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Oedipus heerst aan het einde van het liedje 

Willem Frederik Hermans als psychiater  

 

 

Daan Rutten 

 

 

Anti-oedipaal schrijverschap  

 

Willem Frederik Hermans heeft niet de naam een psychiater te zijn. Hij leek er niet op uit de 

lezer een vorm van geestelijke verlossing te brengen. Meer gemeen met dit metier hadden 

de twee andere schrijvers die worden gerekend tot ‘De Grote Drie’ van de Nederlandse 

letteren. Gerard Reve spiegelde zijn lezers de zielsverlossing voor van een geërotiseerd 

katholicisme. Op zijn beurt zag Harry Mulisch heil in de linkse revolutie en het vrijuit laten 

stromen van de seksuele energie, zoals in Het seksuele bolwerk (1973). Dit was geheel in lijn 

met de indertijd onder Provo’s zeer populaire psychoanalyticus en seksuoloog Wilhelm 

Reich, de bedenker van ‘accumulatoren’ – ‘seks-kisten’ in de volksmond – die de libidineuze 

stroom, die anders wordt verdrongen door de repressieve maatschappij, vrijuit moesten 

laten vloeien. Hermans echter geloofde niet in dit soort oplossingen die de mens soelaas 

konden brengen in het ‘sadistische universum’. Hij leek er eerder eenzijdig op uit om zijn 

lezer achter te laten met niets dan een ontluisterend nihilisme.  

Zeker, Freuds psychoanalyse was ook voor Hermans een uiterst belangrijke 

inspiratiebron.1 Maar hij zag in Freuds gedachtegoed vooral nog eens de bevestiging van de 

grondeloosheid, de ordeloosheid en onbetrouwbaarheid van de menselijke geest. In het 

tweede deel van Het sadistische universum (1970) schreef Hermans dat hij Freud 

waardeerde omdat die liet zien dat de mens door ‘onbewuste krachten’ wordt bestuurd. 

Krachten die ervoor zorgen dat geen enkele orde stand kan houden.2 Vandaar dat Hermans 

niet akkoord ging met Freuds wereldberoemde notie van het Oedipus complex. Dat was 

immers ook alweer een ordenende fictie die de primordiale chaos verdringt, en kon daarom 

niet op Hermans’ ‘belangstelling’ rekenen. Hij schaarde Freuds Oedipus onder de mythes die 

het publiek een universeel geldend verklaringsmodel voorspiegelen, en zich daarom als ‘een 

soort kruipolie door het hele Westerse denken’ konden verbreiden.3 

                                                      
1 Dit artikel is deels een bewerking van een stuk uit mijn proefschrift, waarin ik uitgebreid inga op de relatie 

tussen Hermans en de psychoanalyse: De ernst van het spel. Willem Frederik Hermans en de ethiek van de 

persoonlijke mythologie, te verschijnen in 2016. Dat de relatie tussen Hermans en de psychoanalyse hecht was, 

blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit het psychoanalytische jargon dat Hermans’ gebruikt in het essay ‘Antipathieke 

romanpersonages’ (1960), opgenomen in: Hermans 2008, pp. 129-150.  Hij spreekt hier van de waarheid die het 

publiek ‘wel heeft geweten, maar altijd heeft verzwegen; wat het gedroomd heeft, maar bij ontwaken 

verdrongen’. Ook wezen verschillende eerdere studies op het verband tussen Hermans en de psychoanalyse, 

zoals Dupuis 1976, Dupuis 1985 en Kaleis 1987. 
2 Hermans 2008, p. 581. 
3 Janssen 1983, pp. 250 en 300. 
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Deze kritiek op het dogma van het Oedipus complex paste geheel in het 

antiautoritaire tijdsgewricht. Denk hierbij aan de publicatie van Anti-Oedipus (1972) 

geschreven door filosoof Gilles Deleuze en psychiater Félix Guattari. Ook zij beoogden de 

oedipale mythe te ‘vernietigen’. In hun ogen zijn het namelijk die psychiatrie en de politiek 

die ons deze mythe aanpraten. Met als gevolg dat we worden opgescheept met de ervaring 

van het ‘tekort’ dat centraal staat in deze mythe. De autoriteiten doen ons geloven dat wij 

allemaal door het leven gaan als een incestueuze, blinde Oedipus met moeilijke voeten en 

het bloed van zijn vader aan zijn handen. Om ons vervolgens een ideologische bril en een 

paar veel te dure schoenen aan te meten, die ons moeten bevrijden van alle tekort. Dit is in 

de notendop meteen hun kritiek op de ideologie van het kapitalisme, die ons eerst vertelt 

hoezeer we in gebreke zijn, om ons vervolgens te overladen met producten die we eigenlijk 

niet nodig hebben. Beter dan onszelf te begrijpen als Oedipus, is het volgens hen om onszelf 

te leren zien als een ‘verlangenmachine’ (waarmee ze overigens weer aansluiting vonden bij 

de eerdergenoemde Reich). Deze verlangenmachine kent geen leegte die moet worden 

opgevuld, maar barst uit z’n voegen van een seksuele energie die zich moet verwezenlijken 

in een onophoudelijk en ongeremd creatief proces.  

 Nu is het concept van de verlangenmachine al bepaald ‘efemeer’ te noemen en lijkt 

het daarmee onmogelijk om te kunnen dienen als een kompas voor het goede leven.4 

Hermans leek zich echter nog minder te bekommeren om het geestelijk welzijn. Ook hij zag 

de mens als een machine, maar dan in termen van de natuurwetenschap: de mens is niets 

dan een ‘buis in de stofwisseling’: ‘[De mens] eet en scheidt af, neemt van de aarde en geeft 

eraan terug, in een grote biologische kringloop’.5 Daar valt niets aan te veranderen, en het 

lijkt dan ook zinloos om iets goeds van de literaire schrijver te verwachten. Geheel consistent 

met zijn natuurwetenschappelijke materialisme stelde hij dan ook dat literatuur een ‘zinloos 

medium’ is.6 Het biedt louter een ‘persoonlijke mythologie’, die niemand verheft, niemand 

iets leert, en geen enkel model biedt voor hoe te leven. We kunnen ons alleen maar 

neerleggen bij de blinde dynamiek die de natuur ons oplegt. 

 Een centraal en productief dogma in de letterkunde (en ook in de psychoanalyse) 

luidt echter om vooral niet te snel conclusies te trekken, het evidente te ‘parkeren’ en eerst 

naar de literatuur zelf te kijken. Klopt het verhaal dat de schrijver ons probeert wijs te maken 

dan nog wel? Een ‘close reading’ kan volgens mij laten zien dat Hermans’ literatuur in feite 

een heel andere kritiek van de mens behelst dan die van een materialistische 

natuurwetenschapper: Hermans’ werk blijkt dan vooral de naïviteit en het gevaar aan te 

tonen van een pre- of wel post-oedipale werkelijkheid. Dit spreekt naar mijn idee uit veel 

romans en verhalen van Hermans,7 maar om het hier te illustreren, concentreer ik me op 

Hermans’ korte verhaal ‘Een veelbelovende jongeman’, dat deel uitmaakt van de 

                                                      
4 Zo besprak Boudewijn Richel de ‘vrijgezellenmachines’ in een speciaal nummer van Kunstlicht (1983) over 

‘efemere kunst’. 
5 Janssen 1983, p. 77. 
6 Janssen 1983, p. 139. 
7 Zie hiervoor Rutten 2016.    
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verhalenbundel Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen (1957). Ik wil laten 

zien dat het verhaal pleit voor de terugkeer naar een oedipale structuur. En passant verraadt 

het verhaal hiermee ook dat Hermans’ moderne schrijverschap wel degelijk een 

maatschappelijke functie vertolkt, die wonderwel correspondeert met die van de moderne 

psychiater. 

 

Het pre-oedipale Ik 

Wie Hermans op zijn woord vertrouwt, houdt Oedipus waarschijnlijk voor passé als 

interpretatiemogelijkheid. Literatuurwetenschapper Michel Dupuis heeft er echter op 

gewezen dat Oedipus wel degelijk aanwezig is in het oeuvre. In zijn boek Hermans’ dynamiek 

(1985), de bewerking van het eerder verschenen proefschrift Eenheid en versplintering van 

het Ik, bespreekt Dupuis het Oedipus-motief dat kan worden gevonden in Hermans’ 

bestseller De donkere kamer van Damokles (1958). Het hoofdpersonage, Henri Osewoudt, 

heeft opgezwollen voeten gekregen door het beoefenen van judo. Dat verwijst 

onmiskenbaar naar de naam Oedipus, Grieks voor ‘gezwollen voet’. En net als Oedipus 

verlangt Osewoudt naar incest ofwel ‘eenheid’ met de moeder, terwijl hij vaderfiguren 

associeert met kwade sujetten die erop uit zijn hem te onderwerpen en dus te 

‘versplinteren’, te castreren, waardoor de weelde van versmelting met de moeder steeds 

verder buiten bereik raakt.8 

Dupuis’ interpretatie bleef echter niet onomstreden. Filosoof en neerlandicus René 

Marres betwijfelt samen met literatuurwetenschapper Harald Weilnböck of Osewoudt wel 

gezien kan worden als een echte Oedipus. Zij stellen dat de hoofdpersoon eigenlijk lijdt aan 

‘een niet-Freudiaanse variant van dit complex, die een ontkenning ervan is’.  

 

Volgens het freudiaanse kernidee wil een jongen, als bekend, zijn vader uit de weg 

ruimen om met zijn moeder te slapen. Omdat het gaat om het doel, het bezit van de 

moeder, doet het er weinig toe of de zoon zelf de vader doodt. Osewoudt wordt alles 

in de schoot geworpen wat men zou moeten krijgen om niet aan dit complex te lijden 

en het niet hoeven te verwerken. Zijn moeder heeft in een van haar vlagen van 

krankzinnigheid zijn vader gedood. Hij kan dus zonder rivaal over zijn moeder 

beschikken, neemt haar in huis en kruipt bij haar in bed wanneer haar geestesziekte 

verergert. Er is echter geen aanwijzing van seksuele bedoelingen, het is om haar te 

kalmeren, maar hij heeft de gelegenheid. Dat hij er geen gebruik van lijkt te maken is 

onfreudiaans. Je zou bij hem wel een moederfixatie ‘in a strictly pre-oedipal sense’ 

kunnen aannemen, ‘which prevents the child’s separation thus impairing the 

formation of an identity’ (Weilnböck). Hij gaat vanaf jeugdige leeftijd met zijn oudere 

nicht Ria naar bed, zijn pseudo-moeder, die zich daarvoor heeft opgedrongen. Dit 

                                                      
8 Dupuis 1985, p. 29 en p, 213-247. 
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tezamen is het freudiaanse oerstadium van ongeciviliseerde zaligheid, maar gelukkig 

is Osewoudt allerminst.9  

 

De psychoanalyse van Jacques Lacan, die het onbewuste wordingsproces van het Ik 

beschrijft, kan Marres’ interpretatie grotendeels bevestigen. Lacan zou niet zeggen dat 

Freuds theorie een blinde vlek heeft voor dit pre-oedipale persoonlijkheidstype, maar wel 

dat Oedipus niet de juiste term is om hem te beschrijven. Net als voor Freud, is de tragische 

Oedipus voor Lacan het prototype van de relatief ‘normale’ (‘neurotische’) mens. Dit subject 

kwam tot de acceptatie van het noodlot gesepareerd te moeten leven van de primordiale 

(moederlijke) realiteit, omdat hij niet anders kan dan zich te voegen in de (vaderlijke) 

symbolische orde, waarvandaan hij alleen nog maar kan verlangen naar de baarmoederlijke 

eenheid met de moeder.  

Dit alles klinkt ongetwijfeld tragisch, maar is voor Lacan precies de gewenste 

uitkomst van het Oedipus complex, dat aan de basis ligt van onze persoonlijkheid. Het 

‘oerstadium van ongeciviliseerde zaligheid’ krijgt immers pas achteraf – na de toetreding tot 

de symbolische orde – die positieve invulling toebedeeld in het fantasieleven. In realiteit 

moeten we volgens Lacan met andere antropologen aannemen dat het pasgeboren kind 

geen zalige eenheid maar alleen hulpeloosheid en angst ervoer. Het is namelijk niet meer 

dan een chaotisch lichaam (‘corps morcelé’): een verzameling receptieve organen (mond, 

ogen, genitaliën enz.) die los van elkaar schreeuwen om bevrediging en met elkaar strijden 

om voorrang, zonder dat het kind een ‘zelf’ heeft ontwikkeld dat in staat is om deze 

verlangens te bevredigen. Het kind krijgt pas een eerste besef van ‘eenheid’  door de 

identificatie met het eigen spiegelbeeld. Plotseling herkent het kind zichzelf als een ‘Ik’ in het 

spiegelbeeld dat met hem meebeweegt. Dit schenkt hem meteen de illusie de wereld te 

kunnen controleren. Om die reden spreekt Lacan van de imaginaire identificatie. Deze eerste 

identificatie is onontbeerlijk, want maakt dat het kind een eerste Ik kan internaliseren. Maar 

wanneer deze imaginaire identificatie ongecorrigeerd blijft door een tweede, symbolische 

identificatie, zal het Ik ernstig geplaagd blijven door de ervaring van verbrokkeling en tekort. 

De imaginaire identificatie gaat gepaard met een jubelervaring, want ook de 

omgeving lijkt te reageren op deze zelfherkenning. Het laat de voorstelling postvatten dat 

het Ik het sluitstuk is van een (moederlijke) werkelijkheid die het aan een touwtje heeft. Hij 

is degene met de macht om de wereld te ordenen tot een bevredigend, sluitend geheel. 

Toch zal de buitenwereld deze illusie al snel logenstraffen. De wereld beantwoordt lang niet 

altijd aan wat het Ik allemaal wenst. Het Ik weet zelfs niet eens wat het nu echt moet 

wensen om bevredigd te worden in zijn bestaan. Dit drijft hem allereerst tot een herbeleving 

van het tekort die zich uit in woede en agressie aan het einde van het spiegelstadium. Maar 

als het goed gaat, komt het Ik uiteindelijk tot de acceptatie dat de wereld zich niet naar hem 

richt, maar dat hij zich naar de wereld moet richten om zich deelgenoot te mogen wanen 

van een zekere orde.  

                                                      
9 Marres 1996, p. 70. Zie voor het citaat: Weilnböck 1989, p. 113. 
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De wanhoop nabij ontkomt het kind er niet aan zich te identificeren met wat hem 

voorkomt als sfinxachtig en wezenloos, onverschillig, ‘vaderlijk’: de taal die om hem heen 

wordt gesproken en die de voorwaarde is van een geciviliseerde samenleving. Deze 

symbolische orde biedt beslist ook niet de zaligmakende, ‘gesloten orde’ die het Ik zich 

wenst, want het is niet meer dan een arbitraire orde van spelregels, idealen en rolmodellen, 

die morgen anders kunnen zijn. De overgave aan deze werkelijkheid van arbitraire spelregels 

betekent dus een definitief verlies aan zekerheid van bevrediging. Maar dit verlies is op een 

bepaalde manier ook winst. De gewenste bevrediging had het Ik toch al nooit gehad. En 

binnen deze orde krijgt het tenminste tal van rolmodellen en richtlijnen, idealen en 

ideologieën tot zijn beschikking, die een bepaalde richting kunnen geven aan het anders 

maar chaotische en hulpeloze verlangen. Gaan bepaalde symbolische identiteiten 

tegenstaan, dan kan het Ik die altijd nog deconstrueren, om zich vervolgens met andere te 

identificeren. Onderworpen aan het symbolische, kan het blijven hopen, geloven en 

verlangen dat het tekort zich ooit laat opvullen, zonder de illusie van eigenaarschap over die 

orde krampachtig te moeten verdedigen. 

De toetreding tot de symbolische orde correspondeert volgens Lacan met het 

Oedipus complex.10 In bepaalde situaties kan het echter voorkomen dat het Ik de stap naar 

de symbolische orde niet weet te maken. Bijvoorbeeld omdat de moeder het kind in de 

greep houdt en verhindert een sociaal-Ik te worden. Het subject kan ook later terugvallen in 

een imaginaire subjecthouding, bijvoorbeeld wanneer het zich gedwongen voelt te moeten 

dissociëren van de sociale orde. Dit pre-oedipale of anti-oedipale subject zien we 

voortdurend terugkeren in Hermans’ literatuur. Zijn personages zijn stuk voor stuk figuren 

die maar half of helemaal geen afstand doen van het imaginaire, ‘moederlijke’ wereldbeeld. 

Ze wanen zich het sluitstuk van het universum. En wanneer de werkelijkheid ze 

tegenspreekt, kunnen ze hun afhankelijkheid (tekort) alleen maar blijven ontkennen door 

wanen en geweld.  

De eerdergenoemde Henri Osewoudt is een goed voorbeeld. Lichamelijk is er niet 

zoveel met hem aan de hand, zo blijkt wel uit de gewelddadige acties die hij onderneemt. 

Geestelijk echter blijft hij ‘als een zevenmaandskind geboren in een po’, zoals Hermans het 

eens uitdrukte tegenover zijn uitgever Geert van Oorschot.11 Osewoudt heeft de 

symbolische ‘castratie’ en ‘separatie’ nooit aanvaard en geïnternaliseerd, omdat zijn vader 

hem werd ontnomen door de moeder. Hierdoor leeft hij onbewust in de waan de lieveling te 

zijn van een (moederlijke) werkelijkheid die zich naar zijn wil plooit. De keerzijde hiervan is 

dat de castratie als een zwaard van Damokles boven het hoofd blijft hangen. Op momenten 

dat de werkelijkheid niet meebeweegt, leidt dat steeds tot een crisis voor zijn imaginaire 

spiegelbeeld. Hij voelt zich dan een degeneré met een onvaste, verwijfde identiteit, die geen 

                                                      
10 Zie voor een uiteenzetting waarin dit mooi wordt uitgelegd: Schokker & Schokker 2000, p. 109-120. 
11 Citaat in een brief van Willem Frederik Hermans aan Geert van Oorschot, 25 januari 1954, in: Otterspeer 

2015, p. 189.  
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enkele grip heeft op de realiteit om zich heen. Almacht slaat dan voortdurend om in 

onmacht.12 

De enige manier om dan nog de castratie te kunnen ontkennen, is de uitvinding van 

een waan. Die waan is het personage Dorbeck, een enigmatische legerofficier die Osewoudt 

spiegelbeeld vormt, maar dan in een meer viriele versie. Met z’n illustere dubbelganger 

Dorbeck meent Osewoudt zich te kunnen verzetten tegen de Duitse bezetter en de 

chaotische oorlogswerkelijkheid definitief te kunnen overwinnen. De hoofdpersoon heeft 

zijn imaginaire wederhelft nodig om het baarmoederlijke compleetheidsideaal te laten 

bestaan. Het zal geen verrassing heten dat ook deze illusie uiteenspat. Het geloof in de 

alwetende Dorbeck leidt nergens toe behalve tot moedwil en misverstand, tot slaafse 

navolging, geweld en uiteindelijk de dood van de hoofdpersoon.13 Als Osewoudt, bijgestaan 

door pater Beer, het bestaan van zijn symptoom Dorbeck nog eenmaal op een doldrieste 

manier poogt te bewijzen met een ontsnappingspoging uit een gevangenis van de 

geallieerden, wordt hij neergeschoten: ‘[Pater Beer] sloeg Osewoudt’s kamerjas open en 

knoopte ook het pyjamajasje los. Maar aan de handen van pater Beer zaten minder vingers 

dan Osewoudt kogelgaten in zijn lichaam had’.14 

 Had Osewoudt de symbolische castratie aanvaard, en zich ontwikkeld tot het 

‘Oedipus-type’, dan had hij zijn tekort niet zo geforceerd hoeven te blijven ontkennen (met 

behulp van z’n symptoom Dorbeck). Dan was hij toegetreden tot de symbolische orde, die 

het niet meer toelaat om zichzelf te zien als de essentie van die werkelijkheid, maar 

niettemin een structuur van regels en raadsels biedt, waarin het Ik zijn levensdagen lang kan 

zoeken naar die verloren essentie. Omdat hij z’n symbolische afhankelijkheid niet erkent, 

blijft Osewoudt geïsoleerd in een pre-oedipaal stadium. En dat kan niet anders dan leiden 

tot een onvermijdelijke val. 

 Het is echter de vraag of Oedipus helemaal afwezig blijft bij Hermans, of beter 

gezegd: of er helemaal geen ‘oedipaal moment’ valt aan te wijzen in diens literatuur. De 

personages lijken geen Oedipus te kunnen worden, maar dat wil niet zeggen dat de auteur 

geen poging onderneemt de personages te ‘oedipaliseren’ en ze te redden van de 

ondergang. Verrassend genoeg lijkt zelfs de auteur van het sadistische universum hiertoe 

geneigd, en hiermee toont hij ons zijn ‘sociale’ gezicht. Ik zal dat illustreren aan de hand van 

het korte verhaal ‘Een veelbelovende jongeman’, dat duidelijk geïnspireerd is door Hermans’ 

levenservaring tijdens zijn verblijf in Canada in 1948, om er een aantal maanden lang te 

werken als houtcontroleur.15  

 

Herman F. Williams, een paradoxale psychiater 

 

                                                      
12 Zie voor het belang van het thema almacht en onmacht in Hermans’ oeuvre: Raat 1995. 
13 Zie over het thema van de navolging in Hermans’ oeuvre: Pos 2010. 
14 Hermans 2010, p. 407. 
15 Otterspeer 2010. 
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Het verhaal ‘Een veelbelovende jongeman’ laat de lezer kennismaken met het personage 

Sebastiaan Klok, een twintigjarige aspirant-dichter, die naar Canada en de Verenigde Staten 

reist om z’n vaderland te ontvluchten. Ook hij manifesteert zich als een ideaaltypisch anti-

oedipaal subject. Hij is rancuneus tegenover zijn vaderland, omdat hij niet opgenomen wordt 

in het literaire wereldje. Daarom doet hij er alles aan om de symbolische cultuur te 

ontvluchten en van zich af te schudden. De enige Nederlander die hij nog waardeert, zo 

bericht Sebastiaan zijn jeugdvriend Bralle Piekerma, is de schrijver E. Beyaard Blom, die in 

alles doet denken aan de bestaande dichter Adriaan Roland Holst. ‘Hij haat deze lage tijd en 

dit land van kruideniers en kaasboeren. Hij heeft zich hoog teruggetrokken in de Voorwereld 

van de Droom’.16 Sebastiaans grote voorbeeld is ook alweer iemand die zich ophoudt in een 

imaginair voorstadium, dus niet meer behorend tot de natuur, maar ook niet tot de 

symbolische orde. Deze wetteloze buitenpositie laat het Ik al snel geloven volledig 

autonoom te kunnen heersen over zijn werkelijkheid. We zullen dan ook zien dat Sebastiaan 

de buitenwereld beschouwt als een ‘moederlijke’ orde, die hem altijd en onvoorwaardelijk 

moet geven wat hij verlangt. Het euvel dat hij tot nog toe maar heel weinig wist te creëren 

en dat z’n literaire productie bleef steken op slechts acht sonnetten, wijt hij dan ook niet aan 

zichzelf, maar aan de kleinburgerlijke Nederlandse schrijvers die zijn genialiteit nog niet 

hebben erkend. Daarom besluit hij: ‘Ik wil in den Vreemde, ik wil naar de Verte’.17 

Sebastiaan herkent zich in het imaginaire spiegelbeeld waarin de Noord-Amerikaan 

zich graag herkent: dat van de autonome vrijbuiter die opgaat in een werkelijkheid zonder 

grenzen en obstakels, zonder taboes, verboden en geheime plaatsen die onaangeraakt 

moeten blijven. The American Dream past hem als gegoten! Althans, dat hoopt hij dan. Want 

al snel blijkt de keerzijde van een wereld zonder verbod. Eenmaal aangekomen in de stad 

Toronto ervaart Sebastiaan een complete chaos. Waar moet hij naartoe? Wat verlangde hij 

ook alweer? Zonder symbolische wet wordt alles eenvormig, vlak en betekenisloos. De 

eindeloze reeks billboards en neonreclames maken de onzekerheid alleen maar groter: Chop 

Suey, Rexall Drugs, Bulowa Watches, wile-u-wait, Drink Coca-Cola ice cold, Smoke Sweet 

Caporal Cigarettes; Capitol, Esso, Chop Suey, Rexall Drugs, Beauty Shoppe, Bar-BQ; Coca-

Cola, Players’ Please, King Edward Hotel, Bulowa Watches, Mobiloil en Gothic Bra; Pat O’ 

Sweeney’s Car Market; Cash for your car!, Belmont Motors en Good Used Cars. En dan zijn 

er nog de bioscopen, restaurants, warenhuizen, poolcentra, bowlingbanen en ‘Maple Leaf 

Gardens’. Het drijft hem tot wanhoop: ‘Was hij hiervoor in den Vreemde, naar de Verte 

gegaan?’ […] Overal zagen de banken eruit als Griekse tempels en de stadhuizen als Gotische 

kathedralen. Overal was alles hetzelfde’.18  

Sebastiaan volhardt echter in zijn Amerikaanse vrijheidsfantasie en vestigt zijn hoop 

op het ultieme beeld van de vrijheid, autonomie: het rijden van een auto. Maar voor iemand 

zonder rijbewijs zoals hij, is dat natuurlijk een garantie voor ongelukken. Bovendien is het in 

wezen een even dogmatisch ideaal dat opgelegd wordt door de daar gevestigde cultuur, dus 

                                                      
16 Hermans 2006, p. 430. 
17 Hermans 2006, p. 433. 
18 Hermans 2006, p. 434. 
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van absolute vrijheid valt eigenlijk niet te spreken. Toch moet en zal hij een auto hebben. De 

auto is immers de sleutel tot het ware genot. ‘Zo gauw je maar in enige relatie tot een auto 

stond werd je in dit land aangesproken met Sir, eerder niet. […] Geen enkele Canadees 

praatte ooit over iets anders dan auto’s’.19 Op goed geluk koopt Sebastiaan een 

tweedehands wagen van het ‘wereldberoemde’ merk Pontiac.20 Hij koestert zijn auto alsof 

het de ultieme vervulling van al zijn verlangen is, en koopt zelfs een ‘verguld kettinkje met 

lederen label’ voor de autosleutel, waar hij urenlang mee speelt. ‘Zijn hele toekomst, nooit 

geziene werelden, de verlossing uit de beschaving, nooit eerder verzonnen sonnetten, alles 

hield hij daarmee in de hand’.21   

Wat Dorbeck was voor Osewoudt, is de auto voor Sebastiaan. Met een auto waant hij 

zich klaar om de chaotische wereld naar zijn hand te zetten. Maar zoals onvermijdelijk met 

dit soort imaginaire beelden, loopt alles uit op een fiasco. Zonder rijbewijs of verzekering 

waagt hij zich aan een autorit. Nog voordat hij de stad uit is, komt het tot een botsing met 

een motor met zijspan. Hij wordt aangehouden door de politie, raakt zijn auto kwijt en moet 

de bus nemen, wat zijn onmacht en gebrek aan autonomie nog maar weer eens bevestigt: 

 

Hij had het allemaal geweten toen hij die middag van zijn eerste dag in Toronto de 

wagenparken van Danforth Avenue afliep. Hij had het net zo goed geweten, als een 

moordenaar weet dat het slecht kan aflopen met iemand die een ander uit de wereld 

helpt. Hij had het geweten maar er niet om gegeven. Eigenlijk had hij maar één 

werkelijke fout gemaakt: hij had niet vermoed dat hij er binnen zó korte tijd weer wèl 

om geven zou. 

Dat had alles veranderd! Daardoor was hij een geheel ander persoon 

geworden, niet meer opgewassen tegen de situatie waarin het vorige karakter hem 

had geplaatst! Daarmee had hij zichzelf al min of meer de gevangenis ingedraaid. Zo 

verging het mensen die het met overmoed en deemoed tegelijk probeerden.22 

 

In Canada had hij gehoopt vervulling te kunnen vinden, en niet meer te hoeven streven naar 

een gevierd dichterschap in Nederland, of naar welke vervulling dan ook. In zijn fantasie was 

hij al daar waar hij moest wezen: opgenomen in een grenzeloze totaliteit. Daar kon zelfs de 

mislukking met de auto hem niet meer echt vanaf brengen. Want hoewel hij zich ervan 

bewust werd dat het aanschaffen van de auto ‘de minst verstandige beslissing was die hij 

kon nemen’, bleef hij er onbewust van overtuigd dat de auto hem insluit in de gewenste 

(‘baarmoederlijke’) werkelijkheid: 

 

Hij voelde zich al gelukkig wezen in zijn oude auto en urenlang over de lange, 

bochtige wegen rijden, tussen heuvels, bossen, weilanden en meren en langs de kust 

                                                      
19 Hermans 2006, p. 471. 
20 Hermans 2006, p. 250. 
21 Hermans 2006, p. 453. 
22 Hermans 2006, p. 472. 
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van de zee. De hele dag zou hij er niet uitkomen, want hij zou waarschijnlijk voor alle 

veiligheid niet harder rijden dan dertig mijl per uur en dus zeker zeven à acht uur per 

dag achter het stuur moeten zitten om vorderingen van enige betekenis te maken. En 

ook ’s nachts zou hij er niet uitkomen! Hij zou zich ineenkronkelen op de achterbank 

en verrukkelijk slapen, door zijn oude auto omhelsd.23 

 

Ook de gedwongen verkoop van de auto brengt hem nog niet meteen van z’n imaginaire 

fixatie af. Per bus reist hij naar de Niagara-watervallen, voor Sebastiaan alweer een icoon dat 

staat voor een onbegrensde en onvervreemde, pre-oedipale, incestueuze band met de 

chaotische natuur.  Maar wanneer hij dan eindelijk is aangekomen en een blik werpt op de 

watervallen, raakt hij opnieuw bevangen door een teleurstelling. Hij had er veel meer van 

gewenst dan de werkelijkheid hem biedt. De watervallen halen het niet bij wat hij zich ervan 

had voorgesteld toen hij als kind naar de gekleurde ansichtkaarten en Indianenboeken had 

gekeken. De woeste natuur blijkt in hoge mate gecultiveerd door sluizen en kanalen, die 

Sebastiaan de indruk geven zich nog steeds niet te hebben ontworsteld aan de symbolische 

cultuur.24 Het biedt, om met interpreet Wilbert Smulders te spreken, geen werkelijk contact 

met de ‘voorwereld’, maar slechts een gekunstelde voorstelling ervan, een ‘toeristische 

versie’ waar de ‘gewelddadige, materiële werking van de natuur op een onthutsende manier 

aan de dag treedt en toch veilig te bezichtigen is’.25 Sebastiaan ervaart deze ‘illuminatie’ als 

een ‘enorm ongeluk’: 

 

Het was niet om een natuurtafereel, maar omdat hier, midden in de beschaving, een 

enorm ongeluk was gebeurd. Een onberaden daad die volstrekt geen pas gaf, had een 

volmaakt paradoxale toestand geschapen, tegen alle beter weten in.26 

 

De paradoxale toestand die Sebastiaan hier beschrijft, lijkt erop te duiden dat we 

verlangende wezens zijn, die naar een eenwording verlangen die nooit écht te realiseren is. 

Hieruit spreekt de les die de lacaniaanse filosoof Slavoj Žižek als een van de belangrijkste ziet 

van Freuds psychoanalyse: zelfs als zou het individu elke wet met de voeten treden, elk 

taboe doorbreken en zich te buiten gaan aan vadermoord en incest, dan nog zou deze al snel 

tot de conclusie komen: ‘dit was hét nog steeds niet’.27 Wij mensen zijn verlangende wezens 

wier bestaan samenvalt met dat verlangen, en daarom hebben we de symbolische castratie 

en de gebondenheid aan een sociale orde vooral ook heel erg nodig om niet direct 

geconfronteerd te hoeven worden met de onmogelijkheid van een totale bevrediging. 

Onderworpen aan het symbolische spelregelsysteem, situeren we de reële bevrediging niet 

                                                      
23 Hermans 2006, p. 475. 
24 Hermans 2006, p. 487. 
25 Smulders 1995, p. 108. 
26 Hermans 2006, p. 487. 
27 Vertaling van mij: Žižek 1993, p. 116. 
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meer dwangmatig bij onszelf, maar als het ware in een geheime kluis die wordt afgeschermd 

door de wet.  

Vervolgens biedt de symbolische orde eindeloos veel voorstellingen waarin we naar 

de sleutel van de kluis kunnen zoeken, zonder dit ‘verloren object’ van verlangen ooit nog 

echt te kunnen vinden. Want iedereen zit in dat spel en niemand heeft echt weet van wat de 

hoofdprijs ervan is en hoe daar te komen. In dat spel is er geen alwetend subject met de 

laatste waarheid over wat ons bevredigt. Er is geen ‘sujet supposé savoir’ (Lacan28) à la 

Dorbeck die de juiste regels voorschrijft of een auto die ons als vanzelf richting de 

eindbestemming dirigeert. Dat we zijn toegetreden tot een virtueel spel zonder exit is 

pijnlijk, maar geeft ook structuur en richting aan het onstilbare verlangen dat anders maar 

ondraaglijk richtingloos zou blijven. Het symbolische taalspel biedt een open structuur om 

rolmodellen te kunnen construeren, deconstrueren en te reconstrueren, en zodoende in de 

verbeelding toch uitzicht te houden op een onbestaande bevrediging. Slechts in de 

gebondenheid aan dit voorstellingenspel kunnen we ons realiseren als de 

‘verlangenmachine’ die we inderdaad altijd al zijn. En wonderwel lijkt ook Sebastiaan 

klaargestoomd om deze virtuele (‘vaderlijke’) wet te accepteren, en daarmee z’n pre-

oedipale (‘moederlijke’) fixatie in te ruilen voor een oedipale subjecthouding. Sebastiaan 

verwerkt zijn teleurstelling bij de Niagara watervallen in een nabijgelegen etablissement met 

speelautomaten. Hij stuit er op een muziekautomaat:  

 

Maar de mooiste was een eikenhouten kast waarop een vitrine was gebouwd. In die 

vitrine stond het binnenwerk van een piano en ervoor lag een viool. Als men een 

dubbeltje in de gleuf wierp, speelden de piano en de viool een stukje uit Dichter und 

Bauer, een stukje dat ergens begon en ergens ophield. De hamertjes van de piano 

werden door draadjes tegen de snaren getrokken, de snaren van de viool werden 

aangestreken door kleine wieltjes van zeemleer en verkort door metalen pennetjes 

die opwipten uit de steel. Het was een zeer ingenieus apparaat, zeker meer dan 

dertig jaar oud en zó ontstemd dat de melodie niet meer was te volgen. Of misschien 

konden de twee instrumenten elkaar niet meer bijhouden – Dichter und Bauer!29 

 

De titel van het muziekstuk, Dichter und Bauer, is niet willekeurig. Het is een bekend 

muziekstuk van de negentiende-eeuwse Oostenrijkse componist Franz von Suppé. Het 

begeleidt een blijspel over een boer die, ondanks zijn onmiskenbare talent voor het 

dichterschap, niet erkend wordt als dichter. Het liedje dat zomaar ergens begint en zomaar 

ergens ophoudt, zonder dat het ooit echt eindigt of harmonieus wordt, confronteert 

Sebastiaan met zijn eigen onstilbare verlangen naar een onmogelijke eenwording, reden 

waarom hij het apparaat ziet als ‘het allerbelangrijkste wat hij vandaag had gezien’. Dat hij 

zich ‘zo druk maakte’ over ‘zoiets eenvoudigs als een reis per auto’, beoordeelt hij nu als 

                                                      
28 Het concept van het ‘sujet supposé savoir’ is prominent te vinden in: Lacan 1990.  
29 Hermans 2006, p. 489. 
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‘ziekelijk’.30 De hoofdpersoon besluit zich vervolgens te laten nakijken door een psychiater 

genaamd Herman F. Williams. Diens paradoxale voorkomen maakt een onuitwisbare indruk 

op Sebastiaan.  

 

Doctor Herman F. Williams was een tamelijk jonge man met een glad, wit gezicht, 

een enorme glad geschoren onderkaak, witte tanden die eruitzagen of ze de hardste 

noten konden kraken en een verbazingwekkend hoog voorhoofd, dat de indruk gaf of 

al zijn hersens erachter aangetreden stonden om een uitval te wagen bij de geringste 

provocatie. Hij keek Sebastiaan aan met een honende glimlach en nu zag Sebastiaan 

dat zijn ogen merkwaardig verschillend waren. Het ene had een zwaar halfgesloten 

ooglid en keek tamelijk treurig, maar het andere stond iets wijder open en staarde 

meedogenloos en kil voor zich uit: het oog van een beul.31 

 

Gezien de naam van de psychiater, een anagram van Hermans, lijkt het er sterk op dat de 

schrijver het moment rijp acht om in te breken in het verhaal en zijn personage Sebastiaan 

te behandelen. Met een freudiaans cliché legt psychiater Williams de vinger op de zere plek: 

‘Wat die oude auto van jou betreft, dat is geen vervoermiddel maar een moedersymbool. 

[…] Heb ik geen gelijk? Heb je de auto niet vergeleken met een oude dame?’32 Hij lacht 

sardonisch om Sebastiaans trauma (‘Dichter und Bauer, ha, ha!’) en maant hem op te 

houden met treuren en de mouwen op te stropen. ‘Je bent een gezonde jongen met twee 

stevige knuisten aan zijn body! Je bent hier in het land van onbegrensde mogelijkheden!’33 

De vraag is natuurlijk of Sebastiaan echt geholpen is met de goede raad van deze 

psychiater. Want brengt deze hem niet terug bij af door hem opnieuw te laten geloven in de 

imaginaire utopie van het onafhankelijke individualisme van the American Dream? In elk 

geval lijkt psychiater Herman F. Williams zich niet te houden aan de ethische richtlijn die 

Lacan propageerde. Lacan bekritiseerde psychiaters die zich manoeuvreren in de imaginaire 

buitenspelpositie van het zelfgenoegzame, alwetende subject (‘sujet supposé savoir’), ofwel 

die van de positie van de strenge vader, om de patiënt aan hun voorstelling van de waarheid 

te onderwerpen. Deze vooral in Amerika in zwang geraakte ‘egopsychologie’ of ‘Ik-

psychologie’ en haar mythe van ‘The American Way of Life’ werkt volgens Lacan namelijk 

alleen maar contraproductief.34 De patiënt wordt in wezen teruggedrongen in de imaginaire 

positie van het spiegelstadium, die leidt tot de deceptie dat het imaginaire ‘dikke Ik’ 

onhoudbaar is en slechts verdedigd kan worden door meer wanen en geweld.  

Volgens Lacan moet de psychiater dit nu juist voorkomen. En wel door zich 

moedwillig op te stellen als het pure symbool, als de ‘lege spiegel’ die juist geen antwoorden 

                                                      
30 Hermans 2006, p. 490. 
31 Hermans 2006, p. 494. 
32 Hermans 2006, p. 496. 
33 Hermans 2006, p. 497-498.  
34 Lacan 1966, p. 296 en p. 808-809. 
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biedt op de vraag hoe een bevredigende identiteit eruit zou moeten zien.35 Hij moet zich 

ertoe beperken een raadsel te blijven. Als belichaming van het geheim kan hij de analysant 

aanzetten tot een eindeloos (symbolisch) vraag- en antwoordspel, waarin een definitief 

antwoord op wat vervulling moet schenken, steeds wordt uitgesteld. Alleen op die manier 

kan hij het subject ertoe brengen zich te verlossen van de ongezonde imaginaire fixaties die 

de symbolische gedachtestroom stremmen en belemmerend werken in het spel met 

identiteiten. De psychiater moet zich doelbewust opstellen als ‘de dode in het bridge-spel’, 

zoals filosoof-psychiater Philippe van Haute het verwoordt: 

 

Ook de analyticus is volgens Lacan een lege spiegel waarin de waarheid gereflecteerd 

wordt die in het spreken van de analysant geboren wordt. De (imaginaire) 

opvattingen van de analyticus over het ‘goede’ leven, zijn gevoelens enz. mogen in 

het analytische proces geen rol spelen. De analyticus is de ‘dode’ in het bridge-spel. 

Juist hierdoor maakt hij voor de analysant de ervaring mogelijk dat geen enkele 

betekenisfixatie definitief is. Aangezien de analyticus geen evaluerend oordeel 

uitspreekt, kan de analysant zich met geen enkele betekenis blijvend identificeren. Hij 

wordt geconfronteerd met zijn eigen nietigheid. Zijn toekomst is en blijft ‘open’. De 

afzijdigheid van de analyticus maakt de ervaring mogelijk dat geen enkel woord het 

laatste is.36  

 

Deze houding lijkt op het eerste gezicht ver af te staan van de dwingende manier waarmee 

Herman F. Williams zijn cliënt Sebastiaan Klok behandelt. Maar bij nader inzien blijkt ook hij 

zich op te stellen als de symbolische, afstandelijke (‘vaderlijke’) Sfinx die zijn patiënt in de 

positie van een tragische, blinde Oedipus dwingt. Zijn het gladde witte gezicht, de enorme 

gladgeschoren onderkaak, het hoge voorhoofd en de dubbelzinnige oogopslag geen beelden 

voor die lege spiegel of dat lege scherm dat Sebastiaan ertoe aanzet om weer te gaan spelen 

om wat hem door het sfinxachtige beeld wordt achtergehouden? Komt Sebastiaan er op die 

manier niet toe om inderdaad ‘alles’37 wat in hem opkomt te vertellen en in dat spreekspel 

zijn disfunctionele fixaties achter zich te laten? Met zijn afstandelijke pose beweegt Williams 

Sebastiaan ertoe om gehechtheid aan de auto op te geven, zodat zijn patiënt inderdaad 

weer ‘alle kanten’ op kan.38  

Dat Sebastiaan op het einde van het verhaal niet meer gelooft in ‘de boodschap van 

Doctor Williams’, kan gezien worden als een terugval, maar het kan evengoed worden 

beschouwd als de voltooiing van Hermans’ ‘nihilistische’ behandelmethode. Met de lege 

boodschap van het symbolische geconfronteerd, wordt Sebastiaan in staat gesteld om zijn 

tekort niet te ontkennen, maar zijn verlangen te hervinden.39 

                                                      
35 Lacan gebruikt de metafoor van de lege spiegel in zijn Ecrits: Lacan 1966, p. 589. 
36 Van Haute 1989, p. 84. 
37 Hermans 2006, p. 494. 
38 Hermans 2006, p. 504. 
39 Janssen 1983, p. 228. 
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Buigen of barsten  

 

Hermans wordt doorgaans gehouden voor de typisch antimaatschappelijke schrijver die erop 

uit was alle wetten van de samenleving buiten werking te stellen, en daarbij weinig 

‘positiefs’ in petto had voor zijn lezers. We zouden echter ook kunnen zeggen dat hij wel 

degelijk optrad als een soort psychiater en dat daarin bij uitstek het engagement van zijn 

literaire werk gevonden kan worden. Hermans was als een psychiater die zijn personages en 

lezers wilde behoeden voor de utopische schijnvrijheid van het anti-oedipale subject. Wie 

immers zijn afhankelijkheid en tekort geheel ontkent, klampt zich al snel vast aan gefixeerde 

ideologie om die veronderstelde volmaaktheid in stand te houden. Die fetisjeert symptomen 

als Dorbeck of een Pontiac. Als met een lasso trok Hermans zijn personages het sadistische 

universum binnen, dat hen ertoe dwingt hun imaginaire fixatie op te geven, zo niet 

goedschiks, dan kwaadschiks. Net als Oedipus moeten ze hun tekort erkennen. Het is dan 

buigen of barsten. Sommige personages lijken bevrijd te worden van hun fixaties, zoals 

Sebastiaan. Anderen, zoals Osewoudt, blijven volharden in hun waan. Ook hij krijgt bezoek 

van een psychiater, Lichtenau geheten, die uitlegt dat de Dorbeck die ‘alles weet’ het 

noodzakelijke ‘voortbrengsel van de fantasie’ is waarmee Osewoudts zijn wereldbeeld bij 

elkaar houdt in tijden van chaos: ‘Jij hebt hem zelf bedacht, maar je hebt het niet opzettelijk 

gedaan, je had geen keuze. Dat is waar ik over praat: dat je zonder het gewild te hebben of 

niet gewild, Dorbeck bedacht hebt’.40 Maar Osewoudt houdt vol tot aan de laatste adem: 

‘Zoek Dorbeck. Dorbeck moet ergens zijn. Dorbeck weet alles. Zeg Dorbeck… Vraag 

Dorbeck…’41 
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