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Geachte collega’s, het is sinds lang dat wij ernaar verlangen Stefan Hertmans te kunnen 

begroeten als lid van deze Academie. Als dit vandaag uiteindelijk wel is gelukt, dan heeft dat 

te maken met de omstandigheid dat hij zijn docentschap aan de kunstacademie vervroegd 

heeft neergelegd en er dus meer bewegingsvrijheid is gekomen op de woensdagse 

vergaderdagen: het siert hem en typeert hem dat hij de taak als academielid niet wou opnemen 

zolang hij niet vrij was om regelmatig aanwezig te zijn. Wij zijn hem ook dankbaar dat hij 

zolang al onze vraag in gedachten heeft gehouden en niet heeft geaarzeld ja te zeggen van 

zodra hij beschikbaar was, hoewel hij intussen ook aangesteld is als gastdocent in de 

kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent. Hertmans is een zeer veelzijdig, zeer actief en 

veelgevraagd man. Het is een eer voor de Academie hem vanaf nu onder haar leden te mogen 

tellen. Intussen hebben we wel kunnen genieten van alles wat hij op zoveel diverse vlakken 

als schrijver heeft verwezenlijkt en hebben we zelfs de gelegenheid gehad hem de 

prestigieuze Vijfjaarlijkse Prijs voor het Essay toe te kennen voor zijn bundel Het zwijgen van 

de tragedie  (2008). De Maurice Gilliams Prijs was al voorafgegaan in 2002 voor de 

dichtbundel Goya als hond.   

Ik zal het er niet op wagen hier ook maar een poging te ondernemen om alle kwaliteiten en 

facetten van het schrijverschap van Hertmans in vogelvlucht recht te doen in een korte 

presentatie als deze. Ik wil mij er dan ook toe beperken hem voor te stellen als een schrijver 

van zijn tijd, als de veelbekroonde schrijver op het publieke forum die hij geworden is. 

Hertmans debuteerde als dichter maar werd bij het grote publiek vooral bekend als 

romanschrijver, met titels als Terug naar Merelbeke (1994) en Als op de eerste dag (2001). 

Aan zijn oeuvre werden inmiddels ook theaterteksten toegevoegd en de dichter-prozaschrijver 

is nu ook een toonaangevend essayist geworden, die nadrukkelijk met opiniërende stukken 

aanwezig is in het publieke debat. Zijn werk als geheel wordt gekenmerkt door een zeldzaam 

brede belezenheid en door een snelle evolutie waarin de kritische intellectueel zichzelf en de 

cultuur waarin hij leeft voortdurend bevraagt en becommentarieert. Hij kiest voor permanente 

grensverlegging en onttrekt zich ook zelf, zoals elke sterke persoonlijkheid, aan elke vorm 

van verschralende etikettering. 

In zijn veelzijdige en veelvormige oeuvre valt een duidelijke ontwikkeling te zien. In de eerste 

dichtbundels en het vroege proza  werd de hermetische vorm gehanteerd die wees op de  

behoefte van het Modernisme om een ‘ontpersoonlijkte’, geobjectiveerde of autonome, louter 



talige wereld op te bouwen. Maar geleidelijk aan ging de dichter-prozaïst over naar een meer 

open, melodieus, vloeiend en communicatief vers en naar een meer herkenbare, mededelende 

verhaalwijze. Toch blijft de wereld die hij oproept een verkenning van de grenzen tussen 

fantasie en werkelijkheid en wordt de lineaire vertelwijze steeds verder versplinterd in 

fragmentarische, vaak dagboekachtige mozaïekstructuren.  

In 1998 werd aan het proza en de poëzie de opmerkelijke bundel Steden toegevoegd, die 

inmiddels in vele talen is vertaald en ook veel heeft bijgedragen aan de internationale 

bekendheid van de schrijver. Het boek heeft als ondertitel ‘verhalen onderweg’  maar zou 

evengoed een essayboek genoemd kunnen worden. Ook in de genres die hij hanteert verlegt 

of nuanceert Hertmans de grenzen. Hier werd al definitief afgerekend met het aanvankelijk bij 

sommigen heersende beeld van een ietwat wereldvreemde schrijver die zich als intellectueel 

hoog boven de menigte bevond. De opstellen over steden als Sydney, Tübingen, Trieste, 

Dresden, Wenen, Bratislava en Marseille, maar ook Amsterdam en Brussel en zijn vroegere, 

‘niet te beschrijven’ thuis-stad Gent, zijn geen reisbeschrijvingen maar commentaren bij wat 

de reiziger ziet en denkt. Zij vormen een eerste aanzet tot de nieuwe rol die de schrijver op 

zich heeft genomen: die van een open,  kritische reflectie op de werkelijkheid. Dat hij 

inmiddels een ontzaglijke eruditie heeft opgebouwd die hij ook inzet bij zijn analyses, staat 

een subjectieve betrokkenheid bij wat hij ziet en meemaakt niet in de weg. Want ook hier 

wordt gezocht naar het (steeds verschuivende, onmogelijke) vatten van essenties, van de 

ongrijpbare Idee onder en achter de dingen. De concrete waarneming vormt hierbij steeds een 

spiegel waarin het ik zichzelf ontdekt.  

De groeiende betrokkenheid van Hertmans bij het openbare leven valt na te lezen in een rijke 

verzameling essaybundels waarvan de rode draad nauw aansluit bij het gedachtegoed van het 

creatieve, niet beschouwende werk. ‘Wie creatief is zwerft zonder kompas’, liet Hertmans 

zich als het ware terloops ontvallen in een opstel over ‘Een vergeten oratorium van Hindemith 

en Benn’ (gebundeld in Fuga’s en pimpelmezen, 1995). Aanleiding tot de opmerking was de 

onbepaaldheid die hij constateerde in de koers die de kunstenaar vaart, of van de 

onvoorspelbare betekenis die aan diens ervaringen worden toegekend. De opmerking als 

zodanig kan ook toegepast worden op Hertmans zelf: ook hij heeft gekozen voor het niet-

kiezen, voor het centrumloze zwerven. Zijn denken waaiert steeds uit, hij beoefent een ‘open’  

kritiek die commentaar levert zonder  vast punt. Hij is de criticus van de centrifugale, 

meanderende beweging, een rusteloos zoeker naar steeds nieuwe, andere, nuancerende 

verklaringen en zingeving. 



In feite gaat Hertmans’ positionering als ‘open’ en ‘creatief’ criticus al terug tot 1988, toen hij 

voor het eerst een aantal essays over literatuur bundelde in Oorverdovende steen. Toen merkte 

hij, bij het bewerken of actualiseren van zijn opstellen, dat zijn vroeger geformuleerde 

standpunten ook snel een ‘volstrekt andere inhoud’ konden krijgen, waardoor zijn fascinatie 

voor de ‘paradoxen in alles wat we weten en denken over literatuur’ nog toenam. In latere 

essaybundels, Sneeuwdoosjes (1989, met opstellen over literatuur, muziek en film) en het 

zojuist genoemde Fuga’s en pimpelmezen (‘over actualiteit, kunst en kritiek’) heeft de blik 

van de schrijver zich steeds verder verwijd. In de reflectie is niet alleen de lineariteit van de 

tijd opgeheven maar wordt ook een ‘innerlijke oneindigheid van mogelijkheden’ opgeroepen, 

een ruimte waarin het mogelijk wordt alle kunst van alle tijden op elkaar te betrekken. Het 

zoeken naar het absolute en naar waarheid wordt als onmogelijk ervaren en verlaten ten 

voordele van polyperspectief, relativisme en scepsis. Maar Hertmans is het aan 

postmodernisme voorbij: nihilisme en vrijblijvendheid heeft hij afgewezen; in de plaats 

daarvan is de alerte reactie gekomen op de politieke, sociale en culturele actualiteit.  

Bij deze ontwikkeling hoort ook het verzet tegen ‘gesloten’ theorieën en dogma’s. In een 

hecht doortimmerd, filosofisch onderbouwde beschouwing over Peter Sloterdijk, auteur van 

onder meer de bestseller Kritik der zynischen Vernunft, wordt breedvoerig ingegaan op het 

nieuwe eclecticisme (in Oorverdovende steen). Terugkerende onderwerpen en motieven zijn 

onder meer de belangstelling voor Rilke en diens poging ‘het onzegbare te zeggen’, de 

terugkerende aandacht voor het vertalen van poëzie, met het daarbij horende probleem dat het 

essentiële van poëzie niet mededelend is en dus ook niet vertaalbaar. Er is de preoccupatie 

met de roerloosheid van de dingen (een focus die hij deelt met Walter Benjamin) en met het 

eigen verleden en het fenomeen herinnering, dat hem uiteraard bij de in hoge mate 

bewonderde Proust brengt: Proust, die zijn zinnetjes componeerde in cirkelbewegingen en 

volgens een muzikaal principe. Hertmans, zelf een verdienstelijk beoefenaar van jazzmuziek, 

is één van de weinige essayisten die diepgaand en inspirerend over muziek, bij voorkeur 

klassieke muziek, weet te schrijven. 

In  Fuga’s en pimpelmezen zijn de grenzen van de exclusieve aandacht voor het literaire al 

definitief doorbroken. Hier is een ‘creatief’ intellectueel aan het woord die alles met alles 

verbindt,  alle kunstvormen doorbreekt en zich freewheelend, vrij associërend vanuit zijn 

brede culturele bagage, buigt over literaire of filosofische teksten, over muziek, actuele 

politiek en maatschappelijke vragen. De bundel wordt ingeleid en besloten door opstellen 

waarin de schrijver zich als ‘moedig’ intellectueel positioneert. Als repliek op het twintigste-

eeuwse – voor hem voorbijgestreefde – nihilisme stelt de essayist dat de garantie voor een 



leefbare samenleving ligt in het individueel, dat is: niet-egocentrisch, leren leven en in het 

blijven denken in de huidige filosofie van de twijfel.  

De ‘nomadische kritiek’ kreeg een voortzetting in Het putje van Milete (2002), waarin essays 

over filosofische debatten en actualiteit zijn samengebracht met opstellen over literatuur. De 

schrijver is inmiddels docent in de wijsbegeerte van de kunst geworden en dat heeft zo zijn 

sporen nagelaten. Hij publiceerde een handboek over de agogiek van de kunst (Waarover men 

niet spreken kan, 1999) en een uitgebreide beschouwing over het obscene in de kunst (Het 

bedenkelijke, eveneens 1999). In Het putje van Milete is het ‘pendelen tussen de studeerkamer 

en de wereld’ zichtbaar binnen hetzelfde boek. De essayist volgt de debatten en controversies 

in en rond het denken van Martin Walser, Martin Heidegger en Peter Handke, Th.W. Adorno, 

Peter Sloterdijk en Ludwig Wittgenstein en schakelt met groot gemak over naar bevlogen 

bespiegelingen over de politieke en maatschappelijke actualiteit in de Nederlanden. Dat de 

grensoverschrijdingen bij Hertmans zowel figuurlijk en als letterlijk zijn is al aangegeven in 

de titel, een verwijzing naar de ‘paradigmatische’ grap over de ‘dwaze filosoof’ Thales van 

Milete, ‘die in een put viel omdat hij naar de sterrenhemel liep te staren.’ Het voorval drukt 

volgens Hertmans ‘perfect uit wat het grootste gevaar van verheven gedachten vormt: dat je 

concrete situaties uit het oog verliest.’ 

En Hertmans blijft maar verrassen. Nog in 2011 verscheen een nieuwe essaybundel, De 

mobilisatie van Arcadia, met meer lucide, snijdende en steeds weer zeer erudiete analyses van 

de geest van de tijd en van de hedendaagse kunst in eigen land. Deze keer fulmineert hij tegen 

het gebrek aan ‘echt’ engagement van de kunstenaar.  Hij laat een welbespraakte vloedgolf 

van verontwaardiging los over wat hij de emotionele sensatiezucht noemt en de op hol 

geslagen genotseconomie waaraan de media zich bezondigen. Waar de blik verschoven is 

‘van de kunstenaar en het kunstwerk naar het publiek’, is kunst vooral ‘een entertainende, 

makkelijk consumeerbare kunst’ geworden. De locus amoenus en het ‘arcadische bestaan’ 

behoren echter niet tot onze werkelijkheid, houdt de docent ons voor, en kunst moet 

gevrijwaard blijven van de algemene betutteling. Hertmans tast hier opnieuw de eeuwenoude 

spanning af tussen kunstenaar en maatschappij die ook vandaag, en misschien meer dan ooit, 

tot diepzinnige, hooggestemde discussies dwingt. Met Hertmans als inspirerende gids.   

In Stefan Hertmans begroet de Academie een dichter, prozaschrijver, essayist, toneelschrijver 

en nog zo veel meer: een boeiende persoonlijkheid. Beste Stefan, ik kijk ook persoonlijk uit 

naar jouw stimulerende aanwezigheid en inzichten. Wees welkom in de Academie.  

        

 



 

  


