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Bij wijze van voorwoord 

 
 

 
So ist’s mit aller Bildung auch beschaffen: 
Vergebens werden ungebundne Geister 
Nach der Vollendung reiner Höhe streben. 
 
Wer Großes will, muß sich zusammenraffen; 
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, 
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. 
 

 
 
 

Goethe, ‘Natur und Kunst’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portret omslag: ‘Lord Byron at age 25 ‘(Richard Westall, 1813) 
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Inleiding 

 

Het verhaal eindigt in desillusie. “One of these days the ambulance men will call at 

Ganapathy’s flat and bring him out on a stretcher with a sheet over his face. When they have 

fetched Ganapathy they might as well come and fetch him too.” Ze kunnen hem ophalen en 

wegbrengen als een doodzieke patiënt, de 24-jarige hoofdpersoon van J.M. Coetzees roman 

Youth. In tegenstelling tot zijn huisgenoot Ganapathy mankeert hij echter niets. Zuid-Afrika 

ontvlucht om in de grote stad Londen de liefde en de kunst te gaan ontdekken, zet de 

hoofdpersoon, John, zich in miserabele onderkomens en in sociale afzondering aan het 

schrijven van gedichten. Maar hij faalt in zijn pogingen tot dichterschap, hij faalt in de liefde, 

hij faalt zelfs als employee van een computerbedrijf. Zijn jonge leven is een opeenstapeling van 

decepties.  

 

De desillusie van John is het doodvonnis voor de romantische kunstenaar. De roman van 

Coetzee vormt op twee manieren een eindpunt. Allereerst staat ze op het eind van de traditie 

van de Künstlerroman, omdat in Youth de vorming tot kunstenaar geen moment een reële 

mogelijkheid is. Maar vooral markeert de roman het einde van wat in de woorden van 

Maarten Doorman de ‘romantische orde’ genoemd kan worden, de leidende gedachte in het 

Westen over wat kunst moet zijn en de kunstenaar moet doen. Youth is meer dan het verhaal 

van een individu dat zijn pogingen om dichter te worden ziet mislukken. Het is meer dan een 

verhaal waarin de werkelijkheid persoonlijke idealen, dromerijen eigenlijk, in de weg staat. De 

roman is een afrekening met een gemeenschappelijk ideaal dat al twee eeuwen de kunst 

domineert: dat grote kunst oorspronkelijk, authentiek is en gemaakt wordt door een autonoom 

individu, een genie.  

 

Halverwege de achttiende eeuw hebben twee ontwikkelingen in de Westerse kunst een 

aanvang genomen die onderling met elkaar verbonden lijken. De eerste ontwikkeling is het 

afscheid van de kunst in dienst van opdrachtgevers, met een vaste, afgebakende rol binnen de 

samenleving en met de klassieke oudheid als voorbeeld. Niets komt van de een op de andere 

dag en de breuk met deze klassieke traditie die aan het einde van de achttiende eeuw voltooid 

is, is het resultaat van geleidelijkheid en van factoren die niet alleen direct met de kunst te 

maken hebben. E. H. Gombrich wijst er in zijn studie The story of art met recht op dat reeds in 

de Renaissance een geleidelijke verandering in het idee over kunst, en vooral, kunstenaarschap 
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was ontstaan.
1
 In de zeventiende eeuw volgde bovendien de ‘Querelle des anciens et des 

modernes’. Uit het verzet tegen het absolute gezag van de klassieke kunst in dit debat tussen 

antieken en modernen bleek een nog sterker wordende behoefte aan meer eigentijdse, 

afwijkende of oorspronkelijkere kunst. Maar ook de invloed van het Verlichtingsdenken dat de 

Westerse mens meer zelfbewust maakte, droeg bij aan wat uiteindelijk een definitieve breuk 

met de klassieke traditie zou worden. Wat al deze verschillende beïnvloedingsfactoren bindt, is 

de moderniteit, die gekenmerkt kan worden door een steeds toenemende individualisering.  

 

De andere ontwikkeling betreft de totstandkoming van een nieuwe held in de westerse 

literatuur. In The way of the world schrijft Franco Moretti dat vanaf de klassieke oudheid de held 

een volwassen man is, bijvoorbeeld Odysseus. Maar in de moderne tijd kondigen, volgens 

Moretti, Shakespeares dertigjarige Hamlet en Goethes Wilhelm Meister een nieuw ‘paradigma’ 

aan, dat de jeugd als de belangrijkste periode in het leven voorstelt.
2
 De ontwikkeling van 

volwassene naar jongeling wordt het meest gekenmerkt door het ontstaan van de 

Bildungsroman, met Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre als erkend fundament van deze traditie. 

De Bildungsroman voert het nieuwe paradigma op de meest directe manier de literatuur 

binnen. De hoofdpersoon van de Bildungsroman bevindt zich in de adolescentie, de tijd 

waarin hij de basis legt voor zijn verdere leven. De vormingsperiode van de Bildungsheld gaat 

gepaard met onder meer vrijheid, lange reizen en het ontdekken van de seksualiteit. Tijdens 

die vorming bouwt hij een individuele eigenheid op, waarmee een zekere, vaste plaats binnen 

de maatschappij bereikt en gehandhaafd moet worden. Met de nadruk op de jeugd komt ook 

de nadruk steeds meer te liggen op het individu. De nieuwe, jonge held is eveneens een 

‘product’ van de toenemende individualisering, evenals de grotere zelfstandigheid van de 

kunst. 

 

Tijdens de Romantiek komen de hierboven genoemde ontwikkelingen samen in een idee dat 

sindsdien het westerse denken over kunst zou blijven bepalen en dat pas aan het eind van de 

twintigste eeuw, zij het voorzichtig, aan corrosie onderhevig lijkt. Dit idee is de gedachte dat 

kunst autonoom, oorspronkelijk moet zijn en tegelijk vernieuwend moet zijn ten opzichte van 

de kunst van de voorgaande generatie. De autonomiegedachte behelst in het kort dat de 

literaire tekst persoonlijk is, ofwel: tot een afgezonderd, onafhankelijk artistiek domein 

behoort. De kunst heeft haar eigen regels, ze bestaat geheel op zichzelf. In de woorden van 

�������������������������������������������������
1
 Zie onder andere E. H. Gombrich, The story of art, London 1996: 475 
2
 Moretti, F., The way of the world: the Bildungsroman in European culture, London 1987: 3 
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M.H. Abrams is een literaire tekst dan ook ‘a world on its own, independent of the world into 

which we are born’.
3
 De romantische revolutie kan niet duidelijker vastgesteld worden: de 

autonomie staat lijnrecht tegenover de kunst als vakmanschap, als onderdeel van een 

gildesysteem en in opdracht van anderen gemaakt. De autonomiegedachte gaat gepaard met 

een opmerkelijk fenomeen, de ‘geboorte' van een nieuw soort kunstenaar. De autonomie 

koppelt het kunstwerk los van een directe plaats middenin de samenleving, waarbij de 

kunstenaar een min of meer te vergelijken functie had als elk andere beroepsbeoefenaar. De 

breuk met de samenleving wordt vervolgens nog eens vergroot, doordat menig kunstenaar zich 

zelfs verheven gaat voelen boven ‘het gepeupel’, de burgerij. Kunst is het geheel andere, kunst 

is uitzonderlijk of nog liever: geniaal. Met de autonomiegedachte is ook de traditie van de 

breuk geboren. In plaats van navolging zonder meer, voelt de kunstenaar zich geroepen af te 

wijken van zijn voorgangers. De kunstenaar is pas een echte kunstenaar als hij zijn eigen 

normen stelt, zijn geheel oorspronkelijke individualiteit laat gelden.  

 

In directere zin komen de twee beschreven ontwikkelingen die leiden tot de romantische orde 

samen in een nieuw genre, of beter: in een subgenre van de Bildungsroman. De romantici 

Ludwig Tieck en Novalis schrijven beide een roman die duidelijk geënt is op Goethes 

Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre, maar nemen tegelijk nadrukkelijk afscheid van diens 

poëtica. Ze presenteren niet alleen een nieuwe kunstopvatting, maar ook het nieuwe beeld van 

de kunstenaar. In The poetics of the Künstlerinroman and the aesthetics of the sublime schrijft Emy 

Varsamopoulou dat in de roman van Goethe nog sprake is van het klassieke idee van de 

kunstenaar als handwerksman, maar dit met Tieck en Novalis verandert ‘to the Longinian or 

modern (Romantic) ideas of the work of art as defined by something beyond teachable skills’.
4
  

 

De keuze voor het genre van de Bildungsroman met daarin een kunstenaar in de hoofdrol 

geeft beide romantici de mogelijkheid ideeën over individuele vorming gepaard te laten gaan 

met ideeën over kunst. De Bildungsroman begint oorspronkelijk als een genre waarin een 

jongeling zich een plaats verwerft in de samenleving. Er is sprake van een zeker harmonieus 

einde na vele, vooral innerlijke, conflicten. De meest eenvoudige definitie van de term 

Künstlerroman is dat het als subgenre van de Bildungsroman de jonge hoofdpersoon weliswaar 

eenzelfde ontwikkeling door laat maken, maar nu met het kunstenaarschap als einddoel. The 

�������������������������������������������������
3
 Abrams, M. H., The mirror and the lamp: Romantic theory and the critical tradition. London/Oxford/New York 
1981: 27 
4
 Varsamopoulou, E., The poetics of the Künstlerinroman and the aesthetics of the sublime, Aldershot/Vermont 2002: 
xi 
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Penguin dictionary of literary terms and literary theory omschrijft het genre als volgt: “A novel 

which has an artist (in any creative art) as the central character and which shows the 

development of the artist from childhood to maturity and later.” De Künstlerroman kan echter 

onmogelijk op dezelfde manier eindigen als de Bildungsroman. Met de zojuist genoemde 

romantische noties over kunst en kunstenaarschap dient zich direct het centrale probleem aan 

van de Künstlerromans. Want hoe kan de kunstenaar zich een harmonieuze plaats binnen de 

samenleving verwerven als de heersende normen voor het kunstenaarschap juist een 

afzondering van die samenleving vereisen? Hoe kan de jonge kunstenaar in wording zich 

vormen, zich laten vormen (beide zijn in het woord ‘Bildung’ vervat) als de norm voorschrijft 

dat hij zijn eigen weg gaat, dat hij origineel moet zijn?  

 

Hoewel de Künstlerroman als (sub)genre algemeen erkend is binnen de literatuurwetenschap, 

zijn er bijzonder weinig studies over geschreven. Dit geldt of gold overigens in minder mate 

ook voor de Bildungsroman. Jürgen Jacobs merkt in zijn overkoepelende studie Wilhelm 

Meister und seine Brüder op dat er weliswaar veel onderzoek is gedaan naar Bildungsromans zelf, 

maar “die Versuche zusammenfassender historischer Darstellung sind bemerkenswert selten”. 

Deze geringe aandacht is naar mijn idee onterecht, de Künstlerroman zou als meer dan alleen 

een subgenre van de Bildungsroman beschouwd moeten worden. Daarvoor biedt in het 

bijzonder de steeds groter wordende worsteling met romantische principes in de 

Künstlerromans aanleiding. De hooggestemde idealen die de kunstenaar zich stelt, lijken 

onhaalbaar, zelfs tegengesteld te zijn aan de werkelijke schrijverspraktijk. Aan de hand van 

enkele Künstlerromans zal onderzocht worden op welke manier de ontwikkeling van het 

genre zich laat lezen als een steeds verdere ontmanteling van het romantische kunst- en 

kunstenaarsideaal.  

 

Nadat in hoofdstuk 1 dieper is ingegaan op de Bildungsroman, de betekenis van ‘Bildung’ en 

de verwantschap tussen de Bildungsroman en de Künstlerroman, wordt in hoofdstuk 2 een 

beknopte geschiedenis van het genre beschreven door een aantal belangrijke Künstlerromans 

nader te analyseren. Dit overzicht is samengesteld aan de hand van, naar mijn idee, enkele 

bepalende citaten of gebeurtenissen in de besproken literaire werken en zijn ondergebracht 

binnen een drietal overkoepelende thema’s. In de eerste plaats staat het leven zelf centraal; de 

‘Künstler’ moet een keuze tussen ofwel het burgerlijke dan wel het kunstenaarsbestaan. Het 

tweede thema is de kunst en de ideeën daarover die in de Künstlerroman zijn verwoord; het is 

de tegenstelling tussen de klassieke en romantische kunstopvatting. Als derde thema wordt de 
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houding van de hoofdpersoon ten opzichte van de vrouw belicht; de vrouw vervult bij uitstek 

een symboolfunctie voor de keuze tussen vrijheid of gebondenheid. Aan deze drie thema’s 

worden in het tweede hoofdstuk evenveel romans verbonden. Ludwig Tiecks Franz Sternbalds 

Wanderungen dient als belangrijkste voorbeeld bij het eerstgenoemde thema, het bestaan. Naar 

aanleiding van vooral Of human bondage van William Somerset Maugham wordt een 

uitgebreide beschouwing gegeven over de kunst en het beeld dat daarvan wordt gegeven in de 

Künstlerromans. In de bekendste Künstlerroman, A portrait of the artist as a young man van James 

Joyce blijkt een grote, symbolische rol toegedicht te zijn aan de vrouw, het derde thema.  

 

De eerste twee hoofdstukken dienen als opmaat voor het afsluitende gedeelte waarin naar 

aanleiding van voornoemde romans, maar met name Youth van J.M. Coetzee, de belangrijkste 

romantische en moderne ideeën over kunst en kunstenaarschap, zoals gerepresenteerd in de 

Künstlerroman, kritisch beschouwd zullen worden.  

 

Het onderzoek naar de wijze waarop in de Künstlerroman de zogenoemde ‘romantische orde’ 

als thema dient, moet zich richten op twee belangrijke aspecten van de Künstlerroman. In de 

eerste plaats is dat de zelfreflexiviteit van het genre, een Künstlerroman gaat ook altijd over het 

romanschrijven zelf. Het zijn verhalen waarin de vraag gesteld wordt wat kunst is, en dus ook 

wat de aard van het werk is dat de lezer zelf in handen heeft. De schrijver geeft –al dan niet 

zijn eigen beeld – van de kunstenaar en van wat er nodig is om kunstenaar te zijn. Weinig 

andere romans kunnen een zo goed beeld geven van hoe de schrijver zelf denkt over kunst en 

vormen een geheel eigen uitdrukkingswijze van die ideeën, buiten essays of ander theoretisch 

werk om. Dit wordt versterkt doordat veel Künstlerromans een sterk autobiografisch karakter 

hebben. In de tweede plaats geldt voor de Künstlerroman – meer dan voor de Bildungsroman 

– dat het conflict tussen individu en samenleving tot de kern van het verhaal behoort, zelfs in 

vrijwel elke handeling en gedachte een rol speelt. Het conflict is zo sterk vanwege de 

hierboven genoemde romantische en moderne kunstenaarsidealen, waarbij excentriciteit en 

een hautaine houding tegenover de gewone stervelingen eerder regel dan uitzondering zijn. 

De kunstenaars in wording hebben niet alleen problemen met de totstandkoming van hun 

kunstwerken, zij worstelen ook met de vraag hoe zich te gedragen als kunstenaar. De 

Künstlerroman zet door dit conflict de klassieke Bildungsroman (Wilhelm Meister) op zijn kop. 

De ‘Bildung’ van de jonge kunstenaar houdt in eerste instantie in dat hij zich wil spiegelen aan 

grote kunstenaars. Dat stelt hem vervolgens voor een onoplosbaar dilemma: in 

overeenstemming met de romantische normen houdt die navolging juist in dat hij afstand 
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moet nemen van zijn voorbeelden. En omdat dit niet alleen de inhoud en vorm van zijn kunst 

betreft, maar ook die van zijn leven, staat hij er op alle fronten uiteindelijk alleen voor. De 

romantische noties als originaliteit en genialiteit leiden tot een voortdurende onzekerheid over 

het werk en tot vereenzaming in het leven. De paradox van het moderne, romantische 

kunstenaarschap, zoals dat naar voren komt in de Künstlerroman, is dat de conventies waaraan 

men zich dient te houden, het navolgen van conventies onmogelijk maakt. Het ironische aan 

deze ontwikkeling is dat het oorspronkelijke Bildungsidee binnenstebuiten wordt gekeerd. De 

jonge kunstenaar wordt niet gevormd door de gebeurtenissen die hij meemaakt en de mensen 

die hij ontmoet, zoals dat wel het geval is in de Bildungsroman. Hij staat er vanaf het begin 

alleen voor en verwacht daarbij dat zijn kunst niet pas na vorming (ook: het leren van 

technieken) kan ontstaan, maar direct vanuit zijn dichterlijke, bijzondere ‘ik’. Hadden Wilhelm 

Meister en zijn gelijken met de Bildung de individualiteit als doel, voor John uit Youth geldt 

dat de individualiteit juist uitgangspunt is geworden.  
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Hoofdstuk 1 

De Bildungsroman 

 

De Bildungsroman heeft een grote reputatie. Volgens Franco Moretti is de Bildungsroman 

zelfs de glorieuze winnaar van de ‘struggle for existence’ tussen de diverse romangenres
5
. Ook 

in verscheidene studies over de roman, zoals die van George Lukacs, wordt de Bildungsroman 

een centrale positie toegekend. Martin Swales schrijft in The German Bildungsroman from 

Wieland to Hesse: “The German Bildungsroman represents a remarkable and very special 

achievement within the overall context of European novel writing after 1770.”
6
  

 

De status van de Bildungsroman binnen de Europese literatuur mag dan groot zijn, het lijkt 

tegelijkertijd vooral een Duitse aangelegenheid. Verreweg de meeste Bildungsromans en de 

beschouwingen over het genre zijn geschreven in Duitsland. Betreft het een louter Duitse 

traditie? Dilthey beaamde dit, toen hij stelde dat het als genre van dichters en denkers eigenlijk 

alleen in Duitsland ontstaan kon zijn.
7
 Thomas Mann was wellicht nog stelliger toen hij schreef 

dat de Bildungsroman “eine Spielart des Romans, die allerdings deutsch, typisch-deutsch 

legitim-national ist” en dat deze “Tatsache seiner besondere nationalen Legitimität aufs engste 

zusammenhängt mit dem deutschen Humanitätsbegriff”.
8
 Weliswaar niet louter Duits, de 

Bildungsroman is wel een tot enkele landen beperkte aangelegenheid. Overkoepelende studies 

behandelen vrijwel alleen Duitse, Engelse en Franse romans en noemen als verdere 

verspreiding van de traditie hooguit de invloed van het genre op de roman in het algemeen. 

Een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het genre laat zien dat de 

Bildungsroman echter ook als een typisch westers genre beschouwd kan worden.  

 

1.1 Ontstaan en ontwikkeling van de Bildungsroman 

 

De benaming ‘Bildungsroman’ is voor het eerst gebruikt door Karl Morgenstern, een vrijwel 

vergeten professor (Esthetiek) uit het Duitse Dorpat, aan het begin van de negentiende eeuw.
9
 

In enkele geschriften en lezingen ontwikkelt Morgenstern geleidelijk aan een vastomlijnder 

�������������������������������������������������
5
 Moretti: 10 
6
 Swales, M., The German Bildungsroman from Wieland to Hesse, Princeton 1978: 147 
7
 Jacobs, J., Wilhelm Meister und seine Brüder: untersuchungen zum deutschen Bildungsroman, München 1972: 12 
8
 Geciteerd in Jacobs: 12 
9
 Uitvoeriger dan hier zijn op het ontstaan van de benaming ‘Bildungsroman’ ingegaan: Jacobs, Swales en 
Selbmann.  
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invulling van de term. Het is hem daarbij in eerste instantie te doen om het filosofische 

karakter van het type romans, waarbij hij opvallend genoeg de vorming (Bildung) van de 

hoofdpersonen als een afspiegeling ziet van de “Bearbeitung, Fortbildung, Umbildung ihrer [= 

der Autoren] selbst als Schriftsteller”.
10
 De nadruk op het woord ‘Schriftsteller’ heeft 

waarschijnlijk te maken met Morgensterns romantische visie op de schrijver, die een ‘spiegel 

van de mens’ zou zijn
11
 en in het verlengde daarvan de Bildungsroman niet alleen zag als een 

verslag van een Bildungsproces, maar zelf ook een vormende werking zou hebben op de lezer:  

 

Bildungsroman wird er heißen dürfen, erstens und vorzüglich wegen seines 

Stoffs, weil er des Helden Bildung in ihrem Anfang und Fortgang bis zu einer 

gewissen Stufe der Volendung darstellt; zweytens aber auch, weil er gerade 

durch diese Darstellung des Lesers Bildung, in weiterem Umfange als jede 

andere Art des Romans, fördert.
12
 

 

Het idee dat de Bildungsroman een verondersteld effect heeft op de lezer kan in verband 

worden gebracht met de vormende romans van de Verlichting, waaronder ook de 

vergelijkbare pedagogische romans als Emile van Rousseau en, meer in het algemeen, doordat 

de (wetenschappelijke) studie naar het nog vrij jonge genre van de roman beïnvloed was door 

de klassieke genres van de epiek en het drama. Binnen de letterkunde verdwijnt echter steeds 

meer het idee dat literatuur ook vormend moet zijn, en dat is ook van invloed op de 

definiëring van de Bildungsroman. Na Morgenstern is de tweede belangrijke beschouwer van 

de Bildungsroman de reeds genoemde Wilhelm Dilthey, wiens definitie eigenlijk nog steeds 

bepalend is voor het onderzoek naar het genre. Het archetype van de Bildungsroman is 

volgens Dilthey Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre, een positie die het werk sindsdien niet 

meer verloren heeft. Kenmerkend voor deze roman zou zijn dat het de menselijke 

ontwikkeling in verschillende stappen, vormen en levensperioden toont. In een latere, meer 

nauwkeurige beschrijving stelde Dilthey de volgende definitie van de Bildungsroman op:  

 

Von dem Wilhelm Meister und dem Hesperus ab stellen sie alle den Jüngling 

jener Tage dar; wie er in glücklicher Dämmerung in das Leben eintritt, nach 

verwandten Selen sucht, der Freundschaft begegnent und der Liebe, wie er nun 

aber mit den harten Realitäten der Welt in Kampf gerät und so unter 

�������������������������������������������������
10
 Geciteerd in R. Selbmann, Der deutsche Bildungsroman, Stuttgart 1984: 12 

11
 Selbmann: 12 

12
 Geciteerd in Selbmann: 13  
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mannigfachen Lebenserfahrungen heranreift, sich selber findet und seiner 

Aufgabe in der Welt gewiß wird.
13
  

  

Sinds Dilthey zijn er, voornamelijk in Duitsland, meerdere studies geschreven die de 

Bildungsroman verder vastlegden als genre, maar tegelijkertijd het genre ook ter discussie 

stelden, niet in de laatste plaats omdat ‘genre’ een gecompliceerd begrip is. Met betrekking tot 

de Bildungsroman is de genrediscussie problematisch vanwege het persoonlijke karakter van de 

romans. De ideeën over Bildung, of op zijn minst, de verhouding tussen het individu en de 

maatschappij, kunnen immers aanzienlijk verschillen per schrijver en periode.  

 

Een altijd terugkerend element in de Bildungsroman is de beschrijving van een korte periode 

uit het leven van een opgroeiend persoon; de periode tot aan de volwassenheid. De roman 

verhaalt over de zoektocht van de hoofdpersoon op weg naar een redelijk vaste, definitieve 

plaats in de samenleving en legt doorgaans de nadruk op de onzekerheden die zich tijdens het 

innerlijk rijpingsproces voordoen. Ook al begint de levensbeschrijving dikwijls vanaf de 

geboorte en kan er uitgebreid verhaald worden over de kinderjaren, het gaat om de 

adolescentie, die periode waarin de jongere een eigen identiteit ontwikkelt. Wanneer deze 

periode is voltooid, eindigt de Bildungsroman, hoewel er soms een kort overzicht van of 

vooruitwijzing naar het verdere verloop van het leven gegeven wordt, al dan niet letterlijk in 

epiloogvorm.  

 

In Wilhelm Meister und seine Brüder noemt Jürgen Jacobs als de meest wezenlijke kenmerken 

van de Bildungsroman ‘die Entwicklung des Helden im spannungsvollen Verhältnis zu seiner 

Umwelt und die Tendenz zu einem harmonischen Zustand des Ausgleichs’.
14
 Deze 

karakteristiek is in zoverre correct dat zij terecht wijst op zowel de positie van de held, als op 

het vormingsproces dat hij ondergaat, maar zij schiet te kort als een precieze omschrijving of 

definiëring van de Bildungsroman. De definitie zou zelfs op tal van andere romangenres van 

toepassing kunnen zijn. Toch, de relatie die de hoofdpersoon heeft met de wereld om hem 

heen is het meest opvallende aspect van de Bildungsroman, natuurlijk omdat de held zijn plaats 

moet zien te vinden in die wereld. Veel Bildungsromans hebben als aanvulling daarop echter 

ook een vergelijkbare wijze waarop deze zoektocht gestalte wordt gegeven en hoe de held 

beschreven, gekarakteriseerd, wordt. Een voorbeeld daarvan is de reis: de meeste 

�������������������������������������������������
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Bildungshelden trekken (tijdelijk) weg van hun geboorteplaats. Wat betreft het tweede 

kenmerk, de Bildung, gaat Jacobs veel te kort door de bocht. Hij schreef eerder over ‘deren 

Tendenz [van de Bildungsromans, DvdL] zu einem harmonischen, ausgleichenden 

Abschluß’.
15
 Dit is slechts ten dele het geval, het zijn vooral de eerste Bildungsromans die ertoe 

neigen de held een evenwichtige, zekere plaats binnen de maatschappij te geven. Maar 

naarmate het genre zich verder ontwikkelt, wordt de harmonische eindsituatie steeds 

problematischer. Een ontwikkeling, overigens, die in veel sterkere mate opgaat voor de 

Künstlerroman. De oorzaak voor die verandering in plot door de jaren heen is onvermijdelijk 

het gevolg van juist dat tweede ‘meest wezenlijke’ kenmerk. Het Bildungsidee is namelijk in 

potentie contradictoir, omdat het uitgaat van een vrij individu dat binnen een sociaal verband 

moet gaan functioneren. De hoofdpersoon van de Bildungsroman moet enerzijds zijn eigen 

karakter en talent ontdekken en verankeren, maar moet anderzijds die (zich nog vormende) 

eigenheid inpassen binnen de maatschappij en wel in een vaste, langdurige rol, waarbij hij in 

een grote mate van afhankelijkheid jegens anderen (partner, baas etc.) moet leven. De zekere 

mate van authenticiteit die de hoofdpersoon ontwikkelt, wordt steeds meer aanleiding voor 

een conflict met de eisen die de samenleving aan het individu stelt. Jacobs schrijft dat de 

Bildungsroman zich onderscheidt van andere romangenres doordat er een compromis 

(Ausgleich) met de wereld mogelijk is, er een evenwicht tussen individu en samenleving 

ontstaat. Maar, maakt ook Jacobs zelf een voorbehoud: de held van de Bildungsroman blijft de 

desillusie dat een dergelijk evenwicht onmogelijk is niet bespaard. “[…] der Bildungsroman 

[strebt] zwar zu einer harmonischen Auflösung eines Grundproblems, daß er aber notwendig 

das Zeichen der Entfremdung an sich behält.”
16
 Het individu moet inleveren ten einde deel uit 

te kunnen maken van de maatschappij. Naarmate het individu sterker wordt – er binnen de 

maatschappij meer waarde gehecht wordt aan individualiteit – is er echter steeds meer sprake 

van een desintegratie in de maatschappij. Het compromis wordt moeizamer gevonden, of zelfs 

niet. Het basisthema van de Bildungsroman, meer nog dan de adolescentie, is dit conflict 

tussen individu en samenleving. Swales benoemt dit conflict met deze woorden: “individual 

potentiality on the one hand and a recognition on the other that practical reality – marriage, 

family, career – is a necessary dimension of the hero’s self-realization, albeit one that by 

definition implies a delimitation, indeed, a constriction, of the self.”
17
 Het individu wordt 

binnen deze visie een symbool voor de (persoonlijke) vrijheid en heeft als vijandelijk tegendeel 

de maatschappij, die staat voor burgerlijkheid en gebondenheid.  

�������������������������������������������������
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De nadruk op het individu is vanaf de eerste Bildungsromans sterk aanwezig. Voor alle romans 

geldt dat de hoofdpersoon het centrum is waar de wereld omheen draait. Hij is het individu 

dat niet alleen alles op zichzelf betrekt, de romans zijn zo geconstrueerd dat het voorkomt of 

de wereld ook alleen bestaat in zoverre het betrekking heeft op de ontwikkeling van dat 

individu. Zoals Swales het elegant verwoordt, is de Bildungsroman dan ook:  

 

a novel which gives dignity to the creaky mechanics of a providential plot by 

suggesting that the adventures that befall the hero and the people he meets are 

significant insofar as they strike an answering chord in him, as they are part of 

his potentiality (23).  

 

De Bildungsroman toont niet alleen de leef- en belevingswereld van een individu, de wereld is 

als gevolg ervan ook niet groter dan dat individu. Hieruit volgt dat de gebeurtenissen, de 

handeling en de ruimte een beperkte rol hebben in het verhaal. In de Bildungsroman is de 

geschiedenis als zodanig ondergeschikt aan de gedachten, aan de verbeelding van de 

hoofdpersoon. Dat geldt ook voor de personages. “Secondary characters”, schrijft Swales,  

 

are allowed to disappear and reappear in a remarkably providential way; they 

are rarely ‘lost’ because they are relatable to the hero’s potentiality. Hence, they 

are frequently waiting in the wings, available when the hero needs them (23).  

 

Elk moment, elke gebeurtenis, elke ontmoeting, kan of is reden om over zichzelf na te denken 

en opnieuw te reflecteren over de plaats en rol in de wereld die de hoofdpersoon moet 

innemen. “It is, then, characteristic of the Bildungsroman genre”, schrijft Swales ook, “that it 

embodies a skepticism about the law of linear experience”(30). Hij wijst hierbij terecht naar 

Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften, waarin het idee opgeworpen wordt dat een 

hoofdpersoon ‘most truly [is] a reservoir of unrealised potentiality rather than a finite sum of 

knowable actualities’ (31). 

 

De held mag dan het centrum zijn waarop alles betrekking heeft, een vast en sterk karakter 

heeft hij niet. Hoofdpersonen van Bildungsromans worden geplaagd door twijfels en leiden aan 

overgevoeligheid voor de buitenwereld. Dat is niet verwonderlijk, de held wordt immers 

geportretteerd tijdens de vormende periode van zijn leven. De Bildung is een reis op weg naar 
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een vaste plaats binnen de maatschappij en meestal maakt de held ook letterlijk een reis met als 

doel zichzelf en de wereld te ontdekken. Tijdens die reis komt hij in nieuwe situaties terecht, 

ontmoet hij een keur aan uiteenlopende personages en is hij bij voortduring bezig zijn 

gedachten te ordenen en te herzien. In Der englische Bildungsroman bis in die zeit des ersten 

Weltkrieges karakteriseert Hans Wagner de Bildungsheld in dit verband als volgt:  

 

Er begegnet Schwierigkeiten und Rückschlägen, die ungünstiger Umgebung 

und feindseligen Personen, aber sehr oft seinem eigenen unreifen Charakter 

zuzuschreiben sind. Oft glaubt sich der Held des Bildungsromans unverstanden, 

schlecht behandelt und nicht genugend durch seine Mitmenschen geschätzt.
18
  

 

Het is opvallend dat de weg die de held aflegt niet alleen gepaard gaat met onzekerheid, maar 

ook met een zekere mate van passiviteit. Zijn karakter is niet sterk genoeg ontwikkeld om alle 

nieuwe ervaringen op een goede manier te verwerken en elk nieuw avontuur of elke nieuwe 

gedachte moeiteloos binnen zijn eigen levensbeschouwelijke kaders in te passen. Omdat menig 

auteur een veelvoud aan belevenissen en indrukken nodig acht voordat zijn personage 

voldoende gerijpt is voor het leven, lijkt de held een speelbal in de handen van allerlei 

bijfiguren en van tal gebeurtenissen. Zeker de eerste Bildungsromans, waaronder Wilhelm 

Meister, leiden aan die vorm van overdaad. Bijna al die ervaringen doen de hoofdpersoon 

opnieuw twijfelen of, voor even, van standpunt of visie veranderen. Dit keert in de 

Künstlerroman overigens in sterkere mate terug, omdat de jongeling nieuwe kunst en 

kunstenaars ontdekt en deze wil navolgen. De onzekere, passieve toestand van de Bildungsheld 

is door Wagner prachtig precies omschreven: “Viele wollen ihn führen, von manchen wird er 

verführt”.
19
 In overeenstemming met het Bildungsidee is het natuurlijk wel zo dat de held al 

deze ervaringen uiteindelijk bewust gebruikt om zijn Bildung af te ronden, aan zijn 

onzekerheid een einde te maken.  

 

Het is deze zwakte die de held dikwijls op een afstandelijke behandeling van de auteurs komt 

te staan, vaak gepaard gaat met de nodige ironie. Dat Goethe, bijvoorbeeld, zijn held Wilhelm 

Meister noemde is in twee opzichten ironisch. Wilhelm is duidelijk een verwijzing naar 

William Shakespeare, waarvoor Meister een grote bewondering ontwikkelt. En de achternaam 

Meister verwijst natuurlijk het gildesysteem, ten tijde van de roman nog actueel, waarbinnen 

�������������������������������������������������
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de meester de volleerde vakman is. Evenzeer ironisch is het dat uitgerekend de Hamlet – zelf 

een twijfelend personage – Wilhelm Meisters grootste bewondering voor Shakespeare oproept. 

In Das Glasperlenspiel gebruikte Hermann Hesse ook een ironiserende naam: Joseph Knecht. 

Tegenover de verinnerlijking van de hoofdpersoon staat dikwijls een ironiserende 

afstandelijkheid van de verteller.  

 

Niet elke roman waarin sprake is van Bildung is een Bildungsroman. Selbmann stelt dat van 

een Bildungsroman sprake is “wenn seine Bildungsgeschichte mit dem Anspruch auftritt, 

verbindliche Instanz für den gesamten Roman zu sein.”
20
 Het is daarbij, merkt hij terecht op, 

om het even of de Bildung slaagt dan wel mislukt. Oorspronkelijk had de term ‘Bildung’ 

vooral een religieuze connotatie. Het betreft een ‘Wiederherstellung der Gottebenbildlichkeit 

im Menschen’ bewerkt door Goddelijke genade.
21
 Vooral Johann Gottfried Herder, maar ook 

Wilhelm von Humboldt, geeft het Bildungsidee een humanistische betekenis, waarvan niet 

langer een verandering of omvorming van de mens tot de kern behoort. De Bildung betekent 

juist het aanwenden van de krachten die van nature in de mens aanwezig zijn. Rolf Selbmann:  

 

Dieser nun sogenannte humanitätsphilosophische Bildungsbegriff versteht sich 

als ‘Anbildung’ von äußeren Einflüssen und als ‘Ausbildung’ von inneren 

Anlagen zugleich, sucht also den Ausgleich zwischen inneren und äußeren 

Kraftwirkungen auf den Einzelnen herbeizuführen.
22
  

 

Bildung houdt nu een individuele vorming in, het is de opdracht ‘die volle Realisation des 

irdisches Glücks’ na te streven. De mens hoeft hiervoor niet radicaal te veranderen (zich tot 

God te wenden), maar juist de ‘Bestätigung des daseienden Inneren’ is het doel geworden.
 23
 

Binnen de context van de Bildungsroman moet het begrip ‘Bildung’ op deze wijze begrepen 

worden, zowel als uiteindelijk doel, maar ook als de weg daarnaar toe.
24
  

 

Evenmin als dat het Bildungsidee gelijkgesteld kan worden aan weliswaar verwante begrippen 

als ontwikkeling en opvoeding, kan de Bildungsroman gelijkgesteld worden aan de 

Entwicklungsroman of de Erziehungsroman. Voor zowel ontwikkeling, of beter: ontplooiing, 

�������������������������������������������������
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en opvoeding geldt dat er sprake is van een vooropgezet plan of vastomlijnde ideeën en in het 

geval van opvoeding gebeurt dat door middel van een leraar/begeleider. De 

‘Entwicklungsroman’ wordt door Hans Wagner omschreven als het meest algemene type van 

deze vergelijkbare genres en is sterk beïnvloed door natuurwetenschappelijke inzichten van de 

achttiende en negentiende eeuw. “Natürliche Anlagen werden im Helden entwickelt und der 

Schriftsteller vermeidet im allgemeinen, ihn bewusst beeinflusst zu zeigen”
25
. In de 

Entwicklungsroman wordt de hoofdpersoon volgens Wagner dus vooral bepaald door de 

gegeven, natuurlijke omstandigheden. Er spreekt een gedetermineerd wereldbeeld uit, dat 

vergeleken kan worden met dat van de Naturalisten. Dit is een belangrijk onderscheid met de 

Bildungsroman, omdat daarin de innerlijke ontwikkeling geschetst wordt van het personage, 

en zijn denkvermogen van bepalende invloed is op zijn acties. Waar de Entwicklungsroman 

zich hoofdzakelijk beperkt tot de beschrijving van een levensloop, dus in striktere zin 

biografisch aandoet, kenmerkt de Bildungsroman zich door een grotere artistieke invulling, het 

is meer een “bewußtes Kunstwerk”.
26
 In tegenstelling tot de Bildungsroman is de 

Entwicklungsroman ook verbonden aan een bepaalde periode in de literatuur, het genre kende 

zijn hoogtijdagen in de achttiende eeuw met romans als Gil Blas van Alain-Rene Lesage of 

Tom Jones van Henry Fielding. Jacobs schrijft hierover: “Alle diesen Werken ist gemeinsam, 

daß sie ihre Helden auf vorgegebene Ziele hinführen und an allgemeinen und 

unbezweifelbaren Normen messen, – mögen die Ideale der genannten Werke auch inhaltlich 

noch so voneinander abweichen.”
27
  

 

De zogenaamde Erziehungsroman (opvoedingsroman) lijkt een aantal zojuist genoemde 

essentiële kenmerken van de Bildungsroman en de Entwicklungsroman te verenigen. Met de 

laatste heeft dit genre gemeen dat het doel van de hoofdpersoon een maatschappelijke 

relevantie heeft en met de Bildungsroman is er een overeenkomst in de beschouwende aard. 

Het verschil tussen deze twee genres en de Erziehungsroman is gelegen in het sterk 

programmatische gehalte van de laatste, dat zowel het maatschappelijke aspect, als het 

beschouwende een eigen, onderscheidend karakter geeft. In de Erziehungsroman worden 

zowel pedagogische als filosofische inzichten behandeld.
28
 De ontwikkeling die de 

hoofdpersoon doormaakt dient daarbij slechts ter illustratie. Bovendien is de pedagogische 

thematiek in de Erziehungsroman meestal vertegenwoordigd door een opvoeder, die de 
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hoofdpersoon voortdurend bijstaat. In tegenstelling tot de Bildungsroman staat in de 

Erziehungsroman het onderwerp (de opvoeding) centraal, niet de hoofdpersoon. Dat maakt 

een vrije, zelfstandige rol van de jongere, zoals het geval is in de Bildungsroman, vrijwel 

onmogelijk.  

 

Deze verschillen zijn niet alleen nuttig omdat zo bepaalde romans in verscheidene genres 

kunnen worden opgedeeld. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van de 

Bildungsroman ten opzichte van de Entwicklungsroman en de Erziehungsroman is dat de weg 

naar volwassenheid in twee opzichten geheel ‘vrij’ is. Het personage is niet gebonden aan een 

vast stramien van levensinzichten, regels en etiquette, maar ontwikkelt zichzelf naar eigen 

inzichten. De andere twee genres bepalen de individuele ontwikkeling vanuit een 

gemeenschapsideaal, de Bildungsroman benadrukt eerst de individualiteit, die vervolgens 

binnen de maatschappij moet worden ingepast. De auteur van de roman is evenmin gebonden 

aan een afgebakend wereldbeeld en kan de roman veelmeer componeren en zijn held veel 

meer modelleren naar eigen (artistieke) opvattingen. De Bildungsroman is, kortom, vooral een 

romantisch genre.  

 

1.2 Van Bildungsroman naar Künstlerroman 

 

Met deze constatering is een eerste stap gezet van Bildungsroman naar Künstlerroman. De 

auteurs van Bildungsromans stellen niet een bepaalde theorie of pedagogische les centraal, maar 

de mens. Goethe maakt in Wilhelm Meisters Lehrjahre een in dit opzicht veelbetekenende 

verwijzing naar de beroemde versregel uit Alexander Popes An essay on man, namelijk dat “the 

proper study of mankind is man”. Deze zin zou het motto kunnen zijn van de Bildungsroman 

als genre. Wilhelm Meister is pas dan volwaardig mens, wanneer hij vertrouwd is geraakt met 

zijn plaats in de samenleving, en dat kan hij door te ontdekken wie hijzelf is en wie zijn 

medemensen zijn. Het is het maatschappelijke belang van het klassieke Bildungsideaal, nauw 

verwant met Herders filosofie: 

 

In einem besonderen Sinne ist für die Menschen das gemeinsame Band 

die Menschlichkeit. Diese geht nicht dadurch verloren, daß jeder sich in 

seiner Eigentümlichkeit ausbildet. Vielmehr stellt sie sich erst dann in 
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ihrer Vollständigkeit dar, wenn sich jeder Mensch in seiner Eigenart 

vollständig darstellt.
29
 

 

Na Jacobs is Franco Moretti de tweede theoreticus van de Bildungsroman die deze 

‘gemeinsame band’ nadrukkelijk voorstelt als een compromissituatie tussen individu en 

gemeenschap. Er zijn volgens Moretti echter maar twee romans die eindigen met zo’n 

compromis: Wilhelm Meisters Lehrjahre van Goethe en Pride and prejudice van Jane Austen. Het 

klassieke Bildungsideaal kan nauwelijks meer worden teruggevonden in de romans van 

Stendhal (Le rouge et le noir, La chartreuse de Parma) en Flaubert (Leerschool der Liefde) evenmin in 

Engelse Bildungsromans vanaf Charles Dickens’ David Copperfield en de Duitse romans van 

bijvoorbeeld Thomas Mann. Een veel groter deel van de traditie bestaat uit een afwijking of 

zelfs ondermijning van wat aanvankelijk het wezenskenmerk van de Bildungsroman is. Dit 

verhindert Moretti er dus niet van het compromis wezenlijk te achten voor het genre, en dat is 

niet geheel onterecht. Het verschil tussen de klassieke Bildungsroman en de latere romans is 

volgens Moretti dat ‘individual autonomy and social integration are thus no longer the two 

aspects of a single course, […] but incompatible choices.”
30
 Die individuele autonomie, aldus 

Moretti, ‘expresses the desire for an identity stronger than circumstances’.
31
 De nieuwe helden 

van de romans kunnen geen genoegen meer nemen met de rol die de maatschappij voor hen 

op het oog heeft. Zo wijzen Julien Sorel en Fabrizio del Dongo uit de romans van Stendhal de 

gelimiteerde mogelijkheden die hun aangeboren sociale positie hen ingeeft af. Wat hierdoor 

niet verdwijnt is de wens of meestal noodzaak een positie te verwerven in de maatschappij. 

Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Meister willen Sorel en Del Dongo die positie niet als 

verstandig erkennen; ze blijven ontevreden. Dat is een verschil met de Künstlerromans, waarin 

de held juist nadrukkelijk een weg uit de maatschappij zoekt. Dit verschil is, zoals in de 

volgende hoofdstukken betoogd zal worden, het essentiële onderscheid tussen de 

Bildungsroman en de Künstlerroman.  

 

In de Künstlerroman weigert het individu zich een andere rol aan te meten dan hij zelf wil, 

ook al heeft dat uitsluiting van de gemeenschap tot gevolg. In die zin is er een sterke 

verbondenheid tussen de Bildungsroman en de Künstlerroman, een van de aspecten waarom 

sprake moet zijn van genre en subgenre. De houding van Stendhals personages – verzet tegen 

de maatschappelijke omstandigheden – is meer dan een expressie van verschuivende sociale 
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verhoudingen, waaronder de devaluatie van het klassensysteem. Het is een doorwerking van de 

Romantiek. Over dit kenmerkende individualisme spreekt Jürgen Scharfschwerdt in Thomas 

Mann und der deutsche Bildungsroman van ‘het romantisch-esthetische individualisme’ en wijst op 

de invloed van Arthur Schopenhauers filosofie op het werk van Mann:  

 

Während in Zeiten vor dem 18. Jahrhundert die Funktion des ‘Künstlers’ 

und allgemein diejenige des Individuums durch übergreifende 

Wirklichkeitsordnungen gebunden war, bzw. in ihrer möglichen 

Selbständigkeit noch gar nicht gedacht werden konnte, während nach der 

Emanzipation des Individuums […] in der Klassik eine beide Seiten ins 

Gleichgewicht bringende Harmonie von Ich und Welt, Kunst und Leben 

noch einmal aufgebaut werden könnte, ist in Schopenhauers 

Kunstmetaphysik, ihre repräsentative Bedeutung wiederum vorausgesetzt, 

diese Einheit im Horizont der philosophischen Weltdeutung zugunsten 

eines extremen Individualismus zerfallen.
32
 

 

Wat Scharfschwerdt hier aan Schopenhauers filosofie toeschrijft, heeft tevens betrekking op de 

Romantiek. Het sluit aan op wat de filosoof en historicus H.G. Schenk in De geest van de 

Romantiek de ‘cultus van het ego’ heeft genoemd.
33
 En het is niet alleen van toepassing op het 

werk van Thomas Mann, maar ook op de latere Bildungsromans in het algemeen en zeker ook 

de Künstlerromans. Tot de kern van het romantische gedachtegoed kan een ver doorgevoerd 

individualisme gerekend worden. De Romantiek benadrukt de uniciteit van elk mens, 

waardoor universele regels (zoals de Verlichting die stelde) elk individu te kort doen, de mens 

beperken in mogelijkheden en ware aard. Er wordt dus veel waarde gehecht aan de 

persoonlijke, vrije ontwikkeling. Ludwig Tieck riep dan ook iedereen op van zijn leven een 

kunstwerk te maken, teneinde op aarde al onsterfelijk te zijn. “Het (duidelijk normatief 

gekleurde) wereldbeeld van de Romantiek is dan ook dat van een werkelijkheid van 

individuele centra, die ieder op eigen bijzondere wijze naar zelfuitdrukking streven – een trek 

die wel romantisch expressionisme genoemd is.”
34
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Deze individualiteit behoort weliswaar niet alleen tot de Romantiek, maar zij is wel een van 

de pijlers onder de romantische beweging. Vanaf de Renaissance is er in Europa sprake van 

een steeds verdergaande individualisering. Het is dus deze ontwikkeling die Franco Moretti in 

zijn boek The way of the world direct verbonden heeft aan de Bildungsroman. Hij noemt het 

genre zelfs de ‘symbolic form’ van de moderniteit. Moretti merkt eerst op dat binnen de 

literatuur, ongeveer vanaf de achttiende eeuw, een ingrijpende verschuiving plaats vindt. Deze 

houdt in dat niet langer een volwassene het centrale personage is in literaire werken, maar 

daarvoor een jeugdige held in de plaats komt. Deze ‘paradigmawisseling’ zou, volgens Moretti, 

zijn oorzaak vinden in de onzekerheid die de nieuwe tijd kenmerkt:  

 

[…] Europe plunges into modernity, but without possessing a culture of 

modernity. If youth, therefore, achieves its symbolic centrality, and the ‘great 

narrative’ of the Bildungsroman comes into being, this is because Europe has to 

attach a meaning, not so much to youth, as to modernity.  

[…] Youth is, so to speak, modernity's 'essence', the sign of a world that seeks 

its meaning in the future rather than in the past [Moretti’s cursivering, DvdL].
 35
  

 

De tegenstelling tussen individu en samenleving, en de daarmee samenhangende tegenstelling 

tussen vrijheid en gebondenheid die de Bildungsroman kenmerkt, wordt door Moretti direct 

gerelateerd aan een van de belangrijkste ontwikkelingen in de moderne westerse maatschappij. 

Het Westen, stelt Moretti daarover, heeft een aantal centrale waarden die even belangrijk, 

maar wel antagonistisch zijn. In de klassieke Bildungsroman (waaronder Wilhelm Meister) geldt 

geluk ( bestaanszekerheid) als de hoogste waarde, maar dit gaat ten koste van de persoonlijke 

vrijheid. Latere Bildungsromans, van Flaubert en Stendhal bijvoorbeeld, worden gekenmerkt 

door dezelfde tegenstelling, maar met een omkering van waarden. Het harmonische 

compromis voelt dan aan als een sort verraad ‘which would deprive his youth of its meaning 

rather than enrich it’.
36
 Daarom stelt ook Moretti dat de Bildungsroman niet uitgaat van een 

keuze voor het een of het ander, het geen synthese zoekt tussen uitersten, maar zoekt naar het 

‘compromis’. Deze analyse is, zoals reeds aangegeven, ook al gemaakt door bijvoorbeeld Jürgen 

Jacobs, die onder andere spreekt van een ‘Versöhnung von Innerlichkeit und Welt’ en een 

‘Ausgleich (compromis) mit der Welt’.
37
 En, tot slot, nogmaals Moretti: de Bildungsroman 

‘bears witness to a different solution to modern culture’s contradictory nature’ en juist dat 
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element zou ervoor gezorgd hebben dat de Bildungsroman de strijd om het bestaan tussen de 

diverse romangenres heeft gewonnen.
38
  

 

De literatuur als Darwinistisch strijdtoneel, Franco Moretti maakt niet alleen van de 

Bildungsroman, maar ook van de literatuur zelf meer dan het is. Opvallend is dat hij in het 

rijtje van de verliezende romangenres ook de Künstlerroman noemt. Daar zijn, vanuit zijn visie 

gedacht, wel goede redenen voor te verzinnen, maar zelf heeft Moretti nagelaten ze te geven. 

Het onderscheidende karakter tussen Bildungsroman en Künstlerroman heeft betrekking op 

dezelfde sociale eis tot aanpassing en het gevecht daartegen van de hoofdpersonen. De 

oplossing echter, in zoverre daarvan sprake is in de Künstlerroman, is van een geheel andere 

aard. De protagonist als aspirant-kunstenaar beschouwt alles vanuit een romantische kunstvisie 

die er hoofdzakelijk uit bestaat dat kunst zich op alle mogelijke manieren vijandig verhoudt tot 

de maatschappij. Eigenlijk al van geboorte zijn de helden van de Künstlerroman ongeschikt 

voor een gewoon burgerlijk bestaan. De kunst is zijn thuis, de veilige haven voor zijn 

uitzonderlijke, onbegrepen persoonlijkheid. Maar voordat hij dit kan bereiken, moet hij een 

innerlijke reis maken. “He searches to develop a sense of identity which will be satisfied by a 

conscious commitment to art.”
39
 Deze woorden zijn afkomstig uit de introductie van Voyage 

into creativity, een van de weinige studies naar de Künstlerroman. De schrijfster, Roberta Seret, 

doelt hier opvallend genoeg niet op de protagonisten van het genre, dan zou het passend 

geweest zijn, maar op de ‘moderne kunstenaar’ zelf. “The artist’s search for a homeland, which 

will ultimately be found in art, cannot be reached until he voyages through the realms of 

spiritual, social, and psychological development.”
40
 Er lijkt voor Seret weinig verschil te zijn 

tussen werkelijkheid en fictie. Dat tekent ook haar studie in het geheel. De reis waarover zij 

spreekt doet een geslaagde reis vermoeden, ofwel: de protagonist bereikt zijn doel en wordt 

kunstenaar zoals kunstenaars over het algemeen zijn. De reis is weliswaar vol met hindernissen, 

maar die bespoedigen slechts een innerlijke loutering. Ook al bereikt de protagonist zijn doel 

meestal niet, de goede afloop ziet Seret weerspiegeld in de auteurs. “Alongside the artist-

protagonist in this quest is the artist-author, who voyages silently through half-lit roads of past 

times […] the real journey is that of the artist-author, who by writing the Künstlerroman, 

voyages into the most demanding realm of all – the voyage into creativity.”
41
 Verder 

onderkent Seret dat een van de terugkerende thema’s in de Künstlerroman de verhouding 
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tussen kunstenaar en maatschappij is, maar stelt deze veel minder voor als een onoverkomelijke 

conflictsituatie. Zij stelt zelfs dat de protagonisten hun houding ten opzichte van de 

samenleving van maatschappelijke factoren laat afhangen. “If society encourages artistic 

creativity, the artist will happily offer his talents for public use. However, if society judges him 

negatively and rejects him indiscriminately, he will defensively retreat into the citadel of the 

self.”
42
 Seret houdt hier, naar mijn oordeel, te weinig rekening met de belangrijke noties 

waarop het kunstenaarsideaal gebaseerd is. Zij heeft, op basis van de door haar bestudeerde 

romans, wellicht niet ongelijk, maar het geïdealiseerde beeld van de romantische kunstenaar 

komt binnen veel Künstlerromans te problematisch naar voren om dat te negeren. Zoals zal 

blijken uit de analyse van Maughams Of human bondage en met name Coetzees Youth kan juist 

een realistisch perspectief op het leven als kunstenaar de protagonist doen besluiten dan wel 

zijn (innerlijke) reis af te breken, dan wel een heel andere weg in te slaan. De reis brengt de 

protagonist beslist niet altijd ‘thuis’.  

 

Nog meer dan Seret ziet Maurice Beebe, in een tweede studie naar de Künstlerroman, de 

werkelijkheid weerspiegeld in de romantische kunstenaarsmythe. Zijn Ivory towers and sacred 

founts verbreedt de definitie van ‘künstler’ tot een op de auteur gebaseerd personage. Een 

onderzoek naar de Künstlerroman kan, volgens Beebe, iets leren over de kunstenaar in het 

algemeen. Hoewel Künstlerromans zeker autobiografische elementen bevatten, de een wat 

meer dan de ander, is dit een al te gemakkelijke aanname. Het doet het scheppend vermogen 

van de schrijvers tekort, om maar te zwijgen over het geringe aantal kunstenaars (ongeveer 

tien) dat als representatief gesteld wordt voor tienduizenden kunstenaars door de eeuwen heen. 

Beebe bestudeerde in het bijzonder romans van Balzac, James, Proust en Joyce. Ondanks zijn 

iets bredere definitie van de Künstlerromanheld, komt hij tot dezelfde kenmerken: “The 

person blessed (or cursed?) with ‘artistic temperament’ is always sensitive, usually introverted 

and self-centered, often passive, and sometimes so capable of abstracting himself mentally form 

the world around him that he appears absentminded or ‘possessed’.”
43
 Volgens Beebe is Joyces 

A portrait de ultieme Künstlerroman. Al is het zeker de meest beroemde, zijn conclusie is 

opmerkelijk. Zelfs met de verbrede definitie van de kunstenaar als romanheld ziet hij de 

potentiële afwijzing van het kunstenaarschap, zoals zich dat in Of human bondage van Somerset 

Maugham voltrekt, over het hoofd. A portrait houdt de kunstenaarsmythe grotendeels in stand, 

en niet alleen is op die mythe veel aan te merken, er zijn Künstlerromans waar deze mythe 
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juist ondermijnd wordt. De basisidee van Beebe is datgene wat hij ziet als de natuurlijke 

gespletenheid van de kunstenaar, een gespletenheid die ontstaat doordat zowel het sociale, 

menselijke en het vrije, artistieke in een persoon verenigd zijn. Het gesignaleerde conflict 

tussen kunst en burgerdom is volgens Beebe een innerlijk conflict, dat aan het eind van de 

romans ook opgelost wordt. Dat laatste kan echter niet worden geconcludeerd op basis van de 

in het volgende hoofdstuk besproken romans, al is dat voor A portrait, ook door Beebe 

besproken, het minst duidelijk.  

 
De keuze voor de romans is tamelijk arbitrair, maar ze geven mijns inziens toch een redelijk 

beeld van de ontwikkeling van het genre. Een voorbehoud is wat dat betreft wel op zijn plaats. 

De Künstlerroman is bij uitstek een genre waarbij de auteur zich allerlei vrijheden kan 

permitteren. De persoonlijke visie op kunst en kunstenaarschap is uiteraard een grootste bron 

van verschillen tussen de romans onderling. Die verschillen kunnen er ook bestaan binnen één 

bepaalde tijdsperiode. Hoewel het uit slechts twee fragmenten bestaat, kan toch gezegd 

worden dat Novalis’ Heinrich von Ofterdingen een geheel andere roman zou zijn geworden als 

diens romantische broertje, Ludwig Tiecks Franz Sternbalds Wanderungen. De eerstgenoemde 

roman voert de lezer veelmeer een droomwereld binnen, een sprookjesachtig decor met een 

overvloed aan symboliek. De Sternbald is veel meer een klassieke roman, naar het voorbeeld 

Wilhelm Meisters Lehrjahre geschapen. Nog sterkere verschillen treden op tussen de bijna 

gelijktijdig verschenen romans van William Somerset Maugham en James Joyce. Of human 

bondage is een klassieke, realistische roman, die sterk wortelt in de laatste decennia van de 

negentiende eeuw. Joyces A portrait of the artist as a young man is in tal van opzichten een 

uitgesproken modernistisch werk, wat onder meer naar voren komt in de vertelstijl en 

plotstructuur. Opvallend aan deze twee romans is hoe hun beider eindes van elkaar verschillen. 

Joyce houdt voor zijn personage de droom op het kunstenaarschap nadrukkelijk levend, het 

vertrek van Stephen Dedalus naar Parijs is de bevrijding van zijn geboortegrond en sociale 

banden. Philip Carey uit Of human bondage vertrekt juist vroeg in de roman naar Parijs, waar 

hij gedesillusioneerd van terugkeert. Uiteindelijk kiest Carey voor een baan als arts en trouwt 

een lieftallig meisje. Daarmee is Of human bondage een typische Bildungsroman, Carey verzoent 

zich immers met de beperkingen die de maatschappij aan hem oplegt en geeft zijn 

kunstenaarsdroom op. Waarom de roman toch ook als Künstlerroman gelezen kan worden, 

heeft te maken met de motieven van Carey de kunst vaarwel te zeggen. Hij doet dit uit angst 

voor de onzekerheid en de waarschijnlijke armoede die het kunstenaarsbestaan met zich mee 

zou brengen. Hij heeft geen gebrek aan talent, maar een gebrek aan lef. Wordt Julien Sorel, 

bijvoorbeeld, door de maatschappelijke omstandigheden gedwongen een ander leven te leiden 
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dan hij wenst, voor Philip Carey zijn het persoonlijke omstandigheden. Zijn opvattingen over 

kunst en kunstenaarschap veranderen nauwelijks, maar het naleven van de romantische 

kunstenaarsmythe blijkt in de praktijk voor hem onmogelijk. Carey is daarmee eigenlijk een 

gemankeerde Künstlerromanheld, zoals Of human bondage een gemankeerde Künstlerroman 

genoemd kan worden, die halfweg overgaat in een Bildungsroman. Juist door dit aspect heeft 

Of human bondage het meeste verwant met de laatste en uitvoerigst besproken roman, Youth van 

J. M. Coetzee. In beide romans wordt tegenover de mythe de werkelijkheid geplaatst en in 

beide gevallen is die tegenstelling ontnuchterend – voor zowel de personages als de lezer. Het 

realistische karakter van Of human bondage is eveneens een reden geweest deze roman te 

bespreken, boven bijvoorbeeld Dickens’ David Copperfield of Flauberts L’ éducation sentimentale. 

De eerstgenoemde is wat betreft plotontwikkeling uitsluitend een Bildungsroman en Dickens 

gaat in deze roman (vreemd genoeg) nauwelijks in op de ontwikkeling van Copperfield als 

schrijver en nog minder op het ‘wezen’ van de kunst. Een esthetica bevat David Copperfield niet 

expliciet. Gustave Flaubert schiep met Frédéric Moreau evenmin een typisch personage van 

een Künstlerroman. Moreau is juist een oppervlakkige burgerman, die leeft naar de conventies 

van zijn tijd. Hij spreekt in de plattitudes die Flaubert ‘idées reçues’ noemde (naar het 

gelijknamige woordenboek dat hij samenstelde). De maîtresses die hij erop na probeert te 

houden hebben niets met zijn spaarzame dromerijen over schrijverschap of intellectualisme te 

maken, maar juist met een sociale dwang die mannen uit zijn klasse ondervinden. Er lijken 

twee soorten Künstlerromans te zijn binnen het realisme. Beide soorten ontkennen de 

realiteitszin van de romantische kunstenaarsmythe. Het onderscheidende is dat de ene soort 

deze mythe geen enkele rol laat spelen, waar de andere deze juist ontmaskert door haar 

expliciet te benoemen binnen een realistische setting. Tot de laatste kan Of human bondage 

gerekend worden. Tot de eerste onder andere de genoemde werken van Flaubert en Dickens. 

Dit blijkt onder meer uit de wijze waarop Dickens zijn Copperfield als kunstenaar portretteert: 

als een harde werker, een vakman. Irine Simon karakteriseert dit in haar artikel ‘David 

Copperfield: a Künstlerroman?’ als volgt: “Obviously David does not believe that art is a lucky 

hit, and his references to hard work may be viewed as a restatement of the need for the artist to 

train himself for his task rather than rely on his natural gifts alone.”
44
 Van de conflictsituatie die 

uitgangspunt vormt voor dit onderzoek is bij Dickens derhalve geen sprake.  
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1.3 Conclusie 

 

De Bildungsroman en de Künstlerroman hebben een gemeenschappelijke thematiek, maar ze 

verschillen in de uiteindelijke uitwerking daarvan. Dit geeft reden om te spreken van genre en 

subgenre, maar rechtvaardigt uiteraard ook een afzonderlijke bestudering. De overeenkomstige 

thematiek komt voort uit een toenemende belangstelling in het westerse denken voor de mens 

en zijn specifieke, bijzondere talenten en mogelijkheden. Meer nog dan vergelijkbare genres, 

zoals de Erziehungsroman, staat in de Bildungsromans het individu centraal. Onder andere de 

literatuurwetenschappers Jürgen Jacobs en Franco Moretti hebben erop gewezen dat die 

belangstelling voor de mens verband houdt met een toenemende individualisering van de 

westerse maatschappij. In de Bildungsroman en de Künstlerroman wordt die individualisering 

tot uiting gebracht in een conflict waarin het volwassen wordende individu zich geplaatst weet 

als hij zich tegelijkertijd persoonlijk wil ontplooien en zich naar de regels en codes van de 

gemeenschap dient te voegen. In de eerste Bildungsromans wordt dit conflict opgelost doordat 

de hoofdpersoon een compromis zoekt voor zichzelf, zodat hij genoegen kan nemen. In ruil 

voor een minder sterke individuele ontwikkeling en levenswijze krijgt hij de zekerheid en 

bescherming van een burgerlijk bestaan terug. In latere Bildungsromans is er steeds minder 

sprake van een dergelijk compromis. De protagonisten verlangen nu naar een andere 

maatschappelijke positie dan bijvoorbeeld afkomst voor hen bepaald heeft. In plaats van het 

compromis komt dan vaak een zekere acceptatie van een ongewenste rol in de samenleving. 

De Künstlerroman verschilt ten opzichte van beide plotontwikkelingen doordat de protagonist 

in het geheel niet meer een plaats binnen de gemeenschap wil hebben. Zijn leven wordt 

gedomineerd door het romantische ideaalbeeld van de kunstenaar, waarbinnen het individu 

verheerlijkt wordt en het burgerlijk leven als minderwaardig wordt voorgesteld.  
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Hoofdstuk 2 

De Künstlerroman 

 

In de film Eroica hoort de oude Joseph Haydn met een enigszins getergde blik het slotdeel van 

Beethovens derde symfonie aan. Gevraagd naar zijn mening zegt de componist: “He has done 

something no other composer has attempted. He has placed himself at the centre of his work. 

[…] The artist as hero… Quite new. Quite new. Everything is different from today.” Deze 

scène vormt een fraaie illustratie bij het romantische denken over kunst en kunstenaarschap. 

De makers van de film hebben in deze woorden Beethovens oorspronkelijkheid, 

vernieuwingsdrang, genialiteit en authenticiteit samengebracht. In de film is het ook een 

opvallend moment, omdat nog voordat Beethoven het voorblad van de symfonie, met daarop 

Napoleons naam, verfrommelt en woest weggooit (overdadige dramatiek is de film niet 

vreemd), hij bij monde van de classicist Haydn al uitgeroepen wordt tot de echte held van het 

muziekstuk, en daarmee tot een romantische kunstenaar par excellence.  

 

De oude, vermoeide Haydn versus de jonge, gepassioneerde Beethoven, dat beeld markeert de 

breuk tussen het Classicisme en de Romantiek. Maar de hierboven genoemde kernbegrippen 

van de Romantiek, zoals de autonomie van de kunst en de geniecultus, zijn diepgeworteld in 

de eeuwen voorafgaand aan deze periode. De werkelijke breuk vond dan ook veel eerder 

plaats: met de Renaissance. Zo bezien is het geenszins verwonderlijk dat Ludwig Tieck zijn 

zeer romantische roman Franz Sternbalds Wanderungen situeerde op het breukvlak tussen 

Middeleeuwen en Renaissance. Het conflict tussen het artistieke individu en de burgerlijke 

samenleving dat zich in Tiecks roman ontwikkelt, en elke latere Künstlerroman zal 

kenmerken, is historisch accuraat. Meer nog: de problematische verhouding tussen 

kunst(enaar) en burgerij is niet alleen gebaseerd op bepaalde kunsttheorieën, maar vindt zijn 

oorsprong in een veranderende rol van de kunst binnen de maatschappij.  

 

In de Middeleeuwen was de kunstenaar niet veel meer dan een ambachtsman die in opdracht 

van meestal de adel werkte. Zijn kunst werd niet gezien als een bijzondere individuele 

prestatie, maar als een bijdrage aan de samenleving. Vanaf de vijftiende eeuw blijft de kunst 

weliswaar een ambacht, ze is wel op een andere manier georganiseerd. De opkomst van de 

steden, het einde van het feodale systeem, de toenemende invloed en rijkdom van burgers 

(koopmannen) hebben ook voor de kunst grote gevolgen, waarvan de oprichting van gildes de 
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belangrijkste is. Door deze gildes kreeg de kunstenaar meer ruimte te experimenteren en er 

ontstonden lokale en zelfs persoonlijke stijlen. Doordat de nieuwe geldschieters eer en roem 

aan de voor hen werkende kunstenaars ontleenden, kregen de laatste zelf ook meer naam en 

faam. Bovendien namen de mecenassen geen genoegen meer met alleen maar vakmanschap, ze 

verlangden ook individuelere, meer specifieke vaardigheden van hun kunstenaars.
45
 Mede 

daardoor kon het accent op de ‘imitatio’ tijdens de latere Renaissance verschuiven naar de 

‘inventio’, naar vernieuwende elementen in kunstwerken. Hans Börg schrijft in Zum 

Geniebegriff: “Man entdeckt das Genie und sieht im Kunstwerk die Schöpfung der 

selbstherrlichen Persönlichkeit. Das neuentdeckte Genie steht nicht nur über der Tradition 

und den geltenden Regeln, sondern auch über seinem Werk.”
46
 Al moet hierbij worden 

opgemerkt dat het woord ‘genie’ nog sterk de betekenis had van een meester in een bepaald 

vak.
47
 De toenemende individualiteit binnen de gildes leidt vervolgens weer tot verzet tegen 

dit systeem, dat al te bevoogdend zou zijn. Misschien wel het invloedrijkst voor de verering 

van de kunstenaar als persoonlijkheid is het wereldberoemde Vite van Vasari. In dit boek 

beschreef Vasari als eerste niet zozeer de kunstwerken, maar de biografieën van kunstenaars. 

Sven Lütticken schrijft over Vasari’s werkwijze:  

 

Eén van de topoi in de levensbeschrijvingen van kunstenaars betreft de 

aangeboren aard van de genialiteit. Creativiteit is een goddelijke gift. […] 

De wonderbaarlijke manifestatie van het genie op jeugdige leeftijd is een 

thema dat met ingang van de Renaissance ook in vele andere 

levensbeschrijvingen van kunstenaars terugkomt.
48
 

 

Voor de positie van de kunstenaar binnen de maatschappij heeft de geschetste ontwikkeling 

uiteindelijk grote gevolgen. Enerzijds wordt de kunst buiten de traditionele instituties, zoals de 

kerk, gehaald en doet ze op bredere schaal haar intrede in de publieke ruimte. De kunst komt 

op zichzelf te staan. Hier ligt de basis voor de uitzonderingspositie die de kunst pas met de 

Romantiek definitief zal krijgen. Tegelijk met de eerste vormen van autonomie wordt de 

kunst namelijk afhankelijk van de waardering en (financiële) steun van het publiek, de burgerij. 

De individuele (geniale) expressie kan, paradoxaal genoeg, alleen als geniaal worden 
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beschouwd als het publiek (mecenassen, critici, ook musea etc.) het werk en de kunstenaar als 

geniaal bestempelt. De geniecultus is dan ook een publiek, in zekere zin burgerlijk verschijnsel. 

Dat bevestigt de neoclassicistische kunstcriticus Castelvetro als hij een psychologische reden 

geeft voor de verering van het genie. In The interpretations of art vat Peter Borndedal 

Castelvetro’s mening samen: “First, people perceive skills in the poets which they lack 

themselves. […] Secondly, because this superstition among people flatters the vainglorious 

poets, they understand how to nourish it by making it appear as if they actually utter their 

poems in a state of mind inspired by the gods.”
49
 Deze woorden vormen ook een 

demystificering van het genie, en een dergelijke nuchtere visie op de kunst blijft tot en met de 

Verlichting sterk vertegenwoordigd in het denken over kunst. Belangrijke vertegenwoordigers 

van de Verlichting blijven echter vasthouden aan de uitzonderlijkheid van de kunstenaar. 

Diderot, bijvoorbeeld, verklaart dat het genie zich van de mensen onderscheidt, zoals de mens 

van de dieren en richt zich tegelijk ook tegen de opvatting dat de kunstenaar enkel de 

Klassieken moet imiteren.
50
 Maar het verlichte genie heeft buiten zijn uitzonderlijkheid weinig 

gemeen met de romantische kunstenaar. Want de eis aan de kunstenaar om volgens de juiste 

regels te werk te gaan blijft. Helderheid, rationaliteit en ook pragmatisme moeten de kunst 

kenmerken. Het genie blijft binnen deze regels, maar doet dit op een zeldzaam voortreffelijke 

wijze. De rationaliteit en navolging van regels duidt, volgens de Verlichtingsidealen, op 

volwassenheid en geciviliseerdheid. Vanuit de latere, dominant geworden, romantische 

opvattingen is hier sprake van een merkwaardige paradox: de kunstenaar is uitzonderlijk, niet 

door het tegenovergestelde te zijn, maar juist door het universele en ook het burgerlijke in 

overtreffende trap te bevestigen. Wat dit betreft is de Romantiek zeker ook een 

tegenbeweging van de Verlichting, want de romanticus betoont zich juist sterk antiburgerlijk. 

De geniecultus blijft bestaan, alsook de aparte status van de kunst, maar hij verdiept zich tot 

een haast onoverkomelijke kloof. Echter niet tussen mens en kunstenaar, maar tussen individu 

en samenleving. De Künstlerroman, waarin de uitzonderlijkheid van de kunstenaar vanuit 

romantisch perspectief voorgesteld wordt, getuigt van die ontwikkeling.  

 

De verhouding tussen kunst en maatschappij, het conflict tussen het artistieke en het 

burgerlijke, vormt het belangrijkste thema van de Künstlerroman. Elke kunstenaar, ook als hij 

zich van een dergelijk problematiek niet bewust is, moet zichzelf en zijn kunst een bepaalde 

positie toekennen in de maatschappij. De Künstlerroman als Bildungsroman is een verslag van 
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de ontwikkeling naar zo’n positie toe. De thematiek richt zich in de meeste Künstlerromans op 

een aantal deelthema’s waarin het conflict gestalte krijgt. In dit hoofdstuk worden er drie 

uitgelicht, aan de hand van evenzoveel romans. Allereerst is er het leven zelf, dat is de 

verhouding van de protagonist tegenover zijn medemensen en de maatschappelijke instituties. 

Vervolgens is er de kunst, waarin de ideeën over kunst van de hoofdpersoon zelf en het 

weerwerk daarop van andere personages het conflict verdiepen. Tot slot is er de vrouw, die in 

de Künstlerromans een belangrijke symboolfunctie bekleedt. De vrouw kan symbool zijn van 

het burgerlijke, als huwelijkskandidaat, maar ook symbool staan voor het antiburgerlijke en 

artistieke, als minnares of hoer. In beide vrouwtypen kan de muze vertegenwoordigd zijn, de 

vrouw die de kunstenaar tot inspiratie is. De vrouw is met recht een symbool, in haar is alle 

thematiek verenigd.  

 

2.1 Het leven: burgerij versus kunstenaarschap 

 

Nog geen twee hoofdstukken gevorderd, of Ludwig Tieck zondert zijn Franz Sternbald al 

definitief af van de wereld om hem heen. Voor Sternbald, anders dan zijn voorganger Wilhelm 

Meister, staat vast dat de kunst in zijn leven bepalend zal zijn en het sterkst zijn eigen identiteit 

zal bepalen. Bij Meister bestaat weliswaar de wens om toneelschrijver en -speler te worden, 

maar dat zou voor hem altijd een onderdeel van zijn leven zijn geweest, nooit het 

allesbepalende. Sternbald denkt, nauwelijks een dag op pad, al aan de vele mensen die hij is 

tegengekomen en hoe weinig er van hen weet zullen hebben van Albrecht Dürer (Sternbalds 

leermeester) en diens werk. “Ich kann es nicht einsehn, wie man so fortleben könnte, so 

einsam und verlassen: und doch treibt jeder emsig sein Geschäft, und es ist gut, daß es so ist 

und so sein muß.”
51
 Deze gedachte is nauwelijks op zijn ervaring gestoeld, voor de 

beschrijving van wie Franz is tegengekomen, heeft Tieck slechts drie regels nodig gehad en 

woorden lijkt Sternbald niet met deze mensen gewisseld te hebben. Hij is aan ze voorbijgegaan 

en toch heeft hij zijn oordeel klaar. De romanticus Franz – het is een anachronistisch 

personage – begrijpt niet hoe men (de burgerij) zonder kunst kan leven. Sternbald beschrijft 

dat leven zelfs als ‘eenzaam en verlaten’, terwijl hij toch de enkeling, de eenzame is. Kunst 

biedt blijkbaar beter en belangrijker gezelschap dan vrienden die hij kan opdoen door een 

sociaal en arbeidzaam leven te leiden. Tegelijkertijd vormen die filisters, om in romantische 

termen te spreken, een idyllisch plaatje en is het goed dat hun ijverige arbeid is als ze is. Groter 

kan de kloof niet worden tussen kunstenaar en burger. Kleiner wordt ze evenmin. De wereld 
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wordt door Franz niet bezien vanuit de tegenstelling tussen kind en volwassene (zoals in de 

Bildungsroman), maar tussen kunst(enaarschap) en klootjesvolk. Het is geen wereld waartoe hij 

moet gaan behoren, integendeel, hij moet leren er op een afstand – met kunstenaarsogen – 

naar te kijken. In zijn eerste brief tijdens de reis schrijft hij dan ook aan zijn vriend Sebastian 

over ‘dem Wirrwarr der gewöhnlichen Welthändel’ waarin zij zich zo snel laten verstrikken. 

Franz wil dat leven vermijden en streeft naar een ‘seligen Frieden’, die nodig zou zijn om van 

kunst te kunnen genieten en bevrijd te kunnen worden van de verwardheid die het alledaagse 

met zich meebrengt (19). Dat neemt niet weg dat de kunstenaar zich tussen de eenvoudige 

lieden moet begeven, een opmerking waaruit opnieuw blijkt dat Franz (en met hem ook de 

romantici) het volk wil schilderen zoals een landschap: een idyllisch en bewonderend portret, 

waarbij de kunstenaar nadrukkelijk de toeschouwer, de buitenstaander blijft.  

 

Een geheel andere benadering dan het arme volk verdient de gegoede middenklasse, wat blijkt 

als Franz een brief van Dürer aan de welgestelde koopman Zeuner bezorgt. Hij bemerkt dat in 

deze kringen ‘das Geld das einzige sei, was man achte und schätze’ (23). Zeuner vraagt Franz 

bij hem te komen werken, zodat Franz geld kan verdienen en een goed leven kan gaan leiden. 

“Wenn ihr auch ein großer Meister werdet, so führt Ihr doch immer ein kümmerliches und 

höchst armseliges Leben. Ihr habt ja das Beispiel an Eurem Lehrer” (24). Deze verwijzing naar 

Albrecht Dürer wordt Franz teveel, verontwaardigd en met stemverheffing wijst hij het 

voorstel af, met tranen in de ogen drukt hij die avond het portret van Dürer tegen zijn lippen. 

En verwenst de wereld en haar opvattingen. Deze ontmoeting brengt nog een opvallende 

tegenstelling aan het licht tussen Goethe (en het klassieke kunstideaal) en de romantici als 

Tieck. Want met de afwijzing van een leven in loondienst lijkt Franz tegelijk ook een 

kunstenaarsleven uit te sluiten waarin schilderen in opdracht, dus voor geld, de hoofdzaak 

vormt. Tegen de kunst als beroep staat voor hem de roeping tot kunstenaar. Deze tegenstelling 

tussen de ‘freischwebende’ kunstenaar en de eenvoudige ziel die zijn brood in het zweet des 

aanschijns verdient, wordt verscherpt weergegeven als Franz op bezoek gaat in het kleine 

dorpje waar zijn pleegouders wonen. Zijn moeder dringt er bij hem op aan om boer te 

worden, maar Franz repliceert: “Ich denke an meinen Erwerb (broodwinning) niemals, wenn 

ich an die Kunst denke […]” (35). En de kunst is vrijwel het enige waar Franz aan denkt.  

 

Ondanks deze vasthoudendheid aan zijn droombestaan blijft Franz niet van twijfel verstoken. 

De tijd waarin de roman zich afspeelt, wordt in Franz’ onzekere, zoekende houding 

gesymboliseerd. Als leerling van Albrecht Dürer is Franz vertrouwd met de middeleeuwse 
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kunstpraktijk, maar met zijn reis naar Italië neemt hij daar steeds meer afstand van. Ludwig 

Tieck bouwt op deze manier aan de nieuwe, maar problematische verhouding tussen kunst en 

maatschappij. In een brief aan Sebastian vraagt Franz zich af of hij in een ‘labyrint’ 

terechtgekomen is en waarom hij toch niet net als de andere mensen een ‘eenvoudige 

levenswandel’ kan hebben (50). Hij twijfelt of de kunst wel toereikend zal zijn om hem 

gelukkig te maken, maar geeft in de volgende alinea’s meteen weer af op de gewone lieden die 

zo vol zijn met alledaagse beslommeringen en kleinzieligheden. Zij zullen nooit het hart 

hebben ‘die Kunst und Poesie, den Himmel und die Natur als etwas Göttliches anzusehen’ 

(51). Zonder kunst zit men vast in het aardse slijk, met de kunst (en de ware kunstenaarsziel) 

ontstaat het verlangen naar een eenvoudig, buitenmaatschappelijk leven. Deze tegenstelling 

blijkt uiteindelijk onoplosbaar en verschilt sterk van het plot van een Bildungsroman. De 

klassieke Bildungsheld bereikt het geluk door uiteindelijk een compromis te vinden tussen 

individu en samenleving. Franz keert zich echter in directe bewoordingen tegen zo’n 

levenshouding, en daarmee ook tegen de volwassenheid: “Ich sehe wohl alles anders an, wenn 

ich älter werde, aber ich wünsche es nicht.” En nog duidelijker, in dezelfde brief aan zijn 

vriend:  

 

Viele suchen schon gar nicht mehr, und diese sind die Unglücklichsten, 

denn sie haben die Kunst zu leben verlernt, da das Leben nur darin besteht, 

immer wieder zu hoffen, immer zu suchen; der Augenblick, wenn wir dies 

aufgeben, sollte er Augenblick unsers Tode sein. […] Ich will daher immer 

suchen und erwarten, […] weil dieser Wahnsinn das Schönste Leben ist 

(51-52).  

 

Franz begon zijn brief met twijfels over zijn kunstenaarsbestaan, maar na een ‘beschouwing’ 

over hen die voor kunst niet ontvankelijk zijn, zegt hij niets anders te willen dan de waanzin 

van het voortdurend zoeken, hopen en verwachten. Het hemelse geluk (een leven in dienst 

van de kunst) is een onhaalbare factor, maar het nastreven meer waard dan de aardse 

tevredenheid van de burger.  

 

In een niet aflatende reeks, ook voor de Bildungsroman kenmerkende, momenten van 

onzekerheid en vertwijfeling (‘ich führe ein verlorenes Leben in mir’) verandert er niets aan 

Franz’ idealen. Zelfs een periode waarin hij zich laat meevoeren door nieuwe vrienden in een 

leven waarin de kunst een ondergeschikte rol speelt, blijft de kunst het centrum van zijn 
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denken. Deze karaktereigenschap zou ertoe moeten leiden, als gezegd, dat een oplossing, een 

compromis zoals in de Bildungsroman, onmogelijk wordt. Het probleem doet zich echter voor 

dat Sternbald een onvoltooide roman is, wat een interpretatie van de roman als een 

samenhangend, evenwichtig geheel vanzelfsprekend onmogelijk maakt. De essentiële vraag of 

Sternbald zijn aspiraties kan waarmaken blijft onbeantwoord. De ‘innere Trieb zur Kunst’ die 

zijn hele wezen bepaalt, zondert hem af van de wereld die keer op keer, voor zijn gevoel, blijk 

geeft van de kunst verstoken te zijn en vaak ook te willen zijn. Het ‘laatste’ hoofdstuk dat de 

roman heeft, lijkt in eerste instantie nog wel duidelijkheid te verschaffen. Sternbald neemt 

daarin afstand van wat hij ziet als een lichtzinnigheid die zijn leven is binnengekomen en hij 

besluit zich weer volledig aan de kunst te wijden. Zijn vrienden, onderdeel van die 

lichtzinnigheid, betreuren dit besluit, maar ‘Franz empfand die Leerheit dieses Menschen’ 

(258).  

 

Het vervolg van dit hoofdstuk heeft echter een tamelijk onbegrijpelijke en vooral abrupte 

wending in petto. Franz bezorgt daarin nog een brief van een gravin, en zodoende ontmoet hij 

de vrouw van zijn dromen. De roman eindigt met een extatische uitbarsting van geluk, door 

Franz verwoord in een gedicht. Het is een uiterst wankelmoedig einde, dat Franz’ terugkeer 

naar de kunst naar de achtergrond verdringt. Ook het later toegevoegde nawoord, waarin 

Tieck het aanvankelijk voorziene einde van de roman heeft omschreven, maakt geen melding 

van Franz als kunstenaar. Tieck schrijft enkel over de blijvende verbintenis tussen Franz en 

diens geliefde, een hereniging met zijn echte vader en de daaraan verbonden ontdekking dat 

de tijdens de reis opgedane vriend Ludovico zijn broer blijkt te zijn. Tot besluit concludeert 

Tieck: ‘Alle sind glücklich’.
52
  

 

De gespletenheid van de romantische kunstenaar keert ook terug in Novalis’ Heinrich von 

Ofterdingen. Het zesde hoofdstuk van het eerste deel begint met een beschouwing over twee 

verschillende soorten mensen, helden en dichters. De eerste zijn tot handelen, tot werken 

geboren en ‘Ihre Seele darf keine in sich gekehrte Zuschauerin’. De dichters zijn zeldzame, 

vrije mensen die op aarde reeds een hemelse rust bezitten, naar binnen zijn gekeerd en grote 

gebeurtenissen zullen hen verstoren. “Heinrich war von Natur zum Dichter geboren.”
53
 Het 

kunstenaarschap is een roeping, van de natuur of God ingegeven. Dat beeld, zo helder 

verwoord door Novalis, staat ook de protagonist van Of human bondage, de Künstlerroman van 
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William Somerset Maugham, voor ogen. Deze Philip Carey is een nazaat van Sternbald en 

Ofterdingen, die echter niet alleen van karakter een zonderling is, maar zelfs afwijkt door zijn 

lichamelijke gebrek. Carey is een buitenbeentje en dit Nederlandse woord maakt de typering 

nog ironischer dan de wereldvreemdheid van Carey al is: hij is geboren met een klompvoet. 

De gezonde jongens met de relatief vele sociale contacten die Franz Sternbald en Heinrich von 

Ofterdingen ondanks hun uitzonderlijke geestesgesteldheid toch nog zijn, maken in de latere 

Künstlerromans plaats voor wereldvreemde eenlingen. Dan wordt ook een wat meer kritische 

houding ten opzichte van het romantische kunstenaarsbeeld ingenomen, zonder het overigens 

echt te ondermijnen. De verlegenheid en het onbeholpen sociale gedrag nemen, onder andere 

in Of human bondage, zorgwekkende vormen aan en belemmeren nadrukkelijk een goede 

omgang van de aspirant-kunstenaar met zijn medemensen. Daarmee verandert ook de houding 

van de mensen om hen heen. Ze worden op jonge leeftijd gepest of krijgen meewarige 

blikken en opmerkingen van familieleden en anderen, kortom, ze worden door de 

buitenwereld in hun anders-zijn bevestigd. Zowel Maughams Philip Carey als Joyces Stephen 

Dedalus moeten treiterijen ondergaan op de kostschool en beiden ontwikkelen in reactie 

daarop een superioriteitsgevoel ten opzichte van de medeleerlingen. Door hun belezenheid 

bezitten ze kennis die geen van de anderen heeft, maar het maakt ze eenzamer dan ze al zijn, 

de medeleerlingen zijn immers te stom om iets van de boekenwijsheid te begrijpen.  

 

De hoofdpersonen van de Künstlerromans zijn overgevoelige, nauwelijks sociaalvaardige 

buitenbeentjes, die zich van jongs af aan al bewust zijn van hun afwijkend gedrag en 

voorkomen. Dat zij als kunstenaar buiten de maatschappij zullen staan lijkt dan ook vooral te 

wijten aan hun karakter, niet aan hun opvattingen. Maar wat is de reden om deze personages 

die karakterologische uitzonderingspositie te geven? Van James Joyce is bekend dat hij, in 

tegenstelling tot Stephen Dedalus uit A portrait of the artist as a young man, goed was in sport en 

met plezier deel uitmaakte van allerlei gezelschappen en bijeenkomsten.
54
 Ondanks het sterk 

autobiografische karakter van A portrait heeft Joyce het traditionele beeld van de ‘Künstler’ ook 

in zijn roman laten bestaan. Volgens Dedalus zelf zal hij slagen in zijn missie “to live, to err, to 

fall, to triumph, to recreate life out of life!”
55
 De afwijzing van het leven betekent voor 

Dedalus de toegang tot een nieuw leven. In een aantal stappen neemt hij afstand van zijn 

familie, het katholicisme, vriendschap en het vaderland. Met het vertrek uit Ierland is Dedalus’ 

onthechting voltooid, alle sociale banden zijn doorgebroken. Pas dan is hij in staat leven te 
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scheppen uit het leven zelf. Maurice Beebe stelde dan ook dat het innerlijk conflict tussen het 

sociale en artistieke wordt opgelost, ook in A portrait. Beebe baseert zich hiervoor op de 

biografische gegevens van Joyce, die Dedalus zijn eigen artistieke visie zou hebben meegeven 

en veel minder diens ‘menselijke natuur’. Wat overblijft is James Joyce behoudens diens eigen 

karakter en uiterlijke kenmerken, en een versterkte typering van Joyce als kunstenaar. Dedalus 

is daardoor de stereotype kunstenaar, maar niet minder een echte kunstenaar. Het enige dat 

daarop wijst is de roman zelf, en dus de mate waarin Dedalus staat voor Joyce zelf. Het 

autobiografische valt, nogmaals, niet te ontkennen. Maar de conclusie van Beebe gaat toch te 

ver. De ontwikkeling van Dedalus stopt op het moment dat hij naar Parijs gaat. Of het 

ontbinden van alle mogelijke sociale verbanden zal resulteren in creativiteit, of dat Dedalus, als 

Icarus, boven het Kanaal de zon te dicht heeft genaderd en in zee ten onder zal gaan, blijft de 

vraag.   

2.2 Kunst: inspiratie versus ambacht 

 

Kijkend naar de ‘Mona Lisa’ citeert Philip Carey, de hoofdpersoon van Of human bondage, 

enkele woorden over dit schilderij van Walter Pater. Een studiegenote reageert: “That’s all 

literature […] you must get away from that.” Enige tijd later sleept Philip een oude vriend mee 

naar het museum. Als deze ook het beroemde doek wil zien, zegt Philip: “Oh, my dear fellow, 

it’s only literature”.
56
  

 

Philip Carey is naar Parijs gegaan om zijn droom om kunstenaar te worden te verwezenlijken. 

Het is een tweede poging – eerder beproefde hij zijn geluk in Duitsland – om zijn achtergrond 

en thuisland te verlaten. Somerset Maugham schetst bepaald geen rooskleurig beeld van Carey 

en zijn medestudenten. Ze zijn een stelletje leeghoofden die geen flauw benul hebben waar ze 

mee bezig zijn. De techniek van het schilderen verachten ze, het liefst verdoen ze hun tijd in 

cafés en praten ze vooral elkaar en bekende critici of kunstenaars na. In weerwil van het 

romantische ideaal dat ze allen nastreven, komt er onder de jonge kunststudenten geen 

oorspronkelijk figuur voor. De verteller merkt over Philips gedrag in het museum op: “He 

used the jargon of the studios with overpowering effect” (331). Wat de studenten misschien 

wel het meest ontbreekt, is een gemeenschappelijk criterium om kunst, ook die van elkaar, te 

beoordelen. In de roman komt een passage voor waarin de ene student het werk van de ander 

waardeert. ‘The modelling’s jolly good’, ‘it’s very well drawn’ en ‘the values are all right’. 
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Maar als de laatste zich verblijd toont over het positieve oordeel, geeft de eerste alsnog te 

kennen dat hij er niets aan vindt: “I don’t think it’s of the smallest importance” (364). 

Technisch heeft de student goed werk geleverd, maar dat is niet goed genoeg. Het werk mist 

‘passion and emotion’, het lijkt in niets op de kunst van El Greco, de schilder die de student op 

dat moment toevallig adoreert. Maar wat precies ontbreekt, wat er buiten de techniek moet 

zijn, daar weet geen van allen de vinger op te leggen. Ze kunnen hooguit verwijzen naar 

andere schilders, en beseffen tegelijkertijd dat imitatie van die kunstenaars ook niet goed 

genoeg zal zijn. Met een hoofd vol ideeën en idealen ontbreekt het de studenten maar al te 

vaak aan een echte kunstopvatting. Wat hen drijft tot het kunstenaarschap heeft uiteindelijk 

niets met kunst te maken. Ze willen het leven van de kunstenaar leven, zijn vrijheid en 

onafhankelijkheid hebben, ze willen minnaressen en de bewondering van hen die ze 

minachten, het gepeupel. De kunst zelf lijkt echter bijzaak, een schilderij is iets dat ze in een 

moment van inspiratie als vanzelfsprekend uit hun handen tevoorschijn zullen toveren. Hard 

werken en technische vaardigheden, de weg tot kunstenaarschap van Sternbalds leermeester 

Albrecht Dürer maakt geen onderdeel uit van hun instelling. “He [Philip, DvdL] had learned 

to despise technical dexterity. The important thing was to feel in terms of paint” (364). Maar 

hoe voel je in termen van verf? Al hun gewichtigdoenerij en hun parmantigheid verhult op 

slechte wijze dat Carey en zijn medestudenten diep van binnen hoogst onzeker zijn over hun 

vaardigheden en hun toekomst als kunstenaar.  

 

Of human bondage is realistischer van stijl dan Tiecks Sternbald en minder experimenteel dan 

Joyces Portrait. Over kunst wordt in deze drie romans echter op een vergelijkbare wijze 

gesproken door de hoofdpersonen. Kunst wordt bezien vanuit de autonomiegedachte, vanuit 

de onzekere, aparte status die de kunst is gaan innemen in de samenleving. Dat betekent ten 

eerste dat over kunst op een filosofische wijze gesproken wordt, en niet wordt ingegaan op de 

specifieke eisen waaraan een kunstwerk moet voldoen. Niet de kunst in concrete, maar in 

abstracte zin staat centraal, namelijk de algemene beschouwing van het fenomeen kunst. Ten 

tweede wordt elk financieel gewin de kunst én kunstenaar onwaardig geacht. Het ideaal dat 

nagestreefd wordt, houdt in dat de autonome kunstenaar vanuit een innerlijke noodzaak 

creëert en alleen daaraan ontleent een kunstwerk zijn bestaansrecht. Geen van de ‘Künstlers’ 

ziet een kunstwerk op enigerlei wijze als een economisch product. Dat was het nog wel voor 

de middeleeuwse schilders in Franz Sternbalds Wanderungen, maar de financiële aspecten werden 

door Sternbald zelf al afgewezen. Ook in Goethes Meister speelde geld een belangrijke rol, 

maar als een vanzelfsprekend en nuttig middel. Zo is het voor Meister de normaalste zaak dat 
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hij voor zijn toneelstukken geld moet zoeken. Ludwig Tieck daarentegen liet zijn Sternbald 

zelfs niet nadenken over de bekostiging van zijn reis naar Italië. Geld zou de romantische idylle 

maar verstoren. In Of human bondage is geld weer wel nadrukkelijk aanwezig, maar dan vooral 

doordat het er niet mag zijn, doordat het voor de kunstenaar geen rol mag spelen. Dat lijkt een 

pragmatische kwestie, maar als gezegd, het is direct verbonden aan de autonomiegedachte. De 

autonomie van de kunst, opgevat in een meer sociologische zin, is ontstaan doordat de band 

tussen opdrachtgevers/mecenassen en de kunstenaar werd doorbroken. Een kunstwerk moest 

daardoor wel veel meer een product worden dan ooit, omdat de verspreiding ervan afhankelijk 

was van de goedwil van het publiek. Kunst trad toe tot de vrije markt. Dit leidde niet alleen 

tot verschillen in praktische, financiële zin. De ontwikkeling vroeg ook om een herdefiniëring 

van de kunst. Frank Vande Veire merkt in zijn boek Als in een donkere spiegel, dat gaat over de 

kunst in de filosofie, op: 

 

[J]uist doordat de kunst als praktijk niet langer a priori maatschappelijk 

gelegitimeerd was, kon de filosofische vraag naar wat kunst eigenlijk is in al 

haar scherpte opduiken. Het moderne denken over kunst is dan ook altijd 

meteen een reflectie over haar moderniteit geweest, namelijk een vraag naar 

de eigen aard van een praktijk waarvan niet allen de betekenis maar zelfs het 

bestaansrecht onduidelijk was geworden, zowel voor de gemeenschap als 

voor de kunstenaar.
57
 

 

Kunst moest een product zijn, maar tegelijkertijd werd kunst, vanaf de Romantiek, een haast 

metafysisch of religieus verschijnsel. De protagonisten van de Künstlerromans zijn vol van deze 

filosofische reflectie en houden zich niet bezig met de technische aspecten. Franz Sternbald 

komt zelfs alleen dan over kunst te spreken als hij uitgedaagd wordt door het verwijt dat kunst 

nutteloos en overbodig is. In zijn verdedigingsredes, soms pagina’s lang, gaat Sternbald vrijwel 

nooit in op kunstwerken zelf, hij beoordeelt of analyseert zelden. Wel kent hij met verve de 

kunst een plaats boven het alledaagse toe. Wat de martelaar met zijn dood bezegelt, zegt hij 

ergens, en de held met opofferingsgezindheid, bewerkstelligt de schilder met zijn verf. “Es ist 

der himmlische Strahl, der diesen Geistern nicht die müßige Ruhe erlaubt, sondern sie zu 

einer glänzenden Tätigkeit weckt.”
58
 In een apologie van meerdere pagina’s verbindt Sternbald 

vervolgens de kunst direct aan het religieuze. Het is sommigen, verwijst hij naar kunstenaars, 
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gegund „das Göttliche zu erreichen, und uns wie durch himmlische Offenbarung mitzuteilen“ 

(117). De boodschap is even hoogdravend als helder. Tegenover het materiele, het aardse 

leven staat de kunst en het goddelijke. De religie is hierin voor Sternbald evenzeer een weg 

naar vrijheid als de kunst. Sabrina Hausdörfer ziet in Rebellion im Kunstschein zelfs een 

verwijzing in de reis van Sternbald naar Jezus Christus. Driemaal wordt Sternbald nadrukkelijk 

gevraagd de kunst op te geven, ziedaar de drie verzoekingen van Jezus. Alle drie de keren is de 

keuze ofwel de maatschappij, ofwel de kunst. De vergelijking van Hausdörfer is daarom niet 

zonder betekenis. “Religion [ist] für Sternbald das Symbol von Freiheit, die aus 

gesellschaftlichen Zwängen herausführt in das ‘wundervolle Land’ der ‘goldenen Zeit’.”
59
 

Religie en kunst worden aan elkaar gelijkgesteld, ze bieden allebei een weg naar vrijheid. 

Kunst is net zo onmisbaar als religie: je kan er weliswaar niet van eten, maar het bezit verschaft 

daarentegen geestelijke rijkdom en het is in staat de blik op het goddelijke te richten. Dat 

Sternbald de eenheid tussen religie en kunst ter sprake brengt in zijn apologieën van de kunst, 

is evenmin zonder betekenis. De romantische ‘Kunstreligion’, is de conclusie op basis van 

Franz Sternbalds Wanderungen, komt voort uit de noodzaak de kunst te verdedigen nu ze is 

losgemaakt van de alledaagse, maatschappelijke functie en positie. Wat in het aardse geen nut 

meer heeft, heeft nu betekenis als verwijzing naar het hemelse.  

 

Of human bondage is weliswaar een veel minder programmatische roman dan Franz Sternbalds 

Wanderungen, Somerset Maugham maakt met zijn portret van Philip Carey hetzelfde duidelijk 

als Tieck met de redevoeringen van Sternbald. Maar de realist Maugham doet meer. De 

afstandelijkere positie die hij ten opzichte van zijn held inneemt, veroorlooft hem 

nietsontziend de onzinnigheid van de romantische dromerijen waar Philip Carey aan lijdt bloot 

te leggen. Als gezegd, voor Carey en zijn medestudenten is geld, de economische waarde van 

hun werk, iets dat geen rol mag spelen. De kunstenaar schept vrij en onafhankelijk. De 

keerzijde van dat mooie ideaal is bittere armoede voor de kunstenaar, tenminste, als er geen 

sprake is van groot succes of een sociaal vangnet. De mythe van de arme kunstenaar is dan ook 

direct verbonden aan de romantische verhevenheid van de kunst. Door de nieuwe positie van 

de kunst zou de kunstenaar meer dan ooit tevoren de boer op moeten en zijn waar verkopen. 

Het romantische beeld wil echter iets anders. Een kunstenaar, dat ben je, in voor of 

tegenspoed. En dus moet iemand die in extreme armoede toch niets anders kan dan het 

scheppen van kunstwerken wel iemand zijn die in heel zijn wezen, van nature en geboorte af, 
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tot de kunst is geroepen. Iemand dus die voldoet aan het dichterstype zoals omschreven door 

Novalis in Heinrich von Ofterdingen.  

 

In enkele passages die cruciaal zijn voor Philip Carey’s toekomst als kunstenaar, komen beide 

elementen van de romantische autonomiegedachte bij elkaar. Uit onzekerheid over zijn 

toekomst als kunstenaar vraagt Carey verschillende personen om een oordeel over zijn werk. 

De eerste test van wat hij waard is verwacht Philip van de befaamde Salon. Hij stuurt een 

portret in, maar in tegenstelling tot het werk van ene Flanagan, waarmee Philip zich denkt te 

kunnen vergelijken, wordt het zijne niet uitverkoren. De moed zakt hem zodanig in de 

schoenen dat hij overweegt te stoppen, maar: ‘it was notorious that the Salon had refused 

pictures which were afterwards famous’.
60
 Vervolgens vraagt hij om het oordeel van een 

medestudent, Clutton genaamd. Deze weigert echter een blik te werpen op zijn schilderijen. 

“What does it matter if your picture is good or bad?” Veel, voor Philip, maar Clutton gaat 

verder: 

 

The only reason one paints is that one can’t help it. It’s a function like any 

of the other functions of the body […] Just think of it, you spend God 

knows how long trying to get something on to canvas, putting the sweat of 

your soul into it, and what is the result? Ten to one it will be refused at the 

Salon; if it’s accepted, people glance at it for ten seconds as they pass; if 

you’re lucky some ignorant fool will buy it and put it on his walls and look 

at as little as he looks at his dining-room table. Criticism has nothing to do 

with the artist (367-368).  

 

Als ook zijn medestudenten hem geen uitsluitsel kunnen geven over zijn artistieke toekomst, 

vraagt Carey om raad van een van de docenten. Zijn oordeel is helder: “I see no talent in 

anything you have shown me. I see industry and intelligence. You will never be anything but 

mediocre” (377). Technische vaardigheden leiden dus hooguit tot middelmatigheid. Maar wat 

onduidelijk blijft, is waarop deze ‘master’ zijn oordeel baseert, temeer hij aangeeft zelf ook 

maar middelmaat te zijn en zich gewenst zou hebben dat ooit iemand hem dat verteld had 

toen hij nog voor iets anders kon kiezen. Ten einde raad voltooid Carey zijn informatieronde 

bij een zekere Cronshaw, een dichter die elke avond in een café het weinige geld dat hij bezit 

zit te verdrinken. De meeste ideeën halen de studenten bij deze dichter vandaan en in het 
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begin is ook Carey onder de indruk. Cronshaw zelf drukt hem echter op de feiten. Waarom 

zou je niet stoppen met de kunst, vraagt hij aan Philip. “I suppose I like the life”, antwoordt 

deze. “A change came over Cronshaw’s placid, round face. […] ‘This?’ he cried? […] If you 

can get out of it, do while there’s time’” (373). Alle adoratie voor de man is weg, in een paar 

woorden maakt Maugham deze dichter van romantisch ideaalbeeld tot een loser die zijn leven 

kapot zit te drinken. De realiteitszin bevangt Carey en het is zijn grootste angst te verworden 

tot een tweederangs schilder die zijn hele leven vergeefs wacht op erkenning en roem en 

uiteindelijk eindigt als platzakke alcoholist. In het antwoord ‘I suppose I like the life’ zit het 

werkelijke streven van Carey verborgen. Wat Carey uiteindelijk doet besluiten te stoppen is 

niet het oordeel over zijn eigen kunst, maar het verre van ideale leven dat hij 

hoogstwaarschijnlijk zal moeten opbrengen wil hij de kunst trouw blijven. Niet zijn talent, of 

gebrek daaraan, maar de kans op maatschappelijke zekerheid doet hem stoppen. Het 

ontluisterende aan het portret dat Maugham schetst van het kunstenaarsleven in Parijs, is dat 

iedereen die zich met kunst bezighoudt, in concrete zin niets zinnigs over kunst heeft te 

melden. Ze hebben weliswaar allemaal de mond vol van theorieën, stromingen, bewonderde 

grootheden, maar zodra ze die abstracties moeten verlaten, bezitten ze niet meer dan talent en 

de basistechnieken van het schilderen – of zelfs dat niet.  

 

Voor Stephen Dedalus uit A portrait of the artist as a young man gelden op kunstenaarsvlak 

andere wetten. Het schrijverschap waarnaar hij streeft is op een geheel andere wijze gebonden 

aan techniek dan de schilderkunst. Maar zijn problemen zijn hetzelfde. Dedalus spreekt weinig 

over kunst, de enige ‘verhandeling’ geeft hij als hij aan een medestudent de kern van zijn essay 

over de esthetiek uit de doeken doet. Deze bekende redevoering is gebaseerd op het denken 

van Aristoteles en Thomas van Aquino en Dedalus betoont zich dan ook het meest filosofisch 

van alle ‘Künstlers’. Voor Dedalus is kunst niet minder verheven dan voor Sternbald. “I 

thought he [Aquino, DvdL] might mean that claritas was the artistic discovery and 

representation of the divine purpose in anything or a force of generalization which would 

make the aesthetic image a universal one […].”
61
 De bronnen mogen Grieks en middeleeuws 

zijn, Stephens esthetica is zeer romantisch van karakter. Dat blijkt uit deze verhevenheid, maar 

ook uit opmerkingen als dat hij het begrip ‘schoonheid’ in literaire zin begrijpt en niet zoals 

het ‘op de markt’ gebruikt wordt. Kunst is religieus van aard, maar ook antiburgerlijk. 

Behoudens wat poëzie staat er in A portrait weinig over het schrijven zelf, over de techniek 

ervan. Hugh Kenner had mijns inziens gelijk toen hij stelde dat ‘Stephen becomes, not an 
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artist, but an esthete’.
62
 Aan zijn kunsttheorie is voor Stephen Dedalus ook het ideaal van het 

kunstenaarsleven verbonden. Weliswaar is het verlangen groots en meeslepend te leven minder 

nadrukkelijk in A portrait aanwezig, zijn gang naar Parijs op het einde van de roman komt toch 

ook uit die wens voort. Maar net als Philip Carey zal ook Dedalus, ongeacht de manier 

waarop, in Parijs een evenwicht moeten vinden tussen droom en werkelijkheid, tussen het 

artistieke ideaalbeeld en de maatschappelijke werkelijkheid. Ook voor Dedalus zullen de 

woorden van de student Clutton uit Of human bondage niet opgaan. Kritiek is voor de 

kunstenaar wel degelijk van belang, hoe onafhankelijk hij zijn roeping ook volgt. Hij kan 

gedichtjes schrijven zoveel hij wil, als hij het kunstenaarsleven wil leiden moet een uitgever ze 

willen publiceren en een publiek ze willen lezen. Dat is de paradox waar de helden van de 

Künstlerromans in gevangen zitten. Alleen door erkenning van buiten, alleen door het publiek 

worden van hun werk, kunnen zij het onafhankelijke, antiburgerlijke leven gaan leiden 

waarnaar ze verlangen. Uiterlijk zelfverzekerd kan Clutton verkondigen dat de grote 

kunstenaar zijn beeld van de werkelijkheid opdringt aan de mensen (‘if we force our vision on 

the world it calls us great painters; if we don’t it ignores us’
63
), of hij in staat is dat te doen 

hangt niet, of niet alleen, van hem af. De autonomie van de kunstenaar is wel degelijk 

afhankelijk van de respons van anderen, van een sterke positie die de kunst in de samenleving 

weet in te nemen.  

 

Ze hebben wat weg van Emma Bovary, de helden van de Künstlerromans. Net als zij hebben 

de aspirant-kunstenaars een hevig verlangen naar een leven dat niet is gebaseerd op de realiteit 

om hen heen, maar dat ontleend is aan het ideale, fictieve, imaginaire. Flaubert rekende met 

Madame Bovary af met de romantische vlucht in het irreële die geen stand kan houden in de 

weerbarstige werkelijkheid. Het maakt daarbij niet zoveel verschil, overigens, dat de 

Romantiek van Madame Bovary er een is van slechte romannetjes en die van de ‘Künstlers’ 

gebaseerd is op de bepalende ideeën en theorieën over kunst. Het is eenzelfde verschil tussen 

droom en realiteit. In het personage Carey tekent zich al af wat in Coetzees Youth definitief 

lijkt te worden: het romantische ideaal is onverenigbaar met de werkelijkheid. Ondanks 

autonomie en vrijheid moet ook de kunstenaar een burger zijn, een gewoon lid van de 

samenleving. Van de arme Cronshaw heeft Philip Carey geleerd geld niet te verachten en zijn 

ideaalbeeld van het kunstenaarsleven bij te stellen. Carey werd niet genoodzaakt de kunst op te 

geven wegens een gebrek aan talent, misschien had hij ook als middelmatig schilder zijn brood 
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wel kunnen verdienen. Maar hij accepteert dat tussen droom en daad praktische bezwaren in 

de weg staan en kiest ervoor niet langer in de onzekerheid van het jonge kunstenaarsbestaan te 

verkeren. Hij keert terug naar Engeland, trouwt met een keurig meisje en wordt 

plattelandsarts. Hetzelfde beroep als de man van Emma Bovary.  

 

2.3 De vrouw: echtgenote – muze – minnares 

 

De derde vorm waarin de tegenstelling tussen het burgerlijke en het kunstzinnige een rol speelt 

in Künstlerromans betreft de rol van de vrouw. De tegenstelling bestaat in dit geval uit 

enerzijds de reine, geestelijke en anderzijds de lichtzinnige, vleselijke vrouw. Het is een 

verdeling die kan worden teruggevoerd op eeuwenoude mythes, of is eerder nog, zoals 

Joachim von der Thüsen stelde in ‘De wrede minnares: vrouwbeeld en vreemdheidscultus in 

de negentiende eeuw’, niet zozeer een mythische, maar een ‘protomytische ordening’.
64
 In de 

negentiende eeuw, vanaf de Romantiek, wordt deze tegenstelling een alomtegenwoordig 

thema in de kunst en richt zich op enerzijds de heilige vrouwen en anderzijds de femme 

fatales. Beide symbooltypes komen in Künstlerromans niet of nauwelijks direct voor, maar 

toch is deze eeuwenoude tweedeling relevant. In de Künstlerroman is het onderscheid tussen 

de reine en de demonische vrouw teruggebracht tot meer aardse, basale proporties. De 

vrouwen zijn ofwel een (potentiële) echtgenote ofwel een minnares. Daarbij blijven de 

stereotypen overeind, maar worden de symbolische waardes omgedraaid. De lieftallige, 

onschuldige vrouw is als huwelijkskandidaat het gevaar, de mogelijke ondergang, want het 

huwelijk als burgerlijk instituut staat de dichterlijke aspiraties immers in de weg. De lichtekooi 

daarentegen maakt vanwege de ongebonden omgang juist het behoud van de individuele 

vrijheid mogelijk. Van een omkering van waarden is echter niet geheel sprake, want ook de 

fascinatie voor de femme fatale komt voort uit een wens tot vrijheid en heeft een duidelijk 

antiburgerlijk element. Volgens Von der Thüsen komt de sterke opleving van de femme fatale 

in de kunst voort uit het verlangen van de negentiende eeuwse man naar een seksueel actieve 

vrouw. “Vaak draagt zij [de femme fatale, DvdL] de belofte in zich de vrijheid en spontaneïteit 

van de liefde zelf te belichamen, die door het ideaal van het deugdzame huwelijk en door het 

niet erkennen van de zinnelijkheid van de burgerlijke vrouw verloren zijn gegaan.”
65
 De jonge 

kunstenaar voelt een zelfde aantrekkingskracht uitgaan van vrije, seksueel actieve vrouwen. 

Maar waar het voor de negentiende eeuwse man een uitstapje betreft uit het burgerlijk leven, 
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wil de kunstenaar juist buiten het maatschappelijke blijven. De ware kunstenaar – het 

ideaalbeeld van de jeugdige personages – buit dan ook het zinnelijke uit, zonder in de netten 

van een femme fatale verstrikt te raken. Uiteindelijk is de kunstenaar de vrouw juist de baas en 

het kunstenaarschap oefent op de vrouw zo’n aantrekkingskracht uit dat haar seksuele vrijheid 

niet meer is dan een gewillige deelname aan de mannelijke avontuurtjes.  

Een complicerende factor voor deze stereotyperingen is de muze. Het verlangen naar 

dichterlijke inspiratie willen de jonge kunstenaars vervuld zien in zowel de huwelijkskandidaat 

als de minnares. Deze ogenschijnlijke paradox heeft een romantische achtergrond. Voor de 

romantici gold als de ideale verbintenis tussen man en vrouw een diepe verwantschap, een 

samensmelting van lichaam én geest. Tot de mythe van de romantische held behoort dus 

zowel een vrij, promiscue leven, als ook eeuwige trouw aan de voorbestemde geliefde. 

Gedacht kan worden aan Byron, voor het eerste, en Novalis wat betreft het tweede aspect van 

de romantische liefde.  

 

 

 

In Ludwig Tiecks Sternbald hebben beide vrouwtypen een prominente rol in het verhaal. De 

vrouw waarmee Sternbald uiteindelijk trouwt, kent hij vanaf zijn zesde jaar, maar toch zal ze 

tot hun verbintenis een onbekende geliefde blijven. Als jongetje gaf Franz eens een bloem aan 

een meisje, als tiener ziet hij kort dat meisje weer terug. Ze laat een gedroogde bloem achter, 

waarop Franz uitroept: “Du warst es, Botin des Himmels, für die ich mijn erstes Bild 

aufgestellt habe […]”
66
 Die ontmoeting vindt plaats bij een kerk en haar geringe rol in het 

verhaal – er zijn drie ontmoetingen, waarvan twee vluchtig – is omgeven met heiligheid. Ze 

�������������������������������������������������
66
 Tieck: 48-49 



�

�

44 

staat buiten de gebeurtenissen, maar is in Franz altijd aanwezig. Franz’ verlangen naar haar doet 

dan ook religieus aan, zoals christenen verlangen naar hun Heiland. De geliefde staat ook altijd 

in contrast met andere vrouwen, zoals de vrolijke, aardse Lenore met wie Franz een 

vriendschap onderhoudt in Italië. Met haar verbreekt hij in het laatste hoofdstuk het contact als 

hij zich voorneemt aan de lichtzinnigheid een einde te maken. Direct daarop volgt het 

merkwaardige einde, dat geen echt einde is, waarin Franz een brief van de gravin bezorgt en 

zo zijn onbekende geliefde vindt. Dat het een brief van deze gravin betreft, is niet zonder 

betekenis. Onderweg naar Italië heeft de reis Sternbald naar een slot van een gravin gevoerd, in 

wie hij zijn onbekende geliefde weerspiegeld ziet. De gravin vraagt Franz een portret van haar 

te maken – zoals eens de onbekende hem deed schilderen. De vrouw gaat gemoedelijk met 

hem om, wat Sternbald ervaart als de ‘macht die de schoonheid over het hart kan uitoefenen’ 

en plotseling voelt hij zich ‘onmachtig’. Tijdens het schilderen hanteert hij de kwast met een 

onzekere hand. “Wahrlich,” zegt Franz tegen zichzelf, “ich hätte nie geglaubt, daß das Malen 

ein so beschwerliches Handwerk sei! Auch habe ich nie etwas von diesen Gefahren 

vernommen” (177-182). De gravin is geen lieftallige verschijning, uit haar levensverhaal komt 

ze naar voren als een ‘feindin der Männer’ en schept ze er behagen in hen met haar blikken 

afhankelijk van haar te maken. Als ze Franz een keer verrukt en verstomd achterlaat in de tuin, 

spreekt een jongen over haar netten waarin Franz reeds gevangen zou moeten zitten, en waar 

je niet meer uitkomt als je ze niet snel genoeg verscheurt. De zelfbewuste vrouw die met haar 

schoonheid vele mannen bespeelt: het is weliswaar een erg zwakke, maar toch duidelijke 

(verwijzing naar de) femme fatale. Maar in haar netten raakt Franz niet verstrikt. Zijn 

onbekende beminde blijft de tegenpool van de lichtzinnige vrouwen en behoedt hem voor 

hun avances. Zijn bevende hand tijdens het portretteren wijst erop dat de gravin voor Franz 

niet de rol van muze kan vervullen. Zijn vrienden verwonderen zich er over als Sternbald de 

zinnelijkheid afwijst. “Du wilst ein Maler sein, und sprichst so? […] Der freie unverhüllte 

Körper ist der höchste Triumph der Kunst […] durch nichts kann der Künstler unsre Phantasie 

so gefangen nehmen, als durch den Reiz der vollendeten Schönheit […]”. Hun advies luidt 

dan ook dat Franz de kunst beter kan laten varen, ‘wenn dir deine Sinnen nicht lieber sind’ 

(210). Maar onmachtig als hij is tegenover vrouwen, is zijn keuze voor een reine, deugdelijke 

echtgenote niet verwonderlijk. Sternbalds muze wordt in het laatste hoofdstuk zijn 

huwelijkspartner. “[V]on diesem Augenblicke an erst beginnt mein Leben, oh, es ist so 

wunderbar und doch so wahr” (287). Maar is zij dan nog wel zijn muze? Of hebben zijn 

vrienden gelijk en behoort de kunstenaar de lichtzinnigheid evenzeer toe als zijn pen of 

penseel? Als Ludwig Tieck zijn personage trouw had laten zijn aan zijn wereldvreemdheid, zou 
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dat huwelijkse trouw onmogelijk hebben gemaakt. Franz dagdroomde dat de hereniging met 

zijn geliefde de voleinding van diens kunstenaarschap zou betekenen, maar het romantisch 

ideaalbeeld maakt het waarschijnlijker dat het juist het einde van zijn kunstenaarschap zou 

worden.  

 

In de omgang met vrouwen is Philip Carey uit Of human bondage even onhandig en verlegen 

als zijn voorganger Franz Sternbald, maar in tegenstelling tot de laatste wordt Carey door het 

lot hard tegengewerkt. Zelf onmachtig de touwtjes in handen te nemen, kan bij Philip het 

ideaalbeeld van de kunstenaar die de veroveringen aaneenrijgt stevig postvatten. Hij voelt zich 

als adolescent ‘ridiculous, because at his age he had not enjoyed that which all fiction taught 

him was the most important thing in life’.
67
 Als hij een vrouw ontmoet die Guy de Maupassant 

kent, vraagt hij meteen of ze in een van diens avontuurtjes betrokken is geweest. Met deze 

oudere vrouw beleeft hij zijn eerste seksuele ervaring, maar tot tevredenheid stemt dat niet. De 

vrouw verwacht blijvend contact, stuurt hem brieven vanuit Frankrijk en het is louter de 

afstand tussen hen in die uiteindelijk een breuk veroorzaakt. Carey weet geen enkele 

verhouding te beëindigen, stapelt fout op mislukking en is een zo gemakkelijke speelbal in de 

handen van vrouwen dat ze hem zelfs in hun macht hebben als zij dat niet eens wensen. 

‘[R]eality seemed so different from the ideal’ merkt hij dan ook een keertje op. Een tweede 

belangrijke verwijzing naar de mythologie tijdens zijn studentenperiode is de beschrijving van 

de studentes Fanny Price (!) en Miss Chalice. De eerste is afzichtelijk, asociaal en aseksueel; een 

soort heks. Miss Chalice daarentegen is mooi en wordt begeerd door alle jongens, maar gaat 

lichtvaardig met ze om; zij is de femme fatale. Fanny Price merkt over haar verontwaardigd op 

dat ze met elke student wel wat heeft gehad. Tijdens een feestje doet deze Chalice haar haren 

los met de woorden ‘Rampunzel, Rampunzel, let down your hair’. Een verwijzing naar het 

bekende sprookje, waarin Raponsje gevangen wordt gehouden door een heks en bevrijd 

wordt door een prins, die eerst blind wordt door Raponsje, maar later door haar tranen 

genezen wordt.
68
 Hoe speels Somerset Maugham hier verwijst naar de symbolische 

vrouwrollen in de kunst wordt duidelijk als hij Miss Chalice eerst beschrijft als een vrouw die 

zo uit een schilderij van Burne-Jones kan komen, een van de prerafaëlieten die beroemd zijn 

om hun portretten van vrouwen als ondoorgrondelijke, vreemde wezens. En vervolgens door 

de uitroep “Hail, daughter of Herodias” van de dichter Cronshaw (333-334). Miss Chalice is 

echter in alles een gewoon meisje, die zich juist door haar affaires met de studenten heel 
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benaderbaar opstelt. De studenten worden weliswaar verliefd op haar, maar het drijft ze nooit 

tot waanzin. Fanny Price versus Miss Chalice, het is een ironische tegenstelling waarmee 

Maugham benadrukt dat de werkelijkheid van dergelijke symbolen verstoken is. Deze 

vrouwen bestaan alleen in de verbeelding, zoals ook Philips beeld van de kunst en kunstenaar 

van alle realiteitszin verstoken is.  

 

In geen van de Künstlerromans zijn deze verschillende symboolfuncties van de vrouw zo sterk 

verwerkt als in A portrait van James Joyce. Volgens Marian Eide is de symboolfunctie van de 

vrouwen in A portrait vooral politiek gekleurd. Zij stelt in het artikel ‘The woman of the 

Ballyhoura Hills: James Joyce and the politics of creativity’ dat de nationalistische personificatie 

van Ierland ofwel een geïdealiseerde vrouw (‘Mother Ireland or the beautiful queen’) ofwel 

een ontaarde (degraded) verleidster is, iemand die de vreemdeling in haar bed uitnodigt.
69
 

Deze stelling is voornamelijk gebaseerd op een gebeurtenis die niet Stephen Dedalus zelf 

aangaat. Voor de vrouwen die hij wel ontmoet is dan ook moeilijker een onderbouwing te 

vinden voor Eides interpretatie, maar wat in haar artikel wel duidelijk wordt, is dat in de 

roman elke vrouw op enigerlei wijze een symbolische functie vervult. Stephens ontwikkeling 

gaat gepaard met een steeds grotere afstand tot zijn geboorteplaats/land en familie. Elk van de 

stappen in dit verwijderingsproces zijn verbonden met een vrouw, of beter: een vrouwbeeld. 

De eerste stap naar vrijheid vindt plaats vlak nadat een kerstdiner is ontaard in een ruzie en 

Stephen tijdens dit tafereel de volwassenen met argwaan is gaan bekijken. Dan komt hij een 

meisje tegen en Dedalus omschrijft haar handen als lang, dun en koud, als ivoor. Dat is dus, 

denkt hij, wat de ‘Ivory Tower’ betekent.
 70
 De echte betekenis ontgaat Dedalus natuurlijk, maar 

desondanks legt hij hier toch een verbinding tussen de heilige vrouw (De ivoren toren is 

Maria) en de kunst en daarnaast ook met afzondering van de wereld (ivoren toren duidt ook 

op intellectualisme). Net als bij de romantici gaan ook bij Joyce liefde en kunst gelijk met 

elkaar op. Die verbintenis wordt meestal als heilig beschouwd. Zo ook bij Joyce. Als het 

meisje wegrent van Dedalus, nadat ze eventjes haar hand in de zijne heeft gedrukt, blinken 

haar haren als goud in de zon. ‘House of Gold’, denkt Stephen (28). In de korte scene volgt hier 

al een tweede symbolische benaming voor de maagd Maria. Ook al ontgaat Dedalus de 

werkelijke betekenis van de uitdrukkingen, het meisje spreekt duidelijk zijn verbeeldingskracht 

aan. “By thinking of things you could understand them,” denkt hij (28). Stephen Dedalus 
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ordent of vormt hier de wereld naar zijn eigen imaginatie. Een romantische houding bij 

uitstek.  

 

Zijn eerste echte seksuele avontuur beleefd Dedalus met een prostituee. De betekenis daarvan 

ligt meer in de gevolgen voor Dedalus’ denken daarna, dan in het prostitueebezoek zelf. 

Natuurlijk, geen groter tegenovergestelde voor de heilige maagd dan een hoer. En in haar 

armen voelt Stephen zich plotseling ‘sterk en onbevreesd en zelfverzekerd’ (71). Onafhankelijk 

dus, en dat is precies de houding die de romantische kunstenaar volgens het hier besproken 

ideaalbeeld wil innemen tegenover de lichtzinnige vrouw. Dat gevoel duurt bij Dedalus echter 

maar kort, de hoer roept al snel een heel ander gevoel bij hem op. Stephen raakt diep 

doordrongen van de zonde die hij begaan heeft. Hij gaat na zijn prostitutiebezoek te biecht, 

raakt gefixeerd op een deugdelijk leven, maar toont desondanks nooit werkelijk berouw. 

Eerder is hij trots op zijn hernieuwde christelijke levenswijze. Hij keert echter op zijn 

religieuze schreden terug als hij beseft dat het hem geen kans biedt op een dichterlijk leven. De 

religieuze opleving blijkt niets anders dan een noodzakelijke omweg om via de prostituee – 

symbool van het vrije (kunstenaars)leven – het geloof van zijn jeugd definitief vaarwel te 

kunnen zeggen. Maurice Beebe schrijft hierover: “Just as a reaction from sensual excess led 

Stephen to religion, the excessive religiosity of his conversion leads directly to his consecration 

as artist.”
71
 En dat is tegelijk ook een belangrijke stap naar volwassenheid. Kort nadat hij een 

eventueel priesterschap heeft afgezworen, en dus de religie zelf, vraagt Dedalus zich af waar 

zijn jongenstijd is gebleven, waar hij zich in het leven bevindt. Het is een bevrijdend gevoel. 

“He was alone. He was unheeded, happy and near to the wild heart of life” (122). Dan ziet hij 

een meisje voor hem staan en opnieuw prikkelt de vrouw Dedalus’ verbeeldingskracht. Lyrisch 

is zijn beschrijving. “Her bosom was as a bird’s, soft and slight, slight and soft as the breast of 

some dark-plumaged dove. But her long fair hair was girlish: and girlish, and touched with the 

wonder of mortal beauty, her face” (123). Als ze hem opmerkt, dulden haar ogen zijn blik 

‘without shame or wantoness’. Dit meisje ontrekt zich daarmee aan een van de twee 

stereotypen. Het keurige, heilige meisje zou beschaamd zijn, de minnares zou zich juist 

wulpser opstellen. De uitroep van Dedalus bevestigt deze tussenpositie, op twee manieren. 

“Heavenly God! cried Stephan’s soul, in an outburst of profane joy” (123). Het meisje is heilig 

noch werelds, en tegelijk op een profane manier hemels. Dit meisje is zijn muze, zonder dat ze 

werkelijk tot elkaar komen. Het meisje is misschien zelfs louter fantasie van Dedalus. Hij keert 

zich vervolgens van haar af en begroet dan extatisch het vrije leven. Alle banden zijn 
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doorbroken, hij voelt zich klaar voor een nieuw leven, het leven als kunstenaar. Stephen vindt 

zijn muze, of beeldt zich dat zelf in. Het is de vrouw die inspireert en liefde geeft, maar 

tegelijk geen inbreuk maakt op zijn verkregen vrijheid en onafhankelijkheid.  

 

2.4 Conclusie 

 

De drie thema’s hebben gemeenschappelijk dat ze een innerlijke gespletenheid van de 

‘Künstlers’ blootleggen. De hoofdpersonen hopen op een vervulling van een romantisch 

droombeeld. Het ideaal is de kunstenaar die eigenzinnig in het leven staat, zijn vrijheid als 

vanzelfsprekend ervaart, zich verheven boven anderen weet. Een kunstenaar die 

oorspronkelijke kunst schept uit inspiratie en bevlogenheid en niet door middel van techniek 

of nabootsing. En ook iemand die ‘without any overt act of his’ zijn muze zal tegenkomen.
72
 

Maar geen van de protagonisten slaagt erin dit leven te leiden en bemerkt dat alle aspecten van 

het gedroomde, ingebeelde bestaan los staan van de realiteit. De belangrijkste oorzaak voor 

hun falen ligt in de passiviteit die ze tentoonspreiden. Ze zijn anders dan gewone stervelingen 

en dat zal vanzelf tot uiting komen. Ze voelen zich immers kunstenaar, ze hoeven het niet te 

worden. Ze zullen hun muze tegenkomen, en zij zal in hun het dichterlijk vuur zien branden. 

Opvallend is dat in geen van de drie hier besproken romans de hoofdpersoon ook uiteindelijk 

kunstenaar wordt. Het conflict tussen individu en samenleving, het basisthema van de 

Künstlerroman, wordt niet opgelost, maar hooguit ontlopen. Dit innerlijke conflict lijkt alleen 

opgelost te kunnen worden door een geheel andere levensinstelling. Meer nog dan voor de in 

dit hoofdstuk besproken personages, geldt dit voor John, de hoofdpersoon uit Coetzees roman 

Youth.  
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Hoofdstuk 3 

Youth – of het eindstation voor de Künstlerroman 

 

In een interview voor het televisieprogramma Van de schoonheid en de troost wordt J.M. Coetzee 

gevraagd of deze begrippen uit de titel een rol spelen tijdens het schrijven. Als hij ontkennend 

antwoordt, vraagt de interviewer wat voor activiteit het schrijven dan is, en de schrijver 

respondeert: “It’s industry. It has its own pleasures, which are the pleasures of total 

engagement, hard thought, verifiable activity, verifiable results…productiveness.” De 

interviewer reageert verbaasd; ‘productiveness’? Het is inderdaad niet wat je uit de mond van 

een schrijver verwacht, dat hij het maken van zijn kunst beschouwd als verifieerbare arbeid en 

productiviteit. Het zijn meer de woorden van een wiskundige, een computerprogrammeur. 

Maar schrijven, stelt Coetzee, is een controleerbare techniek. Het geschrevene, ook als het in 

een opwelling van inspiratie in één keer uit de pen gevloeid is, kan worden teruggelezen en 

beoordeeld met bepaalde criteria, waardoor de schrijver kan zeggen: ja, zo is het goed. 

Natuurlijk, er blijft bij zowel de schrijver als de latere lezers een eigen oordeel. Over smaak 

valt niet te twisten, immers. Maar uit de woorden van Coetzee klinkt meer de klassieke 

betekenis van dit cliché door dan de hedendaagse. Het is niet zozeer dat smaak, het esthetisch 

oordeel, een individuele afweging is waarover geen gemeenschappelijk standpunt bereikt kan 

worden, maar veeleer dat wat goed is, door iedereen als zodanig herkend kan worden en dus 

als vanzelfsprekend boven elke discussie verheven is. ‘Verifiable activity, verifiable results.’ 

 

De aangehaalde woorden van John Coetzee zouden heel wel ook afkomstig kunnen zijn 

geweest van een personage uit Ludwig Tiecks Franz Sternbalds Wanderungen. Van een 

middeleeuwer, een collega van de schilders Albrecht Dürer en Lukas von Leyden, die even 

hoofdschuddend en afkeurend als deze twee, de holle retoriek van Sternbald zou 

becommentariëren. Wat liet Tieck Lukas von Leyden zeggen tegen Sternbald?  

 

Euer Zagen, Eure zu große Verehrung des Gegenstandes ist, will mich 

dünken, etwas Unkünstlerisches; denn wenn man ein Maler sein will, so 

muß man doch malen, man muß beginnen und endigen. Eure 

Entzückungen könnt Ihr ja doch nicht auf die Tafel tragen.
73
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Het belangrijkste voor de kunstenaar is niet de verwondering, de begeestering over het object 

dat hij ziet en wil beschrijven of schilderen. “Glaubt mir”, benadrukt Von Leyden, “jeder 

Künstler wird, was er werden kann, wenn er ruhig sich seinem eigenen Geiste überläßt, und 

dabei unermüdet fleißig ist.” Von Leyden beschouwt Sternbald niet eens als een beginnend 

kunstenaar, ook al onderkent hij enkele talenten. Hij ziet in de jongeman een zoekende, een 

dolende, een verdwaalde. De persoonlijke betrokkenheid, een gevoel dat het object oproept, 

kan volgens hem niet overgebracht worden in het kunstwerk. Om deze stelling kracht bij te 

zetten neemt Von Leyden Leonardo da Vinci als negatief voorbeeld. Da Vinci had weliswaar 

grote talenten wat de schilderkunst betreft, maar twijfelde en piekerde zo sterk, was zo 

besluiteloos, dat hij met al zijn talent maar heel weinig werken heeft voortgebracht. Het 

scheppen van kunst? “It’s industry.”  

 

 

 

Maar Sternbald wil niet luisteren, ook al raakt hij geïmponeerd door de productie van Lukas 

von Leyden. Zelfs tijdens hun gesprek vraagt de schilder aan Sternbald of deze er geen moeite 

mee heeft dat hij verder werkt. Von Leyden wacht het antwoord nauwelijks af. Hoe 

terneergeslagen Sternbald echter is na zijn bezoek aan de schilder, als leraar en raadgever wil hij 

hem niet accepteren. Sternbald kijkt op Von Leyden neer als een ‘Handwerker’ en, zo staat er, 

het voelt alsof zijn ‘freiesten Gedanken waren gefesselt’.
74
 Een vrijheid die Sternbald tegen 

geen enkele prijs wil opgeven. Hij weigert opzichtig de persoonlijke crisis waarin hij 

gedurende de gehele roman verkeert te bezweren. Telkens weer als hij zich een schilderij voor 
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de geest haalt en hij zich aan het schilderen wil zetten, ‘ontglipt hem meestal alle moed’. 

Sternbald komt niet tot productiviteit: ‘statt zu arbeiten, statt fleißig zu sein, verliere ich mich 

in ein leeres untätiges Staunen’.
75
 Hij zou wel kunnen schilderen, maar dan zoals zijn meester 

Dürer. Heiligenlevens bijvoorbeeld. Maar Franz wil het leven schilderen dat hij om zich heen 

ziet, hij is de apostelen beu. Zijn onzekerheid is derhalve te begrijpen: hij staat voor een geheel 

nieuwe opgave. Wat hij wil schilderen kent geen voorbeelden en zal nooit als voorbeeld 

kunnen gaan dienen. In Franz tekent zich de geboorte af van niet alleen een nieuwe kunst, 

maar belangrijker nog, een nieuwe kunstenaar. Tussen de stap van object naar schilderij staat 

voor Franz niet langer de aloude traditie waarin hetzelfde, zij het technisch beter, opnieuw en 

opnieuw verbeeld wordt. Het is zijn eigen persoonlijke blik op een object dat beoordeeld 

wordt vanuit de gemoedsgesteldheid waarin hij zich tijdens het moment van aanschouwen 

bevindt. “Ich will nicht Bäume und Berge abschreiben, sondern mein Gemüt, meine 

Stimmung, die mich in dieser Stunde regiert [...]”.
76
 Vergelijk deze opmerking met de 

volgende van Caspar David Friedrich: “Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, 

sondern auch was er in sich sieht.”
77
 Maar hoe moet Sternbald zijn wens uitvoeren? Wat moet 

er dan precies geschilderd worden, hoe ziet een expressie van een individueel gevoel eruit?  

 

De belemmerende angst en moedeloosheid van Sternbald kan dus verklaard worden door hem 

te zien als een overgangsfiguur. Het is de crisis van de kunstenaar die het ene tijdperk uitstapt 

en het andere in. Dit is voor een deel zeker waar, maar de Sternbald is duidelijk een 

programmatische roman en Sternbald zelf een anachronistisch personage. Hij is een 

romanticus, zijn ideeën over kunst en kunstenaarschap zijn nauw verwant met die van zijn 

schepper en diens tijdgenoten. Sternbald is de eersteling van velen. Als kunstenaar kiest hij 

voor vrijheid boven gebondenheid aan conventies. Hij neemt geen stijl over, maar wil er zelf 

een ontwikkelen. Hij neemt niet zijn technische begaafdheid, zijn handvaardigheid als basis, 

maar zijn innerlijk gemoed. In het voorgaande hoofdstuk is betoogd dat met deze keuze van 

Sternbald een antimaatschappelijke houding gepaard gaat. De innerlijke vrijheid moet ook tot 

een ongebonden positie in de samenleving leiden. Deze houding van Sternbald vormt de kern 

van de romantische kunstenaarsmythe, ook zoals deze in de Künstlerromans naar voren komt.  

 

De protagonisten van de Künstlerromans streven een ideaalbeeld na. Dit ideaalbeeld betreft 

echter niet de kunst die zij willen produceren, al moeten zij nog geschoold worden in de 
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techniek van de kunst die zij willen beoefenen. Opleiding speelt een geringe rol in de romans. 

De personages streven veeleer het kunstenaarschap zelf na, een levenswijze, kortom. “I suppose 

I like the life”, liet Maugham zijn Philip Carey zeggen. Het overeenkomstige ideaalbeeld van 

de ‘Künstlers’ is gebaseerd op romantische noties als autonomie, originaliteit en genialiteit. Dit 

beeld van de kunstenaar is een fictie, het resultaat van een door de eeuwen heen ontstane 

verering van de persoon boven het werk. In het vorige hoofdstuk is deze ontwikkeling reeds 

kort geschetst vanaf de Middeleeuwen tot aan de Romantiek, waaruit bleek dat de genoemde 

romantische kenmerken veel minder tot de Romantiek alleen gerekend moeten worden dan 

over het algemeen gebeurd. Desondanks is er reden ze romantisch te blijven noemen, want de 

Romantiek mag weliswaar een stap zijn in die ontwikkeling, het is wel de meest invloedrijke 

stap geweest.  

 

Als de Romantiek beperkt wordt tot louter een kunststroming rond 1800 in Europa, wat 

uiteraard een te beperkte zienswijze is, en het wezen van die stroming gesimplificeerd wordt, 

blijft over dat de Romantiek zich keerde tegen het keurslijf van het Classicisme. De kunstenaar 

diende zich niet langer te richten naar het universele ideaal dat de klassieke oudheid gesteld 

had, maar stelde zijn eigen regels, volgde zijn eigen genialiteit. Een iets bredere benadering 

werpt niet zozeer de tegenstelling Classicisme versus Romantiek op, maar plaatst tegenover de 

laatste stroming de Verlichting. In het voorgaande hoofdstuk is opgemerkt dat het verlichte 

genie een soort overtreffende trap van een gewone burger was, iemand die zich uitzonderlijk 

betoonde in rationaliteit, gecultiveerdheid en volwassenheid. Burgerlijkheid was in zekere zin 

de norm; de wereld en de mensheid konden gevat worden in een transparant schema waarin 

alles en iedereen zijn vaste plaats had.
78
 De romanticus daarentegen zoekt het wilde op, het 

ongebondene, benadrukt de mysteries van het leven en de natuur. Regels zijn eerder een 

belemmering voor de echte menselijke natuur, in plaats dat zij die natuur in de juiste banen 

leidt. Vanaf de Romantiek geldt, kortom, een totaal tegenovergestelde ‘mindset’ dan tijdens de 

Verlichting. Vanuit zowel het perspectief van de Bildungsroman als de Künstlerroman is het 

belangrijk deze tegenstelling te benadrukken. Franco Moretti heeft terecht gesteld dat er een 

verband kan worden gelegd tussen het ontstaan en de ontwikkeling van de Bildungsroman en 

de almaar toenemende individualisering binnen de Europese samenlevingen. Het 

wezenskenmerk van de Bildungsroman bestaat eruit dat de protagonist zich vanuit de kindjaren 

moet ontwikkelen tot een volwassene, dat is: een burger, iemand met een afgebakende plaats 
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en rol in de maatschappij. Hoe meer individualisme, hoe problematischer die ‘verzoening’ zal 

zijn met de eisen die de maatschappij stelt. Individualisme stelt immers de rechten van het 

individu boven die van de gemeenschap en acht de mens isoleerbaar ten opzichte van een 

sociaal verband. Het stereotype beeld van het romantische genie houdt in dat de kunstenaar in 

zowel zijn leven als zijn kunst in extreme mate een individualist is. De romantische kunstenaar 

heeft zich vrijgevochten van de eis zich te conformeren. De helden van de Künstlerromans 

verlangen ernaar zo’n kunstenaar te worden. Daarmee is reeds het essentiële onderscheid tussen 

Bildungsroman en Künstlerroman aangeduid: de innerlijke reis naar volwassenheid moet juist 

niet tot een verzoening of compromis met de samenleving leiden, maar moet de jonge 

kunstenaar van de gemeenschap afzonderen.  

 

Geen mens in de maatschappij is zo vrij als de kunstenaar. Hij heeft zich van alle regels 

ontdaan, hanteert zijn eigen moraal, onderwijl in momenten van inspiratie geniale kunst 

scheppend. Hij is daarin uitgesproken anticlassicistisch: ‘Das Individuum interessiert nur, daher 

ist alles Klassischche nicht individuell’ schreef Novalis.
79
 Was het verlichte genie nog een soort 

ereburger, het romantische genie staat boven de mensheid als een standbeeld op zijn sokkel, 

om wederom met de woorden van Novalis te spreken. En Friedrich Schlegel: “Was die 

Menschen unter den anderen Bildungen der Erde, das sind die Künstler unter den 

menschen”.
80
 Dit individualisme heeft grofweg twee belangrijke verschijningsvormen, die 

overigens meestal met elkaar gepaard gaan. Allereerst is er de overmatige aandacht voor het 

persoonlijke leven. Dat blijkt alleen al uit de publicaties van de vele (auto)biografieën tijdens 

de Romantiek, hetgeen een direct voortvloeisel van de Vite van Vasari genoemd kan worden. 

De romantische kunstenaar maakt zijn eigen leven ook in zijn werk nadrukkelijk tot 

onderwerp, wat tot circa 1800 een uitzonderlijkheid was. In een van zijn brieven aan Louise 

Colet maakte Gustave Flaubert wat dit aangaande een zinvol onderscheid tussen twee soorten 

dichters. Er zijn de zeldzame ware meesters die de hele mensheid in zich dragen en hun eigen 

hartstochten buiten het werk laten (zoals Shakespeare). En: “Er zijn anderen die alleen maar 

hoeven te krijten om harmonieus te zijn, alleen maar te wenen om te vertederen en alleen met 

zichzelf bezig te zijn om onsterfelijk te worden.” Bij gebrek aan een ruime blik hebben zij 

‘vuur en geestdrift’, een temperament waarzonder zij niet geniaal zouden zijn.
81
 Tot voorbeeld 

uit die groep kiest Flaubert Byron. Deze opvatting wordt onderschreven door Lilian Furst in 
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Romanticism in perspective. “[P]erhaps not as gifted as he [Byron, DvdL] would have wished as a 

poet and innovater, he sought an outlet for his frustration both in personal publicity and in 

projecting his feelings on to his heroes.”
82
 De vrijheid, de autonomie van de romantische 

kunstenaar bestaat er in dit geval uit dat hij zich het kunstwerk in manoeuvreert door de 

conventies over vorm buiten spel te zetten.  

 

Meer nog dan deze nadruk op de persoonlijkheid behoort een verregaand individualisme als 

idee, als levenshouding tot de kern van de Romantiek. Maarten Doorman spreekt wat dit 

betreft zelfs van een ‘antropologische en cultuurhistorische revolutie’, wederom vanuit de 

tegenstelling met de Verlichting.
83
 De uniciteit van elk individu houdt vanaf de Romantiek in 

dat juist het anders-zijn, het niet-universele de maatstaf wordt. De romantici hebben, stelt 

Furst, individualisme gesystematiseerd, het tot een ware ‘Weltanschauung’ gemaakt. Daarmee 

doelt Furst niet op een gesloten, helder systeem – dat is ondenkbaar voor romantici – maar op 

de verbindende factor dat individualiteit (of subjectiviteit) is onder het complexe geheel aan 

ideeën binnen de romantische beweging.  

 

Once the external frame of reference, the concept of a fixed order is 

abandoned, man is driven to seek a point of certainty within himself. This 

was the position of the Romantic poets, who sought a principle of order 

established not in terms of the outer world and an appeal to reason, but in 

terms of the inner world of the individual and an appeal to imagination.
84
 

 

Dit beroep op de eigen verbeeldingskracht leidt tot een radicale autonomiegedachte, die verder 

gaat dan het afwijzen van allerlei regeltjes, het betekent voor de kunstenaar niet zomaar de 

vrijheid om te doen en laten wat hij wil. Het kunstwerk wordt nu gezien als het resultaat van 

een unieke scheppende geest. In Als in een donkere spiegel schrijft Frank Vande Veire dat niet de 

afbeelding als ‘het principe van zijn totstandkoming’ het belangrijkst is, maar dat het gaat om 

“de scheppende of ‘productieve verbeelding’ (een term van Kant) die haar product volledig 

vanuit zichzelf produceert.”
85
 Het kunstwerk is vooreerst een uiting van de kunstenaar en in 

mindere mate een werk op zich. “Het kunstwerk manifesteert in wezen niets anders dan deze 
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vrije productiviteit zelf.”
86
 Deze esthetica brengt een probleem met zich mee, dat een rol 

speelt in de besproken Künstlerromans. De waarde die gehecht wordt aan het oorspronkelijke, 

unieke innerlijke leven gaat gepaard met de idee dat ‘de eigen ziel een afgrond, een onmetelijk 

grottenstelsel’ is.
87
 De duistere kant van het ik, het irrationele van de romantische subjectiviteit 

maakt de romanticus voor zichzelf ook altijd onkenbaar. Als Sternbald, bijvoorbeeld, niet 

bomen wil schilderen, maar zijn gemoedsstemming op het moment dat hij naar die bomen 

kijkt, hoe kan hij dan weten wat zijn gemoed hem precies ingeeft? De expressie van het 

innerlijk brengt op zijn minst evenveel onzekerheid voort als goede ideeën of productiviteit. 

Daarom ook laat de Romantiek het kunstwerk als harmonische eenheid varen en wordt het 

fragment een typische romantische uiting. “Binnen het romantische denken ontstaat net zo 

goed een esthetica van de chaos en de verbrokkeling.”
88
  

 

Op welke wijze dit ideaalbeeld van de romantische kunstenaar terugkeert in de 

Künstlerromans is kort geschetst in het vorige hoofdstuk. Maar na de modernistische 

preoccupatie met het kunstenaarschap – die alleen al blijkt uit Joyces Portrait, maar ook uit het 

werk van Thomas Mann – leek het genre van de Künstlerroman een stille dood te sterven. 

Niet dat schrijvers ophielden kunstenaars tot personage te kiezen, of dat ze niet langer 

nadachten over kunst in hun eigen werk, maar sinds de modernisten heeft een op het 

Bildungsidee gestoelde Künstlerroman geen grote bekendheid weten te verwerven. Behoudens 

misschien Lost in the funhouse van John Barth, dat wel als een postmoderne Künstlerroman 

beschouwd is.
89
 Maar aan het begin van deze eeuw publiceerde John M. Coetzee het tweede 

deel van wat zijn memoires kunnen worden genoemd, al ontbrak bij Youth die verwijzing naar 

het autobiografische karakter ten opzichte van het eerder verschenen Boyhood. Met een 

genadeloze precisie ontleedt Coetzee in Youth de dromen en illusies van een begin twintiger 

die vanuit Zuid-Afrika naar Londen vertrekt om er een groot dichter te worden. James Joyce 

verwachtte dat geen schrijver openhartiger over zijn jeugd heeft geschreven dan hij. Maar hij 

had daarin ongelijk. Met het kort voor A portrait verschenen Of human bondage betoonde 

Maugham zich niet alleen openhartiger, de roman is nauwelijks te evenaren als een 

indringende en meedogenloze zelfontmaskering. Youth schaart zich naast deze roman van 

Somerset Maugham; beide delen eenzelfde afstandelijke, zelfs sarcastische toon binnen een 

realistische stijl. De haast frivole ironie van Wilhelm Meisters Lehrjahre, waarin Goethe zijn held 

�������������������������������������������������
86
 Veire, Vande: 64. 

87
 Doorman: 32 

88
 Veire, Vande: 65 

89
 Zie hiervoor C. D. Malmgren, ‘From work to text: the modernist and postmodernist Künstlerroman’, in: 

Novel: A Forum on Fiction vol. 21 (1987)1: 7-28. 



�

�

56 

spottend de naam ‘meester’ gaf, is bij zowel Maugham als Coetzee welhaast overgegaan in 

sarcasme. Het verschil tussen de romans van deze schrijvers en A portrait van Joyce is dat deze 

uiteindelijk geen, of minder duidelijk, afstand neemt van Dedalus en diens visie op kunst en 

kunstenaarschap. Met zijn vertrek uit Ierland kan gesteld worden, al is het niet expliciet in de 

roman aanwezig, dat A portrait inderdaad ‘a voyage into creativity’ is, om de woorden van 

Roberta Seret te gebruiken. Zowel Philip Carey als John (achternaam onbekend) komen 

echter tot het inzicht dat al hun streven, al hun verlangens, al hun pogingen tot mislukken 

gedoemd zijn. Misschien hebben zij wel de gave om kunstenaar te worden, maar als zij dat 

willen bereiken moeten ze een andere weg volgen dan gedacht, dan ingebeeld. De roman 

Youth toont dat nog meer aan dan Of human bondage.  

 

3.1 Leven naar een fictie 

 

In Youth zijn twee passages aan te wijzen die de ontwikkeling van John kernachtig weergeven. 

Deze sleutelpassages laten zien dat John aan het begin een typische Künstlerromanheld is, maar 

geleidelijk zijn visie op kunst en kunstenaarschap moet opgeven. John is aan het begin van de 

roman negentien en student in Kaapstad, hij huurt een eenkamerflatje en heeft net geld genoeg 

om rond te komen. Hij voedt zich met een dieet ‘Rousseau would approve of, or Plato’. 

Mijmerend over zichzelf merkt hij op dat ‘something of a baby still lingers in him’ en hij 

vraagt zich vervolgens af wat hem zal genezen van het kind-zijn, wat hem tot een man zal 

maken. Het antwoord is een sterke karakterisering van de helden uit Künstlerromans, een 

samenballing van al hun gemene delers:  

 

What will cure him, if it were to arrive, will be love. He may not believe in 

God but he does believe in love and the powers of love. The beloved, the 

destined one, will see at once through the odd and even dull exterior he 

presents to the fire that burns within him. Meanwhile, being dull and odd-

looking are part of a purgatory he must pass through in order to emerge, 

one day, into the light of love, the light of art. For he will be an artist, that 

has long been settled. If for the time being he must be obscure and 

ridiculous, that is because it is the lot of the artist to suffer obscurity and 

ridicule until the day when he is revealed in his true powers and the scoffers 

and mockers fall silent.
90
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Er zijn in deze passage een zevental kenmerken aan te wijzen van de typische 

Künstlerromanheld.  

 

1.� Bildung 

In deze passage valt als eerste de wijze op waarmee John nadenkt over zijn onvolwassenheid. 

Duidelijk is dat hij aan het begin van een ontwikkeling staat die kenmerkend is voor zowel de 

Bildungsroman als de Künstlerroman. Maar John denkt zelf niet in termen van Bildung. Hij is 

nog een kind en dat kind-zijn ziet hij als een ziekte. Hij beschouwt zijn Bildungsproces, zijn te 

verwachten initiatierite dan ook als een genezingsproces, zelfs als een loutering. In het vetrek 

uit Zuid-Afrika, dat later volgt, keert natuurlijk het thema van de reis terug. 

 

2.� Geestelijk lijden 

Hieruit volgt als tweede dat het genezingsproces tegelijk ook een lijdensweg zal zijn. Alle 

protagonisten van de besproken Künstlerromans lijden in meer of mindere mate aan het leven. 

Dit is geen bijkomstigheid van de adolescentie, het is niet zozeer de onzekerheid die dit lijden 

met zich meebrengt, maar onderdeel van het karakter. De personages lijden omdat ze eigenlijk 

niet geschikt zijn zich aan te passen aan de sociale conventies. Ook in Youth wordt het lijden 

voortdurend verbonden aan een bepaalde sociale omgeving. Eigenlijk is het lijden van John 

niets anders dan de miskenning door anderen. Die anderen dat zijn volwassenen en als 

adolescent moet hij zich een houding aannemen, een positie innemen tegenover hen. Hij 

moet hun regels, hun waarden nog leren kennen, opdat hij zich als gelijkwaardige van hen zou 

kunnen gedragen. Dit gaat van begin af aan mis. De eerste stap weg uit het kind-zijn heeft 

John moeten nemen vanwege zijn studie. Hij woont daardoor alleen, moet voor zichzelf 

zorgen en zijn eigen geld verdienen. Zijn flat huurt hij onder valse voorwendselen, hij heeft de 

verhuurders verteld dat hij bibliotheekmedewerker is in plaats van student. Een klein leugentje, 

maar John ‘is at pains not to be late with the rent’. Zelfs zo’n kleinigheid werkt al beklemmend 

op zijn gevoel. Zijn aanpassingsproblemen leiden tot een paradoxale ontwikkeling. Dat John 

zijn eigen geld verdient is een eerste uiting van volwassenheid, maar hij gebruikt het geld om 

een sociaal leven zoveel mogelijk te vermijden. “[H]e is on his own feet, dependent on no 

one.” Voor John betekent volwassen worden niet toetreden tot de maatschappij, maar zich er 

van buitensluiten. Maurice Beebe heeft wat dit betreft een zinvol onderscheid gemaakt tussen 

‘alienation’ en ‘detachment’. Het laatste acht hij van toepassing op met name Stephen Dedalus 

uit A portrait, maar ten algemene geldt het als gemeenschappelijk kenmerk van de 
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Künstlerroman. In dit geval maakt raakt John niet vervreemd van de maatschappij, dan zou hij 

er toebehoort moeten hebben, maar ontstaat er een natuurlijke afstandelijkheid. Het is een 

‘innate quality of temperament’ schrijft Beebe.
91
 Het lijden van John komt voort uit zijn 

karakterologische onvermogen zich op gelijke voet te begeven met zijn medemensen. Hij 

noemt ze ‘spotters’ en ‘beschimpers’. Ook John is, zeker wat dit betreft, een romantisch 

personage. “This inability to adapt the ego to the demands of the outer environment, the 

dissonance and tension between the ideal and the real is the essence of Wertherism, 

Weltschmerz, mal du siècle, Byronism, all related, if not identical syndromes, whatever the 

name.”
92
 Hoezeer de romantische held onderdeel is gaan uitmaken van de Europese cultuur, 

blijkt alleen al uit de serie termen die Lilian Furst hier op een rijtje zet. Het individualisme dat 

zo kenmerkend is voor de Romantiek verwordt in de romantische held tot een megalomaan 

narcisme. De held geeft zich over aan een illusoir en poëtisch zelfmedelijden, waarbij ook de 

wereld om hem heen het moet ontgelden. Hij voelt zich onbegrepen, trekt zich terug in 

zelfreflectie, betrekt daardoor nog sterker alles op hemzelf en verlangt ernaar te vluchten in 

dromen, de natuur of zelfs zelfmoord. Goethes Werther was een van de eerste, René van 

Chateaubriand nog een beroemde en Byron staat te boek als de echte, historische romantische 

held. Op het einde van René, waarin de religie ongeloofwaardig als redder optreedt, zegt een 

priester dat de romantische helden geen verheven mensen zijn als ze de wereld als slecht 

voorstellen en dat ze de mensen enkel haten door hun eigen beperkte gezichtsveld. Sociaal 

isolement en afkeer van de wereld, van de mensheid is diep verankerd in de mythe van de 

romantische held. John uit Youth is niet een van deze helden. Maar het verlangen aan het 

lijden te ontkomen door te dichten is wel op de mythe geïnspireerd. In Youth echter is alle 

idylle, alle romantiek verdwenen. Het leven wordt erin beschreven op een kalme, precieze, 

realistische wijze. Binnenin John brandt, nu ja, flakkert lichtjes het passionele vuur, buiten is 

het grauw en koud. Zijn houding komt sterk naar voren in zijn arbeidzame leven. Het werk 

als computerprogammeur ziet hij als onderdeel van zijn lijden. Hij verwijt het zijn collega’s dat 

hij zijn eerste baan bij IBM, waar hij ‘had to slave the day away’, moet opgeven: “I was hoping 

for some friendships”.
93
 Het is een belachelijk verwijt, dat ziet hij zelf ook in, maar dat neemt 

niet weg dat John hier de anderen, de maatschappij als oorzaak ziet voor zijn falen. De echte 

reden dat hij stopt, houdt hij zichzelf voor, is dat het werk hem belet te dichten. Maar die 

reden kan hij zeker niet vertellen. Wat zouden zijn collega’s ervan begrijpen? Deze kleine 

aangrijpingspunten zich een lijdend persoon te wanen, zijn slechts flauwe schaduwen van het 

�������������������������������������������������
91
 Beebe: 260 

92
 Furst: 97 

93
 Coetzee: 107 



�

�

59 

mythisch geworden lijden van de romantische kunstenaar. Dit lijden zal John echter niet 

helpen, integendeel, het brengt hem tot inspiratieloze apathie en lethargie.  

 

3.� Lichamelijk lijden 

Het lijden van John, of wat hij zich daarvan inbeeldt, komt eveneens voort uit een 

lichamelijke deviatie. Dit lijden is bijzonder sterk benadrukt in de sleutelpassage. Het lijkt 

wellicht niet zo bijzonder, en het zou gewoon onderdeel kunnen zijn van een restje puberaal 

minderwaardigheidscomplex, maar Johns saaie, sullige, zonderlinge uiterlijk is veelbetekenend. 

Hij deelt de lichamelijke afwijkingen met Stephen Dedalus en Philip Carey, maar nog het 

meest met Lord Byron. Zoals bekend had Byron een mismaakte voet. “Die voet is de vloek 

van mijn leven geweest”, heeft Byron gezegd.
94
 Maar de mythe geworden geschiedenis leert 

dat Byron deze handicap niet alleen gecompenseerd wist door een beeldschoon gelaat, maar 

ook dat hij zijn lichamelijke en psychische kwellingen wist aan te wenden tot meeslepende 

levensstijl en buitengewoon lyrische poëzie. Beide hebben hem eeuwige roem opgeleverd. 

Arme, naïeve John. In zijn eenvoudige kloffie ziet hij er helemaal uit als een kantoorklerk. Na 

weer een mislukte affaire met een vrouw beseft hij dat hij initiatief had moeten nemen. Hij 

had moeten zeggen: “I may look like a clerk, but in reality I am a poet, or a poet to be”.
95
 

Dankzij de onbarmhartige ironie van zijn schepper, die hem zo doet verlangen naar een 

Byroniaans leven, heeft John juist het lichamelijk mankement in zijn gehele voorkomen en 

nog het meest in zijn gezicht. Zijn lichaam is houterig, zijn gelaat sullig en saai. Het lijkt een 

kleinigheid, maar de nietszeggende gezichtsuitdrukking van John is een groter gelag dan de 

klompvoet die Maughams Philip Carey zijn portie lijden bezorgde. Wat voor Byron de 

compensatie was voor zijn handicap, is juist bij John de meest in het oogspringende afwijking. 

Want hoewel een slungelig uiterlijk uiteraard geen verhindering kan zijn om goede poëzie te 

schrijven, John beeldt zich dat anders in.  

 

4.� Liefde 

John, en dat is een vierde kenmerk van de typische Künstlerromanheld, gelooft helemaal niet 

dat de kunst zonder een aantrekkelijk lichaam kan. Of preciezer, niet zonder de liefde. Denkt 

hij dan niet, dat de voorbestemde geliefde door zijn ‘odd and even dull exterior’ heen zal 

kijken naar de vurige dichter in hem? Dat wensbeeld is een kort leven beschoren. Voor John is 

liefde zozeer met de kunst verbonden, dat het uitblijven van inspiratie hem veel wanhopiger 

maakt op liefdesgebied dan op artistiek vlak. “Suffering, madness, sex: three ways of calling 
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down the sacred fire upon oneself.”
96
 Seks en creativiteit gaan met elkaar samen, dat weet 

iedereen. Volgens John. Hij belandt in een merkwaardige cirkelredenering. Kunstenaars zijn 

goede minnaars omdat ze creatief zijn. Maar om creatief te kunnen zijn, is er liefde of seks 

nodig. Hij zegt te geloven in de transfigurerende kracht van passionele liefde. “Reading the 

poets only heightened his fever. Through the blinding ecstasy of sex, said the poets, one is 

transported into brightness beyond compare, into the heart of silence; one becomes at one 

with the elemental forces of the universe.”
97
 Geen wonder dat hij wat seks betreft zowel bang 

als verveeld is, hoe kan voldaan worden aan deze hoge verwachtingen? Zijn affaires, voor een 

buitenbeentje als hij nog nog best veel, eindigen allemaal als mislukking. Omdat hij de vrouw 

niet kan zien als een gelijke, een medemens, maar ziet als een object, een medicijn. De wijze 

waarop John denkt over seks en liefde heeft ook een religieuze connotatie. In Tiecks roman 

zag de romanticus Franz Sternbald kunst als een aan religie gelijkwaardige vlucht uit het aardse. 

In de Künstlerromans na de Duitse ‘Frühromantik’ neemt liefde echter meer en meer de plaats 

in van de religie. John zegt het letterlijk: hij gelooft niet in God, maar in de (kracht van de) 

liefde. De romantische liefde houdt niet minder een uitvlucht in uit de maatschappij. En 

evenals de kerk als instituut geen rol speelt in de romantische religie – denk aan 

Schleiermachers dogmaloze, subjectivistische natuurreligie – heeft ook het huwelijk als 

burgerlijk instituut geen plaats in de altijd sacrale verbinding tussen kunst en liefde. Vandaar 

ook de woorden van Rousseau; liefde als ‘la grande affaire de la vie’. De romantische liefde is 

tegelijk een lichamelijke en geestelijke versmelting, een extatische symbiose tussen man en 

vrouw. Het religieuze is hier niet ver weg. De eerste vrouwelijke held van een Künstlerroman, 

Corinne, uit Corinne ou l’Italie van Madame de Staël, roept uit: “Liefde, opperste macht van 

het hart, mysterieuze geestdrift, die in zichzelf alle dichtkunst, alle heroïek, alle godsdienst 

bevat!”.
98
 Niet vreemd dat ook John zijn heil verwacht van een muze, die hem tegemoet 

treedt in de universiteitsbibliotheek van Kaapstad, of in de straten van Londen. “In their 

lovemaking the artists and their mistresses experience briefly, tantalizingly, the life of gods. 

From such lovemaking the artist returns to his work enriched and strengthened, the woman to 

her life transfigured.”
99
 Maar geobsedeerd als hij is met het verwachtte eindresultaat van die 

liefde – zijn dichterschap – vergeet hij het geestelijke aspect ervan. Zijn affaires zijn louter 

lichamelijk van aard, en zelfs daarin mislukt hij. Van een geestelijke verwantschap is nooit 

sprake.  
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5.� Kunst 

Liefde en kunst zijn voor John onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zal een dag komen, zo 

dagdroomt hij, waarop hij uit zijn loutering zal verrijzen ‘into the light: the light of love, the 

light of art’. Dat hij een kunstenaar zal worden, dat staat allang al vast. Wat hem die zekerheid 

geeft is onduidelijk, hoe kan het ook anders: de roman bestaat er juist uit aan te tonen dat die 

vanzelfsprekendheid er niet is. De romantische mythe stelt het kunstenaarschap als aangeboren 

en niet aangeleerd voor. Het begrip ‘genie’ ondergaat met de Romantiek een fundamentele 

betekeniswijziging, zoals reeds eerder aangegeven is. De scheppende verbeeldingskracht werd 

het fundament van alle kunst, niet een bepaalde technische vaardigheid. De hieraan 

gelijklopende ontwikkeling van maatschappelijke autonomie maakt iets duidelijk over de 

verschuiving van beroep naar roeping die met de Romantiek plaatsvond. De kunstenaar 

verwierf eerst afhankelijkheid ten opzichte van kerk, maatschappij, mecenassen etc. en deze 

vrijheid leidde tot afzondering. Rudolf en Margot Wittkower, zo schrijft Sven Lütticken, 

“stellen in hun studie over het gedrag van kunstenaars dat het juist de emancipatie van de 

kunstenaar en zijn stijgende maatschappelijke status is die tot het type van de melancholieke en 

excentrieke kunstenaar leidt. Bevrijd van de bevoogding door de gildes, voelt de 

Renaissancekunstenaar zich geïsoleerd.”
100
 Met deze afzondering komt ook een afkeer van de 

burgerij, maar om aan inkomsten te komen moest het geld juist daar gehaald worden. De 

markt en haar potentiële kopers, diezelfde burgers dus. Dit laatste veranderde echter niets aan 

de minachting voor het publiek, of het nu romantici gold of realisten (denk aan Flauberts 

verachting van het gepeupel). Deze houding is misschien wel het best weergegeven door 

Hugh Honour, toen hij stelde dat de romantische kunstenaar het publiek laatdunkend 

behandelde en daarvoor betaald wilde worden met ‘flattery as well as cash’.
101
 Het succes van 

de romantische kunstenaarsmythe tot op de dag van vandaag, versterkt het idee van de 

roeping. De kunstenaar moet wel over uitzonderlijke talenten beschikken als de 

antiburgerlijke, egocentrische houding hem nog echt waardering en geld oplevert ook. 

Daaromstaat er in Youth over John: “He knows that to condemn a woman for being ugly is 

morally despicable. But fortunately, artists do not have to be morally admirable people. All that 

matters is that they create great art.”
102
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6.� Maatschappij 

De gespannen verhouding tussen individu en gemeenschap valt in de passage samen met de 

twee vormen van lijden. Er zal een dag zijn, dat de spotters en beschimpers stil zullen vallen en 

John zich verheven zal weten boven het gepeupel. Als hij uit Zuid-Afrika is vertrokken naar 

Londen en op zoek gaat naar een baan om in levensonderhoud te kunnen voorzien, wijst hij 

een respectabele baan af. Hij moet ervoor buiten Londen wonen, en zal onregelmatige 

werktijden hebben. Hij wil de baan, maar hij wil ook ‘go to poetry readings, meet writers and 

painters, have love affairs’. Dat zullen ze niet begrijpen. “How can he bring out the words like 

love, poetry before them?” De keuze gaat tussen ‘solidity’ en vrijheid. En oh ironie, na ‘mature 

reflection’ zoals hij aan de werkgever schrijft, wijst hij de baan af. De baan als 

computerprogrammeur bij IBM die hij accepteert, herbergt een troost, denkt hij. “T.S. Eliot 

worked for a bank. Wallace Stevens and Franz Kafka worked for insurance companies. In their 

unique ways Eliot and Stevens and Kafka suffered no less than Poe or Rimbaud.” De 

burgerlijkheid, de bourgeoisie, is de schrik van John, zoals het de afkeer wekt van elke 

romanticus. Het verwordt bij John zelfs tot het noodzakelijke lijden hem tot tot kunst moet 

inspireren. Zolang dat leven maar niet te definitief wordt, natuurlijk, wat blijkt als een 

volgende baan hem de mogelijkheid geeft om huiseigenaar te worden. “A single rushed 

decision and he will have signed away his life, signed away all chance of becoming an artist. 

With a little house of his own in a row of redbrick houses, he will be absorbed without trace 

into the British middle class. All that will be needed to complete the picture will be a little wife 

and car.” John huurt een appartementje.                                 

 

7.� Passiviteit 

Het laatste kenmerk dat in de sleutelpassage besloten ligt is de passiviteit. Meerdere 

onderzoekers hebben gewezen op deze eigenschap van de personages in zowel de 

Bildungsroman als Künstlerroman. De mooie uitdrukking van Hans Wagner kan in 

herinnering worden geroepen: “Viele wollen ihn führen, von manchen wird er verführt”.
103
 

In geen van de genoemde elementen uit het citaat neemt John een actieve houding aan, of 

verwacht dit te gaan doen. ‘What will cure him, if it were to arrive’ – mocht het gebeuren. 

Dit komt zeer nauw overeen met de woorden van Dedalus in A portrait: ‘without any overt 

act’ zou Dedalus zijn geliefde vinden.
104

 Ook staat allang vast dat hij een kunstenaar zal 

worden. Wat moet hij daar verder nog aan bijdragen? Hij moet, gelaten, zo lijkt het, de 

bespottingen van anderen ondergaan tot de dag ‘when he is revealed in his true powers’. 
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Opnieuw is de religieuze term meer dan een metafoor, het zal John overkomen, hij zal door 

een goddelijke hand (die van zijn geliefde, waarschijnlijk) geopenbaard worden. De passage is, 

kortom, doordrenkt van passiviteit. Hier betoont Coetzee zich opnieuw een meester in de 

ironie. Het romantische idee dat het kunstenaarschap aangeboren is, dat er sprake is van een 

roeping, zou inderdaad moeten inhouden dat iemand ofwel kunstenaar is en als gevolg daarvan 

op een dag ook creatief zal zijn, ofwel dat iemand dat niet is. Het lijkt wel op de protestantse 

goddelijke genade. Als de mens niets voor zijn eigen zielsbehoud kan doen, wat let hem dan 

op een stoel te gaan zitten en afwachten of de goddelijke voorzienigheid hemel of hel voor 

hem in petto heeft? Als John een kunstenaar is, waarom zou hij lef moeten tonen tegenover 

vrouwen, zich ongeacht inspiratie aan het dichten zetten? De passiviteit werkt zo verlammend, 

dat elke mogelijkheid het verlangde te verkrijgen bij voorbaat verkeken is.  

 

In één passage een zevental kenmerken die direct te herleiden zijn tot de romantische 

kunstenaarsmythe en de protagonisten van de Künstlerromans. Het ideaalbeeld heeft zich in 

Johns hoofd vastgenesteld als een teek in de huid. Hij leeft naar dit voorbeeld, hij leeft 

voortdurend in de verwachting dat het voor hem werkelijkheid zal worden. Die verwachting 

was er ook bij Philip Carey, met wie John het meest te vergelijken is. Er zijn echter twee grote 

verschillen. In tegenstelling tot John volgde Carey tenminste nog een kunstopleiding, al mag 

het die naam nauwelijks hebben. Hij begaf zich tenminste nog onder medestudenten en 

kunstenaars en leefde in de stad waar het volgens de mythe allemaal zou moeten gebeuren, 

Parijs. En vooral: Carey geeft de kunst en het ideaalbeeld op als hij de werkelijkheid onder 

ogen ziet. Ook dat is anders bij John. Het is een even eenvoudige als meesterlijke zet geweest 

van Somerset Maugham om Carey direct te confronteren met de dronken dichter Cronshaw 

en Carey deze woorden in de mond te leggen: “I suppose I like the life”. Maar wat houdt dat 

leven in, als het ontdaan is van alle Romantiek? Armoede, echte armoede, die niets verhevens 

heeft, enkel verschrikkingen kent. Carey geeft de droom niet op vanwege een gebrek aan 

talent, maar uit angst voor het onzekere bestaan als kunstenaar. De enige keer dat John 

kunstenaars ontmoet, is op een feestje in Zuid-Afrika. In een paar zinnen doet Coetzee wat 

Somerset Maugham deed met de scenes over Cronshaw. “[N]ot having proper jobs, they stay 

up all night”, en voegt eraan toe dat ze allemaal naar Montmartre zouden verhuizen, als ze het 

geld zouden hebben. Hun leven is verre van ideaal, zo lijkt het, maar, dit is een belangrijk 

verschil met Carey, John ziet dit niet. Voor hem bevestigen ze het ideaalbeeld. Bij gebrek aan 

het ‘goede’ voorbeeld zal John dan ook zijn eigen Cronshaw moeten zijn. Het lukt hem met 

moeite. Mislukking na mislukking geteld te hebben, ziet ook hij dat tussen mythe en 
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werkelijkheid een onoverbrugbare kloof bestaat. Niets van zijn droombeeld zal overeind 

blijven. Niets zal er van John terechtkomen.  

 

3.2 Fictie naar het leven 

 

John probeert de fictie te leven, maar alles wat hij doet blijkt er niet mee overeen te stemmen. 

Die fictie betreft niet alleen de romantische kunstenaarsmythe, maar ook de boeken die hij 

gelezen heeft. Hij stelt zich voortdurend de vraag wat andere kunstenaars gedaan zouden 

hebben. Hij spiegelt de gebeurtenissen die hem overkomen aan hun leven. Picasso 

bijvoorbeeld. Misschien wel de grootste kunstenaar die ooit geleefd heeft, denkt John, ‘is a 

living example’. “Picasso falls in love with women, one after another. One after another they 

move in with him, share his life, model for him. Out of the passion that flares up anew with 

each new mistress, the Doras and Pilars whom chance brings to his doorstep are reborn into 

everlasting art.”
105
 Ook John beleeft een reeks avontuurtjes. Maar die vallen tegen. De eerste, 

Jacqueline, neemt zijn leven over, bepaalt wat er tussen hen gebeurt, leest zijn dagboek, zet 

hem aan de kant en alles wat John eraan overhoudt, is een gevoel van teleurstelling, onbehagen 

en mislukking. Een ander meisje waarmee hij het bed deelt blijkt maagd, wat resulteert in een 

beschamend bloedbad tussen de lakens. De seks ondergaat hij bij allen passieloos, vergeefs 

wachtend op de goddelijke vonk die zou moeten overspringen. Met de kunst is het niet beter 

gesteld. Zijn lange kantoordagen vermoeien hem tezeer om ‘s avonds nog gedichten te 

schrijven. Zijn laatste poging daartoe is het invoeren van een reeks woorden in een computer 

en met de willekeurige volgorde waarin ze eruit komen denkt hij avantgardistische poëzie te 

‘schrijven’. Hij richt zich dan op proza – een concessie – maar het blad op zijn bureau blijft 

leeg. Zelfs de afstudeeropdracht voor de universiteit in Kaapstad, een onderzoek naar het werk 

van Ford Maddox Ford, komt niet tot stand.
106
 Hij faalt in liefde en in kunst, en langzaamaan 

dringt dit besef tot hem door.  

 

Dat John leeft naar de fictie heeft hij niet van een vreemde, ook dat is weer een kenmerk van 

de romanticus. Met de helden van de Künstlerromans heeft hij dit gemeen met Philip Carey, 

maar vooral met Stephen Dedalus. Deze dagdroomt over Mercedes uit De graaf van Monte 

Cristo en denkend hieraan ziet Stephen de ontmoeting met zijn geliefde muze als een 

onontkoombare, voorbestemde vanzelfsprekendheid, waaraan hij geen actieve bijdrage hoeft te 
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leveren.
107
 Deze dagdroom komt sterk overeen met het dromen van John uit Youth. Maar in 

plaats van Mercedes uit Monte Cristo verkiest John Emma Bovary. En waar Dedalus Mercedes 

nog als een aanleiding ziet om wat weg te dromen over een nog onbekende geliefde, verwacht 

John Emma bijna echt te zullen ontmoeten:  

 

Of course Emma Bovary is a fictional creation, he will never run into her 

in the street. But Emma was not created out of nothing: she had her origin 

in the flesh and blood experiences of her author, experiences that were then 

subjected to the transfiguring fire of art.
108
 

 

Nota bene Emma Bovary. De vrouw die zichzelf overgeeft aan fantasieën en romantische 

verlangens en wier pogingen daartoe uiteindelijk in zelfmoord resulteren. Het personage 

waarmee Flaubert afgerekend zou hebben met de romantische vlucht uit de werkelijkheid. Dat 

John dit personage verkiest is nog absurder dan zijn gedachte dat er een echte Bovary is 

geweest (buiten de vrouw uit het krantenartikel waar Flaubert zich op baseerde voor zijn 

roman) die Flaubert tot grote kunst heeft aangezet. Nota bene Flaubert, de realist Flaubert. De 

eenzame zwoeger, die zijn werk met een haast wetenschappelijke precisie wilde uitvoeren. 

Was in A portrait de gedroomde ontmoeting nog een reële mogelijkheid, nam Joyce nog 

weinig afstand van zijn personage, Coetzee ondermijnt hier de verlangens van John en 

ontneemt hem in bepaald opzicht alle geloofwaardigheid. Niet als worstelende, onzekere 

jongeman die hoopt een groot dichter te worden, dat komt nogal al wat voor op die leeftijd. 

Wel als romantische held. Emma Bovary wordt voor John zo werkelijk, dat hij wel lijkt te 

lijden aan de geestesziekte van Don Quichotte – of Bovary zelf. En misschien is het niet veel 

vreemder tegen windmolens te vechten dan te verwachten dat de romantische 

kunstenaarsmythe onvoorwaardelijk tot de dagelijkse realiteit van het leven zal gaan behoren. 

William Blake stelde dat ‘the real and eternal world of this vegetable universe is but a faint 

shadow’ van de verbeelding.
109
 Het romantisch individualisme dat deze verbeeldingskracht zo 

benadrukte en als basis bestempelde voor het scheppen van kunstwerken is in deze scène 

teruggebracht tot een alledaagse proportionaliteit van een zoekende aspirant-kunstenaar. De 

Quichotte is inderdaad niet ver weg. Tijdens de Romantiek werd het een lofzang bevonden op 

de verbeelding, terwijl het in de tijd van Cervantes juist de uitwassen ervan liet zien.
110
 Het 
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gaat wat ver, maar tot die tijd lijkt Coetzee met zijn John terug te keren. Youth is echter geen 

boek dat zich richt tegen de verbeeldingskracht, zelfs niet tegen belangrijke romantische 

principes. Maar wel tegen de navolging ervan, tegen het gebruik ervan als enige leidende 

principes om kunst tot stand te brengen. Had John maar meer eigen verbeeldingskracht gehad, 

naast een gezonde portie werklust, hij had zich menig getob en vele mislukkingen kunnen 

besparen. De verbeeldingskracht van John is niet de zijne, het is die van anderen. De 

belangrijkste ontwikkeling die John doormaakt is dat hij dit steeds meer gaat beseffen.  

 

In Youth herhaalt het procedé zich voortdurend. Als een typische held uit een Künstlerroman 

staat voor John alles wat hij denkt en doet in het teken van zijn ambitie kunstenaar te worden. 

Dit gaat echter nooit zonder een ironiserende, ontmaskerende, afstandnemende verteller. En 

steeds meer dringt het ook tot John zelf door. Elke verwijzing naar de romantische mythe en 

de eerdere romans uit het genre gaat gepaard met een ondermijning ervan. Nadat John zijn 

eerste baan in Engeland heeft opgezegd, neemt hij zich voor elke kans op een affaire aan te 

grijpen. “Novels are full of chance meetings that lead to romance – romance or tragedy.” 

Zonder werk heeft hij alle tijd hier iets van waar te maken. Maar een alinea verder doemt aan 

de horizon een financieel probleem op, want geen werk is ook geen geld. Vervolgens is het 

geluk hem niet goed gezind. “But chance is unpredictable, one must give chance a time.” Dus 

slaapt hij langer en langer uit. Er gaan dagen voorbij waarop hij met niemand ook maar één 

woord wisselt. Hij markeert deze dagen in zijn dagboek met de letter S, ‘ days of silence’. Het 

is de enige vermelding dat hij iets schrijft. In enkele stappen is goede moed kapotgeslagen op 

de dagelijkse realiteit. Als hij op een zondag vermoeid neervalt op een bankje en half in slaap 

dommelt, ziet hij deze doezelige toestand aan voor het grote moment van transfiguratie. “At 

last it has come, the moment of ecstatic unity with the All!”
111
 Niet meer dan een paar 

seconden, slechts een ‘hint that he belongs on this earth’ als een kunstenaar, maar hij voelt zich 

herboren. De eerstvolgende zin luidt: “He must find ways to save money” (118). En hij staat 

weer met beide benen op de grond. Coetzee rekent hier in één zin af met alweer een 

dromerijtje van zijn personage: de realiteit heeft niets te maken met het ideaalbeeld. 

Langzamerhand sluipt het besef binnen dat hij op deze manier niet zal bereiken wat hij wil. 

Alweer een beschamende affaire moet hij zien in te passen ‘into the story of his life that he tells 

himself’. Hij is geen dwaas, weet hij, alle mislukkingen zijn z’n eigen fout. En uiteindelijk 

maakt de zekerheid uit de eerste sleutelpassage, dat de voorbestemde geliefde door zijn saaiheid 

heen de dichter in hem zal herkennen, plaats voor twijfel. Zal deze vrouw ‘release the blocked 
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flow of poetry; or on the contrary is it up to him to turn himself into a poet and thus prove 

himself worthy of her love?’ (134). 

 

Liefde en kunst. In Youth is het romantische verbond, de sacrale twee-eenheid uit elkaar 

getrokken en ontheiligd. Als realistisch personage ontstijgt hij de mythe en wordt hij meer en 

meer mens. John ontstijgt de genreroman waarin hij de hoofdrol speelt, doordat hij tot het 

besef komt dat de droom die hij wil leven, niet geleefd kan worden. Het is een harde 

leerschool. De jonge vrouwen in zijn leven zijn niet omkleed met symboliek. Hij fantaseert 

soms over een mooie vrouw in een stralend witte jurk waarmee hij de sterrennacht in wandelt. 

Maar ook hier krijgt Coetzees realistische commentaar een sarcastische ondertoon: “It never 

happens” (2). Die vrouwen bestaan niet. Hij krijgt na een paar jaar Londen geen letter meer op 

papier, het werk slokt al zijn tijd op. Het enige dat hij nog aan poëzie voortbrengt isd at 

computerexperiment, een door elkaar gehusselde lijst met zinnetjes in de stijl van Pablo 

Neruda. Als het dichten niet uit het hart kan komen, dan maar uit een machine. Dat is wat er 

overblijft als na de vaardigheid, ook de gevoelsuitstorting wegvalt. Willekeurige, machinale 

zinnetjes. Geen vorm, geen inhoud. De dromen van John worden steeds verder teruggebracht 

tot de gewone verlangens van elke adolescent. Maar dat hij faalt, in leven, werk, liefde, kunst, 

vindt zijn oorzaak wel degelijk in de romantische kunstenaarsmythe. In Johns geloof in die 

mythe, waaraan hij te lang heeft vastgehouden om succesvol te kunnen zijn:  

 

He is well aware that his failure as a writer and his failure as a lover are so 

closely parallel that they might as well be the same thing. He is the man, 

the poet, the maker, the active principle, and the man is not supposed to 

wait for the woman’s approach. […] Unless he wills himself to act, nothing 

will happen, in love or in art. […] But the most brutal way is to say that he 

is afraid: afraid of writing, afraid of women. […] What more is required 

than a kind of stupid, insensitive doggedness, as lover, as writer, together 

with a readiness to fail and fail again? What is wrong with him is that he is 

not prepared to fail (166-167). 

 

Kort na deze tweede sleutelpassage eindigt de roman. Analoog aan de zelfverwaarlozing van 

zijn collega en vriend Ganapthy zegt John dat dokters in witte jassen hem mee kunnen nemen, 

wegvoeren. Maar helemaal kansloos is hij niet. De belangrijkste les die John geleerd heeft, is 

dat passiviteit hem nergens brengt. Of het nu kunst is, of het leven, er moet hard voor gewerkt 
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worden, mislukkingen moeten worden geaccepteerd en tegenslagen overwonnen. Hijzelf is de 

enige die de dichter in hem kan proberen wakker te maken, de enige die kan proberen de 

discipline op te brengen en de benodigde vaardigheden aan te leren. Of hij zal slagen in het 

leven, of hij goede kunst zal creëren, dat is een andere kwestie, dat is van later orde.  

 

Veelzeggend wat dit betreft is een opmerkelijk taalprobleem dat John heeft. Hij is een aantal 

talen machtig, maar niet het Frans. Dat is wat ongeloofwaardig; want hij kent wel Latijn en 

Spaans. Maar wat hij ook probeert, “[t]he language resists him, excludes him; he cannot find a 

way in” (75). Natuurlijk is hier niet de taal zelf bedoeld, maar wat de taal symboliseert. Frans is 

de taal van de liefde, de taal van de kunst. Dat is wat voor hem ontoegankelijk is. Maar een taal 

is te leren, door hard te werken en de regels vaardig te worden. Kunst, liefde, leven – het zijn 

talen die ook John machtig kan worden. Door koppig te proberen, met vallen en opstaan, met 

hard werk en discipline. In de woorden van zijn bedenker: ‘[t]he pleasures of total 

engagement, hard thought, verifiable activity, verifiable results…productiveness.’ John moet 

werken voor zijn dromen, zoals een computerprogrammeur werkt voor zijn geld.  

 

Zijn falen, zoals John in de tweede sleutelpassage moet bekennen, is dus veroorzaakt door 

passiviteit. Het is de ‘romantische ziekte’ van elke held uit een Künstlerroman. De dichter is 

volgens de Romantiek immers dichter van nature, door goddelijke voorzienigheid begenadigd 

met het dichterlijk talent. Zelfs als dit zo is, en natuurlijk moet de kunstenaar een bijzonder 

talent bezitten, dan nog moet er gewerkt worden, geproduceerd worden, geld verdient 

worden. Het is moeilijk voor John het ideaalbeeld op te geven, ‘he does not trust the will’. Hij 

heeft een teken nodig, wil hij een vrouw benaderen. En vast ook een teken, wil hij zich aan 

het schrijven zetten. Maar waar komt dat teken vandaan? ‘[F]rom her? from within him? from 

above?’ (167). De zekerheid van de eerste sleutelpassage heeft plaatsgemaakt voor twijfel. Nee, 

voor een andere zekerheid. “What is wrong with him is that he is not prepared to fail.” De 

passiviteit, die direct afgeleid kan worden uit de romantische opvatting over het 

kunstenaarschap, is bij John niet meer een opvallende karaktertrek, zoals bij zijn ‘broertjes’ uit 

andere Künstlerromans. De passiviteit is het ultieme gebrek aan de middelen om zelfstandig, 

volwassen te leven en te werken. Alles moet vanzelf gaan, alles moet hem gegeven worden. En 

alles moet perfect zijn, geniaal. Een ‘A or alpha or one hundred per cent for his every attempt, 

and a big Excellent! in the margins’ (168). Passiviteit is het resultaat van het naïve geloof in de 

romantische droom – en staat juist de verwerkelijking ervan in de weg. 
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Een gebrek aan middelen en vaardigheden. Aan techniek. John heeft een ontwikkeling 

doorgemaakt, maar deze lijkt in niets op een Bildung. Wat hij wijzer is geworden, is dat hij het 

anders moet aanpakken. Maar hij weet nog maar nauwelijks hoe. De individuele ontwikkeling, 

de vorming van het eigen karakter, de ‘Bestätigung des daseienden Inneren’, John is er nog 

niet halfweg mee. Hij heeft afgewacht, een nieuw leven verwacht, maar zich niet ontplooit of 

verbeterd. Ook hier is een romantische notie tot in het uiterste doorgevoerd. John is een 

individualist in tal van opzichten. Hij betrekt alles op zichzelf en leeft enkel voor zichzelf 

(empathie of altruïsme is hem vreemd). John heeft zichzelf en volgens de romantische ideeën 

over individualiteit zou hij aan zichzelf genoeg moeten hebben. Maar hij faalt in alles. Het 

individualisme dat John zichzelf toekent, houdt in dat de persoon die hij is als vanzelfsprekend 

klaar zou moeten zijn voor alles wat hij wil doen. Het is een schijnindividualiteit, want in feite 

is hij van alles afhankelijk. Een echte individualist zou het niet ontbreken aan moed en 

initiatief. In dat opzicht is Youth geen subgenre meer van de Bildungsroman, want de ‘Bildung’ 

ontbreekt eenvoudigweg. Johns ontwikkeling houdt geen versterken en uitbouwen in van het 

eigen karakter. Wat hij probeert, nu ja, wat hij verwacht dat zal gebeuren, is dat een soort 

goddelijke vonk zijn karakter in werking zet. Zo verwacht hij ook dat de kunst zal ontspringen 

aan zijn innerlijk, zolang hij maar komt te leven naar de fictie die hij voor waar houdt. 

Individualiteit is in Youth niet zoals in de Bildungsromans het doel, maar het uitgangspunt. De 

les die hij zal moeten leren is dat, ongeacht de nadruk op vorm of expressie, de fictie geen 

plaats kan hebben in de werkelijkheid. Dat hij voor de kunst juist de werkelijkheid naar zijn 

hand zal moeten zetten door middel van fictie. Niet leven naar een fictie, maar fictie naar het 

leven. Hij moet de omgekeerde weg bewandelen.  

 

3.3 Conclusie 

 

Het romantische kunstenaarsbeeld, dat de artistieke gave als aangeboren beschouwd en een 

overdreven nadruk legt op een hartstochtelijke expressiviteit, op gevoel boven verstand, 

experiment boven regels en vaardigheden, is voor de protagonisten uit de Künstlerromans een 

onmogelijk na te leven ideaal. Juist in de fase dat ze moeten leren, zich moeten ontwikkelen, 

versimpelen zij de romantische ideeën en verwachten ze dat deze voor henzelf als vanzelf 

werkelijkheid worden. Passiviteit is dan ook de meest bepalende karakteristiek van de 

Künstlerromanhelden, het is het verbindende element tussen de andere zes, in dit hoofdstuk 

uiteengezette, kenmerken. John uit Youth verwacht dat alle problemen die hij heeft met 

volwassen en zelfstandig worden, zullen verdwijnen als de liefde en de kunst in zijn leven 
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komen. Maar er is niets dat hij doet om dit te bewerkstelligen. Hij lijdt, mentaal en fysiek, 

maar dit lijden baart geen kunst. Tegenover vrouwen is hij machteloos en zijn dichtkunst 

eindigt in hopeloze experimenten waarin hij de computer het werk laat doen en de 

woordvolgorde aan het toeval overlaat.  Elk kenmerk van de ‘Künstlers’ staat bij John in 

verband met zijn levensfiasco. Bildung, kunstenaarschap, liefde; niets dat hij ervan 

terechtbrengt. Zijn lijden duurt voort, in sociaal opzicht blijft hij een zonderling en zijn 

passiviteit weet hij niet om te zetten in daadkracht. Zijn ontwikkeling stopt, voordat ze goed 

en wil begonnen is.  

 

Passiviteit en individualiteit, dat zijn de kernbegrippen die Youth bepalen als roman die op het 

einde staat van twee, met elkaar gelijklopende, tradities. Bildung is een actief proces dat vraagt 

om initiatief en de bereidheid te willen leren over zichzelf en de wereld. Binnen de 

Bildungsroman staat het begrip ‘Bildung’ voor een persoonlijke ontwikkeling die op enigerlei 

wijze het individu zowel een zekere vrijheid oplevert, als hem bindt of verbindt aan 

maatschappelijke structuren. De nadruk tijdens de Romantiek op het individu en diens 

vrijheid ten opzichte van regels (in kunst of maatschappij) laat weinig ruimte voor een 

dergelijk compromis als beëindiging van het Bildungstraject. In steeds ernstigere mate loopt de 

Bildung in de Künstlerromans spaak doordat het romantische kunstenaarsbeeld het leven van 

de personages gaat beheersen.  

 

Het ontbreken van een echte persoonlijke ontwikkeling – John komt enkel tot het besef dat 

het anders moet, maar hoe blijft de vraag – zet Youth als Künstlerroman eigenlijk buiten de 

traditie van de Bildungsroman. Het kunstenaarsideaal is tot in de meest vergaande 

consequenties doorgevoerd. De nadruk op individualiteit en vrijheid leidt tot eenzaamheid en 

passiviteit: niemand of niets is nodig, want kunst komt uit ‘het hart’, in momenten van 

inspiratie. Youth is in wezen een anti-Bildungsroman en Coetzee lijkt dan ook beter geslaagd in 

de opzet die zowel Ludwig Tieck als Novalis hadden met hun Künstlerromans, namelijk om 

een ‘anti-Meister’ te schrijven.
112
 Tegelijk heeft Coetzee het tegenovergestelde bereikt van 

Tieks en Novalis’ intenties. Geen lofzang op de dichterlijke mens, maar een ondermijning van 

belangrijke romantische ideeën. Wat in Franz Sternbalds Wanderungen nog onbekend bleef 

(door het halfslachtige en onvoltooide einde van de roman), in Of human bondage plotseling 

afgewend werd (doordat Carey uit angst een burgerlijk bestaan verkoos boven het 

kunstenaarschap) en in A portrait of the artist as a young man onbestemd bleef (door Dedalus’ 
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vertrek naar Parijs, zonder vermelding van vervolg), wordt in Youth in alle helderheid getoond: 

dat het streven naar kunstenaarschap en niet naar kunst, dat het tot voorbeeld nemen van het 

leven van beroemde kunstenaars (of de mythe die zij zouden bevestigen), het wachten op 

inspiratie en het direct verbinden van liefde met kunst, een poging is om te leven naar een 

fictie, een fictie die nooit werkelijkheid zal worden. De Künstlerroman, en dan vooral Youth, 

staat wat dat betreft net zozeer in de traditie van Goethes Wilhelm Meister als Cervantes Don 

Quichotte of Flauberts Madame Bovary.  

 

Het kunstenaarsbeeld uit de Künstlerroman is een literaire verwerking van een aantal 

kernbegrippen die sinds de Romantiek het westerse idee over kunst en kunstenaarschap 

bepalen. Het ideaal dat de protagonisten uit de Künstlerromans hebben, is derhalve ook een 

realistisch ideaal, in die zin dat het in de wereld van kunst en cultuur wijd verspreid en 

invloedrijk is. In dat opzicht is het opmerkelijk dat Roberta Seret de Künstlerroman 

beschouwt als een ‘voyage into creativity’, terwijl het duidelijk is dat in veel Künstlerromans 

de ontwikkeling (de reis) helemaal niet tot een goed einde wordt gebracht.  Alleen al uit de 

nauwgezette symbolische structuur van A portrait of the artist as a young man en de vele jaren 

arbeid aan dit boek, blijkt dat Joyce hard heeft moeten werken voor zijn boek en het dus niet 

louter in een moment van inspiratie geschreven heeft. Ook de woorden van Coetzee aan het 

begin van dit hoofdstuk duiden op een andere visie van de auteur op kunst en kunstenaarschap 

dan zijn personage John heeft. Er is dus niet veel voor nodig om te constateren dat de praktijk 

tegenstrijdig is aan het ideaal, hoe sterk dat ook aanwezig is, ingeprent is, in de westerse 

cultuur. Autonomie, oorspronkelijkheid, vrijheid, genialiteit; ze zijn niets zonder ‘industry’, 

zonder vlijt. De theorie kan niet zonder meer overgezet worden, nageleefd worden, in de 

praktijk.Youth laat zien dat hoe oorspronkelijk kunst ook is, en hoe geniaal en autonoom de 

kunstenaar, deze belangrijke romantische begrippen in de kunstenaarspraktijk niets betekenen 

zonder een vaste maatschappelijke structuur, techniek en discipline. De roman Youth is op een 

direct tegengestelde wijze tot stand gekomen dan de wijze waarop de hoofdpersoon ervan zelf 

denkt te kunnen scheppen.  
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