
KAFKA EN ZIJN METAMORFOSES

Greg Houwer

Kunst is niet een soort raadsel dat we moeten oplossen om de verborgen 'diepere betekenis' te 

vinden. De precieze betekenis van een kunstwerk blijft ons ontglippen. Het parafraseren van een 

gedicht en het beschrijven van een schilderij zijn nooit hetzelfde als het reciteren van dat gedicht en 

het zien van dat  schilderij. Op een of andere manier onttrekt kunst zich altijd aan de kolonialistische 

greep  van ons verstand. Kunst roept iets op, wijst ergens naar, evoceert  — maar wat precies wordt 

geëvoceerd kan nooit 'gevangen' worden, ook niet in een lezing over de kunstenaar.

 Met ons kolonialistische verstand kunnen we wel trachten te begrijpen waarom dit  het  geval 

is. Hoe is het mogelijk, zullen we ons in de lezing afvragen, dat kunst die vreemde kracht van 

evocatie bezit? Waar vindt die kracht haar wortels? En is het mogelijk dat  die onderliggende wortels 

ook elders werkzaam zijn — in filosofie bijvoorbeeld, of meer in het algemeen in de dynamische 

evolutie van ons taalvermogen, of op een nog dieper niveau, in ons zelfbewustzijn? Want zijn ook 

wij, menselijke individuen, geen evocaties die blijven ontsnappen aan een definitief begrip? 

Naast het  bestuderen van Kafka's werk, waarmee we zullen proberen de diepere coherentie in zijn 

werk aan het licht te brengen, zullen we in de lezing ook trachten te begrijpen hoe kunst haar plaats 

vindt in het  grotere plaatje van de 'menselijke revolutie'. Het menselijke dier is het enige dier dat 

aan kunst doet. Meer nog, alle mensen doen het. Kunst is universeel: mensen houden van kunst en 

zijn er toe aangetrokken. Door gebruik te maken van teksten en inzichten van Kafka, zal ik laten 

zien dat dit smeekt om een aanpak waarin kunst niet wordt gezien als iets dat per toeval werd 

ontdekt — een ontdekking die zich vervolgens in stand zou hebben gehouden omdat ze ons 

bepaalde evolutionaire voordelen zou hebben opgeleverd, zoals vele academici vandaag de dag 

beweren — maar als iets waar wij als mensen altijd al toe neigen. Dit laatste zal ik koppelen aan de 

manier waarop ons menselijke zelfbewustzijn werkt, waarvoor ik een beroep zal doen op mijn 

doctoraatsonderzoek over persoonsidentiteit en tevens op veel hedendaagse interdisciplinaire 

inzichten (stammend uit philosophy of mind, fenomenologie, cognitieve psychologie, 

ontwikkelingspsychologie en neurowetenschap). Zo’n werkwijze werpt een nieuw licht op  wat 

Kafka cruciaal achtte voor kunst, namelijk haar intrinsiek sociale karakter — dat het erft van ons 

'hybride' en sociale menselijke zelfbewustzijn. 

 

Kunst evoceert. Veel nadruk wordt in de lezing dan ook gelegd op het feit dat dit tevens voor de 

kunstenaar zelf geldt: ook hij bezit nooit volledige controle over wat hij evoceert. Ik zal tevens laten 

zien dat de geheimzinnige aantrekkingskracht van kunst voor de kunstenaar juist schuilt  in de 



belofte dat zo'n toe-eigening wel degelijk mogelijk zou zijn. Van kunst gaat voor de kunstenaar een 

aantrekkelijke belofte uit. Dit geldt ten zeerste voor Kafka, die via zijn werk steeds op  een 

persoonlijke metamorfose hoopte, die hem 'aan de andere kant van het witte blad' moest brengen en 

hem in staat moest stellen de kloof tussen mens en dier te dichten. Tegelijk is er allicht geen andere 

kunstenaar geweest die zich meer bewust  was van het feit dat een dergelijke metamorfose 

onmogelijk was — vandaar de vele 'macabere tussenincarnaties' die overal in zijn werk verschijnen, 

zwevend tussen mens en dier, thuis in de ene noch in de andere wereld. Die 'onmogelijkheid om te 

schrijven' staat zelfs centraal in zowat alles wat Kafka schreef. Met behulp van Kafka's teksten 

zullen we dus niet enkel zien dat het sociale aspect van ons zelfbewustzijn aan de oorsprong ligt van 

kunst, maar ook dat ditzelfde sociale aspect precies de reden is dat kunst haar beloftes nooit  kan 

inlossen en waarom evoceren het enige is dat ze kan doen. De kracht van haar evocatie en haar 

onvermogen gaan hand in hand. 


