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De poëzie van de Franse dichter Pierre Reverdy (1889-1960) wordt doorgaans 
in verband gebracht met het kubisme. Reverdy maakte deel uit van het 
kunstenaarsmilieu op Montmartre, waar schilders als Picasso, Braque en 

Gris aan het begin van de 20e eeuw een nieuwe kunststijl ontwikkelden. Het kubisme 
oefende een grote aantrekkingskracht uit op de jonge dichter, die zich erdoor liet 
inspireren in zijn poëtisch werk. Literatuurhistorici hebben dan ook steeds een speciale 
belangstelling aan de dag gelegd voor de relatie tussen Reverdy’s poëzie en het kubisme. 
Zo zijn de syntactische vernieuwingen in zijn gedichten in verband gebracht met de 
gefragmenteerde composities van de kubisten en de kubistische kunstopvatting in 
het algemeen. Dit onderzoek richt zich niet op de literaire en artistieke praktijk, maar 
op de ideeën van Reverdy zelf over de relatie tussen beeldende kunst en literatuur en 
plaatst deze binnen het kunstdiscours van zijn tijd. Als uitgangspunt dienen zich de 
volgende twee vragen aan: hoe ziet Reverdy de relatie tussen de kunsten en in het 
bijzonder tussen de moderne poëzie en het kubisme? Hoe verhouden zijn ideeën over 
de kunsten zich tot die van zijn tijdgenoten?

In de teksten die hij tussen 1917 en 1926 publiceert, legt Reverdy een nauw 
verband tussen schilderkunst en poëzie. Geïnspireerd door de kubistische esthetiek 
pleit hij voor kunst die niet langer een natuurgetrouwe afbeelding van de werkelijkheid 
beoogt te zijn, maar een nieuwe artistieke werkelijkheid schept. Tegelijkertijd maakt 
hij een duidelijk onderscheid tussen de twee disciplines, waaraan tot nu toe door 
literatuurhistorici weinig aandacht is besteed. Mijn hypothese luidt dat Reverdy in 
zijn geschriften, die vooral gezien worden als steunbetuiging aan het kubisme, een 
hiërarchie van de kunsten voorstaat waarbij de poëzie op de eerste plaats komt. Om 
deze hypothese te toetsen plaats ik zijn ideeën binnen het kunstdebat van de jaren 
1910-1920.

In kunsttheorieën is de relatie tussen poëzie en schilderkunst sinds de oudheid een 
terugkerend thema. Onder de naam ut pictura poesis, ontleend aan Horatius’ Ars poetica, 
werden literaire en beeldende kunst lange tijd voorgesteld als zusterkunsten: beide 
streefden zij naar mimesis, een natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid. Door het 
primaat op te eisen voor de beeldende kunst bracht Leonardo da Vinci een scheiding 
aan tussen de twee disciplines, maar pas in de 18e eeuw kwam de ut pictura poesis-theorie 
algemeen ter discussie te staan. Verlichtingsfilosofen als Du Bos, Diderot en Lessing 
betoogden dat poëzie en schilderkunst verschillende expressiemiddelen gebruikten 
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bij het verbeelden van de werkelijkheid. De beeldende kunst gaf voorwerpen in de 
ruimte weer, terwijl poëzie tijd kon uitdrukken. Het onderscheid tijd–ruimte leidde 
al snel tot een primaat van de poëzie en dit onderscheid zou tot aan het begin van de 
twintigste eeuw ten grondslag liggen aan het debat over de hiërarchie der kunsten, 
ook wel de paragone genaamd.

Vanaf het eind van de negentiende eeuw laat de schilderkunst het mimesisideaal 
langzaamaan los. Kunstenaars als Manet, Gauguin en Denis zijn niet langer uit op 
een natuurgetrouwe verbeelding van de werkelijkheid, maar leggen het accent op de 
beeldende en materiële eigenschappen van het kunstwerk, waardoor het verhalende 
element steeds minder belangrijk wordt. De schilderkunst maakt zich los van de 
literatuur en krijgt artistieke autonomie. Aan het begin van de twintigste eeuw zetten 
de kubisten deze koers voort. Zij streven naar een nieuwe kunst die niet langer een 
afspiegeling is van de zichtbare werkelijkheid. Binnen de hiërarchie der kunsten brengt 
de breuk met de oude mimesisgedachte een kentering teweeg. Het kubisme werd 
door critici gezien als een kunst waarbij het intellect de grootste rol speelde en niet de 
zintuiglijke waarneming en die zich aldus begaf op het terrein dat voorbehouden werd 
geacht aan de poëzie. De schilderkunst vormde nu een bedreiging voor de vanouds 
prominente positie van de poëzie. Reverdy’s denken over de relatie tussen de kunsten 
dient dan ook gezien te worden tegen de achtergrond van een nieuwe rivaliteit tussen 
kunstenaars en dichters in de jaren 1910-1920.

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan theorieën over het kubisme zoals die bestonden op 
het moment dat Reverdy in 1917 zijn eerste artikelen over kunst en poëzie publiceert. 
Van meet af aan had het kubisme onder critici aanleiding gegeven tot discussie en 
verwarring, hetgeen deels te wijten was aan de naam ‘kubisme’ zelf. De term was 
in 1908 gelanceerd als benaming voor de artistieke vernieuwingen van Picasso en 
Braque, maar werd daarna ook gebruikt voor het werk van schilders als Metzinger, 
Delaunay en Léger, die in Montparnasse een eigen stijl ontwikkelden. Het kubisme 
werd door critici algemeen beschouwd als een niet- mimetische kunst, maar dit werd 
op verschillende manieren uitgelegd. Apollinaire en Raynal, die deel uitmaakten 
van het kunstenaarsmilieu op Montmartre, omschreven het kubisme rond 1912 als 
kunst die de werkelijkheid niet langer weergaf zoals je haar zag, maar die een nieuwe 
artistieke werkelijkheid construeerde. In hun beschouwingen over het kubisme klinkt 
de symbolistische dichotomie idee versus vorm  door, die het intellect hoger plaatste 
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dan de zintuiglijke waarneming. In diezelfde tijd maakten de kunstenaars Gleizes en 
Metzinger, kubisten uit de Montparnasse-groep, zich los van de literaire benadering 
binnen de kunstkritiek. Zij beschouwden het schilderij in de eerste plaats als een ‘plat 
vlak’ en benadrukten de beeldende en materiële eigenschappen van het kunstwerk. 

In de loop van de Eerste Wereldoorlog ontwikkelt het kubisme zich van een niet-
mimetische, avant-gardekunst tot een meer traditionele, figuratieve stijl die gebaseerd is 
op lijn en kleurharmonie. De kunstkritiek weerspiegelt deze ‘rappel à l’ordre’, de klassiek 
georiënteerde tendens die na de oorlog het culturele klimaat bepaalt, en kondigt een 
nieuwe esthetiek aan die vernieuwingszin combineert met classicistische elementen.

In hoofdstuk 2 analyseer ik Reverdy’s theorie van het kubisme. Net als Apollinaire 
en Raynal omschrijft Reverdy het kubisme als een niet-mimetische kunst die niet 
langer uit is op het kopiëren van de zichtbare werkelijkheid, maar een nieuwe artistieke 
realiteit wil scheppen: un art de conception et non de reproduction ou d’interprétation. 
Volgens Reverdy kan de nieuwe kunst alleen gerealiseerd worden door nieuwe picturale 
middelen in te zetten. Veranderlijke en niet-specifieke aspecten zoals perspectief en 
weergave van licht en schaduw dienen achterwege te worden gelaten. Op die manier 
kan de kunstenaar de werkelijkheid in haar essentie weergeven. Reverdy’s teksten vinden 
hun oorsprong binnen de controversen die in de jaren 1917-1918 het debat rond het 
kubisme bepaalden en die niet alleen verdeeldheid zaaiden onder de verschillende 
groepen kubisten, maar ook onder schilders en dichters. Reverdy betoont zich daarbij 
de pleitbezorger van het kubisme van Picasso, Braque en Gris, die hij bestempelt als de 
‘ware kubisten’. Zijn geschriften tonen een sterke invloed van de klassiek georiënteerde 
‘rappel à l’ordre’. Reverdy benadrukt dat de nieuwe niet-mimetische kunst alleen tot 
stand kan komen door middel van discipline en structuur. Op die manier verenigt 
zijn esthetiek een moderne kunstopvatting met de nieuwe klassieke koers van na de 
Eerste Wereldoorlog. 

In het derde hoofdstuk bestudeer ik Reverdy’s ideeën over poëzie, die ik in 
verband breng met zijn kunstopvatting, om vervolgens te onderzoeken hoe hij de relatie 
tussen de twee disciplines ziet. Reverdy’s denken over poëzie is nauw verwant aan zijn 
kubistische niet-mimetische esthetiek: literatuur moet de werkelijkheid niet nabootsen, 
maar een autonome artistieke werkelijkheid scheppen. Net als het kubisme vraagt 
de nieuwe literatuur om nieuwe expressiemiddelen. Reverdy pleit voor een nieuwe 
beeldtaal, syntaxis en typografie, die in de plaats moeten komen van de traditionele 
anekdote en beschrijving. Tegelijkertijd maakt hij een significant onderscheid tussen 
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schilderkunst en poëzie. Volgens Reverdy moet elke kunstvorm zijn eigen specifieke 
expressiemiddelen aanwenden. Hij keert zich fel tegen de vermenging van visuele 
en tekstuele middelen, zoals die tot stand kwam in de gedichten van Apollinaire en 
Cendrars, die in hun poëzie simultaneïteit trachtten weer te geven. Door de nadruk 
te leggen op mediumspecificiteit presenteert Reverdy poëzie en schilderkunst als 
verschillende disciplines. Zo past zijn opvatting over de relatie tussen de kunsten 
binnen de klassieke kunsttheorie, die sinds Lessing schilderkunst en literatuur had 
onderscheiden op grond van verschillende expressiemiddelen.

Wanneer eind 1917 de poëzie van Reverdy, Apollinaire en Albert-Birot in de 
pers het etiket ‘literair kubisme’ krijgt, dat suggereert dat zij schatplichtig is aan de 
schilderkunst, draait Reverdy de verhouding om en definieert het kubisme als een 
‘tak van de poëzie’: une poésie plastique. Hij betoogt dat vernieuwingen in de poëzie 
vooraf gingen aan die in de beeldende kunst. Aan het eind van de negentiende eeuw 
hadden dichters als Mallarmé en Rimbaud als eersten een niet-beschrijvende, niet-
mimetische poëzie ontwikkeld. Onder gebruikmaking van stilistische middelen als 
aforisme, definitie en contrast, evenals van een afgewogen vocabulaire tracht Reverdy 
het oude primaat van de poëzie te herstellen.

Reverdy’s teksten over schilderkunst en poëzie moeten worden geplaatst binnen 
het debat waarin schilders en dichters in de jaren 1910-1920 streden om de artistieke 
hegemonie en dat een nieuw primaat van de beeldende kunst inluidde. Na de oorlog 
versterken de publicaties van kunstenaars als Severini, Mondriaan, Ozenfant en 
Jeanneret de positie van de schilderkunst. Net als Gleizes en Metzinger maken zij 
zich los van de vanouds literair geïnspireerde kunstkritiek en leggen het accent op 
de beeldende en materiële aspecten van de schilderkunst. Onder de kunstenaars die 
streven naar artistieke hegemonie neemt de schilder en kunstcriticus André Lhote een 
ambivalente positie in, aangezien hij in zijn geschriften aan de poëzie een prominente 
plaats toekent. Afgezien van Reverdy zijn er geen dichters die stelling nemen wanneer 
de poëzie haar leidende positie dreigt kwijt te raken. Een dichter als Apollinaire had 
zich al voor de oorlog opgeworpen als fervent pleitbezorger van het kubisme. In zijn 
artikelen legde hij een grote fascinatie aan de dag voor de schilderkunst, die bovendien 
van grote invloed was op zijn poëtisch werk. Ditzelfde geldt voor Cendrars. Binnen 
de paragone nemen deze dichters een uiterst ambivalent standpunt in. Geïnspireerd 
door Kahnweiler’s idealistische theorie van het kubisme weerspiegelen de teksten van 
Maurice Raynal de traditioneel literaire benadering van de kunst, maar er is bij hem 
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geen sprake van een openlijke stellingname op het moment dat de literatuur haar 
suprematie kwijtraakt.

Door Reverdy’s ideeën over schilderkunst en poëzie te plaatsen binnen de context 
van het kunstdiscours van zijn tijd laat deze studie zien dat relatie van de dichter met 
het kubisme gecompliceerder is dan tot nu toe werd aangenomen. Het kubisme is 
weliswaar een bron van inspiratie voor zijn kunstopvatting en zijn poëtisch werk, maar 
het vormt tegelijkertijd een bedreiging voor de prominente plaats die de poëzie tot 
dan toe had ingenomen binnen de hiërarchie der kunsten. Reverdy tracht het primaat 
van de poëzie veilig te stellen tegenover de opmars van de beeldende kunst, maar zijn 
opvattingen getuigen tegelijkertijd van een grote affiniteit met het kubisme. Aangezien 
hij niet onvoorwaardelijk kiest voor zuivere poëzie dan wel materiële schilderkunst heeft 
Reverdy’s poging om de poëzie te redden uiteindelijk weinig effect. Het debat rond de 
hiërarchie der kunsten in de jaren 1910-1920 markeert de overgang naar een nieuw 
overwicht van de beeldende kunst, en op langere termijn, naar de moderne beeldcultuur.




