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MONNIK BIJ DE ZEE 
Reflecties over kunst en spiritualiteit bij een schilderij van Casper David Friedrich 

 

 

Marc De Kesel 

 

 

De kunst is oneindig, eindig is de kennis en het 
kunnen van alle kunstenaars. 

Casper David Friedrich   

 
1. Nevelzee 

 

We zien hem op de rug, het hoofd iets naar beneden.1 Staart hij voor zich uit? Het lijkt zo 

want vóór hem gaapt een immense “nevelzee”. Zo leert de titel die Casper David 

Friedrich aan zijn schilderij gegeven 

heeft: Der Wanderer über dem 

Nebelmeer. Uit deze nevelzee rijzen 

her en der rotspieken op. Op pieken 

iets verder staan bomen. De grootte 

van die bomen tonen hoe ver weg die 

zijn. En nog verder weg, rechts van 

de man, nog een rotspiek die niet 

anders dan kolossaal kan zijn, en 

links een hoogvlakte met nog verder 

een heus gebergte, met nog verder 

weg een top waarachter het, zo 

denken we spontaan, eindeloos zo 

doorgaat. De nevel onderstreept 

visueel het grenzeloze van dit 

uitzicht. 

 
1 Lezing op de studienamiddag “Grens en Geest – Spiritueel erfgoed 2019”, Radboud Universiteit 
Nijmegen, 12 april 2019.  
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 De man staart. Laten we dit maar aannemen. En laat ons nog een paar zaken 

aannemen aangaande dit schilderij uit 1818. Bijvoorbeeld dat de schilder die deze 

starende man schildert, op de een of de andere manier ook zichzelf neerzet. En ook dat 

de toeschouwer die naar die starende man staart, in hem zichzelf ziet. We zien een 

vroeg-negentiende-eeuwer, kijkend over een eindeloos, onbestemd, in nevelen gehuld 

landschap. 

 Heeft dat tafereel niet iets iconisch? Iconisch, uitgerekend voor de vroeg 

negentiende-eeuwse mens. Schilderijen van een man die een onbestemd 

natuurpanorama inkijkt, zijn er niet of nauwelijks vóór die eeuw. Een landschap waarin 

iemand is neergezet die er enkel en alleen maar staat om naar dat landschap te kijken: je 

vindt het niet in de middeleeuwse kunst en ook niet in die van de renaissance. Wanneer 

nadien, vanaf de late zestiende eeuw, het landschap een heus thema wordt in de 

schilderkunst (met Rubens, Rembrandt, Breughel, van Ruisdael, van Goyen, van de 

Velde, en zovele anderen), is het kijken naar dat landschap dat nog niet. Dat laatste 

(landschap inclusief de starende blik erop) wordt pas begin negentiende eeuw een 

iconografisch thema – een thema waar Friedrich trouwens zowat zijn handelsmerk van 

lijkt gemaakt te hebben. In veel van zijn schilderijen treffen we een verstild 

natuurtafereel aan, een berglandschap, een zee, een ruïne, een uitzicht uit het raam, en 

telkens wordt een starende blik op dit gegeven mee in het schilderij opgenomen. Want 

dat lijkt de functie te zijn van telkens die ene figuur die van op de rug geportretteerd 

wordt. Of hij effectief kijkt, zien we niet, maar de hele compositie suggereert dat hij dat 

doet, en dit opdat wij mee zouden kijken. Zijn blinde rug wijst onze blik als het ware de 

richting aan, en doet ons intenser kijken naar dat onbestemde wat het schilderij ons 

toont. Nee, we zien niets specifieks, niets concreets, maar iets onbestemds, iets 

oneindigs, maar het dwingt niet minder tot kijken. Net als ook die man wiens rug we 

zien ons daartoe aanzet. Die man zegt waar wij staan wanneer we naar het oneindige 

kijken: net als hij, staan wij vóór de afgrond. Wij staan aan de rand. Tussen ons en het 

oneindige dat we zien, is niet zoiets als een brug dat tot dat oneindige toegang heeft. Die 

man en wij staan op een klif. En ontoegankelijk gaapt, in de diepte vóór ons, een 

oneindigheid. 

 Tussen ons en het oneindige gaapt een kloof. Het tafereel wil ook en vooral die 

kloof laten zien. We zijn inderdaad in de negentiende eeuw. De ervaring die het 

schilderij opwekt is – om het met Edmund Burke of Immanuel Kant te zeggen – die van 
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het sublieme. De ervaring van een ongenaakbare, en in die zin zelfs dreigende 

oneindigheid – dreigend omdat die ons geen plaats lijkt te geven, omdat wij staand 

tegenover dat oeverloos grenzeloze lijken te verdwijnen in de eigen nietigheid. Alsof wij 

er niet toe doen. Maar, en daarom is er precies sprake van het sublieme, dit gevoel van 

onlust is tegelijk lustvol, want met dit onherbergzaam eindeloze voelen we ons tegelijk 

ergens verbonden, en lijkt het alsof we in dat immens grote toch ergens thuishoren, ook 

al weten we dan niet hoe. De sublieme ervaring van het grenzeloze is met andere 

woorden vooral die van een grens: ik kan er niet bij, ik hoor er niet thuis, ik kan mij er 

geen plaats in verwerven, en toch sta ik hier en zie dat onmogelijke vóór me; ik sta hier 

dankzij dit onmogelijke, maar ook en vooral dankzij de grens die mij ervan scheidt. Het 

is die grens die mij een plaats geeft. Maar ook: die begrensde plaats, die grenslijn 

waarachter ik mijn veilig en wel staande weet te houden, blijkt toch alles te maken te 

hebben met dit grenzeloze dat zich aan de andere kant van die grenslijn aan mij 

voordoet. De nietige eindigheid die ik ben, staart in de machtige oneindigheid en ook al 

heb ik er niet de minste greep op, toch weet die eindigheid van mij zich verbonden met 

de ervaren oneindigheid. 

 

2. Zee  

 

Van dit schilderij had Casper David Friedrich eerder een – wat je zou kunnen noemen – 

‘religieuze’ versie gemaakt: Der Mönch am Meer (1808-1810). Het doet, zeker naar onze 

hedendaagse smaak, ‘moderner’ aan dan Der Wanderer über dem Nebelmeer. Het 

grenzeloze is hier geen “nevelzee”, maar simpelweg de “zee”, neergezet in haar picturale 

abstractie: een donker, door oplichtende golven geaccentueerd vlak dat wordt beheerst 

door de strakke lijn van de einder die alleen al daarom nóg verder weg lijkt omdat die 

zich daar bij de donkere wolken aan de horizon voegt. Het is een abstract schilderij met 

exclusief horizontale lijnen, op één verticaal ‘lijntje’ na: een menselijk figuur waarvan 

alleen de titel ons leert dat het een “monnik” is.  

 Dat het een monnik is die naar het onbestemde kijkt, is niet zomaar een detail. 

Een connotatie die je bij elk ‘subliem’ te noemen beeld kunt maken, dringt zich hier nog 

sterker naar voren. Heeft het onbestemde niet iets goddelijks, iets waarvoor zeker een 

monnik niet blind kan blijven? In het oneindige dat hij vóór zich uit ziet, kan hij 

onmogelijk niet de Oneindige herkennen, de schepper van alles wat eindig is – en dit zijn 
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allen en alles, behalve Hijzelf. God is precies niet door eindigheid getekend. Reden 

waarom, zeker binnen een religieus wereldbeeld, elke ervaring van oneindigheid 

verwijst naar een band met de Oneindige. 

 Staande voor de zee, ervaart de menselijke geest het oneindige van het 

universum als iets waar precies zijn menselijke geest alles mee te maken heeft, ook al 

kan hij die oneindigheid niet bevatten. Hij kan die enkel ervaren, esthetisch ervaren, 

ervaren als ‘subliem’. Maar geldt dit ook voor een monnik? Kan die het zich permitteren 

om niet voorbij het sublieme te gaan? Is hij zoiets niet aan zijn monnik-zijn verplicht? In 

elk geval zet zijn christelijke achtergrond hem ertoe aan om het niet enkel bij een puur 

esthetische ‘ervaring’ van de Oneindige te houden. Zijn menselijk en daarom eindige 

geest ‘weet’ zich immers verbonden met de Oneindige. Hij weet dat zijn menselijke geest 

deelheeft aan de goddelijke Geest en dat zijn ervaring niet louter esthetisch is. De 

ervaring van het oneindige maakt de eindige geest open, doorbreekt de begrensdheid 

ervan en slaat een brug met het oneindige of, wat in dit geval op hetzelfde neerkomt, 

met de Oneindige. De begrensde geest heeft hier zijn brug gevonden met de 

onbegrensde Geest, de goddelijke Geest waaraan de zijne de menselijke, eindige 

deelnemer is.  
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 Is dit het wat Friedrichs schilderij “Der Mönch am Meer” laat zien? Dit is niet echt 

wat de kunstenaar zelf over die schilderij van hem zegt. Veeleer het tegendeel is het 

geval. In zijn eigen aantekeningen over dit werk, lezen we: 

 

Het was meer bepaald een zeezicht, vooraan een leeg zandstrand, daarna de 

bewegende zee en dan de lucht. Op het strand loop diepzinnig een man, in een 

zwart gewaad; angstig krijsend vliegen meeuwen om hem heen, als wilden ze 

hem ervoor waarschuwen zich niet op de onstuimige zee te wagen.2 

 

In tegenstelling tot de titel die hij het schilderij heeft meegegeven, heeft Friedrich het in 

zijn aantekeningen niet over een monnik, maar over een “diepzinnige man”. En die ziet, 

zo schrijft hij, zijn ervaring van het oneindige dat zich vóór hem uitstrekt, precies niet als 

een brug erheen. Integendeel, de ervaring van het oneindige houdt de man juist tegen 

om zoiets ook maar in zijn hoofd te halen. Hij hoort zijn angst, zo lezen we, vertolkt in de 

meeuwen die boven hem cirkelen en die hem toeschreeuwen om zich niet “op de 

onstuimige zee te wagen”. Het is de kunstenaar menens, want onmiddellijk daarna in 

zijn aantekeningen doet hij uitvoerig verslag van de “gedachten” die hij zelf bij zijn 

schilderij had:  

 
Tot zover de beschrijving, nu de ideeën: al tobde je van ‘s ochtend tot ‘s avond, 

van ‘s avond tot middernacht, dan nog zou je er niet in slagen om de ongrijpbare 

overkant te vatten, te doorgronden! Overmoedig en verwaand […] denk je het 

toekomstige duister te onthullen [...]. Diep dringen je voetstappen in het lege 

zand; maar een zachte wind waait erover heen, en van je spoor is niets meer te 

bekennen: waanzinnige mens vol ijdel duister!—3 

 
2 “Es ist nemlich ein Seestük, vorne ein öder sandiger Strand, dann, das bewegte Meer, und so die Luft. Am 
Strande geht tiefsinnig ein Mann, im schwarzen Gewande; Möwen fliegen ängstlich schreiend um ihn her, 
als wollten sie ihn warnen, sich nicht auf ungestümem Meer zu wagen.” Geciteerd in: Andrea Meyertholen 
(2013), “Apolcalypse Now: On Heinrich von Kleist, Casper David Friedrich, and the Emergence of Abstract 
Art”, in: The German Quarterly 86 (2013) 4: 408; Mijn vertaling, MDK. Meyertholen citeert uit Hermut 
Börsch-Supan, “Berlin 1810. Bildende Kunst: Aufbruch unter dem Druck der Zeit.” Kleist-Jahrbuch. (1987): 
52–76, p. 74. 
3 “Dies war die Beschreibung, nun kommen die Gedanken: Und sännest du auch vom Morgen bis zum 
Abend, vom Abend bis zur sinkenden Mitternacht; dennoch würdest du nicht ersinnen, nicht ergründen, 
das unerforschliche Jenseits! Mit übermüthigem Dünkel, erwegst du [...] zu enträtseln der Zukunft 
Dunkelheit! [...] Tief zwar sind deine Fußstapfen am öden sandigen Strandte; doch ein leiser Wind weht 
darüber hin, und deine Spuhr wird nicht mehr gesehen: Thörichter Mensch voll eitlem Dünkel!—” 
Meyertholen 2013: 408; mijn vertaling, MDK.  
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Voor Friedrich zelf is de ervaring van de oneindige weidsheid van de zee in de grond een 

ervaring van de eindigheid. Wat je ervaart is wel het grenzeloze, maar dat ligt “jenseits”, 

voorbij wat je ervaring kan vatten. Die ervaring werpt je terug tot vóór dat “Jenseits”, tot 

vóór de grens ermee: ze werpt je terug op je eindigheid. Die oneindigheid is niet iets wat 

jou opneemt en je eindige conditie remedieert. Integendeel, het is een oneindigheid die 

je uiteindelijk verplettert, uitwist: “wind gaat eroverheen, en van jou wordt geen spoor 

meer gezien”.  Het is geen Geest waarin, als ik diens grenzeloosheid ervaar, ik er de 

mijne in verankerd weet. De ervaring van het grenzeloze is die van een grens. Anders, 

kantiaanser uitgedrukt: het is een sublieme ervaring.  

 

3. Kleist 

 

Niemand heeft dit sterker ervaren dan Heinrich von Kleist, die aan het schilderij, toen 

het in 1810 in Berlijn voor het eerst tentoongesteld werd, een even korte als beroemd 

geworden beschouwing wijdde: “Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft”.4 Hij 

beschrijft eerst de inhoud van het schilderij en duidt het tafereel vervolgens als de 

ervaring van een grens.  

 

Heerlijk is het om in eindeloze eenzaamheid aan de zeekust, onder een bewolkte 

hemel, te kijken naar een grenzeloze waterwoestenij [unbegrenzte 

Wasserwüste]. Daar hoort echter bij dat je er naartoe bent gegaan, dat je terug 

moet, dat er erheen zou willen, dat je dat niet kan, dat je alles voor het leven mist 

en toch de stem  van het leven hoort in het geruis van de golven, in het waaien 

van de wind, in het voorbijtrekken van de wolken, de eenzame kreten van vogels 

Er hoort een eis [Anspruch] bij die het hart stelt en een afbreuk [Abbruch], om 

het zomaar te zeggen, die de natuur aan je doet [den einem die Natur tut].5 

 
4 Heinrich von Kleist (1990), Sämentliche Werke und Briefe, vol. 3, ed. Klaus Müller-Salget, Frankfurt am 
Mein: Deutscher Klassiker Verlag, p. 543-544. Voor de complexe ontstaansgeschiedenis die achter deze 
tekst schuilt, , zie: Bodo Brinkmann, “Zu Heinrich von Kleists ‘Empfindungen vor Friedrichs 
Seelandschaft”, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 44 (1981) 2: 181-187. 
5 Heinrich von Kleist (2009), Verzameld proza: alle verhalen en essays, vertaald door Ria van Engel, 
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, p 305. Oorspronkelijke tekst: “Herrlich ist es, in einer 
unendlichen Einsamkeit am Meeresufer, unter trübem Himmel, auf eine unbegrenzte Wasserwüste, 
hinauszuschauen. Dazu gehört gleichwohl, daß man dahin gegangen sei, daß man zurück muß, daß man 
hinüber möchte, daß man es nicht kann, daß man alles zum Leben vermißt, und die Stimme des Lebens 
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Ons “hart” maakt “aanspraak” op het grenzeloze, dat wel, maar de “natuur” – lees: dat 

grenzeloze dat we aanschouwen – doet er tegelijk “afbreuk” aan. Want zo is de ervaring: 

eenmaal je tot bij de zee bent gewandeld, kun je enkel nog terugkeren; met kan er niet 

in, men kan er niet overheen. De oeverloze zee wakkert in ons het verlangen naar 

grenzeloosheid aan, maar die laat zich slechts voelen aan de oever, en als een oever. Het 

grenzeloze ervaren komt neer op het ervaren van een grens.6  

 En voor Kleist geldt dit ook nog eens voor het ervaren van de kunst als zodanig. 

Het beeld dat me zoiets leert, leert me zoiets niet, maar vormt zelf een grens ermee. Als 

je naar het schilderij kijkt, zie je niet wat op het schilderij staat, maar zie je de grens die 

je daarvan scheidt.  

 

Maar dat is als je voor het schilderij staat onmogelijk, en dat wat ik in het 

schilderij zelf zou moeten vinden vond ik pas tussen mij en het schilderij, 

namelijk een eis [Anspruch], die mijn hart aan het schilderij stelde en een afbreuk 

[Abbruch] die het schilderij aan mij deed; 7 

 

Het beeld kan datgene wat het wil laten zien, niet echt tonen, tenzij als een 

onmogelijkheid. Een onmogelijkheid ook voor dat beeld zelf: het kan het grenzeloze en 

de grens met dat grenzeloze niet bevatten, en precies dat moet je in het beeld zien, aldus 

Kleist. De grens die in het schilderij gethematiseerd wordt, bevindt zich voor jou als 

toeschouwer niet in dat schilderij zelf, maar tussen jou en dat schilderij. Het beeld 

spreekt jou aan opdat je het onbegrensde in ogenschouw zou nemen; maar wat het de 

facto doet, is aan die “aanspraak” “afbreuk” doen.  

 En – aldus Kleist in de beschrijving van zijn ‘ervaring’ van het kunstwerk – pas op 

die manier ben je trouw aan het schilderij en zie je het schilderij zelf als de duin 

waartegen de monnik aankijkt en die de grenzeloze zee afgrenst, inkadert en dus op 

 
dennoch im Rauschen der Flut, im Wehen der Luft, im Ziehen der Wolken, dem einsamen Geschrei der 
Vögel, vernimmt. Dazu gehört ein Anspruch, den das Herz macht, und ein Abbruch, um mich so 
auszudrücken, den einem die Natur tut.“ (Kleist 1990: 543). 
6 Zie onder meer: Helmut Börsch-Supan, “Bemerkungen zu Caspar David Friedrichs ‘Mönch am Meer.’” , 
in: Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 19 (1965): 63–76. 
7 Kleist 2009: 305; Oorspronkelijke tekst: “Dies aber ist vor dem Bilde unmöglich, und das, was ich in dem 
Bilde selbst finden sollte, fand ich erst zwischen mir und dem Bilde, nämlich einen Anspruch, den mein 
Herz an das Bild machte, und einen Abbruch, den mir das Bild tat.” (Kleist 1990: 543) 
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afstand houdt. Pas zo ben je trouw aan de blik in het schilderij, die van de monnik dus, 

door wie jouw blik naar het schilderij de weg wordt gewezen. Pas dan word je als de 

monnik, aldus Kleist:  

 

en zo werd ik zelf de monnik, het schilderij werd de duin, maar dat waar ik vol 

verlangen zou moeten kijken, de zee, ontbrak geheel.8 

 

De zee, het oneindige, onttrekt zich aan de geste zelf die ernaar kijkt. Kleist beschrijft het 

abstracte tafereel – “met twee of drie geheimzinnige voorwerpen” – als een “apocalyps”: 

iets wat, als het je overkomt (lees: als de grens die je ervan scheidt, wegvalt) – alles wat 

je hebt en bent, vernietigt. Het beeld laat je met andere woorden de tragische plaats zien 

waar je staat:  

 

Niets kan droeviger en onbehaaglijker zijn dan deze positie in de wereld: de enige 

levensvonk in het enorme rijk van de dood, het eenzame middelpunt in de 

eenzame cirkel. 9 

 

En wat doe je op die plaats – staande in dat “eenzame middelpunt in de eenzame cirkel” 

met vóór jou niets dan het ongrijpbaar oneindige waartoe je geen toegang verleend 

wordt. Je kijkt, aldus Kleist. Je kijkt ‘oneindig’, je kijkt zonder ophouden, zelfs zonder 

mogelijkheid er überhaupt mee om op te houden, “alsof bij iemand de oogleden 

afgesneden waren” door wat hij aanschouwde.10 Het beeld komt letterlijk uit Kleits 

aantekening:  

 

Het schilderij, met zijn twee of drie geheimzinnige voorwerpen, ligt erbij als de 

apocalyps, [...] en omdat het in zijn eentonigheid en oeverloosheid geen andere 

 
8 Kleist 2009: 305; Oorspronkelijke tekst: “und so ward ich selbst der Kapuziner, das Bild ward die Düne, 
das aber, wo hinaus ich mit Sehnsucht blicken sollte, die See, fehlte ganz.“ 
9 Kleist 2009: 305; oorspronkelijke tekst: “Nichts kann trauriger und unbehaglicher sein, als diese Stellung 
in der Welt: der einzige Lebensfunke im weiten Reiche des Todes, der einsame Mittelpunkt im einsamen 
Kreis.” (Kleist 1990: 543) 
10 Voor een uitgebreider commentaar, zie bijvoorbeeld: Hanneke Grootenboer (2012), Treasuring the 
Gaze: Intimate Vision in Late Eighteenth-Century Eye Minatures, Chicago & London: University of Chicago 
Press, p. 140. 
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voorgrond heeft dan de lijst, is het wanneer je ernaar kijkt alsof je oogleden zijn 

weggesneden [als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären].11 

 

Oog in oog met het oneindige, gaat de monnik er volgens Kleist niet in op, noch wordt 

hem op enig andere manier toegang tot het oneindige gegeven. Wat hij van dit oneindige 

krijgt, is het blijvende onvermogen om er niet naar te kijken, om er zijn ogen voor te 

sluiten. Een ooglidloze blik, voorgoed gefnuikt in zijn vermogen voor het oneindige blind 

te zijn, maar tegelijk onherroepelijk bewust van het feit er geen toegang toe te hebben: 

ziehier in een notendop de conclusies van Kleits “Gevoelens bij het kijken naar 

Friedrichs Zeelandschap”.12 En, merkwaardig misschien, die conclusies liggen aardig in 

de lijn met de aantekeningen die Friedrich zelf bij dit schilderij maakte.  

 

4. Paul Bril 

 

Het is niet meteen een conclusie die iedereen deelt als hij een tafereel als dat in 

Friedrichs “Der Mönch am Meer” aanschouwt. Voor velen wekt het zien van de 

oneindige zee het idee op van precies een toegang tot het oneindige dat op mysterieuze 

wijze de hele kosmos kenmerkt. Bij hen is ook het idee van God of van een mystieke 

ervaring zelden ver weg. Geen wonder dus dat, wanneer spirituele activiteiten en 

mystieke items van een illustratie moeten voorzien worden, ‘zonondergang’ en ‘zeezicht’ 

zo goed als legio zijn.  

 Zijn er dan geen schilderijen zoals Friedrichs Monnik bij de zee die wel zo’n 

positieve, mystieke interpretatie toelaten, of zelfs afdwingen. Schilderijen die het 

oneindige tonen, en die bewust suggereren dat de daarin neergezette mens wel degelijk 

in verbinding staat met die oneindigheid? Die zijn er vast, ook uit die vroege 

negentiende eeuw waarin we zo net even vertoefden. Alleen behoren die niet tot het 

soort dat de schilderkunstige ‘canon’ heeft gehaald en mede aan de basis ligt van de 

latere dominante stromingen in de picturale kunst. We merkten al op dat het thema van 

Friedrichs schilderij in zijn eigen tijd behoorlijk nieuw is, en in feite geen varianten kent 

 
11 Kleist 2009: 305; oorspronkelijke tekst: “Das Bild liegt, mit seinen zwei oder drei geheimnisvollen 
Gegenständen, wie die Apokalypse da [...] und da es, in seiner Einförmigkeit und Uferlosigkeit, nichts, als 
den Rahm, zum Vordergrund hat, so ist es, wenn man es betrachtet, als ob einem die Augenlider 
weggeschnitten wären.” (Kleist 1990: 543) 
12 Titel van Kleists korte essay, oorspronkelijk: “Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft” (Kleist 1990: 
543). 
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in vroegere kunst. Exacter: wanneer de kunst uit vroegere tijden de oneindigheid van de 

wereld afbeeldt en de mens daarin neerzet, doet ze dit op een andere manier. En dit om 

geen andere reden dan dat de mens zich toen op een andere manier in en tegenover die 

oneindige wereld geplaatst wist.  

 Nemen we een voorbeeld uit de renaissance, een werk van Paul Bril, een Vlaamse 

schilder uit de tweede helft van de zestiende eeuw, getiteld: Berglandschap met de H. 

Hiëronymus, gedateerd 1592 en momenteel te zien in het Mauritshuis in den Haag.   

 
Dat de schilder het grootste deel van zijn leven in Rome geleefd en gewerkt heeft, 

is duidelijk merkbaar aan zijn landschappen (zonder meer zijn favoriete thema). De 

weidsheid van het vergezicht dat hier wordt getoond moet niet onderdoen voor dat van 

de twee schilderijen van Casper David Friedrich die hierboven besproken werden. En 

toch is er een verschil. Ook al heeft het vergezicht bij Bril iets onbestemds, de hele 

context lijkt dit effect vooral te neutraliseren. Anders dan bij Friedrich is het 

onbestemde in Brils landschappen duidelijk niet het thema. Of, exacter: binnen Brils 

weidse, in zekere zin ook onbestemde panorama – een evocatie van de oneindigheid van 
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de schepping – is de mens zichtbaar een duidelijke plaats toegemeten. Het oneindige in 

Brils schilderij is met andere woorden bevolkt: op de heuveltoppen rijzen burchten, over 

de brug wandelen twee mannen, twee dromedarissen, een ezel en een dier dat op een 

hond lijkt, er lopen schapen in het weiland en hun twee herders rusten zichtbaar even 

uit. Banale, onbeduidende details, maar ze maken het onbestemde van het grenzeloze 

landschap ongedaan.    

 Hoe valt de relatie dan te interpreteren tussen de mensen op het schilderij en het 

oneindige landschap waarin ze zijn neergezet? Het zijn niet de genoemde figuren die ons 

deze band duidelijk maken, zoveel is zeker. De band die zij met het oneindige hebben 

wordt uitgedrukt door de figuur links die nog niet werd genoemd, tenzij in de titel van 

het schilderij: de heilige Hiëronymus, de eremiet uit de vierde eeuw – te herkennen aan 

zijn bekende attributen: leeuw en rode kardinaalshoed. Die laat-antieke Romeinse 

christen, die zich in de woestijn in de buurt van Bethlehem terugtrok, is vooral beroemd 

geworden omdat hij als eerste de Bijbel in het Latijn heeft vertaald. In die woestijn ging 

hij op zoek naar God. Hij zocht er de Oneindige ‘in persoon’, en die was in zijn ogen – en 

in die van al zijn christelijke tijdgenoten – bij uitstek in de woestijn.  

 Woestijn? Waar is die dan op het schilderij? Voor Bril, alsook voor elke 

toeschouwer in die tijd, is de ‘woestijn’ de ‘woestenij’ waarin we Hiëronymus geknield 

zien bidden, dat domein dat herkenbaar buiten de beschaving ligt. Het gewone leven is 

universeel en overal en maakt zich tot over de verste horizonten manifest. Dat is wat het 

vergezicht ons te zien geeft. Maar de waarheid van dit universele laat zich zien ‘voorbij’ 

dit alles, daar waar niets is zoals het in die natuur is, daar waar alles anders is. Dit is de 

woestijn, die juist om al die redenen de plaats is waar God zich ophoudt.  

 Dus ook hier weer, zoals bij het schilderij van Friedrich, een grens tussen het 

oneindige en het eindige. Maar hier loopt die niet tussen het schilderij en zijn ‘andere’, 

zijn ontoonbaar thema – of, zoals Kleist interpreteerde, tussen de toeschouwer en het 

schilderij. Hier bij Bril is die grens mooi in het schilderij vervat. Zij scheidt het gedeelte 

met het weidse panorama van het gedeelte met Hiëronymus in de woestijn.  
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We zien dus, enerzijds, het oneindige landschap en daarin heeft de mens zijn 

plaats en kan hij zich thuis voelen. Hij mag dan eindig zijn, hij leeft van die oneindigheid. 

Maar wie, anderzijds, die 

oneindigheid als zodanig wil 

zoeken, vindt die niet in de 

oneindige weelde van de natuur, 

maar in de onnatuurlijke 

schraalheid van de woestijn, van de 

woestenij waarin hij zich, zoals 

Hiëronymus, overgeeft aan 

meditatie (opengeslagen Bijbel) en 

penitentie (gesel die over de rand 

van de rots hangt). Daar, op de 

plaats van honger en ontbering, ervaart de mens dat alles niet van hem maar van God 

komt, dat zijn bestaan er enkel is dankzij de nooit opdrogende gulheid van de Oneindige. 

De ervaren schraalheid van de woestijn is niets dan de bewuste en lucide ervaring van 

de gulheid van de oneindige: op deze paradox is het leven van de eremiet – en van het 

christelijke ascetisme in het algemeen – gebouwd.  

 Maar dit impliceert dat de grens tussen beide – tussen woestijn en natuur, tussen 

schraalheid en gulheid, tussen eindig en oneindig – geen absolute grens is. Die grens is 

tegelijk een brug. De mens kan zich in de oneindige gulheid van de natuur vermeien en 

dat heeft Gods zegen. Maar wie God zelf wil zoeken, wie de bron van die gulheid wil 

voelen, wie de oneindigheid in haar oorsprong wil omhelzen, moet de eigen eindigheid 

tot op het bot beleven, tot op het punt waar die niets is dan datgene wat de oneindigheid 

haar laat zijn. 

 Wie op die manier het oneindige heeft omhelst, kan zich dan in die hoedanigheid 

ook laten gelden in het rijk van het eindige. Daar gaat het narratief van het schilderij 

over. De figuren op de brug – de kamelen, de ezel, et cetera – zijn niet zo onbeduidend 

als ik hierboven even abusievelijk liet doorschemeren. Het betreft concrete personages 

uit een van de legendes over Hiëronymus’ leven. De leeuw is, zoals bekend, zijn 

attribuut. Hiëronymus en zijn mede-eremieten werden in de woestijn bedreigd door een 

leeuw die plots op hen afstormde. Die leeuw mankte echter. Hij had een doorn in zijn 

klauw en de dappere Hiëronymus bevrijdde hem daarvan. Sindsdien was de leeuw niet 
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meer van zijn zijde geweken. Toen de eremiet zijn eenzaam bestaan in de woestijn 

inruilde voor het gemeenschapsleven in een klooster, had hij nog steeds zijn leeuw bij 

zich. Die kreeg daar de opdracht de ezel van de gemeenschap te bewaken. Bij een 

onachtzaamheid van de leeuw werd die door een voorbijtrekkende karavaan gestolen. 

Op de leeuw ruste de verdenking dat hij de ezel had verslonden. Toen diezelfde 

karavaan twee jaar later terug langs kwam, lag de leeuw op de loer en sprong op het 

juiste moment de 

karavaanlui dreigend 

tegemoet zodat de ezel 

terug naar zijn rechtmatige 

eigenaar kon rennen.13 Het 

is dit gebeuren dat in het 

centrum van het schilderij 

wordt vastgelegd.  

      Het verhaal, net als 

Brils schilderij, toont hoe de 

grens tussen het eindige en 

het oneindige, tussen het 

menselijke en het 

goddelijke, niet vóór ons, maar – zo je wil – tussen ons in loopt. De wereld zoals die hier 

en nu is, is tegelijk getekend daar het goddelijke van de ‘overkant’. Zelfs de leeuw is 

drager van die grens. Die loopt door de leeuw heen en zorgt ervoor dat hij én heilig én 

profaan, én eindig én drager van het/de oneindige is.  

 De brug tussen eindig en oneindig, tussen mens en God, loopt door het eindige, 

door de mens heen. Het christelijke narratief duidt dit als het effect van de ‘incarnatie’. 

De brug tussen god en mens loop door de mens heen, is de mens, de nieuwe mens, de 

mens als locus waarin het oneindige zich in het eindige heeft geïncarneerd en (maar hier 

beginnen dan de disputen over hoe precies en in welke mate) blijvend incarneert.  

 

 
13 Jacques de Voragine, La légende dorée, Préface de Jacques le Goff, Édition publiée sous la direction 
d’Alain Boreau, avec Monique Goullet et la collaboration de Pascal Collomb, Laurence Mouliner et Stefano 
Mula, Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 814-815. Zie ook de heruitgaven van de oudere, en 
minder volledige vertaling door Teodor de Wyzewa (2009, Paris: Diane de Selliers éditeur, p. 189-196), 
waarin het voorval met de doorn in de klauw van de leeuw geïllustreerd is met een schilderij van Lazzaro 
Bastini (XVde eeuw, Pinacotheca, Milaan).  
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5. 1592 en 1810 

 

Wanneer een christen uit 1592 voor de zee staat, kijkt hij anders naar de grenzeloosheid 

die zich daar uitstrekt. Hij staat niet aan de rand van die grenzeloosheid, aan de grens 

ervan. Hij staat op de brug erheen. Kijkend in die eindeloze verte, ziet hij de brug die 

naar die verte heen leidt en die vanuit die verte naar hem toekomt. Exacter: hij kijkt van 

op die brug. In het licht van de incarnatie is hij in zekere zin die brug.  

En dit is ook de reden waarom het niet bij een kunstenaar uit 1592 opkomt om 

een zeezicht, laat staan een “Monnik bij de zee”, te schilderen. Of beter: als hij zoiets wil 

schilderen, schildert hij “Landschap met de H. Hiëronymus”.  Ook daar staat in zekere zin 

de “monnik” – Hïeronymus – bij de “zee”, dit wil zeggen oog in oog met de oneindigheid 

als plaats waar bij uitstek de Oneindige te vinden is. Alleen is die oneindigheid ‘hier’, en 

wel op een dubbele manier. Zij is in de onpeilbaar rijke weidsheid van de schepping, 

weergegeven in het vergezicht waarin je als kijker lijkt te verdrinken. Maar diezelfde 

onpeilbaar rijke weidsheid toont haar waarheid in de gestalte van de woestijn, in die van 

de woestenij. Die is even onherbergzaam en ongrijpbaar als de zee bij Casper David 

Friedrich, maar anders dan bij hem, heeft de “monnik” er wel postgevat. Hij heeft 

postgevat in de woestijn, in die woestenij. Die is onherbergzaam, dat wel, maar het feit 

dat de heilige daarin neergezet wordt, betekent dat die zich, in ogen van de laat-

zestiende schilder en toeschouwer, ophoudt in de bron van die onpeilbaar rijke 

weidsheid waarin de schepping baadt en die je in het rechterdeel van het tafereel ziet. 

En, nog eens, waarom precies een woestijn, een woestenij? Omdat die inderdaad een 

bron is, een transcendente bron, een bron die niets gemeen heeft met het menselijke. Als 

de mens zich toch in de buurt van die bron bevindt, kan hij niet anders dan het domein 

verlaten hebben dat juist door de overvloed vanuit die bron wordt bevloeid. Hij toont 

dan niet de weelde, maar datgene buiten alle weelde waarvandaan die weelde afkomstig 

is.  

  De “Monnik aan de zee” kan bij Bril niet anders zijn dan een ‘woestijnman’ 

midden de grenzeloze weelde van de schepping. Die geschilderde woestijnman toont de 

toeschouwer dat de oneindigheid van de Schepping overal is, maar dat hij wel indachtig 

moet zijn dat die oneindigheid geschonken is vanuit een domein dat radicaal anders is. 

Dat domein is de woestijn. Maar hier staat de mens er niet vóór, hij staat erin, zo leert 
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Brils schilderij. Precies om die reden laat het schilderij dan ook geen ervaring van het 

‘sublieme’ toe. 

Dit is, zoals gezegd, het verschil tussen Paul Bril en Casper David Friedrich of, 

ruimer, tussen 1592 en 1810. In 1810, in die dan al definitief post-kantiaanse tijd, staat 

de Oneindige vóór ons, gaapt tussen ons en het oneindige een kloof, een kloof die 

inherent is aan onze verhouding met die oneindigheid en met de ervaring ervan is 

meegegeven. Het grenzeloze ervaren is een grens ervaren.  ` 

Ook de Grenzeloze ervaren is een grens ervaren. Dit is althans wat Casper David 

Friedrich en Heinrich von Kleist erover denken.   

 

Anno 2019 is mystiek in. En wie zich mystiek aangesproken weet, voelt zich vaak op de 

plaats staan waar Casper David Friedrich zijn “monnik” neerzet. Anders dan Friedrich 

zelf of zijn contemporaine commentator Heinrich von Kleist, zijn we geneigd, staande 

voor die oneindigheid, onze geest daar snel vol van te weten. Oog in oog met dit 

grenzeloze houden wij het niet bij een kijken dat, ‘ooglidloos’, alleen nog kan kijken, 

maar sluiten wij de ogen om in ons die grenzeloosheid te ervaren, om haar haar in ons 

op te nemen, en zelfs om simpelweg oneindig te zijn.  

 Zoekend naar teksten uit de traditie die ons hierbij ondersteunen, verwijzen we 

graag naar de mystieke canon. Plaats en tijd ontbreken hier om, bij wijze van proef, 

geduldig een tekst te bekijken uit die traditie, denk bijvoorbeeld aan Hadewijch, Eckhart, 

Ruusbroec, François de Sales, Fénelon, Madame Guyon, Thérèse de Lisieux, Simone Weil. 

Maar zover mijn lectuur reikt kan ik alleen zeggen dat die momenten waar met het 

oneindige een brug geslagen werd, bij hen uiterst zeldzaam zijn (als die er al zijn – denk 

aan Eckhart: jawel, een mystiek oeuvre, maar daarin wordt van een mystieke ervaring 

met geen woord gerept). Maar wat al die omvangrijke oeuvres op haast elke pagina laten 

zien, is dat de ‘mysticus’ op de rand van het oneindige staat, dat hij brandt van verlangen 

ernaar, dat hij helemaal opgaat in de “Anspruch” door de Oneindige, maar dat die 

“Anspruch” steeds weer in zijn “Abbruch” blijft verwijlen. De mysticus laat de grens met 

de Oneindige niet achter zich, maar blijft oneindig in en op die grens hunkeren.  

 Friedrichs Monnik bij de zee brandt van verlangen op te gaan in de oneindige zee, 

maar hij brandt ook omdat hij zijn brand niet geblust krijgt, zelfs niet door de 

oneindigheid van een zee.  
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 Is dit niet wat gebeurt in een van de meest gekende gedichten van Teresa van 

Avila,  Asperaciones de vida eterna (Verzuchting naar het eeuwig leven)? Ik citeert tot slot 

het refrein en de eerste strofe:  

 

Ik leef zonder leven in mij 

en mijn hopen is zo hunkerend 

dat ik sterf van niet te sterven. 

 

Ik leef reeds buiten mij 

sinds ik van liefde sterf. 

Want leven doe ik in de Heer, 

die mij heeft gewild voor zich. 

Toen ik hem gaf mijn hart, 

plaatste hij dit schild erin: 

dat ik sterf van niet te sterven. 

Vivo sin vivir en mí,  

y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero.  

 

Vivo ya fuera de mí,  

Después que muero de amor;  

Porque vivo en el Señor,  

Que me quiso para sí:  

Cuando el corazón le di  

Puso en él este letrero, 

Que muero porque no muero.  

 

 

 

 

* 

 

  

 

 

 


