
Essay

door Tjerk de Reus

K unst wordt met eer-
bied bejegend in 
onze samenleving, 

alle verwijten over linkse 
hobby’s ten spijt. Diepe be-
wondering voor kunst en 
letteren was ook kenmer-
kend voor de cultuur het ne-
gentiende-eeuwse Rusland, 
waarin romanschrijver Lev 
Tolstoj (1828-1910), naarma-
te hij ouder werd, zich steeds 
ongelukkiger voelde. In zijn 
net opnieuw uitgegeven ge-
schrift Wat is kunst? breekt 
hij de staf over de teloorgang 
van kunst en literatuur. Wat 
een heilzaam medicijn zou 
moeten zijn, bevorderlijk 
voor de gezondheid van de 
mens, is nu verworden tot 
een pervers fenomeen. Voor 
ware kunst heeft men zelfs 
geen ‘instinct’ meer, stelt 
hij: ‘Beroofd van het instinct 
voor kunst moeten onze rij-
ken en machtige opgroeien 
en oud worden zonder haar 
heilzame invloed’, en: ‘De 
mensheid is afgedwaald van 
de weg naar verbetering en 
vervolmaking; zij verwildert, 
vergroft en wordt steeds 
wreder, bij een steeds hoger 
niveau van materiële midde-
len.’

Die ‘rijken en machtigen’, 
de elite van het toenmalige 
Rusland, legden weliswaar 
een grote belangstelling voor 
kunst aan de dag, maar dat 
was geen echte kunst maar 
ontaarde kunst, vond Tol-
stoj. Dergelijke kunst hangt 
rechtstreeks samen met een 
ontaard bestaan: ‘Dat is het 
perspectief van een wereld 
waarin de weldadige, nood-
zakelijke energie van de 
kunst buiten werking is ge-
steld.’ En er is veel van die 

heilloze, schadelijke en ont-
aarde kunst, vindt Tolstoj. 
Een grondige heroriëntatie 
is nodig: ‘De kunst van onze 
tijd is voorbestemd om onze 
gevoelswereld te laven aan 
de christelijke waarheid’, is 
zijn slotsom.

Zeden
Tolstojs Wat is kunst? (ver-
schenen in 1897) is een nogal 
opmerkelijk geschrift. De au-
teur trekt van leer tegen tal 
van literatoren, componisten 
en kunstenaars. Niets deugt 
er van hun werk, omdat het 
esthetische genot erin staat. 
Tolstoj noemt en bespreekt 
veel kunstenaars, wat het 
voor lezers van toen én voor 
lezers van nu nogal confron-
terend maakt. Alexander 
Poesjkin, die in de tijd Tolstoj 
zeer bewonderd werd, kriti-
seert hij omdat Poesjkin ‘op 
zijn zachtst gezegd een man 
was die het met de zeden 
niet zo nauw nam’, terwijl 
zijn ‘hele verdienste bestond 

uit het maken van gedichtjes 
over de liefde, die dikwijls 
zeer onfatsoenlijk waren.’ 
Ook Richard Wagner moet 
het ontgelden, van wie in 
Moskou de beroemde opera 
Der Ring des Nibelungen werd 
opgevoerd. Tolstoj vertelt uit-
voerig hoe het eraan toeging 
in de schouwburg en hij komt 
tot de conclusie dat het een 
‘stompzinnig, onsamenhan-
gend verzinsel’ is, een ‘krank-
zinnige vertoning.’ Tolstoj 
zegt dat hij zich geschaamd 
zou hebben als hij een ‘plat-
telander’ had meegenomen, 
een eenvoudige boer, die hem 
vragend zou hebben aange-
keken: waarom zoveel geld 
en tijd in dergelijke kunst ge-
stopt?

Dat Tolstoj zo’n ‘verstan-
dige en vrome’ plattelander  
opvoert, is niet toevallig. Tol-
stoj groeide in de tweede helft 
van zijn leven toe naar een 
spirituele kijk op het leven, 
waarin het platteland een 
grote plek innam. Hij kreeg 

een bloedhekel aan de hogere 
kringen in de stad, de rijken 
en de machtigen, die los van 
alle goddelijke richtlijnen 
hun eigen genot najoegen. In 
het volk, dat dicht bij de na-
tuur leeft, proefde Tolstoj een 
religieuze puurheid die hij 
veel hoger inschatte. Hij ge-
loofde dat het goddelijke zich 
manifesteert in het eenvoudi-
ge volk, dat leeft in nederige 
toewijding aan het natuur-
lijke bestaan. Zelf verbleef hij 
graag onder het gewone volk, 
hij liep vaak achter de ploeg 
op de akkers. Het kan niet 
anders dan dat deze Tolstoj 
weinig ophad met de ‘hoge’ 
kunst die door het culturele 
establishment werd erkend. 
Volgens hem moest kunst bij-
dragen aan de verbroedering 
van de mensheid. Dat hield 
ook in dat kunst verstaanbaar 
moest zijn en toegankelijk. 
In de late negentiende eeuw 
kwamen kunststromingen op 
die zich hulden in onbegrij-
pelijkheid, in alle takken van 
de cultuur. Daar verzet Tol-
stoj zich tegen, omdat kunst 
dan aandacht voor zichzelf 
vraagt, terwijl een heilzame 
boodschap centraal zou moe-
ten zijn, herkenbaar voor de 
gewone man, dus ook voor de 
‘oprechte’ plattelander.

Verrast
Arnon Grunberg schrijft een 
voorwoord in deze nieuwe 
uitgave van Wat is kunst? Hij 
toont zich verrast, ook een 
beetje verbijsterd. Weinig le-
zers zullen het op alle punten 
met Tolstoj eens zijn, noteert 
hij. Toch stemt Wat is kunst? 
tot nadenken, vooral als het 
gaat om de vraag of ‘alle kunst 
niet verwordt tot veredelde 
kookkunst als wij de religi-
euze oorsprong ervan ontken-

nen’, aldus Grunberg. Of het 
exact gaat om de ‘religieuze 
oorsprong’, valt te betwijfe-
len, maar wel om de heilzame 
strekking van kunst, die voor 
Tolstoj hecht verbonden was 
met het christendom. Maar 
als Tolstoj het christendom 
noemt als absoluut richt-
snoer, beweegt hij zich bui-
ten de kaders van kerk en ge-
loofstraditie. Hij laat er geen 
misverstand over bestaan 
dat hij niets kan beginnen 
met de dogma’s en nog veel 
minder met de kerk. Jezus is 
voor hem eerder een spiritu-
eel principe, dat vergelijkbaar 
is met vormen van religieus 
socialisme die wel vaker ver-
kondigd werden in die tijd. 
Daarover valt meer te lezen in 
andere korte geschriften van 
Tolstoj, bijvoorbeeld in Mijn 
biecht (1882) en Mijn evangelie 
(1896). En natuurlijk ook in 
Tolstoj’s derde grote roman, 
Opstanding (1899), die zich laat 
lezen als een praktijkvoor-
beeld bij zijn kritische essay 
over kunst.

Of Wat is kunst? serieus ge-
nomen zal worden in onze 
culturele sfeer, is zeer de 
vraag. Het zou wél zinvol zijn, 
vindt ook Grunberg: Tolstoj’s 
‘argwaan met betrekking tot 
de heiligheid van kunst, zijn 
wantrouwen ten overstaan 
van de traditie en wat wij te-
genwoordig als grote kunst 
beschouwen, is op zijn minst 
verfrissend’.

i  Wat is 
kunst? 
Lev Tolstoj. 
Vertaald door 
Hans Boland. 
Athenaeum-
Polak & Van 
Gennep, 
19,95 euro
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Thriller

Tolstojs kritische kijk op kunst

door Obe Alkema

R ené Appel laat in zijn 
nieuwste thriller, De 
advocaat, zien dat nie-

mand te vertrouwen is, hele-
maal niemand. Hij laat zien 
hoe gemakkelijk iemand die 
de grond onder zijn voeten 
voelt schudden, te manipu-
leren is – met alle gevolgen 
van dien.

Het overkomt David Dries-
sen, advocaat bij Starrebeek 
& Starrebeek. Hij is geen top-
verdediger, maar meer een 
dertien-in-een-dozijnadvo-
caat. Hij krijgt de kruimeldie-
ven en de huis-tuin-en-keu-
kencriminelen, terwijl hij 
afgunstig en lijdzaam moet 
toezien hoe zijn vennoten de 
grote zaken mogen behan-
delen. Zijn werk is verre van 
leuk.

Wanneer zijn vrouw Mir-
jam de kinderen heeft uitbe-

steed, wacht zij thuis niet op 
hem, maar op haar minnaar 
Steven. Smachtend en smoor-
verliefd ligt ze in zijn armen. 
Wanneer Steven niet bij haar 
is, reageert ze passief of he-
lemaal niet. David vertrouwt 
haar niet. Hij laat een privé-
detective onderzoek doen 
naar zijn vrouw. 

Dat is het begin van het 
einde van hun relatie. Mirjam 
gaat steeds vaker naar Steven 
en ze hebben zelfs seks in 
het echtelijke bed. Steven wil 
zelfs langskomen tijdens de 
vakantie van David, Mirjam 
en de kinderen. Aan de ande-
re kant kan David zijn vrouw 
niet meer veranderen.

Abrupt
Wie hij beter ook niet had 
kunnen vertrouwen, is Hein. 
Hein is namelijk iemand met 
lijntjes en wortels in het cri-
minele circuit. David doet 

een aantal notariële en zake-
lijke klussen en transacties 
voor Hein. Langzamerhand 
wordt de band inniger. Niet 
omdat David dat wil, maar 

omdat Hein zijn klauwen 
sterker om David heen slaat. 
Hij heeft David in zijn web 
gevangen. David leent grote 
sommen geld bij Hein om te 
vergokken – een verslaving 
die ervoor gezorgd heeft dat 
hij al met torenhoge schul-

den zat. Hij stapt ook nog in 
een fonds dat niet blijkt te 
bestaan. 

Dat wordt echter gemas-
keerd door vrolijke, boer-
tige samenkomsten met veel 
drank en vrouwen (David 
rechtvaardigt zijn vreemd-
gaan, omdat Mirjam zelf ook 
vreemdgaat), zakelijke uitjes 
en visochtenden. Het heeft 
er alle schijn van dat Hein en 
David goed bevriend met el-
kaar zijn. Hein zorgt er zelfs 
voor dat David voor zichzelf 
kan beginnen.

Wanneer David echter be-
gint terug te krabbelen, klapt 
de val dicht. Hein blijkt niet 
meer zo vriendelijk, ach, het 
gebruikelijke liedje: eerst de 
goedheid zelve, daarna geen 
enkele ruimte voor nuance of 
uitstel van executie.

Daar zit de kracht in van 
deze thriller. Er gebeuren 
geen extreem heftige dingen 

in het boek, maar de span-
ning is onderhuids duidelijk 
aanwezig. Er staat iets op het 
punt te gebeuren. Appel zorgt 
ervoor dat het moment van 
de ontknoping telkens weer 
uitgesteld wordt. Hij laat 
zien dat de vriendschap dan 
toch nog wat waard is. Het 
resulteert echter in een nog 
heftiger ontknoping die zeer 
abrupt is. Normaal zou dat 
voor een breed uitgesponnen 
thriller teleurstellend zijn, 
maar hier heeft het een po-
sitief effect: een plotlijn die 
er eigenlijk 
niet meer 
toe deed, 
zorgt nu 
voor de ge-
nadeslag.

i  De ad-
vocaat. René 
Appel. Anthos, 
18,95 euro
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Afgunstig en 
lijdzaam moet 
hij toezien hoe 
vennoten de grote 
zaken behandelen

Lev Tolstoj door Ilja Repin.


