ik aan de slag met een 

leeslijst over de Romantiek, om, gecombineerd met artikelen over kunstenaarsromans in 

Nederland en een boek van G.F.H. Raat om me de leeswijze op zoek naar de abstracte 

auteur eigen te maken, meer inzicht te verkrijgen in de overgang die Nathalie Heinich 

beschrijft, de overgang van het regime collectivite naar het regime de singularite. Het is de 

omslag waarbij het (romantisch) subject werd geboren, en de basis werd gelegd voor het 

twintigste eeuwse kunstenaarschap, het kunstenaarschap van de afwijking, het 

kunstenaarschap van de roeping, het kunstenaarschap van het autonome subject. 

In de breedste zin van het woord gaat deze scriptie over kunstenaarsromans in de 

Nederlandse literatuur tussen 1900 en 2006, respectievelijk de jaren van uitgave van de 

oudste en de meest recent verschenen romans die ik zal analyseren. Een kunstenaarsroman 
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is een roman waarin de protagonist een kunstenaar is, of waarin de protagonist zich 

beweegt in een milieu waarin één van de belangrijkste personages een kunstenaar is. In de 

drie gekozen romans gaat het in alle gevallen om schilders.  

In deze boeken draait het dus om het personage van de kunstenaar. Daar gaat mijn 

eerste interesse naar uit. Hoe wordt deze vorm gegeven, en hoe past hij binnen de 

singulariteitstheorie van Nathalie Heinich? Mijn tweede interesse gaat uit naar de positie 

van de abstracte auteur, een term die ik ontleen aan werk van Raat (1985), en wat deze 

positie ons vertelt over de opvatting van de abstracte auteur over kunstenaars.   

Ik heb bewust gekozen voor drie boeken die in jaartal van verschijnen een grote 

tijdspanne bestrijken. Ik hoop dat er tussen de boeken duidelijke verschillen optreden. Met 

deze verschillen hoop ik vervolgens de theorie van Nathalie Heinich en informatie uit de 

overige secundaire literatuur te kunnen bevestigen of te kunnen weerspreken.  

Overigens ga ik op alle drie deze elementen op het einde het derde hoofdstuk, waarin ik 

de methode van Raat bespreek, nog uitgebreider in.  

 

Het werk is als volgt opgebouwd.  

In het eerste hoofdstuk zet ik de theorie van Nathalie Heinich uiteen aan de hand van een 

inleiding van Tom Bevers. Ik bespreek de theorie van Heinich uitgebreid, omdat het de basis 

van mijn scriptie betreft. Uiteindelijk destilleer ik een aantal kenmerken waaraan het 

kunstenaarspersonage moet voldoen om als ‘singulier’ gekenmerkt te kunnen worden.  

Deze kenmerken zal ik vervolgens vergelijken met andere bronnen die draaien om het 

omslagpunt in de moderne tijd, meer gespecificeerd het omslagpunt in de waardering van 

de kunstenaar. Hiervoor gebruik ik achtereenvolgens de Duitser Jochen Schmidt, die een 

groot werk over de ontwikkeling van het geniebegrip schreef, Immanuel Kant, die ik aan de 

hand van Frank vande Veire bespreek om de filosofische fundering van het genie en zijn 

verhouding tot kunst en natuur te leren begrijpen en Maarten Doorman, die het boek De 

romantische orde schreef waarin hij op zoek gaat naar bewijs voor de stelling dat ook de 

20ste en 21ste eeuw aan het romantisch discours onderhevig zijn. Op het einde van dit 

hoofdstuk zal ik de balans opmaken en proberen een beknopt beeld van de ‘moderne 

kunstenaar’ te geven, daarbij begrijpende dat iedere definitie op dit gebied te kort schiet.  

De definitieve focus van mijn analyse bespreek ik aan het einde van het derde hoofdstuk, 

waarin ik de analysemethode van G.F.H. Raat bespreek. Het is de analysemethode die de 

structuur van een werk opdeelt in verschillende lagen: de binnenste laag, de vertelde wereld 

waarin zich personages, verteller en fictieve lezer bevinden, de laag daarbuiten waarin zich 
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de abstracte auteur en zijn tegenhanger de abstracte lezer bevinden en de laag dáárbuiten, 

de concrete wereld waarin concrete auteur en concrete lezer zich bevinden. Naar aanleiding 

van dit model zullen de hoofdvragen worden gesteld, die ik vervolgens in het vierde 

hoofdstuk aan de hand van drie romans – te weten Langs lijnen van geleidelijkheid (1900) 

van Louis Couperus, Geyerstein’s dynamiek (1982)  van W.F. Hermans en Het satijnen hart 

(2006) van Remco Campert – zal proberen te beantwoorden in het vijfde hoofdstuk, de 

conclusie.   
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Hoofdstuk 1: het ontstaan van de moderne kunstenaar of de 
geboorte van het regime de singularité 
 

In het voorwoord is haar naam al even gevallen: Nathalie Heinich. Deze Franse 

kunstsociologe stelde een theorie op die Ton Bevers in zijn voorwoord op Heinichs’ Het Van 

Gogh‐effect en andere essays over kunst en sociologie (2003) kwalificeert als ‘een sociologie 

van de singulariteit’. (Bevers 2003: 17) In zijn inleiding stelt Ton Bevers dat ‘sociologen [...] 

liever naar het collectieve dan naar het singuliere gedrag van mensen [kijken]. Voor Heinich 

geldt dit niet.’ (2003: 17) Het gaat haar niet om de afstandelijke benadering van een groep 

mensen, maar om de specifieke benadering van een enkeling, om van daaruit te abstraheren 

naar het grotere geheel.  Dit gaat in het bijzonder op voor de kunstwereld, ‘want, zo stelt 

Heinich, als ergens in de samenleving veel waarde wordt gehecht aan het persoonlijke en 

het authentieke dan is dat wel in de wereld van de kunst. Het singuliere is het niet met 

anderen gedeelde, het unieke, het afwijkende en het uitzonderlijke, ja zelfs het bizarre en 

abnormale.’ (Mijn cursivering, RT) (2003: 17) Hiermee ondervangt Heinich het probleem van 

de fixatie van de sociologie ‘op rollen, posities, functies, structuren’ en richt zij zich op wat 

voor haar de kern van de sociologie is: mensen, van vlees en bloed. 

Het is deze mens van vlees en bloed die dient als basis voor haar theorie van het 

singuliere. Maar hoe is deze theorie precies opgebouwd? In het volgende zal ik aan de hand 

van de introductie van Ton Bevers en het daaropvolgende essay van Heinich de theorie van 

het singuliere inleiden en toelichten. Hiermee leg ik een basis voor het vervolg van het 

onderzoek en bepaal ik de focus van de uit te voeren analyses. 

Nathalie Heinich en de sociologie van het singuliere 

De singuliere benadering van kunst als sociologisch onderzoeksobject staat haaks op de 

methoden van onderzoek van doorgaans gerespecteerde, leidende sociologen. Tom Bevers 

stelt dat de kunstsociologie over het algemeen de productie, distributie en receptie van 

kunst op zowel micro‐ als macroniveau onderzoekt. De wetenschapper blijft hiermee aan ‘de 

buitenkant’ van de kunstwereld. Deze kunstsociologische benadering wordt ook wel de 

organisatiesociologische variant genoemd, gestoeld op een reductionistische traditie. (2003: 

18) 

Tegenover deze vorm van kunstsociologie staat de kunstsocioloog die zijn belangstelling 

primair uit laat gaan naar de culturele dimensie van de kunstwereld: de binnenkant, de 
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beschouwing van het object. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de normen en 

waarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en de houding van alle betrokkenen bij de 

productie, distributie en waardering van kunst en cultuur. Deze kunstsociologische manier 

van wetenschap bedrijven wordt de cultuursociologische variant genoemd. Deze laat, zoals 

vermeld, vooral de opvattingen en motieven van de betrokkenen bij de productie, 

distributie en waardering van kunst en cultuur zien.   

Tegenover de reductionistische manier van wetenschap bedrijven – gericht op het 

collectief sociologische – stelt Heinich ‘het aan de socioloog Boltanski en [de] econoom 

Thévenot ontleende perspectief van het singuliere. In dit antireductionistische standpunt zit 

[...] verdisconteerd dat men niet in [...] de fout wil [gaan] door alles terug te voeren tot het 

perspectief van het singuliere.’ Het uitgangspunt blijft dat ‘kunstenaars en kunstwerken [...] 

deel [zijn] van de sociale werkelijkheid en het singuliere [zich] manifesteert [...] in de sociale 

werkelijkheid.’ (2003: 18) 

Ondanks het feit dat Heinich zich richt op het persoonlijke (en daarmee neigt naar een 

psychologische verklaring van de kunstenaar) benadrukt zij (en met haar Ton Bevers) dat ze 

sociologisch blijft denken. ‘Dat houdt ook in dat het singuliere zich naar plaats en tijd anders 

en in verschillende mate zal manifesteren.’ (2003: 18‐19) Heinich geeft een verklaring voor 

haar interesse in het singuliere. ‘Artistieke waardering [...] komt, sinds het kunstenaarschap 

van deze unieke persoon [in dit geval gaat het om Van Gogh, RT], niet langer meer voort uit 

de dominantie van het collectieve regime, waarin de normen van het academisme 

maatgevend waren, maar berust sindsdien op de persoon van de kunstenaar die radicaal 

breekt met de gangbare en gevestigde smaakconventies. Van Gogh luidt een tijdperk in 

waarin normen die teruggaan op de Romantiek het kunstenaarschap gaan bepalen, en die 

Heinich samenvat in de paradoxale uitdrukking ‘het singuliere regime’.’ (2003: 19) 

Heinich wijst op een omslag van de wijze waarop kunst wordt bedreven en geeft daarbij 

als keerpunt het kunstenaarschap van Vincent van Gogh. Vóór het kunstenaarschap van Van 

Gogh komt artistieke waardering voort uit de dominantie van het regime de collectivité. 

Tijdens het regime de collectivité waren de normen van het academisme maatgevend. 

Binnen de gegeven kaders kon de kunstenaar uitblinken met zijn werk. Een kunstenaar werd 

geacht zich aan de conventies van zijn tijd te houden. Op een academie maakte hij zich het 

ambacht ‘schilder’ of ‘beeldhouwer’ eigen om vervolgens voor particuliere opdrachtgevers 

of mecenassen op bestelling kunstwerken te maken die binnen de conventies pasten. Deed 

hij dit niet, dan was de kans groot dat hij van zijn ambacht niet langer kon leven, doordat hij 

buiten de boot van de gewaardeerde kunst zou vallen. (2003: 19) 
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Van Gogh wordt door Heinich genoemd als de eerste singuliere kunstenaar. Zijn 

kunstenaarschap luidt een tijdperk in waarin normen die teruggaan op de Romantiek het 

kunstenaarschap gaan bepalen. Heinich verdiept zich in de belevingswereld van de eenzame 

kunstenaar, de gekwelde kunstenaar, de beroemde kunstenaar, de miskende kunstenaar. Zo 

goed als de wereld voorafgaand aan Van Gogh het best begrepen kon worden vanuit het 

collectieve regime van het ambachtelijke gildewezen en later het academisme met zijn 

voorgeschreven stijl en artistieke regels, zo kan de kunstwereld na Van Gogh het beste 

vanuit het singuliere regime bestudeerd worden, omdat de praktijk van de kunstwereld door 

het singuliere wordt gedomineerd. 

Al wordt er gedoeld op een duidelijke breuk met het regime de collectivité, ook het 

regime de singularité ontkomt niet aan de invloed van het collectieve. Juist doordat er 

steeds meer aandacht is gekomen voor het persoonlijke, authentieke en uitzonderlijke, 

wordt er binnen het regime de singularité geprobeerd al die uitzonderingen te 

categoriseren. Daarmee kan gesteld worden dat het persoonlijk sociologische van een 

kunstenaar (bv. zijn weltschmerz) veel minder persoonlijk en authentiek is dan het singuliere 

geval zou doen denken, waarmee het singuliere duidelijke verbonden blijft met het 

collectieve. 

 Het was de lezer misschien al opgevallen, maar de term ‘regime de singularité’ heeft een 

uiterst paradoxaal karakter: ondanks het feit dat er sinds de tijd van het regime de 

collectivité meer aandacht is gekomen voor het persoonlijke blijkt uit diepte‐interviews die 

Heinich hield met verschillende kunstenaars dat er sprake is van overeenkomsten tussen 

deze unieke individuen. Vandaar de benaming regime de singularité; de eenling vertoont 

overeenkomsten met andere eenlingen. (2003: 19) 

 

Naast het antireductionistische karakter van haar wetenschapsbeoefening – die 

gebaseerd is op de ervaringen van het individu – beroept Heinich zich op een verstehende 

manier van wetenschap bedrijven. Deze verstehende sociologische benadering probeert ‘de 

sociale werkelijkheid [te] [...] begrijpen uit de zin, betekenis en motieven die mensen aan 

eigen en andermans handelen, voelen en denken geven en niet uitsluitend of primair uit de 

organisatie van het samenleven, de structuren van de groep of de collectiviteit.’ (2003: 20) 

Het gaat om het opbrengen van begrip voor de waarden van een ander. Daarbij moet de 

onderzoeker proberen niet vanuit zijn eigen waardesysteem te oordelen over de waarden 

van een ander, maar proberen een zo objectief mogelijk beeld te schetsen. Hier gaat op wat 
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ook voor literatuuronderzoek op gaat: je ontkomt niet aan interpretatie. Het feit dat er 

bewust melding van gemaakt wordt, spreekt echter boekdelen over de intenties.  

Het is vanuit de antireductionistische denktrant die leidt tot het uitgangspunt van het 

singuliere in combinatie met de poging objectieve waarden binnen de kunstwereld te 

begrijpen en van daaruit het singuliere als sociologische factor te objectiveren dat Nathalie 

Heinich haar theorie van de singuliere kunstenaar vorm geeft. Het meest tot de verbeelding 

sprekende essay in haar bundel met verzamelde essays Het Van Gogh‐effect is hoofdstuk 7: 

‘Kun je wel spreken van een kunstenaarscarrière?’ Hierin beschrijft Heinich dat er in de 

carrière van de singuliere kunstenaar, dat unieke personage, constanten te vinden zijn die 

overeenkomen met de carrières van andere singuliere kunstenaars. Om een duidelijk beeld 

te krijgen van wat volgens Heinich een singuliere kunstenaarscarrière is, en hoe ze vaststelt 

dat een bepaalde carrière een singuliere kunstenaarscarrière is, zal ik dit zevende hoofdstuk 

bespreken.  

Een model van de kunstenaarscarrière? 

Om de term kunstenaarscarrière te duiden gebruikt Heinich allereerst de 

woordenboekdefinitie van het woord carrière. ‘Carrière betekent [...] de ‘weg die men 

inslaat’, een ‘reeks van maatschappelijke posities die iemand achtereenvolgens bekleedt.’’ 

(Heinich 2003: 102) Hierover stelt Heinich vervolgens de volgende, retorische vraag: ‘en wat 

zou een kunstenaar, die in deze tijd tot taak heeft nieuwe wegen te banen, moeten doen op 

een duidelijk afgebakend traject waar hij niet de laatste, maar vooral ook niet de eerste is?’ 

(2003: 102) Het woord carrière in de gebruikelijke betekenis van het woord, is niet op de 

kunstenaar van toepassing; het woord ‘kunstenaarscarrière’ blijkt een contradictio in 

terminis. 

Hierna volgt de sociologische definitie van het woord carrière: ‘[het woord carrière] 

verwijst naar werelden waar je, om succes te behalen, een gestandaardiseerde weg moet 

afleggen, van de ene functie naar de andere, in een duidelijk geformaliseerde hiërarchische 

volgorde.’  (2003: 102) Het is de ‘standaardcarrière’, de carrière als ladder: na iedere paar 

jaar een sport hoger, tot de bovenste sport van jouw ladder is bereikt. Dit noemt Heinich de 

standaardisering van loopbanen en vormen van succes. Standaardisering impliceert in dit 

verband een zekere ontpersoonlijking: ‘de bezette post is gedefinieerd vóórdat de persoon 

hem bekleedt en ook onafhankelijk van die persoon.’ (2003: 102) 

In de woorden van Heinich is de gestandaardiseerde baan een middel om succesvol te 

zijn. Bij het bezetten van een bepaalde positie binnen een organisatie is er sprake van een 

ontpersoonlijking van middelen tot succes. ‘Deze ontpersoonlijking van middelen tot succes 
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sluit evenwel de duidelijke verpersoonlijking van de doelen van succes niet uit.’ (2003: 102) 

In een standaardcarrière gaat het in de eerste plaats om het verwerkelijken van bepaalde 

ambities, die heel persoonlijk zijn vastgesteld. Volgens Heinich gaat het daarbij voornamelijk 

om het vergroten van het aanzien van de persoon in kwestie. 

Samenvattend is er bij een standaardcarrière sprake van een ontpersoonlijking van 

middelen en een verpersoonlijking van doelen: het individu bewandelt een 

gestandaardiseerd pad dat leidt tot het volbrengen van zijn ambities: succes, geld en/of 

aanzien. 

Bij de kunstenaar betreft het een ander verhaal. ‘Deze dubbele en tegenstrijdige 

eigenschappen van carrière – ontpersoonlijking van de middelen door standaardisering en 

verpersoonlijking van de doelen door ambitie – maken fundamenteel inbreuk op de waarden 

die tegenwoordig bij uitstek door kunstenaars worden belichaamd: bijzonderheid en 

tijdloosheid.’ (2003: 102‐103) De bijzonderheid bestaat uit de moderne kunstenaar als 

scheppend persoon, een scheppende entiteit die niet alleen schept wat al was, maar juist 

nieuwe wegen baant, een brenger van vernieuwing. Dit staat haaks op de ontpersoonlijking 

van middelen: het is juist het middel dat op een persoonlijke wijze wordt ingezet om 

bijzonder te zijn. Dit is wat Heinich de verpersoonlijking van middelen noemt. In het geval 

van de tijdloosheid ‘wordt het vermogen om de vergankelijkheid en de alledaagsheid van 

het leven te weerstaan, afgemeten aan het voortbestaan van een object dat tot kunstwerk is 

geworden met de bedoeling de persoon van zijn maker te overleven en zo boven hem uit te 

stijgen.’ (2003: 103) De tijdloosheid zorgt daarmee, in tegenstelling tot de standaardcarrière 

niet voor een verpersoonlijking van doelen maar juist voor een ontpersoonlijking van de 

doelen van het succes. De doelen van het succes zijn niet in eerste instantie het voldoen aan 

de ambitie succesvol te zijn, maar aan het creëren van een tijdloos object, dat zijn maker in 

de schaduw kan zetten, en dat uiteindelijk in de herinnering de persoon van de maker, ‘die 

in zijn tijdelijke en ruimtelijke eindigheid immers gelijk is aan ieder ander menselijk wezen’, 

voorbij kan streven. (2003: 103) 

 

Het onderscheid tussen de termen verpersoonlijking en ontpersoonlijking van middelen 

en verpersoonlijking en ontpersoonlijking van doelen is het onderscheid dat gemaakt wordt 

tussen de ontwikkeling van het werk van de kunstenaar en de carrière van de niet‐

kunstenaar. Heinich betoogt dat er in het geval van de kunstenaar van een ‘normale’ 

carrière geen sprake is. Ze betoogt echter niet dat er überhaupt geen sprake is van een 

carrière. Zij geeft als voorbeeld het verloop van een ‘geslaagd beroepsleven’ van een 
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beeldend kunstenaar: dit beroepsleven wordt gekenmerkt door een ‘geleidelijke integratie 

in de kunstmarkt’ en wordt beschreven in termen van ‘erkenning door vier 

achtereenvolgende kringen: de kunstbroeders, de critici, de handelaren of mecenassen en 

ten slotte het grote publiek.’ Daarbij is het van belang dat het werk van de kunstenaar 

verkoopbaar wordt gemaakt, waarbij het idee is dat hoe zichtbaarder de persoon (of naam) 

van de kunstenaar is, hoe beter het werk verkoopt. Zichtbaarheid is in deze context niets 

meer dan naamsbekendheid; als na de kunstbroeders, de critici en de handelaren of 

mecenassen ook het grote publiek de naam van de kunstenaar gaat kennen, betekent het 

dat de kunstenaar een geslaagd beroepsleven heeft, dat de kunstenaar een pad heeft 

afgelegd dat heeft geleid tot de verkoop van zijn werk  en tot erkenning van het grote 

publiek. (2003: 103) 

Bij de toename aan bekendheid hoort – op het hoogtepunt van een carrière – de 

inbedding in de grote instellingen: ‘musea, officiële commissies, en zelfs academies. Dat kan 

zeer zeker een ultiem bewijs van artistiek succes zijn. Maar het is een dubbelzinnig bewijs, 

omdat het altijd kan worden gediskwalificeerd in naam van de waarden van innerlijkheid en 

authenticiteit die de modernekunstwereld eveneens beheersen.’ (2003: 104) De keerzijde 

van het succes en de erkenning van de ‘modernekunstwereld’ is dat de wil om te slagen en 

de bekendheid die het werk van de kunstenaar bij zijn tijdgenoten geniet kan omslaan in een 

‘té werelds succes’, waarmee de aandacht van de kunstenaar voor het tijdloze aspect van 

zijn kunst – het doel kunst te produceren die tot ver na zijn sterfelijk bestaan geconserveerd 

zal worden – verloren gaat. 

Heinich haalt hierbij Boltanski en Thévenot aan die stellen dat een kunstenaar, door te 

ver mee te gaan in het wereldse succes, zichzelf kan ‘ont‐onderscheiden’, ‘daar immers zijn 

ontwikkeling, die kan worden beschreven in termen van carrière, over één kam kan worden 

geschoren met de carrière van ieder ander kunstenaar.’ (2003: 104) De moderne kunstenaar 

– als hij al succesvol is – balanceert dus op de grens tussen de gewone, gestandaardiseerde 

en de afwijkende, nieuwe wegen zoekende kunstwereld: een uitzonderingspositie. Maar hoe 

ontstond deze uitzonderingspositie? 

Van ambachtelijk succes naar de normalisering van het abnormale 

Het volgende, al eerder aangehaalde, citaat van Ton Bevers over het omslagpunt in de 

waardering voor de kunstenaar vormt de basis voor de hierboven gestelde vraag naar de 

uitzonderingspositie van de moderne kunstenaar. ‘Artistieke waardering, zo luidt de 

conclusie in [Heinichs’] studie over Van Gogh, komt, sinds het kunstenaarschap van deze 

unieke persoon, niet langer meer voort uit de dominantie van het collectieve regime, waarin 
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de normen van het academisme maatgevend waren, maar berust sindsdien op de persoon 

van de kunstenaar die radicaal breekt met de gangbare en gevestigde smaakconventies. Van 

Gogh luidt een tijdperk in waarin normen die teruggaan op de Romantiek het 

kunstenaarschap gaan bepalen, en die Heinich samenvat in de paradoxale uitdrukking ‘het 

singuliere regime’.’ (2003: 19) Uit dit citaat volgen twee vragen die het beantwoorden waard 

zijn. Wat zijn die normen uit de Romantiek die het nieuwe kunstenaarschap zijn gaan 

bepalen, en, als er sprake is van een nieuwe set normen, voor welke normen kwamen deze 

dan in de plaats?  

De wereld die ‘verloren’ ging was de wereld van het collectieve regime. Maar al vóór het 

collectieve regime, dat werd gedomineerd door maatgevende academies, was er sprake van 

(met name beeldhouw‐) kunst. Het zal de wereld zijn geweest waarin waarschijnlijk niet 

werd gesproken van schilder‐ en beeldhouwkunst – en al helemaal niet van een carrière –, 

omdat schilderen en beeldhouwen simpelweg een ambacht was dat werd bedreven door 

vakmensen. ‘Hun succes werd niet afgemeten aan de reeks maatschappelijke posities van de 

persoon, maar aan de voorspoed van een atelier, het aantal opdrachten, het aantal 

medewerkers, de welgesteldheid van de baas en zijn gezin, en eventueel aan [...] de achting 

van collega’s.’ Het enige punt waarop er sprake zou kunnen zijn van een carrière was in de 

tijd dat de (toen nog) ambachtsman zijn opleiding genoot en ‘waarin na de status van 

leerling de status van gezel werd bereikt en daarna eventueel de status van meester.’ (2003: 

104‐105) De rest van het leven zag er uit als het leven van de bakker: men werkte voor zijn 

brood, en voldeed aan de eisen van de opdrachtgever.  

Met de tijd ontwikkelde het specialisme van de ‘beeldende beroepen’ zich tot een 

academische organisatie. Daarmee kan voor het eerst van een daadwerkelijke carrière 

gesproken worden: ‘de academies, waarin vanaf de Renaissance de ‘tekenkunsten’, stages 

en bestuurlijke functies werden geïnstitutionaliseerd, vormden [...] het kader waarin een 

aankomend schilder over zijn toekomst kon dromen: van aankomend lid tot lid van de 

academie, of zelfs leraar en medewerker, ‘officier’, rector, directeur.’ Het aanvaarden van 

zulke maatschappelijke posities – niets anders dan bestuurlijke posities – vormden de 

erkenning van vakgenoten, en een bevestiging ‘dat het werk voldeed aan gemeenschappelijk 

aanvaarde kwaliteitsnormen’, wat weer tot gevolg had dat betere opdrachten binnen 

handbereik kwamen, opdrachten die zorgden voor meer status, en niet onbelangrijk, een 

betere financiële positie. (2003: 105) 

   De weg van de academie was het meest gebruikelijke, maar niet het enige model voor 

de kunstenaar in de tijd van het collectieve regime. Er was voor een enkeling een speciale 
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weg, die niet kan worden toegeschreven aan een van te voren bedacht model. Dit succes 

bestond behalve uit het zich buiten de grenzen van het ‘vak’ begeven vooral uit ‘privileges 

die doorgaans niet voor ambachtslieden waren bestemd’, zoals titels, opdrachten en 

erefuncties. (2003: 105) Het betreft kunstenaars ‘wier succes niet alleen – tijdens hun leven 

– werd afgemeten aan de goederen en titels die zij vergaarden [...], maar ook – na hun dood 

– aan de mate waarin zij in de volgende generaties voortleefden. Met deze bijzondere 

persoonlijkheden, zoals Da Vinci, Dürer, Rafaël en Michelangelo, kon een model ontstaan 

dat charismatisch voor de artistieke uitnemendheid genoemd zou kunnen worden.’ (2003: 

105‐106) Dit was een model dat ‘zeer krachtig aanwezig was in het denken maar in 

werkelijkheid zelden werd bereikt: de index voor succes was de mate waarin door de traditie 

aangetoonde normen werden overschreden, de mate waarin de grootste mecenassen deze 

normen aanvaardden, en de mate waarin de volgende generatie kunstbroeders deze 

overnamen.’ (2003: 106) Ook in de tijd van het collectieve regime was er dus sprake van de 

mogelijkheid de grenzen van de academie te doorbreken door het hebben van veel talent, 

de juiste contacten en een gezonde dosis geluk.  

Het bijzondere aan deze kunstenaars is behalve het buiten de kaders van het 

academisme treden – en de acceptatie die zij daarmee voor hun uitzonderlijke werk bij de 

buitenwereld afdwongen – dat zij naast de erkenning die zij voor hun kunstwerken 

ontvangen, hun succes ook wordt ‘gekenmerkt door de aandacht die aan de persoon zelf 

wordt besteed: naamsbekendheid bij volgende generaties door het verschijnen van 

biografieën, of zelfs legendes.’ (2003: 106) Daarnaast kwamen de beeltenissen van deze 

uitzonderlijke kunstenaars terug als onderwerp van schilderijen. Heinich haalt schilderijen 

uit het begin van de negentiende eeuw aan: Leonardo da Vinci stervend in de armen van 

Frans de eerste of het leven van Poussin. (2003: 106)  

Dat kunstenaars als het onderwerp van een kunstwerk gaan dienen is uitzonderlijk. ‘Van 

oudsher is deze manier immers voorbehouden aan heiligen en helden.’ De kunstenaar 

neemt de plaats in van een legendarische held of een vrome heilige. Dit is het eerste teken 

dat de kunstenaar tot een select gezelschap is toegetreden, en de basis van het moderne 

kunstenaarschap. Het succes van de kunstenaar kan niet langer gelijk worden gesteld aan 

een carrière ‘omdat het gaat om de uitvinding door een uniek persoon van een esthetische 

weg die hem eigen is, in een levensloop die, door alle hindernissen en mislukkingen op de 

weg van de kunstenaar, er borg voor staat dat hij onmogelijk kan worden gereduceerd tot 

canons, of in welke traditie dan ook kan worden ondergebracht en zich dus altijd in de 

marge zal bevinden.’ Dit is in een notendop de singuliere kunstenaar. (2003: 106) 
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Tijdens het leven is de kunstenaar veroordeeld tot de marginaliteit, een marginaliteit die 

pas na zijn leven de vruchten af zal werpen. Volgens Heinich betaalt de kunstenaar tijdens 

zijn leven de prijs met zijn eigen persoon, terwijl zijn werk pas na zijn dood profiteert van dat 

offer: de prijs voor zijn kunstwerken rijst de pan uit. Volgens Christian Boltanski kan Van 

Gogh, waar het bovenstaande perfect op van toepassing is, worden gezien als de eerste 

Westerse moderne heilige. Boltanski merkt daarbij op dat ‘[Van Goghs] succes vooral te 

danken is aan zijn ‘exemplarische leven’, waardoor hij meer wordt gewaardeerd dan 

bijvoorbeeld Cezanne, wiens leven ‘veel saaier was.’ (2003: 106) 

Van Gogh toont volgens Heinich aan dat er behalve aandacht voor het werk van de 

kunstenaar, ook voor de persoon van de kunstenaar veel aandacht ontstond. De 

biografische feiten werden ‘even uniek en kostbaar zijn als zijn schilderijen.’ Het feit dat het 

werk van Van Gogh het na zijn dood financieel gezien uitzonderlijk is gaan doen, verbindt 

Heinich aan de ‘enorme hoeveelheid (geschreven en eventueel verfilmde) biografieën over 

hem  en de wildgroei van reproducties van zijn werken op allerlei dragers.’ (2003: 106‐107) 

Persoon en kunst gaan hand in hand. Waar in eerder tijden vooral de kunst die de 

persoon maakte van belang was voor zijn waardering, komt met de intrede van het 

singuliere regime de noodzaak van een ‘exemplarisch leven’ naar voren: een kunstenaar die 

tijdens zijn leven de prijs betaalt om na zijn dood nog lang herdacht te worden, wordt na zijn 

leven vooral herdacht omdat zijn kunst goed was, maar óók omdat zijn leven tot de 

verbeelding spreekt. Er is een duidelijke verschuiving waar te nemen. Heinich noemt deze 

manier van kunst bedrijven het creëren van een ‘model zonder navolgers’. Het is het model 

waarin ‘zowel werk als persoon een rol krijgen,’ waarbij het gaat om ‘de opkomst van het 

‘romantische’ model van de kunstenaar.’ Heinich ziet dit vooral bij Van Gogh: ‘de roeping 

van een eenzame kunstenaar die oog in oog stond met de onwaarschijnlijkheid van een 

unieke bestemming; een model dat uiteindelijke ook heden ten dage geldt.’ (2003: 107) 

Het laatste citaat is een nadere beschouwing waard, omdat er een aantal cruciale 

elementen in zitten die in de rest van het hierop volgende onderzoek belangrijk zullen 

blijven, en bijdragen aan de bril waarmee gekeken gaat worden.  

Allereerst het woord roeping. Roeping impliceert iets onontkoombaars, een bezigheid die 

met geen oorlog is te stoppen: het is dit of niets. Samen met het ‘eenzame’ element zorgt de 

roeping voor het beeld dat we al van de singuliere kunstenaar kregen: de kunstenaar die 

tijdens zijn leven de prijs voor (eventueel) later succes betaalt. Dit is het tweede gedeelte 

voor de puntkomma: het oog in oog staan met de onwaarschijnlijkheid van een unieke 

bestemming. De unieke bestemming is het creëren van een (kunst)product dat jou als mens 
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zal overleven, waarmee jouw geest (schijnbaar) eeuwig voort zal leven. De 

onwaarschijnlijkheid spreekt voor zich: de kans van slagen is uiterst klein, maar voor een 

enkeling weggelegd. Het is echter door de roeping dat het onontkoombaar is deze 

onwaarschijnlijke bestemming na te streven; in dit streven ligt het ‘oog in oog staan met’ 

verscholen.  

Het feit dat het model van de romantische kunstenaar ook heden ten dage nog geldt, 

toont Heinich aan aan de hand van drie ‘grote kunstenaars’, maar niet alvorens nog op één 

punt te maken. Het gaat om de verpersoonlijking van het model – een uitdrukking die zij 

gebruikt voor het proces ‘waarin de waarde wordt omgebogen van het kunstwerk naar de 

persoon’. Belangrijker dan de verpersoonlijking is echter de verbijzondering die aan de 

verpersoonlijking toe wordt gekend, geworden. ‘Er is niet meer zozeer een mogelijk verband 

tussen grootheid en bijzonderheid in de manier waarop kunst wordt bedreven [...], maar 

een dergelijk verband is veleer een noodzaak geworden, omdat er anders geen werkelijk 

grote kunstenaar meer bestaat.’ Deze verbijzondering is de normalisering van het 

abnormale. Waar in de situatie waarin het academisme toonaangevend was het bijzondere 

het weinig voorkomende grensgeval was, is het grensgeval in de moderne tijd uitgegroeid 

tot een paradigma, ‘een schema dat de standaardsituatie definieert, ook al wordt deze in de 

praktijk slechts bij uitzondering bereikt.’ (2003: 106‐108) 

De uitzonderingsgevallen zijn, naast Vincent van Gogh, Marcel Duchamp, Salvador Dali en 

Pablo Picasso, die alle drie op hun eigen manier het model dusdanig aanpasten dat er een 

model van bijzonderheid ontstond – een model dat van het abnormale een norm maakte. Ik 

zal – zoals Heinich – de kunstenaars stuk voor stuk kort bespreken. (2003: 109) 

De bijzonderheid van de grote dandy‐kunstenaar Marcel Duchamp komt voort uit een 

ontpersoonlijking van middelen: het beroemde urinoir en andere ready mades zijn daar 

bekende voorbeelden van. Doordat het werk niet meer direct naar de maker zelf verwijst, en 

zelfs geen enkele betekenis lijkt te bezitten, verschuift de artistieke waarde naar behalve het 

kunstwerk ook naar de grote kunstenaar. Omdat hij de eerste was die kunst op deze manier 

ironiseerde, en hij later werd nagevolgd, is er sprake van een normalisering van het 

abnormale. (2003: 109) 

De bijzonderheid van het model van Salvador Dali wordt gemarkeerd ‘door een 

veelvuldig gebruik van zijn eigen persoon.’ Er is sprake van een verpersoonlijking van het 

werk. ‘Dali vertegenwoordigt de meest extreme verpersoonlijking van de kunstenaar (‘het 

surrealisme ben ikzelf’), wiens excentriciteit, op de rand van krankzinnigheid, voortdurend 

speelt met de scheidslijn tussen genialiteit en waanzin.’ De symboliek waaraan het werk van 
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Dali rijk is – en die bij de ready mades van Duchamp juist volledig ontbreken – wordt (extra) 

gevoed door de persoonlijkheid achter het kunstwerk. (2003: 109) 

De verbijzondering van het model van Pablo Picasso ligt juist volledig in de ‘kracht van 

vernieuwing’ die uit het werk zelf spreekt. Maar, zo zegt Heinich, en dat maakt het werk van 

Picasso zo bijzonder, er is sprake van een ‘uitzonderlijk en paradoxaal vermogen om 

samenhang te creëren in versnippering: door een verscheidenheid van stijlen en dragers te 

combineren met een continuïteit in aanpak die alleen met zijn signatuur kan worden 

aangeduid en samengevat.’ Daarbij komt dat er sprake was van een hoge productiviteit – 

waarbij hij een constant niveau aanhield –, waren er vele geliefden en leverde leven en werk 

tezamen hem uiteindelijk uitzonderlijke financieel succes op.  ‘Overvloed, vitaliteit en 

succes: in de naam Picasso lijkt zicht tegenwoordig op grote hoogte de combinatie van 

scheppende energie, seksuele potentie en [...] materiële rijkdom te concentreren: alledrie 

gelijkwaardig en alledrie [...] buitengewoon.’ (2003: 109‐110) 

 

De drie besproken kunstenaars zijn prototypes geworden voor nieuwe type kunstenaars. 

Daarbij zijn twee factoren van uitzonderlijk belang. Allereerst brachten zij vernieuwing die 

een inspiratiebron voor anderen is geworden; de normalisering van het abnormale is de 

norm geworden in de kunstwereld. Daarnaast is het uitzonderlijke aan hun modellen dat ze 

allen navolgers hebben gekregen, maar dat alleen zij, als naamgevers van het model, in staat 

zijn gebleken om de naam de persoon daadwerkelijk te doen overstijgen – zij hebben 

gezorgd voor verhalen die nog steeds worden verteld, iets wat anderen hen niet na kunnen 

doen. De stelling dat de modellen behalve toonaangevend ook onnavolgbaar zijn lijkt 

gerechtvaardigd.  

Daarmee zijn we terug bij het woord carrière. Binnen het collectieve regime was het 

woord carrière perfect van toepassing. Met de verschuiving naar het singuliere regime is het 

woord carrière onder aanvoering van Van Gogh, Duchamp, Dali en Picasso verworden van 

een aanduiding voor een standaardisering van een levenspad voor wat betreft de kunst to 

een standaardisering van een abnormaal levenspad. Daarmee staat het woord carrière 

symbool voor de normalisering van het abnormale en het schier onbereikbare van dit doel.  
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Hoofdstuk 2: het omslagpunt en de gevolgen nader verklaard 

 

Nathalie Heinich wijst op een omslag in het denken over en in het maken van kunst – 

haar overgang van het collectieve naar het singuliere regime. Zij doet dit aan de hand van 

enkelingen. Tegelijk merkt zij op dat het kunstenaarschap van n enkelingen gestoeld is op 

waarden uit de romantiek. In werken over de romantiek wordt gesproken over het ontstaan 

van een romantisch subject, het genie, de scheppende kunstenaar. Heinich spreekt niet 

uitgebreid over de romantiek. Daarom is het interessant om iets dieper op de beginperiode 

van de romantiek, en de opvattingen op basis waarvan de singuliere kunstenaar zich 

vormde, in te gaan.  

Aan de hand van de bespreking van een tweetal boeken over de romantiek zal een 

verband tussen de theorie van Nathalie Heinich en de opkomst van het romantisch subject 

naar voren komen. Het gaat om Die Geschichte des Genie‐Gedankens (1985) van Jochen 

Schmidt en De romantische orde (2004) van Maarten Doorman. Tussendoor zal ik de 

uitspraken van Kant over het genie bespreken aan de hand van de beschouwing over Kant in 

Frank vande Veires Als in een donkere spiegel (2002). Dit is nodig omdat Schmidt uitspraken 

doet over de verhouding tussen het genie en de kenmerken van de natuur, uitspraken die in 

het kader van Goethe worden gedaan en wat mij betreft verhelderd worden door een blik 

op de theorie van Kant. Daarna zal ik inzake hoofdstuk 1 en 2 een eerste balans opmaken.  

Schmidt 

Een belangrijke denker over met name de Duitse kunstenaar is Jochen Schmidt. Hij 

schreef de studie Die Geschichte des Genie‐Gedankens in der deutschen Literatur, 

Philosophie und Politik 1750‐1945 (1985). In dit werk bespreekt hij de opkomst van het 

genie, een opkomst die hij laat samenvallen met de Romantiek. (Schmidt 1985: XI) Waar 

Nathalie Heinich de hofkunstenaar als een uitzondering op de voornamelijk academische 

carrière van het gros van de kunstenaars beschouwt, beschrijft Schmidt de hofkunstenaar 

als het prototype van de ‘voor‐romantische’ kunstenaar: ‘De Dichter war bei Hofe in der 

Regel ein zwar geehrter, aber doch dem fürstlichen Ruhm‐ und Amüsierbedürfnis Dienender 

– ein Hofdichter.’ (1985: 1) De dichter bewoog zich in een wereld waarin hij op de vele 

hoven waar het huidige Duitsland rijk aan was een gewaardeerd onderdeel van de 

hofhouding was, maar in de eerste plaats daar was om bij gelegenheden de gebeurtenissen 

in poëzie vast te leggen.  Daarnaast waren de hofdichters de belangrijkste leden van wat 
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Schmidt noemt ‘der exklusiven Gelehrtenzunft’,  (1985: 2) vrij vertaald het gilde van de 

geleerden. De dichter nam dus al wel een vooraanstaande positie in als intellectueel van zijn 

tijd, maar was uiteindelijk niets meer dan een gewaardeerd onderdeel van de hofhouding.   

Maar de maatschappij veranderde. Onder invloed van een zich ontwikkelende 

middenklasse begon de ‘Loslösung der Poeten aus der exklusiven Gelerhtenzunft’. (1985: 2) 

Met de burgerlijke emancipatiebeweging ontstond er een nieuw lezerspubliek. De dichter 

kwam voor het eerst in de gelegenheid om zijn eigen brood te verdienen door te schrijven 

voor het belangrijkste nieuwe medium, ‘die Moralischen Wochenschriften’, en werd 

daarmee een ‘vrije’ schrijver. (1985: 3) Dit is de basis voor de transformatie die de dichter 

doormaakt: de transformatie van hofdichter naar een autonome, zijn zelfbewustzijn als basis 

voor zijn scheppingskracht gebruikende dichter. (1985: 4)  Het is het ontstaan van een 

scheppend, vrij individu, de nieuwe mens.  Net als bij Heinich is er sprake een omwenteling: 

in dit geval wordt de omwenteling als de omwenteling van hofdichter naar vrije 

broodschrijver omschreven. Hiermee gepaard ging de opkomst van het genie. Daarbij 

centraal stonden twee begrippenparen: ‘Nachmachung und Schöpfung’ en ‘mimesis und 

creation’. (1985: 10) Het is het verschil tussen de hofkunstenaar (waar Schmidt de nadruk op 

legt) en het academisme (waar Heinich de nadruk op legt) ten opzichte van het genie. Om 

dit genie, en de manier waarop Schmidt deze beschrijft te verduidelijken, zal ik een aantal 

voorbeelden die Schmidt over Goethe geeft bespreken.  

 

Een belangrijk genie in de hoogtijdagen van de Duitse romantiek is Goethe. Schmidt 

analyseert een groot aantal gedichten van Goethe, alsmede een poëticale tekst, te weten 

Von deutscher Baukunst. Uit de analyse van deze tekst het volgende citaat.   

‘Das Genie erhält die Aura des Heiligen, das Verhältnis zur Kunst steigert sich zur 

Kunstreligion. Und der ‘Kunst‐Genuss’, der uns durch den Kulturbetrieb längst in den 

Verdacht des gehoben Kulinarischen geraten ist, hier erscheint er zum ersten Mal als 

wesentliche innere Erfahrung: als höchste Möglichkeit vergeistigenden Empfindens. Das 

Wort ‘Genuss’ hat in diesem Kontext die religiös‐mystische Bedeutung einer auf ekstatischer 

Kommunikation beruhenden Teilhabe. In ihr kann man die ‘höchtste Schönheit geniessen’. 

(1985: 193) 

In dit citaat wordt een van de belangrijkste symptomen van de opkomst van de 

romantiek en de gevolgen voor het beeld van de kunstenaar gegeven: het ontstaan van de 

moderne heilige. Het genie krijgt het aura van een heilige, en neemt daarmee de plaats in 

van de religie; of er sprake is van een oorzaak of een gevolg inzake secularisering komt niet 
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duidelijk naar voren, wel kan worden gesteld dat in een wereld waarin de macht van een 

eeuwenoud instituut als de kerk tanende is, de behoefte aan vervanging van die autoriteit 

begrijpelijk lijkt. Dat de kunstenaar in staat is om deze positie in te nemen komt doordat de 

kunst voor het eerst een daadwerkelijk individuele aangelegenheid van het gevoel is 

geworden. Het genie kan worden vereerd als de heilige Maria, ter verlossing van de 

moderne ziel.  

Schmidt ziet de verering van het genie, die leidt tot het verheffen van de kunstenaar tot 

buitenmenselijke proporties, als een fundamentele stap in de ontwikkeling van de ‘Genie‐

cultus’. Volgens Goethe is er daadwerkelijk een alternatief voor de religie in de kunst te 

vinden. Het alternatief wordt gestoeld op het geloof in de scheppende kracht van de 

kunstenaar, en zijn onbaatzuchtige houding ten opzichte van het materiële. De kunstenaar 

wordt een heilige: hij is na God de tweede entiteit die in staat is om te scheppen. (1985: 

194)  

 

In de jonge Goethe ziet Schmidt een exemplarisch voorbeeld van het romantische genie. 

Deze vaststelling doet hij in vooruitblik op een analyse van verschillende van Goethes 

gedichten. Hij destilleert vier kenmerken die exemplarisch zijn. ‘In den Hymnen des jungen 

Goethe finden die Grundideen der Genie‐Bewegung ihren gültigen Ausdruck: der 

fundamentale Bezug des Genies zur spinozistisch verstandenen schöpferische Allnatur, die 

Autonomie‐Erklärung des ganz auf seine eigene Produktivkraft vertrauenden Menschen, 

sein Orginalitätsbewusstsein, seine Wendung nach innen: zur Sphäre elementarer Gefühle.’ 

(1985: 196) 

De kenmerken zijn (vrij vertaald) de referentie aan het universele karakter van de natuur; 

de op zijn scheppende vermogen vertrouwende, autonome mens; het 

originaliteitsbewustzijn van die autonome mens; de wending naar binnen: het centraal 

stellen van het eigen gevoel. Het zijn elementen die volgens Schmidt bij meerdere 

romantische kunstenaars voorkomen, en die hij terugvindt in de gedichten van Goethe.  

Een van de meest aansprekende voorbeelden vond ik het gedicht Prometheus. Dit is een 

ode aan de kunstenaar zelf. Een ode werd van oudsher gebracht aan (een) God, een 

buitenmenselijke entiteit. Nu het genie zichzelf als een scheppende identiteit is gaan 

beschouwen, durft hij zichzelf gelijk te stellen aan het goddelijke personage. Dit is precies 

wat Goethe doet in Prometheus: hij dicht het genie de god‐gelijke rol toe.  

Het is het verhaal van de held die het vuur van de goden steelt, het aan de mensen 

brengt en daarvoor eeuwig gestraft moet worden: zijn lever wordt iedere nacht opnieuw 
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door een adelaar uitgepikt, groeit overdag weer aan, en wordt er ’s nachts weer uitgepikt. 

Dit is het genie. Het genie lijdt voor de mensheid, wat hem een held maakt: Goethe 

beschouwt zichzelf als de bevrijder van het volk, het volk dat hij bevrijdt uit knellende en 

verouderde sociale verbanden. Het is de held die onbezoldigd lijdt voor de ‘normale’ 

mensen. Dit is het moment dat de mens het heft in eigen hand kan nemen, kan werken aan 

de persoonlijke ontwikkeling, zoals de mens het heft pas echt in handen kon nemen toen zij 

het vuur van Prometheus kregen aangereikt. Als een genie schept Goethe op deze manier 

zijn eigen wereld, verbonden met god en de natuur. (1985: 254) 

Schmidt ziet met de opkomst van de romantische kunstenaar een ontwikkeling van een 

aan hiërarchie onderworpen hofkunstenaar tot een autonoom, op eigen scheppingskracht 

vertrouwend subject: het genie. Tegelijk noemt hij een aantal keer de verhouding tussen het 

genie en God, alsmede het genie en de natuur. Om duidelijkheid over deze verhoudingen te 

krijgen zal ik in het volgende de kritische werken van Kant beknopt bespreken, om op die 

manier uit te komen bij de derde kritiek, waarin Kant doormiddel van esthetische vragen 

existentiële vraagstukken aanpakt, en uitspraken doet over het genie. Ik bespreek de 

filosofie van Kant aan de hand van Frank vande Veire, die in Als in een donkere spiegel de 

kunst in de moderne filosofie bespreekt, en zijn eerste hoofdstuk volledig aan het werk van 

Kant wijdt.   

 

Kant 

 De filosofie van Kant kent een voorkritische en een kritische periode. Het is voornamelijk 

om zijn kritische werken dat Kant in verband wordt gebracht met de romantiek: dit zijn de 

werken waarin hij op zoek gaat naar een brug tussen de begrippen het ‘ware’ (dat wat 

objectief als ‘waar’ wordt gezien) en het ‘goede’ (de mogelijkheid van het subject om in vrije 

wil zichzelf de morele plicht het goede te doen op te leggen). Dit doet hij in zijn derde 

kritiek, de Kritik der Urteilskraft, aan de hand van de begrippen het ‘schone’ en het 

‘sublieme’. Doordat hij door middel van esthetica op zoek gaat naar het antwoord op 

existentiële vragen, en het daarbij onophoudelijke streven naar oneindigheid en de wil tot 

het verleggen van grenzen, wordt hij als een beginpunt van de romantische theorie gezien.  

(Vande Veire 2002: 31) 

 

Het ‘ware’ wordt door Kant besproken in zijn eerste kritiek, de Kritik der reinen Vernunft. 

Dit is het kennistheoretische luik van zijn filosofie. Hij gaat hierin op zoek naar de basis van 

objectieve kennis. De schets van het probleem in een notendop.  
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Iedereen neemt aan dat zwaartekracht bestaat, dit is zintuiglijke waarneming. Het is een 

wet over hoe dingen altijd en noodzakelijk op een bepaalde manier gebeuren, gebaseerd op 

begrippen die door het verstand aan de ervaring worden opgelegd. Volgens Kant is het 

principieel onmogelijk om aan de hand van ervaringen algemeen geldige wetten te 

formuleren. Toch zijn (natuur)wetten mogelijk.  

De oplossing voor dit probleem zoekt Kant in het feit dat de mens in staat is begrippen 

die buiten elke zintuiglijke waarneming om gaan te begrijpen. Het gaat hem om a priori 

begrippen als algemeenheid, noodzakelijkheid en causaliteit. Deze begrippen gaan aan de 

zintuiglijke waarneming vooraf. Ervaring is slechts mogelijk door deze begrippen: dat wat 

verschijnt – dat wat wordt ervaren – is nooit een ordeloze veelheid losse indrukken, maar is 

voorgevormd, geprepareerd om te worden begrepen. Dit is wat Kant de verbeelding noemt.  

De verbeelding is in staat om verschillende voorstellingen samen te nemen 

(apprehensio), waarmee wordt geïmpliceerd dat de mens in staat is om te herinneren 

(reproductio) en uit die herinneringen de relevante gebeurtenissen te filteren (recognitio). 

Door deze synthese kan een object worden ervaren en begrepen. Dit noemt hij 

transcendentale verbeelding. 

Maar een begrip als God gaat aan deze verbeelding te buiten. De wereld is op zichzelf 

niet kenbaar, maar een resultaat van een (subjectief) ordeningsproces met een zweem van 

algemene geldigheid. God is een metafysische notie, deze gaat het verstand te boven: het is 

een begrip van de rede. Net als voor de ziel geldt dat er daarover geen theoretische kennis 

mogelijk is. Begrippen als God en Ziel noemt Kant regulatieve ideeën: ze helpen ons verstand 

op een hoger niveau te systematiseren en voldoen daarmee aan de behoefte van de rede de 

grenzen van de ervaring te overschrijden. (2002: 33‐36) 

 

Dit is ene kant van de probleemstelling. Het goede is de andere kant. Dit begrip wordt 

besproken in de Kritik der praktischen Vernuft. Er is sprake van reflexief onderzoek: behalve 

de kenvermogens worden ook de eigenschappen van de wil aan een inspectie onderworpen. 

Het is een inspectie van de betrekking van de rede op de praktijk: waarop is de redelijkheid 

die men van menselijk handelen eist, gebaseerd? Hiervoor zijn een tweetal uitgangspunten 

van belang die corresponderen met de onderwerpen van de eerste twee kritieken. 

Allereerst: kennis is mogelijk door het verstandelijk vermogen van de mens orde te 

scheppen in de veelheid van verschijnselen. Hierbij gaat het dus om de in de Kritik der reinen 

Vernuft besproken objectieve kennis.  



  22 

Daarnaast: als moreel handelen mogelijk is, dan is dat omdat de mens in staat is met zijn 

morele wil orde op te leggen aan de willekeur van zijn eindeloos variërende strevingen en 

verlangens. Deze orde kan maar op één manier verklaard worden: door het bestaan van een 

a priori begrip: de zedenwet. De zedenwet houdt in dat de mens onvoorwaardelijk handelt 

vanuit een plicht die hij zichzelf oplegt, en niet vanuit een streven naar het goede, geluk of 

moraliteit. Deze drie impliceren een eigenbelang, terwijl het meest kenmerkende aan de 

zedenwet juist de belangeloosheid ervan is.  

Hieruit volgt dat als de mens onvoorwaardelijk uit plicht kan handelen, hij zich 

onafhankelijk kan maken van neigingen en drijfveren waaraan hij als natuurwezen per 

definitie onderhevig is. De mens is dus in staat om zich onafhankelijk te maken van de 

ijzeren natuurwetten die de zintuiglijke wereld regeren: de gehoorzaamheid aan de 

zedenwet veronderstelt dat het zedelijk subject vrij is – de mens heeft de keuzevrijheid zich 

niet moreel te gedragen.  

Deze vrijheid is de grondvoorwaarde van de zedelijkheid: het is een bovenzintuiglijk idee 

dat door de praktische rede als grondprincipe wordt erkend, ondanks het feit dat er geen 

verstandelijk begrip van die vrijheid mogelijk is. Dit begrip is onmogelijk omdat de zedenwet 

niet correspondeert met zintuiglijke waarneming. (2002: 36‐37) 

 

De verbeelding, die zorgt voor objectieve kennis, en de zedenwet, die zorgt voor de 

vrijheid te kiezen moreel te kunnen handelen laten een tweespalt in het denken van Kant 

zien: aan de ene kant de mens onderhevig aan de natuurwetten, die hij probeert te ordenen 

door de verbeelding (het domein van de natuur), en aan de andere kant de vrije mens, die 

binnen dat ijzeren regime van natuurwetten vrij is te kiezen voor moreel of immoreel 

handelen (het domein van de vrijheid). Deze tegenstelling probeert Kant op te lossen in zijn 

derde kritiek, de Kritik der Urteilskraft, waarbij hij gebruik maakt van esthetische begrippen: 

het schone en het sublieme.  

De tegenstelling bestaat in eerste instantie in die tussen de ‘buitenwereld’, de wereld van 

de natuur, en het innerlijk van de mens, waarin hij door middel van de rede zichzelf de 

zedenwet op kan leggen.  

Het oordeelsvermogen wordt ingezet om de tweespalt in de menselijke rede (bestaande 

uit verstand en morele rede) te herstellen. Ironisch genoeg probeert het oordeelsvermogen 

hierin ook terughoudendheid te betrachten. Het oordeelsvermogen valt uiteen in twee 

soorten: teleologische (= op doel gerichte) en esthetische. Sommige objecten zijn alleen 

vanuit een doel te begrijpen – werktuigen bijvoorbeeld. Andere objecten zijn puur 
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esthetisch. Het esthetisch oordeel verschaft geen enkel begrip omtrent het object, het 

betrekt enkel de voorstelling van het object op het lust‐ of onlustgevoel van het subject. Het 

doet hiermee dus slechts uitspraken over de subjectieve gevoelstoestand van de 

beoordelaar.  

De vraag is dan of er een a priori principe ten grondslag kan liggen aan esthetische 

oordelen die gevoelsgebonden zijn. Kants antwoord is dat esthetische oordelen evenals 

oordelen over zintuiglijk waargenomen fenomenen en morele keuzen hun formele 

voorwaarden ontlenen aan een grond die een oordeel in het algemeen mogelijk maken. 

Hierbij zijn zowel verbeelding & verstand (gericht op het zintuiglijke) als de rede (gericht op 

het bovenzintuiglijke en het morele handelen) in het spel. De verbinding daartussen is het 

schone.  

Kant gaat op zoek naar de vraag ‘wat bedoelen wij als wij iets ‘schoon’ noemen’ en 

formuleert vier ‘momenten’ waaraan het schone object moet voldoen: belangeloos 

welbehagen; algemeen welbehagen zonder begrip; doelmatigheid zonder doel; noodzakelijk 

welbehagen zonder begrip. (2002: 39‐40) 

Ik zal nu deze vier onderdelen van het schone punt voor punt behandelen. 

 

Bij het belangeloos welbehagen draait om het gegeven dat het esthetisch oordeel berust 

op een gevoel van welbehagen dat wordt ervaren bij de voorstelling van een object. Daarbij 

komt dat deze esthetische ervaring belangeloos is omdat het ervarende subject met het 

object niets op het oog heeft: geen lichamelijk genot, geen verderreikend doel, geen kennis. 

De beoordelaar is vrij en is niet afhankelijk van het wel of niet bestaan van het object; als het 

object niet bestaat is dit geen gemis. (2002: 40) 

Vanuit deze belangeloosheid volgt het idee van het algemeen welbehagen zonder begrip. 

Het gaat hierbij om iemand die met persoonlijke neigingen en doelstellingen welbehagen 

ondervindt, dusdanig dat hij het gevoel heeft dat zijn (esthetisch) oordeel aanspraak maakt 

op algemene geldigheid; als ik hier zo’n goed gevoel van krijg, dan moet dat ook voor een 

ander gelden. Dit komt voort uit het onderscheid tussen zuivere en natuurlijke 

smaakoordelen – het verschil tussen dit is ‘schoon’ en dit is ‘lekker’. Bij zuivere 

smaakoordelen verwacht men spontaan algemeen instemming; men spreekt dan over 

schoonheid alsof het een eigenschap van het schone object is; er is sprake van subjectief 

gevoelde algemeenheid.  

 De algemeenheid komt voort uit een onderscheid tussen het esthetische gevoel en de 

zintuiglijke gewaarwording. Het gevoel voor het schone wordt als algemeen ervaren omdat 
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het overeenstemming met de zintuigen bereikt in het verwerken van de prikkels: naar 

aanleiding van een schoon object geniet het subject van de goede samenwerking tussen zijn 

twee fundamentele kenvermogens, de verbeelding en het verstand.  

Dat deze samenwerking geen kennis tot stand brengt, wil niet zeggen dat het niets met 

kennis te maken heeft. ‘Zonder tot bepaald begrip te komen, brengt het smaakoordeel een 

bepaalde voorstelling tot begrip in het algemeen.’ (2002: 41) Het komen tot kennis wordt als 

lustvol ervaren. ‘De verbeelding is hier [...] bevrijd van haar ondergeschiktheid aan het 

verstand zonder dat zij daarom tegen het verstand ingaat. Het is alsof de verbeelding in vrij 

spel uit zichzelf een horizon aan begrijpelijkheid openlegt zonder dat die horizon door begrip 

of categorieën wordt ingeperkt.’ (2002: 41‐42) Hier wordt een grens overschreden: de grens 

van het kenbare, en het gevoel het onkenbare als het ware aan te kunnen raken. De 

schoonheid is voor Kant de ervaring van het raadsel dat de mens alles kan begrijpen, 

behalve dat hij kan begrijpen. ‘De grond van het begrijpen, namelijk het geslaagde 

samenspel tussen verbeelding en verstand, onttrekt zich aan het begrip, maar wordt in 

schoonheid ervaren als een gunst.’ (2002: 42) 

Hieruit volgt de doelmatigheid zonder doel. Het doel van het schone is slechts subjectief; 

het object dat wordt beschouwd heeft geen doel, het komt het beschouwend subject slechts 

voor als doelmatig. De doelmatigheid bestaat eruit dat het beschouwde object door zijn 

vorm de ‘ik’ de doelmatigheid van de voorstellingsvermogens doet beseffen, zonder daar 

een specifiek doel mee te dienen. Dit is een paradox: doelmatigheid zonder doel. Het object 

heeft slechts een innerlijk doel: het is in zichzelf volmaakt. (2002: 42) 

Maar wat is volmaaktheid, en wat is het belang daarin van het subject?  

‘Dit is het duidelijkst bij wat Kant het ‘ideaal van de schoonheid’ noemt. Hij denkt hierbij 

aan de voorstelling van een (zedelijk) volmaakt mens, namelijk van dat wezen dat als enige 

in staat is in vrijheid zijn eigen doeleinden te stellen en elk doel op een hoger doel (het 

Goede) te betrekken.’ (2002: 43) Daarnaast is er het zuivere smaakoordeel. Dit is gericht op 

het doelmatige & doelloze spel van de voorstellingsvermogens onder elkaar. ‘Het subject wil 

slechts blijven verwijlen bij de voorstelling die deze toestand genereert.’ (2002: 43) 

Materiële principes worden hierbij buitenspel gezet: het subject geniet slechts van de vorm 

van de voorstelling.  

Het laatste moment van het schone is het noodzakelijk welbehagen zonder begrip. Het 

schone is volgens Kant geworteld in een sensus communis: het eenzame, met iedereen 

gedeelde gevoel van de best mogelijke samenwerking van verbeelding en verstand als 

universele voorwaarde voor elke algemeen geldige en algemeen mededeelbare kennis. ‘Het 
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bestaan van een sensus communis is uiteraard niet bewijsbar, maar ze maakt wel de vraag 

naar universele bijval begrijpelijk die van elk smaakoordeel uitgaat. Het is een 

transcendentale, geen sociaal‐politieke categorie, in de zin dat de mensen elkaar werkelijk 

zouden vinden of moeten vinden in een consensus omtrent het schone.’ (2002: 44) Hier zit 

een duidelijk utopische bijklank in: het geloof in een ‘waarachtig’ sociale band die (1) niet 

bepaald wordt door belangen, (2) niet bemiddeld wordt door verstand en (3) niet gestuwd 

wordt door een doel. Dit is echter slechts theoretisch een maatschappelijk project. ‘Zij laat 

zich niet in de toekomst projecteren, maar blijft een gunst die mij hier en nu te beurt valt 

door de ongemotiveerde ontmoeting met een singulier object.’ (2002: 44)  

Vande Veire stelt hierop voortbordurend ‘wat bedoel ik met ‘dit is schoon’’ vast: 

‘aangedaan door de vorm van dit object ondervind ik een belangeloos welbehagen waarbij 

mijn voorstellingsvermogens, zonder begrip, op een zodanige doelmatige wijze 

overeenstemmen, dat ik bij elk ander redelijk wezen bijval mag verwachten.’ (2002: 44‐45) 

 

Tot nog toe is het slechts gegaan over het beschouwend subject, en de manier waarop 

deze het ‘schone’ kan ervaren. Vastgesteld is dat het schone zonder belang is, zonder begrip, 

en zonder doel. Het geeft ons slechts de loutere vorm waarin iets aan ons verschijnt – het 

beschouwend subject beleeft ‘lust’ aan de loutere aanwezigheid (lees: de voorstelling) van 

het aan ons verschijnende object. Daarop voortbordurend stelt Kant de autonomie van de 

kunst vast. De kunst is zonder doel, wat zorgt voor een gevoel van perfecte doelmatigheid; 

de kunst is zonder begrip, wat zorgt voor lust bij de suggestie van het opdoen van kennis; de 

kunst is zonder belang anders dan het esthetisch belang. (2002: 46) Dit is het doel van 

ontwikkeling van het schone: het schone als ervaring dat alle domeinen (zintuiglijke, 

cognitieve en ethische) met elkaar verbindt en daardoor de rede herstelt, een brug slaat 

tussen de kenvermogens en de zedelijke wil, tussen natuur en vrijheid. Deze brug bestaat bij 

de gratie van de anitomie van de smaak. Deze werkt als volgt. Het smaakoordeel is niet op 

begrippen gebaseerd. Tegelijkertijd moet het smaakoordeel op begrippen gebaseerd zijn, 

omdat er een discussie op basis van argumenten mogelijk is. Het begrip ‘vrijheid’ speelt bij 

deze tegenstelling een cruciale rol. ‘De bovenzintuiglijke idee van de vrijheid, door het 

verstand niet te bevatten, maar door de zedelijke wil noodzakelijk verondersteld. Voor het 

esthetische oordeelsvermogen blijft deze vrijheid, die de grondvoorwaarde is van het 

ethische handelen, geen loutere veronderstelling, maar wordt ze in de natuur leesbaar. Het 

esthetische gevoel zou aldus de ervaring zijn van een reële of objectieve manifestatie van de 

vrijheid, en zodoende van de synthese tussen natuur en vrijheid.’ (2002: 47)  
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Toch blijft er een fundamentele breuk bestaan tussen wat het verstand weet en wat de 

rede hoopt. ‘De schoonheid neemt als het ware plaats in deze scheur zonder hem te 

dichten. In een zintuiglijk fenomeen waarin het verstand enkel een blinde causaliteit leest, 

ziet het esthetische gevoel, als het ware gesouffleerd door de zedelijke wil, een manifestatie 

van de vrijheid.’ (2002: 48) Dit blijft echter een gevoel, betrokken op de vorm van het object, 

er wordt niets werkelijk gerealiseerd. ‘Wel is het zo dat de vrijheid, die voor het verstand 

onbevattelijk is en voor de zedelijke wil een abstractie blijft, hier even wordt ervaren. Het 

schone biedt, hoe indirect (‘symbolisch’) ook, van deze bovenzintuiglijke idee een zintuiglijke 

aanschouwing.’ (2002: 48‐49) 

 

Maar wel effect heeft het schone op de kunstproductie? Kant maakt een onderscheid 

tussen ‘mechanische’ en ‘vrije’ kunsten. Dit is niet de tegenstelling tussen ambacht en 

intellectualiteit, maar het verschil tussen techniek omwille van het resultaat en techniek 

omwille van het proces. Met andere woorden, de mechanische kunst wordt gebruikt voor 

het fabriceren van iets, voor het toekennen van een functie. De ‘vrije’ kunst daarentegen 

‘dient tot niets’; de beschouwing ervan is ‘in zichzelf doelmatig’ en wordt omwille van 

zichzelf genoten. Het genot ligt in de belangeloze reflectie op de vorm van het object. Dit is 

de ‘schone’ kunst.  

Een belangrijk onderscheid dat moet worden gemaakt is het verschil tussen kunstschoon 

en natuurschoon. Kunst wordt uiteindelijk altijd door mensen gemaakt en is dus per definitie 

het resultaat van een doelgerichte activiteit die beantwoordt aan bepaalde regels. Dit wil 

niet zeggen dat het aan een kunstwerk te merken mag zijn dat het er een doelbewust proces 

aan vooraf is gegaan. Het moet lijken alsof het ‘vrij aan de natuur ontsproten’ is. Uiteraard is 

dit schijn, en deze schijn moet ook als schijn herkenbaar blijven. Het kunstwerk mag niet 

perfect aan de illusie voldoen; het moet duidelijk blijven dat het om kunst gaat. Dit is de 

paradox van een opzettelijk bedoelde, artificiële natuurlijkheid, volgend uit de opvatting dat 

de regels waarmee de kunstenaar werkt ‘een ‘gave van de natuur zijn’’ (2002: 50).  

Hieruit volgt Kants geniebegrip: Het genie ‘‘Genie is de aangeboren aanleg van het 

gemoed, waarmee de natuur regels aan de kunst geeft.’ Het genie is geen oppermachtig 

subject dat op arbitraire wijze zijn eigen regels aan de stof oplegt, maar slechts een 

onpersoonlijk medium dat te werk gaat volgens regels die het door de natuur zijn 

ingefluisterd en die het zelf niet begrippelijk kan expliciteren. [...] in het genie is de natuur 

zelf spontaan aan het werk.’ (2002: 50)  
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In het geval van het geniebegrip van Kant is er sprake van een omwenteling ten opzichte 

van de kunst gebaseerd op mimesis. De kunst is niet langer een afbeelding van de natuur. 

‘De kunst van het genie bootst de natuur immers niet na, maar de band tussen kunst en 

natuur wordt intiemer: het is de natuur die als het ware zichzelf nabootst, zich over zichzelf 

heen plooit door middel van het genie.’ (2002: 50) Kant gaat hier uit van een 

creativiteitsprincipe, waarbij de spontaneïteit van de productie van kunst centraal staat. 

Kunst is daarmee vrij, maar wordt gedeeltelijk door mechanische natuurwetten bepaald. 

Daarmee lijkt de organisatie van de kunstproductie op de organisatie van de natuur, als een 

vanuit zichzelf verlopend doelmatig proces. Dit is de basis van het creatieve idee van de 

romantische kunstenaar. (2002: 50‐51) 

Maar behalve een creatief idee is er ook sprake van de esthetische idee van de 

romantische kunstenaar. Zoals gezegd kan de kunstenaar de regels waarlangs hij werkt niet 

begrippelijk onder woorden brengen. Echter, hij heeft er wel een idee van. Onder dit 

esthetische idee verstaat Kant een voorstelling van de verbeelding die veel te denken geeft 

zonder dat een bepaalde gedachte (of: een bepaald begrip), aan die voorstelling adequaat 

kan zijn. (2002: 51‐52) 

 

Het creatieve en esthetische idee leiden tot een subject dat in staat is schone kunst te 

creëren. Maar Kant maakt bewust een onderscheid tussen kunstschoon en natuurschoon. 

‘Hij geeft dan ook geen voorbeelden van sublieme kunstwerken.’ (2002: 56) Hij lijkt speciaal 

voor het natuurschoon een laatste categorie bewaard te hebben, die boven alle andere 

uitstijgt: het sublieme.  

Het cruciale verschil met het schone is dat het schone in eerste instantie voor zorgt voor 

een gevoel van lust, terwijl het sublieme in eerste instantie een remmend effect heeft: het 

sublieme ontregelt het kennissysteem, zorgt in eerste instantie voor onlust. Kant geeft 

voorbeelden uit ‘de ruwe natuur: bergmassieven, overhangende rotsen, stormen, 

ontketende zeeën, vulkanen.’ (2002: 52)   

Het sublieme betreft een overweldigende en wanordelijke hoeveelheid indrukken die de 

schijn van gevaar ophouden. Omdat het gaat om een ‘zuiver esthetisch oordeel’ mag er ‘van 

het object geen reële dreiging’ uitgaan. (2002: 52)  

Door de wanordelijke hoeveelheid indrukken is het subject niet in staat door middel van 

zijn verbeelding of zijn verstand de indrukken te verwerken. ‘Het sublieme confronteert het 

subject met een fenomeen dat niet meer [...] te bevatten is; de verbeelding slaagt er niet in 

een veelheid van tijdruimtelijke impressies in één synthetische intuïtie samen te brengen en 
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mislukt derhalve in haar ‘normale’ taak het zintuiglijk materiaal aan het verstand te 

presenteren als principieel bevattelijk.’ (2002: 52‐53) Het gaat om een fenomeen dat zo 

groot(s) is dat de verbeelding geen maat kan vinden om het voor te stellen; hoewel 

fenomeen, zoals alles in de natuur, in principe blijft ‘wordt het subjectief ervaren als iets dat 

volstrekt zonder maat, ‘mateloos’ is.’ (2002: 53) Daarmee verwordt het aanschouwde tot 

een niet‐zintuiglijke aanschouwing en daarmee tot een bovenzintuiglijk idee. In dat geval 

schakelt het oordeelsvermogen over naar de rede. De verbeelding wordt door de rede 

uitgedaagd zich buiten zijn eigen domein – buiten het zintuiglijke – te manifesteren. ‘Er 

wordt namelijk van de verbeelding geëist een onaanschouwelijk idee aanschouwelijk te 

maken.’ (2002: 53) Dit is een onvermijdelijke mislukking, wat ons brengt tot de paradox van 

het Sublieme: ‘geconfronteerd met de eindigheid, de begrensdheid van zijn verbeelding, 

ontwaakt in het subject een vermogen het on‐eindige te denken.’ (2002: 53)  

In eerste instantie zorgt die mislukking van het voorstellingsvermogen tot een gevoel van 

onlust. Maar de beklemming omwille van het tekort wordt vreugde om de overvloed. In de 

ervaring van het sublieme, het onvoorstelbare, wordt het subject iets gewaar dat ‘alles’ te 

buiten gaat: onvervreemdbaar autonoom, ultieme vrijheid, ongebreidelde oneindigheid.  

Dit gaat voorbij aan de ‘vrije’, artistiek intentie: die heeft nog een zweem van 

doelmatigheid in zich. Dit heeft te maken met de grond van de zedelijkheid. De zedelijkheid 

geeft een gevoel van bodemloze vrijheid, de pure mogelijkheid van het subject zichzelf de 

wet te stellen. Wie het sublieme ervaart gebruikt enkel een vormloos natuurfenomeen om 

de totaal on‐ of zelfs tegennatuurlijke doelmatigheid van zijn zedelijke wil te voelen. Dit gaat 

voorbij aan alle doelmatigheid en is dus niet in verband te brengen met de scheppende 

kunstenaar. (2002: 54‐55) 

 

Toch wordt al vrij snel na het verschijnen van Kants derde kritiek ook kunst in verband 

gebracht met het sublieme. Zo ‘zullen Friedrich Schiller en F.W.J. Schelling reeds enkele 

jaren na de verschijning van de Kritik der Urteilskraft de Griekse tragedie als subliem 

bestempelen. En uit de gehele post‐Kantiaanse esthetica tot op de dag van vandaag zal 

blijken dat de notie van het sublieme sterk aansluit bij de mutatie die het kunstgevoel van 

de moderne mens na Kant heeft ondergaan.’ (2002: 55‐56) Vande Veire stelt dat iedere 

esthetische ervaring zich afspeelt in een spanningsveld tussen het schone en het sublieme. 

Hij zegt dat Kant met de formulering van deze begrippen ‘vooruitliep op een tendens die in 

de negentiende eeuw steeds meer zou doorzetten: de vernieuwende kunst wijdt zich steeds 

minder aan het overbrengen van morele, religieuze en allegorische boodschappen, maar 
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spitst zich toe op de loutere vorm van de voorstelling.’ Het impressionisme zou daarin een 

hoogtepunt zijn met de lust van de uiterlijke vorm, het spel met licht en kleur.  

Na het impressionisme beweegt de kunst zich meer richting het sublieme: de voorstelling 

die expliciet wordt (zoals in het constructivisme), wordt vervormd tot in het wanstaltige 

(zoals in het expressionisme) of wordt gefragmenteerd (zoals in het kubisme). (2002: 57) 

Vande Veire brengt ook de avant‐garde in verband met het sublieme. ‘Beelden die de 

mens al te gemakkelijk verzoenen met de wereld, zichzelf en de anderen, worden door de 

avant‐garde beschouwd als een ontkenning van de werkelijkheid.’ De avant‐garde wil de 

‘harde realiteit’ laten zien. ‘Het gaat om iets waar tegenover de verbeelding onvermijdelijk 

faalt en dat dan ook het object is van een sublieme ervaring. [...] Zo begrepen wordt de 

moderne kunst niet zozeer gekenmerkt door een formalisme, maar door de 

‘vervreemdende’ nadruk op een inhoudelijk onbepaalde materialiteit.’ (2002: 57‐58)  

Kants sublieme zorgt ook in de moderne kunst voor veel stof tot nadenken. In eerste 

instantie gaat het mij echter vooral om de uitspraken van Kant zelf, het onderscheid dat hij 

maakt tussen het schone en het sublieme, de uitspraken die hij doet over het genie en de 

verhouding waarin dit genie ten opzichte van de natuur staat. Deze onderwerpen vertellen 

ons meer over het ontstaan van het romantisch subject. Maar is de romantiek een tijdvak 

dat al is afgesloten of is het een houding die tot op de dag van vandaag de wereld 

beïnvloedt? Maarten Doorman stelt het laatste.  
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Doorman 

Alle tot nog toe behandelde bronnen gaan over het verleden: Heinich ziet de eerste 

tekenen van singulariteit bij Vincent van Gogh (1853‐1890), de meest recente kunstenaar is 

Marcel Duchamp, die zijn hoogtijdagen kende in de eerste helft van de twintigste eeuw; 

Schmidt behandelt Goethe (1749‐1832) en Kant schreef zijn derde kritiek in 1790. Wat mist 

in dit kader is het verhaal van het ontspruiten van de romantiek, en daarmee het ontstaan 

van de singuliere of romantische kunstenaar – het genie –, tot de uitwerking van die 

omwenteling op de moderne tijd, nauwer gesteld: de uitwerking op het kunstenaarschap. 

Voor dit verhaal kunnen we te rade gaan bij Maarten Doormans De Romantische orde 

(2004).  

In De Romantische orde gaat Doorman op zoek naar de vraag in hoeverre er in de 

moderne maatschappij nog tekenen zijn van het bestaan van een romantisch discours. Hij 

opent het boek met de zin: ‘De romantiek is een alledaagse ervaring.’ (2004: 11) Hiermee 

poneert hij de eerste paradox van het boek: de romantiek als tijdvak ligt achter ons, maar is 

toch iedere dag aanwezig. Volgens Doorman is het schrijven en denken over de romantiek 

het omgaan met tegenstellingen. Het gaat om tegenstellingen als denken en voelen, 

objectief en subjectief, wetenschap en kunst, nut en zin, kwantiteit en kwaliteit, nabootsing 

en expressie.  

Het vijfde hoofdstuk heet ‘Een tanende genialiteit. De mythe van de scheppende 

kunstenaar’ en is bijzonder relevant met betrekking tot het beantwoorden van de vraag hoe 

de romantische kunstenaar zich van de 19e via de 20e naar de 21e eeuw heeft ontwikkeld.  

Doormans hoofdstuk begint met een voorbeeld van de conceptuele kunstenaar Jeff 

Koons. Uit een interview citeert Doorman het volgende.  

‘Met zijn roestvrijstalen Lodewijk XIV wil Koons duidelijk maken, zo zegt hij hierin, dat 

kunst in de handen van een monarch uiteindelijk diens ego weerspiegelt en ten slotte 

decoratief wordt. ‘En als je kunst in mijn handen stopt, zal het uiteindelijk mijn ego 

weerspiegelen en ten slotte decoratief worden.’’ (2004: 121‐122) 

In dit citaat komt duidelijk naar voren dat er sprake is van vermenging van de persoon 

van de kunstenaar, en het werk dat die persoon maakt. Het is precies wat Heinich omschrijft 

als zij het heeft over een verandering in de verhouding tussen werk en persoon: bij Vincent 

van Gogh werd voor het eerst het (exemplarische) leven van de kunstenaar van belang. 

Maar waar bij Van Gogh duidelijkheid bestaat over de verhouding tussen werk en leven – hij 

stelde zijn leven in dienst van zijn werk, simpelweg omdat hij niet anders kon – rijzen er bij 

Koons twijfels, ‘want het is niet helemaal duidelijk of het leven van Koons gestalte krijgt in 
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zijn werk dan wel dat het huwelijk dat hij met de pornoster sloot en wat daar zoal mee 

samenhing veeleer een gevolg is van zijn werk, misschien daar zelfs deel van is. De 

vermenging van leven en werk zelf echter valt moeilijk te loochenen, een vermenging die 

past in een lange traditie die de kloof tussen kunst en leven wil overbruggen.’ (2004: 122) 

Aan het einde van de 20e eeuw is er dus sprake van een vermenging van kunst en leven, 

waarbij het onderscheid vaak onduidelijk is geworden. Doorman wijst hetzelfde beginpunt 

aan als Heinich en Schmidt. ‘De vermenging van het persoonlijke leven met het 

kunstenaarschap zelf begint [...] gestalte te krijgen met de romantiek, met de kunst zoals we 

die de laatste tweehonderd jaar kennen. Als iets in de kunsten tot op de dag van vandaag 

centraal heeft gestaan, dan is het wel de kunstenaar.’ (2004: 123) 

Daarvóór was er sprake van een kunstwaardering gericht op het werk van de kunstenaar, 

de ambachtsman. “Verzonnen’ lag dicht bij ‘gelogen’.’ (2004: 124) Maar ook voor de 

romantiek bestonden er al ‘helden’. Doorman wijst hier evenals Heinich op voorbeelden als 

Michelangelo en Leonardo da Vinci. ‘Toch blijft tot aan het eind van de achttiende eeuw het 

werk, en niet het leven van grote kunstenaars vooropstaan.’ (2004: 122) 

Met de intrede van de romantiek verwerft de kunstenaar de status van een hogepriester, 

zoals Friedrich Schegel het in 1800 formuleerde, het idee ‘dat de kunstenaar zich tot de rest 

van de mensheid verhield als die mensheid tot de schepping.’ (2004: 124) De oorzaak ziet 

Doorman terug in vier oorzaken: ‘de opkomst van de verbeeldingskracht, het ontstaan van 

expressie in de kunsten, de cultus van het genie en de steeds meer beleden en ook 

verworven onafhankelijkheid van de kunstenaar.’ (2004: 124) 

Vanaf het einde van de 18e eeuw gaan de kunsten een ‘gevoel, stemming of zijnswijze’ 

van de kunstenaar uitdrukken, wat niets minder dan een revolutie betekende. Doorman 

geeft een mooi voorbeeld aan de hand van de titel The mirror and the Lamp (1953), een 

roman van M.H. Abrams.  

‘De titel van dit boek geeft aan hoe kunst [...] aanvankelijk mimetisch was, hoe daarin de 

geest een spiegel was van de werkelijkheid, terwijl met de romantiek de geest zijn licht gaat 

doen schijnen over de wereld. De verbeelding is aldus niet meer een samenraapsel van 

bizarre verzinsels maar transformeert de wereld door iets zichtbaar te maken dat eigenlijk 

onzichtbaar is – en verandert haar aldus.’ (2004: 127) 

De nieuwe schepper, de hoge priester, kan met zijn kunst het onzichtbare zichtbaar 

maken. Hij verwerft een unieke positie: hij is in staat de wereld nieuwe inzichten te bieden 

door middel van zijn kunst. Maar behalve dat de functie van de spiegel werd overgenomen 

door die van de lamp, bleef de spiegel ook bestaan: de spiegel echter werd doorzichtig.  
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 ‘De schilder, aldus Caspar David Friedrich, moet niet alleen schilderen wat hij ziet, maar 

vooral ook wat hij in zichzelf ziet. In alle ware kunst, aldus Novalis in zijn Fragmente, wordt 

iets geestelijks verwerkelijkt, ‘van binnen naar buiten’; elk kunstwerk is het zichtbaar 

resultaat van een ik, een manifestatie van het innerlijk.’ (2004: 127) 

De spiegel wordt doorzichtig omdat het niet alleen gaat om het laten schijnen van een 

licht op de wereld, maar ook om het laten schijnen op het donkere binnenste van de 

kunstenaar. In zoverre is de kunstenaar uitzonderlijk dat hij in staat is dat wat in hem leeft 

naar buiten te brengen; doormiddel van zijn verbeeldingskracht toont de kunstenaar zijn 

meest eigene gevoelens, de expressie: 

‘Waar de ernst van die uitdrukking, dus de authenticiteit voorop staat, en zich verbindt 

met het nieuwe van de scheppende kracht, de originaliteit, is het niet meer in de eerste 

plaats het kunstwerk dat beoordeeld wordt, maar de kunstenaar – of op zijn minst de 

kunstenaar zoals die uit zijn werk spreekt.’ (2004: 129) 

Deze beweging hangt samen met de ‘Sturm und Drang’‐beweging opgekomen 

geniecultus. ‘Het genie trekt zich weinig van regels aan, staat daar boven en, zo verkondigt 

Lessing reeds, laat zich leiden door inspiratie.’ (2004: 129) 

Doorman zegt hetzelfde als Schmidt als hij bij de bespreking van de opkomst van het 

genie de vervaging van de religie, en kunst die daarvoor in de plaats komt, erbij betrekt. De 

creativiteit van het genie, als een soort tweede schepper, zorgt voor het besef dat God niet 

langer de enige schepper is: naast hem staat de kunstenaar.  

Maar er is een schaduwzijde aan de kracht van de kunstenaar. Omdat hij kan scheppen 

verkrijgt hij een plaats naast God, een moeilijke plek, want hoe kan een mens een god zijn? 

Niet voor niets wordt Prometheus, zoals we zagen bij Schmidt, het toonbeeld van het 

romantisch genie, ‘de held die het vuur aan de goden ontfutselt en daar tot aan het eind der 

tijden voor zal moeten boeten.’ (2004: 131) 

Het gevolg is dat de kunstenaar vereenzaamt, door zijn keer naar binnen een bepaalde 

wereldvreemdheid vertoont en zich vaak miskend voelt. Maar, zegt Doorman. Dit was niet 

alleen negatief. Het is ‘tegelijk [...] een imago dat de ambitieuze kunstenaar zich [...] zelf 

aanmeet, [...] Die zelfdramatisering en door de absolute pretenties geprovoceerde ironie 

worden typische romantische ingrediënten van het kunstenaarschap, die tot op de dag van 

vandaag blijven bestaan.’ (2004: 131‐132) 

Het gevolg van de opkomst van het genie is een nieuwe maatschappelijke positie die de 

kunstenaar vooral afzet tegen de rest van de burgerij. Het is het verschil tussen een beroep 

en een roeping. De nieuwe positie, die van uitverkoren eenling hoog verheven boven het 
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gepeupel, was niet langer een beroep, ‘die eenling heeft een roeping.’ Een roeping die 

absolute trekken krijgt, waardoor de kunstenaar altijd tekortschiet en bijna per definitie lijdt 

aan het onbereikbare en onvoltooide. ‘De burger daarentegen wordt vooral gezien als een 

wezen levend voor het materialisme, onderhevig aan het nutsdenken, ‘zijn berekende 

rationalisme en zijn benepen moraliteit.’ (2004: 133) Het leven van de eenling wordt 

uitvergroot: er komt gaandeweg meer aandacht voor het leven van de kunstenaar dan voor 

het kunstwerk dat hij maakt. De anti‐maatschappelijke bohemien is daar een belangrijk 

voorbeeld van. ‘De artistieke levenswijze wordt nu vaak zelfs zo belangrijk, dat wat de 

kunstenaar tot kunstenaar maakt, zijn werk namelijk, op de achtergrond begint te raken. Het 

draait om de kunstenaar en het leven van de kunstenaar, en de kunst zelf dreigt erbij in te 

schieten, een probleem dat niet meer uit de kunst zou verdwijnen.’ (2004: 134) 

Hier zien we, na de nadruk die er op de maker van het werk kwam te liggen, die zorgde 

voor een balans tussen werk en maker, de balans doorslaan in de richting van de 

kunstenaar. Op deze tendens reageren de filosofen Schopenhauer en Niezsche uiterst 

kritisch. In hun kritiek neemt Doorman twee tendensen waar. Allereerst is er sprake van een 

contemplatieve houding die de originaliteit van de kunstenaarschap kritisch bevraagt. Deze 

houding gaat ervan uit dat ‘kunst iets van de (al dan niet transcendente) werkelijkheid 

representeert, wat de kunstenaar in het beste geval zichtbaar kan maken. Alleen is zijn eigen 

kunstenaarschap daarin van weinig belang, omdat kunst een objectief schouwen is van, 

zoals Schopenhauer dat noemt, de platoonse Ideeën.’ Naast deze overeenkomst in de kritiek 

van de twee filosofen noemt Doorman het wantrouwen dat met name Nietzsche koestert 

jegens kunst die een uitdrukking van het gevoelsleven van de kunstenaar zou zijn. Het 

gedachtegoed van deze twee filosofen past volgens Doorman goed in een beweging die zich 

afwendt van het expressieve.   

Hij maakt hier een onderscheid tussen de beweging richting het realisme en 

impressionisme, en de beweging richting de abstracte kunst. (2004: 136) 

In realisme en impressionisme gaan de kunstenaars prat op een hang naar objectiviteit. 

Daarbij probeert men de sociale en visuele werkelijkheid te duiden. Hierbij wordt in deze 

stroming de artistieke eigenheid van de kunstenaar ondergeschikt gemaakt aan een poging 

verslag te doen van de werkelijkheid. 

In het geval van de abstracte kunst nemen ideeën en theorieën de plaats in van de 

persoonlijke uitdrukking van de kunstenaar. Een mooi voorbeeld is terug te vinden bij De 

Stijl. ‘Keer op keer hameren Van Doesburg en Mondriaan op de algemeengeldigheid van 

Nieuwe Beelding (die geen uitbeelding meer is) en op de filosofische betekenis van hun 
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ontdekkingen. [...] Mondriaan [schrijft] bijvoorbeeld: ‘het subjectieve blijft wel het 

subjectieve, doch het verliest in subjectiviteit naarmate het objectieve (universele) zich 

ontwikkelt in het individu.’’ (2004: 137) 

Het meest extreme voorbeeld van de beweging weg van het expressie is volgens 

Doorman Marcel Duchamp, die ‘elk persoonlijk handschrift uit zijn werk verwijdert en de 

verheven status van de kunst bespot door gebruiksvoorwerpen te signeren.’ (2004: 138) De 

expressie lijkt volledig verdwenen. Duchamp ironiseert het kunstenaarschap en de 

individuele expressie door simpele gebruiksvoorwerpen te voorzien van zijn handtekening, 

en deze voorwerpen vervolgens als kunst te presenteren.  

Ook in de benadering van literatuur zien we een beweging weg van de auteur. De twee 

voorbeelden die Doorman noemt zijn New Critisism en het Frans structuralisme. New 

Critisism ‘nam afstand van een literatuurbenadering waarin de bedoelingen en de biografie 

van de schrijver of dichter relevant waren en zette de toon voor een lange traditie van 

kritiek waarin het werk centraal stond.’ (2004: 139) Een van de belangrijkste Franse 

structuralisten is Roland Barthes, bedenker van de theorie over de dood van de auteur. ‘In 

de aandacht voor structurele aspecten van de literaire tekst was voor de auteur en diens 

bedoelingen nauwelijks meer plaats en het wekt derhalve geen verwondering dat in de 

benadering van Roland Barthes, die een manier van lezen propageerde die, in zijn eigen 

woorden, op het herschrijven van de tekst neerkwam, uiteindelijk de dood van de auteur 

werd afgekondigd.’ (2004: 139) 

 De geloofwaardigheid van het scheppend genie kwam onder druk te staan, ‘de avant‐

garde en ook de literatuurkritiek richtten zich in toenemende mate op het werk en de vorm 

van het werk.’ (2004: 140) Daarmee wordt gesuggereerd dat het beeld van de romantische 

kunstenaar door het modernisme is geruimd, en dat er weer sprake is van de vorm en het 

werk die centraal staan. Volgens Doorman is niets echter minder waar. Veel conceptueel 

kunstenaars, zoals de aan het begin aangehaalde Jeff Koons, spelen nog steeds een spel met 

de vermenging van werk en leven. Daarnaast ‘spreekt uit vrijwel alle hedendaagse romans 

en poëzie de persoonlijkheid van de schrijver, en ze worden er ook nog altijd op 

beoordeeld.’ (2004: 141) 

Doorman stelt dat de verhouding tussen werk en leven ingewikkelder is geworden, maar 

dat de romantische kunstenaar onverminderd voortbestaat. Opnieuw haalt hij het leven en 

werk van Duchamp aan. De expressie is uit zijn werk verdwenen, maar bepaalde episodes uit 

zijn leven, en uitspraken die hij doet in bijvoorbeeld interviews vormen niettemin een 

belangrijk onderdeel van zijn kunst. Doorman ziet daardoor een dubbelzinnigheid ontstaan: 
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‘Waar de kunstenaar enerzijds uit het werk lijkt te verdwijnen door kritiek op het door de 

romantiek gevoede, traditionele kunstdiscours [het discours van het genie, RT], keert hij er 

via de achterdeur in terug, bepakt met intentieverklaringen en persoonlijke anekdotes, die 

op een indirecte manier weer in het werk zijn geïntegreerd.’ De verklaringen van de 

kunstenaar zijn echter niet eenduidig, waarmee het probleem dat Barthes opwerpt in De 

dood van de auteur, namelijk dat het toekennen van een auteur aan een tekst een 

eenduidige interpretatie van de tekst tot gevolg heeft, wordt ondergraven door de 

dubbelzinnigheid van de uitlatingen van de kunstenaar. ‘Aldus handhaaft de kunstenaar zijn 

centrale positie in de kunst.’ (2004: 143) 

De verklaring voor de ‘onuitroeibaarheid van de mythe van de geniale kunstenaar’ zoekt 

Doorman in ‘de ironie van het hedendaagse kunstenaarschap.’ (2004: 144) Hij geeft als 

voorbeeld opnieuw Jeff Koons, bekend om zijn ‘honingzoete kitsch en zijn gestileerde 

pornografie.’ ‘Wanneer Koons beweert dat kunst in handen van een monarch diens ego 

weerspiegelt om vervolgens decoratief te worden, en dat ook op zijn eigen manier van 

werken betrekt, vergroot hij zijn rol tot de proporties van een koning, en wel de 

Zonnekoning, terwijl hij tegelijkertijd aangeeft dat de kunst waar het om gaat nep is, barok 

in de negatieve betekenis van het woord, want ‘decoratief’. [...] Dit is een typisch ironisch 

gezichtspunt: het gaat om een procedé dat iets uitvergroot in het bewustzijn van de 

ongeldigheid of onechtheid van die uitvergroting.’ (2004: 144) Deze manier van naar het 

kunstenaarschap kijken, is volgens Doorman representatief voor de moderne 

kunstenaarsopvattingen. ‘We zagen het reeds bij Duchamp, die in de beste dadatraditie de 

rol van de kunstenaar radicaal ontmaskert en daaraan de grootheid van het eigen 

kunstenaarschap juist ontleent. [...] Bij Mike Bidlo, die werk van Jackson Pollock, Picasso en 

Andy Warhol minutieus kopieert en met deze appropiation art de kern van het 

kunstenaarschap, originaliteit, finaal op de helling zet – maar uitgerekend zelf niet meer 

geïmiteerd kan worden en aldus die kern merkwaardigerwijs juist weer redt.’ De 

voorbeelden uit het citaat doen vermoeden dat er in de moderne kunst een onderscheid 

gemaakt kan worden tussen ironische en niet ironische kunst. Een misvatting, aldus 

Doorman, want juist ‘het hedendaagse kunstenaarschap [is] sui generis ironisch geworden.’ 

(2004: 145) De ironie is bij uitstek romantisch te noemen, heeft nooit aan het 

kunstenaarschap ontbroken. ‘Het besef van de spanning tussen absolute aanspraken van de 

kunst en de onvermijdelijke tekortkomingen ervan, ‘het gevoel van een niet te beslissen 

strijd tussen het onbepaalde en het bepaalde, van de onmogelijkheid en noodzakelijkheid 

van een creatieve uiting [...]’, zoals Friedrich Schlegel dat noemt, heeft het beeld en 
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zelfbeeld van de kunstenaar van meet af aan, dus vanaf de romantiek, gevormd.’ (2004: 145‐

146) Met deze vaststelling meent Doorman een belangrijk argument gevonden te hebben 

waarom hedendaagse kunstenaars, met al hun ironische kenmerken, juist bij uitstek passen 

in het romantische beeld van de kunstenaar.   

 

De balans; een eerste poging tot vraagstelling 

Op dit punt, aan het einde van de bespreking van de theorie en de historische 

achtergrond, acht ik een moment van recapitulatie op zijn plaats.  

Een aantal zaken inzake het kunstenaarschap is duidelijk geworden.  

Heinich ziet in Vincent van Gogh de eerste kunstenaar die op basis van romantische 

opvattingen een singulier kunstenaarschap weet vorm te geven. De belangrijkste kenmerken 

daarbij zijn roeping, aangeboren talent, uniciteit, authenticiteit, originaliteit, bijzonderheid 

en tijdloosheid.  

De praktijk van de kunstwereld wordt door het singuliere gedomineerd. De 

kunstenaarscarrière staat tegenover de standaardcarrière. In een standaardcarrière zijn 

ontpersoonlijking van middelen en verpersoonlijking van doelen de weg naar succes. Bij een 

kunstenaarscarrière worden juist de verpersoonlijking van middelen (die zorgen voor 

bijzonderheid) en een ontpersoonlijking van doelen (het streven naar tijdloosheid) als 

kenmerken gegeven. De echte singuliere kunstenaar verbijzondert het kenmerk de 

verpersoonlijking van middelen op een dusdanige wijze dat hij het abnormale normaliseert. 

Dit is een model dat onnavolgbaar is, waarnaar door velen wordt gestreefd, en dat maar 

voor een enkeling is weggelegd. Bij het streven naar de verbijzondering van de 

verpersoonlijking van middelen legt de kunstenaar – zijn roeping volgend – een vaak 

eenzame weg vol miskenning af. Het is de prijs die hij betaalt voor mogelijke erkenning.  

Schmidt wijst op een vergelijkbare beweging, al legt hij, in tegenstelling tot Heinich, het 

beginpunt bij de hofkunstenaar die zich ontwikkelt tot autonome, vrije broodschrijver, en 

van daar tot het genie. Het is het verschil tussen ‘Nachmachung und Schöpfung’, tussen 

‘mimesis und creation’. De belangrijkste kenmerken van dit genie zijn het verworden tot een 

moderne heilige door de referentie aan het universele karakter van de natuur, het 

vertrouwen op het scheppende vermogen van de mens, het originaliteitsbewustzijn en het 

centraal stellen van het innerlijk van het subject. De Prometheusmythe weerspiegelt het 

leven zoals het genie dat leeft: dat van een held, die moet boeten voor zijn acties.  

Kant voegt daar nog aan toe dat in de romantische kunstenaar (die is gestoeld op onder 

andere zijn denkbeelden) de natuur scheppend aanwezig is. De kunstenaar handelt vanuit 
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dit creatieve idee, maar kan niet onder woorden brengen hoe hij precies handelt: daar heeft 

hij slechts een idee van, het esthetische idee. Volgens Kant is er een verschil tussen 

natuurschoon en kunstschoon. Het is zijn idee dat slechts het natuurschoon ‘subliem’ kan 

zijn; kunst is zijn ogen slechts lustvol, en behoort daarmee in het domein van het schone. 

Vande Veire voegt daar aan toe dat in later tijden ook de kunst als subliem ervaren kon 

worden. Hij wijst daarbij op onder andere de avant‐garde, die probeert de mensen de harde 

realiteit te doen zien, en dat doet door het voorstellingsvermogen te ontregelen.  

Doorman beschrijft net als Heinich en Schmidt de ontwikkeling van een nieuw soort 

kunstenaar met de intrede van het romantische gedachtegoed. Hij ziet vier oorzaken voor 

de opkomst van dit type kunstenaar: de opkomst van de verbeeldingskracht, het ontstaan 

van expressie in de kunsten, de cultus van het genie en de onafhankelijkheid van de 

kunstenaar. Hij wijst op de authenticiteit en originaliteit die een steeds grotere rol spelen, en 

op het regelloze dat de kunstenaar in staat stelt slechts op basis van roeping en inspiratie te 

scheppen. De kunstenaar is eenzaam, wereldvreemd en vaak miskend, maar dit is een imago 

dat de kunstenaar zichzelf graag aanmeet. Met dit imago is de kunstenaar (zeker in de 

negentiende eeuw) verworden tot een moderne heilige.  

Heinich ziet een kunst ontstaan die naast het werk ook de persoon onder de aandacht 

brengt. Dit is de kern van de nieuwe kunstenaar: zijn persoonlijke leven wordt dusdanig 

belangrijk, dat op een gegeven moment, zo merkt Doorman op, de persoon van de 

kunstenaar zijn werk naar de achtergrond dreigt te verdringen. Met de kritiek van 

Schopenhauer en Nietzsche op de persoonlijkheidscultus in de kunst, raakt de kunst weg van 

de expressie, en zoekt het meer abstractere op. Dit lijkt een beweging weg van de persoon 

van de kunstenaar, terug naar de vorm, maar de persoon blijft belangrijk door uitspraken die 

hij doet buiten zijn werk om: de dubbelzinnigheid van deze uitspraken zorgt voor een 

ambigue karakter van de kunstenaar buiten zijn werk, waarmee de uitspraken ironisch 

worden, een typisch romantisch kenmerk. Doorman ziet de moderne kunstenaar dan ook 

nog steeds als een (weliswaar gemuteerd) voortvloeisel van de romantische 

grondbeginselen.  

 

Uit het bovenstaande kan de eerste focus van mijn onderzoek worden gedestilleerd. Het 

gaat mij om het personage van de kunstenaar in de te analyseren romans. In de eerste 

plaats is het van belang dat het personage kenmerken van het romantische vertoont. Mijn 

eerste vraag luidt daarmee: vertoont de kunstenaar in deze roman romantische trekken 

zoals die in het hiervoor besproken kader geschetst zijn?  
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Daarnaast zal ik mij focussen op het beeld van de auteur dat uit het vertelde verhaal 

opdoemt. Om dat correct te doen heb ik echter een methode nodig. De te gebruiken 

methode doe ik uit de doeken in het volgende hoofdstuk. 
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Excurs – Kunstsociologie door een literatuurwetenschappelijke bril 

Het kan bevreemding oproepen, een kunstsociologische theorie als basis voor een 

literatuurwetenschappelijk onderzoek. Alvorens de methode om het beeld van de auteur 

dat uit een roman spreekt te analyseren, wordt besproken, wil ik het gebruik van de 

kunstsociologische theorie van Nathalie Heinich bij een onderzoek naar 

kunstenaarspersonages rechtvaardigen.  

De theorie van Heinich gaat over waarneembare fenomenen, kunstenaars van vlees en 

bloed en hun ongetwijfeld goed gedocumenteerde carrières. De kunstenaarsromans die 

centraal staan in dit onderzoek handelen over – de naam zegt het al – kunstenaars, maar 

fictieve kunstenaars.  

Bij het onderzoek aan de hand van de kunstsociologische theorie van Heinich ga ik ervan 

uit dat een roman tekenen vertoont van de tijd waarin deze geschreven is. Op grond van 

deze aanname maak ik de veronderstelling dat kunstenaarsromans gedramatiseerde 

kunstenaarsleven behelzen. Daarmee acht ik het gebruik van de theorie gerechtvaardigd.  

Overigens heb ik bij het doen van dit onderzoek geenszins de pretentie een bijdrage aan 

het kunstsociologische wetenschapsveld te leveren. Het gaat om een onderzoek naar 

kunstenaarromans, waarbij de theorie van Heinich een interessante voedingsbodem levert.   
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Hoofdstuk 3: de methode 

Bij het bespreken van de methode gebruik ik het hoofdstuk Inleiding uit De vervalste 

wereld van Willem Frederik Hermans van G.F.H. Raat, pagina’s 11‐43. Hierbij zal ik zoveel 

mogelijk voor mij doel irrelevante informatie weglaten, maar probeer ik wel vast te houden 

aan de paragraafindeling zoals Raat deze hanteert. 

Inleiding 

Het werk van Raat betreft een analyse van de verhalenbundel Paranoia (1953) van W.F. 

Hermans. Om tot een consistente analyse van de verhalen in deze bundel te komen stelt 

Raat in zijn inleiding drie centrale vragen, gevolgd door een begrippenapparaat aan de hand 

waarvan hij die vragen wil beantwoorden. In de conclusie probeert hij de drie vragen te 

beantwoorden.  (Raat 1985: 11)  

Het oeuvre van Hermans is opmerkelijk consistent: zowel tekstintern als tussen de 

teksten vindt men tal van gelijkenissen in opvatting. Een van de teksten die veel wordt 

gebruikt om Hermans’ thematiek te duiden en zijn ideeën over literatuur, zijn poëtica, te 

verduidelijken, is de tekst ‘Preambule’, de tekst waarmee de bundel Paranoia opent. Uit 

(onder andere) deze tekst kan geconcludeerd worden dat aan Hermans’ poëticale 

opvattingen het idee ten grondslag ligt dat de realiteit onkenbaar is. (1985: 11‐12) Dit is een 

van de redenen waarom de novellen in Paranoia als moeilijke teksten gelden. ‘De 

literatuurwetenschap vervult een niet te onderschatten taak met het toegankelijk maken 

van als moeilijk geldende teksten.’ Raat wil aan deze taak zijn steentje bijdragen door de 

bundel Paranoia als geheel te analyseren, iets dat nooit eerder is gedaan. Hij geeft hierbij 

aan dat hij zich bewust is van de moeilijkheid van het interpreteren van literair werk. Hij 

kiest er echter voor om het interpreteren niet uit de weg te gaan, omdat er anders in zijn 

ogen niet langer sprake is van literatuurwetenschappelijk onderzoek. Wel zal hij proberen 

bijzonder expliciet te zijn, onder andere door duidelijk te maken wat zijn methode voor 

analyse is. (1985: 13) 

Alvorens tot zijn probleemstelling te komen bespreekt Raat de eerste tekst uit de bundel, 

de ‘Preambule’. Omdat de volledige bespreking van de ‘Preambule’ voorbijgaat aan de 

relevantie van dit onderzoek, beperk ik mij tot de opmerking dat de ‘Preambule’ volgens 

Raat ten grondslag ligt aan de kennistheoretische opvattingen van Hermans en dat Raat van 

mening is dat deze tekst een helpende hand kan bieden bij de interpretatie van de teksten 

die volgen.  
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Uit deze constatering volgt de eerste hoofdvraag van Raat: ‘In hoeverre keren de 

kennistheoretische ideeën uit de ‘Preambule’ terug in de thematiek van de novellen uit 

Paranoia?’ (1985: 20) 

‘De bespreking van de ‘Preambule’ bracht aan het licht dat het epistemologisch nihilisme 

van dit prozastuk zich uitstrekt tot het schrijven.’ (1985: 20)  De eerste vraag van Raat zou op 

zichzelf slechts leiden tot een constatering als dat de thematiek ‘schrijven’ in de 

verschillende verhalen tot overeenkomsten leidt. Dit is niet genoeg. Een op zijn minst zo 

interessant onderwerp is namelijk hoe de thematiek invloed heeft op de manier waarop de 

verhalen geconstrueerd zijn, of lijken te zijn, en wat voor invloed dit heeft op de lezer: ‘In 

welke mate liggen de kennistheoretische denkbeelden uit de ‘Preambule’ ten grondslag aan 

de positie waarin de lezer van de novellen uit Paranoia wordt gemanoeuvreerd?’ (1985: 21) 

De laatste vraag gaat ook over de manier waarop de schrijver heeft gewerkt. Dit gaat 

echter niet om de verhalen op zich, maar op hun verband onderling: ‘Vertoont de bundel 

Paranoia een bepaalde compositie en, zo ja, van welke aard is zij?’ (1985: 21) 

 

Theoretische en terminologische verantwoording 

Om tot een beantwoording van deze vragen te komen maakt Raat gebruik van een 

bepaald verteltheoretisch model. In deze paragraaf legt hij verantwoording af voor de 

werkwijze die hij zal hanteren. Het gaat hem bij de constructie van zijn theoretische model 

niet om ‘conceptuele vernieuwing’. In de eerste plaats is het de bedoeling dat zijn model 

hem helpt zijn ‘veldwerk’ op een overzichtelijke manier uit te voeren.  

Alvorens zijn model te introduceren gaat hij in op de verhouding tussen de begrippen 

analyseren en interpreteren. ‘Analyseren: “het systematisch doen van waarnemingen en het 

vaststellen van feiten met behulp van een model”. Interpreteren: het toekennen van 

betekenis aan de geregistreerde verschijnselen. Het betreft theoretisch onderscheidbare 

fasen, die in de praktijk voortdurend door elkaar lopen.’ (1985: 22) Hij geeft aan dat het 

door elkaar lopen van het analyseren en interpreteren in de verslaggeving van zijn 

onderzoek voortdurend het geval zal zijn.  

 

Het model dat Raat gebruikt, is toe te schrijven aan Schmid (1973). Er is sprake van 

verschillende niveaus van communicatie. Het eerste niveau is het communicatieschema 

‘auteur – werk – lezer’, het tweede niveau is ‘verteller – vertelde – fictieve lezer’ en het 

derde is ‘abstracte auteur – verbeelde wereld (= verhaal – of romanwereld) – abstracte 

lezer’. In een schema ziet dat er als volgt uit: 
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Concrete auteur en concrete lezer 

Raat geeft aan dat het vierde niveau van 

communicatie buiten beschouwing wordt gelaten. Het 

gaat om het gedeelte in het figuur buiten de zwarte 

lijnen, waar het draait om de auteur van vlees en bloed 

en de historische lezer, die communiceren door middel 

van wat tussen de dikke zwarte lijnen staat: het werk. 

(1985: 24) 

Abstracte auteur en abstracte lezer 

Interessant wordt het als het gaat over de abstracte 

auteur en zijn tegenhanger: de abstracte lezer. De abstracte auteur is de componist van het 

stuk, maar is een ander dan de concrete auteur. ‘Bestaan concrete auteur en concrete lezer 

buiten, d.w.z. onafhankelijk van, het literaire werk, dus ook de narratieve tekst, hun 

abstracte collegae zijn niet voorstelbaar zonder een literaire tekst, i.e. een roman of verhaal. 

Daaruit worden zij afgeleid, wat niet impliceert dat zij tekstuele gestalten zijn.’ (1985: 24) 

Raat maakt hier behalve een onderscheid tussen de concrete en de abstracte auteur c.q. 

concrete lezer en abstracte lezer, ook een onderscheid tussen abstracte auteur en verteller 

c.q. abstracte lezer en fictieve lezer.  

Maar wie zijn de abstracte auteur en lezer dan wel? ‘Abstracte auteur en lezer bevinden 

zich [...] tussen de empirische wereld (waar concrete auteur en lezer zich ophouden) en de 

verbeelde wereld. Er vindt tussen hen dan ook geen echt linguale communicatie plaats.’ 

(1985: 24) 

Maar als ze zich niet uiten in concreet linguale communicatie, hoe kunnen we ze dan 

herkennen? Daar gaat Raat dieper op in door de begrippen abstracte auteur en abstracte 

lezer onafhankelijk van elkaar te behandelen. 

 

Onder abstracte auteur moeten we verstaan: ‘”het beeld dat de lezer al lezend van de 

auteur krijgt”’ (1985: 24) Dit beeld van de abstracte auteur verschilt van werk tot werk; in 

tegenstelling tot de concrete auteur kan de abstracte auteur in een nieuw boek van dezelfde 

concrete auteur ‘een ander zijn’. De abstracte auteur omvat echter niet alleen het beeld van 

de auteur dat de lezer krijgt. ‘De abstracte auteur is [...] het beeld van de concrete auteur 
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dat uit de tekst valt af te leiden, alsmede de verantwoordelijke voor de organisatie van die 

tekst en de betekenissen die daarin worden gevormd.’ (1985: 25)  

Aan de hand van de twee bovenstaande definities onderscheidt Raat drie facetten van de 

abstracte auteur: een historisch facet, een technisch‐organisatorisch facet en een moreel‐

thematisch facet.  

Binnen het historisch facet wordt de relatie met de historische persoon van de schrijver 

het sterkst benadrukt. Dit facet is vooral interessant als het gaat om de vergelijking met 

andere teksten die door de concrete auteur zijn geschreven – eventuele verbanden worden 

binnen dit facet besproken.  

Naast als beeld van de concrete auteur aanwezig te zijn, is de abstracte auteur ook 

technisch‐organisatorisch en moreel‐thematisch aanwezig. Hij is ‘het structurerende 

principe van de tekst en de belichaming van de levensbeschouwing die erin tot uitdrukking 

wordt gebracht.’ (1985: 25) Er is door een voorstel van Bal (1980) nogal wat discussie 

geweest omtrent de invulling van het begrip abstracte auteur. Bal stelde voor om het begrip 

impliciete auteur en het begrip abstracte auteur te scheiden. Dit doet zij om onderscheid te 

maken tussen de technische component van de auteur en het ideologische component van 

de auteur, een onderscheid dat volgens Raat niet te maken is. Hij geeft er dan ook de 

voorkeur aan om geen onderscheid aan te brengen en zowel de technische als ideologische 

component aan één en dezelfde abstracte auteur toe te wijzen. (1985: 24‐26) 

Om duidelijk te maken wat de noodzakelijkheid van het begrip abstracte auteur is geeft 

Raat een voorbeeld uit Conserve (1947) van Hermans. Het gaat om een scene waarin 

Dolores aan Ferdinand vraagt hoe ze hem gelukkig kan maken. Hij antwoordt:  

‘‐ neem een maatglas van vijf liter, (...) als je mij dan met alle geweld gelukkig maken wilt. 

Neem een maatglas van vijf liter, snijd je keel open, hou die erboven en meet na hoeveel 

bloed je hebt. Dan kan het meteen wat afkoelen ook. Dan zal ik gelukkig wezen, weet je, dan 

zal ik lachen. (...) 

Hij sprong op, lachte, belde om ijs, liep de kamer op en neer, maar had, voor het ijs was 

gekomen, zijn glas al leeg. (p. 180)’ (1985: 27) 

Over dit stukje stelt Raat zich de vraag wie verantwoordelijk gehouden kan worden voor 

de (hier vrij letterlijke) bloeddorst van Ferdinand. De concrete auteur Hermans valt af omdat 

‘niet met zekerheid te zeggen [is] [...] dat de interpretatie met zijn (bewuste? onbewuste?) 

intenties strookt.’ (1985: 27) 

De verteller valt af, want ‘het staat niet vast dat hij de besproken samenhang doorziet in 

datgene wat hij vertelt.’ (1985: 27) 
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Dus blijft over, een instantie die tussen de empirische wereld en vertelde wereld instaat: 

de abstracte auteur, de auteur, ‘zoals die door de lezer uit de roman geconstrueerd wordt, 

met zijn normen en waarden, inclusief zijn vormgevend vermogen.’ (1985: 27) 

 

Over de abstracte lezer is ook een discussie gevoerd. De abstracte lezer is ‘”a mental 

contruct based on the text as a whole”’. (1985: 29) Bal echter, stelt haar vraagtekens bij het 

bestaan van deze abstracte lezer: er bestaat toch al een fictieve lezer? Om duidelijk te 

maken waarom Raat het begrip abstracte lezer van belang acht, geeft hij een voorbeeld, 

opnieuw uit Conserve: 

‘Maar al belde Jerobeam niet op, hij schreef! Brieven schreef hij! Brieven! In de 

twintigste eeuw! Wij geloven onze oren niet als we dit vernemen! (p. 112)’ (1985: 29) 

De verteller spreekt hier de fictieve lezer aan. De verteller twijfelt niet of deze fictieve 

lezer net zo verbaasd is als hij over het nog altijd schrijven van brieven, te zien aan de 

gebruikte uitroeptekens. ‘”Wij” sluit zowel de verteller als de fictieve lezer in.’ Maar, de 

fictieve lezer is de aangesprokene in de tekst. Of de abstracte lezer de verbazing van de 

verteller deelt, is nog maar zeer de vraag. Zowel door het gedrag van de verteller (in de rest 

van het boek) als de opvattingen van de concrete lezer kan de abstracte lezer het niet met 

de verteller eens zijn, een positie die de fictieve lezer niet kan innemen. Op basis hiervan 

veronderstelt Raat een abstracte lezer. 

Maar dit is niet de enige rol van de abstracte lezer. Het begrip wordt oorspronkelijk door 

Iser (1972) als impliciete lezer geïntroduceerd. Segers (1980) verschaft daarbij de volgende 

uitleg: ‘Men zou kunnen zeggen dat de impliciete lezer de lezersrol is die in de tekst zelf 

besloten ligt; het is het geheel van tekstuele aanwijzingen bestemd voor de werkelijke lezer, 

die daardoor te weten kan komen hoe de tekst gelezen moet worden.’ (1985: 30) 

 

Verteller en fictieve lezer 

Het begrip verteller is van cruciaal belang om de positie van de abstracte auteur te 

kunnen bepalen. Het wetenschappelijk debat omtrent de terminologie inzake de typering 

van de verteller draait om twee centrale criteria: ‘de identiteit van de verteller’ en ‘het 

gekozen gezichtspunt’. (1985: 31) Raat gaat voor de typeringen te rade bij Bal (1980). Bal 

‘maakt onderscheid tussen de instantie die ‘ziet’ en de instantie die ‘vertelt’’ (1985: 32)  

In eerste instantie maakt ze daarbij een onderscheid tussen homo‐ en heterodiëgetisch, 

een verschil dat ze overneemt van Genette (1972). Dit duidt op het al of niet aanwezig zijn 
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als personage van de verteller in de vertelde wereld. Hieruit vormt ze haar eigen termen: de 

externe verteller, en de personage‐gebonden verteller. (1985: 32‐33) 

In de vertelde tekst wordt door de verteller nooit op zichzelf gewezen als personage. 

Men zou ook kunnen spreken van een niet‐personage‐gebonden verteller of van een 

vertelinstantie. (1985: 33) 

In het geval van de personage‐gebonden verteller is er sprake van twee instanties in één: 

de ik‐verteller en de ik‐figuur. De verteller kan over handelingen spreken die ‘gelijktijdig of 

met een korte tijdsafstand [...] (quasi‐gelijktijdig)’ plaatsvinden. Veel vaker komt voor dat de 

ik‐figuur terugblikt op reeds gepasseerde gebeurtenissen waarbij de tijdsafstand twee visies 

op de vertelde gebeurtenissen impliceert.  

 

Om de verteller verder te specificeren gaat Raat in op de focalisatie van de verteller. Het 

is van groot belang om behalve te weten ‘wie’ vertelt ook te weten welke visie die ‘wie’ 

uitdraagt en waarop of op wie die visie is. (1985: 34)  

‘Met een Nederlandstalige definitie is focalisatie te omschrijven als: “de relatie tussen de 

visie en datgene wat ‘gezien’, waargenomen wordt” [...] Het betreft dus, kort gezegd, een 

bepaalde optiek op iets of iemand, of, om andere termen te noemen die ik ter afwisseling 

zal bezigen, een zeker gezichtspunt, perspectief of point of view.’ (1985: 34) Een ander 

belangrijk onderscheid inzake de focalisatie is het verschil tussen subject en object van 

focalisatie. Door deze onderscheiding kan duidelijk gemaakt worden vanuit welk 

gezichtspunt de visie wordt verteld, en op wie deze visie is gericht. Een ander onderscheid is 

ook het vermelden waard, het verschil tussen interne focalisator, een instantie bij wie de 

focalisatie berust, en een externe focalisator, een instantie die buiten de vertelwereld als 

focalisator fungeert.  (1985: 35‐37) 

Het verschil tussen de interne en de externe focalisator is niet altijd goed te duiden. Het 

volgende voorbeeld maakt dit duidelijk. 

‘Ik zat rustig wat te soezen in de kamer. Maar het was me weer niet gegund. Ik zat nog 

geen vijf minuten of daar had je het alweer. De diepe basstem van Steyn klonk in de 

vestibule. O, die stem van Steyn!’ (1985: 37) 

In dit voorbeeld is sprake van een personage‐gebonden verteller: ‘hij is als personage 

aanwezig in de vertelde wereld. Er kan dus onderscheid gemaakt worden tussen ik‐verteller 

en ik‐figuur.’ De ik‐verteller is op afstand: zij vertelt in retrospectief over die keer dat het 

hem niet gegund was even lekker weg te soezen. Tot de derde zin is het daarmee duidelijk 

dat het gaat om externe focalisatie. ‘De vierde en de vijfde zin kunnen door de ik‐verteller of 
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door de ik‐figuur zijn gefocaliseerd. De beslissing tussen interne of externe focalisatie is hier 

m.i. niet te nemen.’ (1985: 37) 

 

Dat de keuze tussen interne en externe focalisatie soms niet te maken is, wijt Raat aan 

het gebruik van de Erlebte of vrije indirecte rede. In de Erlebte rede manifesteert ‘zowel het 

personage als de verteller zich’. (1985: 38) Dit brengt de moeilijkheid met zich mee dat bij 

gebruik van de Erlebte rede vaak niet valt vast te stellen wiens visie wordt gegeven. Op wat 

die visie wordt gegeven is meestens geen probleem. Raat draagt geen specifieke oplossing 

aan voor dit probleem, wel laat hij zien dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen een 

relatie van divergentie en een relatie van convergentie ten opzichte van het vertelde. Dit 

heeft tot gevolg dat een personage respectievelijk in een lachwekkend dan wel sympathiek 

daglicht gesteld kan worden. Dit biedt voor de abstracte auteur mogelijkheden om de 

abstracte lezer te manipuleren, en is daarom in deze theoretische uiteenzetting het 

vermelden waard. (1985: 39‐41) 

 

In het licht van de verteller maakt Raat nog een enkele opmerking over de positie van de 

fictieve lezer, opmerkingen die ik ook vermeld teneinde het beeld van het te gebruiken 

model compleet te maken. 

De fictieve lezer ‘bestaat bij de gratie van de verteller; door diens optreden krijgt hij 

contouren’. (1985: 41) Prince (1973) kent de fictieve lezer verschillende functies toe die van 

belang zijn voor het vervolg van het onderzoek. Ik noem er twee. De fictieve lezer kan 

rechtstreeks door de verteller worden aangesproken, waarmee de verteller (en daarmee de 

abstracte auteur) de mogelijkheid heeft bepaalde waarden op de abstracte lezer over te 

brengen. Uit de overbrenging van waarden op de fictieve lezer tekent ook een beeld van de 

verteller zich af; het zich direct tot de fictieve lezer wenden zegt veeleer meer over de 

verteller dan over de fictieve lezer. (185: 41‐42) 
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De theorie, het kader en de methode: de vraagstelling 

Aan de hand van de methode van Raat – methode op zoek naar de opvattingen en 

compositionaire handelingen van de abstracte auteur – kan ik nu mijn hoofdvragen 

opstellen. Ze komen overeen met de vragen die Raat stelt bij behandeling van de bundel 

Paranoia, maar wijken daar uiteraard – ik bespreek geen verhalenbundel maar losse romans 

– ook vanaf.  

Mijn eerste vraag stelde ik in het voorgaande al:  

 

(1) Vertoont de kunstenaar in deze roman romantische trekken zoals die in het 

hiervoor besproken kader geschetst zijn? 

 

Deze vraag komt overeen met die van Raat als het gaat om het zoeken van terugkerende 

ideeën uit een bepaald, meer poëticaal of theoretisch van aard zijnde tekst, die voorafgaat 

aan het daadwerkelijke verhaal. Een verschil is uiteraard dat er bij Raat sprake is van één 

bundel waarin theorie en verhaal gebundeld zijn, als één geheel zijn uitgegeven, terwijl er in 

het geval van dit onderzoek sprake is van een verzameling door de onderzoeker 

geselecteerde teksten.  

De tweede vraag van Raat gaat over de positie waarin de lezer door de abstracte auteur 

wordt gemanoeuvreerd. Mijn tweede vraag luidt: 

 

(2) Hoe valt de houding van de abstracte auteur jegens het kunstenaarschap te 

karakteriseren? 

 

Deze vraag gaat een niveau dieper dan de eerste vraag. Behalve het 

kunstenaarspersonage is namelijk ook de positie van de abstracte auteur ten opzichte van 

dat kunstenaarschap van belang. De positie zal grotendeels spreken uit de manier waarop 

de abstracte auteur zijn kunstenaar presenteert. In de praktijk van de analyse zullen deze 

twee vragen dan ook gelijktijdig worden behandeld; een aparte behandeling doet geen recht 

aan de manier waarop het verhaal is geconstrueerd.  

De derde en laatste vraag van Raat draait om de onderliggende compositie van de bundel 

Paranoia. Ook mijn laatste vraag draait om het onderliggende verband:  
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(3) Zijn de geanalyseerde boeken op een historische wijze met elkaar in verband te 

brengen, zo dat er een historische ontwikkeling van het hoofdpersonage in de 

Nederlandstalige kunstenaarsroman geschetst kan worden?  

 

 

Op deze vraag probeer ik in de conclusie een antwoord te vinden. Wat zijn de 

overeenkomsten tussen de boeken, hoe verschillen ze, en in hoeverre zijn die 

overeenkomsten en verschillen te wijten aan een verschil in tijd en plaats. Uiteraard kan ik 

geen generaliserende uitspraken over het kunstenaarschap en de ontwikkeling die dit 

fenomeen in de loop van de tijd heeft doorgemaakt, doen. Wel hoop ik een synthese te 

vinden tussen het onderzochte materiaal en het reeds besproken kader. Mijn verwachting 

daarbij is dat in het eerste boek er nog sprake is van een ontwikkeling van de romantische 

kunstenaar, waarbij het werk van de kunstenaar nog prevaleert boven zijn leven. In het 

tweede boek verwacht ik een singuliere kunstenaar, waarbij werk en leven met elkaar 

vermengd zijn. In het derde boek zou deze balans dan doorgeslagen zijn in de richting van de 

persoon, waarbij het werk van secundair belang is geworden.  

 

Nog twee opmerkingen resten mij alvorens te beginnen met de analyses. Allereerst sluit 

ik mij aan bij de opmerking van Raat dat alleen al in de keuze voor het materiaal en de keuze 

voor de daaruit gekozen citaten een vorm van interpretatie schuil gaat. Hier is mijn inziens 

niet aan te ontkomen. Aan de hand van de betooglijn en de gekozen argumenten probeer ik 

dit probleem zoveel mogelijk te ondervangen, om een zo objectief mogelijk beeld van de 

geanalyseerde bronnen te presenteren. 

Daarnaast zal het de lezer opvallen dat bij de analyse van het materiaal is gekozen voor 

een verteltrant die dicht bij het verhaal blijft – in veel gevallen probeer ik de plotwendingen 

zoals in het boek weergegeven te volgen. Dit is omdat ik denk dat juist in de volgorde die de 

auteur heeft gekozen zijn materiaal te presenteren de hand van de abstracte auteur 

duidelijk kan worden. Vanuit de compositie probeer ik vervolgens de levensbeschouwelijke 

opvattingen van de abstracte auteur te achterhalen.  
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Hoofdstuk 4: de analyse 

Verantwoording gebruikte boeken 

Voor het beantwoorden van de in het vorige hoofdstuk gestelde hoofdvragen gebruik ik 

drie boeken. Het gaat om Langs lijnen van geleidelijkheid (1900) van Louis Couperus, de 

novelle Geyerstein’s dynamiek (1982) van W.F. Hermans en Het satijnen hart (2006) van 

Remco Campert.  

De keuze voor deze drie boeken is als volgt tot stand gekomen.  

Voor het eerste boek was ik op zoek naar een boek dat rond de opkomst van de 

romantiek in Nederland, met het ontstaan van de Tachtigers, was geschreven. Daarbij ging 

het mij meer om een boek dat de tijdsgeest representeerde dan een boek dat in de 

overlevering als ‘romantisch’ werd aangeduid; het gaat tenslotte om 

kunstenaarsopvattingen, en in hoeverre daar de invloed van de romantiek op het 

kunstenaarspersonage en de positie van de abstracte auteur in terug te vinden is. Ik kwam al 

vrij snel uit bij Couperus, toch een van de grootste auteurs uit de periode rond het fin de 

siècle. Metamorfose (1897) was een goede optie. Daarin staat de ontwikkeling van een 

kunstenaar centraal. Dit boek was echter zowel in de cursus over het onderwerp 

kunstenaarsromans als in het bachelorscriptie‐project waar ik aan deelnam al behandeld. 

Daarmee leek me Metamorfose een te gemakkelijke keuze.  Al bladerend door de overige 

delen van het verzameld werk van Couperus stuitte ik op Langs lijnen van geleidelijkheid. In 

eerste instantie was ik verheugd: dit leek het boek dat ik nodig had – er kwam een 

kunstenaar in voor. Maar bij lezing van een samenvatting leek het boek vooral te handelen 

over het wel en wee van de vrouwelijke protagonist. Omdat ik toch wel benieuwd was 

geworden, las ik het boek, en kwam tot de conclusie dat er een duidelijke tegenstelling 

tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ wereld in werd verwoord, waarbij de kunstenaar een 

cruciale rol bleek te spelen in de ontwikkeling van de protagonist.  

Voor het tweede boek heb ik verschillende opties de revue laten passeren. Ik was op 

zoek naar iets vergelijkbaar met Turks Fruit (1969) van Jan Wolkers, een boek dat ik eerder 

in het verband met de cursus over kunstenaarsromans had geanalyseerd, en dat een beeld 

opriep van  een wereldvreemde kunstenaar, die zich volledig in zijn emoties verloor. Onder 

anderen passeerde De koperen tuin (1950) van Vestdijk, Ik Jan Cremer (1964) van Jan Cremer 

en Abel Gholaerts (1944) van L.P. Boon de revue. De koperen tuin viel af omdat het niet 

geschikt bleek voor de analyse die ik voor ogen had omdat het maar zijdelings ging over een 

dirigent; Ik Jan Cremer en Abel Gholaerts vielen af omdat naar beide boeken al veel 
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onderzoek is gedaan, ook in verband met het onderwerp kunstenaarsromans. Ik miste dus 

een boek uit het midden van de twintigste eeuw, en met dit probleem klopte ik bij mijn 

scriptiebegeleider aan. Hij raadde mij toen Geyerstein’s dynamiek van Hermans aan, een 

novelle die draait om het imago dat bestaat van een naar het schijnt wereldberoemde 

kunstenaar, maar waarbij de lezer voortdurend in het ongewisse over de waarheid van het 

vertelde wordt gelaten. Hoewel deze novelle uit 1982 is, en daarmee voorbij het midden van 

de twintigste eeuw ligt, heb ik ervoor gekozen het toch te gebruiken, omdat de thematiek 

bijzonder relevant is voor de analyse en omdat Hermans’ grootste werken als De donkere 

kamer van Damokles (1958) en Nooit meer slapen (1966) al veel eerder waren verschenen, 

waarmee we Hermans’ zouden kunnen karakteriseren als een ‘schrijver uit het midden van 

de twintigste eeuw’.  

Het derde boek heeft me een hoop hoofdbrekens opgeleverd. Het moest gaan om een 

boek waarin het liefst een jonge kunstenaar de hoofdrol zou spelen, vergelijkbaar met 

Gimmick (1989) van Joost Zwagerman. Daarin ging het om een kunstenaar die leefde van 

staatssubsidie, en die vooral kunst maakt om er rijk van te worden – de kunstenaar als 

manager van zijn eigen kunst. Dit boek gebruikte ik niet, omdat ik een boek uit de 

eenentwintigste eeuw zocht. Ik stond echter voor een moeilijkheid: voor de analyses van 

mijn bachelorscriptie gebruikte ik al vier kunstenaarsromans die in de eenentwintigste eeuw 

waren verschenen, te weten Doodverf (2009) van A.F.Th. van der Heijden, Specht en zoon 

(2005) van Willem Jan Otten, Zelf God worden (2003) van Hans den Hartog Jager en Een 

liefde in Parijs (2004) van Remco Campert; deze romans vielen dus af. Ik overwoog 

verschillende boeken, zoals Ceasarion (2009) van Tommy Wieringa en Koetsier herfst (2008) 

van Charlotte Mutsaers. Ceasarion, dat draait om de zoon die voortkwam uit het huwelijk 

van Jeff Koons en een pornoactrice, bleek uiteindelijk niet genoeg om een kunstenaar, maar 

vooral om de gevolgen van kunst te draaien, waarbij het onderwerp kunst wel aanwezig 

was, maar toch wordt verdrongen door de zoektocht van de protagonist naar zijn ouders. 

Koetsier Herfst gaat over een succesvolle, maar eenzame schrijver die op zoek is naar liefde, 

die lijkt te vinden, maar uiteindelijk vooral wordt gebruikt door zijn zogeheten geliefde – 

voor de analyse die ik voor ogen had bleek Het satijnen hart een beter alternatief. Ik had bij 

het lezen van de overige boeken namelijk continu Het satijnen hart in het achterhoofd 

gehad. Het boek draait om een schilder, die zich, terugblikkend op zijn leven, afvraagt of hij 

door het leven dat hij leidde – een leven voor de kunst – egoïstisch is geweest. De 

uitgebreide beschouwingen over kunst en leven die in de roman voorkomen – toch het 
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begrippenpaar dat centraal staat in deze studie – deden mij uiteindelijk voor Remco 

Camperts’ roman uit 2006 kiezen.  

Daarmee had ik drie boeken die redelijk verdeeld over de tijdlijn tussen 1900 en 2006 

lagen, en waarvan u in het volgende drie analyses vindt.  
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Boek 1: Louis Couperus – Langs lijnen van geleidelijkheid (1900) 

In 1900, als Couperus al werken als Eline Vere (1889) en Noodlot (1890) heeft geschreven, 

verschijnt de roman Langs lijnen van geleidelijkheid. Deze roman draait om de drieëntwintig 

jarige Cornélie de Retz van Loo, voormalig barones Brox. De jonge Cornélie is gescheiden van 

haar man, eerste luitenant van de Huzaren baron Brox, en is gevlucht naar het zuiden van 

Europa. Ze komt terecht in Rome, waar ze de dromerige eenling Duco van der Staal 

ontmoet, de kunstenaar van deze roman. Ze worden hevig verliefd en brengen gelukkige 

tijden met elkaar door. Maar het is hen niet gegund, en uiteindelijk eindigt hun liefde, en 

keert zij terug naar haar ex‐man, van wie ze niet los kan komen.  

In het volgende volgt een analyse op twee niveaus, die door elkaar heen lopen. Aan de 

hand van het verhaal zoals dat chronologisch in het boek staat opgetekend, zal ik een 

karakterschets geven van het hoofdpersonage, de gescheiden vrouw, en zal ik vaststellen 

wat voor een kunstenaar Duco van der Staal is aan de hand van de door de externe, 

heterodiëgetische verteller gebruikte bewoordingen. Daarnaast probeer ik te 

beargumenteren wat de positie van de abstracte auteur is, degene die het verhaal heeft 

gecomponeerd, en dat niet zonder bepaalde intenties gedaan zal hebben. Met deze 

informatie zal ik in de conclusie proberen te duiden in hoeverre de karakterschets van de 

kunstenaar en de opvattingen omtrent kunstenaarschap en de verschillende 

maatschappelijke thema’s die aan bod komen, zijn in te passen in het hierboven beschreven 

kader. 

  

Het boek opent met de aankomst van Cornélie de Retz van Loo in Rome, alwaar zij haar 

intrek neemt in het pension van marchiesa Belloni. Het pension is goedkoop maar mooi, en 

wordt geleid door marchiesa Belloni, een vrouw van adel, waar het pension zijn goede naam 

aan te danken heeft. De beschrijving roept een sfeer van vergane glorie op.  

Nadat Cornélie een kleine scene heeft geschopt om kamers op het zuiden te 

bemachtigen, begeeft ze zich naar de eetzaal, waar het sociale leven van het pension zich 

grotendeels voltrekt. Het is een wereld die doet denken aan de wereld waarin de schrijver 

uit Thomas Manns De dood in Venetië, Gustav von Aschenbach, terecht komt als hij zijn 

intrek neemt in het Ludo in Venetië: de beterbedeelden van de wereld brengen een groot 

deel van hun winter door in het subtropische klimaat van Rome, alwaar baronessen en hun 

kinderen zich wijden aan archeologische studies, het bezoeken van musea en het uithangen 

van de toerist in het door de tand des tijds niet onaangeroerd gelaten middelpunt van het 

ooit zo grote Romeinse Rijk.  
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De wereld die Cornélie is ontvlucht is de wereld van de Haagse bourgeoisie. Het is de 

wereld waarin de vrouw wordt opgevoed om welbevallig over te komen, en waarin het 

meisje voortdurend wordt gewezen op de veiligheid van een vroeg huwelijk. Ze is die wereld 

ontvlucht nadat ze was gescheiden van haar man, baron Brox. Haar familie was het absoluut 

niet eens met haar beslissing, maar ook zelf is ze er niet van overtuigd dat ze de juiste keuze 

heeft gemaakt: ‘Zij was blij enigszins onafhankelijk te zijn, hoewel zij voelde het egoïsme van 

die onafhankelijkheid.’ (14) Het egoïsme waar hier op gewezen wordt is het plichtsbesef van 

het adagium: eenmaal getrouwd, altijd getrouwd. Ze ontduikt haar plicht, en voelt zich 

onzeker over de juistheid van haar beslissing Holland te laten voor wat het is, en zich een 

meer vrijgevochten levensstijl aan te meten, een vrijgevochten levensstijl die past bij de 

nieuwe ‘moderne’ wereld, waar zij een deel van uit hoopt te gaan maken.   

Ook in het pension verblijft de familie van der Staal. Wat hun achtergrond is wordt niet 

duidelijk, wel blijkt dat ze welgesteld zijn: ze brengen al jaren de gehele winter in het 

pension Belloni door. Naast een moeder en twee dochters die zich geheel volgens de 

etiquette gedragen, is er ook sprake van een zoon: Duco van der Staal. Duco onthoudt zich 

van het gewenste gedragspatroon. In het eerste gesprek dat hij samen met Cornélie heeft, 

blijkt hoe zijn leven is ingedeeld.  

 

‘‐U is archeoloog? vroeg zij. 

‐ Neen, weerde hij af. 

‐ Wat dan? 

‐ Niets. Mama zegt dat zoo, om me te excuzeeren. Ik ben niets en een heel nutteloos lid 

van de maatschappij. En daarbij niet eens rijk. 

[...] 

‐ Het is zo zalig als iets mooi is, ging hij voort. Menschen zijn nooit mooi. Dingen zijn 

mooi: beelden, schilderijen. En dan boomen, wolken! 

‐ Schildert u? 

‐ Soms, bekende hij onwillig, Maar eigenlijk is alles al geschilderd, en eigenlijk kan ik niet 

zeggen, dat ik schilder. 

[...] 

‐ Maar wat doet u dan? vroeg zij, eensklaps, geërgerd. 

‐ Niets, antwoordde hij kalm, en zag haar deemoedig aan. Ik doe niets, ik besta.’ (27‐29) 
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Dit gesprek is voor de lezer de eerste kennismaking met deze vreemde, slanke, rustige, 

bleke, onverzorgde jongeman, die zelfverklaard ‘niets’ doet. Na een beetje doorvragen blijkt 

dat hij erg esthetisch ingesteld is, maar dat hij zichzelf ziet als uiterst nutteloos voor de 

maatschappij. Dit is het beeld dat heel bewust aan de lezer wordt opgedrongen, een beeld 

dat volgt op een uitgebreide beschrijven van 25 pagina’s over de voornaamheid van al die 

welopgevoede gasten van het pension Belloni. Het is een sterk contrast, en de vraag dringt 

zich op waarom dit contrast wordt opgeroepen, een vraag die ik voor nu nog in het midden 

laat.  

 In de hierop volgende pagina’s leren we de kunstenaar beter kennen. Het blijkt dat hij 

slaapt in het pension Belloni, door zijn moeder middels een maandelijkse toelage wordt 

onderhouden, en dat hij ergens anders in de stad een atelier heeft gehuurd. Voordat we in 

het atelier terecht komen wordt eerst verteld over de ontmoeting tussen ‘de jonge Van der 

Staal’ en ‘Cornélie’. Op een gegeven moment zitten ze in een park en vertelt hij haar over de 

ongelooflijke atmosfeer die er in Rome aanwezig is.  

 

‘Ons heele leven is verbeelding, en verbeelding is mooi. Het mooie van onze verbeelding 

is voor ons, die geen menschen van doen zijn, de troost van ons leven. Hoe heerlijk een 

heel leven lang te droomen, te droomen over wat gebeurd is. Het verleden is de 

mooiheid. Heden is niet, bestaat niet. En de toekomst interesseert mij niet.’ (31) 

 

Hij vertelt Cornélie over het waarom van zijn fascinatie voor Rome. Hij vertelt over hoe 

hij bij ieder bouwval zich de vroegere grandeur door middel van de verbeelding voorstelt, 

inclusief de geur, de bewoners en hun bezigheden. Op die manier droomt hij zich een weg 

door de dagelijkse slentertochten die hij langs de vele gebouwen van Rome maakt. De 

wereld waarin hij leeft, en de vraag waarheen hij zou willen gaan, lijken voor hem niet van 

belang: het interesseert hem simpelweg niet. Als Cornélie hem het beeld schetst van een 

continent vol hongerigen, vraagt hij haar om daarmee te stoppen. Hij vraagt haar of ze boos 

is omdat hij niets geeft om de problemen van zijn tijd.  

 

‘‐ neen, zeide zij zacht. Ik ben niet boos... 

‐Maar u veracht me, omdat u me een nutteloos wezen van esthetiek en gedroom vindt? 

‐Neen. Wat ben ikzelf om u uw nutteloosheid te verwijten? 

‐O, als wij wat vinden konden! riep hij uit, bijna in vervoering. 
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‐Wat? 

‐Een doel. Maar het mijn zou altijd schoonheid blijven. En verleden.’ (33) 

 

In tegenstelling tot Cornélie, die in de loop van het verhaal steeds sympathieker 

tegenover het feminisme komt te staan in haar poging een doel voor zichzelf te formuleren, 

heeft Duco wel behoefte aan een doel, maar zal hij dat doel altijd in de esthetiek, de 

schoonheid van de wereld en de kunst zoeken. Hij maakt ook kunst, zo blijkt uit het 

volgende citaat.  

 

‘Want soms, een enkelen keer, voltooide hij iets en verkocht het. Maar meestal was hij te 

ontevreden met zichzelven om te voltooien, en was zijn nederig idee, dat alles geschapen 

was, en dat zijn kunst nutteloos was. 

Dit idee verlamde hem soms voor maanden, zonder dat het hem ongelukkig maakte.’ 

(34) 

 

Hij heeft het idee dat alle kunst die gemaakt moest worden al gemaakt is, dat dat wat hij 

maakt nutteloos is ten opzichte van dat wat al bestaat. Maar tegelijk doet hij de poging wel, 

omdat hij simpelweg niets anders wil doen. Hij streeft naar het produceren van iets 

bijzonders, en heeft zichzelf daarbij een hoge standaard opgelegd. Hij voldoet vrijwel niet 

aan zijn standaard, maar dit maakt het niet ongelukkig. Daar is hij te dromerig voor: als het 

hem niet lukt om schoonheid te scheppen, geniet hij van de schoonheid van de stad waarin 

hij leeft, en de antieke objecten die hij verzamelt. Het maakt hem tot een eenzame maar 

gelukkige man.  

 

‘... na dien eenen vriend, die gestorven was, had hij nooit een anderen gevonden en was 

hij altijd als door eene voorberschikking [...] eenzaam geweest in zichzelven en om zich 

heen. Maar hij had zijne eenzaamheid zoo dicht bevolkt met zijne droomen, dat hij er 

zich nooit ongelukkig om gevoeld had [...] Zoo was zijn eenvoudig leven, zonder veel 

twijfel aan zich, omdat hij niet veel van zich eischte, en zonder de melancholie van 

modern artist, omdat hij gelukkig was in zijn mijmering.’ (35‐37) 

 

De eenzaamheid verdringt hij door zijn dagdromen van schoonheid en verleden: hij 

ontsnapt in de verbeelding. Hij doet niets anders dan schilderen en verzamelen. In die zin 

kan men spreken van een roeping. Omdat hij zelf niet tevreden is over de kunst die hij maakt 
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rijst de twijfel of hij wel een talentvol kunstenaar is. In zijn voordeel spreekt in dit opzicht 

het feit dat als hij iets maakt, hij het wel weet te verkopen. Daarbij komt dat door de hoge 

standaarden die hij zichzelf oplegt wel streeft naar bijzonderheid. Hij onderkent daarbij dat 

de kunst die al bestaat genoeg is, dat er eigenlijk niets bij gemaakt hoeft te worden. 

Daarmee is een van de standaarden die hij zichzelf oplegt de standaard van tijdloosheid. 

Bovendien is hij niet belust op geld en roem, zoals uit het volgende citaat blijkt: 

 

‘‐En stel nu, dat ik veel schilderde, en veel naar expozities zond? Zou ik gelukkiger zijn? 

Zou ik voldoening voelen iets te hebben gedaan? Ik geloof het niet. Soms maak ik een 

aquarel af, verkoop die, en kan dan een maand bestaan zonder mama lastig te vallen. Geld 

kan mij niet schelen. Roemzucht is mij heelemaal vreemd!’ (49) 

 

Een personage dat een roeping lijkt te hebben, dat enig talent heeft, dat streeft naar het 

creëren van bijzondere en tijdloze objecten, en dat geen interesse heeft in geld of roem: er 

lijkt sprake te zijn van een kunstenaar met aantal singuliere trekken. Tegelijk blijven de 

expliciete drang naar het scheppen van een onvergankelijk oeuvre en het breken met de 

traditie achterwege, waardoor maar ten dele wordt voldaan aan de kenmerken van het 

singuliere kunstenaarschap. Wel lijkt hij te zijn aangeraakt door de invloeden van de 

romantiek: hij is in zichzelf gekeerd, maakt gebruik van de verbeelding en is gelukkig zonder 

materiële welvaart.  

 

De vraag is, welke rol deze kunstenaar, en zijn opvattingen in het verhaal spelen. 

Waarom heeft een verhaal, dat gaat over een jonge vrouw die op zoek is naar de 

opvattingen waarnaar ze wil leven, een kunstenaar nodig? Is het een contrast ten opzichte 

van de wereld waarin ze is opgegroeid? In het vervolg van de analyse zal blijken dat er een 

aantal waarden worden gecontrasteerd, en dat de abstracte auteur meer aanwezig is, en 

duidelijker stuurt, dan in eerste instantie lijkt. Daarvoor is nog iets meer context uit het 

verhaal nodig. 

Cornélie besluit na een aantal weken in het pension te hebben doorgebracht, en de 

wereld van de mensen die daar hun tijd slijten te hebben bekeken, dat ze die mensen niet 

nodig heeft. Ze heeft er een aantal interessante kennissen aan overgehouden, die ze ook 

nog zal zien, nadat ze heeft besloten om op kamers te gaan. De kennissen zijn de moeder en 

de zusjes van Duco, waarmee ze nette, opgeruimde conversaties voert, en de jonge 
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Amerikaanse Urania Hope, die verzot is op alles wat met adel te maken heeft. Zij zal 

uiteindelijk trouwen met de prins van San Stefano, een neef van de marchiesa Belloni.  

Met hulp van Duco zoekt Cornélie een kamer. Die vindt ze en met het weggaan uit het 

pension intensiveert de relatie die ze met Duco heeft. Tegelijk ontwikkelen haar 

feministische standpunten zich sterk. Zoals al eerder gezegd, is ze op zoek naar een 

levensdoel. Ze besluit dat de zaak van de moderne vrouw haar levensdoel moet zijn. 

 

‘...modern zijn, modern zijn! En doen aan de moderne problemen. Leven voor de 

toekomst! Leven voor de Vrouw, voor het Meisje...’ (52‐53) 

 

Op haar kamer werkt ze aan een brochure over ‘den maatschappelijken toestand der 

gescheiden vrouw’. (54) Als Mevrouw Van der Staal en haar dochters op bezoek komen, 

schrikken ze van de toestand waarin ze Cornélie aantreffen. Als ze na een kort bezoek de 

trappen afdalen kijken ze elkaar aan, in volle verwarring over de verandering die Cornélie 

heeft ondergaan: 

 

‘die van een interessant, elegant vrouwtje, met om zich heen een waas van poëzie, een 

tragiek van verleden, ‐ in een ‘vrije vrouw’, die verwoed schreef aan een brochure, met 

bittere verwenschingen tegen de maatschappij.’ (54) 

 

Cornélie zet zich af tegen de wereld waarin ze opgroeide, de wereld waarin de vrouw 

niets meer is dan wat prettig gezelschap, die mooi moet wezen en aardig moet zijn. Ze is 

boos op de manier waarop ze is opgevoed, en schrijft, mede beïnvloed door de ‘vrije geest’ 

van de kunstenaar Duco een manifest, waarin ze haar frustraties generaliseert tot een 

manifest dat uiteindelijk uitgegeven zal worden in het belang van de Vrouwenbeweging.  

In dit voorbeeld worden twee werelden van waarden met elkaar gecontrasteerd. De 

eerste wereld is de wereld van de bourgeoisie, waarin de vrouw niets meer is dan het 

eigendom van de man, de wereld van het grote verschil tussen arm en rijk, het verschil 

tussen mensen van adel – mensen met klasse, mensen van stand – en mensen die het 

minder breed hebben, die hard moeten werken voor een beetje geld. De andere wereld is 

de vrijgevochten wereld, waar Duco de belichaming van is. Hij is een kunstenaar die niet 

geeft om de wereld waarin hij leeft. Hij leeft voor de ervaring, voor het recht om van 

schoonheid te genieten, en voor zijn pogingen die schoonheid in schilderkunst te benaderen. 

Deze manier van leven doet denken aan het morele van Kant: Duco is vrij en op die manier 
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in staat het schone daadwerkelijk te ervaren. Onder invloed van dit vrije individu voelt 

Cornélie zich in haar recht staan om zich af te zetten tegen de oude wereld, waaruit zij 

voortkomt en aan ontworstelt heeft.  

Het is het contrast tussen deze ‘oude’ en deze ‘nieuwe’ wereld, waar het boek in de loop 

van het verhaal op voortborduurt. Het is de ontwikkelingsgang van de liefde tussen Duco en 

Cornélie die de positie van de abstracte auteur prijs geeft. Het beeld rijst op van een 

abstracte auteur die heel bewust voor de personages in zijn verhaal heeft gekozen om een 

overgangssituatie te schetsen. Cornélie zweeft tussen de twee werelden in, waarbij ze onder 

invloed van Duco ‘tot zichzelf’ komt, zich ‘modern’ kan voelen. Duco staat in die zin voor een 

wereld zonder regeldwang, de wereld die draait om het innerlijk van het individu. Maar, 

blijft de vraag, wat zegt dit over de opvatting die de abstracte auteur aan de lezer probeert 

te vertellen? De rest van het verhaal schetst deze levensbeschouwelijke opvatting.   

Doordat de ouders van Cornélie haar geld – ze leefde van een kleine erfenis – op de 

beurs hebben verspeeld, heeft ze niet genoeg geld meer om op kamers te blijven wonen. Ze 

trekt bij Duco in. De gelukkigste tijd van hun liefde volgt, maar niet zonder slag of stoot. 

Moeder van der Staal laat aan beide geliefden weten dat hun omgang absoluut ongepast is, 

maar Cornélie laat haar weten dat het haar niet uitmaakt wat ‘men’ ervan denkt: ze is 

gelukkig en daar gaat het om. Duco vraagt haar desondanks, of misschien wel juist door het 

aandringen van zijn moeder, om haar hand. 

 

‘Ik wist natuurlijk, dat je me dat een dezer dagen zou vragen. [...] Maar het kan niet, [...] 

Ik heb mijn ideeen, maar dat is het niet. Ik ben tegen het huwelijk... Maar dat is het niet. 

[...] Het is... dat ik bang ben voor het huwelijk. Ik heb het gekend, ik weet wat het is. [...] 

Ik zie die gewoonte, die sleur voor me, waarin alle nuance uitwischt. Dat is het huwelijk: 

gewoonte, sleur. En nu zeg ik het je ronduit: ik vind het huwelijk vies. Ik vind die 

gewoonte vies. Ik vind passie mooi, maar het huwelijk is geen passie.’ (103) 

 

Onder drang van de wereld, die op de deur van hun gesloten bubbel bonst, vraagt hij 

haar ten huwelijk. Ze geeft hem aan dat ze niet met hem wil trouwen, niet omdat ze zich zo 

met de feministen geëngageerd heeft, niet omdat ze principieel tegen het huwelijk is (wat ze 

wel is), maar omdat ze bang is dat hun passionele liefdesleven verwordt tot een sleur, een 

sleur die ze eerder gekend heeft, en waar ze bang voor is.  

Wat leren we van dit voorval? Duco, de conventie vrije dromer, wil wel degelijk toegeven 

aan conventies, als hij daardoor voor altijd bij zijn grote liefde kan zijn. Zij wil niet toegeven, 
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omdat ze bang is voor de sleur – maar is dat het wat haar remt? Zit ze niet onbewust nog 

teveel vast in haar opvoeding, in het gevoel dat ze al getrouwd is?  

Ondanks haar weigering blijven ze samen zielsgelukkig. Door de liefde die is opgebloeid 

gaat hij aan het werk en fungeert zij als zijn muze. De eerste alinea van het 26e hoofdstuk 

illustreert dit. 

 

‘De maanden droomden voorbij. En hun geluk deed zulk een zomer in hen ontbloeien, 

dat zij rijpte in mooiheid, hij in talent; de hoogmoed in hen sloeg als een fierheid naar 

buiten: bij haar bloei, bij hem werkkracht; haar loome bevalligheid herschiep zich in een 

fiere rankheid; in volheid zwollen hare vormen; glans lichtte op in haar oogen, blijdschap 

om haar mond – van nerveuze aandoening trilden zijn handen, als hij zijn penseelen nam, 

en de luchten van Italië welfden uitspansels voor zijn oog als firmamenten van liefde en 

innige kleur. Hij schiep en voltooide een serie van aquarellen: wazigheden van 

droomatmosfeer, die aan het edelste van Turner deden denken: natuurmomenten van 

louter waas: al het melkblauwe en parelnevelige van de golf van Napels, als een beker vol 

licht, waar een turkoois uitsmelt tot water – en hij zond ze naar Holland, naar Lonen, en 

had eensklaps gevonden zijn roeping, zijn werk en zijn roem: moed, kracht, doel en 

overwinning.’ (108) 

 

Ondanks onconventionele status van hun relatie – een man en vrouw die samenwonen 

zonder getrouwd te zijn is not done – zorgt de liefde voor een ongekende toename van zijn 

kunstproductie en ziet zij er beter uit dan ooit: het beeld rijst van een vervulling van het lot, 

van een eindpunt in hun zoektocht naar geluk. Ze vervreemden langzaam van de wereld om 

hen heen, want anderen willen niet omgaan met een zo abject stel, maar het deert ze niet, 

en zijn gelukkiger dan ooit. Door na de keuzes die ze hebben gemaakt – ongetrouwd 

samenwonen van een kleine beurs – de personages toch een gelukkig leven te laten leiden, 

lijkt de abstracte auteur zich uit te spreken ten faveure van hun levensstijl, ten nadele van 

de bourgeoisie waaruit zij zich ontworsteld hebben.  

Onder haar invloed stijgt zijn productiviteit en werkt hij aan zijn grootste werk tot nog 

toe. Het is een werk dat ‘De Banieren’ heet, en dat het verhaal vertelt van de opkomst van 

de moderne vrouw, die zonder bedenkingen strijdt voor haar rechten. Het moment dat het 

werk af is zou het hoogtepunt van hun relatie kunnen worden genoemd. 
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‘In hun gevoel voor elkaar was nog nooit geweest zoo een reine harmonie, zoo een 

eenheid van samenstemming, als nu zijn groote arbeid klaar was. Hij voelde, dat hij nog 

nooit zoo edel had gearbeid, zoo vast en zonder weifeling, met zooveel zelfde kracht en 

toch zoo teer en hij was er haar dankbaar voor.’ (129) 

 

Maar de keerzijde lijkt onvermijdelijk. Doordat haar erfenis verloren is gegaan, en zijn 

kunst maar mondjesmaat geld oplevert, leven ze in bittere armoede: het is een 

onvermijdelijk dalende lijn. Die dalende lijn komt ook terug in een schets die Duco maakte 

terwijl hij bezig was met ‘De Banieren’, een schets, die Cornélie voor hem verstopte, omdat 

het werk haar bang maakte. Als ze op zoek zijn naar schetsen die hij kan uitwerken tot 

nieuwe schilderijen, stuiten ze er opnieuw op. 

 

‘Die vrouw hier, die is wel mooi... Ze loopt zoo in onbewust‐zijn die hellende lijn af en die 

duwende handen om haar heen, en die roode bloemen in den afgrond.’ (177) 

 

Het beeld dat wordt geschetst is het beeld van een mooie vrouw die langs een dalende 

lijn een onvermijdelijke afgrond tegemoet loopt. Het beeld lijkt een mise en abyme voor het 

gehele verhaal. Cornélie, de vrouw die zich ontrok aan de gebonden wereld van haar 

opvoeding lijkt het hoogste te vinden, de ultieme liefde, maar loopt tegelijkertijd 

onvermijdelijk het einde van dat grote geluk tegemoet. 

 

De uitgebreide collectie antiek die Duco in de loop van de tijd heeft verzameld, slinkt: 

iedere keer als het paar geld nodig heeft, verdwijnt er iets uit het ooit zo volgestouwde 

atelier. En met het verkopen van het antiek sijpelt langzaam de realiteit hun droom binnen. 

Ze kunnen deze onconventionele levenswijze niet langer volhouden. In een ultieme poging 

te behouden wat ze hebben vraagt Duco Cornélie opnieuw ten huwelijk.  

 

‘‐De geheele wereld is zoo en wij zijn in de wereld. Wij leven te midden van andere 

menschen. Het is onmogelijk zich geheel te izoleeren en izolement straft zichzelve later. 

Wij moeten ons aansluiten bij andere menschen: het is onmogelijk altijd op je eigen te 

bestaan, zonder eenig gemeenschapsgevoel.’ (174) 

 

In het citaat zien we een duidelijke ontwikkeling van de kunstenaar. Waar hij eerder 

volledig onconventioneel dacht, en niet gaf om de wereld om hem heen, lijkt hij nu ook 
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geïnfecteerd door de conventies, de conventies uit een realiteit die hun het geluk niet lijkt te 

gunnen. Hij vraagt haar om te trouwen, maar opnieuw weigert zij. Ze probeert krampachtig 

overal werk te vinden, maar ze ziet er teveel uit als een dame om in een winkel te worden 

aangenomen, en al haar inzet ten spijt, mislukt haar voornemen geld voor hen beiden te 

verdienen. 

De enige vriendin die Cornélie heeft overgehouden, regelt voor haar een baantje bij een 

puissant rijke, oude dame, die haar zomers in Nice slijt. Het is een baantje als 

gezelschapsdame. Het leidt tot een onvermijdelijke scheiding van de geliefden. Waar ze ooit 

innig omstrengeld uren voor zich uit konden staren, genietend van hun kleine geluk, lijkt 

daar nu een einde aan te komen.  

 

‘Eens, toen zij zoo zaten, vielen hun armen slap, viel hun omhelzing uit elkaar, als trokken 

handen hen van elkaar af. Zij bleven lang zitten staren, naast elkaar, zonder elkaar aan te 

roeren. Toen snikte zij luid op en wierp zich met haar gezicht op zijn knieen. Er was niets 

meer aan te doen: het leven was sterker, het sprakelooze leven, het zacht‐gestadig‐

dwingende leven, dat met zoovele handen rondom hen was. En het was of hun klein 

geluk hun ontviel, als een engelachtig kind, dat gestorven was, en aan hunne omhelzing 

was ontzonken.’ (185) 

 

Het einde van hun verbintenis lijkt gekomen. Ze beloven bij elkaar terug te keren als de 

economische tijding in hun voordeel is gekeerd, en zij vertrekt naar Nice: doodziek, 

dieptreurig, zonder lust voor het leven; de realiteit heeft haar droom achterhaald.  

De abstracte auteur lijkt hier positie te kiezen, misschien zelfs te foeteren op een op geld 

beluste maatschappij, die ten koste gaat van het persoonlijk geluk van mensen. Het leven 

dat het meisje uit de bourgeoisie kan leiden met een (niet eens succesvolle) kunstenaar lijkt 

een beschrijving van het hoogste geluk. Door die verdomde maatschappij, die hen het geluk 

niet lijkt te gunnen, verliezen zij elkaar, en daarmee het geluk. Dit is een bijzonder kritische 

positie ten opzichte van de wereld waarin het boek wordt uitgebracht, tegelijk lijkt het een 

omarming van de romantische idealen: een geestelijke wereld waarin materiële welvaart 

niet van belang is, omdat daar schoonheid en liefde tegenover staat. Tegelijk zegt het feit 

dat hun onconventionele status tegen de realiteit geen stand houdt, dat dit misschien niet 

de manier is om het ware geluk te vinden – het boek heet Langs lijnen van geleidelijkheid, 

een titel die in eerste instantie slaat op het geleidelijke karakter van de hernieuwde 

onderwerping van Cornélie aan de conventies van de bourgeoisie, maar die misschien ook 
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zegt dat het geluk niet door een radicale breuk, maar slechts langs lijnen van geleidelijkheid 

te bereiken is.  

 

In Nice neemt haar leven een nieuwe wending. Het verdriet wordt naar de achtergrond 

verdrongen door de wereld waarin ze terecht komt. Als gezelschapsdame van de rijke Mrs. 

Uxeley moet ze netjes gekleed gaan en zich gedragen als een dame: een rol die haar – door 

haar opvoeding – met speels gemak afgaat, maar waar ze niet van kan genieten. Ze vind de 

wereld nep, gespeeld, en wordt er moedeloos van. Ze geniet slechts van de brieven die Duco 

haar schrijft, en schrijft hem terug dat ze als ze kan weer naar hem zal terugkeren.  

Op een dag geeft Mrs. Uxeley een groot feest. Al een aantal keer heeft zich in de dagen 

voorafgaand aan het feest een vreemde situatie voorgedaan: Cornélie zit of loopt ergens en 

lijkt plots bijna flauw te vallen. Op het feest blijkt waarom: haar ex‐man loopt in Nice rond, 

en is ook op het feest uitgenodigd. Op het feest, waar vele honderden gasten rondlopen, 

spreekt hij haar aan. Het gesprek dat volgt is voor haar onwennig, ze probeert hem af te 

snauwen maar ze weet, dat het haar niet zal lukken. 

 

‘Hij had het dadelijk doorzien, dat hij deze vrouw overheerschte. En zij had gevonden in 

hem haar meester, haar eenige. [...] Zij was in haar bloed geen vrouw voor velen: zij was 

in haar bloed geheel echtvrouw, echtgenoote, gemalin. Van den man, die haar man 

geweest was, was zij in haar vleesch, in haar bloed de vrouw, en was zij zijn vrouw, ook 

zonder liefde. Want zij kon dit geen liefde noemen; zij noemde liefde alleen dat andere, 

dat hooge en teedere, dat innig volmaakte van levensharmonie, dat gaan van twee langs 

een gouden lijn, samengesmolten uit twee glinsterende lijnen.’ (224‐225) 

 

Het overal in het boek terugkerende lijnenmotief wordt hier gebruikt om duidelijk te 

maken dat ondanks het feit dat zij haar onconventionele geluk heeft gevonden, het voor 

haar, een zwakke vrouw, onmogelijk blijkt trouw te blijven aan haar gevoel. Ondanks alle 

liefde die ze voor Duco voelde, wordt ze gehypnotiseerd door de aanwezigheid van haar ex‐

man. De macht die hij uitstraalt, alle herinneringen aan de wereld die ze heeft 

achtergelaten, al het plichtsbesef keert in haar terug.   

Nog één keer probeert ze aan de conventies te ontkomen. Ze vlucht opnieuw naar het 

zuiden, dit keer naar Florence, waar Duco op haar wacht. Maar als ze daar is, weet ze dat het 

te laat is, weet ze dat ze naar haar man, Rudolf, baron Brox, moet terugkeren. Samen met 

Duco besluit ze dat het dan maar zo moet, en de verteller verzucht: ‘O, hun geluk was 
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voorbij!’ (234), een uitroep waaruit zijn sympathie voor de twee geliefden blijkt, een zucht 

waaruit frustratie over het niet voortbestaan van hun liefde lijkt klinken, een zucht ook, alsof 

het voor de verteller als een verassing kwam.  

Er wordt beschreven hoe ze altijd had geweten dat het niets kon worden, dat ze stiekem 

altijd had gedacht dat ze terug moest keren, al was het onderbewust. Ze wist dat het moest 

en ze deed het. Ze wordt beschreven als een opstandige tiener die langzaam volwassen 

wordt.  

 

‘Onder het uitgewoeker van hare scherpe frazes van feminisme, was dat de onbewuste 

waarheid geweest. Zij, vloekend tegen het huwelijk, had zich altijd gehuwd gevoeld. [...] 

Zij had gebloeid, het was voorbij.’ (235) 

 

Uit de woordkeus in het laatste zinnetje lijkt een duidelijke opvatting over de gang van 

zaken te spreken, een opvatting van de verteller die lijkt op ‘zo gaat het nu eenmaal’. En ze 

gaat ook terug naar haar man. Ze keert bij hem terug en het boek eindigt, met een 

verzuchtende laatste zin.  

 

‘En toen hij binnenkwam en haar naderde, sloten haar armen zich om hem heen met een 

gebaar van diep in zich bewuste zekerheid en wist zij, twijfelloos, aan zijn borst, in zijn 

armen, de wetenschap zijner manmachtige overheersching, terwijl voor haar oogen in 

een duizeling en weemoed van zwart de droom van haar leven – Rome, Duco, het atelier 

– verzonk...’ (246) 

 

In Langs lijnen van geleidelijkheid lijkt de abstracte auteur de bourgeoisie en de waarden 

die zij vertegenwoordigen af te vallen door Cornélie haar gelukkigste momenten in 

samenzijn met die kunstenaar te doen beleven. Hij lijkt de oude waarden af te vallen door 

de kunstenaar als ideaalbeeld te verheffen, als het ultieme geluk, en de burgerlijke 

werkelijkheid als minderwaardig alternatief te presenteren. Daarmee wil hij de lezer laten 

nadenken over de wereld waarin men leeft, en de regels naar welke hun wereld is 

vormgegeven: waarom is de ene norm beter dan de andere. De kunstenaar is een gevoelig 

mens, die leeft op zijn gevoel, zonder daarbij aan anderen te denken, en daarbij het hoogste 

geluk bij zichzelf en anderen te kunnen bewerkstelligen. Dat het haar uiteindelijk niet lukt 

zich los te maken van de wereld die ze wil ontvluchten lijkt een regelrechte aanklacht tegen 

de waarden van een wereld die alternatieve zienswijzen niet wil accepteren. Door het einde 
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zo te presenteren dat zij – haar droom verloren – terugkeert naar de wereld waar ze 

vandaan komt, lijkt dit standpunt te onderstrepen. 

De abstracte auteur probeert de lezer in een positie te brengen waarin deze nadenkt 

over de positie van zowel de vrouw als de kunstenaar in de huidige (= fin de siècle) 

maatschappij. Hij gebruikt hiervoor een externe verteller, die regelmatig zijn oordeel laat 

doorschemeren, zoals bijvoorbeeld in de laatste zin, als hij zegt dat haar droom verzonk, 

terwijl hij ook zou kunnen zeggen dat Cornélie veel verdriet heeft van het feit dat ze weer 

met haar man is, in plaats van met Duco.  

De liefde die opbloeit, die tegen alle gebruiken en conventies van die tijd ingaat, is het 

hoogste geluk, zo vertelt de verteller, maar zo blijkt ook uit het einde van het boek. Dat 

Cornélie uiteindelijk teruggaat naar haar man komt doordat ze een voortrekkersrol vervult: 

ze probeert, geeft een aanzet tot de bevrijding van de vrouw, tot de totstandkoming van een 

nieuwe set regels, maar faalt daarin. Anderen na haar zullen slagen waar zij faalde. Omdat 

Cornélie haar gelukkigste momenten beleeft op het moment dat ze een armoedig maar 

esthetisch rijk leven leidt, waarin ze los probeert te komen van de wereld waarin ze is 

opgegroeid, lijkt de abstracte auteur de aanzet van het hoofdpersonage te steunen. 

Daarmee kiest hij voor de afwijking, en niet voor confirmatie; voor de ontwikkeling van 

nieuwen denkbeelden, en een afkeuring van de regeldwang van de oude wereld. Hij lijkt een 

levensbeschouwelijke opvatting van afwijking die leidt tot esthetische rijkdom te verkiezen 

boven de wereld van de materiële welvaart. Hij lijkt het individuele te propageren, het 

kiezen voor je eigen gevoel, het eigene dat in ieder mens aanwezig is.  

Met die op het individuele gerichte positie lijkt de abstracte auteur sterk beïnvloed door 

de romantiek. Ik wil niet stellen dat ik het bewezen acht dat de abstracte auteur stelt dat 

ieder mens zijn roeping moet volgen, zijn aangeboren talenten op de best mogelijke manier 

moet inzetten en moet streven naar het creëren van een authentiek en tijdloos oeuvre, 

maar dat de boodschap die de abstracte auteur op de abstracte lezer over wil brengen ligt in 

de kracht van het individu, en het feit dat daarbij de poging de grootste overwinning is, dat 

lijkt me aangetoond, ook al verdwijnt de bereikte droom weer in een modderpoel van 

confirmatie, waarmee het onbereikbare karakter van die droom bevestigd lijkt. Met het 

vervagen van die droom lijkt er sprake van een aanklacht jegens de maatschappij, en de 

verroeste denkbeelden waarin die maatschappij vast zit. Het brengen van dit inzicht aan de 

lezer zou kunnen bijdragen aan een bewustwording van een nieuwe tijd.  

Maar de houding van de abstracte auteur is niet eenduidig. De titel en het slot van het 

verhaal laten een ambivalente houding jegens de modernisering zien. Cornélie is gelukkig 
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met haar vrijheid, die haar doet verlangen naar een moderne maatschappij waarin vrouw en 

man op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan. Maar, langs lijnen van 

geleidelijkheid keert zij terug waar zij vandaan kwam als het onvermijdelijke einde van een 

prachtige vakantie: je wilt niet naar huis, maar uiteindelijk neemt het alledaagse leven 

opnieuw zijn aanvang en vervaagt het vakantieadres als een niet opgeschreven droom.  

De titel lijkt een opvatting over de veranderingen in de tijd waarin het boek geschreven is 

te bevatten. Er is sprake van veranderingen, en zoals de avonturen van het hoofdpersonage 

aantonen is er een hoop moois te halen in die veranderingen – maar verandering gaat 

geleidelijk en niet radicaal. Het doet denken aan een idee van Edmund Burke uit Reflections 

on the Revolution in France (1790). ‘Tegenover de politieke opvattingen van de Verlichting – 

mensenrechten, maatschappelijk verdrag, abstract natuurrecht – had Burke de in het 

maatschappelijk leven in Engeland verwortelde overtuiging gesteld dat het staatsbestel en 

de maatschappelijke orde organisch gegroeide complexen zijn, uitdrukkingen van een 

bondgenootschap tussen de doden, de levenden en de ongeborenen. De traditie met haar 

instituties en regels vormt volgens Burke de belichaming van de wijsheid van eeuwen en is 

daarom boven de inzichten van feilbare individuen en de veranderlijke stemmingen van de 

natie verheven.’ (Safranski 2009: 178)  

Het boek van Burke is een afwijzende reactie op de Franse revolutie. De revolutie staat 

voor een radicale breuk met het verleden, zoals Cornélie radicaal breekt met haar omgeving. 

Burke stelt dat een maatschappelijke complexen een bondgenootschap zijn tussen de 

doden, de levenden en de ongeborenen, en dat veranderingen dus nooit radicaal, maar 

altijd geleidelijk tot stand komen. Het slot van Langs lijnen van geleidelijkheid doet 

vermoeden dat de abstracte auteur er een soortgelijke opvatting op na houdt. Cornélie kiest 

voor een radicale verandering maar keert uiteindelijk terug naar waar ze vandaan kwam, 

omdat verandering nu eenmaal niet radicaal, maar slechts geleidelijk tot stand komt.  
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Boek 2: Willem Frederik Hermans – Geyerstein’s dynamiek 

In 1982 verschijnt de novelle Geyerstein’s dynamiek. Hermans heeft dan al een groot 

gedeelte van zijn oeuvre geschreven en de thematiek van zijn oeuvre is dan ook al bekend. 

Zo meldt Raat (1985) dat ten grondslag aan Hermans’ poëticale opvattingen het idee ligt dat 

‘de realiteit onkenbaar’ is. Het is dit gegeven dat een hoofdrol speelt in de hier aan analyse 

onderhevige novelle. Net als in de voorgaande analyse zal de analyse bestaan uit twee 

componenten die tegelijkertijd besproken zullen worden. Aan de ene kant draait het om het 

beeld van de kunstenaar, tegelijk draait het om het destilleren van de positie van de 

abstracte auteur ten opzichte van het kunstenaarschap, en op welke manier hij de abstracte 

lezer deze opvatting meedeelt.  

De protagonist is de 28‐jarige Carolien. Ze is onlangs weduwe geworden. Haar man, 

Allard, kwam om bij een ongeluk met een luchtballon; toen de ballon opsteeg vatte het gas 

vlam, waarna hij, vlak voor het neerstorten zijn aluminium fotokoffer uit de ballon wierp, 

een koffer, waar Carolien nu mee op reis is. Carolien en Allard maakten samen reportages 

om in hun levensonderhoud te voorzien: hij maakte de foto’s waar zij een verhaal bij 

schreef.  

Toen ze haar opdrachtgever, Bosheurne, belde om over de eerstvolgende, al voor de 

dood van haar man overeengekomen, opdracht te spreken, had ze toegezegd de opdracht in 

haar eentje uit te voeren. ‘The show must go on! had Carolien gezegd. [...] En om het geld 

dat de reportage over Geyerstein zou opleveren, zaten ze toch al, voor de luchtballon 

neerstortte, tamelijk verlegen.’ (135) 

Nadat Bosheurne, in hetzelfde telefoongesprek, vriendelijk zijn medeleven had betoond 

kwam zijn ware aard naar boven.  

 

‘Om je de waarheid te zeggen, Carolien, ik zou niet precies geweten hebben wat te 

beginnen als het niet doorging. We hebben dat verhaal van jou al drie maanden geleden 

aangekondigd. Iedereen zit erom te springen. We moeten absoluut een stuk over 

Geyerstein hebben en dat moet nú. En trouwens, zoals je zelf net zo goed weet als ik, 

Geyerstein ontvangt de pers maar eenmaal per jaar. Volgend jaar kan hij dood zijn. Komt 

er ook nog bij op zijn leeftijd. Komt er ook nog bij. Weet je dat die man zevenentachtig 

is?’ (136) 

 

Hij moet koste wat kost het stuk over ene Geyerstein hebben, een oude kunstenaar die 

blijkens het gegeven dat het verhaal al maanden van tevoren is aangekondigd een dusdanig 
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bloemrijk of op z’n minst interessant personage is dat de directeur er zonder moeite zijn 

menselijkheid en medeleven voor overboord gooit.  

Carolien reist met de trein. Waarheen is onduidelijk, maar het vermoeden reist dat het in 

Frankrijk is; de mensen om haar heen spreken Frans. Ze stapt uit op een onoverdekt, 

verlaten treinperron. Het is er bloedheet. Niemand anders stapt er uit. Als de trein 

vertrokken is volgt de volgende omschrijving. 

 

‘’t Leek haast of deze halteplaats (meer was het niet) alleen voor de bezoekers van 

Geyerstein bestond, zo weinig huizen zag ze in de omtrek. [...] Geen mens vertoonde zich 

op de weg. [...] Vreemd ook dat ze geen collega’s aantrof, want die ene dag per jaar dat 

Geyerstein de pers getuige liet zijn van zijn scheppingsdrift, liep het altijd storm, had ze 

zich laten vertellen.’ (138) 

 

De sfeer die wordt opgeroepen doet denken aan het begin van een western, iets met 

Clint Eastwood: in een verdord landschap zonder huizen, een eindeloze vlakte, staat een 

vrouw met een koffer. De lezer krijgt door het verlaten landschap een onheilspellend gevoel. 

Dit gevoel draagt bij aan het mysterieuze karakter van de nog zo goed als onbekende 

kunstenaar, Geyerstein. Het tweede gedeelte schetst de manier waarop de abstracte auteur 

het beeld van de kunstenaar opbouwt. Allereerst wordt de suggestie gewekt dat de 

kunstenaar enorm interessant is: Carolien is ervan overtuigd dat er massa’s journalisten op 

het jaarlijkse persmoment van de kunstenaar afkomen. Ervan uitgaande dat er inderdaad 

een hoop journalisten komen, is het interessant wat ze komen doen: ze mogen komen kijken 

naar de ‘scheppingsdrift’ van de kunstenaar. Dit duidt op een scheppingsdrift die doorgaans 

verborgen blijft, maar waarvan de resultaten wel algemeen bekend zijn; waarom zou anders 

een horde journalisten geïnteresseerd zijn? Daarnaast: wanneer het waar is dat het 

persmoment druk bezocht wordt, roept dit een beeld op van een kunstenaar die kan spelen 

met zijn imago, een kunstenaar die (bewust?) een zodanig beeld van zichzelf geconstrueerd 

heeft dat de aandacht blijft komen, en die speciaal voor dat gewillige publiek eenmaal per 

jaar een kunstje opvoert, als om het volk te voeden. 

Maar het meest interessante is het laatste gedeelte van het citaat: ‘had ze zich laten 

vertellen.’ De informatie over Geyerstein komt allemaal uit de tweede hand: ze heeft zelf 

nog niets waargenomen. Daarmee kan een vraagteken gezet worden bij de 

betrouwbaarheid van de informatie die hier wordt gegeven: van wie komt het beeld dat 

Carolien van Geyerstein heeft? Is het een algemeen geaccepteerd beeld, dat wijdverspreid 
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is? Heeft ze contact gehad met een intimi van Geyerstein, die haar vertelde dat het jaarlijkse 

persmoment een waar mediacircus is? Of was het een leek die ook maar wat had 

opgevangen, waar ze haar beeld van Geyerstein op heeft gebaseerd? Door de 

onduidelijkheid van de bron van de informatie wordt er een onzekerheid aangaande de 

werkelijkheid, de hardheid van de feiten in het leven geroepen, een onzekerheid die in het 

vervolg van het verhaal verder gestalte krijgt.  

Ze wordt opgehaald door de majordomo van Geyerstein, en oude, doofstomme man in 

een mogelijk even oude Bentley‐limousine. Ze vraagt zich af hoe hij wist dat ze zou komen, 

en komt met de volgende verklaring. 

 

‘Dat De Vedelboog [het blad van Bosheurne, RT] haar komst klaarblijkelijk had gemeld, 

sprak vanzelf. Als een journalist niet van te voren berichtte gebruik te zullen maken van 

de uitnodiging Geyerstein aan het werk te zien, kwam hij er helemaal niet in. Dit was 

algemeen bekend.’ (142) 

 

Het gaat me opnieuw om het laatste zinnetje, waarmee de verwarrende aanwezigheid 

van de abstracte auteur kenbaar wordt. Opnieuw wordt er een beroep gedaan op een 

algemeen beeld dat bestaat van Geyerstein, en opnieuw heeft de lezer geen enkele houvast 

bij het verifiëren van het beeld, anders dan de informatie die door de verteller wordt 

voorgeschoteld. Het beeld dat zich opdringt is het beeld van een ‘grote’ kunstenaar, iemand 

waar de mensen het over hebben wat duidt op roem, en waar omheen zich een mythe heeft 

gevormd. Daarmee is de vraag die zich opdringt ‘wat is waar?’, een vraag die slechts 

gestaafd kan worden door de rest van het verhaal; het is niet de laatste keer dat deze vraag 

naar voren komt.   

Achterin de limousine wordt Carolien naar het huis van Geyerstein gebracht. De locatie is 

opmerkelijk: in het droge landschap doemt plotseling een aangeplant cypressenbos op, een 

bos waarin het huis van Geyerstein blijkt te staan. Niet alleen de locatie, ook het gebouw en 

de entourage is opmerkelijk. Als ze uit de auto stapt, klinkt vervreemdende muziek: 

‘honderd muzikanten brachten deze geluidjes voort, sloegen met hamertjes op triangels, op 

bellen, op gangen en bamboestengels van verschillende dikte. [...] Waar? ’t Was een verte 

die niet in een bepaalde richting lag, een vaag verschiet, overal om haar heen.’ (146) En 

terwijl deze muziek het omineuze gevoel dat op het treinstation werd opgeroepen verder 

versterkt, doet de beschrijving van het huis nog een extra duit in het zakje:  
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‘Een haast fabriekachtig, rechtlijnig gebouw, wit als gips, dat er alleen maar niet echt als 

een fabriek uitzag, omdat geen enkele lijn zuiver verticaal liep of horizontaal. Geen twee 

lijnen waren even lang. Geen enkele hoek was recht, zelfs de ramen werden door vier 

randen van ongelijke lengte begrensd.’ (144) 

 

Naast het huis, als ze om de hoek van de voorgevel loopt, ligt een zwembad, maar niet 

zomaar een zwembad.  

 

‘Ze had de hoek van de voorgevel bereikt. Een open zwembad lag nu voor haar, 

rechtlijnig, maar scheef zoals alles. Het bassin, langgerekt en geen twee zijden even lang, 

was met doodstil water gevuld. Zo blauw was het water in dit bad, dat die kleur niet het 

spiegelbeeld van de wolkenloze hemel kon zijn. Blauwer en anders blauw. En tot haar 

beklemming lag het oppervlak van het water niet horizontaal, maar het helde zwak naar 

beneden, van haar af.’ (147) 

 

Net als het huis is ook het zwembad scheef. Zowel het landschap (het grote bos in de 

droge vlakte) als het huis (een scheef huis dat recht lijkt te zijn) als het zwembad (een 

oppervlakte van stilstaand water dat schuin afloopt) in combinatie met de muziek zorgen 

voor een vreemde sfeer, waarin niets ‘te gek’ zou zijn. Het lijkt erop dat het imago van de 

kunstenaar, waarvan ik me in het voorgaande afvroeg in hoeverre dit ‘bewust 

geconstrueerd’ is, ondersteund wordt door de objecten in zijn omgeving. Het 

vervreemdende effect van de omgevingsfactoren dragen bij aan de nieuwsgierigheid naar de 

kunstenaar die in zo’n omgeving woont, waar zoveel verhalen over verteld worden. Op het 

moment dat Carolien een foto overweegt te maken wordt ze opgevangen door een 

jongeman – die een ‘propagandist van Geyerstein’ wordt genoemd – die haar de 

voorgeschiedenis van Geyerstein uit de doeken doet. Omdat hier zeer veel bruikbare 

informatie voor deze analyse in wordt vermeld, neem ik deze grotendeels over in het 

volgende citaat.  

 

‘‐ Aan een vooraanstaand schrijfster over kunst zoals jij, vertel ik waarschijnlijk niets 

nieuws, zei Patrick, maar goed. Paco Geyerstein is zevenentachtig jaar geleden geboren 

in Mährisch‐Ostrau, destijds Oostenrijk, uit een opperjachtmeester en een zigeunerin. 

Begon op zijn vierde jaar te tekenen. In de Eerste Wereldoorlog vocht hij aan Duitse zijde. 

Hij moest wel. 
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Raakte gewond. Toen de oorlog voorbij was, vestigde hij zich in Parijs. Zijn rechterbeen 

kon hij niet meer gebruiken. Liep op krukken, wat zeer bezwaarlijk was, omdat de zolder 

waar hij woonde en werkte zich op een zevende etage bevond, van een flatgebouw 

zonder lift. Zo’n oud kavalje achter het toenmalige Montparanassestation. Staat er nu iet 

meer. Als hij naar beneden kwam, kocht hij voedsel voor een week tegelijk. Voedsel? 

Nou, roggebrood en als het eraf kon een blik witte bonen en een fles bier. De trillingen 

van zijn steeds vermagerende lichaam plantten zich voort in de zwarte tekens die hij met 

Oostindische inkt op wit lompenpapier neersabelde. Soms met een burijn in een 

koperplaat kerfde, als hij geld genoeg had voor koper. Omstreeks 1938 werd hij ontdekt. 

Maar dit alles weet je natuurlijk al lang? Het is wereldbekend. [...] 

‐ In de Tweede Wereldoorlog nam hij weer dienst, [...] maar nu bij de Fransen, die hem 

beroemd gemaakt hadden. Men plaatste hem bij de cartografie, omdat hij invalide was 

en goed kon tekenen. Hij ging nooit naar de schuilkelder als er luchtalarm gegeven werd. 

Trappen lopen, daar had hij vreselijk de pest aan gekregen in dat flatgebouw van zijn 

armoejaren. Het bureau waar hij zat werd door een vliegtuigbom getroffen. Daardoor 

moest hij ook zijn linkerbeen missen. Maar dit offer, begrijp je, dit offer door hem 

gebracht aan zijn nieuwe vaderland waar hij begrip gevonden had voor zijn kunst, dat 

maakte een overweldigende blijheid in hem los en sindsdien werkt hij in kleur, op witte 

panelen.’ (148‐150) 

 

Ik neem het volledige citaat over omdat het informatie geeft over wie de kunstenaar is, 

en waar hij beroemd mee is geworden. De propagandist framet Carolien door haar een 

‘vooraanstaand schrijfster over kunst’ te noemen. Toch vertelt hij het hele verhaal aan haar, 

wat zoveel zegt als dat de manier waarop hij haar aanspreekt niet meer is dan een 

compliment. Op een abstracter niveau zien we hier de werking van de abstracte auteur. 

Door dit verhaal aan Carolien te laten vertellen, informeert (en verwart) de abstracte auteur 

de lezer. De roem van Geyerstein kan naar aanleiding van het verhaal in twee componenten 

worden onderverdeeld, dezelfde twee componenten die Heinich gebruikt om het ontstaan 

van de singuliere kunstenaar te kenmerken: persoon en werk. Het verhaal van de persoon 

Geyerstein is indrukwekkend: een man die zowel in de eerste als de tweede wereldoorlog 

een aandeel had, aan beide kanten heeft gewerkt (zowel bij de Duitsers als bij de Fransen, 

die deel uitmaakten van het geallieerde leger), en in beide oorlogen een been is 

kwijtgeraakt. Daarnaast heeft hij door zijn armoedige leven de keerzijde van de roem gezien 

– en heeft daar een hekel aan traplopen aan over gehouden, wat niet verwonderlijk is gezien 
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de staan van zijn beengestel. Het verhaal van de kunst is een typisch verhaal van een arme 

kunstenaar die zijn roeping volgt, overtuigd is van zijn eigen kunnen en daar uiteindelijk de 

roem die hij betrachtte voor terugkrijgt. Hij ‘sabelde’ zwarte tekens met Oostindische inkt op 

wit lompenpapier. Het verlies van zijn tweede been, in de tweede wereldoorlog, wordt door 

de ‘propagandist’ als een ‘offer’ gezien, een offer voor zijn nieuwe vaderland, waar hij 

eindelijk de waardering kreeg voor de kunst die hij maakt. Door dit offer veranderde zijn 

werkstijl, en tegenwoordig beschildert hij witte palen met gekleurde verf. Over waar hij naar 

streeft blijft veel in het midden, teveel om duidelijk te kunnen stellen of het hier een 

singuliere kunstenaar betreft. Wel is duidelijk dat hij ook zonder succes doorging met het 

creëren van kunstwerken, en dat hij daar uiteindelijk roem voor terug kreeg. Ook is 

inmiddels uit het verhaal duidelijk geworden dat er een bepaalde mythe om hem heen is 

gecreëerd. Over die mythe krijgen we nog meer informatie.  

Carolien wordt door de jongen naar binnen gebracht, waar inderdaad een hoop 

journalisten zich verzameld hebben. Ze vangt een tweetal gesprekken op. De gesprekken 

gaan over communisme en de status van een genie. In bijlage I heb ik deze conversaties 

opgenomen. De vraag is wat de functie van deze conversaties in het verhaal is, in combinatie 

met het feit dat er zojuist een verhaal aan de protagonist is verteld door iemand die wordt 

getypeerd als een ‘propagandist’.  

Ik interpreteer het verhaal van de propagandist en de twee conversaties als volgt. Het 

verhaal lijkt te gaan over de vraag ‘wat is waar?’ en vraagt de lezer mee te denken over een 

grote kunstenaar waarvan door de grote hoeveelheid verhalen die over hem de ronde doen 

niet met zekerheid te zeggen is wat waar is. Uit die onduidelijke situatie volgt de vraag wat 

de feiten ertoe doen als het beeld sterker is dan de feiten. Het eerste gesprek gaat over 

communisme. Een van de deelnemers aan het gesprek merkt op dat de politie in een 

communistische staat duur is, omdat iedereen te alle tijden gecontroleerd moet worden. In 

het andere gesprek wordt opgemerkt dat een genie nooit volledig een gek kan zijn, omdat 

‘hij het publiek feitelijk in de maling neemt’ en je daar wel gewiekst voor moet zijn.  

In een communistische maatschappij, is alles gecontroleerd, wordt het publiek in de 

maling genomen door de heersende overheid, een overheid met een krachtige 

propagandamachine. In de kapitalistische wereld krijgt iedereen de kans de rest van de 

wereld voor de gek te houden – en als het hem lukt, door middel van wat door anderen als 

kunst wordt gezien, is er sprake van een genie. De jongen die Carolien het verhaal over 

Geyerstein vertelt, wordt niet voor niets een propagandist genoemd: hij is in dienst van een 

man, een kapitalistisch ‘merk’, een merk dat een imago heeft dat hoog gehouden moet 
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worden, om in staat te blijven het publiek in de maling te nemen. Het lijkt erop dat de 

abstracte auteur de lezer bewust wil maken van de zinsbegoocheling die komt met het 

maken van kunst en daarmee de vraag te stellen: waarom is iemand een genie? Omdat hij 

mooi werk maakt? Of omdat hij in staat is een verhaal (bijvoorbeeld zijn levensverhaal) 

dusdanig te verkopen dat mensen ervan onder de indruk zijn, dusdanig onder de indruk dat 

de man waarover het verhaal gaat, en het werk dat hij produceert, als geniaal wordt gezien. 

Vlak voor het breekpunt in het verhaal vindt er nog een conversatie plaats die 

veelbetekenend is voor de strekking van de novelle, de culminatie van de beeldvorming rond 

Geyerstein en zijn activiteiten. Het is het gesprek met een oude vrouw die wordt 

omschreven als ‘een mooi aangeklede toverheks.’ In bijlage I vindt u de complete weergave 

van dit gesprek, hier voldoet een samenvatting en een enkel citaat.  

De oude vrouw vraagt Carolien of ze weet wat er zodadelijk, op het grote moment dat de 

voorstelling van Geyerstein begint, staat te gebeuren. Ze vertelt dat Geyerstein, om in de 

stemming te komen voor het scheppen van nieuwe kunst, behoefte heeft aan naakte 

vrouwen – naakte vrouwen, die slecht behandeld worden. Carolien zegt dat ze verwacht dat 

dit dan wel geregisseerd zal zijn, maar dat spreekt de vrouw met klem tegen: schilders ‘zijn 

en blijven smeerlappen.’ Als de mooiste vrouwen in de zaal niet vrijwillig hun kleding 

uitdoen worden ze uitgekleed en opgejaagd met brandende fakkels, tot ze als enige uitweg 

het zwembad met het scheve water zien, het zwembad dat volgens de vrouw niet is gevuld 

met water, maar is gemaakt van glas. Ze had het vorig jaar zelf gezien, dat een vrouw werd 

opgejaagd en zich te pletter sprong op het glas, waaronder Geyerstein een fotocamera had 

verstopt, zogenaamd om foto’s te maken die hem kunnen inspireren. Na dit sinistere en 

zelfverzekerd vertelde verhaal, dat past binnen de omineuze sfeer die in de loop van het 

verhaal is opgeroepen, eindigt de vrouw met het volgende statement: ‘Geyerstein’s 

dynamiek heeft voor mij geen geheimen.’ Hiermee wordt de suggestie gewekt dat de vrouw 

een autoriteit is, maar haar identiteit blijft onduidelijk. Is zij een insider? Is zij vaker bij de 

persmomenten van Geyerstein aanwezig geweest? Of baseert zij haar verhaal ook op 

informatie die ze van anderen heeft gehad, baseert zij haar verhaal op het algemene beeld 

dat er van Geyerstein bestaat? Maar dat de identiteit van de vrouw onduidelijk blijft, wil niet 

zeggen dat we deze interpretatie en de rol die deze speelt, in het verhaal kunnen duiden. De 

laatste zin is veelzeggend. In verschillende vormen is al een beroep gedaan op de algemene 

geldigheid van het beeld dat van Geyerstein bestaat. In de eerste plaats door Carolien zelf, 

getuige de citaten aan het begin van deze analyse. In de tweede plaats door de 

‘propagandist’ van Geyerstein, die het beeld voedt en er een persoonlijk verhaal aan 
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toevoegt en in de derde plaats door de toverheks, die zich beroept op een alwetendheid 

omtrent de ‘dynamiek’ van Geyerstein. De mythe van de kunstenaar is geschetst, nog 

voordat de lezer ook maar een glimp van hem heeft opgevangen. Bevestigen de komende 

gebeurtenissen het beeld dat is geschetst?  

De journalisten treden binnen in een ruimte die ‘amfitheatergewijs’ richting een podium 

met beweegbare vloer is gebouwd. Op het podium verschijnen, onder aanzwellende muziek, 

drie naakte meisjes op rolschaatsen. Ze rijden wat rond. Er verschijnt een tafel met 

verfpotten, het licht verandert van kleur en ‘een nu pas ontstoken schijnwerper verlichtte 

het verftafeltje en de kunstenaar. Hij zat op een rolstoel die, net als het tafeltje, door middel 

van koorden heen en weer getrokken kon worden.’ (170) De koorden worden gehanteerd 

door mannen aan de zijkant van het podium, ook op rolschaatsen.  

 

‘Het gebeuren... Geyerstein verroerde zich niet, zijn handen lagen op zijn dijen. Opnieuw 

een gongslag, daverend versterkt, die een einde maakte aan het applaus. Het roltafeltje 

met de verfpotten werd in Geyerstein’s nabijheid getrokken, hij pakte er twee kwasten 

af. 

‐ Geel en groen, mompelde de kunstkenner naast Carolien. 

[...] 

De rolstoel waarop Geyerstein zit, wordt aan drie koorden heen en weer getrokken, van 

links naar rechts en van voren naar achteren. De vloer is kantelbaar en helt nu niet alleen 

naar links, maar ook naar de muur toe. Ze trekken Geyerstein opzij, ze laten hem 

stilhouden voor het eerste witte paneel en met woedende kracht brengt hij daar om te 

beginnen een gele en dan een groene streep op aan. Zo gaat hij alle panelen langs en zet 

op elk vlak een gele en een groene veeg. [...] Hij gaat de panelen af als een priester een rij 

communicanten die hij een voor een een ouwel in de mond legt. Als Geyerstein bij het 

laatste paneel gekomen is, bevatten de kwasten die hij hanteert bijna geen verf meer en 

daarom slaat hij herhaaldelijk op dit witte vlak, met verdubbelde kracht, maar hij laat er 

toch maar weinig sporen achter.’ (172) 

 

Deze manier van ‘schilderen’ houdt de kunstenaar nog een drietal pagina’s vol, terwijl 

het spektakel steeds heftiger wordt. De naakte mannen hebben de naakte meisjes 

overgoten met verf en werpen hen tegen de doeken die door de kunstenaar eerder bewerkt 

zijn met zijn kwasten, terwijl hij nu in zijn rolstoel het roerloos middelpunt van de worsteling 

van zijn medewerkers is. Dan is het afgelopen. ‘De panelen worden niet meer aangeraakt. 
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Van sommige lekt de verf in dikke druppels op de grond, andere tonen niet veel meer dan 

wat vage strepen, net als het oudste werk van Geyerstein waar hij zo beroemd mee 

geworden is.’ (174‐175) 

Na deze voorstelling zijn we – net als in het verhaal gebeurt – in staat om de balans op te 

maken tussen het beeld dat is geschetst en de gebeurtenis die heeft plaats gevonden. 

Vastgesteld kan worden dat er sprake is van een oude man in een rolstoel – het verhaal over 

de verloren benen lijkt dus waar. Verder was het erg druk – en ook dat behoorde tot het 

algemene beeld dat over de persbijeenkomsten van Geyerstein bestond. De doeken die 

Geyerstein maakt zijn nog steeds kleurig, over de intentie van die kleurigheid – de 

propagandist gaf aan dat dat was omdat hij blij was een offer voor zijn nieuwe vaderland te 

kunnen brengen – komen we door de voorstelling niets te weten. Er is echter geen sprake 

van brandende fakkels, achtervolgingen van naakte vrouwen en ernstige verwondingen door 

vrouwen die op glazen platen springen waarachter fotocamera’s verborgen zitten. In het 

geval van de ‘toverheks’ lijkt er dus sprake van onjuiste informatie. Hier vermoed ik een 

mechanisme gelijk een spel waarbij de deelnemers in een kring zitten en het de bedoeling is 

door middel van fluisteren een bepaalde boodschap weer bij de zender te doen belanden. 

Daarbij is het (in mijn ervaring) vrijwel nooit het geval dat de boodschap correct wordt 

overgebracht; hoe meer monden tussen begin‐ en eindpunt, hoe meer kans dat het mis 

gaat. Ik vermoed in het geval van de toverheks ditzelfde mechanisme, echter, er is nog een 

mogelijkheid: Geyerstein heeft dit jaar ernstig ingeboet op het extreme karakter van zijn 

voorstellingen. Dit wordt ondersteund door (1) het verhaal dat de toverheks vertelt en (2) 

een opmerking van een Duitser met grijze manen vlak na de voorstelling: ‘‐ Geen fakkels 

vandaag, geen vuurwerk. Alleen geklieder.’ (176) Ik durf over deze kwestie geen definitief 

oordeel te vellen, ik kan slechts stellen dat de waarheid – of wat daar voor door moet gaan – 

hier niet kenbaar is.  

In de laatste significante gebeurtenis in het verhaal meen ik een myse en abyme te 

herkennen voor het gehele verhaal. Na de voorstelling wordt er bij het zwembad een 

discussie gevoerd over het verloop van het gebeuren. Iedereen lijkt het erover eens dat de 

opvoering met die naakte vrouwen op rolschaatsen al eens eerder is opgevoerd, door een 

andere Franse kunstenaar, Ives Klein. Tegelijk is de toverheks nog steeds erg aanwezig: 

 

‘‐Ik weet het zeker! Ik heb er vorig jaar een naakte meid op te pletter zien vallen! 

herhaalde de toverheks.  

Toen deed de man [...] een grote stap opzij, posteerde zich achter haar, pakte haar bij 
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haar middel, tilde haar op en hield haar boven het zwembad. 

‐Nee! schreeuwde ze, o nee! 

Wat zou haar kunnen overkomen? 

Haar voeten waren niet hoger dan vijftig centimeter boven het (ogenschijnlijk?) scheve 

oppervlak van het water – of wat het was. De wandelmaniak liet haar los en rechtop viel 

ze. 

Zij zakte naar beneden als in een vangnet. Zij daalde langzaam met haar mond open van 

schrik. Zelfs haar voeten werden niet nat. Toen zij eindelijk tot stilstand was gekomen, 

stak haar hoofd nog juist boven het oppervlak uit, dat onder haar gewicht de vorm van 

een geweldige trechter aangenomen had, de klankbeker van een trompet. Zij was erin 

gegaan als een stijve vinger in een ballon.’ (181‐182) 

 

Het opmerkelijke personage dat hier de ‘wandelmaniak’ wordt genoemd, dat verder 

geen belang speelt voor de interpretatie van deze gebeurtenis, tilt de toverheks op, en laat 

haar los boven het zwembad met het scheve water. In plaats van dat ze haar benen op een 

glasplaat breekt valt ze in een stuk zeil als – en dit is de myse en abyme waar ik op doel – 

‘een stijve vinger in een ballon.’ Er wordt in het verhaal een imago van een kunstenaar 

geschetst doormiddel van een groot aantal, vaak niet verifieerbare verhalen. Dit is de 

suggestie, zoals het zwembad met het scheve water een suggestie is: de ballon in de 

metafoor is de suggestie. Door de voorstelling en het eigen beleven van de protagonist 

wordt er in de suggestie gepord zoals de vrouw in het zwembad ‘port’, zoals de stijve vinger 

in de ballon duwt. Een van de kenmerken van het prikken in een slappe ballon is echter dat 

het haast onmogelijk is om deze te doen knappen: door een grote hoeveelheid ongebruikte 

elasticiteit zal een stijve vinger de ballon niet doen klappen. De protagonist krijgt veel 

informatie over de kunstenaar, voornamelijk uit de tweede hand, waarmee het 

waarheidsgehalte van die informatie in twijfel getrokken kan worden. De protagonist trekt 

de gegeven informatie maar een keer in twijfel, namelijk op het moment dat de ‘toverheks’ 

haar vertelt over de voorgaande jaren, toen er volgens de toverheks een vrouw te pletter 

was gevallen op het glas van het (schijnbare) zwembad. Dit was ook de enige keer dat de 

informatie die gegeven is door het verhaal overduidelijk weerlegd wordt. Voor het overige 

blijft het beeld van de kunstenaar bestaan, bevestigd, noch ontkracht door de overige 

verhaalelementen.  

Op basis van het bovenstaande stel ik dat Geyerstein een prototype van een singuliere 

kunstenaar is. Hij maakte vernieuwend werk door zijn roeping te volgen, heeft daar tijdens 
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zijn leven voor geleden maar is er uiteindelijk steenrijk van geworden – het doet denken aan 

het model van Picasso zoals Heinich dat beschrijft. Deze singuliere kunstenaar wordt in dit 

verhaal door de abstracte auteur ingezet om een bepaalde bewustwording bij de lezer tot 

stand te brengen. Uiteindelijk lijkt mij de gehele novelle aan te sturen op de vraag naar de 

rol van het imago van een kunstenaar, en de gevolgen van het imago op de kunst. Want is 

kunst het hebben van het juiste imago, aangedreven door een gewiekste pr‐machine, of is 

kunst het maken van werk waarvan mensen in vervoering raken. Het lijkt er op dat de 

abstracte auteur de lezer wil doen inzien dat het imago van de kunstenaar bepalend is 

geworden in de waardering voor die kunstenaar, terwijl de waarheid oneindig veel 

gecompliceerder ligt dan het verhaal wat je erover gehoord hebt. Wat doet het de lezer 

denken over de wereld waarin hij leeft? Dat men graag in illusies gelooft, en dat de objecten 

waar het oorspronkelijk om draaide van minder belang zijn geworden? In het verhaal komt 

de in vervoering rakende kunstliefhebber niet voor. In tegendeel: na de voorstelling van 

Geyerstein overheerst een analytische gesprekstoon: dit was al eens eerder vertoond, vorig 

jaar was bijzonderder. Ook voor de lezer was het persmoment als een stijve vinger die prikte 

in een slappe ballon: de vinger bracht een deuk aan, deed nadenken over het mechanisme 

van moderne kunst, het mechanisme van het verhaal dat je van een ander over een 

kunstenaar gelooft, hoe je in de maling wordt genomen; maar uiteindelijk, toen het verhaal 

uit was, en de vinger weer terug werd getrokken, plooide de slappe ballon zich terug in zijn 

oorspronkelijke vorm en bleef slechts het verhaal over.   

 

Bovenstaande analyse lijkt welberedeneerd en sluitend. Op het evaluatiegesprek over de 

eerste versie van deze scriptie wees mijn begeleider mij echter op een zwakte in de analyse, 

een zwakte die mijns inziens niet onvermeld kan blijven. Het gaat om het links laten liggen 

van de eerste gebeurtenis in de novelle. De man van Carolien komt aan het begin om bij een 

incident met een luchtballon: de ballon vat vlam en de man komt om.  

In eerste instantie wist ik niet wat ik met deze gebeurtenis aan moest, iets wat ik ook 

toegaf in het gesprek met mijn scriptiebegeleider. Hij vroeg mij er nog eens over na te 

denken en gaf de hint nog eens goed te kijken naar de metafoor met de ballon op het einde 

van het verhaal. Ik had de metafoor met de stijve vinger in de ballon gelezen als een stijve 

vinger in een slappe ballon: hoe hard je ook prikt, de ballon knapt niet. Echter, er staat niet 

‘slappe ballon’, er staat slechts: ‘ballon’. En waar hadden we die ballon eerder gezien? Juist: 

aan het begin van het verhaal, waar een (lucht)ballon vergaat. Dat was geen slappe ballon, 

maar een stevig exemplaar dat desondanks kon vergaan.  
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Het geval van de al dan niet slap zijnde ballon in het verhaal zorgt voor een uitbreiding 

van de interpretatie. Ik wil mijn eigen versie echter niet afvallen; ik acht de beredenering van 

bovenstaande analyse afdoende om ook mijn theorie, dus zonder in achtneming van de 

kwestie met de luchtballon, als plausibel te beschouwen. Toch lijkt het mij verstandig nog 

een moment stil te staan bij de myse en abyme van de in vlammen vergane luchtballon.  

Geyerstein is een kunstenaar die door de wereld om hem heen gemythologiseerd is. In 

de loop van het verhaal komen we steeds meer over hem te weten – na de mythe volgen de 

indrukken van de protagonist. De informatie die door de lezer wordt vergaard, doet het 

beeld van de singuliere kunstenaar dat aan het begin van het verhaal geschetst wordt 

langzaamaan teniet. De gebeurtenis met de luchtballon aan het begin van het verhaal en de 

gebeurtenis met de toverheks die in het op het oog glazen zwembad wordt geworpen, 

kunnen beide worden gezien als een myse en abyme voor het gehele verhaal. Het is 

namelijk het verhaal van de mythe die wordt ontmaskerd, in vlammen opgaat, de 

kunstenaar wiens naam op late leeftijd groter dan zijn daden is geworden. Het is het verhaal 

van een mythe die wordt opgeworpen en door de gebeurtenissen in het verhaal teniet 

wordt gedaan. De luchtballon verging en ook de mythe van het ogenschijnlijk scheve 

zwembad werd teniet gedaan. De vraag is: voor wie verdwijnt de mythe, voor wie verandert 

het beeld van de grote kunstenaar?  

Ik blijf bij de stelling dat de abstracte auteur het punt maakt dat bij de waardering van de 

moderne kunstenaar het in eerste instantie draait om de persoon van de kunstenaar, om 

het verhaal dat over hem verteld kan worden. Het lijkt er op dat deze uitgebreide 

interpretatie zegt: een mythe is een fenomeen dat wijdverbreid en hardnekkig is, en dat 

slechts door de enkeling bij nadere inspectie doorprikt kan worden. De slappe ballon bleek 

minder slap, en bleek te kunnen knallen. Echter, de ballon knapte slechts voor degene die er 

hard genoeg in prikte; de ballonnen van diegenen die niet dichterbij gingen kijken, blijven 

mijns inziens nog heel.  
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Boek 3: Remco Campert – Het satijnen hart 

Het boek Het satijnen hart (2006) van Remco Campert verscheen twee jaar na Een liefde 

in Parijs (2004), een verhaal over een oude dichter die terugblikt op zijn leven en zijn liefdes. 

Ook in Het satijnen hart draait het om een oude kunstenaar, Hendrik van Otterlo. De 

opening van het boek zet direct de toon, de toon van een personagegebonden verteller die, 

enigszins verbitterd, terugblikt op zijn leven.  

 

‘’Mijn beste schilderij maakte ik toen ik tegen de zestig was.’ [...] Het grootste deel van 

mijn leven [...] is geschiedenis. De jaartallen lopen door elkaar. Ik heb geen les gekregen 

in het uit mijn hoofd leren van mijn eigen geschiedenis, maar dat ik tegen de zestig was 

toen ik dat zelfportret schilderde, denk ik met zekerheid te weten. Ik maakte het in één 

woedende nacht, toen Cissy, dat rotwijf, me had verlaten: mijn verloren slag bij 

Waterloo.’ (5‐6) 

 

Hij vertelt aan zijn halfzusje Bettina, die een stuk jonger is dan hij, over het schilderij dat 

hij maakte vlak nadat Cissy, een van de meest prominente liefdes uit zijn leven, hem had 

verlaten. Er zijn een aantal elementen die vooruitblikken op het verhaal. Hendrik van Otterlo 

is een man die wacht op de dood, getuige de uitspraak dat het grootste gedeelte van zijn 

leven geschiedenis is; hij hoopt niet op een nieuwe toekomst, hij kwijnt weg in zijn 

herinnering. Tegen zijn zestigste is hij verlaten door Cissy. Toen ze hem verliet heeft hij in 

zijn woede een schilderij gemaakt, het laatste schilderij dat hij maakte: de verloren slag bij 

Waterloo maakte definitief een einde aan de heerschappij van Napoleon.  

Als hij vertelt over de dag dat Cissy hem verliet, wordt duidelijk wat een inbreuk die 

gebeurtenis maakte op het beeld dat hij van zichzelf had: de succesvolle kunstenaar met de 

jonge, mooie vriendin, de vriendin die hij plots kwijt was. Daardoor ging hij aan zichzelf 

twijfelen, aan zijn wereldbeeld, aan de manier waarop hij zijn leven volledig op de kunst had 

ingesteld. Hij stelde vast dat ze er niet meer was, en voelde de aandrang om haar uit zijn 

leven te verbannen, om zijn eigen identiteit te redden.  

 

‘Alleen het naakt, waar ze niet van hield, hing er nog. Dat ervoer ik als een ultieme 

belediging. Prutschilder. 

Nu moest ze maar helemaal verdwijnen. Ik haalde het schilderij van de wand en zette het 

in de gang, haar beeltenis naar de muur gekeerd. Toen ging ik de deur weer uit, terug 

naar mijn atelier, waar ik eerst in kille drift, maar al snel in beslag genomen door het 
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schilderen zelf, aan een zelfportret begon. Alleen door te bevestigen wie ik was kon ik 

mezelf behoeden voor de gevolgen van een nederlaag. Alsof ik mijn paspoort redde uit 

een brandend huis.’ (122‐123) 

 

Hij schildert zichzelf, om zichzelf te kunnen blijven. Het voelde alsof het huis van zijn 

leven in brand stond, en de enige manier om zichzelf te redden zijn identiteit op canvas vast 

te leggen, zichzelf te bevestigen in het beeld dat hij van zichzelf heeft. Maar nu is hij oud, in 

zichzelf gekeerd, teleurgesteld in het leven, klaar om te sterven. Tezamen met zijn 

productiviteit heeft hij zijn leven teruggeschroefd tot het absolute minimum. Hij dacht het 

verleden te zijn vergeten.  

 

‘... sinds ik het schilderde heb ik het nooit meer teruggezien en ik dacht het uit mijn 

geheugen gewist te hebben, tezamen met een ander schilderij, een naakt. Nu, terwijl ik 

gewassen word, staan ze me plotseling helder voor ogen en herinner ik me hoe ik het 

atelier waarin ik toen werkte achter me op slot deed, vastbesloten er nooit terug te 

keren.’ (7) 

 

Dit is het beginpunt van een ontwikkeling, hem ingegeven door een plotseling bericht, 

reflectie op het leven dat hij heeft geleid en de gesprekken die hij voort met Jongerius Jr., 

zijn beste vriend, en Bettina, zijn halfzusje. Deze ontwikkeling kan alleen geschetst worden 

door een schets van zijn identiteit: wat voor leven heeft Van Otterlo geleid, wat voor kunst 

maakte hij en wat herinnert hij zich? 

Vanuit het perspectief van de oude persoonsgebonden verteller blikken we terug op zijn 

leven. De manier waarop hij over zijn leven vertelt, wordt gekleurd door de manier waarop 

hij in het leven staat op het moment van vertellen, het heden. Aan het begin van het boek 

komen veel opmerkingen over zijn versleten leven voor, bijvoorbeeld als hij vertelt hoe hij 

die ochtend is opgestaan. 

 

‘Ontwaken is elke ochtend een bezoeking. De slaap is een tijdelijke verdoving, heelt niets. 

Nooit word ik meer uitgerust wakker. Ik begin de dag met een gevoel van versletenheid. 

Als ik, door mijn blaas gedwongen, het bed verlaat en voor de toiletpot sta, stel ik vast 

dat ik weer niet in mijn slaap ben gestorven, wat toch de beste oplossing zou zijn.’ (10) 
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Hij is onverschillig voor het leven geworden, verlangt naar de dood, denkt dat dat de 

beste oplossing zou zijn. Hij denkt terug aan de tijd van zijn ontluikend kunstenaarschap, de 

tijd dat hij les had op de academie, de ‘Academie voor Beeldende Kunst waar ik toen ik 

jeugdig was korte tijd de lessen volgde, tot ik wat ik als het verleden beschouwde verliet en 

de sprong in de toekomst waagde.’ (10) Het is de eerste keer in het boek dat we iets te 

weten komen over de carrière die Van Otterlo als kunstenaar heeft doorgemaakt. Hier 

spreekt hij over de tijd waarin hij op de academie werk van Jan Steen moest naschilderen, 

iets waar hij het nut absoluut niet van inzag. Hij besluit, samen met Jongerius Jr. om van de 

academie af te gaan en de toekomst als een avontuur in te gaan, vertrouwend op eigen 

kunnen, met het schilderen als uitgangspunt. De aanzet tot een singulier kunstenaarsbeeld is 

gegeven: hij zet zich af tegen de klassieke traditie van de imitatie, en besluit zelf te zoeken 

naar een manier om kunst te maken.  

Jongerius Jr. speelt in zijn kunstleven (en dus zijn gehele, zoals we zullen zien) een 

belangrijke rol. Al sinds ze klein zijn, gaan Van Otterlo en Jongerius met elkaar om. ‘We 

heetten toen nog Hendrik en Anton.’ (45) Als kleine jongens speelden ze samen in het grote 

huis van de ouders van Jongerius Jr. De vader van Jongerius Jr. was ook schilder, evenals zijn 

grootvader en zijn overgrootvader. De jongens ontdekten samen de geheimen van het 

vrouwelijk lichaam door naar naakten van Jan Sluijter te kijken, waarvan vader Jongerius een 

boek in zijn atelier had staan. Toen leek het vast te staan dat Jongerius Jr. ook schilder zou 

worden; voor Van Otterlo stond dat nog geenszins vast.  

Een aantal jaar later, nadat ze samen de Academie hebben verlaten, bewonen ze een 

zolder in een buurt in de stad (zonder naam) waar veel huizen leegstaan omdat de bewoners 

in de oorlog zijn gedeporteerd. Het was een soort kraakpand, bewoond door mensen met 

weinig geld.  

 

‘In ons huis woonden vogels van diverse pluimage. In het souterrain hokte een dichter, 

die ’s nachts gitaar speelde voor zijn zoveelste, in het café opgediepte vriendin. Overdag 

sliep hij. Hij leek nooit te werken, anders dan Jongerius Jr. en ik, die van geen uur of tijd 

wisten als het op schilderen aankwam.’ (177) 

 

Het lijkt een klassiek verhaal van de kunstenaar die aan het begin van zijn carrière staat, 

geen geld heeft voor huisvesting maar alles investeert in zijn kunstwerken, ervan overtuigd 

dat het gaat uitbetalen, of eigenlijk: dat dit het enige is wat hij echt goed kan. We leren ook 

dat hij het niet breed had. 
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‘Maar u was toch communist, net als meneer Jongerius?’ 

‘Welnee.’ 

‘Meneer Jongerius zegt dat u samen verkiezingsborden voor de CPN hebt geschilderd.’ 

‘Werkelijk? Daar herinner ik me niets van. Waarschijnlijk omdat ik van schilderen hield en 

ik neem aan dat ze gratis verf beschikbaar stelden.’ 

‘Was verf duur?’ 

‘Als je geen geld had, ja.’’ (37) 

 

Hij was arm, maar niet geëngageerd: hij was slechts gericht op zijn kunst. Dat het de 

communistische partij was die hem geld gaf, dat lijkt hem niet te deren. Geld was geld, en hij 

had toch geld nodig. Geld om verf te kopen. In diezelfde tijd leren Van Otterlo en Jongerius 

Jr. omgaan met het materiaal dat hun later roem zou kunnen brengen.  

 

‘De ene penseelstreek lokte de andere uit. We volgden het instinct van de verf, een groot 

dier dat ons voorging in nooit eerder geziene gebieden. De verf was de meester door 

wiens ogen we keken. [...] Na verloop van tijd had de verf ons zoveel geleerd dat we zijn 

positie over konden nemen.’ (176) 

 

Hier wordt een ontluikend meesterschap beschreven. In armoedige omstandigheden zoeken 

de jonge schilders naar een eenwording met hun materiaal. Uiteindelijk leidt dit tot de 

vaststelling dat de verf hen niet langer liet zien wat ze moesten schilderen, maar dat ze de 

verf konden gebruiken voor het uitten van hun ideeën. Dat is de volgorde die ze beoogden: 

de binnenwereld van de kunstenaar in de buitenwereld tot uitdrukking brengen. Het gaat 

hier om het individu van de kunstenaar dat zijn gevoel tot uitdrukking brengt in zijn werk.  

 

‘De wereld van de kunstenaar is een binnenwereld, gevoed door de buitenwereld. Eerst 

die van de verbeelding, dan die van de werkelijkheid, die ‘eenmaal aangewakkerd door 

de stormwind van waarlijk revolutionair elan nooit meer dezelfde zal zijn. De in de eerste 

eeuwhelft door het surrealisme ontketende krachten vinden in het werk van Van Otterlo 

en Jongerius Jr. hun definitieve samenbundeling en een nieuw begin,’ schreef Monsanto 

in ‘Naar een nieuwe schilderkunst’, een beschouwing die ons voorgoed op de kaart 

zette.’ (69) 
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Monsanto is een vriend, schrijver en essayist die met verschillende stukken Van Otterlo 

en Jongerius Jr. op de internationale kunstkaart zette. Het citaat in het laatste citaat vertelt 

ons meer over de kunst die Van Otterlo en Jongerius Jr. maakten: het is surrealistische kunst 

die dusdanig vernieuwend is dat ze er groot succes mee boeken. Maar tegelijk zeggen de 

zinnen voorafgaand aan het citaat in het citaat de manier waarop Van Otterlo naar de 

wereld kijkt. Het gaat in eerste instantie om zijn innerlijk, zíjn innerlijk, en daarna pas de rest 

van de wereld. Het beeld rijst van een egocentrische man, die leeft omwille van de kunst. 

Dat het egocentrische niet alleen in zijn leven, maar ook duidelijk in zijn werk terug te zien is, 

bewijst het volgende citaat. 

 

‘Monsanto schreef eens dat het schilderij zichzelf schilderde en dat ik door slechts met 

mijn initialen te signeren tot uitdrukking bracht dat ik daarbij van enige nederige 

assistentie was geweest. Ik vond dat quatsch. Het had alles van doen met mijn ego, dat 

het hele schilderij besloeg. Het liefst had ik ook die initialen weggelaten. [...] Als reactie 

maakte ik een schilderij dat alleen uit mijn handtekening bestond en gaf het hem cadeau. 

Hij keek er fronsend naar en beschouwde het als een incident in mijn oeuvre, terwijl het 

eerder een beginselverklaring was.’ (135) 

 

In zijn wereld is geen plaats voor anderen, slechts voor zijn werk, het werk dat draait om 

het uitten van zijn ego. Pas na de kunst komt de rest van de wereld. Kunst is waar hij voor 

leeft, het is wat hem het meest roert. Dit ervaart hij sterk als hij voor de Victory Boogie 

Woogie van Mondriaan staat.  

 

‘Ik zag alle kracht van de schilderkunst, in één doek samengebundeld, zoals ik dat vele 

jaren later nog een keer in Rome ervoer, maar nu zonder oogwater, bij een klein 

zelfportret van Velazqueze. Staande voor het meesterwerk van Mondriaan voelde ik niet 

alleen een golf van ontroering door mij heen slaan, maar ook hoe die kracht in mij werd 

overgebracht, een energie die bestond uit liefde, ambitie en eenzelvige koppigheid.’ (89) 

 

Op zoek naar inspiratie komt hij bij Mondriaan uit, kunst waarbij hij slechts kijker is. Op 

de kijker maakt die kunst indruk. In het laatste citaat gaat het niet om de ideeën die aan de 

kunst van Mondriaan ten grondslag liggen, maar slechts om de uitwerking die het kunstwerk 

op de kijker heeft. Maar wát het schilderij met hem doet, zegt ook veel over hemzelf. Hij 

voelt ‘liefde’, ik neem aan liefde voor de de kunst, omdat hij in het overige van het boek 
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continu aangeeft niet in staat te zijn tot liefde voor andere mensen. Daarnaast: ‘ambitie en 

eenzelvige koppigheid.’ De eenzelvige koppigheid zien we ook in de oude man nog terug: hij 

is vastbesloten zich eenzaam op te sluiten tot hij sterft, niet van plan door iemand van zijn 

voornemen afgebracht te worden. Over de ambitie zijn we echter niet veel tegengekomen. 

In het volgende citaat spreekt hij zich uit over waar hij op hoopte toen hij nog een kleine 

jongen was, de kiem van zijn toekomstige roem. Hij vertelt over de dromen die hij had: hij 

wilde voetballer worden. Aan de radio gekluisterd luisterde hij naar wedstrijden en droomde 

er dan bij dat hij van de tribune gehaald zou worden en het winnende doelpunt voor het 

nationale elftal zou scoren. Ook had hij de ‘held‐in‐de‐oorlog’‐droom, over hoe hij zich zou 

verzetten tegen de tirannieke vijand en na de oorlog als grote held door het volk onthaald 

zou worden.  

 

‘Eigenlijk was ik toen al veel te oud voor zulke dromen, maar dromen kennen geen 

leeftijd. [...] Toen de Duitsers Nederland binnenvielen had ik mijn oorlogsdromen waar 

kunnen maken door, net als mijn vader, in het verzet te gaan. Maar ik had de kunstenaar 

in mezelf ontdekt en besloten daar wereldberoemd mee te worden. [...] Dat kunst een 

mogelijkheid tot roem bood had ik tot dan niet beseft.’  

 

Dit citaat kan twee kanten op worden uitgelegd. Aan de ene kant zou het beschouwd 

kunnen worden als een weinig eerbare intentie om kunst te maken: je kunt er beroemd mee 

worden. Als klein jongetje was Van Otterlo al van plan om beroemd te worden – door te 

schitteren in een oorlog of een voetbalwedstrijd. Getuige zijn opmerking dat hij eigenlijk al 

te oud was voor zulk soort dromen lijkt het een gerechtvaardigde conclusie dat hij op roem 

en aandacht belust was. Hiermee zou dit een ontkenning van het volgen van een roeping 

zijn. Maar andersom is ook mogelijk: de jonge adolescent, die nog steeds droomde van roem 

– op de een of op de andere manier – heeft in zichzelf iets bijzonders ontdekt; de kunstenaar 

in hem is geboren. Hij was dus al bezig met het bedrijven van kunst, met het uitten van de 

(aangeboren) scheppingdrang, alvorens tot de conclusie te komen dat hij er beroemd mee 

zou kunnen worden. Ik neig, gezien de rest van het verhaal en het continu opgeroepen beeld 

van een egoïstische man, naar de eerste optie, temeer omdat uit het citaat een soort 

rechtvaardiging voor zijn kunstbeoefening lijkt te zijn; als hij had geconcludeerd dat hij met 

het bekladden van canvas geen stap dichter bij wereldfaam zou geraken, was hij er mogelijk 

mee opgehouden.  
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Die keer dat hij geraakt werd door de Victory Boogie Woogie was een van de twee keren 

dat hij zich kon herinneren dat hij had gehuild. De andere keer was toen een jurylid hem 

vertelde dat hij de Grote Prijs voor Internationale Avant‐gardekunst niet zou winnen. 

Jongerius Jr. verwonderde zich daarover. 

 

‘’Je kunt niet alles winnen,’ zei Jongerius Jr. schouderophalend. ‘Je schildert toch niet om 

de prijzen? En hoe lang had je gedacht avant‐garde te blijven? We zijn geaccepteerd, 

opgenomen in het grote lichaam van de kunst.’ (87) 

 

Hij had gehuild van woede. Of die woede uit eerzucht was of uit het feit dat hij niet 

langer de tegen de traditie aanschoppende jonge schilder was maar de traditie zelf was 

geworden, dat komt uit het verhaal niet naar voren. Wel komen we door dit fragment te 

weten dat de schilderkunst van Van Otterlo, die door het surrealistische karakter avant‐

gardistisch werd genoemd, inmiddels wijdverbreid geaccepteerd is: het eigenzinnige 

scheppen heeft geresulteerd in een carrière met veel opdrachten, exposities over de hele 

wereld, een ontmoeting met de koningin en het verdienen van veel geld. Alle reden om 

tevreden op terug te kijken, zou je op het eerste gezicht kunnen concluderen. Maar, zoals 

we in de eerste citaten zagen, we hebben te maken met een oude, neerslachtige verteller, 

iemand die onvrede voelt over het leven dat hij heeft geleid. Op de helft van het boek komt 

de aap uit de mouw. 

 

‘Ik vervloek de kunst, het idee dat die belangrijker zou zijn dan al het andere, de ijdelheid 

ervan, de innerlijke pochhanzerij, het egocentrisme dat me zelfs belette om kinderen te 

verwekken en als een vader voor ze te zijn. [...] Ik kan niets meer overdoen of herstellen. 

Ik heb niet de tijd meer om een ander leven te beginnen, een leven zonder kunst, het 

echte leven dat ik nooit heb aangedurfd. Kunst is één grote smoes, een kaartenhuis, 

zelfverlakkerij. Ik heb alles verkeerd gedaan.’ (84‐85) 

 

Hoewel Van Otterlo hier behoorlijk chargeert – hij zit in z’n buik met een 

overlijdensadvertentie die hij ’s ochtends in de krant zag staan, het overlijdensbericht van 

Cissy – staat hier in een notendop de problematiek van het niet meer schilderen uitgelegd. 

Nu hij ouder is geworden ziet hij in wat voor leven hij heeft geleid – en hoe leeg dat leven 

eigenlijk is. Hij ziet in wat het gevolg is van het altijd maar voortjakkeren op de snelweg die 

succes heet.  
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‘Anders dan vroeger, toen ik het tijdelijke aanhing, hoop ik dat het eeuwige in elk geval 

mijn kunst beschoren is. Enig vertrouwen daarin ontleen ik aan het feit dat mijn 

schilderijen hangen in alle musea die ertoe doen. Maar wat heb je aan eeuwigheid als je 

er zelf niet meer bent.’ (7) 

 

Hij bagatelliseert het succes dat hij als kunstenaar heeft bereikt – hoewel het ooit zijn 

doel was eeuwige roem te bereiken door iets te creëren dat ook na zijn leven zou 

voortbestaan, en hij daar aardig in geslaagd lijkt te zijn, vraagt hij zich af wat het allemaal 

voor zin heeft gehad: hij heeft geen kinderen, geen vrouw en nauwelijks meer aandacht van 

anderen; hij is alleen met zijn gedachten. De uitwerking van het thema over de verhouding 

tussen leven en de mate waarin dit in dienst van de kunst wordt gesteld, wordt uitgewerkt 

aan de hand van zijn liefdesgeschiedenis met Cissy. In het eerste deel van het boek is hij van 

mening dat hij in zijn relatie met haar niets verkeerd heeft gedaan. Zij was belust op zijn 

roem en zijn geld, getuige het volgende citaat. 

 

‘Ze wilde met me geuren, de vrouw van de beroemde kunstenaar, die nog meer geld te 

besteden had dan de tv‐sterren die deze straat bezochten.’ (66) 

 

Hij had het idee dat Cissy hem had veroverd, hem met haar charmes en haar lichaam had 

betoverd omdat ze op zoek was naar een rijke en beroemde man. Maar was dat hoe het 

werkelijk was? Hij, een egocentrische kunstenaar, altijd vanuit zichzelf denken, zou het 

weleens verkeerd gezien kunnen hebben. In een gesprek dat hij met zijn halfzusje Bettina 

voert, komt naar voren hoe twee waarheden naast elkaar kunnen bestaan, en pas (te) laat 

tot inzicht kunnen leiden.  

 

‘’Daar ga je weer,’ zegt Bettina. ‘Ik weet niet of je beseft hoe onmogelijk je bent. [...] Het 

schijnt nauwelijks tot je door te dringen dat er andere mensen op de wereld zijn. Je bent 

je hele leven op jezelf gericht geweest.’ 

Is dat zo? 

‘Met Cissy...’ 

‘Ik wil niets over Cissy horen.’ 

‘Met Cissy heb je zo ongeveer alles verkeerd gedaan wat je maar verkeerd kon doen.’ 

Ik begrijp niet wat ze zegt. [...] Ik onderdruk mijn heilige verontwaardiging. 
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‘Dat had je eerder moeten zeggen.’ 

‘Erg aanspreekbaar ben je nooit geweest.’ 

‘In elk geval is het nu te laat.’ 

‘Te laat? Waarom?’ 

‘Cissy is dood.’ 

‘Daarom is het nog niet te laat om iets in te zien over jezelf. Arme Cissy is inderdaad dood 

maar jij leeft nog.’’ (102) 

 

Dit gesprek zet hem aan het denken. Heb ik het daadwerkelijk verkeerd gezien? Heb ik 

me altijd zo egoïstisch opgesteld dat anderen er om bij me weggingen? Het leidt tot een 

omslag, een definitieve omslag in het late leven van de kunstenaar. Hij besluit: ‘aan dit 

inwendig klagen moet een einde komen.’ (103) Hij weet wat hij wil: hij wil weer schilderen. 

Dit zorgt voor een onverwachts goed gevoel: ‘Ik heb het verrassende gevoel dat ik bezig ben 

mezelf uit een put te tillen, waarin ik te lang heb verkeerd. Euforie ligt op de loer.’ (111) 

Bettina gaat met haar man een weekend naar Keulen, alwaar de man – hij is schrijver – 

een schrijverscongres bij zal wonen. Als om zijn hervonden levenslust te onderstrepen, doet 

hij iets wat tegen zijn principes ingaat, maar wat lijkt te horen bij zijn ommekeer. 

 

‘... al blijf ik van mening dat een kunstenaar niet aan de spelletjes van de politiek moet 

meedoen. Maar ik heb makkelijk praten in het deel van Europa dat ik bewoon.  

‘Luister,’ zeg ik. ‘Als er in Keulen behoefte is aan mijn handtekening, zeg dan tegen Pieter 

dat hij mijn naam op die lijst of wat het ook is mag zetten.’ [...] Ik meen het, maar het 

doet pijn om afscheid te nemen van mijn recalcitrantie, die ik als mijn onafhankelijkheid 

zie.’ (133) 

 

Hij is, zoals eerder uit het citaat over het borden schilderen voor de CPN, nog altijd van 

mening dat kunst en politiek niet in elkaars vaarwater moeten komen. Maar, met pijn in het 

hart kan hij zich eroverheen zetten: waarschijnlijk voor het eerst in zijn leven toont hij zich 

geëngageerd.  

Nog eenmaal keert hij terug in de tijd, naar de tijd waarin hij Cissy leerde kennen. Met 

zijn nieuw verworven zelfkennis, en de verandering in houding die hij daarmee ten opzichte 

van zijn verleden aan kan nemen.  

 



  87 

‘...eerste ontmoeting. Ik herinner me hoe we, na het onnatuurlijke lawaai van de 

nachtclub, waar we niet lang bleven, door een zwoele voorjaarsnacht naar mijn hotel 

liepen, hand in hand, vanzelfsprekend. Steeds voelde ik haar ogen op me gericht, vol 

berekening, een grote vangst gedaan, dacht ik later; verliefd, besef ik nu.’ (120) 

 

Hij beseft dat Cissy niet van hem is weggegaan omdat ze een ‘rotwijf’ is, maar omdat ze 

niet kon samenleven met iemand die haar gevoelens niet serieus nam. Zij wilde meer, wilde 

een plaats in zijn leven verwerven. Hij bleef halsstarrig vasthouden aan de opvatting dat zijn 

kunst op de eerste plaats kwam en dat alle anderen in zijn leven slechts figuranten in dienst 

van zijn leven en de kunst die zijn leven voor een groot gedeelte bepaalde, waren. Maar de 

catharsis heeft plaatsgevonden: hij is tot het inzicht gekomen dat hij zich egocentrisch heeft 

opgesteld, dat je leven in dienst van de kunst stellen een keerzijde heeft. Hij plant de laatste 

fase van zijn leven. 

 

‘Als ik een nieuwe, ongetwijfeld laatste fase in mijn leven wil inluiden, moet ik eerst terug 

naar de tijd van de nooit geheelde breuk in mijn oude leven, naar de plek waar de breuk 

bezegeld werd. Van daaruit moet ik opnieuw beginnen.’ (158) 

 

Hij gaat samen met Bettina en haar man naar het atelier. Hij heeft het jaren niet bezocht. 

Daardoor is het in vervallen staat geraakt. Ruiten zijn doorgegooid, het onkruid woekert 

hoog op in de tuin, en binnen liggen legen flessen drank en verschoten matrassen; de lokale 

jeugd heeft zich tegoed gedaan aan het afgelegen stulpje. Het lijkt symbool te staan voor zijn 

in onbruik geraakte schildertalent en zijn leven: wat niet wordt onderhouden raakt in verval. 

Hij overweegt om er weg te gaan, en een ander atelier te zoeken. 

 

‘Even betreur ik dat ik deze reis naar het verleden, waaruit een nieuwe toekomst 

geboren moet worden, ondernomen heb. Misschien doe ik er beter aan het aanbod van 

Jongerius Jr. die een atelier voor me weet te accepteren. Maar dat zou niet goed zijn. Ik 

zou het gevoel hebben een essentieel deel van mezelf te ontvluchten.’ (170) 

 

Dit atelier hoort bij zijn leven, en de enige manier om een doorstart te maken is het 

atelier opnieuw in gebruik nemen, het atelier dat hij niet meer heeft gebruikt sinds Cissy 

hem verliet. De gemeente heeft echter een procedure gestart om het gebouw te kunnen 

slopen: ze willen er een bedrijventerrein aanleggen. Van Otterlo maakt met de man van 
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Bettina een deal. Als hij zijn naam verbindt aan een stichting die zich inzet voor het 

tegengaan van de aanleg van het bedrijventerrein zal de stichting zijn atelier opknappen. 

Van Otterlo stemt in. Deze deal lijkt symbool te staan voor zijn nieuw verworven inzicht, het 

inzicht dat de mensen om je heen belangrijk zijn, dat ze aandacht verdienen, en dat wie 

geeft ook iets kan terug verwachten.  

Na het bezoek aan zijn oude atelier, en de afspraak die gemaakt is dat het weer helemaal 

wordt opgeknapt, gaat hij terug naar huis. Hij reflecteert op wat er met hem gebeurd is. 

Bettina vroeg hem of hij zich niet vervelend voelde door de puinhoop die ze aantroffen, 

maar hij heeft ‘een wonderlijk gevoel van opluchting, dezelfde opluchting die je voelt als een 

pijnlijke zweer eindelijk is opengebarsten.’ (173) Hij is in het reine gekomen met zijn 

verleden, wordt in staat gesteld een nieuwe start te maken. Hij is nog steeds de kunstenaar, 

hij is nog steeds ‘verliefd’ op zijn kunst, maar hij heeft geleerd van de fouten uit zijn 

verleden, fouten die hij jarenlang weigerde te onderkennen. Door eerlijk naar zichzelf te 

kijken hervond hij zijn scheppingsdrang, en dat is waar het boek eindigt: de kunstenaar is 

terug in zijn atelier, klaar om te beginnen. 

  

‘Ik ben alleen in een suizende stilte, het geluid van de kunst. Mijn ogen tasten het lege 

doek af.’ (190)  

 

Het satijnen hart is een verhaal van een oude man die in het verleden gemaakte fouten 

onder ogen durft te komen. De abstracte auteur laat door middel van het verhaal de lezer de 

vraag stellen: wat is kunst waard? Is het zoveel waard dat je er anderen voor moet kwetsen? 

Is het zoveel waard dat je je leven – het ‘echte’ leven – een tweederangs plaats toebedeelt? 

Van Otterlo heeft het zo aangepakt, omdat hij dacht dat het zo hoorde – hij wist niet beter. 

Als hij oud is, reflecteert hij op de gemaakte keuzes. Hij voelde zich goed, om zichzelf, om 

zijn roem, om zijn kunst, maar stopte met werken toen de (blijkt achteraf) liefde van zijn 

leven hem verliet. Nu hij op het einde van het boek het inzicht heeft verworven dat het niet 

zo had gehoeven, dat hij ook door liefdevol met mensen om te gaan het leven had kunnen 

leiden dat tot roem en succes zou leiden, lijkt de abstracte auteur zijn positie ingenomen te 

hebben: kunst is mooi, kunst is gigantisch, maar de mensen om je heen brengen je ook veel 

geluk, behoeven aandacht en verdienen die aandacht omdat ze om je geven – hij wordt er 

zelfs, al is het met tegenzin, geëngageerd van. Hiermee doemt het beeld op van iemand die 

heeft geleerd van zijn fouten en daar middels deze protagonist verslag van doet; hij lijkt 

uiterst kritisch te reflecteren op een egocentrisch kunstenaarsleven. Het is een boodschap 
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van liefde, met twee kanten, zoals satijn twee kanten heeft: één kant is ruw, maar de andere 

kant is glanzend. De ruwe kant voerde zijn leven lang hoogtepunten, maar op het einde van 

zijn leven leert hij de glanzende kant kennen, een menselijke kant. Dit leidt tot een laatste 

episode in zijn rijke kunstenaarsbestaan, een laatste periode van hernieuwde 

scheppingsdrift.  
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Hoofdstuk 5: Conclusie 

 

Na de analyse van de drie boeken zal ik proberen mijn drie hoofdvragen te 

beantwoorden. De eerste twee vragen zal ik per boek beantwoorden. Bij het antwoord op 

de derde vraag zal ik pogen tot een synthese te komen.  

 

De eerste vraag was: vertoont de kunstenaar in deze roman romantische trekken, en zo 

ja, op welke manier valt deze met het geschetste kader te verbinden?  

 

In Langs lijnen van geleidelijkheid is Duco van der Staal de kunstenaar. Hij is een 

vreemde, afwijkende man, die zich niet ontwikkelt volgens de normen van zijn tijd – hij leeft 

een leven gericht op schoonheid, niet op regeldwang. Daar is hij eenzaam van geworden, 

een eenzaamheid waar hij niet treurig van wordt: hij verdrijft haar met dagdromen; hij 

gebruikt zijn verbeelding om in het verleden weg te vluchten. Aan het begin van het boek 

schildert hij nauwelijks: hij is ontevreden met zijn eigen werk. Doordat hij samen gaat wonen 

met Cornélie, de protagonist, stijgt zijn productiviteit. Hier schuilt een interessante 

constatering in. Blijkbaar is de kunstenaar die verliefd is, die zich geborgen voelt, die 

gelukkig is in de liefde, beter in staat om te produceren. Onder haar rokken verkoopt hij ook 

meer werk: hij wordt geëxposeerd in verschillende steden in Europa. In hoeverre dit roem 

met zich meebrengt wordt niet duidelijk, maar als er sprake is van roem dan deert hem dat 

niet: hij merkt op dat het hem gaat om het creëren van schoonheid, niet het verwerven van 

roem om geld. Daarmee lijkt mij sprake van een roeping: als hij geld had willen verdienen 

had dat makkelijker gekund, hij kiest bewust voor een leven als armoedige kunstenaar.  

Aan het begin van het boek, voordat zijn liefde voor Cornélie ontluikt, zegt hij dat de 

traditie het hoogste in de kunst is. Eigenlijk is alles wat geschilderd moest worden al 

geschilderd. Dit is zijn traditie. Toch slaat hij aan het schilderen. Het grootste werk dat hij 

maakt, een werk waarin vrouwen zonder scrupules opkomen voor hun rechten, toont een 

breuk met die traditie. Hij neemt een modern thema, dat hem wordt ingegeven door de 

geestdrift waarmee Cornélie haar manifest schrijft, en verwerkt dat in zijn kunst. Het wordt 

uit het boek niet duidelijk of anderen dit voor hem hebben gedaan, wel wordt duidelijk dat 

hij breekt met zijn eigen traditie. Ook zegt dit dat hij in de loop van het boek een 

ommezwaai maakt: waar hij eerst totaal niet gaf om de wereld om hem heen, en het liefst 
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opging in zijn eigen droomwereld, maakt hij nu een doek met een modern thema. De liefde 

verandert hem.  

Ik meen te kunnen concluderen dat er geen sprake is van een singulier model van het 

kunstenaarschap. Dit heeft verschillende redenen. Allereerst is er geen overzicht van zijn 

carrière beschikbaar, we maken hem ongeveer een jaar mee. Ten tweede spreekt hij nooit 

de ambitie uit ‘onvergankelijke’ kunst te produceren, noch komt in andere acties of 

uitspraken van hem zo’n wil terug. Daarmee is er geen sprake van ontpersoonlijking van 

doelen. De verpersoonlijking van middelen is tot op zekere hoogte aanwezig: hij schildert een 

doek met een modern thema. In hoeverre dit vernieuwend is durf ik op basis van het boek 

niet vast te stellen. Maar, met de hierboven gepresenteerde informatie lijkt er geen sprake 

van een normalisering van het abnormale, niet in vergelijking met Heinichs voorbeelden als 

Picasso, Dali of Duchamp. Daarmee lijkt me de conclusie dat hier geen sprake is van een 

singulier model op basis van romantische uitgangspunten gerechtvaardigd. 

Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat er geen sprake is van overeenkomsten met de 

romantiek. Hoewel het omslagpunt dat we zowel bij Heinich, Schmidt als Doorman zagen 

veel eerder werd aangegeven dan dat dit boek werd geschreven, lijkt er wel degelijk sprake 

van een oude en een nieuwe situatie. De oude situatie in het boek in verband te brengen 

met de bourgeoisie, de oude rijken, terwijl de nieuwe situatie gericht is op het geluk van het 

individu, en lak heeft aan conventies. Dit lijkt mij een beweging ingegeven door de 

romantiek. Duco staat in dit boek symbool voor die ‘nieuwe’ mens: hij doet waar hij gelukkig 

van wordt, vertrouwt op zijn verbeelding en brengt zijn droom over gelijke rechten over in 

zijn kunst, waarmee het werk een expressie van zijn innerlijk wordt. Ook het tweede doek 

dat hij maakt, met de vrouw die ‘langs lijnen van geleidelijkheid’ in een ravijn belandt, is een 

typisch voorbeeld van een doek dat zijn innerlijke gemoedsleven weergeeft. Bovendien 

geeft het aan dat werk en leven van de kunstenaar enigszins door elkaar lopen. Daarnaast 

geeft hij niet om materiële welvaart, en zou hij op die manier de prijs voor eventuele roem 

na zijn leven tijdens zijn leven hebben betaald.  

Er lijkt dus sprake van een kunstenaar die gebaseerd is op opvattingen die tijdens de 

romantiek in zwang raakten. Hij is echter geen genie, en lijkt nog op een breekpunt in de tijd 

te staan. Het zal pas later zijn dat de kunstenaar als maatschappelijk fenomeen volledig 

geaccepteerd raakt.  

 

Geyerstein, de kunstenaar uit Geyerstein’s dynamiek is een beroemde kunstenaar. Dit 

wordt op verschillende manieren duidelijk. Het jaarlijkse persmoment van de kunstenaar 
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wordt druk bezocht door journalisten. Nog voordat er ook maar iets is gebeurd, heeft de 

lezer uit verschillende hoeken te horen gekregen hoe Geyerstein is, of hoe hij niet is. Dit 

zorgt voor enige verwarring: er wordt een beeld geschapen waarvan de lezer niet weet wat 

waar is en wat niet. Voor de beantwoording van deze eerste vraag construeer ik een beeld 

op basis van de informatie die in het boekje verschaft wordt, ook al is niet altijd duidelijk hoe 

betrouwbaar de bronnen zijn.  

Dat Geyerstein beroemd is staat vast. Eenzaam is hij op late leeftijd echter geenszins. Hij 

wordt omgeven door hulpjes, die ervoor zorgen dat de show die opgevoerd wordt het 

bekijken waard is. Het verhaal van Geyerstein is bijzonder. Hij is namelijk niet altijd door 

hulpjes omgeven geweest. Nadat hij in de eerste wereldoorlog voor Duitsland vocht – hij 

raakte een been kwijt –, is hij in Parijs gaan wonen, alwaar hij zich toelegt op het maken van 

tekeningen in het zwart. Het zijn abstracte tekeningen, waar in eerste instantie niemand 

interesse voor heeft. Desondanks blijft hij ze maken. Hij leeft eenzaam en armoedig, maar 

volhardt in het maken van zijn werk. Het lijkt een leven met een roeping: ik doe dit, en niets 

anders, en ook als niemand het leuk vindt, dan blijf ik het doen. Uiteindelijk wordt hij 

ontdekt, geëxposeerd en beroemd. Omdat hij zijn nieuwe vaderland, Frankrijk, dankbaar is 

dat ze zijn kunst heeft geaccepteerd, gaat hij in de tweede wereldoorlog opnieuw in dienst, 

deze maal aan geallieerde zijde. Hij wordt opnieuw aan een been geraakt, en kan nooit meer 

lopen. Hij is echter zonder morren bereid geweest dit offer te doen voor het land waarin hij 

als kunstenaar doorbrak, en geaccepteerd raakte.  

Of zijn kunst breekt met de traditie is onduidelijk. Als we afgaan op de informatie uit het 

boek, wordt de suggestie gewekt dat hij de eerste was die de kunst die hij maakte op zo’n 

manier maakte. Daarmee is hij een vernieuwer. Deze suggestie wordt nog onderstreept door 

de mate waarin hij beroemd is gebleven. Een opmerking richting het einde van het boek dat 

hij zojuist – hij heeft 18 panelen beschilderd – voor meer dan een miljoen aan kunst heeft 

gemaakt in nog geen half uur, is wat dat betreft veelzeggend. Daarmee lijkt het erop dat 

deze Geyerstein een singulier model van het kunstenaarschap heeft ontwikkeld, waarbij de 

mythe rond zijn persoon een grote rol speelt. Het verhaal over de persoon is namelijk op z’n 

minst zo belangrijk, zo niet belangrijker, als de schoonheid van zijn kunst. Daarmee lijkt er 

sprake van een doorwerking van de romantiek zoals Doorman daarop wijst: de aandacht 

voor de persoon lijkt de aandacht voor het werk overstegen te zijn.  

 

Ook Hendrik van Otterlo, de kunstenaar uit Het satijnen hart is een beroemde 

kunstenaar. Op het einde van zijn leven blikt hij terug op een succesvol verlopen 
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kunstenaarscarrière. Over roem heeft hij nooit te klagen gehad. Hij exposeerde over de hele 

wereld en zijn doeken hangen inmiddels in de belangrijkste musea. Hij reisde over de wereld 

als een nomade, van opdracht naar opdracht, en verdiende daar veel geld mee.  

Al van jongs af aan was hij geïnteresseerd in kunst. Samen met zijn vriend Jongerius Jr. 

neusde hij stiekem in boeken van vader Jongerius, die ook schilder was. Samen met 

Jongerius Jr. bezocht hij de academie, alwaar hij oude werken na moest schilderen. Hij zag er 

het nut niet van in en ging zijn eigen weg. Hij leefde arm, maar niet eenzaam, want samen 

met Jongerius Jr. Ze schilderden communistische manifestatieborden om geld te verdienen, 

zodat ze verf konden kopen. Ondanks dat komt Van Otterlo aan het begin van het verhaal 

niet erg geëngageerd over: hij leeft voor zijn kunst, de kunst is zijn grote liefde.  

Met die instelling vergaart hij grote roem, onder andere doordat een vriend van hem 

essays schrijft waarmee Van Otterlo en Jongerius doorbreken in de internationale 

kunstwereld. Hun werk is vernieuwend, breekt met de traditie, en al snel kan overal 

geëxposeerd worden. Er zijn in het boek geen aanwijzingen te vinden dat anderen hebben 

geprobeerd de stijl van Van Otterlo na te bootsen, toch kan er gesteld worden dat er sprake 

is van een normalisering van het abnormale, omdat de kunstwereld het vernieuwende, 

avant‐gardistische werk opneemt in de canon (ze worden tenslotte een paar decennia later 

in alle grote musea getoond). De wijze van waardering voor de kunstenaar lijkt in eerste 

instantie volledig bij het werk te liggen, en dit is ook conform de manier van leven van de 

kunstenaar: hij leeft voor de kunst, en de kunst is voor hem niet het hooghouden van een 

imago, maar juist de vorm van het werk. Daarmee is de verhouding tussen werk en leven 

niet zoals verwacht, namelijk een overmatige aandacht voor zijn persoon – hij slaat zelfs een 

aanbod om een documentaire over zijn leven te maken als hij zeventig wordt af –, maar 

eerder het omgekeerde: de waardering van de kunstenaar komt voort uit het werk dat hij 

maakt. Concluderend kan gesteld worden dat er sprake is van een singulier model van het 

kunstenaarschap, gebaseerd op romantische uitgangspunten.   

 

De tweede vraag was: hoe valt de houding van de abstracte auteur jegens het 

kunstenaarschap te karakteriseren? 

 

In Langs lijnen van geleidelijkheid draait het om de ontwikkeling van Cornélie. Ze breekt 

uit haar vertrouwde bourgeoisiemilieu, is gelukkig met een kunstenaar in Rome en legt zich 

neer bij het onvermijdelijke: de terugkeer bij haar man. De lezer wordt door het verhaal 

gedwongen na te denken over de verhouding tussen twee waardepatronen. Het 
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waardepatroon van de wereld waaruit Cornélie komt, de Haagse upperclass, en het 

armoedige maar gelukkige bestaan zonder regels van de kunstenaar. Doordat Cornélie 

gelukkig is op het moment dat ze een armoedig bestaan leeft, lijkt de abstracte auteur 

positie te kiezen: het is tijd voor een nieuw waardepatroon, waarin het individu prevaleert 

boven oude regels voor het collectief. Doordat Cornélie uiteindelijk terugkeert bij haar man, 

als het ware gebonden aan haar afkomst door onzichtbare ketenen, lijkt de positie van de 

abstracte auteur duidelijk. Hij lijkt namelijk de vraag te stellen: prevaleert het voldoen aan 

door anderen gestelde regels over het geluk van het individu?  

De positie van de vrouw in de maatschappij wordt daarmee ook kritisch bekeken. Als ze 

met de kunstenaar, Duco, is, lijkt er een verhouding van gelijkwaardigheid te bestaan. Bij 

haar man is zij ‘onderdanig aan haar meester’. 

Ook het feit dat de kunstenaar met Cornélie wil trouwen om zijn geluk te conserveren, en 

daarmee dus toe wil geven aan een maatschappij die hem in eerste instantie niets 

interesseert, tekent de positie van de abstracte auteur: het is een maatschappijkritische 

positie, waarin hij zijn lezer het eigen leven laat overdenken. Hij probeert daarmee richting 

te geven aan een discussie over de vrijheid van het individu. De houding die uit het boek 

spreekt is daarmee maatschappijkritisch. 

Deze houding is echter niet eenduidig. Juist omdat Cornélie aan het einde van het boek 

terugkeert naar haar man, impliceert dat de houding van de abstracte auteur ten opzichte 

van verandering tweeledig is. Aan de ene kant juicht hij, zoals ik hierboven aangeef, de 

veranderingen toe: de beweging naar het moderne lijkt hij een goede te vinden. Aan de 

andere kant lijkt hij zich af te keren van de manier waarop de protagonist deze verandering 

vorm geeft. Zij breekt radicaal met haar omgeving om een nieuw pad te ontdekken. Dit staat 

haaks op de boodschap die uit de titel van de roman lijkt te spreken, namelijk dat 

verandering wel plaats kan vinden, maar slechts langs lijnen van geleidelijkheid.  

 

De abstracte auteur in Geyerstein’s dynamiek wijst de lezer op het waarheidsgehalte van 

een beroemd persoon, en stelt daarbij de vraag: maakt het uit wat waar is?  

Op alle mogelijke manieren wordt het imago van Geyerstein geschapen. Het 

hoofdpersonage heeft een beeld van hem, de journalisten die ze spreekt lijken allemaal 

uitermate onderlegd in de ‘geyersteinkunde’, en ook een vrouw die verder geen aanwijsbare 

functie heeft lijkt al veel Geyerstein in haar leven te hebben meegemaakt. Richting het einde 

van het verhaal wordt naar een climax toegewerkt: Geyerstein gaat een show weggeven en 

in het verleden heeft die show al het nodige stof doen opwaaien. Door de commentaren van 
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passerende personages wordt de spanning opgebouwd, maar het uiteindelijke optreden is 

verre van spectaculair; een paar naakte vrouwen, wat geklieder met verf, en voordat 

iedereen het wist was het weer voorbij. Daarmee prikt de daadwerkelijke beleving van de 

protagonist, en daarmee de beleving van de lezer, als een stijve vinger in een ballon: de 

climax blijkt een anti‐climax die recht in het gezicht van de lezer ontploft.   

Desondanks blijft een gedeelte van de mythe bestaan; alle andere persmomenten 

kunnen alsnog extreem zijn geweest. Bovendien, de mythe bestaat, en al klapt de ballon 

voor de enkeling, dit hoeft niets aan het bestaansrecht van de mythe te veranderen.  

De compositie van het verhaal verraadt een opvatting die uit meer werk van Hermans’ 

spreekt: de waarheid is onkenbaar. Door verschillende personages contrasterende 

uitspraken te laten doen, en daarbij de daadwerkelijke beleving tegen te laten vallen, wordt 

de lezer in verwarring gebracht, want: wat is waar? En maakt het uit als ik weet wat waar is? 

Het uiteindelijke beeld van Geyerstein, een beroemde kunstenaar die op zijn jaarlijkse 

persmoment de wereld versteld doet staan met de extremiteiten die hij laat zien, blijft 

bestaan, ondanks de enkeling die een ballon deed ploffen.  

 

De abstracte auteur in Het satijnen hart laat zijn lezer door middel van het 

hoofdpersonage reflecteren op het romantische kunstenaarschap. De kunstenaar is een 

oude en verbitterde man geworden, die weigert zijn leven onder ogen te komen, en liever 

sterft dan dat hij toegeeft dat hij fouten heeft gemaakt. Deze houding is het gevolg van het 

feit dat hij zijn leven in dienst heeft gesteld van de kunst en zijn ‘echte’ leven een secundaire 

rol van betekenis heeft laten spelen. Daar is hij eenzaam van geworden, maar hij lijkt te 

willen volharden in de opvatting dat hij nooit wat fout heeft gedaan: hij is toch een succesvol 

kunstenaar?  

Het is deze keerzijde van de romantische kunstenaar die de abstracte auteur kritisch aan 

de kaak stelt. Want, is roem en het scheppen van een onvergankelijk oeuvre de moeite 

waard als je er op het einde van je leven cynisch en eenzaam van wordt? Zou het niet ook de 

moeite waard zijn om aandacht aan de ander te besteden, en niet alleen te drijven op je 

eigen ego?  

Het lijkt deze laatste vraag te zijn die de positie van de abstracte auteur het best 

weergeeft. Deze komt naar voren in de ontwikkeling die de oude cynicus doormaakt. Het is 

de ontwikkeling van een man die leert zijn verleden onder ogen te zien, een man die in staat 

wordt zijn fouten uit het verleden toe te geven en van die fouten te leren. Hierdoor ontstaat 

er een nieuwe man, een man die begrijpt dat hij de hulp van anderen nodig heeft, een man 
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die begrijpt dat het nog mogelijk is om als oude man te gaan schilderen, omdat dat nu 

eenmaal hetgeen is wat hij het liefst doet. Van de omslag wordt hij, die vindt dat 

kunstenaars zich niet met politiek moeten bemoeien, zelfs een beetje geëngageerd.  

De ontwikkeling lijkt een sneer naar de kunst. Het beeld van de kunst waar de abstracte 

auteur zich tegen af lijkt te zetten is een kunst die egocentrisch is, hoog van de toren blaast, 

andere mensen als minderwaardig beschouwt en problemen in de wereld bagatelliseert. 

Door een oude man op te voeren die weigert toe te geven aan de fouten die hij heeft 

gemaakt, roept de abstracte auteur een onheilspellend beeld op van de gevolgen van een 

egoïstische levensstijl.  

Behalve een aanklacht op het kunstwezen, en hoe de mensen die in die wereld 

rondlopen zich denken te moeten gedragen, lijkt het een aanklacht jegens de 

individualiserende maatschappij: als iedereen zich alleen maar druk maakt om zichzelf, en 

vergeet te geven om zijn naasten, die eindigt als een cynisch, oud mens, zonder aandacht, 

zonder geluk, wachtend op een onvermijdelijke dood.  

Opnieuw lijkt er sprake te zijn van een maatschappijkritische auteur, maar deze keer 

geen auteur die wijst op de voordelen van het individu, maar op de nadelen van een té 

individualistische levensstijl.  

 

De derde vraag was: zijn de geanalyseerde boeken op een historische wijze met elkaar in 

verband te brengen, zo dat er een historische ontwikkeling van het kunstenaarspersonage in 

de Nederlandstalige roman geschetst kan worden? 

 

Bij de vraagstelling sprak ik de verwachting uit dat het kunstenaarspersonage in het 

eerste boek vooral gericht zou zijn op vorm, dat er in het tweede boek een balans tussen 

werk en leven zou zijn ontstaan en dat in het derde boek deze balans richting de persoon 

zou zijn doorgeslagen.  

De verwachting was wat dat betreft rechtlijnig: de praktijk van het onderzoek bleek een 

stuk genuanceerder. In het eerste boek waren er inderdaad aanwijzingen dat de kunstenaar 

nog erg gericht was op zijn werk. Hij leek zich niet druk te maken om iets als een imago. Hij 

had waardering voor de kunst uit het verleden, en had lak aan de wereld om hem heen. Het 

boek handelde dan ook over twee verschillende waardepatronen, waarbij in het oude 

waardepatroon een preromantische wereld te herkennen viel, en in het nieuwe 

waardepatroon een sterke gerichtheid op het individu, die de toekomst zou zijn.  
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Het tweede boek handelde over een kunstenaar die beroemd was geworden om zijn 

werk, maar waarbij toen hij ouder was geworden vooral het imago van belang was 

geworden. Het was een imago dat draaide om extremiteiten, vol mythes was, en dat niet 

bleek te stroken met de ervaringen die het hoofdpersonage met de kunstenaar had. De 

kunstenaar was een merk geworden, een naam die ervoor zorgde dat zijn werk goed 

verkocht, een naam die in stand gehouden moest worden, opdat economische voorspoed de 

kunstenaar, zijn galeriehoudster en zijn medewerkers ten deel zou vallen. Dit lijkt op de 

situatie waar Nietzsche en Schopenhauer kritiek op hadden: de cultus van het genie. 

Daarmee past het boek eerder in de verwachting van het derde boek, dan in de verwachting 

van het tweede. Er is eerder sprake van een balans die doorslaat dan een balans tussen 

waardering voor persoon en werk.  

Het derde boek daarentegen lijkt af te wijken van de verwachting. Het boek geeft, zo 

zagen we bij de bespreking van de abstracte auteur in het werk, kritiek op de 

individualistische insteek van de kunst. De kunstenaar was verbitterd geworden door zijn op 

kunst gerichte, egocentrische levensstijl, waarbij anderen het onderspit dolven. Er leek een 

‘wakkerschuddend’ effect vanuit te gaan: als de wereld individualistischer wordt, worden we 

allemaal eenzaam. Daarnaast leek de auteur vooral gewaardeerd te worden om zijn werk, 

en veel minder om het leven dat hij had geleid. Hij wordt beschreven als een vakman die zijn 

materiaal beheerst, en die daar mooie werken mee maakt. Op basis van de kenmerken 

roem, breken met de traditie en de normalisering van het abnormale was er sprake van een 

singuliere kunstenaar, maar op basis van de waarderingsbalans tussen werk en persoon leek 

het werk juist te prevaleren boven de persoon. Tegelijk zag de schilder het anders: hij zag 

zijn werk als een continue uiting van zijn ego. Dit was echter niet het beeld dat anderen 

ervan hadden. De essayist die hem beroemd maakte, de belangrijkste beschouwer van zijn 

werk, zag een kunstwerk waarop alleen de handtekening van de schilder stond als een 

misplaatst werk in de rest van het oeuvre, de schrijver vond dit juist de beste uitwerking van 

zijn poëtica.   

 

Met dit laatste contrast wordt het probleem van de waardering van kunstenaar in 

essentie geraakt: wie is bepalend, de kunstenaar, of de kijker? De persoon van de 

kunstenaar is gehuld in mysteries. In eerste instantie leidde dit tot kunstwerken waarin de 

kunstenaar zijn diepste gevoelens probeerde te uiten. Wat die gevoelens waren, werd 

vastgesteld door de interpretator van het werk. Later werd de kunstenaar verder 

gemystificeerd door het maken van abstracte kunst en het doen van dubbelzinnige 
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uitspraken over zijn kunst: wat de kunst betekende werd meer dan ooit aan de beschouwer 

overgelaten. Daarbij speelde de persoon van de kunstenaar eerder een mystificerende dan 

een verduidelijkende rol. Maar het mystificerende bleek aantrekkelijk: meer dan ooit kwam 

de persoon van de kunstenaar onder de aandacht, juist doordat zijn werk niet eenduidig te 

interpreteren was.   

 

In het eerste boek dat werd besproken is het verschil tussen kunstenaar en beschouwer 

weinig aanwezig. Een enkel voorbeeld toont een onder de indruk zijnde Cornélie, terwijl de 

kunstenaar maar matig enthousiast over zijn werk is. Dit heeft met de betekenis van het 

werk echter weinig te maken. 

In het tweede boek speelt dit verschil een grote rol. Het gaat daarbij vooral om het imago 

van de kunstenaar, om het beeld dat 'in het algemeen' van die kunstenaar bestaat. Zijn werk 

lijkt er in het late stadium van zijn kunstenaarsbestaan niet zoveel meer toe te doen: het 

draait vooral om het in stand houden van de suggestie dat de kunstenaar, ook al is hij oud, 

een genie is, dat iedereen in originaliteit voorbijstreeft.  

In het derde boek wordt kritisch gekeken naar de rol van de kunstenaar in het leven van 

anderen. De kunstenaar maakt werk dat wordt gewaardeerd, maar wordt in zijn persoonlijke 

leven verlaten omdat hij zich volledig op de kunst heeft geworpen. Dat zijn ego als een 

spiegel uit zijn werk reflecteerde, leek niemand op te vallen. Vooraal de kritische noot die 

wordt geplaatst bij het individualisme valt op. Is dit een voorbode voor een nieuw soort 

kunstenaarschap, of eigenlijk: een terugkeer naar oude waarden, waarbij het weer meer om 

het werk draait, en de persoon van de kunstenaar opnieuw van secundair belang wordt? 

Voor deze suggestie heb ik geen bewijs, maar het is een interessant gedachte om vast te 

houden. Daarmee zou de waardering van de kunstenaar namelijk een cyclus worden: de 

kunstenaar wordt gewaardeerd om zijn werk; de kunstenaar wordt gewaardeerd om zijn 

werk en zijn persoon; de kunstenaar wordt gewaardeerd om zijn persoon, en in tweede 

instantie om zijn werk; de kunstenaar wordt gewaardeerd om zijn werk.  

 

Over het Nederlandse kunstenaarspersonage kunnen een aantal opmerkingen worden 

gemaakt. Allereerst valt op dat de beschrijvingen van de opkomst van de romantische 

kunstenaars in de secundaire literatuur al beginnen in de tweede helft van de 18e eeuw. Het 

eerste boek werd geschreven in het eerste jaar van de 20ste eeuw. In dat boek was de 

ontwikkeling van het kunstenaarspersonage, het individu en de waarden die volgen uit de 

opkomst van de romantiek nog gaande. Het Nederlandse kunstenaarspersonage werd laat 
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romantisch, zouden we hieruit kunnen concluderen. Meer onderzoek is nodig om dit te 

staven, het feit dat met de Tachtigers de eerste romantische trekken de Nederlandse 

literatuur binnenslopen, lijkt deze stelling echter te bevestigen. Daarnaast lijkt het 

personage vanaf het tweede boek, dat representatief is voor de tweede helft van de 

twintigste eeuw, gelijke tred te houden met de ontwikkelingen die in Doormans boek 

werden beschreven: het personage ontwikkelt zich als persoon, dat ook kunst maakt. In het 

derde boek lijkt de abstracte auteur doormiddel van zijn personage kritiek te leveren op het 

romantische kunstenaarsbeeld en de wereld waarin dat kunstenaarsbeeld geaccepteerd is. 

Dit zou, zoals ik eerder omschreef, kunnen leiden tot een terugkeer naar de waardering voor 

het werk van de kunstenaar. Sterker lijkt mij, om te stellen dat de opvatting van de abstracte 

auteur in dit boek een afwijkende opvatting is, en dat de romantische kunstenaar in de 

huidige maatschappij onverminderd voorbestaat. 

 

Voor deze laatste stelling heb ik dus geen bewijs gevonden, wel een treffend voorbeeld 

van Maarten Doorman, dat in dezelfde richting wijst. In het achtste hoofdstuk van De 

romantische orde werkt hij de mogelijkheid uit van een wereld zonder subject. Deze wereld, 

waarin het individu is bevrijd ‘van het beklemmend verlangen naar authenticiteit, zich niet 

bekommerend om de identiteit van het individu of zelfs van de menselijke soort, zou men 

het leven onder ogen kunnen zien, niet meer gekweld door de verbeelding, die immers 

diepe ontevredenheid veroorzaakt door haar irreële verlangens naar liefde en naar roes, 

welke tot diepe zelfkennis zouden moeten leiden, maar uiteindelijk eerder op wanhoop en 

verwoeste levens dan op geluk uitdraaien. Niet meer verlamd door een loodzware 

geschiedenis zou men vrolijk en onschuldig uit het verleden kunnen plukken wat men wilde, 

vervuld van postmoderne en postromantische luchtigheid.’ (2004: 207) 

Met dit voorbeeld onderstreept Maarten Doorman de aanwezigheid van het subject in 

onze maatschappij, de gerichtheid op het individu, en de schijnbare zelfkennis die loodzwaar 

op onze schouders rust. Doorman beschrijft hier een wereld die niet bestaat, een wereld 

zonder geschiedenis en dus zonder invloed van de romantiek. Het is een wereld die niet 

bestaat, en hij toont aan dat het romantische nog niet verloren is gegaan, juist door het 

tegendeel te beschrijven. Hoe romantisch.  

 

Ter afsluiting nog het volgende. Ik wil met bovenstaande uitspraken geen definitieve 

conclusies aangaande het beeld van de romantische kunstenaar en daaruit volgend het 

Nederlandse kunstenaarspersonage doen. Om harde conclusies te trekken lijkt grootschalig 
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corpusonderzoek mij de enige oplossing. Met dit werk heb ik geprobeerd voor zo'n mogelijk 

grootschalig corpusonderzoek een en ander aan voorwerk te hebben geleverd.  
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Bijlage 

Conversaties uit Geyerstein’s dynamiek 

Conversatie over communisme, pagina 152‐153 

‘Achter haar rug zei iemand: 

‐ En toch is het waar. In sommige communistische landen lijdt niemand meer honger. 

‐ Natuurlijk, antwoordde een ander, daar wordt iedereen die honger heeft meteen over 

de kling gejaagd. 

Een derde zei: 

‐ Of dat zo is, zou ik niet weten. Maar wel weet ik dat een socialist iemand is die er een 

eer in stelt z’n levensonderhoud alleen met behulp van de politie binnen te halen. 

‐ Hoe zou de gelijkheid anders gehandhaafd kunnen worden? 

‐ Precies. Maar politie is kostbaar. Daarom zijn de mensen in socialistische landen dan 

ook allemaal even arm.’ 

 

Conversatie over genie, pagina 153‐154 

‘‐ Het is toch wel een feit, zei een vrouwenstem, dat de meeste mensen op een of ander 

gebied altijd gedwongen zijn te doen alsof ze meer talent hebben dan met de 

werkelijkheid strookt. En waarom doen ze dat? Omdat ze op geen enkel gebied echt 

superieur begaafd zijn, maar ze moeten toch iets? 

‐ Is iemand ooit op een gebied begaafd genoeg? vroeg een man zich af, wie zou zoiets 

over zichzelf durven beweren? 

‐ Alleen een gek. 

‐ Betwijfel ik, betwijfel ik. Begaafd genoeg om zich op een of ander terrein voor te doen 

als deskundige, pionier, baanbreker, groot genie, zonder in zijn binnenste de angst te 

koesteren dat hij het publiek feitelijk in de maling neemt – Alleen een gek? 

‐ Ook de algemeen als de grootste genieën beschouwden, zei de vrouw, die zijn, dit is 

toch bekend, dikwijls zelf helemaal niet zo overtuigd geweest van hun genie. 

‐ Akkoord, maar dat is natuurlijk geen verontschuldiging voor alle zoveelsterangs figuren 

die terecht aan hun gaven twijfelen, of aan de onmisbaarheid van hun culturele bijdrage.’  

 

Conversatie met de ‘mooi aangeklede toverheks’, pagina 156‐159 

‘‐ Jij mag wel oppassen meisje, zei een oude vrouw waar ze tegenover was komen te 

staan [...] jij bent moeders mooiste. Als ik jou was, zou ik maar heel voorzichtig zijn. [...] 
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Zij leek op een mooi aangeklede toverheks, met haar pezig hals vol kettingen, haar 

kromme rug en haar dunne gebogen neus, waar zij het mondstuk van een lange gouden 

sigarettepijp voortdurend vlakbij hield. [...] – Weet je soms niet wat er zo meteen 

gebeuren gaat? [...] Luister nu eens even heel goed, kleine schat. Om in de stemming te 

raken heet Geyerstein behoefte aan naakte vrouwen – die slecht behandeld worden. Zul 

je wel zien. Ik weet precies wie het zijn die strakjes worden uitgekleed. 

‐ Och ja, dat is natuurlijk afgesproken werk en dus niets schandaligs. 

‐ Maar als Geyerstein eenmaal op dreef is, zei de vrouw, gebeurt er nog heel wat anders. 

Dan wordt er verwacht dat ook andere vrouwen die de moeite waard zijn, uit de kleren 

gaan. Je houdt het niet voor mogelijk, sinds de tijd dat schilders naar het naaktmodel 

werkten wel voorgoed voorbij lijkt. Maar het zijn en blijven smeerlapen. En als die 

vrouwen niet willen, worden ze wel een handje geholpen, door die efeben in hun witte 

pantalonnetjes die je hier ziet rondlopen. Als ik zo beeldschoon was als jij, zou ik zeer op 

mijn hoede zijn. [...] Die vrouwen worden opgejaagd met brandende fakkels, rennen 

gillend naar buiten en springen in het zwembad. [...] Heb je ’t zwembad goed bekeken? 

‐ Ik geloof van wel. Hoe zo? 

‐ Zou jij erin durven springen? 

‐ Wat bedoelt u? 

‐ Denk eens goed na... 

‐ O... Dat het eruitziet of het water scheef ligt? 

‐ Hoe kan water scheef liggen! 

‐ Nu ja... het lijkt toch aleen maar zo? Ik vind dat leuk bedacht en slim uitgevoerd. 

‐ Neem me niet kwalijk, kind, maar dan ben je zelf werkelijk allesbehalve slim. Water kan 

toch niet scheef liggen!... [...] Water dat scheef ligt, wie heeft daar ooit van gehoord? Het 

is geen water, het is glas. Glas, begrijp je goed? Glas van drie meter dik! En het is zelfs 

gebeurd dat zo’n arme meid erin wou duiken, met haar hoofd naar voren. 

‐ Och, houdt u toch op... Carolien wilde een stap achteruit doen, om zich aan deze 

gekkenpraat te ontrukken, maar een duw tegen haar koffer maakte dit onmogelijk. 

‐ Het bloed spatte in het rond, dat verzeker ik je. En onder het glas, zei de heks, onder het 

glas zit een camera verborgen, die alles vastlegt in kleur. Die foto’s doen dan weer dienst 

om Geyerstein te insireren. Geyerstein’s dynamiek heeft voor mij geen geheimen.’  

 

 


