
Er volgde een uitgebreid relaas over de beleving van muziek in vergelijking met 
beeldende kunst. Hoe muziek een tijdskunst was, moment gebonden. Niet voor de 
eeuwigheid, hooguit in de partituur. En hoe beeldende kunst er altijd was, als een 
wezen dat ter wereld komt en eindeloos blijft voortbestaan. Geplaatst op een 
sokkel, liefst in de openbare ruimte, want het was toch wel de ultieme wens van 
iedere kunstenaar om voor ieders oog vereeuwigd te worden. 
Ik voelde de druk van zijn spreektaal, zijn drive om gehoord of letterlijk gezien te 
worden. Want zijn kunst dat was hijzelf. Hugo van Waart werd gemanifesteerd in 
klei, gouache en inkt. Dat moest ik wel weten. 
In de loop van het gesprek zag ik mijn eigen persoon steeds meer verbleken bij het 
groeiende rijtje prestaties dat hij over zichzelf opsomde. Hij had een 
toonaangevende galerie, ik nog niet eens een uitgever. Hij had op mijn leeftijd al 
een heel c.v. opgebouwd. Ik was nog bezig met mijn eerste manuscript. Wat ik 
hiervoor had gedaan was niet onverdienstelijk, maar het zou niet de 
geschiedenisboeken in gaan, zijn werk wel. Wie dacht ik eigenlijk te zijn, of te 
worden? 
‘Dus,’ vervolgde hij,  je zou kunnen zeggen dat muziek de sokkel is onder mijn 
beeldende werk.’
Ik pakte mijn Moleskine-boekje en noteerde zijn woorden. 
‘En wat je ook nog kunt noteren is dat ik geen enkele concessie doe naar mijn werk. 
Ik maak wat ik moet maken, niet wat iets of iemand zou kunnen verwachten. Mijn 
handen gaan hun gang binnen de beperkingen van het materiaal. Het is wat het is. 
Voor niets of niemand ontstaan.’
‘Maar is dat dan niet lastig in deze tijd van bezuiniging en commercialisering?’ 
wierp ik tegen.
Hugo haalde zijn schouders op. ‘Ik heb me nooit iets aangetrokken van de politiek 
of het kunstklimaat. Ik geloof in de outsider, de kunstenaar die vanuit een innerlijke 
noodzaak werkt en niet anders kan dan daaraan loyaal blijven. Iedere aanpassing 
aan de markt is een verloochening van het individuele kunstenaarschap.’
‘Vandaar dat de meeste outsiders helaas niet verder komen dan hun 
zolderkamertje.’ 
Hugo rolde met zijn ogen. ’En dat is nu het grote cliché! Het zijn juist de outsiders 
die doorbreken. Of, op hun zolderkamertje eindigen omdat ze niet worden 
opgepikt. Want je bedoelt hier toch niet mee dat deze zolderoutsiders naïef de 
markt negeren of zo?’ 



Ik dacht snel na. We hadden eerder discussies van deze aard gevoerd waarbij het 
voorkwam dat zijn onzekerheid over zijn eigen kunstenaarschap gevoed werd door 
een verkeerde interpretatie van mijn woorden. 
‘Nee, absoluut niet, ik heb juist het idee dat het ze niet gegeven is de buitenwereld 
te overtuigen van hun talent, omdat daarvoor een bepaalde taal nodig is die ze niet 
spreken. Ik durf zelfs zo ver te gaan dat ik mij afvraag of de kunstenaars die wel in 
staat zijn hun werk te verkopen over het integere talent beschikken van de 
outsiders.’ 
Met deze reactie dacht ik het wel te hebben gered.
Hugo tuurde naar buiten, waar intussen studenten vanuit een raam op het platte 
dak waren geklommen om op een klapstoeltje van de tevoorschijn komende zon te 
genieten. 
‘Wat bedoel je met integer talent?’ 
‘Ik doel op dezelfde innerlijke noodzaak als waar jij het zojuist over had, een drive 
van waaruit een talent wordt aangestuurd, in een richting die niet is uitgedacht, 
laat staan vermarkt zal worden. Ik heb het over de spelende mens, zeg maar, de 
homo ludens die zich volledig autonoom richt op dat wat gemaakt moet worden. 
Op een erkenning van het spel en dus de geest.’ 
Hugo’s blik verplaatste zich van het schouwspel buiten naar het bewegen van mijn 
lippen. Toen ik klaar was met mijn betoog trok hij mij naar zich toe en kuste me.
Die middag was hij niet meer aan het werk gegaan en ik niet meer naar huis. 


