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Deel i
Wat er in de literatuur 

op het spel staat



Portret van Willem Frederik Hermans uit 1951 door Emiel van Moerkerken. © Fotoarchief  
Van Moerkerken.



1 Speler, spelbreker en polemist
Inleiding en probleemstelling

In de tussentijd ben ik ervan overtuigd geraakt dat de werkelijkheid 
betrekkelijk onleefbaar is en dat we allen genoegen moeten nemen 
met simulaties ervan. Ook taal is een simulatie van de werkelijkheid. 
Een game.1

Arnon Grunberg

1.1 Zwarte poëzie en ambiguïteit

Niemand minder dan de Tsjechische schrijver Milan Kundera ontdekte Willem Fre-
derik Hermans nog niet zo lang geleden als een buitengewoon boeiende en relevante 
auteur. Een Nederlandse vriend wees hem op de recente Franse vertaling van Her-
mans’ succesroman De donkere kamer van Damokles (La chambre noire de Damoclès, 2006). 
Kundera las het boek en bewonderde de ‘zwarte poëzie’, de ‘morele ambiguïteit’ en 
vooral de ‘esthetische vorm’: 

een roman die bezeten is van het werkelijke en tegelijk gefascineerd door het onaanneme-
lijke en vreemde. Komt het doordat oorlog per definitie allerlei onverwachte, buitenissige ge-
beurtenissen met zich meebrengt, of duidt het op een esthetica die het alledaagse wil verlaten 
en, om een geliefde term van de surrealisten te gebruiken, in contact wil komen met het 
wonderbare (‘het wonderbaar-werkelijke’, zoals Alejo Carpentier zou hebben gezegd)?2

De intense leeservaring maakte dat Kundera zich afvroeg welke ‘artistieke weg’ Her-
mans had afgelegd: ‘Kwam zijn zwarte poëzie voort uit een surrealistische gezindheid? 
Had zijn anticonformisme politieke redenen?’3 Ondanks dat Hermans net als hij koos 
voor een vrijwillige ballingschap in Parijs, en ze daarom een tijd lang praktisch elkaars 

1 Grunberg 2015.
2 De recensie ‘La poésie noire et l’ambiguïté’ verscheen in Le Monde des livres van 26 januari 2007. Martin de 
Haan maakte Nederlandse vertaling ‘Zwarte poëzie en ambiguïteit’ die te vinden is in Kundera 2012, 540-543. 
Citaat op 540-541.
3 Kundera 2012, 543.
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buren waren,4 kwam Kundera niet verder dan het opsommen van een handjevol tri-
viale feiten: ‘[Hermans] wordt in 1921 geboren, publiceert in 1958 De donkere kamer 
van Damokles, gaat in 1973 weg uit Nederland, woont twintig jaar in Parijs, dat hij 
vervolgens verruilt voor België.’ Om daarna meteen het verhaal af te maken met een 
opmerking van algemene aard: ‘Sinds zijn dood in 1995 eren de Nederlanders hem als 
hun grootste moderne romancier, en nu leert Europa hem langzaam kennen.’5 Toch 
speet het Kundera eigenlijk niet dat hij nauwelijks iets van de persoon Hermans af-
wist. Integendeel, hij vond dat hij hierdoor juist des te meer ontvankelijk was geweest 
voor waar het echt om draait, namelijk Hermans’ literatuur:

Kunstwerken worden op de hielen gezeten door een hitsige meute commentatoren en toe-
lichtingen waarvan het kabaal de eigen stem van een roman of een gedicht overstemt. Ik 
heb Hermans’ boek dichtgeslagen met een gevoel van dankbaarheid jegens mijn eigen on-
wetendheid; die heeft me een stilte geschonken waardoor ik de stem van de roman heb kun-
nen horen in al zijn zuiverheid, in de volle schoonheid van het onverklaarbare, het onbe-
kende.6 

Wat hier opvalt, is dat Kundera duidelijk een voorkeur laat blijken voor een moderne 
literatuuropvatting die ook Hermans bezigde toen deze sprak over literatuur als een 
‘persoonlijke mythologie’.7 Die opvatting luidt dat literatuur niet zozeer een medium 
is waardoor we de persoonlijkheid van de schrijver leren kennen, of anders wel iets 
leren over zijn tijd, of z’n gedachten over politiek, moraal, of wat dies meer zij, maar 
dat moderne literatuur een mythische wereld presenteert, een wereld die geheel op 
zichzelf staat. Kortom, dat literatuur een ‘autonome’ wereld vormt, een puur ‘symbo-
lische’ werkelijkheid, die niet zonder meer te herleiden is tot de concreet-empirische 
of sociaal-politieke werkelijkheid waarin we leven. 

Het is goed om te beseffen dat uitgerekend deze literaire autonomieopvatting de 
laatste jaren in het verdomhoekje kwam te staan in de moderne letterkunde.8 ‘In de 
literatuurwetenschap’, schreef Andrew Goldstone in Fictions of Autonomy, ‘beschouwen 
we de esthetische autonomie als een idee dat zijn langste tijd heeft gehad.’9 Het wordt 
als waardevoller gezien om naar de context van de literatuur te kijken, zoals de biogra-
fie van de schrijver, de sociaal institutionele setting waarbinnen de schrijver opereert 
(vaak geïnspireerd door socioloog Pierre Bourdieu), of de sociaal-culturele situat ie 
waarin het werk kon verschijnen (te denken valt aan literatuurwetenschappelijke per-

4 Zoals Kundera-bezorger Martin de Haan opmerkte op zijn blog van 26 januari 2007: http://www.hofhaan.
nl/2007/martin-de-haan/milan-kundera-over-wf-hermans/.
5 Kundera 2012, 543.
6 Kundera 2012, 543.
7 Volledige Werken (voortaan vw) 11, 138.
8 Zo wordt ook geconstateerd door Ruiter & Smulders 2009 en Ruiter & Smulders 2010. 
9 Goldstone 2013, 1.  Vertaling dr.
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spectieven als Cultural Studies en New Historicism). ‘Contextualisme’ werd volgens 
Goldstone ‘de professionele norm’.10

Nu mocht die norm in Nederland nog wel wat grondiger worden bestendigd, zo 
beargumenteerde neerlandicus Thomas Vaessens in zijn geruchtmakende boek De re-
vanche van de roman (2009). Want waar met name Frankrijk, Engeland en de Verenig-
de Staten een lange traditie kennen van contextgerichte benaderingen, bleef volgens 
hem in de neerlandistiek vooral de autonomiegedachte leidend. Onder invloed hier-
van zou de moderne literatuur zichzelf hebben gereduceerd tot een zuiver esthetisch 
en amoreel vormenspel, dat willens en wetens alle banden met de realiteit verbrak, 
met als resultaat dat literaire schrijvers zich buiten de maatschappelijke discussie heb-
ben geplaatst.11 Vaessens kreeg hierop een golf van kritiek over zich heen. Zijn critici 
namen het op voor de absolute autonomie van het literaire werk.12 Schrijfster Connie 
Palmen was een van de meest prominente opponenten en schreef: ‘De schrijver dient 
de literatuur, de literatuur dient niemand.’13 

Toch had Vaessens volgens anderen wel degelijk een punt. Bas Heijne had weliswaar 
de nodige kanttekeningen, maar vond ook dat Vaessens een ‘reëel probleem’ aan de 
kaak had gesteld: ‘Hij gooit wel een knuppel in het hoenderhok, want vroeger trokken 
mensen aan de universiteit al wit weg als een roman zweemde naar sociaal-realisme of 
realisme.’14 Die afkeer van realisme, die zowel bij schrijvers als professionele lezers en 
vogue was, kan moeilijk worden begrepen als betrokkenheid bij de werkelijkheid. En 
wie hierbij bedenkt dat literatuur toch al een leugenachtige reputatie heeft in het pu-
blieke debat waarin vaak de roep klinkt om vooral meer ‘zekerheid’ en ‘facts & figures’, 
kan zich inderdaad terdege afvragen of fictieschrijvers als Hermans zich niet volledig 
buitenspel lieten zetten. Wie zoals Hermans zegt dat literatuur puur tot de orde van 
het esthetische behoort, en dat alleen de natuurwetenschapper geschikt is om iets te 
zeggen over de werkelijkheid, lijkt moeilijk vol te kunnen houden dat hij de samen-
leving ‘kritisch en klinisch’ kan begrijpen en de rol op zich kan nemen van cultuur- 
en maatschappijcriticus die iets te berde brengt dat ons allemaal aangaat.15 En dan 

10  Goldstone 2013, 188.  Vertaling dr.
11  Heel duidelijk zien we deze kritiek in Marx 2008 en Vaessens 2009. We komen hier later uitgebreid op te-
rug. 
12  Vgl. ’t Hart 2009, Heijne 2009a, Heijne 2009b, Möring 2009, Palmen 2009, Peters 2009, Peeters 2009, 
Reissel 2009, Reugenbrink 2009 en Storm 2009. Eerder besproken in: Buikema 2010.
13  Palmen 2009, 113.
14  Hoenjet 2009.
15  Deze in feite klassieke opvatting gaat zeker terug tot iemand als Cicero, die bijvoorbeeld de dichter Ennius 
zag als een moreel kompas (Cicero 1984), maar het idee dat de literaire auteur kon functioneren als een morele 
cultuurcriticus of een soort psychiater die de samenleving diagnosticeert (zie: Detienne 1999), is nooit helemaal 
verdwenen, maar op een bepaalde manier nog terug te vinden bij bijvoorbeeld een schrijver als Robert Musil 
(zie: De Cauwer 2012) maar ook nog in Gilles Deleuzes Kritisch en klinisch. Essays over literatuur en filosofie, 2015. 
We zullen later wel zien hoe het modernisme de rol van de schrijver als cultuurcriticus problematiseerde en in 
sommige gevallen zelfs onmogelijk leek te maken (zie hoofdstuk twee).
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loopt de literatuur maatschappelijk gezien inderdaad het risico irrelevant te worden.
Ik vind daarom in ieder geval dat we niet te gauw moeten geloven dat literatuur, 

hoe hermetisch en wereldvreemd die op het eerste gezicht misschien ook lijkt, niets 
van doen heeft met de werkelijkheid. Literatuur staat altijd in de wereld, of ze nu 
wil of niet. Maar ik vind ook dat de tegenovergestelde positie niet zomaar terzijde 
te schuiven valt, maar erbij moet worden betrokken en opgenomen. Terecht wezen 
neerlandici Frans Ruiter en Wilbert Smulders, maar recent bijvoorbeeld ook filoso-
fen als Maarten Doorman en Aukje van Rooden, op de onmogelijkheid om de no-
tie van autonomie op te geven wanneer het om kunst en literatuur gaat.16 Zonder 
die autonomie houdt kunst op kunst te zijn en gaat ze op in politiek, journalistiek 
of wetenschap, verliest ze juist die eigenaardige boodschap die haar engagement mo-
tiveert. Dat vond Hermans ook. De paradox is dat Hermans niet in de politicus en 
journalist Eduard Douwes Dekker, maar juist in de literaire schrijver Multatuli een 
‘maatschappelijke kracht’17 aanwezig zag, die iets deed wat geen andere cultuurcriti-
cus had gewaagd wanneer deze over het cultuurstelsel en de slavernij in Nederlands 
Indië sprak. Het lijkt niet voor niets te zijn dat schrijvers als Hermans zo halsstarrig 
blijven vasthouden aan verhalen die mythisch en raadselachtig zijn, zwart en ambigu. 
En het is tot op de dag van vandaag dat ook schrijvers als Kundera blijven geloven in 
het ‘ludieke’ en ‘labyrintische’ van de moderne literatuur, zoals hij dat verwoordde in 
het essay De kunst van de roman. Kundera beweerde dat niet omdat hij zich zo graag 
wilde verstoppen in de ‘splendid isolation’ van het hermetische kunstwerk. Nee, hij 
vond literatuur als ludieke vorm van ‘niet-geëngageerd zijn’ of ‘radicale autonomie’ 
nu juist de enige manier waarop literatuur daadwerkelijk iets toevoegt in de discus-
sie. De ‘oproep tot spel’ getuigt bij uitstek van engagement, want zij verkondigt een 
boodschap die ‘geen enkele sociologische of politieke beschouwing ons ooit zal kun-
nen zeggen’.18 

Is dit geloof in de ‘poëtische potentie’19 van het autonome literaire spelletje niet 
toch een vorm van vrijblijvend estheticisme? Of kunnen we wel degelijk leren be-
grijpen wat er zo geëngageerd aan is? Ik vermoed dat laatste. In dit boek ontwikkel ik 
een cultuurfilosofische leestheorie om het realistische en geëngageerde in Hermans’ 
oeuvre te ontdekken, zelfs in de meest mystieke, amorele en groteske motieven van 
dat werk: de spiegels, dubbelgangers, spookverschijningen en demonen, het identi-
teitsverlies en de wanen, verminkte lichamen, fotocamera’s, machines, gewelddadige 
uitspattingen en explosies. Hermans’ meest beroemde roman, De donkere kamer, wordt 
overigens niet besproken. Die liet ik aan u, om hem zelf met andere ogen te kunnen 
herlezen en herontdekken: niet als een hermetisch taalbouwsel, maar als een door en 

16  Ruiter & Smulders 2009, Ruiter & Smulders 2010, Doorman 2015, Doorman 2016 en Rooden 2015,
17  Hermans 1950, 27.
18  Kundera 1987, zie pagina 18, 79, 91-91.
19  Kundera 1987, 89.



1.2 willem frederik hermans contra de geesteswetenschap 15

door geëngageerd meesterwerk over moderne opvattingen in wetenschap en politiek, 
en over wat het betekent een mens te zijn in een moderne wereld.

1.2 Willem Frederik Hermans contra de geesteswetenschap

Op het eerste gezicht lijkt het geen gemakkelijke opgave om Hermans’ schrijver-
schap te lezen in de traditie van geëngageerde en cultuurkritische literatuur. Dat komt 
in de eerste plaats omdat hij ook fysisch geograaf was en dus een natuurwetenschap-
per. Wat dat betekende voor de waarheid en waarde die hij toekende aan alles bui-
ten de natuurwetenschap, valt af te leiden uit een belangrijke lezing die hij op 1 de-
cember 1967 gaf in hotel Krasnapolsky voor de letterenstudenten in Amsterdam. De 
voordracht werd later bekend als een van zijn belangrijkste essays: ‘Kan de tijd tekens 
geven?’20 In zijn lezing had Hermans het gemunt op twee overleden, maar invloed-
rijke intellectuelen uit de geesteswetenschap: filoloog Gerard Bolland en cultuurhis-
toricus Johan Huizinga.

Hermans richtte zijn pijlen vooral op de pretentie van de geesteswetenschap een 
oordeel te kunnen vellen over de moderne cultuur. Geschoold als natuurwetenschap-
per, en cum laude gepromoveerd in de fysische geografie, kon Hermans hun morele 
oordeel over de tijd onmogelijk ernstig nemen.  Volgens hem stoelde dat op een my-
thisch drogbeeld van een harmonieus verleden tegenover een geschonden heden, zon-
der dat het ondersteuning vond in de feiten. Met de antisemiet Bolland, die de mo-
derne samenleving in zijn publieke rede ‘De teekenen des tijds’ (1921) zo rot als een 
mispel had verklaard en de Joden hiervan de schuld gaf, was Hermans snel klaar. De 
cultuurdiagnose van Bolland was volgens Hermans op zichzelf een symptoom van de 
complete verrotting en kon dus moeilijk als een objectieve tijdsdiagnose worden be-
grepen:

Want geen wonder, enkele maanden nadat Hitler’s troepen in 1940 Nederland hadden bezet, 
werd Bolland’s negentien jaar oude rede prompt herdrukt en in grote aantallen verspreid. 
Over tekenen des tijds gesproken!21 

Maar ‘de volgende wichelaar van de tekenen des tijds’, moest Hermans bekennen, 
was onmiskenbaar van een ander kaliber. Als een van de weinige Nederlandse gees-
teswetenschappers genoot Huizinga ‘internationale beroemdheid’ op grond van klas-
sieke studies zoals Herfsttij der Middeleeuwen (1919) en Homo Ludens (1938). ‘Dit alles 

20  Willem Fredrik Hermans’ essay ‘Kan de tijd tekens geven?’ werd aanvankelijk uitgesproken als lezing en 
voor het eerst gepubliceerd in Raster 2 (1968), 121-142. Daarop werd de tekst gebundeld in Het sadistische uni-
versum 2.  Van Wittgenstein tot Weinreb (Amsterdam 1970). Als zodanig werd de tekst opgenomen in: vw 11, 556-
583.
21  vw 11, 563.
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zonder stuntwerk voor de televisie’, zo moest Hermans deze cultuurhistoricus nage-
ven.22 Toch kon Huizinga’s gunstige reputatie niet voorkomen dat diens cultuurpessi-
mistische tijdsdiagnose In de schaduwen van morgen (1935) Hermans’ spotlust opwekte. 

In het boekessay De schaduwen van morgen had Huizinga de moderne tijd beschre-
ven als een periode waarin de civilisatie in rap tempo werd afgebroken. Hij voorzag 
oorlog en vernietiging. Maar in de tijdsanalyse wist Huizinga niet de valstrik van het 
cultuurpessimisme te ontlopen. Pardoes veroordeelde hij de hele moderne tijd als de-
cadent en ontaard. Huizinga zag de neergang als onvermijdelijk, waarmee hij zich vat-
baar toonde voor de ondergangsmythe die ook te vinden is bij de Duitse geschiedfi-
losoof Oswald Spengler in De ondergang van het Avondland (Der Untergang des Abendlan-
des, 1918) en de filosoof/cultuurcriticus Ortega Y Gasset in De opstand der horden (La 
rebelión de las masas, 1930).23 Hermans vond dit alles pseudowetenschap. Hij afficheerde 
zich als publieke intellectueel liever met zijn beroep van fysisch geograaf, natuurwe-
tenschappelijk onderzoeker van de landschapsvorming, en ging prat op zijn empirisch 
gestuurde ‘geologische blik’ op de werkelijkheid.24 Als empiricus vroeg hij zich af op 
welke feiten de cultuurhistoricus zijn oordeel over de ondergang van de cultuur en de 
opkomst van de barbarij baseerde. ‘Hoe de decadentie te meten?’25 Die vraag konden 
geesteswetenschappers niet beantwoorden.

Geen enkele historicus, antropoloog of cultuurfilosoof weet nauwkeurig wat het onderscheid 
is tussen cultuur en barbarie. Ook Huizinga’s beschrijvingen van die fenomenen zijn niet 
concreter dan die van andere cultuurfilosofen.26 

Hermans beaamde dat de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog die Huizinga in 
De schaduwen had voorvoeld, een afgrijselijke waarheid was geworden. Toch verdiende 
deze voorspelling volgens Hermans niet de naam van een wetenschappelijk onder-
bouwde hypothese. Was het niet tekenend dat een geesteswetenschapper als Huizinga 
zich louter baseerde op geestelijke categorieën? En dat concrete namen van personen 
als Benito Mussolini en Adolf Hitler niet voorkomen in het register van Huizinga’s 
Verzamelde Werken?27 Welke tastbare feiten legitimeerden Huizinga’s stelling dat met 
de ‘fascistische uitbarsting’ de gehele moderne cultuur onomkeerbaar was aangetast 
en het totale verval van de moderne Westerse civilisatie was ingeluid? Toen Hermans 
na de Tweede Wereldoorlog om zich heen keek, zag hij de auto’s alweer rijden en de 
bioscoopfilms alweer draaien.

22  vw 11, 563.
23  Over het cultuurpessimistische gehalte van Huizinga’s cultuurkritiek is veel geschreven. Zie bijvoorbeeld: 
Boterman 1995, Hanssen 1996,  Anchor 1978, Bauer 2001, Bodar 1990 en Otto 1995. Zie voor de genoemde 
publicaties: Ortega y Gasset 1954 en Spengler 1973.
24  Hermans in interview afgenomen door Sleutelaar, Verhagen & Vaandrager 1963, sn, 60. 
25  vw 11, 569.
26  vw 11, 569.
27  vw 11, 570.
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Hermans had niet eens veel hyperbolen nodig om de blinde vlek aan te wijzen in 
deze cultuurkritiek van Huizinga, die ontaarding zag in moderne verworvenheden 
van de natuurwetenschap en de technologie, omdat hij het ideële boven het materi-
ele stelde. Hermans veegde geestelijke noties als ‘Cultuur’ en de ‘Europese geest’ van 
tafel als onkwantificeerbare grootheden. Zoiets als ‘ethische bezinning’, verzekerde 
Hermans, zal de vooruitgang van wetenschap en technologie heus niet tegenhou-
den.28 Het idee dat de ‘Cultuur’ het begin- en eindpunt moest betekenen van de ci-
vilisatie, deed Hermans af als een geesteswetenschappelijke wensfantasie: de intellec-
tueel vol boekenwijsheden ziet zichzelf graag als de drager en het ethische ijkpunt 
van de beschaving, maar in werkelijkheid is zijn zogenaamde ‘sophistication’ allang 
voorbijgestreefd door de natuurwetenschap en de technologie.29 We kunnen, vond 
Hermans, maar beter luisteren naar de natuurwetenschappers, de ingenieurs en de 
techneuten.

Er was nog iets in Huizinga’s denken dat Hermans’ wrevel opwekte. Dat was het 
bezwaar dat Huizinga had geuit tegen psychoanalyticus Sigmund Freud, wiens Psycho-
pathologie van het dagelijks leven (Psychopathologie des Alltagslebens, 1898) Hermans naar 
eigen zeggen al op zijn vijftiende jaar had verslonden.30 In De schaduwen had Huizinga 
het aangedurfd de freudiaanse notie van ‘libido’, de menselijke drijfveer tot het beleven 
van lust die de aanzet vormt voor een rijk innerlijk fantasieleven, afwijzend te typeren 
als een uiting van ‘irrationalisme’ van de moderne tijd. En inderdaad, Huizinga had 
het ‘buitengewoon verleidelijke freudisme’ veroordeeld als een ‘toegangspoort’ naar ‘de 
verzwakking van den kritischen standaard in het intellectuele’.31 Hermans vond ook 
dat Freuds theorie een aantasting betekent van het ideaal van de mens als een rationeel 
en moreel subject, maar dat deed volgens hem niets af aan het kritische vermogen van 
de psychoanalyse. Integendeel, Freud ontrafelde de schijnlogica van taalgebruik dat 
zich niet baseert op een strenge logica en concrete waarnemingen. In de ogen van de 
polemische Hermans was deze schijnlogica ook op Huizinga van toepassing:

Een belangrijke implicatie van Freud’s opvattingen is hem [Huizinga] ontglipt. Deze: dat de 
mens overal waar zijn woordenstroom zich buiten het logische en discutabele beweegt, door 
onderbewuste krachten bestuurd wordt, die de kansen op het poneren van objectieve waar-
heden die enige duurzaamheid bezitten, zeer verkleinen. Wat Huizinga onder Rede verstond, 
was grotendeels helemaal geen Rede.32

Freud bood Hermans de extra bevestiging dat alleen de exact opererende natuurwe-
tenschapper in staat is om universele waarheden te poneren. Ook de natuurweten-

28  vw 11, 577.
29  Emmerik 1978, sn 303.
30  Straten 1995, 51. De betreffende publicatie van Freud is te vinden in: Freud w 3, 57-318.
31  Huizinga 1935, 121-122.
32  vw 11, 581.
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schapper kan niet buiten zijn taal van formules, stelt Hermans, maar doet er alles aan 
om die taal in overeenstemming te brengen met de concrete, observeerbare werkelijk-
heid. Op basis van helder geformuleerde conventies, gedeelde ‘onderlinge afspraken’ 
over het gebruik en de interpretatie van meeteenheden, creëert de natuurwetenschap-
per ‘vaste punten’ in een anders volstrekt chaotische realiteit.33 Hermans gaf als voor-
beeld: ‘We kunnen afspreken dat water stolt bij nul graden.’34 En wanneer herhaalde 
metingen een dergelijke hypothese ondersteunen, besluit de natuurwetenschapper tot 
een ‘universele en fundamentele’ waarheid.35 Dan is de aanspraak op waarheid ‘discu-
tabel’: empirisch toetsbaar en dus te verifiëren en falsifiëren, kortom te bediscussiëren. 
Wie echter vanuit het niets beweert dat er een ‘God’ bestaat, of wie poneert dat de 
geschiedenis een hogere samenhang vertoont in termen van opkomst en verval, die 
beroept zich op een idealisme, een voorstelling die niet getoetst kan worden aan de 
realiteit. Wetenschap bedrijven betekent volgens Hermans dat men zich streng houdt 
aan toetsbare observaties.

Aan deze wetenschappelijke eis voldeden de geesteswetenschappers en essayistische 
denkers van zijn tijd niet: het waren geen dokters die een nuchtere diagnose konden 
stellen, maar idealisten (in filosofische zin), vooral geneigd om zich bij de construc-
tie van hun wereldbeeld te laten leiden door hun eigen ‘fobieën’.36 In polemieken 
en interviews schoor Hermans figuren als Gerard Bolland, Johan Huizinga en beken-
de literatoren als Menno ter Braak en Harry Mulisch over één kam.37 Ze fabriceren 
theorieën die meer zeggen over de persoon die de cultuuranalyse heeft geformuleerd 
dan over de objectieve werkelijkheid. Net als filosofen, die volgens Hermans meer 
‘een soort kunstenaars’ zijn. Ze scheppen een eigen ‘wereldbeeld’ in plaats van dat ze 
de wereld beschrijven waar wij allemaal deelgenoot van zijn.38 Volgens Hermans zijn 
de meeste cultuurcritici en filosofen tot niet meer in staat dan het verzinnen van ge-
mankeerde literatuur. Dan is het maar beter ervoor uit te komen dat men buiten de 
natuurwetenschap eigenlijk alleen maar fictie kan maken. Hermans’ definitie van fic-
tie was dan ook die van een ‘persoonlijke mythologie’: een doelbewuste illusie die de 
kunstenaar schept.39 De schrijver roept een fictionele wereld op die geen beroep doet 
op een universele en fundamentele waarheid, maar openlijk een subjectief beeld geeft 
van de wereld.

Buiten de ‘vaste punten’ van de natuurwetenschap geldt voor Hermans het fanta-
sieparadigma van Freud. Buiten het ‘logische’ en ‘discutabele’ wordt onze taal gestuurd 

33  vw 11, 134.
34  Bos 1965, sn 75-76.
35  vw 11, 140.
36  vw 11, 583.
37  Vgl. Hermans 1963c, Hermans 1976, 62 en Hermans & Mulisch 1969.
38  Elders 1968, sn 146 en 146-149.
39  vw 11, 138.
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door wensdromen die meer zeggen over de binnenwereld van de beschrijver, het ‘sub-
ject’, dan over de buitenwereld, het ‘object’ dat de wetenschapper wil beschrijven. Lo-
gisch, dat is volgens Hermans zoiets als de theorie van ‘actualisme’ in de geoweten-
schappen. Die veronderstelt dat processen die de aardkorst vormen, constant blijven 
en zich dus ook vandaag nog laten observeren en toetsen. Dit in tegenstelling tot een 
mythische vorm van denken die de aardkorst bijvoorbeeld verklaart vanuit de Bijbelse 
Zondvloed. Wie in een dergelijk uniek verhaal gelooft, is al snel gedwongen om ac-
tuele veranderingen in de aardkorst te verklaren met almaar nieuwe fantasieën die de 
oorspronkelijke mythische dwaalgedachte maskeren.

De cultuurfilosoof doet uitspraken over de toekomst van de cultuur en faalt. Om niet te falen 
zouden de historici die zich aan cultuurfilosofie bezondigen, een soortgelijk principe moeten 
bezitten, als de geologen in het actualisme hebben gevonden. Maar de fysica van de mense-
lijke gemeenschap is onbekend en zodoende richten de wijsgeren hun aanklachten in het 
wilde weg tegen allerlei willekeurige dingen als de geboortebeperking, de ineenschrompeling 
van het christendom, de ondergang van de menselijke waardigheid, de techniek, het pueri-
lisme, de joden en de democratie.40

Met Freuds kritiek van de psyche zei Hermans dat het hier om dwaalgedachten gaat. 
Het zijn mythes, die de cultuurfilosoof in staat stellen om de wensdroom in stand te 
houden dat hij beschikt over een volmaakt consistent wereldbeeld. En dat het dus 
hooguit een ‘ander’ is die er de schuld van krijgt dat het voor waar aangenomen we-
reldbeeld zoveel gebreken vertoont. Met de term ‘menselijke waardigheid’ verwees 
Hermans natuurlijk ook naar de essayist en polemist Menno ter Braak, die er in de tijd 
van het oprukkende fascisme op wees dat de vrijheid in het geding kwam. Ter Braak 
riep op tot een houding van ‘menselijke waardigheid’.41 In Mandarijnen op zwavelzuur 
schaarde Hermans zijn tegenstander Ter Braak in de rij Spengler, Ortega Y Gasset en 
Huizinga.42 ‘Menselijke waardigheid’, dat was voor Hermans weer zo’n begrip uit de 
stal van het idealisme. Het is een begrip dat ‘alleen bestaat in de geesten van hen die 
menselijk genoeg zijn een dergelijke hersenschim op papier te zetten.’43 Volgens Her-
mans hebben de gefantaseerde grote woorden een averechtse uitwerking. Ze maken 
datgene waartegen ze in stelling worden gebracht alleen maar groter: ‘Schrijf een stuk 
in de krant dat vliegende schotels niet bestaan en twee dagen later ziet de hele wereld 
ze vliegen: dat is de carrière van Hitler.’44

40  vw 11, 582-583.
41  Zie voor dit begrip bij Ter Braak vooral het essay ‘Don Quichotte of de menselijke waardigheid’ uit de 
bundel Van oude en nieuwe christenen: Braak vw 3, 240-262. 
42  Hermans 1976, 63. 
43  Hermans 1976, 63. 
44  Hermans 1976, 63.
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In zijn polemische veldtocht tegen de geesteswetenschappelijke Schwärmerei liet 
Hermans overigens ook de nalatenschap van Freud niet onbekritiseerd. Het wereldbe-
roemde ‘Oedipuscomplex’ uit de psychoanalyse, bijvoorbeeld, dat was ook alweer een 
te clichématig verhaaltje om de chaos van de psychische realiteit te representeren, en 
dus niet in staat om Hermans’ serieuze ‘belangstelling’ te wekken.45 Net zozeer als de 
mythische theoriën van cultuurfilosofen, verbreidde de freudiaanse symboliek zich via 
allerlei navolgers als ‘een soort kruipolie door het hele Westerse denken’.46 Ook Freuds 
psychoanalyse liep dus het risico een pretentieuze en sektarische cultus te worden. Wat 
Hermans waardevol had gevonden in Freuds nalatenschap was niet de pretentie van 
een algemeen geldend systeem van het onbewuste, maar het idee van de grondeloos-
heid, willekeur en onbetrouwbaarheid van de menselijke geest.

Het is begrijpelijk dat een typische modernist als Hermans, die geen fundament 
voor waarheid of ethiek vond in traditionele geestelijke waarden, tot een dergelijke 
kritiek op publieke intellectuelen komt. ‘Ernst is voor de modernen de logica’, schreef 
Hermans: ‘het strikte logische denken dat zich strikt aan tevoren opgestelde regels 
houdt’, en dat rationele denken wordt alleen gebezigd in het veld van de natuurwe-
tenschappen. Al het andere denken kon niet anders beoordeeld dan behorend tot het 
irrationele van ‘een spel of een komedie’.47 Deze manier van onderscheid maken tus-
sen ware kennis van de wetenschap en het onware van de pseudo-wetenschap en het 
volksgeloof, is natuurlijk niet ongebruikelijk. Maar in het geval van Hermans, die zich 
ook als literaire schrijver manifesteerde, roept het toch een fundamentele vraag op. Het 
is een vraag die bovendien de kern raakt in het huidige debat over moderne litera-
tuur: wat vermag de literatuur dan nog in de moderne samenleving?48 Op welke ma-
nier kan de moderne schrijver nog de rol op zich nemen van een diagnosticus die bo-
vendien een moreel oordeelt velt? Keer op keer benadrukte Hermans de hegemonie 
van de de natuurwetenschapper wanneer het aankwam op het begrijpen en bekritise-
ren van de samenleving. Het leverde hem de heroïsche reputatie op een ‘doorprikker’ 
te zijn van alle illusies die de natuurwetenschappelijke blik op de realiteit in de weg 
staan.49 Hermans nam de houding aan van de ‘nuchterling’ en daarmee lijkt zijn kri-
tische programma een uitgemaakte zaak: illusies moeten worden uitgebannen en aan 

45  Emmerik 1978, sn 300.
46  Kooiman & Graftdijk 1970, sn 250.
47  vw 11, 146.
48  Het huidige debat over de autonomie en het engagement van moderne literatuur en schrijvers in de pu-
blieke ruimte werd geopend door Vaessens 2006 en Vaessens 2009. De discussie werd onder meer gevoerd door 
Bax 2010a, Bax 2010b en Bax 2010c, Buelens 2009, Dijk 2008, Ham 2015, Heynders 2009, Heynders 2015, 
Rooden 2010, Rooden 2015, Ruiter & Smulders 2009, Ruiter & Smulders 2010.
49  Zoals Ewoud Kieft die Hermans’ engagement in diens conclusie begrijpt als het ‘doorprikken’ van mythen, 
totdat ‘de mens zonder mythen’ overblijft: Kieft 2012, 232-269. Zie ook het commentaar: Oostveen 2012.  Voor 
nog enkele overduidelijke voorbeelden van deze visie op Hermans: Noordzij 1970 en Eskens 2015.
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de concrete feiten mag niemand tornen.50 De literatuur diende daarbij voor Hermans 
ogenschijnlijk slechts als een vernietigingsmachine die – geruggensteund door Freud, 
Nietzsche en Schopenhauer – de culturele wereld van de geest reduceerde tot minder 
dan niets.51 Met als gevolg dat Hermans zichzelf ertoe dwong ook de waarheid van 
de fictie grondig te relativeren. Literatuur, concludeerde hij dan ook, is eveneens een 
‘zinloos medium’, dat enkel en alleen gelding heeft op het privédomein van ‘erotiek 
en de visioenen’, en waarvan dus niets goeds valt te verwachten.52

Vanuit het natuurwetenschappelijke en objectivistisch-polemische perspectief dat 
Hermans hanteert, kan ook de literaire verbeelding moeilijk anders dan de afwezig-
heid van de eigen waarheid verkondigen. De intellectuele strijd tegen subjectivisme en 
verbeelding resulteert automatisch in de ontkenning dat fictie kan dienen als kritisch 
instrument dat in dienst staat van de samenleving. Dit is tot op heden een veelgehoord 
standpunt in het publieke debat, waarin – zou je kunnen zeggen – nog steeds veel ‘Pla-
to’ schuilt. Wee degene die toegeeft aan het verraderlijke parfum van de ‘lieflijke Muze’ 
der kunst, zo waarschuwde Plato al meer dan twee millennia geleden, want ‘genot en 
smart [zullen] in uw staat als koningen heersen, in plaats van wet en rede’.53 Ook de 
literatuur die hij zelf maakte, behoorde volgens Hermans bij uitstek tot het gevaarlijke 
‘vage denken’, dat aan geen enkele ‘kritische maatstaf ’ kon voldoen.54 Zij mag daarom 
de grenzen van de strikt persoonlijke mythologie niet overschrijden. Literatuur is op 
z’n best de onschadelijkste der illusies. Het belang van literatuur lijkt te zijn om de 
dromen te vangen die niet mogen interfereren met de natuurwetenschappelijke blik 
op de werkelijkheid.  Voor Hermans moet literatuur vooral onbelangrijk blijven en 
niet pretenderen de lezer en daarmee samenleving te kunnen helpen. 

1.3 Homo Ludens: de werkelijkheid van het spel

Of gaan we hier misschien toch te snel en zag Hermans toch wel een zekere waar-
heid en waarde in de fictie? Hermans benadrukte namelijk ook geregeld dat de lite-
ratuur een absolute halszaak voor hem was. Hij noemde de literatuur zijn ‘levenswijze 
en levensmogelijkheid’ – waarmee hij haar aanduidde als niet minder dan een zaak 
van leven of dood.55 ‘Ik schrijf ’, schreef Hermans elders: ‘zin of geen zin’. Dit soort 

50  Smulders 1998.
51  Zie voor een uitgebreide beschouwing van filosofen als Nietzsche en Schopenhauer, maar ook Sartre en 
Wittgenstein als (mogelijke) literaire inspiratiebronnen voor Hermans de belangrijke Hermans-dissertatie van 
Baudoin Yans: Yans 1992. 
52  Zie interview met Kooiman en Graftdijk 1970, sn 246. 
53  Plato 1978, 466.
54  Kooiman & Graftdijk 1970, sn 243.
55  Zoals Hermans zei in zijn verdediging in de zaak om Ik heb altijd gelijk in 1952, dat schrijven zijn ‘levens-
wijze en levensmogelijkheid’ was. Zie: Hermans 1976, 266. 
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uitspraken wijzen toch op een ander beeld. Wie namelijk dusdanig maniakaal schrijft, 
die moet er, zoals Hermans dat zelf benadrukte, paradoxaal genoeg toch wel in ‘gelo-
ven’ dat een roman toch een ‘goede kans’ maakt om een ‘waarheid’ te bevatten waar 
anderen zo naarstig naar op zoek blijven.56 

Zijns ondanks verbindt Hermans een zekere notie van ‘waarheid’ aan literatuur, 
ook al behoort ze niet tot niet tot het natuurwetenschappelijke domein. En daarmee 
lijkt hij toch ook een grote ernst aan het literaire spel toe te kennen. Tegenover een 
interviewer liet Hermans zich ontvallen: ‘hoe kunt u nou van iemand verlangen dat 
hij 300 pagina’s volschrijft, terwijl hij zelf gelooft dat het allemaal nonsens is. Dat kan 
toch niet!’57 Nog een ander duidelijk voorbeeld hiervan vindt de lezer in het belang-
rijke essay ‘Antipathieke romanpersonages’ (1960), waarin Hermans stelt dat de schrij-
ver pas iets heeft geschreven dat ‘de moeite waard’ is, wanneer hij ‘hardop’ uitspreekt 
wat zijn publiek ‘wel heeft geweten, maar altijd heeft verzwegen; wat het gedroomd 
heeft, maar bij ontwaken verdrongen.’58 Dit soort uitspraken, die het levensbelang van 
de literatuur ferm onderstrepen, wijzen erop dat Hermans in zijn literatuur toch veel 
meer op het spel heeft gezet dan op het eerste gezicht lijkt. Wat hem mogelijk toch 
weer dichter bij Huizinga en de geesteswetenschap brengt dan hij in zijn natuurwe-
tenschappelijk gemotiveerde polemieken wilde toegeven.

Voor wie meer helderheid wil over de betekenis die Hermans aan literatuur toe-
kent, is het spijtig dat Hermans’ kritiek op Huizinga zich louter richtte op diens tijds-
diagnose In de schaduwen van morgen. Helaas liet Hermans de cultuurfilosofische studie 
Homo Ludens (1938) onbesproken, hoewel hij deze wel aandachtig las, zoals blijkt uit 
de onderstrepingen in zijn eigen exemplaar.59 Juist via Huizinga’s Homo Ludens, dat 
wel hét ‘modernistische sleutelwerk over spel’ is genoemd, had hij meer helderheid 
kunnen scheppen inzake het belang van literatuur.60 In dat werk probeerde Huizin-
ga namelijk de relevantie aan te geven van spelvormen die dan misschien geen direct 
aanwijsbare, rationele nutsfunctie vervullen, maar toch van levensbelang blijken voor 
de mens en zijn gemeenschap. Want in het spel en door het spel onderscheidt de mens 
zich van de schijnbaar chaotische, blinde natuur die hem omringt en waartoe hij voor 
een groot gedeelte ook zelf behoort.

Geesteswetenschapper Huizinga kon in essentie volmondig instemmen met Her-
mans’ stelling dat zoiets als ‘de fysica van de menselijke gemeenschap’ niet bestaat.61 De 

56  Brief van Willem Frederik Hermans aan Charles Timmer, 14 november 1946, aanwezig in het archief wfh, 
Letterkundig Museum. Uitgebreid geciteerd in: Otterspeer 2013, 470-471. 
57  Kooiman & Graftdijk 1970, sn 240.
58  vw 11, 129.
59  Hermans bezat Huizinga’s Verzamelde Werken (Haarlem 1948-1953) in zijn geheel en ook de drie delen van 
Huizinga’s Briefwisseling (bezorgd door Léon Hanssen, Wessel Krul en Anton van der Lem, 1989-1990), zoals 
blijkt uit zijn bibliotheek in het privébezit van de erven Hermans.
60  Motte 2009, 26.
61  vw 11, 582-583.
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symbolische orde waarbinnen de mens de werkelijkheid beleeft, is niet zonder meer 
terug te voeren tot zijn natuur. Toch poneert Huizinga in Homo Ludens evenmin dat 
de mens teruggaat op een eveneens door Hermans gelaakt metafysisch principe, wan-
neer dat zoveel betekent als een hogere ‘ziel’ of een ‘geest’ die de stoffelijke werkelijk-
heid ontstijgt. In zijn wetenschappelijke werk was Huizinga niet zo naïef te menen 
dat zoiets te observeren zou zijn. Wel stelt Huizinga dat de mens zich pas als mens kan 
realiseren in een culturele wereld van symboliek, mythe en cultus, die de Darwini-
aanse ‘onmiddellijke zucht tot levensbehoud’ overstijgt. De symbolische werkelijkheid 
waarin de mens een bestaan vindt, kent een geheel eigen logica.62 Dat is geen logica 
die zich laat inpassen in een natuurwetenschappelijk model. Symboliek ligt immers 
niet vast, want is contingent, dat wil zeggen: had ook altijd anders van vorm kunnen 
zijn. De cultuur kan dus per definitie niet voldoen aan de eisen van voorspelbaarheid 
of herhaalbaarheid. Het menselijk bestaan wordt gecreëerd in de vrijzwevende logica 
van het ‘spel’, in spelen die steeds weer andere vormen kunnen aannemen en geen 
aanwijsbare nutsfunctie vervullen. Toch is het spel niet vrijblijvend van karakter. Nie-
mand kan zich eraan onttrekken. De mens moet spelen om mens te zijn, beklemtoont 
Huizinga:

De Natuur, schijnt het logisch verstand te zeggen, had haar kroost immers al die nuttige func-
ties van ontlading van overtollige energie, ontspanning na inspanning, voorbereiding op de 
eischen des levens en compensatie voor het onverwerkelijkte ook wel kunnen geven in den 
vorm van louter mechanische oefeningen en reacties. Maar neen, zij gaf ons het Spel, met zijn 
spanning, met zijn vreugde, met zijn ‘grap’.63

Huizinga wil gerust aannemen dat ook het menselijke spel een door de natuur gege-
ven oorsprong kent. Hij refereert hierbij aan Friedrich von Schillers ‘speldrift’.64 Ook 
het spel is ontsprongen aan de natuur en kan eventueel een nutsfunctie vervullen in 
dienst van die natuur. Spelenderwijs kan het kind bekend te raken met handelingen 
die later van pas komen, zoals vluchten of vechten. Toch vervult, dat vond ook Schil-
ler, het aanhoudende spelverlangen op zichzelf genomen geen andere functie dan de 
aanzet tot spelen. Dat het spel af en toe wordt ingeschakeld ten gunste van het be-
houd van de soort doet daar niets aan af. In zijn exemplaar van Homo Ludens onder-
streepte Hermans dat de mens een ‘aangeboren behoefte’ kent om te spelen.65 Men 
speelt primair omwille van het spel zelf. Daarom spreekt Huizinga van een superabun-
dans, een speelse ‘overtolligheid’, een ludiek exces dat uiteindelijk de drijvende kracht 

62  Huizinga 1938, 28 en 32.
63  Huizinga 1938, 30.
64  Huizinga 1938, 199 en 199 n. 1. De notie van speldrift werd door Schiller gemunt in Schiller 2009. Een 
relatie tussen spel en het driftleven werd ook gelegd door Buytendijk: Buytendijk 1932.
65  Deze onderstreping is te vinden op pagina 29 van Hermans’ exemplaar van Homo Ludens in Huizinga’s Ver-
zamelde Werken, band v, Cultuurgeschiedenis iii, Haarlem 1950.
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vormt voor het ontstaan van de cultuur in zijn ‘totaliteit’.66 Wat begint als ogenschijn-
lijk overvloedig kinderspel, mondt uit in hogere spelvormen die de menselijke leef-
wereld dragen: ‘recht en orde, verkeer en bedrijf, handwerk en kunst, dicht, wijsheid 
en wetenschap.’67 Om het constitutieve ‘spelelement’ van de samenleving te illustreren, 
wijdt Huizinga aparte hoofdstukken aan onder meer de domeinen van recht, filosofie, 
wetenschap en zelfs de oorlogsvoering. 

Maar overvloedig als het spel is, dat maakt het nog lang niet overbodig. De alou-
de metafysische idealen als ‘schoonheid, waarheid, goedheid’ van Plato laten zich ook 
volgens Huizinga nergens positief aanwijzen in de concrete werkelijkheid en zijn ge-
makkelijk te loochenen. Dat geldt echter niet voor het spel: het spel is ‘onloochen-
baar’.68 Overal is het spel te zien. Doelloos en zinloos als die spelvormen mogen zijn, 
elke dag begeven wij ons in vormen en voorstellingen die als spel georganiseerd zijn. 
En dat symbolische vormenspel hebben we te accepteren, zo luidt de categorische im-
peratief van Huizinga. ‘Wij spelen, en weten, dat wij spelen, dus wij zijn meer dan en-
kel redelijke wezens, want het spel is onredelijk.’69 Precies in de aanvaarding van spel-
regels, hoe ongegrond en contingent die ook mogen zijn, committeert men zich aan 
de ‘spelgemeenschap’. Pas dan is er ook zoiets mogelijk als ‘fair play’. Het spel vormt 
de noodzakelijke voorwaarde voor een menselijke samenleving die zich onttrekt aan 
de grilligheid van de natuur en de strijd van allen tegen allen.70 

Zélfs strijd en oorlog, zegt Huizinga, manifesteren zich als een spel dat de anders 
totaal chaotische en gevaarlijke werkelijkheid van orde en betekenis voorziet. De mid-
deleeuwse tweekamp en het riddertoernooi bijvoorbeeld kenden strikte spelregels die 
bepalen wanneer het spel ‘gewonnen’ is. Ook al gaat het soms om de inzet van leven of 
dood, toch reguleert het spel de sociale werkelijkheid, zodanig dat een brute strijd van 
allen tegen allen wordt voorkomen. Huizinga:  ‘De plaats waar het uitgevochten wordt, 
is een speelruimte, de wapenen moeten nauwkeurig gelijk zijn; er wordt een teeken 
gegeven om te beginnen of op te houden, het aantal schoten is voorgeschreven.’71 De 
reden waarom de moderne oorlogsvoering zo monstrueus overkomt, is voor Huizinga 
dat de oorlogswerkelijkheid het spelelement heeft uitgebannen. De spelregelloosheid 
van de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918 had deze ‘Ernstfall’ getoond. Gemeten naar 
maatstaven van de hoofse middeleeuwen, blijken in de moderne oorlogsvoering ‘over-
val, hinderlaag, rooftochten en uitmoording’ troef en hebben alle ridderlijke spelregels 
hun geldigheid verloren.72 

66  Huizinga 1938, 30-31.
67  Huizinga 1938, 32.
68  Huizinga 1938, 30.
69  Huizinga 1938, 31.
70  Huizinga 1938, 39 en 244.
71  Huizinga 1938, 123.
72  Huizinga 1938, 118 en 241-243. Met het begrip ‘Ernstfall’ verwijst Huizinga overigens naar de door hem 
bekritiseerde filosoof Carl Schmitt. 



1.3 homo ludens: de werkelijkheid van het spel 25

In het laatste, onmiskenbaar cultuur- en maatschappijkritische hoofdstuk van Homo 
Ludens, met de titel ‘Het spel-element der hedendaagse cultuur’, komt Huizinga tot de 
vaststelling dat in de moderne cultuur sinds de achttiende eeuw steeds minder gespeeld 
wordt. Het vrolijke spel slaat binnen allerlei domeinen om in het kwalijke tegendeel 
van totale ernst. Men hoeft maar te bedenken dat het primaat steeds meer bij de na-
tuurwetenschappen en de economie is komen te liggen, aldus Huizinga. ‘Mechanise-
ring’ en ‘effectbejag’ reduceren het bestaan tot een rationele orde: ‘Europa heeft het 
werkpak aangetrokken’.73 De homo faber, de arbeidende mens, zei Huizinga, overloopt 
de homo ludens, de spelende mens. In moderne tijden van professionalisering, speciali-
satie en arbeidsdeling wordt het spel volgens Huizinga steeds meer verbannen naar het 
‘esoterisch’ aandoende domein van kunst en literatuur. Spel wordt gereserveerd voor 
een exclusieve kunstwereld, waarin louter een select gezelschap van ingewijden met 
tentoonstellingen, lezingen en kunstkritiek een spelgemeenschap in stand houdt waar 
de gemiddelde medemens nauwelijks van kan meeprofiteren.74 Willen we de cultuur 
in stand houden, zo luidt de ethische boodschap van Huizinga’s cultuurkritiek, dan 
moet het spel weer een collectieve aangelegenheid worden die plaatsgrijpt in elk so-
ciaal veld. De spelgemeenschap moet zoveel mogelijk tegemoet komen aan elk mens. 
Want elke medespeler wil nu eenmaal bevredigd worden in zijn speldrift:

Met het logisch doordenken der dingen reikt [de mens] niet ver genoeg. Wanneer de men-
schelijke gedachte al de schatten van den geest doorschouwt en al de heerlijkheden van zijn 
kunnen beproeft, vindt hij op den bodem van elk ernstig oordeel altijd nog een rest van pro-
blematiek. Elke uitspraak van een beslissend oordeel wordt in het eigen bewustzijn als niet 
volkomen afsluitend erkend. Op dit punt waar het oordeel wankelt bezwijkt het besef van 
den volstrekten ernst. In de plaats van de oude Alles is ijdelheid, schijnt zich dan wellicht met 
ietwat positiever klank een: Alles is spel te willen schuiven. Het lijkt goed-koope beeldspraak, 
louter een onmacht van den geest. Toch is het de wijsheid, waartoe Plato gekomen was, toen 
hij den mensch een speeltuig der goden noemde.75

Dat de mens zich in spelvormen verwerkelijkt, is voor Huizinga een niet te veron-
achtzamen realiteit. Wel moet gezegd worden dat het spel een virtuele realiteit is, die 
zich niet laat terugvoeren op een hogere of een lagere grond, een metafysisch idee of 
een fysische natuur. Toch schept het spel een spelorde waartegenover iedereen, of men 
het nu wil of niet, zich heeft te verhouden. Kent het lichaam van de mens de nood-
zaak tot overleven, het individuele en collectieve geestesleven vindt alleen zijn orde 
en houvast in het spel. ‘De gemeenschap redt zich, bergt zich en verlost zich in het 
spel.’76 Dat spel laat zich niet loochenen: het spel is van de hoogste ernst! Plato had 

73  Huizinga 1938, 223 en 234.
74  Huizinga 1938, 234.
75  Huizinga 1938, 245.
76  Huizinga 1933, 24.
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het spel van kunstenaar uit de samenleving willen verbannen, maar was zelf terloops 
tot de uitspraak gekomen dat de mens gedoemd is tot het spelen van een schimmen-
spel in de grot, zonder toegang tot de zuivere ideeënwereld waarvandaan de Goden 
een spelletje met hem spelen. 

Via Huizinga had Hermans aan literatuur het gewicht kunnen toekennen van een 
belangrijke spelvorm waarin mensen (schrijvers en lezers) bij elkaar worden gebracht. 
Kunst en literatuur stichten een culturele gemeenschap waarin waarheden niet vastlig-
gen en de meest uitbundige en bespottelijke gedachten en voorstellingen met elkaar 
om voorrang mogen strijden, zoals in de pennenstrijd (‘polemiek’). Zo ziet neerlan-
dica Sarah Beeks dat Hermans’ polemieken zich laten verbinden aan het domein van 
het ‘ludieke’, dat geestelijke onafhankelijkheid en een hogere mate van permissiviteit 
toestaat.77 Dit alles binnen het veilige kader van de ‘eigen, uitzonderlijke, omheinde 
wereld binnen de gewone’, of, zoals Huizinga het ook wel noemt, binnen de relatief 
autonome ‘tovercirkel’ die het spel der literatuur vormt binnen de samenleving.78 In 
feite vertolkte Hermans deze spelopvatting in de rechtszaak die in 1952 tegen hem 
werd aangespannen vanwege het vermeende godslasterlijke en discriminerende ge-
halte van Ik heb altijd gelijk. Hermans verdedigde zich door de literaire werkelijkheid 
van de roman nadrukkelijk te beschrijven als een ‘alsof ’-werkelijkheid. Hij stelde dat 
de literaire werkelijkheid tot ‘een geheel apart hoofdstuk’ moet worden gerekend, te 
onderscheiden van de alledaagse realiteit en de persoon van de schrijver die schuilgaat 
achter het literaire werk.79 

Hoe toepasselijk ook, de opvatting dat literatuur dienstdoet als vrijplaats voor de 
voorstellingen die het objectief ware en morele te buiten gaan, geeft nog onvoldoende 
het belang aan dat Hermans in een poëticaal essay als ‘Antipathieke romanpersonages’ 
aan literatuur toekent. In dit essay zinspeelt hij immers op een literaire waarheid die 
veel verder reikt dan een strikt persoonlijke, vrijpostige uiting in de relatief autonome, 
geïsoleerde vrijplaats van het literaire. Want literatuur, zegt Hermans hier overduide-
lijk, handelt over niet minder dan ‘de eendere geestelijke constitutie’ van schrijvers en 
lezers, die eruit bestaat dat elke mens een onverbeterlijke fantast is in een totaal ‘my-
thische wereld’, ‘in een spel of een komedie’.80 Komt de schrijver Hermans hier niet 
bijzonder dicht in de buurt van een typisch moderne geesteswetenschappelijke blik 
op de wereld waar zelfs Huizinga voor terugdeinsde? Denkers als Menno ter Braak en 
Umberto Eco, die Huizinga’s spelopvatting hebben geradicaliseerd, zouden die vraag 
zeker bevestigend beantwoorden.

77  Beeks 2009.
78  Huizinga 1933, 5 en Huizinga 1938, 48 en 106.
79  Hermans zei dit in het essay ‘Polemisch mengelwerk’: Hermans 1976, 144-145.  Vgl. Smulders 2009, 116.
80  vw 11, 129, 143 en 146.
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Voortbordurend op Homo Ludens hebben verschillende denkers de vraag opgeworpen 
of Huizinga zelf wel voldoende doordrongen was van de consequenties van zijn eigen 
speltheorie.81 Hij stelde zich het spel inderdaad voor als een ‘totaliteit’ die zich uitstrekt 
over de totale symbolische belevingswereld van de mens.82 Het valt te betwijfelen of 
hij de gevolgen hiervan overzag, althans wanneer we afgaan op Huizinga’s vroegste 
criticus: zijn jongere neef Menno ter Braak, die op zijn beurt na zijn overlijden Her-
mans’ intellectuele en literaire vijand zou worden.83 Ter Braak onderwierp de Homo 
Ludens als een van de eersten aan een fundamentele kritiek.84

Ter Braaks bespreking is getiteld ‘Nec lucisse pudet’, een uitspraak van de Romein-
se dichter Horatius – die overigens ook nog door Hildebrand als motto werd geno-
men in Camera Obscura (1839).85 Horatius’ spreuk (‘men schaamt zich niet gespeeld te 
hebben’) kende oorspronkelijk het vervolg ‘sed non incidere ludum’ (‘maar wel dat 
men met het spel niet ophoudt’). Dat laatste deel van de spreuk moet welbewust zijn 
weggelaten door Ter Braak. Hij verweet de auteur van Homo Ludens namelijk dat deze 
de relevantie en de reikwijdte van de speltheorie onterecht inperkte, door in ethische 
kwesties toch weer de troefkaart te spelen van een waarheid of een moraal die buiten 
het spel gelegen zouden zijn. Het spel, vond Ter Braak, houdt helemaal nergens op – 
en dus hoeft men zich er ook niet voor te schamen!

Op zijn beste momenten was Huizinga voor Ter Braak een magiër geweest, die spe-
lenderwijs had gepeild naar het ‘niemandsland’ gelegen tussen ernst en spel. Dat nie-
mandsland is het raadselachtige overgangsdomein waar spel en ernst geen tegenpolen 
zijn, maar in elkaar overgaan. Om dat uit te leggen, haalde Ter Braak een voorbeeld 
uit de krant aan. In die tijd vochten troepen van de Spaanse Regering tegen opstan-
deling Franco. Wanneer de gevechten waren geluwd, waren soldaten van beide zijden 

81  We zouden tegenwoordig wel van een theoretisch veld of paradigma kunnen spreken van auteurs die het 
spel (en daarbij vaak Huizinga) als uitgangspunt nemen: Alphen 2004, Anchor 1978, Bogue & Spariosu 1994, 
Bohman-Kalaja 2007, Derrida 1970, Doniger 2001, Eco 1991, Edwards 1998, Ehrmann 1968, Kouwer 1978, 
Motte 1995, Nagel 1998, Spariosu 1989, Sutton-Smith 2001 en Zijderveld 1987. Hanssen spreekt van de ‘cul-
turele spelnotie’ in Hanssen 2007, Hanssen 1996, 124-126 en Hanssen 2006, 12. Zie ook Joost Raessens’ oratie 
over de ‘ludische wending’ in de mediatheorie: Raessens 2011 en het artikel over de Homo Ludens 2.0: Raessens, 
De Mul & Frissen 2013. In de neerlandistiek verscheen recent ook een oriënterend artikel over spel in Neder-
landstalige literatuur: Bernaerts 2016.
82  Huizinga 1938, 30.
83  De Jong 1986, De Jong 2006, Kieft 2012, Otterspeer 2010 en Otterspeer 2013 gaan onder meer in op de 
diverse redenen waarom Ter Braak de literaire vijand nr.1 van Hermans zou worden. Later zal ik hier nog op 
terug komen. De antipathieke houding jegens Ter Braak komt voort uit een complex van persoonlijke, literaire 
en intellectuele motieven.
84  Braak vw 7, 132.
85  Vgl. lemma ‘Camera Obscura’ door K. ter Laan in het Letterkundig Woordenboek voor Noord en Zuid. Laan 
1952, 86. Digitaal raadpleegbaar: http://www.dbnl.org/tekst/laan005lett01_01/laan005lett01_01_1227.php.
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met elkaar gaan voetballen in het niemandsland tussen de loopgraven. Ter Braak vroeg 
zich af of dit simpelweg een ludieke onderbreking was geweest van het oorlogsgeweld, 
of een voortzetting van de oorlog met andere middelen. Het voorbeeld toont volgens 
Ter Braak dat wie het idee van het spel als totaliteit serieus neemt, moet accepteren 
dat spel en ernst een sinistere verwevenheid vertonen. Dat was het inzicht dat de ‘kun-
stenaar’ Huizinga bij vlagen had getoond, maar waar de ‘wetenschapsmens’ Huizinga 
voor terugschrok. Ter Braak:

Wie door het spel, en meer nog: door het Niemandsland tussen ‘ernst’ en ‘spel’ zo wordt ge-
biologeerd als Huizinga, heeft een geheime hartstocht voor het spel, die hem er toe drijft, de 
verleiding van het spel overal op te zoeken, waar zij zich voordoet; dat is volstrekt ‘des kun-
stenaars’ […]. Maar tevens is de kunstenaar [Huizinga], die geen kunstenaar heeft kunnen of 
willen zijn, maar wel een historicus, overal op zijn hoede voor de verleiding van het spel; hij 
beseft het risico van de roulette, hij weet, dat men er al zijn bezittingen mee verliezen kan; hij 
wordt aangetrokken door dat magische Niemandsland en kan er niet vandaan blijven, maar, 
komend van het front van de Ernst, wil hij zich niet met huid en haar toevertrouwen aan dat 
gevaarlijke domein zonder vaste regels; laat staan, dat hij zou willen overlopen naar het front 
van het Spel …86 

Ter Braak, die in zijn Carnaval der Burgers (193087) het wereldbeeld voorspiegelde van 
de maatschappij als maskeradespel, bespeurde dat de briljante historicus Huizinga niet 
bereid was geweest de problematiek van ernst en spel ‘tot op het merg’ te doorzien. Hij 
had zich moeten afvragen ‘of niet onze diepste ernst ons gewaagdste spel moet heten, 
en omgekeerd.’88 Huizinga deed alsof hij het spel als totaliteit beschouwde, maar zo-
dra het erop aankwam en het spel zodanig werd gespeeld dat het hem niet meer zinde, 
maakte Ter Braaks oom toch weer een normatief onderscheid tussen spel en waarheid, 
tussen spel en moraal, kortom tussen spel en ernst. 

Ook Huizinga zag dat in de moderne samenleving spel en ernst ‘meer dan ooit in 
elkander omslaan’, maar hij wenste dat niet tot een epistemologisch uitgangspunt te 
verheffen.89 En hij wees dat ook af op ethische gronden: een scherp onderscheid tus-
sen spel en ernst was nodig, want anders verloor het spel aan vrijheid en daarmee z’n 
spelgenot. Zodra het spel hem voorkwam als onplezierig en onethisch, stuurde Hui-
zinga de speler volgens Ter Braak ‘met een preekje’ naar huis. Het spel mocht geen 
ernstige vormen aannemen, luidde Huizinga’s moraal, en dat resulteerde erin dat hij 
moderne fenomenen niet meer kon of wilde onderzoeken op hun spelkarakter. Com-
mercialisering, mediatisering, rationalisering, mechanisering en oorlogsgeweld werden 

86  Braak vw 7, 132.
87  Braak 1930 en opgenomen in Braak vw 1, 5-159. Zie over het belang van Ter Braaks essayistische debuut 
Het carnaval der burgers ook: Nieuwstadt 1997.
88  Braak vw 7, 132.
89  Huizinga 1933, 23.
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door Huizinga kaltgestellt onder het etiket ‘ernst’, dat in wezen alles besloeg wat door 
de historicus werd beschouwd als stijlloos en gedegenereerd. Wie de these van het spel 
als totaliteit daadwerkelijk serieus neemt, die is volgens Ter Braak verplicht om dan 
ook alles als spel te durven begrijpen. Huizinga ‘heeft dat niet gedaan’, zo oordeelde 
Ter Braak, ‘maar slechts stichtelijk afscheid van ons genomen.’90

Een speldenken in het verlengde van Ter Braak werd door meer naoorlogse intel-
lectuelen geuit.91 Het meest geprononceerd door de Italiaanse filosoof en literatuur-
wetenschapper Umberto Eco, in het voorwoord van de Italiaanse vertaling van de 
Homo Ludens uit 1973. Ook Eco wees erop dat het spel niet alleen in staat is om de 
anders chaotische werkelijkheid te sublimeren in verschillende spelen die ‘harmonie’ 
mogelijk maken in de ‘irrationele verscheurdheid’ van de werkelijkheid.92 Want, zegt 
Eco, in wezen is de totale cultuur te begrijpen als een soort Superspel, een ‘combi-
natiematrix’ of symbolische orde, waarin oneindig veel spelvormen tot stand kunnen 
komen die orde en betekenis creëren.93 Alles kan voortkomen uit spel, ook het meest 
verschrikkelijke. Dat betekent dat spelen zich ook kunnen voordoen als verleidelijk, 
terwijl ze conflict en crisis oproepen. Soms spelen we onszelf de verdoemenis in, in 
spelen die evengoed ‘verschrikkelijk en tragisch’ kunnen zijn.94 Denk hierbij aan to-
talitaire ideologieën van fascisme en communisme, die volgens Eco hebben getoond 
hoe de mens op een huiveringwekkende manier bespeeld werd in het theater van de 
dood. De door Huizinga als infantiel en dus het spel onwaardig gewaardeerde ‘boy 
scouts in bruine en zwarte hemden’ van Hitler, organiseerden evengoed een esthetisch 
spektakelspel van moderne propaganda om de massa te verleiden tot idolatrie.95 Door 
het fascisme moralistisch weg te zetten als spelregelloos gedrag, kwam Huizinga, on-
danks dat zijn theorie daar alle elementen voor bevat, volgens Eco niet tot een scherp 
genoeg inzicht in de problematiek van de moderne cultuur.

Wanneer Huizinga zich daadwerkelijk had laten doordringen van ‘de wreedheid van 
de Sfinx’, had hij volgens Eco moeten onderkennen dat de ‘contemporaine dictatuur’ 
in staat is om zijn dissidenten spelenderwijs ‘de dood in te jagen’.96 Huizinga, stelt Eco, 
heeft ‘het spel altijd opgevat als het moment van elegante en vriendelijke sublimering’. 
Wanneer hij ‘de werkelijkheid noch vriendelijk noch elegant’ vindt, wees Huizinga 
het spel liever af, met een beroep op het ‘morele bewustzijn’ dat hij via de achterdeur 
binnenhaalde.97 Waar het spel een wreed gezicht toont, en vormen creëert om andere 
vormen te vernietigen, komt Huizinga niet tot een vanuit het spel gemotiveerd kritisch 

90  Braak vw 7, 133-134.
91  Vgl. Ehrmann 1968, Anchor 1978, Nagel 1998 en Doniger 2001.
92  Eco 1991, 287.
93  Eco 1991, 293.
94  Eco 1991, 301.
95  Eco 1991, 299.
96  Eco 1991, 301. Zie hierover ook Hanssen 1996, 126-128 en Otterspeer 2007.
97  Eco 1991, 301.
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inzicht, maar verlaat hij zich op idealistische uitganspunten als recht en morele wet-
ten, terwijl hij nu juist beweerde dat hij ‘het recht zag als het terrein van een spel …’98 

De moderne cultuur, zo heeft ook Huizinga- en Ter Braak-kenner Léon Hanssen 
later gesteld, verplicht op zijn minst tot een meer dubbele, tweevoudige ‘culturele spel-
notie’. De ‘vooruitgang van onze cultuur’, de ontwikkeling waarbij de mens de werke-
lijkheid steeds meer naar zijn hand wist te zetten, heeft zich volgens hem slechts laten 
realiseren met behulp van ‘veel wrok, melancholie en maskerade’.99 De moderniseren-
de samenleving heeft de wonden als gevolg van moderniseringsbewegingen stelselma-
tig toegedekt. Dit alles om maar de grandeur van het utopische beheersingsspel hoog 
te houden. Dat hiervoor een ernstige strijd geleverd moest worden, en soldaten en 
arbeiders letterlijk in het stof moesten bijten, diende zoveel mogelijk buiten het zicht 
blijven.100 Huizinga wilde alleen het ‘mooie spel’ zien en sloot de ogen voor ‘onsportief 
spelgedrag’ dat een symptoom vormt van een ernstig spel: het moderne spel van po-
litieke omwentelingen, democratisering, technologisering en economische vooruit-
gang.101 Hierin herkent Hanssen, net als Ter Braak en Eco, een blinde vlek bij Huizin-
ga. De grondlegger van de speltheorie zwalkt volgens hen tussen enerzijds een opvat-
ting van spel als een ‘volstrekt vrijblijvend’, ‘elegant’ en ‘vriendelijk’ sublimatiemiddel 
dat regels installeert in een regelloos universum waarin anders iedereen uit is op eigen 
gewin, en anderzijds het spel dat de maatschappij als totaliteit organiseert en onvoor-
ziene uitkomsten genereert, die zowel productief als destructief kunnen uitpakken.102 

Die laatste opvatting is cruciaal voor denkers als Ter Braak en Eco. Tot in de meest 
ernstige domeinen aan toe, zoals die van de directe materiële behoeften en reële strijd, 
speelt de mens. Het maatschappelijke spel van ruil en handel, zoals beschreven door 
Karl Marx en Marcel Mauss, laat dat volgens Eco zien. Net als Ter Braak blaast Eco de 
dichotomie tussen spel en ernst grotendeels op. Hij ziet de totale werkelijkheid als spel:

Een spel dat reeds in zichzelf ernstig is, omdat het een voorwaarde is voor het maatschappe-
lijk leven; een spel dat niet vrijblijvend is, want spelen worden van hun structuur ontdaan of 
verschillende spelopties worden tegenover elkaar uitgespeeld door de druk van het materiële 
moment dat zich oplost in spel, maar ontstaat als iets anders. 

98   Eco 1991, 301.
99   Hanssen 2007.
100  Hanssen 2007.
101  Hanssen 1996, 127 en Huizinga 1935, 122. Overigens stelt Raoul Bauer de volgens hem ‘onterechte kri-
tiek’ van Eco gelijk met die van Hermans’ kritiek op Huizinga: Bauer 2001, 59-60. Die vergelijking gaat echter 
mank, want Eco redeneert vanuit een geesteswetenschappelijk discours en Hermans pleit voor een natuurwe-
tenschappelijk paradigma. Hieruit volgen twee verschillende wijzen van kritiek jegens Huizinga. De ene verwijt 
Huizinga het spel niet als totaliteit te hebben gedacht (Eco), de ander dat Huizinga geen aandacht heeft voor 
natuurwetenschap en technologie en te veel belang hecht aan het spel ofwel de cultuur. Hierbij moet gezegd 
dat Hermans niet inging op Homo Ludens. In dit boek zal ik beargumenteren dat Hermans juist via zijn litera-
tuur tot een algemene spelkritiek kwam, waarmee hij, paradoxaal genoeg, aansluiting vond bij Huizinga en Eco.
102  Eco 1991, 299.
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Die druk kan niet die van het morele bewustzijn zijn, want als cultuur spel is, dan ook de 
moraal. In een opwelling van nobelheid en uit vrees dat zijn theorie hem ongevoelig maakt 
voor de tragische noodlottigheid van de geschiedenis die hij zelf meemaakt [1939103] besluit 
Huizinga zijn boek met een spookbeeld dat heel zijn theorie ontkracht. Het morele bewust-
zijn en het ‘Hoogste Goed’ verschijnen ten tonele om aan te kondigen dat het spel uit is. Waar 
ze vandaan komen blijft onduidelijk.

Wie een radicale notie van cultuur als spel heeft gepostuleerd, kan met dit spelletje niet 
meedoen. Het ware spel wordt met meer diepgang gespeeld. Dat veroorzaakt stellig een ze-
kere duizeligheid en men loopt ook het risico zich te verliezen in de contemplatie van het 
spel. […] Maar de Homo ludens zou ergere dingen meemaken. Huizinga nodigt ons uit voor 
een partij die we ook zonder zijn hulp moeten voortspelen.104 

Eco wil trouw blijven aan een ‘radicalere notie van cultuur als spel’, zoals gehanteerd door 
de cultuurantropologisch geïnspireerde ‘structuralisten’. Hij denkt hierbij aan de cul-
tuurtheoretici Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss en Jacques Lacan. Zij begrijpen de tota-
liteit als een symbolische orde, een ‘betekenisdragende keten’ gemaakt van spelvormen.105 
Deze ‘structuralisten’ zien de menselijke leefwereld als een ‘spelmatrix’ waarbinnen tal-
loze spelopties gelden, spelregels die voortdurend van gedaante kunnen wisselen, maar 
niettemin een structuur oplegt die het individu maant om het spel mee te spelen.106 Maar 
wanneer alles spel is geworden, betekent dit voor Eco niet dat er helemaal geen kritisch 
onderscheid meer gemaakt kan worden tussen verschillende spelhoudingen, en dat er 
slechts een postmodern relativisme resteert. Binnen het spel kan men onderscheid maken 
tussen productieve en destructieve houdingen, ofwel tussen de ‘functionaliteit’ en de ‘dis-
functionaliteit’ van de ‘culturele machine’, die ons bespeelt. In een dergelijke spelopvat-
ting staan spel en ernst ‘niet tegenover elkaar […] als twee elkaar uitsluitende opties’, maar 
kan het serieuze moment in het spel en de ernst van het spel op waarde worden geschat.107 

Bovendien wordt de cultuur niet meer beoordeeld op basis van ideële morele prin-
cipes die van buiten het spel moeten komen, maar op basis van hoe het spel ‘werkt’. 
Eco wil oordelen op basis van de ‘functionaliteit en disfunctionaliteit’ van het spel en 
binnen het spel. Hoewel Eco de betekenis van wat functioneel en disfunctioneel is, 
niet uitwerkt, wijst hij in elk geval de weg naar een moderne vorm van cultuur- en 
maatschappijkritiek. Zo’n kritiek verlaat zich niet op het procedé van weleer, waarbij 
fenomenen werden getoetst aan idealistische, metafysische categorieën die het ethisch 

103  Eco ging er abusievelijk van uit dat Homo Ludens allereerst in de Duitse uitgave verscheen van 1939. Dit 
terwijl het boek al in 1938 in het Nederlands verscheen. Zie: Eco 1991, 285. Het doet verder niets af aan de 
stelling van Eco dat Huizinga’s werk in de omstandigheid van een naderend onheil is geschreven: de machts-
overname van Hitler vond in 1933 plaats en in 1936 ging Huizinga, zoals we gezien hebben met zijn tijdsdiag-
nose In de schaduwen van morgen, al in op het heersende crisisgevoel en de oorlogsdreiging. 
104  Eco 1991, 301-302.
105  Eco 1991, 301.
106  Eco 1991, 297.
107  Eco 1991, 300.
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onderscheid uitmaken tussen Waarheid en Leugen en tussen Goed en Kwaad. Wan-
neer het spel hem niet aanstond, zag Huizinga zich nog gedwongen om hiernaar te-
rug te grijpen. Eco wil onderzoeken hoe bepaalde spelconstellaties structuur opleggen 
aan de menselijke leefwereld. Anders dan Ter Braak denkt Eco dat we dit van Huizinga 
niet mochten verwachten. ‘Over dit gebied valt zodanig de schaduw van het structu-
ralisme, dat we Huizinga niet mogen verwijten dat hij een taak die de zijne niet was, 
niet heeft vervuld.’ Toch kritiseert Eco de blinde vlek van Huizinga, die naliet de ernst 
(want totaliteit) van het spel te doordenken: ‘Werkelijk heel teleurstellend.’108 

De vraag is nu of deze radicale spelopvatting meer inzicht biedt in het maatschap-
pelijk belang dat Hermans aan literatuur toekent. 

1.5 Hermans als spelbreker … 

Valt Hermans niet in wezen precies hetzelfde te verwijten als Huizinga? En was Her-
mans zelfs niet nog een slag naïever, toen hij alleen de natuurwetenschap accepteerde 
als adequate voorstelling van het bestaan? Huizinga zag in elk geval nog het belang in 
van de schone, constructieve en cultuurscheppende aspecten van het spel. Hermans 
hechtte in zijn polemieken en interviews geeneens belang aan de schone aspecten van 
het spel (‘literatuur is een zinloos medium’109). We zijn zodanig gepreoccupeerd door 
ons spel, dat we vooral de natuur vergeten, stelde Hermans steeds. Hij refereert aan 
een van zijn literaire voorbeelden, Markies de Sade (1740-1814), die de mens in de 
martelpraktijken die hij beschreef, terugbracht tot een stofdeeltje. In het openingses-
say van zijn essaybundel Het sadistische universum schreef Hermans:

Vredelievendheid, liefde, haat en doodsangst zijn eigenlijk maar grillen. De mens is mogelijk 
in veel mindere mate een bewust wezen dan theologen, filantropen, pedagogen en polemo-
logen denken. Hij is, zoals Sade impliceert, eerder te vergelijken met een steen, een molecuul, 
een atoom, die ontstaan en vergaan, zich verbinden of zich splitsen en dat is alles en de rest is 
verbeelding. 

De moraal, de theologie, het recht of de polemologie spelen een rol in de menselijke ko-
medie, maar het blijft een rol en het blijft komedie.

Sade, anders dan de moralisten van courante maat, heeft een standpunt buiten de mense-
lijke komedie ingenomen.

(Allicht, daarom zat hij vijfendertig jaar achter de tralies.) […]
De mens is een chemisch proces als een ander. Wie of wat hij is, beweert, gelooft, doet al-

leen terzake zolang hij leeft, maar dan niet meer. Alles kan gebeuren en alles gebeurt, zonder 
dat de zon verbleekt of de vogeltjes ophouden met zingen.110

108  Eco 1991, 298.
109  Zie interview met Kooiman en Graftdijk 1970, sn 246. 
110  vw 11, 32-33.
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Met een beroep op de natuur nam Hermans vrijwel elke publieke gelegenheid te 
baat om culturele domeinen met de inerte grond van de natuur gelijk te maken: ‘Alle 
ethiek is hersenschimmig.’111 Geschiedschrijving en journalistiek kunnen louter brok-
stukken opvissen uit het heden en verleden, om vervolgens een rangschikking aan te 
brengen en een illusoir verband tussen alle stukjes en beetjes te suggereren: ‘Alle din-
gen die de geschiedenis overlevert, zijn niet anders dan grote generaliseringen.’112 In 
de politiek ‘breng je het alleen ver met likken en liegen’.113 ‘Iedere politicus is een be-
drieger’.114 Ethiek, politiek, geschiedenis en filosofie: zodra de biologische levensbe-
hoeften in het geding komen, treedt het overlevingsmechanisme in werking en verliest 
de mens zijn interesse in dit soort ‘sophistication’: ‘Moraal, ethiek en geloof leggen het 
loodje tegen de honger.’115 Hermans maakte de Tweede Wereldoorlog mee en die er-
varing deed hem constateren dat deze idealistische begrippen zonder uitzondering hol 
zijn.  Voor religie en filosofie, sociologie en economie, kunst en literatuur geldt dan lo-
gischerwijs niet anders.116 Ze zijn alleen ernstig te nemen als spelvormen waarbinnen 
men zijn lust tot fabuleren kwijt kan. Met de werkelijkheid hebben ze niets te maken. 
Hermans in een interview:

Ik geloof dat het voor de gezondheid van de menselijke psyche noodzakelijk is dat hij zich 
met grote regelmaat overgeeft aan wensdromen, drogredenen, enz. Daarbij zijn gevaarlijke, 
oorspronkelijke en oninteressante, onoorspronkelijke drogredenen. Ik hoop dat de filosofie 
tot interessanter drogredenen kan leiden dan godsdienst bijvoorbeeld. De filosofie kan dus 
ongetwijfeld nog een heel lange tijd voldoen aan de belangrijke psychische functie de men-
tale gezondheid te helpen bewaren.117

En meer niet? Hermans schudt op deze plaats in elk geval nog hevig van neen. De 
mens is uiteindelijk niets meer 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. 
Dat is de onderbouw, het lichaam. Daarover kunnen we concreet praten, over het an-
dere niet.’118 En dat ‘andere’, dat is natuurlijk waar het ‘spel der samenleving’ (Huizin-
ga) over gaat.119 Zeker, ook voor Huizinga vormde het spel een arbitrair en virtueel 
netwerk van taal en tekens. Toch organiseert het spel volgens hem orde in de werke-
lijkheid, en wel via spelregels, geboden, verboden en etiquette, die onderling lang niet 
altijd compatibel zijn, maar desondanks de spelgemeenschap vormen.  Voor Hermans 

111  ’s-Gravensande 1952, sn 33.
112  Bloem 1969, sn 163. 
113  Veen 1950, sn 27.
114  Sleutelaar, Verhagen & Vaandrager 1963, sn 52.
115  Bos 1965, sn 75.
116  Zie het hoofdstuk over alles wat Hermans als ‘pseudowetenschap’ aanmerkte in Yans 1992, 52-188. 
117  Elders 1968, sn 139.
118  Bos 1965, sn 77.
119  Huizinga 1935, 10.
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gold dit allemaal niet. Hij vond de grootste bevestiging voor deze voorstelling bij de 
door hem geliefde Oostenrijkse logisch positivist Ludwig Wittgenstein.

In Wittgensteins vroege werk Tractatus Logico-Philosophicus (1921-1922), dat door 
Hermans eigenhandig in 1975 voor het eerst in het Nederlands werd vertaald, zou de 
taalfilosoof alleen de taal die verwijst naar een concreet waarneembare, tastbare werke-
lijkheid accepteren als ‘zinvol’ taalgebruik. Weliswaar nam Wittgenstein het standpunt 
in dat de werkelijkheid zich nooit direct en onbemiddeld laat beschrijven, zoals de 18e 
en 19e-eeuwse, ‘positivistische’ voorgangers als Auguste Comte dat nog voor mogelijk 
hielden.120 Toch zei hij dat we er nu eenmaal van moeten uitgaan dat woordnamen 
zo strikt mogelijk op enkelvoudige voorwerpen worden geënt, zodat ze vervolgens in 
complexere zinnen een stand van zaken in de werkelijkheid uitdrukken. Wittgenstein: 
‘Voorwerpen kan ik alleen noemen. Tekens vertegenwoordigen voorwerpen. Ik kan al-
leen over ze spreken, ze uitspreken kan ik niet. Een volzin kan alleen zeggen hoe een 
ding is, niet wat het is.’121 Vandaar dat Wittgenstein vaak ‘neopositivist’ is genoemd.122 
Taal kan niet de essentie van het ding op zichzelf uitdrukken, maar de logische relatie 
die een talig beeld uitdrukt tussen de benoemde voorwerpen ‘stemt met de werkelijk-
heid overeen of niet’.123 Laat de uitspraak zich niet toetsen aan de werkelijkheid, dan is 
zij ‘zinloos’ en richt ze zich valselijk op de onkenbare restcategorie van het ‘mystieke’. 
Het mystieke is niet meer dan een limietconcept voor al datgene wat zich niet vanuit 
het menselijk perspectief laat observeren.

De polemist Hermans trok hieruit de conclusie dat alles buiten de natuurweten-
schappelijke taal als irrelevant moet worden beschouwd. Filosofen Baudoin Yans, Mar-
tin Stokhof en Jos de Mul beschouwden dit als een dwaling in Hermans’ interpreta-
tie van Wittgenstein. Naar natuurwetenschappelijke maatstaven gemeten, is de orde 
van het ‘mystieke’ voor Wittgenstein ‘zinloos’. Maar daarmee is het mystieke nog niet 
waardeloos. Het mystieke kan zich weliswaar niet referentieel uitdrukken in talige pro-
posities die verwijzen naar een tastbare realiteit.124 Maar het kan zich wel tonen: ‘Er be-
staan stellig onuitsprekelijk zaken’, onderstreepte Wittgenstein zelf ook al in de Tracta-
tus: ‘Dit toont zich, het is het mystieke.’125 

Later kwam Wittgenstein tot een revisie van zijn neopositivistische theorie, zo-
als blijkt uit zijn postuum verschenen Filosofische onderzoekingen (Philosophische Unter-
suchungen, 1953). In dit werk muntte hij de notie ‘taalspel’, die betrekking heeft op alle 
discursieve praktijken, ook vertogen waarin de taal niet noodzakelijkerwijs refereert 
aan een observeerbare ‘stand van zaken’. Deze omwenteling in het denken van Witt-

120  Vgl. Comte 1966 en Comte 1998.
121  Wittgenstein 2010, 29.
122  Zie bijvoorbeeld: Frascolla 2007.
123  Wittgenstein 2010, 23.
124  Yans 1992, 140-149, 261-262; Stokhof 2005 en Mul 2010 
125  Wittgenstein 2010, 151.
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genstein heeft Hermans nooit helemaal kunnen of willen begrijpen.126 Het overgrote 
deel van de taaluitingen, zegt de latere Wittgenstein, verwijst nu eenmaal niet direct 
naar een concrete, tastbare werkelijkheid, maar heeft toch wel degelijk zin in de so-
ciale context van het taalspel dat hen betekenis geeft. Deze voorstelling van de latere 
Wittgenstein opent de mogelijkheid dat taaluitingen zinvol zijn binnen levensvormen 
zoals religie en kunst, ook al representeren zij dan geen concrete, toetsbare werkelijk-
heid. Maar Hermans begreep de Filosofische onderzoekingen louter als een voortzetting 
van de Tractatus.

[Philosophische Untersuchungen] kan nog het beste een verzameling demonstraties worden ge-
noemd, demonstraties van de permanente machteloosheid waarin mensen die proberen iets 
zinrijks tegen elkaar te zeggen, zich bevinden, demonstraties van het feit dat buiten de wis-
kunde, de symbolische logica, de natuurwetenschappen e.d. geen spelen gespeeld worden 
maar eerder spelletjes […].127

Opnieuw is Hermans’ kritiek gestoeld op de tegenstelling tussen het spel van illusies 
en het ernstige spel van de natuurwetenschappen. Het enige dat als ‘ernst’ kan gelden 
voor ‘de modernen’, is volgens Hermans ‘de logica, het strikt logische denken dat zich 
strikt aan tevoren opgestelde regels houdt’.128 In zijn bespreking van Hermans’ Witt-
genstein-interpretatie, constateert De Mul dat Hermans op grond van deze tweede-
ling alle problemen in het spel categorisch moest afdoen als slechts schijnproblemen. 
Wat niet verwijst naar een ‘stand van zaken’ in de stoffelijke werkelijkheid, kan niet 
ernstig worden genomen.

Volgens De Mul ondergroef Hermans via deze ‘neopositivistische verloochening’ 
van het spel der cultuur ook de ‘waarheid van de kunst’, die hem als literaire schrij-
ver toch dierbaar had moeten zijn.129 Ook Yans en Stokhof menen dat het (neo)posi-
tivisme van Hermans een probleem betekent voor de waarheidswaarde die kan wor-
den toegekend aan literatuur.130 Kunst en literatuur, zegt De Mul, gaan nu eenmaal 
over het productieve, cultuurscheppende ‘misverstand’ waarin wij onvermijdelijk de 
werkelijkheid beleven. Wij leven in een gespeelde wereld, een wereld die Hermans 
louter kon zien als ‘manipulatie en bedrog’ of hooguit als een ‘spelletje’.131 Het mag 
dan zo zijn dat we in een leugenachtige mythe leven, zegt De Mul, maar ‘die kun 

126  Hermans in een interview met Fons Elders: ‘Die omslag in Wittgensteins denken wordt door sommige 
mensen geweldig belangrijk gevonden. Het is een feit dat Wittgenstein gezegd heeft dat er in zijn Tractatus ern-
stige misvattingen staan. Maar wat die misvattingen zijn, heeft hij nooit volledig gespecificeerd. Je kunt bij som-
mige schrijvers over Wittgenstein lezen dat de Tractatus in zijn Philosophische Untersuchungen woord voor woord 
wordt afgeboken, maar dat is helemaal niet waar.’ Zie: Elders 1968, sn 137. 
127  vw 11, 208.
128  vw 11, 146.
129  Vgl. Mul 2010, 457 en Stokhof 2005.
130  Yans 1992, 257-262 en Stokhof 2005.
131  Mul 2010, 456-457.
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je alleen begrijpen wanneer je meespeelt met de daarmee verbonden taalspelen.’132 
Waar Huizinga koste wat kost wilde verhinderen dat het spel wordt besmet door de 

ernst, daar wilde Hermans tegengaan dat de ernst besmet wordt door het spel. Huizin-
ga en Hermans lijken elkaar te spiegelen in een gedeelde denkfout. Allebei miskennen 
zij in hun kritiek de totaliteit van het spel.

In de rol van polemist met een natuurwetenschappelijke inslag, positioneerde Her-
mans zich inderdaad als een typische ‘spelbreker’ die niet mee wenst te spelen met het 
gemeenschappelijke spel der cultuur.  Volgens Huizinga is een prototypische spelbreker 
zoals Hermans de grootste vijand van de cultuur. De ‘spelbreker’ is namelijk nog een 
graad erger dan de ‘valsspeler’. De valsspeler, zegt Huizinga, probeert tenminste nog te 
doen alsof hij de bestaande spelregels respecteert. Hij houdt daarmee het spel in stand. 
De valsspeler blijft ‘den tooverkring van het spel in schijn erkennen’.133 Maar de spel-
breker geeft zich niet over aan het spel. Hij negeert de regels en beroept zich op een 
werkelijkheid buiten het spel. Zodoende pretendeert hij buiten en boven het spel te 
staan waarbinnen de anderen hebben te spelen. Huizinga:

De speler, die zich tegen de regels verzet, of zich eraan onttrekt, is spelbreker. Door zich aan 
het spel te onttrekken, onthult hij de betrekkelijkheid en broosheid van die spelwereld, waar-
in hij zich tijdelijk met de anderen had opgesloten. Hij ontneemt aan het spel de illusie, inlu-
sio, letterlijk ‘inspeling’,134 woord zwaar van betekenis. Daarom moet hij vernietigd worden, 
want hij bedreigt het bestaan der spelgemeenschap.135

De houding van de spelbreker, benadrukt Huizinga, is de meest (zelf)destructieve hou-
ding denkbaar binnen de spelgemeenschap. Spelen impliceert een geloof in het spel, een 
overgave aan het spel en een instemming met de regels ervan. Het spel, daarmee ver-
wees Huizinga naar een uitspraak van dichter Paul Valéry, vereist overgave en verdraagt 
geen ongebreideld ‘scepticisme’. ‘De regels van een spel’, onderstreept Huizinga nog 
eens, ‘zijn volstrekt bindend en onbetwijfelbaar.’136 Huizinga pleegde soms per ongeluk 
zelf spelbreuk, zo hadden we al gezien, namelijk wanneer hij ontrouw werd aan zijn ei-
gen uitgangspunten. Huizinga zag zich hiertoe genoodzaakt wanneer hij kwalijke spe-
len wilde afkeuren. Dan beriep hij zich op recht en moraal die plots van buiten het spel 
moesten komen. Hermans lijkt zich als natuurwetenschappelijk gemotiveerde polemist, 
bijvoorbeeld wanneer hij Sade beschrijft, zelfs moedwillig ‘buiten de menselijke kome-
die’ te positioneren.137 Ook hij loochent het spel, zo lijkt het, en dat zelfs doelbewust.

132  Mul 2010, 456.
133  Huizinga 1938, 39, 80, 201, 241 en 244.
134  Dit begrip zal in hoofdstuk drie nog verhelderend blijken wanneer we het hebben over de notie van het 
fantasma in de cultuurwetenschap. 
135  Huizinga 1938, 39.
136  Huizinga 1938, 39.
137  vw 11, 32-33.



1.5 hermans als spelbreker …  37

Van Hermans is inderdaad vaak beweerd dat hij eerst en vooral een spelbreker was. 
Hij acteerde, zoals meer modernistische kunstenaars, als een extreme scepticus en een 
anarchistische onruststoker, die op grond van een nihilistische filosofie of een streng 
natuurwetenschappelijk wereldbeeld, de hele spelgemeenschap zou ‘ondermijnen’.138 
Hij ijverde in zijn literatuur voor ‘de illusieloze wereld’ (Raat) en gedroeg zich daar-
bij als een soort ‘terrorist’ (Ruiter en Smulders), die het conventionele spel te gronde 
richtte, zonder zelf een constructief voorstel te doen voor een alternatief spel.139 Her-
mans kwam gedurende zijn carrière voortdurend onder de verdenking te staan dat hij 
louter de desillusie zou proclameren. Hij viel de maatschappij aan met een provoca-
tieve wereldbeschouwing op natuurwetenschappelijke basis. Oek de Jong is een van de 
velen die zich tegen dit wereldbeeld verzette. In de Kellendonklezing van 1998 zei hij:

Gedateerd, dogmatisch, eenzijdig – die indruk maakt op mij de filosofische kant van Her-
mans’ wereldbeeld. Ik kan dergelijke opvattingen alleen nog maar serieus nemen wanneer ik 
ze beschouw als uitdrukking, niet van een wereldbeeld, maar van een obsessie: Hermans’ ge-
voel van de wereld als een desolate en helse plaats, een gevoel waarvan hij de juistheid ook 
‘wetenschappelijk’ wil bewijzen – om anderen te dwingen zijn gelijk te erkennen, om zijn 
waarheid tot de waarheid te verheffen.140

In De Jongs ogen was Hermans’ enige waarheid die van de blinde krachten der na-
tuur. Hij was niet de enige. Literatuurcriticus Hans Gomperts bracht Hermans in 1955 
onder bij de ‘Blaman-Hermans-Van het Reve-lijn’ die naar zijn idee het ‘cynisch en 
landerig ontluisteren van de mooie-dingen-in-het-leven’ predikte.141 Recent bekriti-
seerde historicus Ewoud Kieft het schrijverschap van Hermans als een ‘ideologie van 
de desillusie’: ‘Mensen zijn jungledieren die zich beter voordoen dan ze zijn, dat is 
waar het mensbeeld van W.F. Hermans op neerkomt.’142 Gomperts, De Jong en Kieft 
zijn nog de meest genuanceerde critici van Hermans’ nihilistische wereldbeeld, dat 
de ernst van het spel niet lijkt te willen of kunnen inzien, en er louter bedrog in ver-
moedt.  Veel meer critici hebben Hermans bestempeld als een vijand van de cultuur.143

Maar hier wringt toch iets. Want waarom hield Hermans dan tegelijkertijd zo hard-
nekkig vast aan de literatuur als ‘levenswijze en levensmogelijkheid’?144 Waarom bleef 

138  Ruiter & Smulders 2010.
139  Raat 2011, 322 en Ruiter en Smulders 2013, 11.
140  Jong 1998, 19.
141  Vgl. Gomperts 1955, Anbeek 1986, 104 en Weijers 1991, 9.
142  Kieft 2012, 27 en 95.
143  De reeks polemieken tegen Hermans begon reeds bij Adriaan Morriën (De gruwelkamer van W.F. Hermans 
of ik moet altijd gelijk hebben, 1955), gevolgd door de polemiek van Henk van Galen Last (De spoken van W.F. Her-
mans, 1986), de Kellendonklezing van Oek de Jong uit 1998 (‘Zijn muze was een harpij’) en de polemiek van 
voormalig verzetsman Coen van Tricht (Het schimmenrijk van W.F. Hermans, 2008).
144  Zoals Hermans zei in zijn verdediging in de zaak om Ik heb altijd gelijk in 1952, dat schrijven zijn ‘levens-
wijze en levensmogelijkheid’ zou betekenen. Zie: vw 16, 266. 



38 1 speler, spelbreker en polemist

hij benadrukken dat literatuur wel degelijk een belangrijke waarheid bevat, die niet 
‘hardop’ uitgesproken kon worden door bijvoorbeeld de natuurwetenschap of de 
journalistiek?145 Kennelijk staat de literatuur toch niet los van de vraag naar wat goed 
is voor de mens en maatschappij en vertolkt ze dus een ethische functie. Daarom nog 
een keer de vraag: biedt de antithetische spelopvatting van de natuurwetenschapper 
Hermans wel voldoende houvast om te begrijpen wat er op het spel staat in diens li-
teratuur? Of grijpen zijn literatuuropvatting en werkelijkheidsopvatting toch anders 
in elkaar dan vaak gedacht?

1.6 ... óf toch Hermans als Speler

Bij nader inzien blijkt de tegenstelling tussen ‘spel’ en ‘ernst’ ook bij Hermans lang 
niet zo’n eenvoudige oppositie te vormen. Dat blijkt wel wanneer de lezer de stem 
van de natuurwetenschappelijke polemist Hermans een toontje lager laat zingen en 
het oor te luisteren legt bij de stem van Hermans als literaire auteur. We kunnen deze 
laatste stem lokaliseren in verschillende poëticale essays, dat wil zeggen essays waarin 
Hermans expliciet spreekt over nut en noodzaak van literatuur. Er zijn ook bepaalde 
personages in romans en verhalen die deze stem duidelijk vertolken. Het meest dui-
delijk zien we dat bij personages die optreden als schrijver, meer technisch gezegd de 
‘gedramatiseerde auteurs’.146 Zij geven een heel ander beeld dan de tegenstelling tus-
sen ernst (natuurwetenschap) en het spel dat niet meer dan een spelletje zou zijn (lite-
ratuur). Anders dan de polemische stem van de natuurwetenschapper gaan zij niet uit 
van het primaat van de natuur maar van het primaat van het Spel. Zij vertegenwoor-
digen wat wel benoemd is als de ‘speler’ in Hermans.

Frans Ruiter en Wilbert Smulders onderscheiden drie centrale dimensies in het 
schrijverschap van Hermans. Deze zorgen voor de dynamiek in het oeuvre. Het zijn 
de dimensies van 1) de polemist, 2) de antiheld en 3) de speler.147 De polemist, dat is de 
figuur die we kennen uit de polemiekenbundel Mandarijnen op zwavelzuur (1964).148 
In die hoedanigheid laat Hermans zich vaak kennen in zijn ‘rigide opvattingen over 
wetenschap en religie’ en zet hij het ‘zwart-witkarakter van zijn poëtica’ aan.149 Van-
uit zijn strenge natuurleer speelt Hermans het klaar om zijn tegenstanders hard aan te 

145  vw 11, 129.
146  Hermans & Vervaeck 2005, 26. De term komt oorspronkelijk van Wayne C. Booth, die naast de ‘implied 
author’, de impliciete auteur die geldt als het organiserend principe achter de tekst, ook de ‘dramatized aut-
hor’ onderscheidt als de traditionele, auctoriële of alwetende verteller die het verhaal aan de lezer vertelt, en de 
‘dramatized narrator’, een verteller die in het verhaal aanwezig is als toeschouwer (‘observer’) of als handelend 
personage (‘agent’): Booth 1961.
147  Ruiter & Smulders 2009, 24-29.
148  Opgenomen in vw 16.
149  Ruiter & Smulders 2009, 27.
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vallen. De antiheld staat voor het typisch Hermansiaanse personage dat ten onder gaat 
in de literaire valkuil die de schrijver heeft ontworpen. Deze figuur staat voor de lot-
gevallen van het moderne subject, die tot zin en betekenis moet komen in een wereld 
waarin de eeuwig gedachte waarden zijn weggevallen, en daarin faalt. De antiheld is 
de ‘speelbal’ van een labyrinthische wereld die hij onmogelijk kan beheersen.150 

Achter antiheld en polemist gaat echter nog een derde instantie schuil: de ‘speler’ 
die zowel de antiheld als de polemist aanstuurt. We kunnen deze speler verbinden 
met het narratologische concept van de ‘impliciete auteur’. Deze auteur is geen direct 
zichtbare auteur, maar een constructie verborgen in de tekst en slechts herkenbaar in 
de typische structuur, de thema’s en motieven van de tekst die het esthetische en ideo-
logische totaalbeeld vormen dat het literaire werk overbrengt. Het is een soort ‘tweede 
zelf ’ (Wayne Booth), een maskerachtig ‘persona’ van de persoon van de schrijver, die 
de lezer met onzichtbare hand bespeelt.151 Ruiter en Smulders zien dit als een bewe-
ging waarbij de speler zijn eigen artistieke ‘autonomie’ (of: ‘soevereiniteit’) realiseert. 
Door als speler zijn antihelden te bespelen, kan hij zich onttrekken aan de onmacht 
die de moderne mens kenmerkt.152 In dit ‘virtuoze spel met de verbeelding’ weet de 
speler het noodlot in zekere zin te ontlopen en zich als Baron Münchausen ‘aan zijn 
eigen haren uit het moeras te trekken’.153

Hoewel Ruiter en Smulders het belang van het spel voor de schrijver onderstre-
pen, brengen ze hem uiteindelijk ook weer terug tot een ‘spelbreker’ die alleen zijn 
eigen privégrond accepteert en daarmee het hele schaakbord onder de personages 

150  Smulders 2009, 126.
151  Booth 1961, 67. De vraag is natuurlijk – zoals de kritiek luidt op het concept van de impliciete auteur – 
of we inderdaad een door de concrete auteur in de tekst verwerkte en geïntendeerde geïmpliceerde auteur aan 
het werk kunnen zien, of dat de lezer die instantie vooral in die tekst legt/projecteert. De mogelijkheid moet 
in elk geval in acht worden genomen dat de auteur in zijn tekst een heel ander wereldbeeld schetst dan deze 
bijvoorbeeld in het dagelijks leven geneigd is te doen – waarmee overigens ook niet is gezegd dat een literair 
wereldbeeld (helemaal) los staat van de maker. De geïmpliceerde auteur kan een amoreel wereldbeeld verkon-
digen, terwijl de concrete auteur dat in werkelijkheid niet zou doen. Ook dit sluit echter niet uit dat er geen 
verband bestaat tussen de impliciete auteur en de concrete auteur. Wat echter problematisch blijft, is de episte-
mologische status van het concept: is de impliciete auteur in het literaire werk aanwezig, of is het een ordening 
die de lezer in het werk legt? Ik ga ervan uit dat de impliciete auteur in de tekst valt waar te nemen en dat dit 
principe niet volledig op het conto van de lezer is te schrijven. Toch is het ook zo dat (literaire) teksten vaak 
aanleiding geven om meerdere structuren en wereldbeelden erin te herkennen. Een ander zoeklicht levert een 
andere impliciete auteur op en het is aan de literatuuronderzoeker om zoveel mogelijk potentiële mogelijkhe-
den van de tekst op te laten lichten. Zo kan dit onderzoek laten zien dat er naast een ‘spelbreker’ vooral ook een 
‘speler’ in Hermans’ oeuvre aan het werk is, waarbij ik de mogelijkheid open laat om ook andere mogelijkhe-
den te ontdekken. Deels moeten interpreten uitgaan van de aanwijzingen die de tekst geeft, maar deels ordent 
de interpreet ook altijd die aanwijzingen.  Vandaar de dubbelzinnigheid van het concept ‘impliciete auteur’: het 
is een noodzakelijk geïmpliceerde constructie die de lezer in de tekst legt, voor zover de tekst hem daarvoor 
aanwijzingen levert. Over (het probleem van) de implied author/impliciete auteur, zie: Kenan 2002, 87-90 en 
114-115, Hermans & Vervaeck 2006, 24-25 en Kindt en Müller 2006, 121-148.
152  Ruiter & Smulders 2009, 27.
153  Ruiter & Smulders 2009, 26-27.
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wegslaat.154 Naar mijn idee lijkt Hermans een spelbreker, maar is hij dit niet. Hij is de 
ultieme speler, die ervoor zorgt dat het spel altijd gaande blijft.  Voorzover de schrijver 
het spel breekt, is dat in dienst van het spel. Hij stelt zich juist op tegenover de antihel-
den in zijn sadistische universum, die hij bestempelt als de spelbrekers die hij tot spelen 
maant. Hiermee bedrijft Hermans een ‘ethiek van het spel’ en leverde hij een positieve 
bijdrage aan de maatschappij die ook volgens Huizinga een ‘spelgemeenschap’ behoort 
te zijn.155 Naar mijn idee is dit de ethiek van Hermans’ literatuur.

Anders dan de vele antihelden en polemische alter ego’s, treedt deze speler maar 
op enkele momenten op de voorgrond. Het zijn de gedramatiseerde vertellers in 
Hermans’ oeuvre, die als handlangers optreden van de geïmpliceerde auteur (als de 
speler). En ook de literaire stem, die in literaire essays en interviews spreekt namens 
en over de literatuur, neemt het op voor Hermans-als-speler. Zo ziet de auteur van 
het essay ‘Antipathieke romanpersonages’ (1960), opgenomen in Het sadistische uni-
versum, de hele menselijke leefwereld als een ‘spel’.156 ‘Ons leven is maar een spel of 
een komedie’, beklemtoont hij. Want zelfs ‘doden en doodgaan’ kunnen niet in alle 
‘ernst’ worden begrepen voor wat ze werkelijk zijn: voor de mens maken ze altijd al 
deel uit van het spel.157 Ja, zelfs de meest objectieve, neutrale natuurwetenschapper, 
beaamt Hermans daar, leeft hoe dan ook in een symbolische spelconstructie. Ook 
hij begeeft zich altijd al in een ‘mythische’ werkelijkheid. Hiervan mag hij nooit het 
‘mythische karakter’ uit het oog verliezen. Doet hij dat wel, dan vervalt ook hij in 
waanzin (‘paranoia’).158 

De stem van de speler is tevens in sommige interviews te beluisteren. Bijvoor-
beeld in een interview met Ben Bos in De Nieuwe Linie. In dat gesprek begon Her-
mans als de natuurwetenschapper, die alle cultuur terugbrengt tot natuurlijke fac-
toren.159 ‘Het diepzinnig leuteren over ons leven [filosofie] komt door te veel eten, 
door de welvaart.’160 Het duurt echter niet lang tot hij een opmerking van andere 
aard plaatst. Hermans zegt namelijk op een zeker moment dat de natuurwetenschap 
ook geen echt alternatief is voor de spelwerkelijkheid, maar er uiteindelijk ook on-
derdeel van is.

De Westerse mens denkt logisch. Hij kent de hanteerbare natuurwetten, die de chaos bemees-
teren.  Vóór die ordening leefde men als paarden, tijgers, mieren. Men leeft nu als de mens in 
de natuurwetenschappelijke ordening. Maar ook deze ordening is slechts een accident. Onze 
ordening verdwijnt in het niet tegen alles wat wij niet weten. Ja waarachtig, wat we ook doen, 

154  Ruiter & Smulders 2009, 26.
155  Huizinga 1938, 39.
156  vw 11, 9-272.
157  vw 11, 146.
158  vw 11, 147.
159  Janssen 1983, sn 19.
160  Bos 1965, sn 75.
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we zijn de eeuwig bedrogenen van het universum. Ook de natuurwetenschap zelf is chaos, 
waarvan wij het chaotische uit het oog verliezen.161

Als het gaat om objectieve kennis te verwerven, dan heeft de natuurwetenschap Her-
mans’ voorkeur. Dat spreekt voor zich. Maar evengoed, zegt hij in de gedaante van 
schrijver, volgt ook de natuurwetenschap een ongegronde, dus in de kern fictionele, 
spelmatige ordening die de oorspronkelijk ‘chaos’ verdringt. Natuurwetenschap is ook 
een taalspel, gemaakt van tekens, symbolen, die niet de werkelijkheid representeren 
zoals die in reële zin is, ook al zijn die tekens erop toegesneden om de buitenwereld op 
een zo consequent en consistent mogelijke manier te kunnen beschrijven. Op meer 
plaatsen werd dit standpunt door een gedramatiseerde auteur vertegenwoordigd. Bij-
voorbeeld in ‘Preambule’, een essayistisch verhaal dat voorafgaat aan de korte verha-
len in de verhalenbundel Paranoia (1953). De naamloze verteller brengt hier hetzelfde 
standpunt naar voren als Hermans in het zojuist geciteerde interview.

Voor de wetenschap houdt de taal op te bestaan. Zij denkt in nieuwe tekens, die overigens de 
taal niet vervangen, maar een aparte denkvorm uitmaken, de enige denkvorm die zekerheid 
oplevert, omdat de onzekerheid er bij afspraak uit verwijderd gehouden wordt, voor zover 
men daarin is geslaagd is.

De oude onzekerheden die het taaldenken heeft opgeleverd, blijven onverminderd in stand.
Onder deze omstandigheden kan het bestaan dat iemand zichzelf tegenkomt en niet her-

kent of een ander ontmoet en meent zichzelf te herkennen. Wat eensluidend vaststaat (de we-
tenschap) verliest voor de ziel iedere waarde en zij wendt zich ervan af. Zij kan er zich haar 
eigen onmisbaarheid niet meer bij voorstellen.

Alleen daarmee is het te verklaren dat de mens zich het grootste deel van zijn leven met 
het ongewisse, chaotische bezighoudt. Het maken van rekensommen is alleen voor zonder-
lingen een ontspanning. 

Zelfs zij die zich voor positivisten hielden, zijn er niet in geslaagd hun tijd uitsluitend met 
positieve dingen bezig te houden.162

Dit fragment brengt onwillekeurig de woorden van Huizinga in herinnering, die zei 
dat de mens met het ‘logisch doordenken der dingen’ nu eenmaal onvoldoende bevre-
digd wordt in zijn bestaan.163 En dit noopt de mens zich te vermeien in spelen. Niet 
alleen in het spel met rekensommen, maar ook in spelen die helemaal niet tot een ra-
tionele uitkomst leiden. Welbeschouwd gaat Hermans nog een stap verder dan Hui-
zinga. Want wanneer ook de natuurwetenschap een mythische ‘ordening’ is die bestaat 
uit ‘taal’ en ‘tekens’, dan vormt de natuurwetenschap ook niet meer de ‘ernstige’ uit-
zondering op de mythische komedie. Als de natuurwetenschap, die Hermans tot het 

161  Bos 1965, sn 75.
162  vw 7, 220.
163  Huizinga 1938, 245.
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enige domein van de ernst wilde rekenen, óók tot het spel behoort, dan moet worden 
geconcludeerd dat niets voor hem buiten het spel kon bestaan. 

Veel dichter dan de natuurwetenschappelijk georiënteerde polemist Hermans wil-
de toegeven in zijn strijd met geesteswetenschappers, kwam de literaire schrijver Her-
mans in de buurt van de structuralistische geesteswetenschappers van de ‘linguïstische 
wending’ in de mens- en cultuurwetenschappen.164 Deze structuralisten wilden niet 
vervallen in het geesteswetenschappelijke idealismen van weleer, maar geloofden ook 
niet dat de menselijke leefwereld zich zonder meer laat verklaren met behulp van een 
natuurwetenschappelijk kennismodel. Het grootste deel van de taal waarmee en waar-
in de mens zijn werkelijkheid beschrijft en beleeft, verwijst niet a priori naar de wer-
kelijkheid. Men kwam tot de vaststelling dat de woorden de dingen niet beschrijven, 
maar dat de woorden die onze geest uitmaken, een eigen voorstellingsrealiteit vormen, 
waarmee de menselijke leefwereld indirect orde en betekenis krijgt. Om te benadruk-
ken dat de mythes en voorstellingen een werkelijkheid op zichzelf vormen, spraken de 
Franse structuralisten van ‘betekenaars’ (signifiant, voorstelling, teken) die nooit a priori 
hun ‘betekenis’ (signifié, datgene wat die voorstelling afbeeldt, het betekende) in zich 
dragen. Alles krijgt pas betekenis door de bemiddeling van betekenaars. Umberto Eco 
meent dat het menselijke bewustzijn een ‘betekenisgevende keten’ van voorstellingen 
is.165 Roland Barthes schreef in Mythologies (1957) over ‘mythes’, voorstellingen die 
de dagelijkse werkelijkheid structureren.166 Lacan zegt dat de door taal gemedieerde 
menselijke leefwereld ‘gestructureerd is als een fictie’ en maakte gewag van een ‘sym-
bolische ketting’ ofwel een ‘spel van betekenaars’ dat al ver ‘voor de geboorte’ bestaat 
en zal blijven bestaan tot ver na ‘de dood’. Onze cultuur is volgens Lacan een talig uni-
versum waarin de geest van het individu gevangen zit als een ‘speelbal’.167 De schrij-
ver Hermans gaf dezelfde voorstelling van zaken in ‘Antipathieke romanpersonages’, 
in vrijwel dezelfde bewoordingen. Mensen leven in een voorstellingswereld die ons 
doorklieft ‘als een lint of als een stroom’ en ons scheidt van de reële werkelijkheid.168 
Het zijn ficties die onze ervaringen bespelen. Ergo: de ‘grens’ tussen de ‘werkelijke’ 
wereld (van de ernst) en de ‘mythische wereld’ (van het spel) is volgens Hermans ‘niet 
scherp’ te trekken.169

Sterker nog, wie, zoals sommige natuurwetenschappers, verwerpt dat hij onvermij-
delijk tot het spel behoort, gaat volgens Hermans ten onder aan waanvoorstellingen en 
dwanghandelingen.170 Dit opent een perspectief op het onbegrepen belang dat Her-

164  Rorty 1967 en zie ook: Kwant 1978b.
165  Eco 1991, 301.
166  Barthes laat zien dat pas in en door allerlei culturele praktijken als die van sport en spel betekenis gestalte 
krijgt: Barthes 2002.
167  Lacan 1966, 468 (Engelse vertaling: Lacan 2006, 392) en Lacan 1986, 21 (Engelse vertaling: Lacan 1992, 12).
168  vw 11, 148.
169  vw 11, 143.
170  vw 11, 145.
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mans min of meer ondanks zichzelf toekent aan de literatuur. Literatuur erkent maar 
‘één wereld’, de mythische wereld van het spel. En dat spel blijkt van de grootste ernst 
te zijn.171 De literatuur is namelijk het medium bij uitstek om deze ernst gestalte te 
geven. Het is aan de kunst, schreef Hermans, om een ‘onbeëindigbaar spel’ te organise-
ren; een spel dat nooit toekomt aan de destructieve waanvoorstelling dat het spel over 
en uit is.172 Hieruit vloeit meteen de kritische potentie voort die literatuur voor Her-
mans bezit. De literatuur poneert geen hogere, metafysische, of lagere, fysische werke-
lijkheid, maar toont de wereld als het spel daartussen waarvan de mens in zijn lust tot 
ernst voortdurend wil vergeten dat hij erin heeft te spelen. 

Van Hermans is vaak gezegd dat hij een ‘epistemologisch nihilisme’ en bijgevolg 
ook een ‘ethisch nihilisme’ predikt.173 Ik beweer het tegendeel. Hermans liet zien dat 
het spel de voorwaarde is van kennis en ethiek.  Voor Hermans was bij uitstek de lite-
ratuur in staat om kennis van het spel te bieden. Literatuur kon bovendien een mo-
derne vorm van ethiek brengen, die zich niet baseert op versleten noties van ‘goed’ en 
‘kwaad’. Literatuur motiveert een ethiek gebaseerd op de functionaliteit en disfunctio-
naliteit van spelhoudingen die men kan innemen binnen het spel waarvan we allemaal 
deel uitmaken. De schrijver laat zien hoezeer wij afhankelijk zijn van het spel, maar 
niet zonder te tonen dat het spel ook de vrije speelruimte moet bieden voor kritiek 
en protest, wil het spel niet alsnog vervallen in een dodelijke ernst. 

1.7 Benaderingswijze en opbouw

Geen spelbreker maar een speler, dat is de these die centraal staat in dit boek. De schrij-
ver Hermans is een speler, die met zijn romans en verhalen een literaire vorm van kri-
tiek bedreef waarvoor men tot nu toe geen oog heeft gehad, en die op allerlei manie-
ren inhaakt op het actuele denken over mens en maatschappij. Dit perspectief laat de 
ethische functie van zijn literatuur in de samenleving uit de verf komen. 

Om zicht te krijgen op het maatschappelijk belang van Hermans’ literatuur gebruik 
ik een literatuurwetenschappelijk perspectief geënt op twee benaderingen die gelden 
als elkaars tegenpolen binnen het veld van de cultuurwetenschap: esthetica én cultural 
studies. Esthetica staat voor het denken over de verbeelding en de waarde van kunst 
als kunst. De esthetica probeert de vinger te leggen op de bijzondere schoonheids-
ervaring die literatuur als kunstvoorstelling kan bieden, en die zich onderscheidt van 
ervaringen in andere culturele domeinen zoals ideologie, religie of de wetenschap.174 
De ‘cultural studies’-benadering laat diametraal daartegenover zien hoe literatuur al-

171  vw 11, 143.
172  vw 11, 137.
173  Zie bijvoorbeeld: Raat 2010, 156-158.
174  Zie voor een mooi overzicht van de esthetica: Vande Veire 2007.
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tijd deel uitmaakt van andere sociale spelmodellen die de realiteit vormen: van poli-
tiek en ideologie tot rechtspraak, zingeving en moraal. Ik sluit me volmondig aan bij 
de leidende gedachte van deze cultuurwetenschap, namelijk dat kunst en literatuur, 
politiek en psychologie, ontwikkelingen in de wetenschap, traditie, religiositeit, ethiek 
en zingeving, dagelijkse omgangsvormen, seksualiteit en gender geen ‘gescheiden we-
relden’ zijn, maar een ‘dynamisch geheel’ vormen, en maakt dat de literaire tekst niet 
zonder zijn context kan worden beschreven.175 Cultural studies en aanverwante bena-
deringen als ‘New Historicism’ en ideologiekritiek bleven lange tijd verscholen in de 
periferie van de naoorlogse neerlandistiek.176 Centraal in de Nederlandse letterkunde 
stond immers de status aparte (‘autonomie’) van literatuur. Het literaire werk moest 
gerekend tot het domein van het zuiver esthetische. De contextuele benadering roept 
immers de vrees op dat het kunstwerk wordt gereduceerd tot een discursief medium 
en daarmee louter als een doorgeefluik wordt gezien van politieke en morele bood-
schappen, een gevaar dat de cultuurfilosoof Maarten Doorman bij de cultural studies-
benadering vreest: 

Literatuurwetenschap, filosofie, sociale wetenschappen en academische maatschappijkritiek 
verenigden zich in de praktijk van cultural studies, waarin niet alleen de kunstenaar maar ook 
het kunstwerk uit het zicht begon te raken omdat het als voertuig van ideeën, maatschappij-
hervorming en academische metakritiek verdampte.177

Ook ik denk dat literatuur (als kunstvorm) alleen op maatschappelijke waarde kan 
worden geschat wanneer men de esthetische factor onderkent die literatuur in het 
spel brengt. De literaire schrijver is geen filosoof, socioloog, historicus, politicus of 
natuurwetenschapper en juist daarom kan hij/zij iets toevoegen. Maar wat de litera-
tuur toevoegt aan het sociale, kan alleen worden beschreven door de context erbij 
te betrekken. Daarom wil ik ook een bijdrage leveren aan de neerlandistische her-
waardering van cultural studies en de ‘cultural turn’ die thans gaande is, en ook aan-
sluiten bij wat wel ‘ethische wending’ in de literatuurwetenschap wordt genoemd.178 
In het speldenken vond ik een mogelijkheid esthetica en cultural studies te combi-
neren, waardoor de omissies van beide richtingen zoveel mogelijk kunnen worden 

175  Hanssen 2006, 210.
176  Zie Baetens & Verstraete 2002, Vaessens 2009, 225, Meijer 2013, Hanssen 2006, 210-211 en Heynders 2009.
177  Doorman 2004, 139.
178  Een goed voorbeeld van een onderzoek naar hoe Multatuli’s literatuur in verband kan worden gebracht 
met de ideologische context is de dissertatie De buik van de lezer (2008) door Saskia Pieterse. Léon Hanssen las 
Vasalis duidelijk vanuit een cultural studies-perspectief in Een misverstand om in te geloven (2007.  Verder valt te 
denken aan het onderzoek van neerlandici als Agnes Andeweg, Rosemarie Buikema, Maaike Meijer en Frans-
Willem Korsten. Zie over de ‘ethische wending’ in de literatuurwetenschappen, onder meer in gang gezet door 
Wayne Booth, Martha Nussbaum, Richard Rorty en Derek Attridge: Davis 2001. Zie ook: Dijk 2013, Ruiter & 
Smulders 2015 en de eerste dissertatie in het Nederlands taalgebied die aansluiting zoekt bij de ethische wen-
ding: Sergier 2012, over Frans Kellendonk.
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ondervangen, en we het werk van een moderne schrijver als Hermans kunnen be-
grijpen als een uniek esthetisch spel dat juist in die hoedanigheid maatschappijkri-
tische waarde en een ethische functie heeft. Met de beproefde methode van de in-
terdisciplinaire literatuurwetenschap, waarin narratologie en minitieuze analyse van 
de tekstuele details (‘close reading’) – in dit geval – in dienst wordt gesteld van het 
speldenken, wil ik een perspectief ontwikkelen op het maatschappelijke belang van 
Hermans’ artistieke productie. Ik zal zijn essays, verhalen, romans en zijn fotografie 
onder de loep nemen en deze bezien als een specifiek soort spel in het grote spel van 
ideologie en wetenschap.

Maar voordat ik daartoe overga, zal ik, in hoofdstuk twee, de academische recep-
tie van Hermans beschrijven. Hierin is vooral de notie van het modernisme bepalend 
geweest. Door de specifieke invulling die in de Hermans-literatuur aan het moder-
nismeconcept is gegeven, is volgens mij een te beperkt beeld ontstaan van het spel dat 
Hermans als literaire schrijver heeft gespeeld. Dat is het beeld van de modernistische 
schrijver als afzijdige figuur die moedwillig buitenspel staat, en geen mogelijkheden 
ziet om de werkelijkheid kritisch tegemoet te treden en een ethisch oordeel te vellen. 
Modernisten verhielden zich sceptisch tegenover de werkelijkheid. Als gevolg hiervan 
zou de boodschap van hun literatuur niet meer kunnen behelzen dan epistemologisch 
en ethisch nihilisme. De werkelijkheid is onkenbaar, dus valt er ook niet te oordelen 
over ‘waarheid’ of ‘leugen’, laat staan over ‘goed’ of ‘kwaad’.179 

Door Hermans’ werk op te vatten als een epistemologie en ethiek van het spel zie ik 
mogelijkheden om dit beeld bij te stellen, overigens zonder het centrale modernistische 
uitgangspunt van de ‘onkenbaarheid van de werkelijkheid’ helemaal ongedaan te wil-
len maken. Maar Hermans’ literatuur laat zien dat de onkenbaarheid niet automatisch 
voert tot epistemologisch en/of ethisch relativisme. Ook in een wereld die wordt gere-
guleerd door spelhoudingen en spelvormen die geen vaste grond kennen en een ‘indivi-
dueel hypothetisch ontwerp’ vormen (Raat), kan men over die spelhoudingen en spel-
vormen kritisch oordelen.180 Dat dit speldenken al besloten ligt in Hermans’ literatuur-
opvattingen, laat ik zien in hoofdstuk drie, het eerste interpretatieve hoofdstuk, waarin 
ik de vergelijking zoek tussen Hermans’ poëticale essayistiek en het speldenken dat ik 
destilleer uit de filosofie van psychiater-filosoof Jacques Lacan en filosoof Slavoj Žižek. 
Hun speltheorie overbrugt naar mijn idee de kloof tussen cultural studies en esthetica.181

Vervolgens concentreer ik mij op Hermans’ fictionele werk. In hoofdstuk vier 
bespreek ik een verhalend essay (‘Preambule’) in relatie met twee complexe verha-

179  Raat 2010, 156-157.
180  Raat 2010, 156.
181  Zie de inleidingen op cultural studies door Barker 2012 (pagina 97 e.v.) en Lewis 2008 (pagina 137-140) 
waarin Lacan een belangrijke plaats is toegekend. Zie ook het artikel over Lacan en cultural studies door Davis 
1991 en de cultural studies-toepassingen met behulp van Lacan in MacCannell 1986, MacCannell 1991, Paradis 
2007 en Vadolas 2009. Zie voor de Lacaniaanse esthetica Vande Veire 2007, 271-301.
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len uit de verhalenbundel Paranoia, ‘Het behouden huis’ en ‘Glas’. Het zijn verhalen 
die tot nu toe zijn geïnterpreteerd als hét voorbeeld van de totale onkenbaarheid 
van de werkelijkheid. Er zou in deze verhalen geen onderscheid meer te maken zijn 
tussen geestelijk gezond en waanzinnig. Evenmin tussen goed en kwaad: louter ‘het 
recht van de sterkste’ zou bepalend zijn voor wie het gelijk aan zijn zijde krijgt.182 
Ik wil laten zien dat de verhalen inzicht verschaffen in de werkelijkheid als spel. Het 
maakt deze verhalen niet minder subversief, maar toont juist dat ethiek berust op 
slechts een leeg spel, dat geen vaste grond kent, maar daarom dwingender is dan elk 
idealisme. 

In het vijfde hoofdstuk laat ik zien hoe Hermans’ spelfilosofie beslissend was in 
polemieken en debatten over ideologie en politiek die in zijn tijd actueel waren. Ik 
bespreek de roman Ik heb altijd gelijk (1951), beroemd en berucht geworden in de li-
teratuurgeschiedenis vanwege de rechtszaak die werd aangespannen tegen de auteur. 
Daarna richt ik me ook op de historische casuïstiek van de Tweede Wereldoorlog in-
zake de dubbelspion Christiaan – ‘King Kong’- Lindemans en de malafide jodenhel-
per Friedrich Weinreb. Meer dan dat Hermans als een onderzoeksreporter de uitein-
delijke waarheid omtrent deze personen wilde achterhalen, wees hij hen een plaats 
toe in de menselijke komedie.

In het zesde hoofdstuk kom ik terug bij wat de lakmoesproef voor de geloofwaar-
digheid van het spelperspectief kan heten: de natuurwetenschap. Zoals we gezien heb-
ben, speelt ‘science’ een grote rol in Hermans’ leven en wereldbeeld. De natuurweten-
schap speelt ook een belangrijke rol in zijn verhalen. In tegenstelling tot wat uiten-
treuren beweerd is, namelijk dat Hermans ook met zijn literaire verhalen een scherp 
onderscheid wilde maken tussen waarheid en fictie, ben ik van mening dat het spel-
denken in zijn werk een wetenschapskritiek behelst.183 Ik bespreek de roman Nooit 
meer slapen (1966) in relatie tot het motief van de fotografie. De camera was voor Her-
mans het medium bij uitstek om de concrete werkelijkheid haarscherp en vrijwel on-
bemiddeld te representeren. Het artistieke belang van zijn eigen fotografie en het in-
termediale verband tussen de fotografie en de literatuur worden echter pas begrijpe-
lijk vanuit het spelparadigma. De foto vormt de enigmatische kern waar het spel van 
de mens voortdurend omheen blijft cirkelen.

182  Raat 1985, 189.
183  Het standpunt dat Hermans via de literatuur de geest klaarstoomde voor de natuurwetenschappelijke en 
geologische blik op de werkelijkheid wordt bijvoorbeeld verwoord in: Vermeiren 1986, 106; Kusters 1999, Rui-
ter 2001, Havenaar 2003, 43 en 97 en Bruyn 2013.
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1.8 Verantwoording

Wat betreft de primaire literatuur die als het corpus van dit onderzoek geldt, een se-
lectie uit het oeuvre van Hermans, verwijs ik zoveel mogelijk naar de geannoteerde 
Volledige Werken, met vakkundige precisie bezorgd door de editeurs van het Huygens 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag en fraai uitgegeven door De 
Bezige Bij. Sinds 2005 is ongeveer de helft verschenen van de Volledige Werken-reeks, 
die in de nabije toekomst 24 banden omvat (vw 1-24). De nawoorden van de Volle-
dige Werken ontsluiten bovendien een schat aan informatie betreffende het correspon-
dentiearchief van Hermans, aanwezig in het Letterkundig Museum in Den Haag. Te-
vens heb ik ter ondersteuning van mijn interpretaties geprofiteerd van de tweedelige 
biografie van Willem Otterspeer (2013, 2015). Ik kreeg overigens zelf de toestemming 
van de erven Hermans en het Willem Frederik Hermans Instituut (wfhi) om corres-
pondentie op te sporen uit het correspondentiearchief, dat niet publiekelijk toegan-
kelijk is. Daarnaast heb ik ‘ondersteunend bewijs’ uit de vele geschreven interviews 
die Hermans toestond, niet ongebruikt gelaten. De meest interessante interviews zijn 
door Frans A. Janssen verzameld in de handzame en gemakkelijk raadpleegbare inter-
viewbundel Scheppend nihilisme. Wanneer het betreffende interview hier te vinden is, 
wordt naar de pagina’s verwezen in de laatste en uitgebreide druk van Scheppend nihi-
lisme (sn). Citaten uit een vreemde taal heb in het Nederlands geciteerd, tenzij anders 
aangegeven met gebruik van een bestaande vertaling. Wanneer er geen Nederlandse 
vertaling beschikbaar is maar wel een Engelse, verwijs ik vanwege de vaak betere be-
schikbaarheid en hanteerbaarheid ook naar de vindplaats in die editie. 



2 Splendid Isolation
Moderniteit, modernisme en de ‘onmogelijkheid’  

van ethiek en engagement
 

Zo goed als voor de oudste dichtkunst is voor de modernste kunst 
een zeker esoterisme onontbeerlijk. Het eist een spelgemeenschap, 
die zich in haar mysterie verschanst.1

Johan Huizinga

2.1 Literaire privéspelletjes

Een nieuwe interpretatie van Hermans’ schrijverschap dwingt het eendimensionale 
beeld van Hermans als een nihilistische feitenpositivist te herzien. Maar er staat meer 
op het spel. Want ook noopt het alternatieve leesvoorstel dat zich in dit boek ont-
vouwt tot een aanpassing van de beeldvorming betreffende het engagement van Her-
mans’ literaire schrijverschap.

Bewust maar vaker nog onbewust heeft de neerlandistiek Hermans gecanoniseerd 
onder de noemer van het ‘exclusief modernisme’. Ook mij lijkt het onjuist om Her-
mans los te denken van deze vorm van het modernisme in de literatuur. Wat ik echter 
niet wil overnemen, is de voorstelling van de moderne schrijver als een moedwillige 
buitenstaander, iets wat vaak als een noodzakelijke consequentie wordt gezien van dit 
perspectief. Zo luidt ook Huizinga’s kritiek op de modernistische kunstenaar: deze 
verschanst zich in een volstrekt particulier spel binnen de omheinde kunstwereld, de 
‘tovercirkel’ die welhaast sektarische, ‘esoterische’ vormen aanneemt en slechts toegan-
kelijk is voor een beperkt aantal ingewijden.2 Het modernistische privéspel lijkt geen 
maatschappelijke werkelijkheid te beschrijven, laat staan dat het een morele en kriti-
sche positie tegenover die werkelijkheid inneemt. 

Ik wil dit amorele en antimaatschappelijke element in het exclusief modernisme 
loswrikken. Maar voordat ik toe kom aan een herijking van de modernistische poë-
tica (in het derde hoofdstuk), is het goed om rekenschap te geven van wat het moder-

1 Huizinga 1938, 234.
2 Huizinga 1938, 48, 106 en 234; Huizinga 1933, 5.
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nisme hier betekent, en hoe dat zijn uitwerking heeft gehad in de beschouwing over 
Hermans’ schrijverschap.

2.2 Kleine mentaliteitsgeschiedenis van het modernisme:  
de crisis in epistemologie en ethiek

‘Modernisme’ wordt in de kunst- en literatuurgeschiedenis meestal gezien als de cul-
turele en artistieke breuk met het ‘realisme’ en ‘symbolisme’ in de kunst van de ne-
gentiende eeuw.3 Prototypisch modernistische kunstenaars en schrijvers verbeeldden 
niet meer primair een vooraf gegeven werkelijkheid, maar eerder een vreemde en ver-
vreemdende werkelijkheid. De artistieke doelstelling was niet meer om een bestaande, 
fysische ervaringswerkelijkheid te representeren (zoals de stromingen van het realisme 
en naturalisme beoogden). Ook wilde de modernist geen – net zo goed vooraf gege-
ven – metafysische, transcendente wereld meer representeren (symbolisme).4 De mo-
dernist presenteert bij voorkeur een fictionele constructie, een verbeelde realiteit. Het 
is niet zelden een realiteit van ‘vrij zwevende betekenaars’ (raadselachtige voorstellin-
gen, van hun betekenis losgezongen tekens), die zich niet zonder meer laten herlei-
den tot een conventionele ‘betekenis’ die gelegen is in een of andere fysische of me-
tafysische realiteit.5 

Er doen, zoals neerlandicus Anthony Mertens terecht stelt, allerlei ‘verschillende 
versies’ de ronde van hoe en waarom de modernistische literatuur ontstond. Maar wat 
veel cultuur- en literatuurinterpreten met elkaar delen, zegt Mertens, is dat ze het 
verband leggen tussen het modernisme en wat wel de ‘crisis van de betekenis’ is ge-
noemd.6 Die betekeniscrisis is op haar beurt pas begrijpelijk voor te stellen als een ef-
fect van wat cultuur- en literatuurhistorici de ‘moderniteit’ plegen te noemen.7 Ruiter 

3 Over het modernisme is veel geschreven. Ik noem enkele belangrijke overzichtsstudies: Bradbury & Mc-
Farlane 1976, Childs 2000, Schwartz 1985, Eysteinsson 1990 en Nicholls 1995. Zie ook voor een overzicht van 
literatuur: Korsten 2002, 324-325.
4 Fokkema & Ibsch 1984, 43-44.
5 Zoals Bradbury en McFarlane stellen dat modernistische auteurs een eigen stempel op het werk drukken 
in een ‘once-and-for-all creation, subsisting less for its referential than its autotelic constituents, the order and 
rhythm made for itself and submerged by itself.’ Bradbury & McFarlane 1976, 29. Modernisme legt het primaat 
bij de fictie en de verbeelding en niet bij een materiële realiteit of bij een metafysische (transcendente) realiteit, 
maar bij het ‘symbool’ zonder dat dit symbool een hogere werkelijkheid representeert. Een zekere transcen-
dentie wordt puur gelegd in de ‘linguistische energie’ van het woord zelf: ‘Reality is not a material given, and 
nor is it a positivistic historical sequence. The act of fictionality thus becomes the crucial act of imagining; and 
Modernism thus tends to have to do with the intersection of an apocalyptic and modern time, and a timeless 
and transcendent symbol or a node of pure linguistic energy.’ Bradbury & McFarlane 1976, 50. Zie in dit kader 
ook: Miller 1999, 17 en Van Alphen 2007, 339.
6 Mertens 1991, 18.
7 Mertens verwijst bijvoorbeeld naar Barthes en Steiner. Zie: Mertens 1991, 18; Barthes 1970 en Steiner 1990.
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en Smulders definiëren de moderniteit als het ‘netto-effect van elkaar versterkende en 
tegenstrevende intenties’, waarmee in rap tempo werd gebroken met het traditione-
le wereldbeeld.8 Na de ingrijpende moderniseringsperiode die volgde op de Verlich-
ting, gekenmerkt door secularisatie en rationalisering, kwam daarbovenop nog eens de 
periode van industrialisatie en nivellering. In de negentiende eeuw brak het hoogtij 
aan van verstedelijking, toenemende mobiliteit, schaalvergroting en stijging van wel-
vaarts- en opleidingsniveau. Nieuwe waarden van objectiviteit en efficiency namen 
de plaats in van traditionele waarden en normen gestoeld op rangen en standen, reli-
gie en volksgeloof.9

Die ontwikkeling kon worden opgevat als een vooruitgang, maar tegelijkertijd ken-
de deze volgens veel denkers een schaduwzijde van sociaal-culturele ontworteling en 
het verlies aan zin en betekenis. De socioloog Max Weber sprak in 1919 van ‘de ontto-
vering van de wereld’.10 Die onttovering ondermijnde volgens Weber de ervaring dat 
men in een betekenisvolle relatie met de buitenwereld stond. Hij beaamde overigens 
dat de moderne natuurwetenschap meer comfort schiep op allerlei gebied. Toch waar-
schuwde hij ervoor dat natuurwetenschap en de zakelijke, moderne cultuur teveel ge-
preoccupeerd waren door het ‘puur praktische’. De mens koestert volgens Weber een 
verlangen naar veel meer dan wat nuttig is. Weber erkende dat de natuurwetenschap 
de werkelijkheid succesvol kan beschrijven en beheersen door middel van ‘kunstma-
tige abstracties’.11 Maar dat geeft het individu nog geen bevredigend antwoord op de 
vraag wie of wat zijn plaats is of moet zijn in de wereld. De warme deken van de ver-
trouwde cultuur werd in de negentiende eeuw resoluut afgeworpen. Daarvoor in de 
plaats kwam een koele geesteshouding van ‘gedesillusioneerd realisme’, zoals de so-
cioloog Karl Mannheim stelde.12 Het is een wereldbeschouwing die niet gemakkelijk 
voorziet in een bezield verband tussen de mens en zijn wereld. 

De betekeniscrisis had dan ook niet zozeer betrekking op de betekenisgeving van 
de buitenwereld (de dingenwereld kon immers via de natuurwetenschap uitermate ef-
fectief worden beschreven), maar des te meer op de binnenwereld van de mens als 
schouwend en denkend wezen, in filosofische terminologie als ‘subject’. Het subject, 
het zelf, ervoer dat het steeds meer los kwam te staan van de wereld, de ander. Hoe 
meer ‘zelfbewust’ de mens werd in het wetenschappelijke denken en waarnemen, zo 
demonstreerde ook de socioloog Norbert Elias, hoe meer hij zichzelf ervoer vanuit 
een ‘grotere distantie’ tot diezelfde wereld. Modernisering gaf het gevoel een gevange-
ne te zijn in de ‘kooi’ van de kunstmatige abstracties. Elias sprak van de onbehaaglijke 

8  Ruiter & Smulders 1996, 14-15.
9  Ruiter & Smulders 1996, 14-15. Zie ook Bank & Buuren 2000 voor de periode van modernisering rond 
1900 in Nederland.
10  Weber 2012, 20. Zie ook hierover met betrekking tot de avantgarde in Lethen 1994, 65-66.
11  Weber 2012, 20-21.
12  Mannheim 1984, 214 en Lethen 1994, 64-65. Zie ook: Lethen 1992 en Lethen 2009.
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moderne zelfervaring van de ‘homo clausus’, de geïsoleerde mens, die het ontbreekt 
aan een betekenisvol verband.13

De betekeniscrisis van de moderniteit kan als oorzaak worden genomen van het 
ontstaan van het modernisme in de kunst en literatuur.14 Wellicht vinden we een 
van de eerste sporen van dit modernisme bij de schrijver Heinrich von Kleist (1777-
1811).  Van de vele auteurs met wie de breuk tussen traditioneel en modern kan wor-
den geïllustreerd, te denken valt ook aan schrijvers als Goethe, Poe of Baudelaire, sta ik 
wat langer stil bij Kleist, deels omdat hij een directe inspiratiebron was voor Hermans,15 
maar vooral omdat zijn schrijverschap samenvalt met een cruciaal moment in de tot-
standkoming van het modernisme in de cultuur. De jonge Kleist studeerde aan de uni-
versiteit van Berlijn. Aanvankelijk had hij de in zwang geraakte verwetenschappelijking 
van het wereldbeeld omarmd. Het rationalisme functioneerde voor hem als een nieuw 
geloof, waaraan hij een door hemzelf opgesteld ‘levensplan’ (‘Lebensplan’) had verbon-
den. Hield hij zich strikt aan zijn op rationalisering gebaseerde leerstellingen, dan zou 
hem dat in de toekomst, zo luidde zijn hooggestemde verwachting, leiden naar het 
genotvolle moment waarop de wereld zich in volledige transparantie zou openbaren.16 

Kleist kon zich vooralsnog optrekken aan het idee dat de in crisis verkerende wereld 
natuurwetenschappelijk geordend kon worden. Het was de periode van de Napoleon-
tische oorlogen, waaraan hij deelnam als korporaal en luitenant in het Pruisische leger. 
Na vervulling van zijn rol als soldaat hervatte hij zijn studie. Kleist schreef zich in aan 
de universiteit van Frankfurt. Wederom koos hij voor de natuurwetenschap, ditmaal 
aangevuld met filosofie. Hoewel alles erop leek dat hij een carrière als natuurweten-
schapper tegemoet ging, kwam er plotsklaps een eind aan zijn optimisme.  Volgens de 
latere interpreten had dit alles van doen met zijn confrontatie met het denken van de 
filosoof Immanuel Kant (1724-1804). Kant had in de Kritiek van de zuivere rede (Kritik 
der reinen Vernunft, 1781) gesteld dat de mens weliswaar de wereld kan ordenen door 
bemiddeling van de rede, maar benadrukte daarbij dat de rede nooit samenvalt met de 
buitenwereld die de mens wil begrijpen. De buitenwereld, de ware gedaante van het 
‘object’ zoals dat buiten het denkende en waarnemende ‘subject’ bestaat, blijft uitein-
delijk altijd onbekend en vreemd. Hoe het is gesteld met ‘het object op zich’ (‘Ding an 
Sich’), schreef Kant, ‘blijft ons volstrekt onbekend’: ‘Zelfs als we onze aanschouwingen 
tot de hoogste graad van duidelijkheid konden brengen, zouden we daardoor de aard 
van de objecten op zichzelf niet naderbij brengen.’17

Voor Kant was het vooral een kwestie van inzicht om te beseffen dat de binnenwe-
reld van de mens nooit toegang heeft tot het Ding an Sich. Het was de logische gevolg-

13  Elias 1995, Deel ii, 386-387.
14  Vgl. Baer 2000, 1-8 en Van Alphen 2007.
15  ’s Gravesande 1952, sn 37.
16  Thorwart 2004, 115.
17  Kant 2004, 137.
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trekking uit het mathematische denken van Isaac Newton. Deze stelde dat de essentie 
der dingen nooit te vatten valt, want alleen de alziende God reikt tot ware kennis. De 
mens kan wel kennis vergaren, maar deze is eindig. Reden waarom de mens zich te-
vreden moet stellen met het beschrijven van hoe de dingen zich aan hem voordeden, 
namelijk als oppervlakteverschijnselen, zoals de valbeweging van een appel. Door-
dringen tot de essentie of het wezen der dingen, dat kan de mens nu eenmaal nooit, 
en daarom is hij met handen en voeten gebonden aan zijn subjectiviteit.18 Voor Kleist 
echter betekende de doorgevoerde ‘subjectieve wending’ niet minder dan een ont-
luistering. In maart 1801 moet de kennismaking met Kant hebben geleid tot wat wel 
Kleists ‘Kantiaanse crisis’ is genoemd.19 Van de weeromstuit geloofde Kleist niet meer 
in zijn positivistische levensplan. Hij stortte zich volledig op het schrijven van litera-
tuur. Zijn personages zou hij vormgeven als een soort marionetten, zoals ook beschre-
ven in zijn beroemde essay ‘Over het marionettentheater’ (1810). Hun schetsmatige, 
radicaal oppervlakkige karakter maakt ze vooral esthetisch van aard en verhindert dat 
we ze kunnen zien als rationele wezens.20 De wereld kent geen betekenisvolle diepte 
maar slechts artificiële oppervlakte, zo lijkt Kleists onderliggende boodschap te luiden. 
De subjectieve wending betekende voor hem echter niet alleen een epistemologische 
crisis die de reikwijdte van het menselijke kenvermogen ernstig relativeerde. Het sloeg 
ook het fundament onder de ethiek vandaan. 

Voor wie de wereld niet kent, wordt het al helemaal moeilijk om een antwoord te 
geven op de vraag hoe we ‘goed’ kunnen handelen om die orde te vervolmaken. Het 
is het kantiaanse subject immers niet gegeven ‘buiten zijn subjectiviteit’ te treden, zegt 
ook filosoof Arie Leijen, en dat maakt het onmogelijk ‘een inzicht te krijgen in een 
volmaakt objectieve orde, waar we de wetten kunnen vinden die we zouden moeten 
onderhouden.’21 Tot aan de subjectieve wending kon men zich nog beroepen op een 
essentialistische of substantiële ethiek, die teruggaat tot Plato en Aristoteles. Plato ging 
uit van de visie dat de metafysische ideeënwereld prijsgaf hoe de wereld er in zijn vol-
ledig gerealiseerde essentie uitziet, wat ook meteen aanknopingspunten bood voor 
hoe te handelen om die wereld te helpen realiseren. Anders dan Plato keek Aristote-
les niet zozeer naar de metafysische wereld, maar naar de fysische, zintuiglijke werke-
lijkheid. Maar hij meende wel dat die werkelijkheid zich liet kennen in een dieper-
liggende systematiek van een kosmologische orde. En wie dan een rationele en dus 
ethische houding aanneemt, voegt zich als het ware als een schakeltje in die zijnsorde 

18  Bowie 1990 en De Kesel 2002, 75. Deze ‘mathematisering van het wereldbeeld’ door Newton, waarbij de 
zoektocht naar een ‘essentie’ werd vervangen door het nauwkeurig meten van de oppervlaktekenmerken der 
dingen, werd onder meer centraal gesteld door Alexandre Koyré: Koyré 1957 en Koyré 1968.
19  Scott 1947 en Philips 2007. 
20  Althans voor wie denken opvat als zelfbewust ordenen van de werkelijkheid, zoals Kant. Andere manieren 
van meer ‘affectief ’ denken, te vinden bij bijvoorbeeld Deleuze, kunnen een ander beeld van Kleist geven. Zie: 
Kaiser 2011. 
21  Leijen 2004, 102.



2.2  kleine mentaliteitsgeschiedenis van het modernisme 53

en werkt eraan mee deze te vervolmaken tot zijn harmonieuze essentie. In de eeuwen 
die hierop volgden, werd de ethiek niet fundamenteel anders. Eerder ging het om tal-
rijke variaties op het duo uit de Klassieke Oudheid. Het christendom wees als Plato 
naar het hogere om het goede na te streven. De vroege verlichtingsdenkers van het 
empirisme en materialisme (Bacon, Hume, Hobbes) baseerden hun ethiek dan weer 
op Aristoteles’ zintuiglijke werkelijkheid van de natuur. Maar met Kant werden zowel 
de hoofdwegen als de sluiproutes naar de essentie, de werkelijkheid in zijn meest vol-
maakte vorm en daarom geldend als ultiem moreel kompas, definitief geblokkeerd.22

Dat betekende voor Kant overigens niet dat de ethiek onmogelijk was geworden. 
Integendeel, volgens hem maakt de breuk tussen subject en object de mens bij uitstek 
een rationeel en dus ethisch wezen.23 Immers, wanneer we niet zouden aannemen dat 
we als subject los staan van de wereld, genieten we geen ‘vrijheid’ tegenover die wereld 
en dan kunnen we niet anders dan ons erbij neerleggen dat we een slaaf zijn van de 
natuurwetten, van onze natuurlijke impulsen, begeertes en de omstandigheden.24 Een 
ethische houding, zo stelde hij in de Kritiek van de praktische rede (Kritik der praktischen 
Vernunft, 1788), impliceert dat we ons niet verschuilen achter externe (of zoals Kant 
het noemt: ‘pathologische’) invloeden, maar dat we vanuit onze ongebondenheid, dus 
vanuit onze vrijheid, ervoor kiezen om onszelf subjectieve spelregels (‘maximes’) op 
te leggen.25 Kant waakt er met opzet voor een verdere invulling en inhoud te geven 
aan deze spelregels, want dan zou hij toch weer pretenderen iets van de essentie af 
te weten, en dat zou de vrijheid en dus de moraliteit ondermijnen. We zien dus een 
wending van een inhoudelijke, essentialistische ethiek naar een puur ‘formele’, sub-
jectieve ethiek.26 Of, in de woorden van Charles Taylor, de ethiek wordt ‘procedureel’ 
in plaats van ‘substantieel’: 

Ik noem een opvatting over de rede substantieel wanneer we de rationaliteit van personen 
of hun gedachten en gevoelens in substantiële termen beoordelen. Dit betekent dat het cri-
terium voor rationaliteit is dat je het bij het juist eind hebt. Plato is een dergelijke mening 
toegedaan. […] Daarentegen wordt dit verband bij een procedurele opvatting over de rede 
verbroken. De rationaliteit van een persoon of van zijn denken wordt beoordeeld op basis 
van zijn denkwijze, en niet in de eerste plaats op basis van de substantiële juistheid van het 
resultaat daarvan. […] 

De praktische rede werd door de klassieke denkers in substantiële zin opgevat. Rationeel 
zijn betekende een juiste visie hebben, of, in het geval van de phronèsis van Aristoteles, een 

22  Neill 2011, 1-11 en Ruiter & Smulders 2009, 13-17.
23  Kant 2004. Zie ook Guyer 2005.
24  Kant 2004, 484: ‘En hier zien we meteen hoe de gangbare, maar bedrieglijke vooronderstelling dat de ver-
schijningen absolute realiteit zouden hebben, haar schadelijke invloed uitoefent en de rede in verwarring brengt. 
Want als verschijningen dingen op zichzelf zijn, is de vrijheid niet te redden.’ 
25  Kant 2006. Zie ook Leijen 2004, 104.
26  Leijen 2004, 104.
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nauwkeurig vermogen tot moreel onderscheid. Maar zodra we een besef of een visie van het 
goede terzijde schuiven en het irrelevant achten voor het het morele denken, moet onze op-
vatting van de praktische rede procedureel zijn.27

Taylor wijst echter ook meteen op een van de ’verbijsterende hiaten’ in de procedu-
rele ethiek: deze geeft geen enkele substantiële invulling van de wet, dat wil zeggen 
geen enkel ‘achtergrondinzicht’ van ‘hoe we rationeel moeten bepalen wat we beho-
ren te doen’.28 Kant zag dit probleem overigens ook al en probeerde de critici voor te 
zijn die ongetwijfeld zouden gaan beweren dat zo’n subjectieve procedure de vrijheid 
geeft om willekeurig wat tot morele wet te verheffen, en te kiezen voor spelregels die 
zelfverrijking en ander amoreel gedrag in de hand werken. Daarom beargumenteer-
de hij dat een spelregel moet voldoen aan de basiswet van de welbekende ‘categori-
sche imperatief ’: ‘Handel zo dat de maxime van je wil altijd tegelijk als principe van 
algemene wetgeving kan zijn.’29 Laat de spelregel, met andere woorden, niet bestaan 
voor eigen gewin, maar het algemeen belang. Dat we nooit helemaal loskomen van 
onze materiële behoeften en aardse geneugten, dat realiseerde Kant zich terdege, maar 
wie zich zoveel mogelijk aan deze formele regel leerde te committeren, stelde hij ‘het 
hoogste goed’ in het vooruitzicht.30 En die ‘ideale wereld’ was ook voor hem nog God, 
de schepper die volstrekte autonomie en vrijheid belichaamde.31 Dit ultiem Goede 
kon vanzelfsprekend alleen worden geponeerd als een hypothetische mogelijkheid, en 
bleef in materiële zin ein Unbekanntes, een onbepaald object. De essentie van de mo-
rele wet moest worden gevonden in niets anders dan de eerbied (‘Achtung’) voor de 
rationele, formele regel op zichzelf.32

De grote vraag die al bij zijn tijdgenoten opdoemde, was of Kants oplossing voor 
de ethiek van na de subjectieve wending wel toereikend was. Zijn critici vroegen zich 
af of dit abstracte formalisme mensen kon motiveren tot zedelijk handelen.33 En kun-
stenaars zagen kans om een wel heel eigen invulling te geven aan de categorische im-
peratief.  Verschillende filosofen zagen bijvoorbeeld in het literaire werk van Markies 
de Sade (1740-1814) een radicale invulling van de Kantiaanse ethiek. Sades universum 
dat gereguleerd wordt door sadistische spelregels, representeert geen anarchistische 
werkelijkheid, maar vormt de uiterste consequentie van Kants categorische impera-
tief.  Volgens de Frankfurter Schule-filosofen Max Horkheimer en Theodor W. Ador-
no liet Sade zien wat het betekent wanneer het subject zich houdt aan Kants eis van 

27  Taylor 2009, 141.
28  Taylor 2009, 143.
29  Kant 2006, 72.
30  Kant 2006, 157 e.v.
31  Kant 2006, 180-181 en Leijen 2004, 116-117.
32  Kant 2006, 119 e.v. en Taylor 2009, 152.
33  In het ‘Ten geleide’ bij de Nederlandse vertaling van Kritik der praktischen Vernunft bespreken de vertalers Ja-
bik Veenbaas en Willem Visser de Kant-critici Herman Andreas Pistorius en Gottlob August Tittel: Kant 2006, 13.
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‘verstand zonder de leiding van een ander’.34 De sadist roept een wet in het leven die 
lijnrecht indruist tegen alle zogenaamd ‘pathologische’ eisen van het leven, en daarmee 
schept hij een wet van dood en verderf. In het essay ‘Kant avec Sade’ kwam Jacques 
Lacan – die later meer uitgebreid aan bod komt – met een soortgelijke intepretatie 
van Kants formele ethiek: bij gebrek aan zin en betekenis, vindt de sadist zijn zin des 
levens in de wet zelf, die rücksichtslos ten uitvoer wordt gebracht en uiteindelijk leidt 
tot destructie van de ander en uiteindelijk ook van het subject zelf.35 En ook bij Kleist 
zien we dat Kants ethiek een perverse uitwerking krijgt. De literatuurwetenschap-
per Galili Shahar wees daar bijvoorbeeld op in een opstel met ondertitel ‘Kant with 
Kleist’.36 Wanneer de werkelijkheid onkenbaar is, dan is elke invulling van de formele 
wet geoorloofd. Bekend is dat Kleist na zijn kennismaking met Kant opteerde voor 
een alternatief ‘levensplan’. Dat ‘allernieuwste opvoedingsplan’ gebiedt zonder enige 
vorm van zelfbehoud te genieten: ‘In onzindelijkheid en slordigheid, in kijflust, twist-
zucht en laster zal mijn vrouw lesgeven’, schreef Kleist aangaande zijn nieuwe, puur 
esthetische opvoedingsplan, om zelf de leermeester te worden in ‘losbandigheid, spe-
len, drinken, luiheid en vraatzucht’.37 

Kleist, die overigens een jaar later zelfmoord pleegde samen met zijn terminaal zie-
ke vriendin Henriette Vogel, verzinnebeeldde de betekeniscrisis die gepaard ging met 
het intreden van de moderniteit. Dat alle houvast zoek is met alleen natuurweten-
schappelijke abstracties en een ontzielde, formele wet, vond ook Friedrich Nietzsche, 
die ongeveer een halve eeuw later het toneel betrad: ‘Wij opereren met louter dingen 
die niet bestaan, met lijnen, vlakken, lichamen, atomen, deelbare tijd, deelbare ruimte 
–, hoe zou een verklaring ook maar mogelijk zijn, als we eerst alles tot een beeld ma-
ken, tot ons beeld!’38 Hij beargumenteerde niet dat de natuurwetenschap geen waarde 
heeft, maar waarschuwde voor de modieuze trend die voorspiegelde dat de natuur-
wetenschap kon voorzien in een nieuwe zin en betekenis van het bestaan. De weten-
schap is slechts een handig ‘middel’ om tot pragmatische kennis te komen, meer niet.39 
Wie daar anders over dacht, moest volgens de Duitse filosoof wel teleurgesteld raken. 
Nietzsche constateerde in De vrolijke wetenschap (Die fröhliche Wissenschaft, 1882) dat de 
moderne rationele mens, met zijn ‘lantaarn’ der Verlichting in de hand, overmoedig 
zijn God had gedood en begraven, terwijl alleen die God garant stond voor een bete-
kenisvolle plek van de mens in het universum.40 De ‘lege ruimte’ die overbleef bleek 

34  Horkheimer & Adorno 1987, 101.
35  Zie: Lacan 1966, 765-790. Engelse vertaling: Lacan 2006, 645-667. Het essay is bijzonder complex en het 
voert hier te ver om het in zijn finesses te bespreken.  Voor een instructieve interpretatie verwijs ik naar: Lauw-
aert 2014, 137-170.
36  Shahar 2011.
37  Kleist 2009, 314.
38  Nietzsche 2005, 123-124.
39  Nietzsche 2005, 129.
40  Nietzsche 2005, 130.
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echter zo goed als onleefbaar voor de mens. ‘Is het niet kouder geworden? Is het niet 
voortdurend nacht en steeds meer nacht in aantocht? […] Hoe moeten wij ons troos-
ten, wij moordenaars aller moordenaars?’41 Voor Nietzsche was de beroemde ‘dood 
van God’ niet zozeer een heldhaftige afrekening geweest met een mythisch Opperwe-
zen. Nietzsche koesterde argwaan tegenover het christendom en de kerk als instituut, 
zie bijvoorbeeld De Antichrist (1888). Maar hij betoogde ook dat de ware reden voor de 
betekeniscrisis die men met de moord op God over zich had afgeroepen, erin bestond 
dat men nog niet had nagedacht over een adequate plaatsvervanging. God bood voor-
heen de garantie dat de taal van de binnenwereld van de mens een bezield verband 
aanging met de taal van de buitenwereld. Want simpelweg alles was volgens het christe-
lijke denken uit één en hetzelfde ‘Woord’ geschapen, zoals evangelist Johannes dat had 
gezegd: ‘In het begin was het Woord en het Woord was God’.42 Mens én wereld zijn 
door God geschapen in de woorden die een door God begiftigde, betekenisvolle keten 
vormden. Het zinvolle verband voorzag ook meteen in een morele code: ‘goed’ is wat 
de orde voorschreef, en ‘slecht’ wat die orde perverteerde en te buiten ging. Maar met 
de dood van God was de knoop die mens en wereld bij elkaar hield, voorgoed ont-
rafeld, en was ook de morele orde uiteengevallen. De enige oplossing die Nietzsche 
zag, was zelf actief zin en betekenis te creëren. Pas wanneer een nieuwe God wordt 
gevonden in een creatieve herder als Zarathoestra (Also sprach Zarathustra, 1883-1885), 
zou de mensheid er volgens Nietzsche in slagen om een bezield verband te hervinden. 

De drie ‘meesters van de argwaan’ Nietzsche, Marx en Freud verklaarden niet alleen 
de buitenwereld onkenbaar, zoals Kant, maar trokken zelfs de autonomie van het sub-
ject in twijfel.43 Nietzsche muntte de term ‘mnemotechniek’: de sociaalmaatschappe-
lijke en massapsychologische procedures van opvoeding en dril, waarmee de burger-
lijke maatschappij allerlei ‘idee-fixen’ inprent in het geheugen.44 De persoonlijkheid 
ontstaat uit een serie van waanvoorstellingen, die hem fixeren tot een schuldbewuste, 
gehoorzame en dus onvrije burger. Marx beschreef in Het Kapitaal (Das Kapital, 1867) 
dat de moderne mens gereduceerd wordt tot een loonslaaf, die als rat in een molen-
tje blijft bewegen ten gunste van het grote productieproces.45 Freud concludeerde dat 
het bewustzijn gestuurd wordt door een onbewust verlangen naar lust en achtte dit 
verlangen bepalend voor de zogenaamd bewuste beslissingen die we nemen. Het ver-
langen leidt bijvoorbeeld tot verering van charismatische leidersfiguren die het subject 
– onbewust – de verlangde lustbevrediging voorspiegelen.46 

41  Nietzsche 2005, 130.
42  Bijbel 2004, 1475. 
43  Ricoeur 1977, 32-33. 
44  Nietzsche 2005, 51.
45  Marx 2010 en Richel 1983.
46  Zie bijvoorbeeld Freuds essays ‘De toekomst van een illusie’ (Freud w 4, 337-345), ‘Het onbehagen in de 
cultuur’ (Freud w 9, 456-532) en ‘Massapsychologie en Ik-analyse’ (Freud w 8, 227-292).
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Kortom, Nietzsche, Marx en Freud stelden dat de bewuste binnenwereld (het den-
kende subject) niet alleen geen greep heeft op de buitenwereld (object), maar boven-
dien onbewust gestuurd wordt door die buitenwereld (het eigen lichaam, de natuur 
en de sociaal-culturele en economische processen). Het subject is met andere woorden 
geen ‘baas in eigen huis’ (Freud), geen onverdeeld en in zichzelf berustend individu, 
maar een ‘dividu’ (Nietzsche), een ‘gespletene’ tussen wat bewust wordt gedacht en de 
sociale en natuurlijke systemen waardoor hij onbewust wordt bestuurd.47 Volgens de 
socioloog Georg Simmel maakte vooral de urbanisatie deze ideeën actueel. Het indi-
vidu in de metropool raakt ontheemd, omdat de zakelijke cultuur hem als consument 
reduceert tot een abstract getal in de massa.48 Maar de betekeniscrisis drong volgens 
historici pas echt door tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918.49 De massale 
oorlogsvoering had het aanzien van een machtsspel waar geen individu nog controle 
over had. De mens was de speelbal van de onbevattelijk geworden buitenwereld. Maar 
de weg terug naar een traditioneel verleden was voorgoed afgesloten. Hoe dan nog 
zin en betekenis te vinden? Hoe dan nog ‘inzicht’ krijgen in een ‘volmaakte objec-
tieve orde’ waarin de wet is te vinden die we kunnen onderhouden?50 Net als Nietz-
sche verwachtte een groot deel van de intellectuele voorhoede dat de redding moest 
komen van de verbeelding door de kunst en literatuur. En het was de avantgarde die 
koortsachtig op zoek ging naar manieren om de kantiaanse breuk te slechten met be-
hulp van de verbeelding. 

Cultuurhistoricus Peter Gay heeft laten zien dat allerlei kunstenaars en literaire 
schrijvers in de periode rondom de Eerste Wereldoorlog in het reine proberen te ko-
men met wereldbeschouwingen als die van Nietzsche, Marx en Freud.51 Volgens Drij-
koningen en Fontijn is het scala van avantgardebewegingen dat opkwam tijdens het 
interbellum te begrijpen als een meervoudige poging om een ‘Nieuwe Orde’ te vin-
den: een nieuw bezield verband voor een goddeloze tijd, een nieuwe essentie van de 
wereld, met daaraan verbonden nieuwe ethische codes, hoe permissief die codes ook 
konden zijn. Die doelstelling blijkt expliciet uit de manifesten van deze bewegingen.52 
De futuristen zagen dat de technologie de essentie uitmaakte van de moderne tijd en 
bepleitten daarom een totale overgave aan de technologie. De surrealisten vonden hun 
waarheid in het onbewuste en streefden naar een panseksuele bevrijding van het on-
bewuste. Dadaïsten namen de totale wanorde voor lief als de laatste orde om nog in te 

47  Freuds meest beroemde leerstelling van de mens die geen ‘baas in eigen huis is’, is vindbaar in: Freud w 7, 
449. Nietzsche spreekt van een ‘dividuum’ in Menselijk, al te menselijk, aforisme 57: Nietzsche 2000.
48  Simmel 1971.
49  Vgl. Keizer & Tates 2004, 14, 78, 255, 347-348, 369-370 en Braeckman 2001.
50  Leijen 2004, 102.
51  Gay 2007. 
52  Zie de verzameling manifesten van de verschillende avantgardestromingen in: Drijkoningen en Fontijn 
1982. Zie ook de studie Goedegebuure 1981 over Marsman: Op zoek naar een bezield verband en Bork & Laan 
2010.
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kunnen geloven, en proclameerden dat de mens zijn nieuwe lotsbestemming vond in 
de chaos. De Nieuwe Zakelijkheid zag heil in totale aanpassing aan de zakelijke mo-
derne cultuur.53 Uit de obsessie met een nieuwe essentie en een daaraan verbonden 
ethiek spreekt het engagement van dit avantgardistische modernisme.54 Milan Kun-
dera verwoordde het zo: 

De avant-garde […] was bezeten van de ambitie in harmonie te zijn met de toekomst. De 
kunstenaars van de avant-garde schiepen werken die weliswaar moedig, moeilijk, provocerend 
en uitgefloten waren, maar ze schiepen deze in de zekerheid dat ‘de geest van de tijd’ met hen 
was en dat deze hen morgen gelijk zou geven.55

Maar dit gold niet voor alle modernistische kunstenaars en het is juist die groep van 
‘exclusief modernisten’ die overblijft die Hermans het beste lijkt te typeren.

2.3 Willem Frederik Hermans’ receptiegeschiedenis als exclusief modernist

Literatuurhistorici zijn het er wel over eens dat de zojuist besproken ‘avantgarde’ (Re-
nato Poggioli56), ook wel aangeduid als ‘historische avantgarde’ omdat het specifiek 
gaat om kunststromingen die opkwamen in het begin van de twintigste eeuw (Peter 
Bürger57), in staat is om een substantieel aantal modernistische bewegingen (zoals fu-
turisme, dadaïsme, constructivisme en surrealisme) met elkaar in verband te brengen. 
Maar volgens literatuurwetenschapper Matei Calinescu vertoont de avantgarde ook 
een opvallende blinde vlek voor Europese auteurs als Proust, Joyce, Kafka en Mann, 
die in dezelfde periode actief waren. Dat waren eenlingen die in hun literatuur wel 
degelijk reflecteerden op de moderniteit, maar veel minder vijandig stonden tegen-
over de traditie, minder radicaal waren in hun vormvernieuwing, en zich moeilijk la-
ten beschrijven met een term uit de oorlogsvoering (avantgarde is immers benaming 
voor de voorhoede in het leger), omdat ze niet geneigd waren tot groepsvorming die 
moest leiden tot een totale omverwerping en esthetisering van de bestaande werke-
lijkheid. ‘Deze auteurs hebben inderdaad nauwelijks iets of niets gemeen met typische 
avantgarde-bewegingen als futurisme, dadaïsme of surrealisme.’58 Vandaar dat hij een 
‘onderscheid’ noodzakelijk vindt tussen het modernismeconcept en de dominante 
subgroep daarbinnen van de avantgarde. 

53  Zie over deze aanpassingsleer van de Nieuwe Zakelijkheid: Lethen 1994.
54  Poggioli 1968, Hewitt 1993 en Vaessens 2013, 286.
55  Kundera 1987, 22.
56  Poggioli 1968.
57  Bürger 1974.
58  Calinescu 1987, 140.  Vertaling dr.
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Ook de neerlandistiek koos voor dit onderscheid en beschouwt de avantgarde 
doorgaans als een belangrijke subgroep binnen het bredere modernisme, waarin ook 
andere groepen zijn aan te wijzen.59 Om de genoemde eenlingen te duiden als een 
aparte subgroep binnen het modernisme, naast en tegenover de avantgardisten, hebben 
neerlandici verschillende termen gemunt, zoals ‘gematigd modernisme’, ‘intellectu-
eel modernisme’ of meestal ‘exclusief modernisme’.60 Deze termen gaan terug op het 
specifieke modernismebegrip dat uitgewerkt is door literatuurhistorici Douwe Fok-
kema en Elrud Ibsch.61 In hun standaardwerk Het Modernisme in de Europese Letterkunde 
(1984) beschrijven zij een aantal schrijvers uit de periode 1900-1940 die zich eveneens 
bewust blijken te zijn van de breuk tussen subject en object, maar die niet geloven in 
een nieuwe universeel geldende invulling van die leegte, zoals de avantgarde voor ogen 
stond. Fokkema en Ibsch doelen inderdaad op auteurs als Joyce, Proust, Woolf, Gide, 
Musil, Svevo en Mann, die in verband worden gebracht met de Nederlandse schrijvers 
als Ter Braak, Du Perron en Van Bruggen. In hun werk leggen zij volgens Fokkema en 
Ibsch de nadruk op de noties ‘bewustzijn’, ‘waarneming’ en ‘onthechting’.62 Vanuit de 
opvatting dat de moderne breuk tussen binnenwereld en buitenwereld onophefbaar 
is, ziet de modernistische eenling zich genoopt om een eigen, subjectieve, hoogstper-
soonlijke wereld op te bouwen. Fokkema en Ibsch:

Centrum van het Modernistische semantische universum is het individuele bewustzijn, dat 
zich zo min mogelijk door invloeden van buiten laat imponeren en zich tegenover de bui-
tenwereld gereserveerd opstelt, om vanuit een zo onafhankelijk mogelijke uitgangspositie de 
wereld te observeren.63

De exclusief modernistische poëtica is dus in hoge mate gekoppeld aan het subject dat 
tegenover de vreemde buitenwereld kwam te staan.  Volgens Ernst van Alphen bouwt 
de modernist een literaire cocon om zich heen, als een ‘wapenende’ tegenreactie op de 
‘overweldigende bedreigingen van de moderniteit’.64 Ook Georg Lukács stelde eerder 
al in zijn Theorie van de roman (Theorie des Romans, 1920) dat modernistische schrijvers 
zoals Franz Kafka ‘de autarkie van de subjectiviteit’ als ‘een wanhopige vorm van zelf-
verdediging’ voerden ‘tegenover een wereld die als uitzichtloos en vernederend’ moet 

59  Fontijn & Polak 1986, Berg & Dorleijn 2002, 5 en Beekman 2010. 
60  Fontijn & Polak 1986 en Bel 2015, 675-681.
61  Fokkema & Ibsch 1984, Ibsch 1991, Stralen 1996, 44; Vaessens 1998, 4-23; Baetens 2003, Bel 2003, Goud 
2003, Bax 2007, 285; Mathijsen 2009, 9; en Postma 2007, 151. De neerlandistiek spreekt ook wel van ‘gematigd 
modernisme’ of ‘ intellectueel modernisme’, wat op hetzelfde neerkomt als ‘exclusief modernisme’. Het was 
A.L. Sötemann die in een Engelstalig artikel de term ‘non-spectacular modernism’ heeft gemunt: Sötemann 
1976.
62  Fokkema & Ibsch 1984, 45.
63  Fokkema & Ibsch 1984, 45.
64  Alphen 2007, 345.
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worden beschouwd.65 Nu is er veel voor te zeggen dat Hermans veel gemeen heeft met 
deze modernistische aftakking. Hij verafschuwde grote idealen en morele codes. Buiten 
de natuurwetenschap, waarvan hij net als de exclusief modernisten dacht dat deze maar 
heel ‘gedeeltelijk en tijdelijk’ in staat is om het bestaan in universele termen te ordenen, 
zag Hermans de fictie als enige mogelijkheid om orde te scheppen. Hij opteerde voor 
een literaire ‘persoonlijke mythologie’ of ‘hoogst persoonlijke orde’, die geen univer-
sele blauwdruk voor zingeving in het collectief van de gemeenschap kon realiseren.66

Hoewel Hermans niet tot de door Fokkema en Ibsch beschreven generatie van ex-
clusief modernisten werd gerekend, is het wel zo dat de Hermansiaanse poëtica gebruikt 
wordt om het exclusief modernisme achteraf te duiden. Zo resoneert in de manier 
waarop Sander Bax op het exclusief modernisme terugblikt, onmiskenbaar de Herman-
siaanse poëtica van de literatuur als hoogst persoonlijke ordening van de werkelijkheid:

De modernistische auteurs beschouwen de wereld als onkenbaar en proberen daarin via li-
teratuur een hoogstpersoonlijke eenheid te scheppen. In veel modernistische teksten komen 
we een hoofdpersoon tegen die op een subjectieve manier zijn leven probeert te ordenen.67

Bovendien hebben veel interpreten Hermans beschreven als een nazaat van het ex-
clusief modernisme. Soms expliciet, vaker nog impliciet. Frans A. Janssen bevestigt de 
exclusief modernistische classificatie in zijn essaybundel Bedriegers en bedrogenen (1980) 
bijvoorbeeld impliciet, wanneer hij stelt dat in Hermans’ romanwereld ‘alles orde, zin 
en functie heeft met het doel de chaos en de zinloosheid van de situatie van de mens te 
tonen’.68 Van dezelfde strekking is de bijdrage van Wilbert Smulders en Willem Glau-
demans in het Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige literatuur: 

Hermans gaat ervan uit dat de mens de werkelijkheid die hem omringt en waarvan hij deel 
uitmaakt, niet kan kennen. De realiteit is te complex, te dubbelzinnig en in wezen chaotisch. 
Waarheid bestaat niet. Niets kan met zekerheid bekend zijn (voor de verworvenheden van 
de exacte wetenschappen maakt Hermans een uitzondering). Met dit idee kan men echter 
niet leven. Om zichzelf in stand te houden schept ieder mens een beeld van de werkelijk-
heid waaraan hij zijn zekerheid ontleent. […]. Dit zelfgeschapen beeld van de werkelijkheid 
is echter, volgens Hermans, een mythe – al zullen weinigen dit (uit zelfbehoud) toegeven – 
want het schept orde en legt verbanden waar deze er in de chaotische werkelijkheid niet zijn. 
Aangezien elk mens behept is met zo’n mythisch werkelijkheidsbeeld zal het contact met 
andere mensen vrijwel altijd aanleiding geven tot misverstand, onbegrip, meningsverschillen, 
wantrouwen, misleiding (moedwillig of niet) en bedrog.69

65  Lukács 1973, 123.
66  Vgl. vw 11, 134, 138 en 126 en Fokkema & Ibsch 1984, 45. Fokkema en Ibsch schrijven dat de (exclusief) 
modernisten de wetenschap niet ‘afwijzen’, maar ‘de classificatie en het determinisme’ en de almachtspretentie 
van de natuurwetenschap wantrouwen.
67  Bax 2007, 286.
68  Janssen 1980, 115.
69  Glaudemans & Smulders 1983-1998, 10. 
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In zijn proefschrift over de poëtica van Hermans, De mythe van het tweede hoofd 
(1990), presenteert Glaudemans een soortgelijke visie.  Via de literatuur beoogde Her-
mans een ‘tweede hoofd’ te scheppen, van waaruit hij de ‘onberekenbaarheid van het 
onbewuste’ in artistieke zin kon temmen. Alleen de literatuur als persoonlijke mytho-
logie maakte het mogelijk om de freudiaanse en nietzscheaanse ‘chaos van het onder-
bewuste’ te kunnen ‘overzien en overmeesteren’.70 Glaudemans:

De mythe van het tweede hoofd is een poging te ontsnappen aan de chaos van het eerste 
hoofd, het is het verlangen de veranderlijkheid van de tijd te kunnen overmeesteren, een ij-
zeren geheugen te bezitten dat niets vergeet, en met het denken de werkelijkheid te kunnen 
doorgronden, het is de wens compleet bewaard te blijven.71

Die wensdroom kan het verband tussen mens en wereld echter niet herstellen, hoe-
zeer Hermans ook verwoede pogingen deed om de wereld te beschrijven/represen-
teren (de mimetische poëtica), anderen te beïnvloeden (de pragmatische poëtica) en 
zijn romantische temperament en innerlijke gevoelsleven te tonen (de expressieve of 
personalistische poëtica).72 Het medium waarmee de schrijver dit alles tot stand brengt 
blijft ‘een kunstmatige en in wezen onbestaanbare constructie, en daarom een [per-
soonlijke] mythe’ van wat zich eigenlijk maar niet in taal laat vastleggen.73

Raat brengt Hermans in zijn Hermans-studie Literatuur als noodzaak (2010) expli-
ciet in verband met het exclusief modernismebegrip van Fokkema en Ibsch, iets wat 
in het verlengde ligt van zijn dissertatie uit 1985, De vervalste wereld van Willem Frede-
rik Hermans.74 Hierin beschreef Raat Hermans’ verhalenbundel Paranoia (1953) als een 
literair universum dat de onkenbaarheid van de werkelijkheid uitbeeldt. De schrijver 
voert waanzinnige protagonisten op die hoogst particuliere wanen scheppen om de 
werkelijkheid te begrijpen. ‘Het hoeft langzamerhand geen betoog meer’, zegt Raat, 
‘dat het werk van Hermans is doordesemd van epistemologische twijfel, om geen 
krachtiger term – bijvoorbeeld nihilisme – te bezigen’.75 De scepsis tegenover elke 
poging om de chaotische buitenwereld te begrijpen, lijkt sterk op de ‘modernistische 
twijfel’, zoals die is beschreven door Fokkema en Ibsch.76 De wijsgerige bevestiging 
hiervan biedt Baudoin Yans’ filosofisch georiënteerde dissertatie De God Bedrogen Be-
drogen de God (1993). Yans beschrijft de verwantschap van Hermans met typisch mo-

70  Glaudemans 1990, 353.
71  Glaudemans 1990, 351.
72  Deze standaardpoëtica’s, waarbij de ‘autonomistische poëtica’ (kunst representeert alleen zichzelf/ l’art pour 
l’art) nog niet is genoemd, vinden we terug in Abrams 1953. Het poëticaonderzoek is vooral door Sötemann 
en Van den Akker in Nederland geïntroduceerd: Sötemann 1985 en Van den Akker 1985.
73  Glaudemans 1990, 243.
74  Raat 2010, 155-160.
75  Raat 2010, 157.
76  Raat 2010, 156-157. Nota bene: Raat verwijst ook naar Mertens die Hermans onderbrengt bij het ‘episte-
mologisch nihilisme’ dat zo kenmerkend is voor de exclusief modernisten: Mertens 1988, 148. 



62 2 splendid isolation

dernistische inspiratiebronnen als Schopenhauer, Freud, Nietzsche en Wittgenstein. 
Ook vanuit het perspectief van Yans spreekt een modernistisch, tragisch wereldbeeld, 
namelijk dat van de onmachtige bedrogene, die wordt bespeeld door de verraderlijke 
buitenwereld.77 

De polemiekenbundel Mandarijnen op zwavelzuur (1964) lijkt in strijd te zijn met 
Hermans’ kwalificatie als exclusief modernist. De zelfverzekerdheid die de schrijver 
daar etaleert, lijkt te vloeken met de modernistische (zelf)twijfel en daaruit voortko-
mende ‘gereserveerde’ instelling van de exclusief modernisten. Maar ook Hermans’ 
polemiek zal uiteindelijk vooral het typisch exclusief modernistische wereldbeeld be-
vestigen.78 Smulders stelt bijvoorbeeld dat Hermans ook met de voor hem zo ken-
merkende retorische agressiviteit het idee van de onkenbaarheid juist onderstreept in 
Mandarijnen:

Dat in de werkelijkheid vrijheid een illusie is, is een gegeven, aldus Hermans. Iedereen is op 
alle mogelijke manieren met handen en voeten gebonden, afhankelijk en onmachtig. Maar 
wie erin slaagt dat illusoire genadeloos te verbeelden, weet zich als het ware aan zijn eigen 
onvrijheid te onttrekken.79

Ook Hermans’ polemiek schept dus een persoonlijke mythologie en hij bleef daarmee 
vooral het wantrouwende subject tegenover de wereld.

2.4 Hermans’ exclusief modernisme tegenover surrealisme,  
existentialisme, postmodernisme en realisme

Hermans kan ook vruchtbaar in verband gebracht worden met kunststromingen als 
het surrealisme, het existentialisme, het postmodernisme en zelfs het realisme. Toch 
wringt de vergelijking met deze stromingen ook op het cruciale punt van het moder-
nistische subjectivisme. Ik loop ze een voor een langs.

1  Al in zijn eerste poëticale teksten spreekt Hermans zijn affiniteit uit met het ‘sur-
realisme’ en wat hij de ‘irrationele fantasten’ in de literatuur noemt. Hieronder 
schaart hij auteurs als Kafka, Bordewijk en Vestdijk. Deze surrealistische of ma-
gisch realistische schrijvers slaat hij hoger aan dan de ‘rationele realisten’ Du Per-
ron, Greshoff en Hoornik.80 De affiniteit met het surrealisme blijkt ook uit het 
plan om samen met Paul Rodenko een tijdschrift over literatuur en psychologie 
op te richten: De draad van Ariadne. Door onenigheid tussen Hermans en de an-
dere redactieleden kwam het tijdschrift niet van de grond, maar het voornemen 

77  Yans 1993.
78  Fokkema & Ibsch 1984, 24 en 34.
79  Smulders 2009, 125. Zie ook: Smulders 2000.
80  Hermans 1945 en Hermans 1946. Zie ook: Janssen 1980, 9-16.
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om een tijdschrift op te richten waarin surrealisme en psychoanalyse centraal 
staan, stemde Hermans aanvankelijk uitermate positief.81 Daarnaast refereerde 
Hermans veel aan surrealistische kunstenaars als Giorgio De Chirico en Salva-
dor Dali.82 En samen met andere schrijvers van de jaren ’50, zoals Mulisch maar 
ook de Vlamingen Boon en Claus, peilde Hermans volgens Bart Vervaeck inder-
daad naar ‘niet-realistische dimensies’ zoals die van ‘de droom’ en ‘het onbewus-
te’.83 Niet alleen Hermans’ literatuur en essayistiek kennen veel surrealistische 
elementen, zegt Van Alphen, maar ook zijn fotografie en collages zijn sterk sur-
realistisch gekleurd.84 Psychoanalytisch geïnspireerde interpreten als Michel Du-
puis en Huug Kaleis wezen bovendien op het overduidelijk surreële gehalte van 
Hermans’ teksten.85 

    Toch stuit het surrealistische perspectief op problemen. Raat erkent de ‘surre-
alistische inslag’ bij Hermans, maar schaart hem niet bij de avantgardistische re-
volutie die het surrealisme nastreefde.86 Volgens Raat gebruikte Hermans tal van 
surrealistische elementen om de modernistische problematiek van het epistemo-
logisch nihilisme reliëf te geven.87 Hermans had geen affiniteit met het avant-
gardistische surrealisme dat een nieuwe zin en betekenis vond in het onbewus-
te, zegt ook Dupuis.  Voor Hermans wees de woordmagie van het surrealisme 
er slechts op dat elke poging een diepere realiteit te verbeelden, leidt tot ‘groter 
wanbegrip’ en ‘ironie’.88

2  Het onderworpen zijn aan de mythische werkelijkheid, en daarmee de onmo-
gelijkheid om autonoom tot handelen te komen, maakt dat ook het existentia-
lisme niet voor de hand ligt. Anbeek, Glaudemans en Yans brengen Hermans in 
verband met Jean-Paul Sartre.89 Inderdaad gaf Hermans al vroeg blijk van een 
grote interesse in het existentialistische gedachtegoed. In Amsterdam bezocht hij 
bijvoorbeeld de lezing van Simone de Beauvoir, een van de boegbeelden van het 
existentialisme en de levenspartner van Sartre. Hermans werd na afloop zelfs aan 
haar voorgesteld.90 Hij nam vervolgens ook een abonnement op het existentia-

81  Euvel voor Hermans was voornamelijk het communisme van redactielid en psychoanalyticus Leo Hornstra 
en de naar Hermans’ smaak veel te positieve houding van de vader van Rodenko tegenover de Sovjet-Unie. 
Een en ander was uitgelopen op een ruzie tijdens een huisfeestje bij de Rodenko’s thuis. Zie: Hilberdink 2000, 
164-171 en Hilberdink 1998.
82  Raat 2010, 150-155.
83  Vervaeck 2003.
84  Alphen 1993.
85  Zie: Dupuis 1976, Dupuis 1985, Heerden 2005, Kaleis 1987, Kaleis 1989 en Kaleis 2008.
86  Raat 2010, 147.
87  Raat 2010, 152-155.
88  Dupuis 1984, 286.
89  Anbeek 1984, Glaudemans 1990, vooral 54-57 en 81-89 en Yans 1992, 333-401 en 402-456. 
90  Glaudemans 1990, 54.
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listische tijdschrift Les Temps Modernes.91 Het existentialisme komt volgens Her-
mans neer op het nachtmerrieachtige idee dat we in een ‘droom’ leven die de 
toegang tot de werkelijkheid verspert. Het maakt dat er voor de mens geen ‘nor-
men’ bestaan om onderscheid te maken tussen waarheid en fictie.92 Het bewust-
zijn van de mens is daarom voor Hermans net als voor Sartre niet meer dan een 
‘Niets’, een ‘gat in het zijn’, dat opgevuld wordt met voorstellingen.93 Tot zover 
strookt het existentialisme volledig met de premissen van het exclusief moder-
nisme en er bestaat dan ook grote verwantschap tussen deze geestesstromingen.94 
Maar op een cruciaal punt wijkt het existentialisme ervan af. En dat is meteen 
ook het punt waarop Hermans volledig afhaakt van het existentialisme. 

    Behalve dat het modieuze van het existentialisme hem stoorde, formuleerde 
Hermans ook een inhoudelijk bezwaar.95 In zijn essay ‘Kardinaal Pölätüo’, op-
genomen in Het sadistische universum ii (1970), stelde Hermans dat hij kon mee-
gaan in het existentialisme, behalve in wat voor Sartre een kapitale notie was: de 
‘vrijheid’. Anders dan ‘veel redelijker existentialistischer begrippen’ zoals ‘engage-
ment’ en ‘mauvaise foi’, aldus Hermans, was het idee van vrijheid voor hem ‘on-
bestaanbaar’.96 Sartre was vanuit zijn negatieve filosofie dat het menselijk subject 
niet meer dan een ‘niets’ of een ‘leemte’ is, alsnog tot de positieve conclusie geko-
men dat de mens juist vanuit zijn leegte autonoom, zelfbewust en actief de vrij-
heid kan nemen om te kiezen voor een bepaalde identiteit. Deze humanistische 
opvatting kwam duidelijk naar voren in Sartres pamflet Het existentialisme is een 
humanisme (L’existentialisme est un humanisme, 1946).97 Hermans achtte juist deze 
opvatting van vrijheid een waanidee.  Volgens hem ontbeert de mens de moge-
lijkheid om doelbewust vanuit de leegte te kiezen voor een identiteit die deze 
leegte opvult. Nog voordat we absoluut ‘vrij’ kunnen kiezen, zei Hermans, is onze 
negativiteit al ingevuld en bepaald: door erfelijkheid en het sociale milieu, door 
tradities, door eeuwenoude wetten en magische sentimenten.98 Deze gedachte 
spoort met het exclusief modernisme, dat weliswaar verwantschap vertoont met 
het existentialisme, maar niet het vertrouwen deelt in een bewuste keuze voor een 
alternatief Sartreaans ‘project’. Een dergelijke blauwdruk is gedoemd om spaak te 
lopen, aldus Hermans. Louter in de illusie die de literatuur als hoogst persoonlijke 
mythe biedt, kan men, zij het slechts in schijn, aan die onvrijheid ontsnappen.99

91  Otterspeer 2013, 444.
92  Hermans geciteerd in Glaudemans 1990, 56. 
93  Vgl. Glaudemans 1990, 56 en Otterspeer 2013, 445. 
94  Zoals ook bevestigd door Stralen 1990 en Stralen 1996.
95  Glaudemans 1990, 56-57.
96  vw 11, 545.
97  Sartre 1946.
98  vw 11, 542 en 545.
99  Zie over het verschil tussen exclusief modernisme en existentialisme: Stralen 1996, 44-45. Tegen deze ach-
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3  Er is ook gewezen op Hermans’ verwantschap met het postmodernisme. Hermans’ 
meest experimentele roman getiteld De God Denkbaar Denkbaar de God (1956), en 
ook het vervolg hierop getiteld Het evangelie van O. Dapper Dapper (1973), gaven 
aanleiding om in Hermans een voorloper van het ‘postmodernisme’ in de litera-
tuur te zien.100 Het postmodernisme wordt dan opgevat als radicalisering van het 
modernisme. In de postmoderne literatuur is niet alleen een eenduidige waar-
heid onvindbaar, ook is er geen sprake meer van een centrale instantie die in staat 
is om de chaos van de buitenwereld een mythische ordening op te leggen. Dat 
wordt volgens Frans Ruiter bijvoorbeeld gedemonstreerd in de roman De God 
Denkbaar Denkbaar de God. In dit verhaal is niet alleen geen realiteit meer te her-
kennen, maar is het zelfs niet meer mogelijk om een mythisch ordenend prin-
cipe te lokaliseren. In een postmodern ‘taaluniversum’ van ‘betekenisassociaties’ is 
de desoriëntatie totaal.101 Er is zelfs geen ‘bewustzijn’ meer dat ‘heer en meester’ 
is over de taal, want werkelijk alles, inclusief het bewustzijn, behoort tot dezelfde 
kluwen van taal.102 Toch lijkt de kwalificatie ‘postmodern’ maar voor een beperkt 
aantal werken van Hermans te gelden. Daarom beweert Van Alphen dat Hermans 
eerder dan een postmodernist toch vooral als ‘een rechtgeaarde modernist’ moet 
worden beschouwd: ‘Zijn nadruk op de hoogst persoonlijke, subjectieve status van 
de ordening waar een roman uit bestaat, wijst op verwantschap met modernisti-
sche auteurs als Virginia Woolf, Marcel Proust, Robert Musil en Thomas Mann.’103

4  Ten slotte kan niet miskend worden dat veel van Hermans’ verhalen met het re-
alisme verwant zijn. Bekend is dat Hermans via het personage Richard Simmil-
lion veel prijsgaf van zijn autobiografie. Daar heeft Martien de Jong op gewe-
zen.104 Anderen, zoals Ronald Havenaar, Ewoud Kieft, Willem Otterspeer en Ido 
Weijers, lieten zien dat Hermans in zijn literatuur heeft gereflecteerd op zijn per-
soonlijke leven, de Tweede Wereldoorlog en de sociaal-maatschappelijke context 
van de naoorlogse periode van wederopbouw en verzuiling.105 Een verhaal als 
‘Het behouden huis’ kan bijvoorbeeld gelezen worden als een kritisch commen-
taar op de behoudzuchtige jaren ’50, zoals de titel van Weijers’ dissertatie Terug 
naar het behouden huis (1991) suggereert. Weijers beschrijft hoe de door toenma-

tergrond kan duidelijk worden waarom Hermans zich moeilijk laat verenigen met Sartre, zoals opgemerkt door 
Martien de Jong: Jong 1986, 82.
100  Ruiter 1989. Hermans wordt, zij het wat lapidair, ook door anderen in verband gebracht met het postmo-
dernisme: Fokkema 1984, 48 en Mertens 1988, 148-150. In de literatuurgeschiedenis Bork en Laan 2010 wordt 
Hermans eveneens ondergebracht in het hoofdstuk over postmodernisme, zie hierin 244-253. Zie ook voor de 
overweging bij deze auteurs door Raat 2010, 158-160.
101  Ruiter 1989, 62. 
102  Ruiter 1989, 60.
103  Alphen 1995, 200.
104  Vgl. Hermans 2008, Jong 1986 en Jong 2006.
105  Havenaar 2003, Kieft 2012, Otterspeer 2010, Otterspeer 2013, Otterspeer 2015 en Weijers 1991.
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lige critici waaronder Hans Gomperts als ‘landerig’ (naargeestig, lamlendig) be-
schreven groep schrijvers Blaman, Reve en Hermans de schaduwzijde vormde 
van het wederopbouwoptimisme van na de oorlog. Met dit ‘ontluisterende rea-
lisme’ lieten zij een ‘tegentoon’ horen.106 Ton Anbeeks Geschiedenis van de litera-
tuur en Ruiter en Smulders’ Literatuur en moderniteit plaatsen Hermans eveneens 
respectievelijk in een naoorlogse sfeer van ‘de levensleer van de Hongerwinter’ 
en ‘grondeloos cultuurpessimisme’.107 

    Al deze interpreten lezen Hermans’ proza als een vorm van sociaal realisme. Zij 
wijzen er daarmee terecht op dat Hermans’ literaire werken nooit puur subjec-
tivistisch van aard zijn, en altijd de mens en zijn wereld beschrijven. Maar door 
het probleem van het subjectieve bewustzijn te negeren, missen ze een belangrijk 
punt, namelijk de vraag hoe het mogelijk is dat een schrijver als Hermans iets over 
de werkelijkheid kan beweren, terwijl hij zich tegelijkertijd in zijn binnenwereld 
opsluit. Wie de prioriteit legt bij Hermans’ modernistische poëtica, lijkt moeilijk 
anders te kunnen denken dan dat zijn realisme vooral een ‘kunstgreep’ was, zoals 
Raat zegt, om ‘korte metten’ te maken met alle bestaande voorstellingen waarmee 
de mens zijn wereld in epistemologische en ethische termen ‘op orde tracht te 
brengen’.108 Vanuit deze versie van het exclusief modernistische perspectief wordt 
Hermans opnieuw voorgesteld als de spelbreker, die alles om zich heen afbreekt 
en zichzelf terugtrekt binnen de omheining van de hoogstpersoonlijke mytholo-
gie. Ik betwijfel of dit beeld wel adequaat is om Hermans’ schrijverschap te duiden.

2.5 Exclusief modernisme en de crisis van de cultuur- en 
maatschappijkritiek

Hermans was niet gekant tegen engagement, hoezeer hij zich ook ergerde aan het 
modieuze van het existentialistische en marxistische engagement dat populair was 
toen hij zijn entree in de Nederlandse literatuur maakte. In het essay ‘Pionier in een 
vacuüm’ stelde hij dat de door hem zeer gewaardeerde Multatuli nu juist van belang 
was omdat hij een ‘maatschappelijke kracht’ vertegenwoordigde.109 Hermans bena-
drukte bovendien dat de schrijver de mens en de wereld ‘beschrijft’ en ‘beoordeelt’.110 
En hij gaf ook gevolg aan deze woorden door zich in allerlei publieke discussies te 
mengen, zoals het debat over collaboratie en verzet in de nasleep van de Tweede We-
reldoorlog, waarin controversiële figuren zoals Weinreb en Lindemans een hoofdrol 

106  Weijers 1991, 9 en Vervaeck 2003. Zie ook: Gompers 1955 en Anbeek 1986.
107  Vgl. Anbeek 1999, 185-188 en Ruiter en Smulders 1996, 280-285.
108  Raat 2010, 156-158  
109  Hermans 1950, 27.
110  vw 11, 131.
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vertolkten. Met zijn polemiek liet Hermans zich kennen als de exclusief modernisti-
sche kunstenaar met haar op de tanden. Het blijft echter een gerechtvaardigde vraag 
hoe serieus we het engagement van een exclusief modernist kunnen nemen. Moeten 
we Hermans’ literaire cultuur- en maatschappijkritiek niet vooral wantrouwen, aan-
gezien het beschrijvende en beoordelende karakter ervan zich moeilijk laat verenigen 
met de epistemologische en ethische twijfel en het nihilisme van de modernisten? Ik 
denk niet dat we de geëngageerde modernist schizofrenie hoeven te verwijten, maar 
eerder dat we ons perspectief moeten aanpassen om deze schrijver beter te begrijpen.

Fokkema en Ibsch voedden al het beeld dat het voor een exclusief modernist vrijwel 
onmogelijk is om zich te committeren aan een oordeel over mens en maatschappij: ‘De 
Modernist engageert zich niet.’111 De betekeniscrisis leidde volgens hen tot een crisis in 
de cultuur- en maatschappijkritiek. De zelftwijfel van de exclusieve modernist maakt 
dat hij niet anders kan dan onophoudelijk wikken en wegen, nog eens overwegen en 
weer een nieuwe persoonlijke mythologie introduceren. Tot een eindoordeel komt hij 
niet en daarom verstopt hij zich liever achter zijn kunstwerk dat alle mogelijkheden 
open laat. Dit ongeëngageerde beeld werd volgens Thomas Vaessens nog eens versterkt 
door de tendens van het ‘autonomisme’ dat na de oorlog in zwang raakte bij de profes-
sionele lezers. Die autonomieopvatting, vaak verbonden aan de academische stroming 
New Criticism en het Nederlandse literaire tijdschrift Merlyn (1962-1966), schrijft voor 
dat de kunstenaar zich toelegt op de vorm van het werk, en dat de literatuurbeschou-
wer uitsluitend naar de esthetische structuur en vormkenmerken van het literaire werk 
kijkt.112 De formele kwaliteiten van het literaire kunstwerk stonden voorop, de reden 
waarom men ook wel spreekt van formalisme. De nadruk leggen op de ‘autonomie’ van 
het werk en de opschorting van de ‘heteronomie’ (externe verbanden met de werkelijk-
heid, zoals de persoonlijkheid van de auteur), werkte vooral goed bij de exclusief mo-
dernistische auteurs, die hun werk ook zelf voorspiegelden als een esthetisch privéspel. 
Dit met het gevolg dat alle cultuur- en maatschappijkritiek in het literaire werk naar de 
achtergrond verdween.113 Vaessens stelt in De revanche van de roman (2009) dat het na-
oorlogse modernisme het culminatiepunt vormt in een longue durée-ontwikkeling die 
volgens William Marx leidde tot de ‘ontwaarding’ van literatuur.114 Dat is namelijk de 

111  Fokkema & Ibsch 1984, 10. Zie ook: 24, 32-34 en 46.
112  Overigens kan men zich afvragen of het tijdschrift Merlyn, onder redactie van J.J. Oversteegen, H.U. Jes-
surun D’Oliveira en Kees Fens, daadwerkelijk zo ‘steriel’ was in de analyses, en inderdaad de buitenliteraire re-
aliteit links liet liggen.  Vgl: Smulders 1983, 43 en 37-48, Anbeek 2001 en Vaessens 2004.
113  Vgl.  Vaessens 2006, 13-15, Vaessens 2009, 11 en 60 en Vaessens 2013, 69-101.
114  Vaessens 2009, 50 en 81; Marx 2008. Het postmodernisme in de literatuur bracht daar overigens bepaald 
geen verandering in volgens Vaessens, maar bleek vooral een literaire radicalisering van het relativisme en de 
ironie geuit door de modernisten.  Voor de postmodernist schijnt alles taalspel geworden, waardoor kritische 
onderscheiden niet meer bestaan, wat leidt tot het relativisme ofwel het ‘anything goes’ van ‘eclecticisme, camp, 
pastiche en parodie […]’. Zie: Vaessens 2009, 56-57 en ook Vaessens 2009, 71-84. Zie ook de academische be-
spreking van Vaessens’ boek: Ruiter & Smulders 2010.
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socia le autonomisering van de kunstenaar en het kunstwerk. Die begon in de zeven-
tiende eeuw en voltrok zich in de periode van de romantiek: de kunstenaar maakte zich 
los van kerk en staat en verwierf zelfstandigheid, maar ontkende daarmee ook alle ban-
den met de maatschappij en werkte op die manier de eigen ontwaarding in de hand.115

In zijn oratie Het boek was beter uit 2006 wees Vaessens ook Hermans aan als me-
deplichtig aan deze ontwikkeling, vooral omdat deze zich in de rechtszaak vanwege 
als kwetsend beschouwde uitlatingen in Ik heb altijd gelijk (1951) had verdedigd door 
te stellen dat de literatuur tot een volstrekt ander domein behoort dan de sociaal-
maatschappelijke werkelijkheid.116  Vaessens kwalificeert deze beweging als een ‘vlucht’ 
voor de realiteit, en pleit voor een zekere herwaardering van authenticiteit en sociaal 
realisme (‘New Sincerity’) in de literatuur.117 Want de ‘Grote schrijvers van na de oor-
log’, onder wie Hermans, keerden zich volgens Vaessens moedwillig af van de maat-
schappij en verkwanselden daarmee hun maatschappelijke relevantie:

Steeds nadrukkelijker gaan zij verkondigen dat literatuur haar eigen wetten kent en dat zij 
in principe los gezien moet worden van de werkelijkheid. Hun werk presenteren zij als een 
vooral naar zichzelf en andere literaire teksten verwijzend systeem. Het is onderdeel van een 
zich specialiserende literaire cultuur, waarin een taal gesproken wordt die zich anders ont-
wikkelt dan de taal van de straat.118

Volgens Ruiter en Smulders echter valt hier op z’n minst tegenin te brengen dat mo-
dernisten als Hermans, Reve en Mulisch juist ‘De Grote Drie’ werden genoemd om-
dat hun schrijverschap middenin de maatschappelijke werkelijkheid stond en om die 
reden tot opschudding, discussie en zelfs rechtszaken leidde.119 Wanneer deze beeld-
correctie terecht is, en ik zie geen reden waarom niet, kunnen we ons maar beter af-
vragen of we onze opvatting van de egocentrisch geachte modernistische poëtica niet 
moeten bijstellen. Ruiter en Smulders hebben een stap in die richting gezet en gepro-
beerd om de modernistische poëtica voor te stellen als geëngageerd. Ik denk echter dat 
ook zij er maar deels in slagen om het intrinsieke engagement van het modernisme te 
begrijpen. Ook bij hen verdwijnt de cultuur- en maatschappijkritiek van het literaire 
werk uit het gezichtsveld. 

115  Marx 2008.
116  Zie Hermans’ essay ‘Polemisch mengelwerk’, in: Mandarijnen op zwavelzuur; vw 16, 143-146. Zie ook het 
pleidooi dat Hermans deed voor de rechtbank, integraal gepubliceerd in vw 16, 264-266. Hij claimt dat een 
rechtszaak een aanval is op de vrijheid van de literatuur en dat zijn ‘bedoelingen’ geheel niet zijn op te maken 
uit een literair werk als de roman Ik heb altijd gelijk. 
117  Vaessens 2006, 7-9. Zie tevens Vaessens 2009, 88 en zijn dissertatie over modernistisch dichter Martinus 
Nijhoff en avantgardist Paul van Ostaijen, met de veelzeggende titel Circus Dubio en Schroom (1998). Hierin at-
tendeerde Vaessens al op een beweging van ‘ont-ideologisering’ die zich laat waarnemen als schadelijk nevenef-
fect van de modernistische mentaliteit: Vaessens 1998, 31.
118  Vaessens 2006, 12. 
119  Ruiter & Smulders 2009, Ruiter & Smulders 2010 en Ruiter & Smulders 2013.
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Ze baseren zich op de moderne filosofie van Kant, die, zoals eerder aangehaald, uit-
gaat van de kloof tussen het subjectieve en het gemeenschappelijke of universele.  Vol-
gens Kant is alleen het ‘vrije spel’ van de verbeelding in staat om het vacuüm tussen bin-
nenwereld en buitenwereld op te vullen.120 Het ‘schandaal van de [moderne] fictie’ is 
volgens Ruiter en Smulders geweest dat de moderne literatuur de ultieme vrijheid heeft 
herkend in dat moderne, tragische idee dat het particuliere ‘binnen’ nooit samenvalt 
met het universele ‘buiten’. De moderne schrijver viert die onthechting als de grootste 
overwinning. Wanneer niemand immers het ‘final vocabulary’ (Richard Rorty) in pacht 
heeft om de plaats van de mens in de wereld vast te stellen, bezit elke persoonlijke my-
thologie evenveel geldigheid.121 Een modernistische kunstenaar als Hermans neemt dit 
euvel voor lief en acteert als een ware ‘vrijheids- maniak’, een ‘heroïsche schepper van 
een unieke vorm, uitvinder van een wonderbaarlijk labyrint.’122 Ruiter en Smulders:

In zijn werk is de moderne schrijver soeverein, een soevereiniteit die voor het individu (dat 
de schrijver buiten zijn werk is) niet is weggelegd. Dat is als het ware het engagement van de 
autonomie. In de kunst engageert het individu zich met de problematiek van de subjectivi-
teit en de vrijheid. Dit is geen navelstaarderij, maar het verkennen van de condition moderne, 
die hij deelt met ieder ander individu.123

Vanuit dit perspectief beogen Ruiter en Smulders niet alleen Vaessens’ voorgestel-
de cultural studies-benadering te corrigeren, maar net zozeer het sinds enkele jaren 
dominante perspectief van de literatuursociologie. Centraal in die benadering staat 
de kritiek op Kants esthetica door cultuursocioloog Pierre Bourdieu. Die stelt dat 
kunst geen belangeloos vrij spel is dat een pure schoonheidservaring oproept, maar 
ziet de literatuur als een ‘sociaal artefact’, dat wordt ‘gefetisjeerd’ door de kunstmin-
nende ingewijden. Die houden de illusio in stand dat het allemaal om meer gaat dan 
een spelletje, met het ‘belang’ dat ze ‘symbolisch kapitaal’ opbouwen waarmee ze zich 
onderscheiden van het vermaak dat de grijze massa bezigt.124 Net zoals cultural stu-
dies-interpreten vertonen literatuursociologen de neiging kunst en literatuur geen 
eigen betekenis te gunnen, maar deze te herleiden tot ‘iets anders’, in het geval van 
literatuursocioloog Gillis Dorleijn bijvoorbeeld tot een ‘positioneringsdaad’ waarmee 
de kunstenaar en de kunstminnaar sociale status en dus macht verwerven in het cul-
turele veld.125 Dat dit sociale mechanisme een rol speelt, ontkennen Ruiter en Smul-
ders niet, maar ze willen de betekenis van het kunstwerk niet reduceren tot louter 

120  Kant 2009.
121  Ruiter & Smulders verwijzen naar Richard Rortys Contingency, Irony and Solidarity: zie Ruiter & Smulders 
2010 en Rorty 1989.
122  Ruiter & Smulders 2010. Zie met betrekking tot Hermans: Ruiter & Smulders 2013.
123  Ruiter & Smulders 2009, 23.
124  Bourdieu 1989, 250.
125  Dorleijn 2009, 11.
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een statussymbool. Ze refereren daarom aan de kunstsociologe Nathalie Heinich, een 
leerlinge van Bourdieu, die haar meester heeft bekritiseerd. Ze maakt in feite plaats 
voor Kant binnen Bourdieus theorie, en wel door te zeggen dat de kunstenaar een 
‘singuliere’ esthetische waarheid vertolkt binnen het sociaal-culturele veld.126 Hei-
nich bevestigt de autonomisering van de kunstenaar door te zeggen dat deze zich niet 
meer direct ten dienst stelt van de gemeenschap door te opereren onder een régime de 
communauté, maar daarbinnen een eigen domein claimt, een régime de singularité, een 
vrijplaats waarbinnen het nastreven van individuele creativiteit geldt als de belang-
rijkste wet.127 Voor haar is dit echter geen negatief en antimaatschappelijk gegeven, 
maar betekent dit de zelfverwezenlijking van de moderne kunstenaar, die niet meer 
spreekt namens een andere macht, maar het publiek een geheel eigen waarheid heeft 
te verkondigen. Hiermee wijst ze aldus Ruiter en Smulders op het unieke want sub-
jectieve dat de kunstenaar te bieden heeft: 

Sociologisch gezien wijkt de publieke rol van de moderne schrijver sterk af van die van de 
moderne politicus en de moderne moralist (priester, dominee, sociale hervormer). De kun-
stenaar wijst niet de weg en is evenmin een voorbeeld. Hij is op het publieke toneel, dat wil 
zeggen: hij is zichzelf, als uniek persoon, in al zijn subjectiviteit. Hij is voor de burger geen 
voorbeeld, maar een spiegel. De burger kan zichzelf al dan niet herkennen in het extreme sub-
ject dat de schrijver publiekelijk toont en waarmee hij nolens volens een hoogstpersoonlijke 
waarheid etaleert. De schrijver geeft daarom niet zelden aanstoot. Zijn voornaamste effect 
is dat hij de burger fascineert, met het mengsel van begeerte en angst dat daaraan eigen is.128

Deze hoogstpersoonlijke waarheid betekent echter in geen geval dat de kunstenaar 
helemaal niet appelleert aan een meer universele morele ervaring, zo redeneren Ruiter 
en Smulders met Kant. Deze filosoof stelde immers dat onze ethiek een ‘analogie’ ver-
toont met ons gevoel voor esthetiek.129 Dat we vanuit onze ongebondenheid onszelf 
een bepaalde formele spelregel kunnen opleggen, correspondeert met het vermogen 
ons te committeren aan een puur formeel vormenspel, een puur esthetisch symbool 
dat geen bevrediging van onze aardse behoeften en begeertes belooft. Hoewel sma-
ken natuurlijk verschillen, en niet iedereen hetzelfde mooi vindt, wijst ons individuele 
oordeel dàt een bepaalde voorstelling ‘schoon’ is erop dat we geloven dat anderen dit 
oordeel met ons kunnen delen. En wat we veronderstellen te delen, is een zeker wel-
behagen bij het aanschouwen van een puur formele want esthetische vorm die verder 
niets biedt dat onze behoeften direct bevredigt. De appel op een schaal in het stilleven 
zal onze honger nooit stillen, maar dat deze appel een functie heeft in het geordende 

126  Heinich 1996, Heinich 2000, Heinich 2003 en Heinich 2005.
127  Heinich 1996, Heinich 2000, Ruiter & Smulders 2009, Ruiter & Smulders 2010, Praat 2014.
128  Ruiter & Smulders 2010, 68.
129  Kant 2009, 249-252.
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geheel, maakt dat deze toch als doelmatig wordt gezien – vandaar Kants bekende de-
finitie van het esthetische als ‘doelmatig zonder doel’.130 

In de aanschouwing van dit in zichzelf functionerende vormenspel herkennen en 
erkennen we elkaar namelijk in een ‘gemeenschap van individuen’, een orde van vrije 
geesten die in staat zijn eigen spelregels te stellen, door Kant ‘sensus communis’ ge-
noemd.131 Dit begrip slaat niet direct op de ‘morele’ orde van sociaal afgesproken, in-
gevulde spelregels, maar op een ethische categorie die hieraan vooraf gaat. Die zegt 
niets over hoe een spelregel er inhoudelijk uit moet zien, maar enkel dat wij mensen 
altijd al met elkaar verbonden zijn door een gedeelde verbondenheid aan de estheti-
sche vorm. Of zoals filosoof Frank vande Veire het uitlegt:

[Sensus communis] draagt de idee in zich van een ‘waarachtige’ sociale band, namelijk een 
band die niet langer zou zijn bepaald door belangen, evenmin zou zijn bemiddeld door het 
verstand, noch gestuurd door een bepaald doel.132 

Met zijn ‘autonome’ voorstelling komt de eigenzinnige kunstenaar geregeld in con-
flict met de machten die burgers ‘grenzen stellen’ om deze te manen tot wat nuttig en 
functioneel is in de ogen van de autoriteit, maar in feite bewijst hij de maatschappij 
een dienst, omdat hij voortdurend wijst naar de idee van sensus communis en daar-
mee herinnert aan onze principieel vrije subjectiviteit die ons tot een morele soort 
maakt.133 Volgens Ruiter en Smulders doen zowel Vaessens’ cultural studies als Dor-
leijns literatuursociologie onrecht aan de eigenheid en de morele capaciteit van de li-
teratuur, want in deze twee benaderingen vormt esthetische autonomie ‘een euvel, in 
plaats van een vermogen’.134 

Ik ben het met Ruiter en Smulders eens dat we de modernisten als Hermans niet 
zomaar mogen afschrijven als maatschappelijk irrelevante auteurs. Maar ik denk ook 
dat het kantiaanse perspectief op moeilijkheden stuit bij Hermans, die door onder 
meer Freud en Nietzsche nog minder ruimte zag voor een individuele rationaliteit en 
moraliteit en een spel dat in vrijheid kan worden gespeeld. De vraag is ook wat diens 
persoonlijke mythologie kan betekenen voor de realiteit buiten de literatuur en dus of 
deze kan voldoen aan de verdedigbare eis die Vaessens gaandeweg zijn Revanche van de 
roman formuleert om van een geëngageerd kunstenaarschap te kunnen spreken.  Vol-
gens hem kan dat pas wanneer de literatuur de maatschappelijke ‘realiteit’ beschrijft en 
ook de taak op zich neemt om de buitenliteraire realiteit ‘kritisch’ tegemoet te treden 
en een ethische positie in te nemen, in plaats van te vervallen in de moderne (dan wel 

130  Kant 2009, 44.
131  Ruiter & Smulders 2010, 67 en Kant 2009, 188 e.v.
132  Van de Veire 2007, 44.
133  Ruiter & Smulders 2010, 71.
134  Ruiter & Smulders 2010, 83.
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postmoderne) vrijblijvendheid van het vrije spel.135 En dit alles lijkt een groot pro-
bleem op te leveren voor een exclusief modernist als Hermans. De meest minimale 
definitie van kritiek is immers om ‘onderscheid’ te maken (want kritiek komt immers 
van het Griekse ‘krinein’, dat onderscheiden of beslissen betekent, en van ‘kritikos’: 
beoordelaar of rechter, degene die het onderscheid kan maken). Wie echter onder-
scheid wil maken over fenomenen in de sociale werkelijkheid, moet in ieder geval 
overtuigd zijn dat hij een realiteit kent waarop hij een ethiek kan baseren die dit on-
derscheid legitimeert. De negentiende-eeuwse realisten, naturalisten en symbolisten, 
en zelfs de kuntenaars van de avantgarde in het begin van de twintigste eeuw, dach-
ten die werkelijke werkelijkheid nog te kennen. Maar voor de modernist was en bleef 
het onzeker wat überhaupt kan gelden als de gemeenschappelijke realiteit. De reali-
teit komt hem voor als een van zijn fundamenten losgezongen subjectief en radicaal 
oppervlakkig Superspel, dat om het even welke vorm kan aannemen. Omdat het spel 
geen buitenpositie biedt vanwaar men zicht heeft op de ideale vorm (ofwel essentie), 
lijkt het ook onmogelijk om te kunnen oordelen over spelen die door anderen en ook 
buiten de literatuur worden gespeeld.

Eerder lijkt het postkantiaanse modernisme vrij baan te geven aan een wereldbeeld 
als dat van Sade of een ontluisterde Kleist: binnen dat spel kan elk subject naar eigen 
goeddunken zijn eigen wet in het leven roepen. Maar is het kunstwerk er dan louter 
om iedereen z’n eigen beeld te gunnen van de werkelijkheid? Dat roept dan weer de 
vraag op waarom Hermans de navolgers van idealen en van idolen als Weinreb niet 
hun eigen persoonlijke mythologie gunde. Hoe was het mogelijk dat hij zich enga-
geerde met de naoorlogse maatschappij? Was hij hiermee ontrouw aan zijn exclusief 
modernistische poëtica, of behelst deze poëtica wel degelijk een kritisch mechanis-
me? Zou, kortom, een cultural studies-perspectief dat de subjectieve wending en de 
esthetische eigenheid van de literatuur erkent, het kritische potenteel van modernis-
tische kunst kunnen begrijpen? Dat is de vraag waar mijn onderzoek om draait. De 
vraag stellen is haar beantwoorden. Ik meen dan ook dat Hermans’ modernistische 
poëtica wel degelijk een cultuur- en maatschappijkritiek behelst. Om dat te kunnen 
laten zien, zal ik zijn poëtica herlezen als een inzicht in de werkelijkheid en de ethiek 
van het spel.

135  Vaessens 2009, 16, 81, 111, 213-228.
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De wereld als spel



Portret van Willem Frederik Hermans uit 1978 door Charles Vlek. © Charles Vlek/mai.



3 ‘Zoeken naar een spel dat  
niet gebroken kan’

Persoonlijkheid, poëtica en de taak van de schrijver 

De vraag beantwoorden ‘wie’ we zijn, betekent de geschiedenis ver-
halen van onszelf.1

Paul Ricoeur

To detest Freud is to detest storytelling.2

Arnon Grunberg

3.1 Erotiek en visioenen

Willem Frederik Hermans’ modernistische poëtica laat zich, zagen we in het vorige 
hoofdstuk, uiterst moeilijk verbinden met een maatschappelijke taak voor literatuur. 
Als geradicaliseerde erfgenaam van het exclusief modernisme, kent hij de ‘ernst’ immers 
exclusief toe aan het domein van de natuurwetenschappelijke logica. Literatuur is niet 
meer dan een privéspelletje, een reservaat voor de subjectieve ‘persoonlijke mythologie’ 
gevuld met particuliere ‘erotiek en visioenen’, iets wat ogenschijnlijk niets uit heeft te 
staan met een gemeenschappelijke realiteit.3 Inderdaad lijkt het erop dat Hermans met 
zijn literatuur niet verwijst naar een collectief beleefde werkelijkheid, laat staan dat lite-
ratuur er kritiek op kan leveren. Toch bedriegt hier de schijn. In dit hoofdstuk wil ik dan 
ook wijzen op het kritische moment in een poëticale tekst als ‘Antipathieke romanper-
sonages’, ontstaan in de jaren ’50 van de vorige eeuw.4 Als we deze tekst bezien tegen de 
achtergrond van het op Freud geënte speldenken, dan is er alle aanleiding haar te her-
interpreteren. Hermans’ literaire werk laat dan een cultuur- en maatschappijkritisch ni-

1 Ricoeur 1985, 355.Vertaling dr.
2 Uitspraak door Grunberg op zijn blog: http://www.arnongrunberg.com/blog/1437-symposium (geraad-
pleegd 10 oktober 2015).
3 Zie vw 11, 138 en interview Sleutelaar, Verhagen en Vaandrager 1963, sn 55 en het interview met Kooiman 
en Graftdijk 1970, sn 246.
4 ‘Antipathieke romanpersonages’ is een gezichtsbepalend essay, ontstaan in de jaren ’50, waarin de schrijver 
zich intensief bezighield met het formuleren van zijn literatuuropvattingen. Het werd gebundeld in de vijfde 
herdruk van essay- en verhalenbundel Het sadistische universum (1967). Zie tevens het commentaar van de edi-
teurs bij ‘Antipathieke romanpersonages’: vw 11, 946-947. 
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veau zien, dat soms zelfs in conflict raakt met de natuurwetenschap. Als dit eenmaal ge-
toond is, wordt meteen ook duidelijk waarom Hermans wel degelijk een belang hecht 
aan literatuur dat het persoonlijke domein van de ‘erotiek’ en ‘visioenen’ overstijgt.

3.2 Autonomistische poëtica buitenspel

Veel van de ideeën die Hermans in ‘Antipathieke romanpersonages’ verwoordt, la-
ten zich eenvoudig misverstaan als een autonomistische en antimaatschappelijke visie 
op het schrijverschap. Bijvoorbeeld wanneer hij de literatuur nadrukkelijk voorstelt 
als een ‘persoonlijke mythologie’ en daarbij noties als ‘waarheid’ en ‘moraal’ van ta-
fel veegt.5 De tekst werkt dat beeld op meer manieren in de hand. Literaire schrijvers 
die proberen de waarheid te beschrijven zoals die is, zoals de realisten en de naturalis-
ten uit de negentiende eeuw, zitten volgens ‘Antipathieke romanpersonages’ op een 
dwaalspoor. Zij claimen weliswaar dat ze natuurgetrouw zijn, maar ondertussen kijken 
ze evengoed door brillenglazen die zijn besmeurd door de dogmatische, subjectieve 
opvattingen die op dat moment toevallig heersen.

De realistische roman is een mythisch verhaal, omdat de realiteit grotendeels een mythische 
realiteit is, geconstitueerd door de algemene opinie van een groep, die uit al het waarneem-
bare een aantal waarnemingen uitkiest en combineert tot een mythe. 99 van de honderd oor-
delen zijn vooroordelen, hoe algemeen ook gewaardeerd en gedeeld.6

De schrijver kan blijkbaar niet de rol van de natuurwetenschapper overnemen, maar 
kan, zo lijkt het, ook geen arbiter zijn in morele kwesties. Literatoren die zich expliciet 
ten doel stellen om een moraal voor te schrijven, noemt Hermans ‘pedagogen’, ‘pre-
dikanten en zielszorgers’.7 Valselijk creëren zij louter ‘sympathieke romanpersonages’: 
figuren die, fictioneel of autobiografisch, volledig tegemoet komen aan het verwach-
tingspatroon van het publiek. Het publiek smacht volgens Hermans naar dit soort ‘hel-
den van menselijk formaat’, die waarachtig overkomen, puur omdat ze vooroordelen 
en rolpatronen bevestigen waarmee men zich dus gemakkelijk kan identificeren.8 Au-
tobiografische auteurs en journalisten smeren het publiek stroop om de mond door te 
beantwoorden aan ‘wat de massa denkt’.9 Ze presenteren ‘mensen van vlees en bloed’ in 
de literatuur, die voorspiegelen dat er zoiets als een authentieke waarheid bestaat, en 
ook dat is iets waar de massa graag in gelooft.10

5 vw 11, 138.
6 vw 11, 136.
7 vw 11, 139-140.
8 vw 11, 132.
9 vw 11, 130.
10 vw 11, 132 en 138.
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Zelfs de meest monsterlijke personages, waarschuwt Hermans, scheppen de illu-
sie van een eenduidige waarheid en bevestigen de gevestigde moraal. Een ‘monster’ 
kan evengoed, zo niet nog beter, de bestaande rolpatronen bevestigen en zodoende 
leugenachtig suggereren dat de werkelijkheid wordt beschreven.11 Hermans refereert 
aan de bekentenisliteratuur van de autobiografische schrijver Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778). Hij acht Rousseau het schoolvoorbeeld van een bedrieglijk openharti-
ge spreker. En wel omdat hij de burger voorhoudt dat men zich in literatuur ‘zoveel 
mogelijk aan de werkelijkheid [dient] te houden’.12 Door in de literatuur bewust een 
dubieus zelfbeeld te scheppen via een aaneenrijging van persoonlijke gebreken en te-
kortkomingen, schept Rousseau de valse illusie die het publiek graag wil geloven: dat 
hij openhartig is en dus waarachtig heeft geschreven. Maar voor Hermans is litera-
tuur, in tegenstelling tot de natuurwetenschap, nooit meer dan een leugenachtig spel.

Hermans maant literaire schrijvers om geen personages te scheppen die zich na-
tuurgetrouw voordoen. De literaire schrijver die Hermans apprecieert, schept geen 
psychologiserende ‘zelfportretten’ of dieptepsychologisch uitgewerkte ‘personages’ 
met een herkenbaar innerlijk gevoelsleven. Beter schept hij doelbewust fictionele ka-
rakters, marionetten à la de personages van Kleist. Dat zijn de ‘antipathieke roman-
personages’ in de titel van Hermans’ essay. Zij presenteren zich absoluut niet als sym-
pathieke figuren ‘van vlees en bloed’. Het zijn doelbewust ‘mythologische gestalten’, 
die niet de bestaande werkelijkheid reproduceren. Ze streven als de medogenloze 
Romeinse keizers ‘Nero of Caligula’ naar het ‘onsterfelijke’ en ‘onmogelijke’ en geven 
daarmee ‘stellig [een] teken van krankzinnigheid in het oog van de niet-schrijver’.13 
Hermans herhaalt het keer op keer: ‘ware romanhelden’, dat mogen geen realistische 
figuren zijn. Ze moeten zich aan de lezer presenteren als ‘goden of halfgoden, demo-
nen, heroën, uitverkorenen, gezalfden, betoverden en profeten’.14

In ‘Experimentele romans’, een poëticaal essay dat in Het sadistische universum vooraf 
gaat aan ‘Antipathieke romanpersonages’, onderstreept Hermans ook al de doelbewus-
te vreemdheid van zijn personages. Liever schept de schrijver geen personages, maar 
‘personificaties’ die gestalte krijgen in de doelbewust artificiële ‘zwart-wit-tekening’ 
van de schrijver. Ze moeten indruisen tegen de grijze werkelijkheid van de ‘psycho-
logisch-realistisch-naturalistische esthetiek’. Want ‘geen roman kan boeien als hij al-
leen maar enkele onzekere tinten grijs vertoont zoals de werkelijkheid van alledag’. 
Anders gezegd: ‘de intensiteit van het wit, wordt alleen groter door dieper zwart.’15 
Hermans gebruikt ‘melodrama’ als geuzenterm voor de fictie die hij voorstaat: hier 

11  vw 11, 142.
12  vw 11, 142-143.
13  vw 11, 138-139.
14  vw 11, 133.
15  vw 11, 127.
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ligt het fictionele gehalte er immers duimendik bovenop.16 Hiermee onderscheidt de 
roman zich van het gebruikelijke, burgerlijke melodrama (denk aan een soap) waar-
in ‘de geijkte deugd’ wordt beloond en ‘de geijkte boosheid bestraft’, en zo de schijn 
van de alledaagse realiteit bevestigt.17 Literatuur moet kennelijk alles in werking stel-
len om niet voor ‘waar’ en ‘moralistisch’ te worden genomen. Literatuur roept, als het 
aan Hermans ligt, in de eerste plaats een betoverende fantasiewereld op, een ‘hoogst 
persoonlijke orde’, die ogenschijnlijk helemaal geen betrekking heeft op een gedeelde 
werkelijkheid.18

De poëtica die Hermans in ‘Antipathieke romanpersonages’ ontwikkelt, lijkt in al-
lerlei opzichten het moedwillig antimaatschappelijke spoor te volgen van bijvoor-
beeld zijn eerste poëticale essay, getiteld ‘Leven voor literatuur’ uit 1948.19 Dat opstel 
verscheen in het literaire tijdschrift Criterium, toevallig in hetzelfde jaar waarin Jean-
Paul Sartre zijn befaamde oproep tot literair engagement Wat is literatuur (Qu’est-ce que 
la littérature, 1948) liet uitbrengen. Sartre was er tijdens de oorlogsjaren van overtuigd 
geraakt dat het maken van ‘kunst om de kunst’ niet meer te verdedigen was in het 
tijdperk waarin het concentratiekamp kon bestaan. Schrijvers mochten zich niet in 
hun fictionele mythologie verstoppen, maar waren verplicht zich uit te spreken over 
de terreur in de wereld. Doodleuk verdedigde Hermans in dezelfde tijd een terug-
keer naar een soort grimmige variant van l’art pour l’art. De cultuur en maatschappij 
verbeteren door via literatuur in de werkelijkheid te interveniëren, dat moest zinloos 
worden geacht na de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog. ‘De enige reden’ om te 
schrijven, schrijft Hermans, ‘is omdat men het wil en een andere reden is er niet.’20

Deze gedesillusioneerde visie op het schrijverschap die Hermans in de eerste jaren 
na de bevrijding tentoonspreidt, kan moeilijk los gedacht worden van zijn persoon-
lijke levenservaringen voorafgaande aan en tijdens de oorlog. De bezettingstijd zelf 
bracht hij in betrekkelijk gunstige omstandigheden door. Onopvallend schreef hij op 
de zolderkamer aan zijn eerste verhalen en gedichten. Daarnaast deed hij, met goed 
gevolg, kandidaatsexamen in de fysische geografie in 1943 aan de Gemeentelijke Uni-
versiteit van Amsterdam, vlak voordat de studenten, om in bezettingstijd af te studeren, 
een loyaliteitsverklaring moesten ondertekenen. Hermans ervoer die tijd niettemin als 
gevangenschap in eigen huis. Zijn autoritaire vader, Johan Hermans, opgegroeid in 
Brielle en docent aan de openbare lagere school, en later werkzaam binnen een school 
voor uitgebreid onderwijs in Amsterdam, regeerde volgens zijn zoon volgens de strak-
ke mores die eigenlijk toen al uit de tijd waren. Hermans zag in zijn vader vooral een 
‘huistiran’ met losse handjes: het ouderlijk huis percipieerde hij bijgevolg als een ‘af-

16  vw 11, 127-128.
17  vw 11, 128.
18  vw 11, 126.
19  Hermans 1948.
20  Hermans 1948, 376. Geciteerd in: Raat 2010, 55.
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gerond negentiende-eeuws bastion’, dat geen enkele deur- of raamopening kende.21 
Volgens Hermans’ jeugdvriend Peter Jonkman kon de timide moeder van de jonge 
Hermans die sfeer alleen maar versterken: ‘Ze was heel bang en kinderlijk in haar re-
acties. Daarom kapte ze alles meteen af. Ook al Wims leuke plannetjes. Niets mocht, 
alles was eng.’22 In Fotobiografie schreef Hermans zelf over zijn moeder: 

Bangelijk van aard, stond haar hele leven in het teken van de weigering. Zij begon altijd met 
alles niet goed vinden en kwam zelden of nooit tot andere gedachten. Ze had een heel gam-
ma van ontkennende en verbiedende uitdrukkingen tot haar beschikking. Als ze ergens tegen 
was, schudde ze niet alleen van nee, maar hief ook met een ruk haar linker elleboog op. Elk 
atoom van haar lichaam zei nee.23 

Vader én moeder vertegenwoordigen beiden het patriarchale verbod in Hermans’ be-
levingswereld. Dat is op zijn minst opvallend te noemen. Want waar de vader in de 
cultuur doorgaans gerepresenteerd als de vertegenwoordiger van de ‘maatschappij’ en 
de spelregels die daarbij inbegrepen zijn, wordt de moeder meestal geassocieerd in de 
literatuur met de toegang tot wat zich laat genieten.24 Zo niet voor Hermans.  Vader, 
moeder en oorlog: driedubbel gekluisterd voelde Hermans zich tijdens zijn jeugd. Dat 
uitte zich volgens Hermans’ biograaf Otterspeer in een innerlijke cocktail van angst 
en agressie.25 Maar het werd nog guurder in de Amsterdamse arbeiderswoning aan 
de Eerste Helmersstraat 208 iii, na een schokkende gebeurtenis aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog. Het noodlot sloeg toe op de dag van het Duitse bombardement 
van Rotterdam, 14 mei 1940. Hermans’ populaire neef Pieter Blind had Hermans’ zus 
Cornelia – roepnaam ‘Corry’ of ‘Corrie’ – Geertruida Hermans (1918-1940) in zijn 
radeloosheid meegenomen in de dood. Hermans herinnerde het zich als volgt:

Het was de ochtend na de avond waarop de capitulatie plaatsvond. Ik hoorde een vreemd ge-
luid in huis. Ik werd wakker en merkte toen dat mijn ouders, die allebei hele droge mensen 
waren, liepen te snikken. Een verschrikkelijke sensatie voor mij, ik had nog nooit zoiets mee-

21  Biograaf  Willem Otterspeer spreekt van een typisch Victoriaans aandoend kerngezin waarin Hermans tot 
wasdom kwam, met een autoritaire, straffende vaderfiguur en een onmachtige moeder, in een keurig burger-
manshuis in Amsterdam, waarbinnen een ‘explosieve intimiteit’ overheersend moet zijn geweest. Otterspeer 
2013, 75-76. Hermans sprak over het ouderlijk huis als een ‘afgerond, negentiende-eeuws bastion’ en over zijn 
vader als een ‘huistiran’ die zonder veel aanleiding in drift uitbarstte en sloeg: Straten 1995, 46-48.
22  Geciteerd in Otterspeer 2013, 52.
23  Hermans 1969, [102]. Geciteerd en besproken in Otterspeer 2013, 53.
24  Zoals Menno ter Braak bijvoorbeeld in Carnaval der Burgers schreef: ‘De persoonlijke verhouding van baby 
tot moeder, wellicht de persoonlijkste verhouding, die op aarde tusschen menschen mogelijk is, de verhouding 
die aanvankelijk aan een minimum van abstracta genoeg heeft, wordt door de maatschappij haastig bestreden en 
door opvoeding vernietigd; het latere omlijnde begrip ‘moeder’ bewaart nog slechts resten van de oorspronke-
lijke magische betrekking tusschen het kind en het onbenoemde, ongequalificeerde object, dat zijn voedings-
bron was.’ In: Braak 1930, 52 en Braak vw 1, 37. Zie ook: Hanssen 2001, 84.
25  Otterspeer 2013, 48.
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gemaakt. Mijn zuster was die vorige avond gevonden met die neef die eerst nog geprobeerd 
had naar ijmuiden met z’n gezin te ontkomen en dat was niet gelukt … Mijn neef heeft mijn 
zusje die avond in de auto opgehaald om zogenaamd een beetje met zijn vrouw te praten. 
Toen zijn ze later door een surveillancewagen gevonden, dood in zijn auto.26

Was het een tragische dubbelzelfmoord, in een auto aan de Zuidelijke Wandelweg van 
Amsterdam? Het politierapport spreekt van een ‘moord en zelfmoord’ gepleegd door 
Blind op een avond dat hij Corry mee uit rijden had genomen. Wat er precies gebeur-
de, is niet meer definitief te achterhalen. Wel ontdekte Hermans later, toen hij brieven 
van zijn zus in handen kreeg na de dood van vader Hermans in 1967, dat de labiele 
politieagent Blind, een vader met vrouw en kinderen, een geheime, amoureuze relatie 
had onderhouden met zijn eenentwintig jaar jongere nicht.27

Voorheen was Hermans naar eigen zeggen idolaat geweest van zijn neef Blind, in-
specteur 1e klasse van de bereden politie van Amsterdam. Deze politiefunctionaris ac-
teerde de rol van de playboy met verve. Blind had zijn psychische labiliteit goed weten 
te verhullen achter een masker van Amsterdams gogme en uiterlijk vertoon (Hermans: 
‘Hij beheerste dat Amsterdamse Bargoens zo mooi’).28 De agent had altijd de nieuwste 
snufjes in bezit, en hij had een glanzende auto paraat om ermee door mondain Am-
sterdam te cruisen. In gezelschap van mannen onder elkaar, vertelde Blind stoutmoe-
dig aan Hermans hoe hij zijn vrouw bedroog en zo meer.29 Voor de jonge Hermans, 
die ‘Stijve Jezus’ werd genoemd door medescholieren, die hem voortdurend pestten, 
vertegenwoordigde Blind een jaloersmakend ideaalbeeld.30 En tegelijkertijd moest hij 
in zijn oudere zus iemand dulden die binnen het gezin in hoger aanzien stond dan hij-
zelf, wat in dit geval niet zozeer leidde tot achting voor iemand aan wie hij zich kon 
optrekken, als wel tot jaloezie. Corry was de oogappel van vader en moeder, althans 
in de perceptie van Hermans: ‘Zij werd door mijn ouders altijd ten voorbeeld gesteld. 
Haar rapportcijfers waren ook veel beter dan de mijne en zij ging elk jaar “cum laude” 
over, wat toen nog bestond op het gymnasium.’31 En ook: ‘Op de een of andere manier 
blijft ’t je zuster met wie je nauw opeengedrongen opgegoeid bent, maar aan de ande-
re kant was ’t een soort geestelijk obstakel voor mij, ze werd mij steeds ten voorbeeld 
gesteld. Ze was veel gezeglijker dan ik, veel knapper op school …’32 Corry was naar 

26  Meijer 1970, sn 231.
27  Otterspeer 2013, 216. Over de dood van Cornelia Hermans zie Otterspeer 2013, 220-221 en uitgebreider 
over haar leven: Otterspeer 2013, 186-203. Zie voor een bespreking van het politierapport en de verklaring dat 
Corry is vermoord: Beek 2015, P. Arnoldussen & H. Renders, ‘Pieter, Cornelia en de mist van het schimmen-
rijk’. In: Het Parool, 12 maart 1999. 
28  Straten 1995, 36-37.
29  Zie over Pieter Blind: Otterspeer 2013, 210-225.
30  Meijer 1970, sn 226.
31  Hermans 1969.
32  Meijer 1970, sn 226.
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verluidt ontzettend timide, maar tegelijkertijd ook een onverzettelijke idealiste, die 
rechten studeerde en zich, toen de oorlogsdreiging verhevigde in 1938, vrijwillig aan-
meldde voor het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (kvv).33 Maar haar tragische einde 
met Blind mocht allerminst een ultieme verzetsdaad heten van haar polemische broer. 
De veronderstelde wanhoopsdaad toonde eerder de ontluistering van elk idealisme.

Mijn haat tegen mijn ouders veranderde toen in een bijna satanisch te noemen medelijden, 
omdat dit juist hun oudste kind overkwam, die altijd het gewilligste was geweest en waarvan 
zij grote verwachtingen hadden gekoesterd. Te denken gaf ook het feit dat zelfs in onze fa-
milie een familiedrama bleek te kunnen voorkomen. Trouwens, heel dat solide vooroorlogse 
Nederland was van de aardbodem weggevaagd.34

Hermans had een belangrijke levensles getrokken uit het in de kiem gesmoorde ide-
alisme van zijn zuster en zijn idolatrie voor Blind, die beiden een plaats kregen in de 
verhuld autobiografische roman Ik heb altijd gelijk (1951). Blind, zei Hermans, was ty-
pisch zo iemand die zijn omgeving ‘met kletspraat zoet houdt’. Hermans maakte de 
vergelijking met de slavenmeester, die zijn slaven in het gareel houdt met alles wat zoet 
is en lekker. Hij vergeleek Blind met charismatische types als Mussolini en Göring. 
Maar, zo besloot Hermans manmoedig: ‘de bedrieger is niet alleen machtig, maar de 
bedrogene ook’. De bedrogene, die weet in ieder geval nog dat hij voortdurend be-
drogen wordt, in tegenstelling tot de bedrieger die in de waan leeft zijn werkelijk-
heid te kunnen beheersen. De ‘angst om bedrogen te worden’ ging vanaf dat moment 
bij Hermans gepaard met een scherp ‘gevoel voor ontnuchtering’ en een ‘afkeer van 
nonsens’.35

De tragische dood van Corry is wel aangewezen als de belangrijkste reden voor de 
haat die Hermans ontwikkelde ten opzichte van Menno ter Braak, de befaamde litera-
tuur- en cultuurcriticus uit het interbellum, wiens antifascistische lezingen door Cor-
ry Hermans en Pieter Blind zijn bezocht.36 Ter Braak zou, amper een dag na het over-
lijden van het koppel, de hand aan zichzelf slaan, overigens zonder dat er een meer dan 

33  Otterspeer 2013, 189 en 215.
34  Hermans 1969. 
35  Meijer 1999, 57-58, Straten 1995, 37. Besproken in: Kieft 2012, 55.
36  Vgl. Kieft 2009, 156; Straten 1999, 45-50; Zandbergen 1992 en Hanssen 2001, 332-333. Hermans droeg 
het verband zelf aan. Zoals hij vermeldt tegenover Van Straten: ‘Ze gingen naar lezingen van Ter Braak en had-
den discussies over het nationaal-socialisme en de Jodenvervolging’. Zie: Straten 1995, 21. In de noot onderaan 
deze pagina vermeldt Van Straten dat het in elk geval moet zijn gegaan om Ter Braaks lezing onder de titel ‘In 
Nederland geen rassenhaat’, gehouden op 1 april 1940 in het Amsterdamse theater Bellevue. Zie ook: Straten 
1999, 37-49. Rob Delvigne stelde echter dat Corry vermoedelijk een lezing bezocht van Ter Braak op 30 ja-
nuari 1940. Die bijeenkomst werd georganiseerd door een studentenvereniging van de Universiteit van Amster-
dam, waar Corry studeerde. Zie: Delvigne 2002 en ook Kieft 2009, n. 1. Weer ergens anders spreekt Hermans 
echter tegen dat hij een verband legde tussen zijn zuster en Ter Braak: ‘Ik heb haar [Corry] zelden gehoord 
over Ter Braak. Haar belangstelling ging eerder uit naar het communisme, niet naar de elite. Zij had geen enkel 
boek van Ter Braak in haar kast.’ Hermans geciteerd in: Straten 1999, 49.
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denkbeeldige relatie bestaat tussen de twee drama’s. Maar Hermans, die ongetwijfeld 
meer om Corry gaf dan hij publiekelijk liet blijken, en die in zijn jeugd ook vrijwel 
alles van Ter Braak had gelezen, betrok de zaken op elkaar.37 Na hun dood groeiden 
beiden uit tot onverslaanbare ‘schimmen’ of ‘idolen’ die de angry young man Hermans 
blijvend zouden obsederen.38 Het is daarom zeker niet ondenkbaar dat dit psychologi-
sche drama resulteerde in Hermans’ pessimistische, sceptische en ogenschijnlijk onge-
engageerde literatuuropvatting, die haaks staat op het idealistische denken van Corry 
en de latere Ter Braak.

In het essay Het Carnaval der Burgers (1930) en de roman Hampton Court (1931) had 
Ter Braak nog een wereldbeeld geschapen dat volledig correspondeerde met de twij-
felende, gedesoriënteerde geest van de (exclusief) modernisten.39 Er was geen funda-
ment denkbaar op grond waarvan men de moderne wereld zin kon geven. In vrij-
wel exact dezelfde bewoordingen als de jonge Hermans tekende Ter Braak op dat hij 
enkel schreef ‘omdat men het niet laten kan’.40 Maatschappijkritiek bedrijven was 
niet de reden om literatuur schrijven. Maar het dreigende fascisme dwong Ter Braak 
tot een andere houding. Die ommekeer verwoordde hij in zijn bekendste essaybun-
del, Politicus zonder partij, uit 1934. Steeds meer was Ter Braak zich gaan ‘ergeren’ aan 
de ‘dooddoener’ van het ‘schrijven omdat men het niet laten kan’.41 Steeds openlij-
ker manifesteerde hij zich als maatschappelijk betrokken: hij was de initiator van het 
Comité van Waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectueelen, dat probeerde te 
waarschuwen tegen het fascisme en het nationaalsocialisme.42 Ter Braak wierp zich op 
als idealistische verdediger van wat hij de ‘Menselijke Waardigheid’ zou noemen: de 
levensnoodzakelijke vrijheid van de mens om zichzelf een culturele identiteit aan te 
meten.43 Het gevaar dreigde dat de doctrine van het fascisme die vrijheid teniet zou 
doen.44 Toen de opmars van het fascisme niet meer te stoppen leek, besloot Ter Braak 
uit het leven te stappen.

37  Over ‘de andere kant’ van Corry voor Hermans: Otterspeer 2013, 190-203. Over Hermans’ lectuur van Ter 
Braak: Straten 1995, 56 en Otterspeer 2013, 367. 
38  Hermans zelf zag de dood van zijn zuster, op wie zijn ouders ‘veel meer gesteld’ waren dan op hem, als 
een soort ‘practical joke’ die hem aanzette tot schrijven: Hermans geciteerd in Straten 1995, 20. Hermans’ eer-
ste literaire publicatie in een krant van 1940 stond naar eigen zeggen niet los van de strijd die hij uitvocht met 
de ‘zelfmoordgeschiedenis’: ‘Ik dacht, nou heb ik toch echt wel over jou [Corry’] getriomfeerd’, wederom ge-
citeerd in Straten 1995, 60. Hermans zei ook geen persoonlijk probleem te hebben met Ter Braak, maar wel 
met de ‘schim’ die Ter Braak was geworden in de ogen van zijn navolgers als Gomperts en Van Galen-Last. Zie: 
Sleutelaar, Verhagen & Vaandrager 1963, sn 60 en Meijer 1970, sn 225. 
39  Vgl. Braak vw 1, 11-162 en Braak vw 2, 6-145, Fokkema & Ibsch 1984, 262-266 en Nieuwstadt 1997, 
over Ter Braaks Het Carnaval der Burgers, dat een wereldbeeld presenteert vol dubbelgangers en ledenpoppen. 
Zie ook over het modernisme bij Ter Braak: Hanssen 2000, 256-268; 344 en 406-415.
40  Braak vw 2, 24.
41  Braak vw 2, 24-25.
42  Zie hiervoor bijvoorbeeld Hanssen 2001, 316-346.
43  Braak vw 3, 240-262.
44  Braak vw 3, 594.
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Voor Hermans echter kwam élk vooroorlogs idealisme te laat. Geen enkele litera-
tor en geen enkel ideaal konden voorkomen dat het ‘vooroorlogse Nederland’ volledig 
van de aardbodem werd weggevaagd.45 Elk sociaal engagement met de maatschappij 
achtte Hermans voorlopig compleet zinloos. Ook de overwinning op het fascisme en 
de wederopbouw brachten daarin geen verandering. Na alles wat er was gebeurd, zag 
hij geen heil in literair activisme. Mogelijk echter speelde er onbewust nog iets an-
ders mee in zijn antimaatschappelijke literatuuropvatting. Een zonderlinge geschiede-
nis, die hem er misschien aan heeft doen twijfelen of hij wel degene was die de na-
oorlogse maatschappij de maat kon nemen. Om literatuur te mogen publiceren onder 
het nazibewind had de twintigjarige Hermans in 1942 een handtekening gezet onder 
het inschrijvingsformulier van de Kultuurkamer, het instituut van de bezetter dat tot 
doel had Joden en andere dissidenten te weren uit de kunstwereld. Schrijvers die zich 
hierbij aansloten, werden tot lang na de oorlog publiekelijk aan de schandpaal gena-
geld als collaborateurs. Bijvoorbeeld in de publicatie Schrijvers, uitgevers en hun collabo-
ratie (1988-1992), een zwartboek geschreven door Adriaan Venema. Overigens zocht 
Venema Hermans een keer op in Parijs, zij het zonder blijk te geven van enige ver-
denking jegens de illustere gastheer.46 Dat Hermans zich inschreef bij de Kultuurka-
mer werd pas in 2011 ontdekt tijdens het biografische onderzoek door Otterspeer.47 
Maar het kan bijna niet anders of deze zwarte bladzijde moet hebben meegespeeld in 
Hermans’ mentale werkelijkheid – en dus ook in de vorming van zijn ideeën over de 
maatschappelijke relevantie van literatuur.

En kan niet nog beter gesproken van een volledig zwart hoofdstuk in het leven 
van de jonge schrijver? Want ook op 22 juni 1943 was Hermans’ houding misschien 
te onderdanig geweest. Zo oordeelt althans het dagboek van buurman, leraar en ver-
zetsstrijder Henk Jonkman, de vader van Hermans’ eerder aangehaalde buurtvriendje 
Pieter Jonkman. Jonkman senior trof Hermans op een dag aan in de rij voor de aan-
melding bij de Arbeidsinzet (‘Arbeitseinsatz’).  Vooralsnog was Hermans, als student-
assistent aan het geografische departement van de Amsterdamse universiteit, niet ver-
plicht geweest om zich ter dienst te melden bij de Duitse autoriteiten, maar kennelijk 
nam hij het zekere voor het onzekere. Naar verluidt schold Jonkman Hermans uit de 
rij, waarna deze zich geen tweede keer zou aanmelden voor tewerkstelling en onder-
dook.48 Otterspeer betwijfelt overigens of deze merkwaardige scène zich daadwerke-
lijk heeft afgespeeld.49 In de romanfiguur van Proost, personage in de roman De tra-

45  Hermans in het ongepagineerde Fotobiografie: Hermans 1969. 
46  Vgl.  Venema 1992 en Otterspeer 2013, 269.
47  Een medewerker van het niod wees biograaf Otterspeer op de inschrijving: Otterspeer 2011 en Otterspeer 
2013, 265-280.
48  Kieft 2012, 64-65. Kieft citeert uit het dagboek van Henk Jonkman, 22 juni 1943. Het dagboek van Henk 
Jonkman wordt bewaard in het persoonlijk archief van Pieter Jonkman te Voorburg. 
49  Otterspeer 2013, 301.
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nen der acacia’s (1949) creëerde Hermans van Jonkman het weliswaar fictionele maar 
niettemin tamelijk onterechte beeld van een opschepper.50 Volgens Kieft maakte deze 
literaire omdichting deel uit van een groot literair programma bij Hermans om het 
beeld te scheppen dat iedereen tijdens de oorlog zowel bedrieger als bedrogene was 
geweest. Kieft stelt dat Hermans’ persoonlijke mythologie diende om in het reine te 
komen met diens verdrongen passieve handelen. Kieft: ‘Alle dingen die Hermans over 
de oorlog heeft geschreven, lijken als satellieten te draaien om een afwezige kern, een 
zwart gat waar de schrijver maar niet aan kon ontsnappen.’51

En inderdaad sprak Hermans tot in zijn poëticale essays aan toe van het concentra-
tiekamp dat zich ver heeft uitgestrekt tot ‘buiten zijn omheining van prikkeldraad’.52 
Hermans beweerde dat de oorlog elke mens tot dader en slachtoffer, verliezer en be-
drogene heeft gemaakt. De totale mensheid was hiermee op een absoluut dieptepunt 
aanbeland, niemand uitgezonderd. Dat moest wel een negatieve uitwerking hebben op 
de mogelijkheid voor cultuur- en maatschappijkritiek. Er leek, zo schreef Hermans, 
na de oorlog zelfs geen verschil meer denkbaar tussen enerzijds de creatieve artistie-
keling, de vagebond in de bohème, en anderzijds de doorsneeburger in zijn naargees-
tige krot. Die nivellering moest wel desastreuze gevolgen hebben voor het mandaat 
van de literatuur.

Het dienen van ons ‘Erhaltungszweck’ onder dit vooruitzicht wordt een zo gecompliceerde 
zaak, dat er voor schrijvers, toch al weinig geneigd zich in het probleem van hun instandhou-
ding te verdiepen, eigenlijk letterlijk ‘geen denken meer aan is’. En wat valt er te scheiden 
tussen burgers en bohémiens in een tijd waarin de braafste ambtenaren met vrouw en drie 
kinderen op één zolderkamer wonen als doorgewinterde rapins?53 

Wat zou de literaire bohemien te berde moeten brengen in een samenleving waarin 
vrijwel iedereen gedwongen is te leven als landloper (‘rapin’)? Elke ‘kritische maatstaf ’ 
was in de ogen van Hermans tijdens de totale ineenstorting van de hele vooroorlogse 
wereld gelogenstraft.54

3.3 ‘Antipathieke romanpersonages’ revisited:  
Freud en de ernst van het spel

Maar uitgerekend dit besef van de absolute chaos bracht hem paradoxaal genoeg tot 
een poëtica die zegt dat juist de literatuur een waarheid biedt die kan dienen als laat-

50  Kieft 2012, 63-64.
51  Kieft 2012, 262.
52  Hermans 1948, 377-378.
53  Hermans 1948, 378.
54  Kooiman & Graftdijk 1970, sn 243.
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ste redmiddel om de chaos te bezweren. Die raadselachtige waarheid, die maar geen 
waarheid wil heten, is de crux van ‘Antipathieke romanpersonages’ en vormt tegelij-
kertijd de basis voor het maatschappijkritische mandaat dat Hermans aan het schrij-
verschap toekent. Die waarheid doet zich meteen voor op de eerste pagina van het 
essay. Enerzijds verklaart Hermans zonder meer dat alles wat de maatschappij omvat 
ondoorzichtig en leugenachtig is (‘altijd, overal’).55 Buiten de natuurwetenschap leeft 
en beleeft de mens de werkelijkheid als een ‘mythische wereld’, als ‘een spel of een ko-
medie’ geschapen door de verbeelding.56 Anderzijds claimt Hermans frappant genoeg 
dat de literaire schrijver, om van enig belang te mogen heten, toch een zekere waar-
heid over zichzelf en zijn publiek boven tafel moet zien te halen:

Alleen dan is het voor een schrijver de moeite waard geschreven te hebben, als hij de zeker-
heid heeft hardop uit te spreken, wat zijn publiek wel heeft geweten, maar altijd heeft ver-
zwegen; wat het gedroomd heeft, maar bij het ontwaken verdrongen.57

De schrijver is kennelijk toch een soort ziener. Het gaat hem toch om iets universeels 
in de werkelijkheid, wat hij deelt met zijn publiek. ‘Ik geef toe dat hierbij impliciet 
aanwezig is een geloof dat het publiek diep innerlijk van eendere geestelijke consti-
tutie is als de schrijver.’58 Het is een waarheid die, voegt hij toe, zeker niet plezierig is 
om te moeten onderkennen. Want deze waarheid geeft aanleiding tot een ‘wederzijdse 
haat’ en een ‘overeenkomstige zelfhaat’, die in ‘solidariteit’ gedeeld moet worden tus-
sen de schrijver en de lezer.59

Het idioom van de psychoanalyse (‘dromen’, ‘verdringing’: de wereld van het on-
bewuste) is hierbij moeilijk te negeren.  Verderop in ‘Antipathieke romanpersonages’ 
bevestigt Hermans dat het inderdaad Freud is geweest die de waarheid van het ‘on-
derbewuste’ boven tafel heeft gebracht. Die psychoanalytische waarheid is wat betreft 
Hermans ‘niet meer weg te denken bij de beoordeling van het menselijk gedrag.’60 
Maar waarom zou een typische modernist als Hermans, die niet gelooft in artistieke 
toegang tot een metafysische werkelijkheid zoals de negentiende-eeuwse symbolisten 
dat deden, of een fysische werkelijkheid zoals de realisten en naturalisten die wilden 
beschrijven, dan wel opeens toegang hebben tot een reële waarheid die nog specula-
tiever lijkt dan elke andere, namelijk die van het onbewuste?

Het is verleidelijk om Hermans’ poging om een verdrongen, irrationele waarheid 
aan het licht te brengen, te begrijpen als de wens van de typisch romantische, expres-
sieve kunstenaar om het publiek zijn eigen, diepste en meest chaotische zielenroerse-

55  vw 11, 129.
56  vw 11, 143 en 146.
57  vw 11, 129.
58  vw 11, 129.
59  vw 11, 131.
60  vw 11, 145.
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len te tonen.  Voor dit type kunstenaar functioneert het werk als een ventiel om ver-
drongen, onbewuste, seksuele driften te laten ontsnappen.61 Dit gold ook nog voor 
veel surrealisten, maar voor een exclusief modernist als Hermans was ook dit onmo-
gelijk. Hermans geloofde niet dat de surrealist kan reiken tot een échte, primordiale of 
premythologische, buitentalige werkelijkheid van het driftleven. Hij vond juist dat de 
surrealistische navolgers van André Breton en de afvallige katholieken onder de sur-
realisten, zoals Georges Bataille en Pierre Klossowski, zich aan dit misverstand schul-
dig maakten.62 Deze kunstenaars spiegelden de lezers inderdaad voor dat zij, via hun 
écriture automatique, een reële toegang konden forceren tot een anders onbereikbaar 
reservoir aan seksuele energieën, vitale levenskrachten en wat dies meer zij.63 Deze 
voorstelling van zaken deed Hermans stellig denken aan de occulte waarheidsclaim 
van religie, reclame en ideologie. Hermans in een interview:

Het surrealisme in zijn zuiverste vorm is een metamorfose van de Mariaverering en daarom 
volgens mij duidelijk een vrucht van Latijns rooms-katholicisme. […] Het is misleidend dat 
de reclame zich er meester van heeft gemaakt. We worden gebombardeerd met surrealistische 
beelden, waaronder de surrealistische ideologie is bedolven.64 

Deze ‘surrealistische ideologie’ steekt de kop op wanneer de surrealist pretendeert iets 
meer oorspronkelijks, vitaals, chaotisch en dus wezenlijk reëels te kunnen openbaren 
achter de door menselijke subjectiviteit geordende wereld. Net zoals gelovigen, aldus 
Hermans, die claimen dat ze via hun geloof toegang krijgen tot de meest oorspron-
kelijke waarheid. Hermans: ‘Zo hebben christelijke theologen willen aantonen dat de 
oermens al monotheïst was.’65 Hermans’ kritiek op de surrealistische ideologie kent 
grote gelijkenis met die van literatuurwetenschapper en filosoof Paul de Man op de 
‘esthetische ideologie’: dat is het romantische idee dat kunstenaars als sjamanen toe-
gang hebben tot een onbemiddelde realiteit.66 Hermans zag deze esthetische ideolo-
gie niet alleen bij de surrealisten, maar ook bij kunstenaarsgroepen zoals Cobra en de 
Vijftigers, die chaotisch primitivisme predikten om de verloren natuur, die volgens 
hen door de civilisatie was verdrongen, terug te halen.67 

Zeker, stelt Hermans, de kunstenaar presenteert zijn mythe als echter dan de rest. 
Maar die poging blijft uiteindelijk altijd, zo onderstreept hij in ‘Antipathieke roman-
personages’, een louter geponeerde ‘persoonlijke mythologie’.68 De schrijver kan niet 

61  Dit expressieve kunstenaarsbeeld van Hermans wordt naar voren geschoven door Yans 1992, 262 en 482-
483.
62  Janssen 1983, sn 21-22.
63  Zie ook: Nieuwenhuizen 2006 en Bauduin 2012.
64  Janssen 1983, sn 22 en Janssen 1979.
65  Janssen 1983, sn 22.
66  Man 1996. Zie hierover ook: Vande Veire 2007, 215-216.
67  Hilberdink 2000, 168. Zie tevens: Hilberdink 1998, Glaudemans 1990, 49-50 en Renders 1989, 159-177. 
68  vw 11, 138.
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werkelijk voorbij de hoogst persoonlijke mythologie die tussen hem en de onbemid-
deld reële werkelijkheid staat. Ook het kunstwerk blijft altijd een fictionele fantasie die 
de schrijver opwerpt. 

Hij [de schrijver] eist niet dat zijn fantasieën worden geloofd, maar hij poneert dat zij een 
diepere werkelijkheid bevatten en die diepere werkelijkheid is het waarvan hij de rechtvaar-
diging verlangt. Freud heeft gezegd: In de roman is de bewuste inhoud een lokaas om tot de 
onbewuste inhoud te komen.

Overigens weet iedere visser dat het lokaas niet minder belangrijk is dan de haak. Psycho-
logisch ingestelde krantencritici, meestal luidkeels bewerend dat zij ‘geen dupe’ willen zijn, 
pretenderen onveranderlijk direct de ‘haak’, de onbewuste inhoud te kunnen vinden. Deze 
pretentie geeft aanleiding tot veel nutteloos geschrijf van een meestal lasterlijk karakter.69 

Uiteindelijk, zo leerde Hermans ook uit het boek The Writer and Psychoanalysis (1950) 
van Edmund Bergler, zijn romans en gedichten net zo goed ‘afweerconstructies’ tegen 
‘geheime, verboden, onderbewuste wensen’ en dus geen intermediairs die ons bij ons 
ware zieleleven kunnen brengen.70 Integendeel, wie meent geen ‘dupe’ te zijn en de re-
ele werkelijkheid daadwerkelijkheid tot zich te kunnen nemen, is de dupe van een nog 
groter waanidee. De ware schrijver echter creëert en poneert een lokaas, een fantasie, 
die slechts een reële haak, een reële werkelijkheid voorbij de schijn, kan suggereren. Dat 
lokaas wekt dus eigenlijk alleen maar de suggestie van een toegang tot een premythisch 
onbewuste. De reële vangst blijft uit. En het is juist bij gratie dat de reële beloning ach-
terwege blijft, dat de lezer zo’n grote belofte kan fantaseren bij een volstrekt artificieel 
lokaas. Daarom is kunst zo aantrekkelijk. Zodra literatuur echter voorspiegelt dat men 
de chaos daadwerkelijk in bezit kan nemen, loopt zij uit op een teleurstelling bij de lezer. 

Het verlangen naar een primordiale werkelijkheid kon voor Hermans dus enkel en 
alleen zijn suggestieve vorm vinden binnen het raamwerk van de doelbewust artificiële 
mythe die functioneert als lokaas. Hij zag dat bij de schrijver F. Bordewijk, bij de be-
roemde kunstenaar Salvador Dali en bij zijn favoriete Belgische surrealistische kunst-
schilder René Magritte, de maker van La Trahison des Images (een schilderij van een 
pijp met daarbij de beroemde tekst: ‘ceci n’est pas une pipe’: ‘dit hier, kijker, is geen 
pijp’).71 Verder was het de beeldtaal van magisch-realisten als de kunstschilders Joop 
Moesman, Pyke Koch en Carel Willink die aansloot bij Hermans’ poëtica. Hermans 
was gefascineerd door de doelbewust artificiële werkelijkheden die zij creëerden. Al-
leen in de afstand tot de reële chaos kan iets oplichten van de mysterieuze aantrek-
kingskracht van het reële dat zich onmogelijk werkelijk laat ‘omhelzen’, zegt Hermans 
in zijn essay over Willink.

69  vw 11, 142.
70  Zie: Hermans 1951, Otterspeer 2013, 744 en Bergler 1954.
71  Hilberdink 2000, 168. 



88 3 ‘zoeken naar een spel dat niet gebroken kan’ 

Willink is een absurde heros, misschien een Don Quichotte, de anderen zijn misschien de 
Sancho Panza’s. Waarbij we niet moeten vergeten dat Sancho Panza tenslotte ook grotendeels 
Don Quichotte is. Immers, ook hij blijft ronddolen, als is het dan maar op een ezel.72

Kunstenaars als Dali en Magritte, Willink en Koch maakten ondoordringbare, beklem-
mend artificiële beelden van een ‘waarschijnlijke onwaarschijnlijkheid’. Een bevreem-
dende werkelijkheid, waarvan de kijker wel moet gaan denken dat zich achter die 
façade iets wezenlijkers bevindt. Op die manier gaan zij ‘terug op iets dat altijd aan-
wezig is, dat men meent te kennen. Hun schilderijen zijn als nooit beleefde herinne-
ringen, of niet overwogen mogelijkheden.’73 Zodoende opereerden de kunstenaars in 
feite als Hermans’ antipathieke romanhelden, die de lezer meenemen op hun vistocht 
naar een reële vangst, maar de dolende lezer toch vooral in betovering brengen door 
het illusoire lokaas, dat altijd meer belooft dan dat het uiteindelijk zal geven. Precies 
zoals Don Quichotte, hoofdpersonage uit Cervantes’ meesterwerk uit 1615, zich ein-
deloos laat meevoeren door zijn ficties. Om te benadrukken dat we echt niet buiten 
de mythes kunnen waarin we leven, voegt Hermans toe dat Don Quichottes hulpje 
Sancho Panza, die zijn baas voortdurend probeert te ontnuchteren, evengoed wordt 
meegesleept door de wereld van mythes die nooit de reële werkelijkheid prijsgeven.

Voor Hermans waren het surrealisme en magisch realisme de meest geëigende 
kunststromingen om ons te wijzen op de menselijke bestaansconditie van de ‘eeuwig 
bedrogene van het universum’ zoals hij het noemde, in navolging van de Duitse litera-
tuurwetenschapper en filosoof Erich Heller (1911-1990).74 Voortdurend moet de mens 
het grote antwoord op de vraag van zijn bestaan in de meest raadselachtige voorstel-
lingen vermoeden. Hij zal het raadsel nooit werkelijk kunnen ontraadselen. Elke voor-
stelling die zich voordoet als reëel, berust op een misvatting. In zijn essay over Wil-
link schrijft hij dan ook dat het een ‘zot’ idee is om te denken dat de ‘experimentele 
kunst’ via de schildersezel een ‘primitieve waarheid’ zou kunnen onthullen. Want de 
verhoopte ‘natuurlijkheid’ en ‘spontaniteit’ bestond zelfs al niet bij de ‘natuurvolken’. 
Wie gelooft dat de mens à la Rousseau ‘terug naar de natuur’ kan, gelooft feitelijk nog 
steeds in ‘een 19de-eeuws sprookje’ zoals verkocht door stromingen als die van het re-
alisme en het symbolisme.75

Hermans lijkt een enkele keer toch te neigen naar het idee dat de kunstenaar een 
meer reële waarheid tevoorschijn kan toveren. Namelijk wanneer hij zijn ‘antipathieke 
romanpersonages’ beschrijft als ‘wilde jungledieren’, die huizen onder de ‘dubbele bo-

72  Hermans 1981, 85.
73  Hermans 1947, 396-397. Geciteerd en besproken in: Otterspeer 2013, 548.
74  Hermans gebruikte dit citaat in de roman Nooit meer slapen. Zie hierover: Janssen 2005, 933-934 en het in-
terview Bos 1965, waarin Hermans stelt: ‘Maar desondanks houdt één uitspraak mij enorm bezig. Die uitspraak 
luidt: “Der Mensch ist der Ewig Betrogene des Universums”.’ In: Bos 1965, sn 74.
75  Hermans 1981, 63.



3.3 ‘antipathieke romanpersonages’ revisited: freud en de ernst van het spel  89

dem van de menselijke ziel’.76 Toch zijn ook dit geen authentieke wezens, maar ‘antipa-
thieke romanpersonages’. Het zijn puur ‘mythologische helden’ van dito ‘mythologi-
sche aard’, die iets ‘onmogelijks’ willen dat per definitie niet tot het domein van het mo-
gelijke en bestaande behoort.77 Strikt genomen zegt Hermans’ poëtica dus steeds weer 
dat literatuur geen dieper inzicht geeft en geen romantische toegang biedt tot primor-
diale driften van ‘seksualiteit’ en ‘geweld’. Toch beweren Michel Dupuis en Baudoin 
Yans dit, respectievelijk in Hermans’ dynamiek (1984) en De God bedrogen de God (1992).78

Maar op welke verdrongen waarheid wijst de modernistische schrijver aan de hand 
van Freud dan wel? Dat antwoord laat zich onderhand raden: namelijk dat we niet 
anders kunnen dan ons vermeien in ordenende voorstellingen, en dat mensen nooit 
greep krijgen op de zaligheid van het reële. Wat we verdringen, is de tautologische 
waarheid dát de waarheid altijd al is verdrongen in de voorstellingswereld waarmee de 
mens zijn leven ordent en van betekenis voorziet. Hermans benadrukt dat niemand 
aan de greep van de ‘mythische wereld’ ontsnapt – óók de literaire schrijver niet.79 
Vandaar zijn voorkeur voor schrijvers die niet bevreesd zijn ‘voor een fantast te zul-
len worden versleten.’80 Naar deze ‘ware’ schrijver gaat Hermans’ voorkeur uit. Hij is 
‘geen realist’ en ‘gelooft niet aan “de” werkelijkheid’.81 Daarom weet hij iets dat we 
geneigd zijn te vergeten, namelijk dat we leven in een onechte wereld van voorstel-
lingen. Wij mensen, zegt hij in ‘Antipathieke romanpersonages’, zijn weinig anders 
zijn dan ‘voortdurend gehypnotiseerden’, ‘intermittent’ door voorstellingen die ons 
van buitenaf worden opgedrongen, zoals voorstellingen van ‘doelbewuste reclame, 
pers, tv en radio, permanent door alles wat wij ondergaan, alles wat wij sinds onze ge-
boorte en misschien daarvoor al hebben ervaren’.82 Het menselijk bestaan speelt zich 
van meet af aan af in voorstellingen die zich door het lichaam verplaatsen ‘als een lint 
of als een stroom’.83

Wij mensen worden dus niet alleen gestuurd door de natuur, maar ook door een 
geheugen van voorstellingen dat, komend van de buitenwereld, ons vormt en bepaalt. 

76  vw 11, 143.
77  vw 11, 138-140.
78  Vgl. Yans die enerzijds de neopositivistische Hermans herkent en anderzijds de Hermans die als kunstenaar 
een affectieve en driftmatige werkelijkheid zou uitdragen: Yans 1992, 262 en 482-483. Dupuis spreekt van ‘ele-
mentaire krachten’ als ‘seksualiteit’ en ‘geweldpleging’, de twee ‘oerdriften’ van de ‘primaire mens’ in Hermans’ 
verhaalwereld, en hij stelt dit gelijk aan ‘de onvoorwaardelijke bevrediging van instincten, neigingen en driften’ 
waar de mens op uit is. Zie: Dupuis 1984, 23-29. Overigens merkt Dupuis wel op dat Hermans een probleem 
had met de surrealisten, die tot een dieperliggende en onbekende waarheid wilden reiken met hun ‘écriture 
automatique’, wat naar mijn idee strijdig is met zijn these dat Hermans’ literatuur primordiale oerdriften naar 
boven haalt: Dupuis 1984, 286.
79  vw 11, 142-143.
80  vw 11, 142.
81  vw 11, 143.
82  vw 11, 145.
83  vw 11, 148.
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Onder anderen Freud had Hermans hierop gewezen, zoals blijkt uit een kort essay ge-
titeld ‘Het volledige geheugen’, opgenomen in Boze brieven van Bijkaart (1977). Her-
mans verwijst in die beschouwing naar schrijvers als Thomas De Quincey, Charles 
Baudelaire en ook Freud, die allen het idee opperden dat de menselijke geest aan het 
collectieve ‘volledige geheugen’ of het ‘allesbewarende geheugen’ de tekstuele bouw-
stenen ontleent om de eigen identiteit en de werkelijkheid te ordenen. 

Baudelaire viel De Quincey bij, die het geheugen vergeleek met een palimpsest, dat wil zeg-
gen een manuscript waarop allerlei teksten over elkaar heen geschreven zijn. Na een tekst 
uitgewist te hebben, heeft iemand weer iets anders geschreven op dezelfde ondergrond, maar 
feitelijk zijn alle teksten blijven staan en ze kunnen, met bijzondere hulpmiddelen, weer lees-
baar gemaakt worden. […] 

Dezelfde gedachte, dat alles wat de mens waarneemt, bedenkt, ondergaat, enz., voor altijd 
in het geheugen opgeslagen blijft, komt ook voor bij Freud. […] Wij ‘herinneren’ ons ge-
beurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden, toestanden die in werkelijkheid anders waren, 
woorden die nooit zijn gezegd.84 

Freud zag inderdaad ook dat het ‘psychische apparaat’ van de mens werkt als een soort 
palimpsest, met een bijna ‘onbegrensde capaciteit voor het opnemen van steeds nieu-
we waarnemingen’.85 De door Freud gebruikte metafoor voor het geheugen was ech-
ter niet een palimpsest, maar een ‘mystiek schrijfblok’ of ‘toverblok’ (‘Wunderblock’), 
destijds een apparaat van magische allure. Dat toverblok bestaat uit een lei, gemaakt 
van een donkerbruine waslaag, met daaroverheen een vel celluloid. Met een punti-
ge griffel kan de gebruiker hier iets op tekenen of schrijven. Zodra het opgetekende 
moest worden gewist, volstond het om het schutblad van celluloid van het wastafeltje 
te trekken en het opnieuw aan te brengen. Dan was het blad weer leeg en klaar voor 
gebruik. Toch, en dat maakte het toverblok voor Freud zo interessant, blijft er altijd een 
spoor van het geschrevene in de onderliggende waslaag aanwezig.86 

Freud gebruikte de metafoor van het toverblok om te demonstreren dat het geheu-
gen enerzijds een onbegrensde opslagcapaciteit heeft, terwijl herinneringen toch niet 
allemaal tegelijkertijd op de voorgrond van ons bewustzijn treden. Anders zouden we 
worden overspoeld door voorstellingen.  Vooral traumatische herinneringen worden 
naar de achtergrond gedrukt – maar blijven wel latent aanwezig, precies zoals een te-
kening op een toverblok, na te zijn gewist, vervaagd aanwezig blijft in de hars- of wa-
slaag onder het celluloid, en enkel tevoorschijn kan worden getoverd met behulp van 

84  vw 12, 140-141. Ongetwijfeld was Hermans recent Baudelaires Onechte paradijzen onder ogen gekomen, 
dat in 1971 in Nederlandse vertaling van Rein Bloem was gepubliceerd en waarin Baudelaire verwijst naar het 
‘geheugen’ van De Quincey: Baudelaire 1971, 136-137. Zie De Quinceys essay ‘The Palimpsest and the Human 
Brain’ in de essaybundel Suspiria de Profundis uit 1845: De Quincey 2011, 43-47.
85  Freud w 9, 71.
86  Freud w 9, 70-74.
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‘adequate belichting’.87 Freud wilde maar zeggen: alles wat wij meemaken, bedenken, 
associëren en creëren, blijft ergens bewaard in het bijna oneindige vat van voorstel-
lingen dat onze psyche vormt. Het onbewuste is voor Freud geen genotvol reservoir 
van driftmatige energie, maar vooral een wirwar van voorstellingen, een Babylonische 
bibliotheek. Hoewel die voorstellingen mede zijn ingegeven door de buitenwereld 
(waarnemingen), leiden ze ook een leven los van de realiteit, omdat ze voortdurend 
associaties met elkaar aangaan. En grotendeels worden ze ingeprent door de anderen, 
door wie de mens zich van jongs af aan laat beïnvloeden, zoals ouders en leraren. Maar 
met de realiteit heeft dit geheugen weinig van doen.  Volgens filosoof Richard Kearney 
wijst Freuds beroemde beeld van het geheugen als een mystiek schrijfblok erop dat we 
allemaal vast zitten in ‘een intertekstueel spel van eindeloos wijkende herinneringen’, 
waarvan de authenticiteit ‘even omstreden als onzichtbaar’ blijft.88 

Het is die spelwaarheid die de literaire schrijver Hermans onder ieders oog wilde 
brengen: fictie is geen bijzaak, maar vormt de bestaansconditie van de mens. De mens 
leeft grotendeels in zijn verbeelding en omdat niemand in staat lijkt om het reële te 
grijpen, leidt die bestaansconditie voortdurend tot ‘haat’ en ‘zelfhaat’ in de cultuur.89 
Wie inziet dat de menselijke leefwereld primair uit ficties bestaat, kan die mythische 
wereld maar beter ten volle ‘erkennen’, zegt Hermans letterlijk in ‘Antipathieke ro-
manpersonages’.90 Dat spreekt voor zich, zegt Hermans, wanneer ‘hij begrepen heeft 
dat in de “werkelijke” wereld reputaties worden gemaakt en gebroken op grond van 
mythen, wanneer hij heeft meegemaakt dat duizenden en miljoenen in oorlogen en 
concentratiekampen om het leven komen uit naam van mythen.’91 Dit standpunt heeft 
een onverwacht bijeffect, want plotskaps krijgt de literaire schrijver, als expert van de 
verbeelding, een centrale positie toebedeeld bij het doorgronden van de werkelijk-
heid.

Maar kan de schrijver de mythische verbeeldingswereld alleen laten zien, of kan hij 
ook onderscheid maken tussen verschillende ficties, bijvoorbeeld tussen constructie-
ve voorstellingen en destructieve voorstellingen? Kan de schrijver ook kritisch zijn? 
Naar mijn overtuiging laat zelfs Hermans’ poëtica ruimte voor een positief antwoord 
op deze vraag. Het vergt echter wel interpretatie om dit te laten zien. Om de blik op 
Hermans’ kritische positie als literaire schrijver scherp te stellen, en te laten zien hoe 
dit kan leiden tot een kritiek op verschillende voorstellingen in de cultuur, laat ik me 
informeren door de Franse psychiater-filosoof Jacques Lacan (1901-1981), die Freud 
heeft geherinterpreteerd in dezelfde richting als Hermans deed. Lacan zag in Freud, 
net als Hermans, iemand die weigerde zich ‘romantisch’ te beroepen op het idee dat 

87  Freud w 9, 73.
88  Kearney 2002, 50.
89  vw 11, 131.
90  vw 11, 143.
91  vw 11, 143.
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de reële werkelijkheid zich voorbij de schijn bevindt.92 Ook volgens Lacan speelt alles 
wat wij meemaken zich af in het collectieve geheugen. Hij benoemt dat collectieve 
geheugen met de term ‘symbolische orde’ en verwees eveneens naar de taalspelen van 
Wittgenstein.93 Lacan voegde eraan toe dat die taalspelen voortdurend worden opge-
laden met verlangen van het subject dat erin op zoek gaat naar zijn identiteit. Lacan 
is al een paar keer terloops genoemd in relatie tot Hermans, overigens zonder dat er 
enige aanwijzing is dat Hermans meer dan indirect kennis heeft genomen van het La-
caniaanse gedachtegoed.94 Maar net zoals Hermans, die stelde dat we leven in voorstel-
lingen die bestaan ‘sinds onze geboorte en misschien al daarvoor’, zegt Lacan letterlijk 
dat we vastzitten in een ‘symbolische keten’ van voorstellingen, die al ‘voor onze ge-
boorte’ bestaat en die zal blijven bestaan tot lang ‘na onze dood’. Niemand kan daarom 
een ‘totale persoonlijkheid’ zijn die samenvalt met zichzelf, want iedereen is een ‘speel-
bal’ in een ‘spel’ van voorstellingen.95 Omdat het Lacaniaanse denken in mijn betoog 
een belangrijke functie vervult, zal ik het uitvoerig presenteren.

3.4 Jacques Lacans speltheorie: introductie

Veel meer dan Freud zelf, heeft Lacan met zijn ‘retour à Freud’ in de jaren na de Twee-
de Wereldoorlog het accent gelegd op het spel van de mens in de mythische werke-
lijkheid.96 Net als Freud gaat Lacan uit van het primaat van de wens.  Voordat we ons 
tot de realiteit verhouden, willen en wensen we al iets van die realiteit. Die ‘wens’ staat 
altijd tussen ons en de realiteit zoals die is, het Reële, zoals Lacan het noemt.  Vandaar 
dat we als subject in feite altijd al in voorstellingen leven, voorstellingen die een sys-
teem op zichzelf vormen, en die afgesneden (‘gecastreerd’) zijn van het Reële.97

Onder invloed van antropoloog Claude Lévi-Strauss stelt Lacan dat die wensvoor-
stellingen zonder meer onze leefwereld uitmaken.98 Lacan spreekt hier van de ‘symbo-
lische orde’ waarin ons geestesleven zich afspeelt: een netwerk van symbolen, een sys-
teem van wensvoorstellingen die elk niet primair naar een of andere realiteit verwijzen, 

92  Lacan 1990, 32-33. Engelse vertaling: Lacan 1998, 24.
93  Lacan 1991a, 66-73. Engelse vertaling: Lacan 2007, 59-65.
94  Hermans-interprete Ineke Bulte acht Lacan relevant om ‘Lotti Fuehrscheim’, een verhaal uit Hermans’ 
bundel Paranoia, met ‘Lacan en consorten’ in verband te brengen, zonder overigens zelf gehoor te geven aan die 
opdracht: Bulte 1987, 38. Ook op Collegenet.nl suggereert een (anonieme) recensent een treffend verband tus-
sen Hermans’ roman Nooit meer slapen en de drie stadia van het ‘imaginaire’, het ‘symbolische’ en het ‘reële’ bij 
Lacan, die we zullen uitwerken in hoofdstuk 6: http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/frames_verslagen.
php?verslag_id=13851&site. Een (eveneens onuitgewerkt) verband tussen Lacan en Hermans is ook gelegd op 
een weblog door Paul Groot in 1998: http://www.mediamatic.net/8416/nl/dinosaurs-and-meteorites. 
95  Lacan 1966, 468. Engelse vertaling: Lacan 2006, 392.
96  Zie over Lacans ‘retour à Freud’: Schokker en Schokker 2000.
97  Lacan 1981, 98. Engelse vertaling: Lacan 1993, 84. 
98  Vgl. Lacan 1966, 285. Engelse vertaling: Lacan 2006, 236; Lévi-Strauss 1951 en Lévi-Strauss 1969. 



3.4 jacques lacans speltheorie: introductie 93

maar in de eerste plaats altijd weer naar andere voorstellingen.99 Wanneer we op zoek 
gaan naar betekenis, kunnen we niet anders dan nieuwe verhalen oproepen om dat te 
doen. Het Reële ligt, voor de wens-wezens die wij zijn, buiten ons bereik, aan gene zij-
de van de symbolische orde. Om het onontkoombaar artificiële karakter te benadruk-
ken van de voorstellingswereld waarin we leven, spreekt Lacan met de linguïstiek van 
Ferdinand de Saussure van een als betekenaarssysteem gestructureerde werkelijkheid. 
Wij staan in de wereld als in een symbolisch veld van signifiants, van op zich lege ‘be-
tekenaars’ (inhoudsloze voorstellingen), die nooit aanbelanden bij hun ultieme signifié, 
een inhoudelijke ‘betekenis’, die zij proberen voor te stellen. Met die (wens)voorstel-
lingen moeten wij het stellen, daarin moeten wij ons leven ‘spelen’. We zijn dus ver-
wikkeld in een ‘spel met betekenaars’ dat onze subjectieve werkelijkheid uitmaakt.100

Het is niet eens verkeerd dat wij nooit bij de reële zijde van de voorstelling uitko-
men. Het ‘zelf ’ is immers die wensmachine, die functioneert binnen een wereld van 
voorstellingen. In dat universum van onophoudelijk naar elkaar verwijzende beteke-
naars kunnen de wensmachines die we zijn zich eindeloos uitleven. Zouden de verlan-
gens van die wensmachine definitief vervuld worden, dan zou ook het Ik ophouden te 
bestaan. Dat verlangen naar onmogelijke vervulling is dus altijd werkzaam, en resulteert 
erin dat de mens zich op allerlei manieren een stabiele identiteit probeert aan te meten: 
een samenstelling van voorstellingen die hem of haar het gevoel geeft er reëel mee sa-
men te vallen.  Vandaar ook dat de cultuur zo grillig is. Geen enkele identiteit is uitein-
delijk tot iets reëels terug te brengen. De cultuur opereert in een oneindig en grenze-
loos collectief veld van gestolde wensvoorstellingen, een puur symbolische matrix van 
betekenaars. Daarin ‘spelen’ we ons leven, een spel dat niet tot de ernst van de ‘reële’ 
feiten terug te voeren is, maar volgens Lacan zelfs met die reële feiten blijft ‘spelen’.101

Dit denken volgens de ‘linguïstische wending’ in de menswetenschappen heeft be-
langrijke gevolgen gehad voor de status van de cultuur- en maatschappijkritiek.102 
Wanneer iedereen in het spel van de cultuur even ‘blind’ is voor hoe het echt is of 
hoe het hoort te zijn, hoe is het dan nog mogelijk om in het spel van de cultuur een 
kritisch onderscheid te maken tussen vreedzame spelhoudingen of juist destructieve 
spelhoudingen? Kritiek leveren, onderscheid maken op basis van een ethiek, dat lijkt 
vanuit dit denken verder weg dan ooit. Immers, wie meent, zoals sommige postmo-
dernisten, dat men dan maar genoegen moet nemen met een virtuele spelwereld, mis-
kent de voortdurende neiging om te verlangen naar wat zich buiten die voorstellings-

99   Zie bijvoorbeeld (maar verre van uitsluitend): Lacan 1966, 12, 18, 46, 54, 275, 380, 445. Engelse vertaling: 
Lacan 2006, 7, 12, 35, 40, 227, 316, 371.
100  Lacan 1966, 468. Engelse vertaling: Lacan 2006, 392.
101  Marc Verminck gebruikt dan ook Shakespeares beroemde zin ‘All the world is a stage and all the men are 
merely players’ in relatie tot Lacan: Verminck 2012, 107. Ragland-Sullivan suggereert een connectie tussen de 
psychoanalyse en Johan Huizinga, overigens zonder deze verder uit te werken: Ragland-Sullivan 1987, 54. 
102  Rorty 1967. 
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wereld bevindt. En wie de oplossing zoekt bij een minder glibberig en artificieel punt, 
een archimedisch punt (bijvoorbeeld in de natuur of een transcendent principe), dat 
zich ergens buiten het virtuele spel bevindt, die miskent dat de mens als wens-wezen 
eigenlijk nooit écht buiten dat spel kan treden. 

We zullen zien dat Lacans spelparadigma tussen Scylla en Charybdis koerst. Het 
pretendeert niet de leugen te ontmaskeren en de zuivere realiteit achter de schijn te-
voorschijn te halen, en evenmin geeft het alles over aan het ‘anything goes’.103 Volgens 
Lacan moet de mens zich identificeren met de speler die hij is, wil hij een leefbaar 
bestaan kunnen leiden. 

3.5 Spel van verbrokkeling: spelen tegen de angstwekkende ernst

‘Angst is het vruchtwater waarin ik ondergedompeld ben’, laat Hermans zijn hoofd-
persoon Richard Simmillion zeggen in zijn autobiografische verhaal ‘Het grote me-
delijden’ uit verhalenbundel Een wonderkind of een total loss (1967).104 Lacan zou hier 
volmondig mee hebben kunnen instemmen. Het graaien en grijpen van het piepjonge 
kind, dat nog maar pas in de wereld is geworpen, mag voor de buitenwereld misschien 
een vrolijk spel lijken, voor het kind is het spel pure ernst, gespeeld tegen de achter-
grond van een traumatische angst. Anders dan de meeste andere zoogdieren – dat is 
een uitgangspunt dat Lacan deelt met veel antropologen – is de mens bij zijn geboorte 
voor een lange periode onvoldoende afgestemd op de buitenwereld.105 Motorisch is 
het kind hulpeloos: het ontbreekt het aan het instinct om datgene wat nodig is om te 
overleven (zoals voedsel, bescherming, onderdak) te pakken te krijgen. Maar, zo leer-
de Lacan met Freud, voor het mensenkind speelt er meer dan zelfbehoud alleen. Het 
kind is tegelijk en vooral een lustwezen, een wezen dat leeft van de lust en daarom al 
meer ‘wenst’ van de wereld dan de wereld hem kan geven. Het is vooral dit lustprin-
cipe dat het kind aandachtig maakt voor de buitenwereld, en het ertoe aanzet zich te 
verhouden tot zijn sociale omgeving (de ‘Ander’).

Het aanhoudende ‘lurken’ en ‘sabbelen’ aan de moederborst, ook wanneer de hon-
ger feitelijk allang moet zijn gestild, illustreert voor Freud het lustprincipe.106 Het lust-
principe functioneert niet door inname van een positief aanwezig object, maar door 

103  Zoals de postmoderne conditie vaak wordt beschreven met deze frase gemunt in Feyerabend 1983. 
104  Hermans 1993, 208.
105  Lacan 1966, 94-97 en Lacan 2006, 75-79. Zie ook: Lacan 2013, 27. Lacan spreekt van een ‘specifieke pre-
maturiteit van de geboorte’ of ook wel met Freud van de ‘Hilflosigkeit’ bij de mens als kind, waarin Lacan 
overigens zeker niet uniek is in de wijsgerige antropologie. Hierbij kan gedacht worden aan antropologen als 
Portmann en Plessner. Zie Oudemans en De Jong 1983, 43-44 en 75-86.
106  Freud in Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit oorspronkelijk gepubliceerd in 1905 (Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie). Zie: Freud w 4, 59.
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ontlading ofwel het afwezig maken van opgehoopte prikkelspanning, aangevoerd door 
spanningen komend van buitenaf. De opgehoopte prikkelspanning genereert onlust, 
en het organisme reageert om die spanning af te weren. Dit laatste genereert lust.  Voor 
Freud en Lacan is de lustwerking ‘polymorf pervers’ van aard.107 Lust hangt dus niet 
af van de inhoud, van datgene waaraan lust beleefd wordt. De spanning kan afgevoerd 
door te zuigen aan een (‘polymorfe’) veelheid van objecten die het lustwezen verdraait 
(‘perverteert’) tot lustobject. Het organisme kan zelfs lust beleven aan wat op het eer-
ste gezicht onlust lijkt, of wat zonder meer schadelijk is voor het voorbestaan van het 
organisme. Een duidelijk voorbeeld van de lust van het zuigen omwille van het zui-
gen is het lustwezen dat zich dood rookt. Zoals de eetfunctie lust kan beleven aan een 
schadelijke overdaad (boulimie) én aan al even schadelijke ascese (anorexia nervosa als 
een lust beleefd aan het eten van ‘niets’).108

Hoewel het lustprincipe geënt is op het biologisch functionerend organisme, wordt 
de lust zelf dus niet vanuit een biologisch ‘instinct’ nagestreefd. Het doelobject van 
lustwinst is dus niet ergens voorgeprogrammeerd in de biologische ‘natuur’, wat het 
lustwezen in onzekerheid laat wat lust oplevert.109 Reden voor Freud om aan te ne-
men dat succesvolle lustactiviteiten als het ware worden opgeslagen in de ontluikende 
voorstellingswereld, zodat het kind enige voorstelling krijgt van hoe en waarmee het 
prikkelspanning kan ontladen. De psyche vormt zich aanvankelijk als een complex 
amalgaam van primitieve voorstellingen, een lappendeken van hallucinaties die aan 
elkaar vastklitten, en in de toekomst kunnen dienen als richtsnoer voor het afvoeren 
van opgehoopte prikkelspanning. Dit soort voorstellingen kan een leidraad geven aan 
het lustwezen, voor wat anders vanwege het open, polymorf perverse karakter van het 
lustprincipe maar hopeloos chaotisch en onbepaald zou blijven. Het zijn hallucinaties 
die zich in de psyche concentreren rond de receptieve, voor prikkels extra vatbare ero-
gene zones, zoals genitaliën, mond en ogen.

107  Freud w 4, 69. Lacan verwijst vaker naar dit polymorf perverse uitgangspunt, zoals in: Lacan 1986, 13 en 
Lacan 1990. 198-199. Engelse vertaling: Lacan 1998, 176-177.
108  Freud noemde deze voorbeelden: Freud w 4, 61.
109  Freud stelt in zijn Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit dat de lust een principe is van waaruit 
het menselijke driftwezen reageert op opgedane prikkels. Wanneer de baby blijft zuigen aan de moederborst, 
ook wanneer hij geen melk meer opneemt, wijst dit er voor Freud op dat hij vanuit een ander principe die le-
vensfunctie activeert, zie: Freud w 4, 59. De mens werkt niet uitsluitend vanuit zijn door Darwin geconstateerde 
zelfbehoudprincipe, dat slechts neemt wat nodig is om te ‘overleven’ (zoals centraal staat in Darwin 2002, zie 
vooral 95-146). Freud denkt mens en leven wel naar het toen al gangbare en momenteel nog steeds heersende 
biologische paradigma: het prikkel/reactie-paradigma. ‘Leven’ is wat een ‘organisme’ doet als het reageert op 
een prikkel (wat dit immers niet doet, valt onder het anorganische). Maar het principe op grond waarvan die 
reactie geschiedt, is voor Freud niet alleen het zelfbehoud van het organisme, maar ook de lustwinst. Het kind 
zuigt aan de moederborst (lees: reageert op een endogene hongerprikkel) om zich in stand te houden, maar 
ook en tegelijk omwille van de lust die het aan het zuigen beleeft. Niet wat de biologische, doelmatige levens-
functie oplevert is de reden van haar functioneren, maar de lust van het uitoefenen van die levensfunctie zelf: 
het zuigen omwille van het zuigen, waardoor het kind zich ontdoet van prikkelspanning. Zie voor meer toe-
lichting: De Kesel 2002, 25-28.
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Hoewel deze primitieve voorstellingen al iets van een minimale ordening aanbren-
gen in de chaos, strijden de verschillende lustfuncties onafhankelijk van elkaar om lust, 
terwijl het lustwezen niet minder afhankelijk is van de buitenwereld om spanning af 
te voeren. De onsamenhangende lustfuncties vormen vooralsnog slechts een ‘verbrok-
keld lichaam’ (‘corps morcelé’), op grond waarvan het kind onmogelijk zelfstandig tot 
lust kan komen.110 Lacan zegt ook wel dat het kind als een willoze speelbal gevan-
gen zit in een chaotisch en beangstigend ‘spel van verbrokkeling’ (‘jeu de morcelle-
ment’).111 Het lustwezen heeft daarom een geavanceerde list nodig om zich aan deze 
situatie te ontworstelen en zichzelf voor te kunnen stellen als een magneet die ontla-
dingsmogelijkheden naar zich toetrekt.

3.6 Spiegelspel: imaginaire identificatie

Als corps morcelé, een verbrokkeld lustlichaam bestaande uit een chaotisch amalgaam 
van onafhankelijk van elkaar opererende lustplekken die stuk voor stuk schreeuwen 
om bevrediging, wordt het kind volledig bespeeld door de buitenwereld. Het lustwe-
zen bezit immers nog helemaal geen ‘Ik’, een eenheidsinstantie die de verspreide lust-
functies coördineert. Lacan legt uit hoe het lustwezen zich pas via een listig identifi-
catiespel met de anderen aan dit stadium van hulpeloosheid weet te onttrekken. Spe-
lend met beelden die het van zichzelf en van anderen maakt zal het zich een eerste 
Ik construeren. 

Deze wording van het Ik laat zich misschien nog het best beschrijven als een Ba-
ron Münchausen-actie waarmee het lustwezen, via identificatie met een spiegelbeeld, 
zich aan zijn haren uit het moeras trekt en een min of meer stabiel Ik verwerft. Een 
Ik dat zich kan inbeelden meester te zijn van de chaotische flipperkast vol lustplek-
ken, die hij was.112 Lacan heeft deze ontwikkeling beschreven in zijn beroemde voor-
dracht van ‘Het spiegelstadium als vormend voor de functie van het Ik’ (1949), waar-
van de oorspronkelijke, maar verloren geraakte versie overigens dateert uit 1936.113 In 
het spiegelbeeld – of in anderen waaraan het kind zich spiegelt – ontwaart het nog 
verbrokkelde amalgaam van lusteisen, plotseling, als vanuit het niets, een samenhan-
gende gestalte waarmee het zich kan identificeren. Nu pas kan het lustwezen zich als 

110  Lacan 1966, 70, 97 en 104. Engelse vertaling: Lacan 2006, 55, 78 en 85. 
111  Lacan 2013, 159.
112  De Kesel 2002, 35. Zie voor de specifieke scène in het avontuur van Baron Münchausen door Rudolf 
Erich Raspe (1736-1794): Raspe 1977, 43. Hermans schreef overigens met veel bewondering over Raspe en 
zijn held Münchausen in Het sadistische universum 1 onder de titel ‘De zwarte humor van de baron Von Mün-
chausen’: vw 11, 35-44. 
113  Het spiegelstadium is de Lacaniaanse versie van Freuds theorie van het narcisme. Zie voor een introductie 
in Freuds theorie van het narcisme zijn ‘Ter introductie van het narcisme’: Freud w 6, 326-355.
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een eenheid constitueren. Dit noemt Lacan het imaginaire zelfbeeld. Het gaat gepaard 
met een jubelervaring.114 Volgens Lacan is dit beeld, verworven via de spiegel, de grond 
voor het menselijke Zelf, zijn Ik.115 De onderliggende, heterogene lusteconomie van 
het uitgangsstadium is hiermee helemaal niet verdwenen, maar wordt eerder, zo kan 
gezegd, ‘overschreven’ door een meer uniforme ordeningsinstantie, die in de coördi-
natie van lustfactoren voorziet.

Wel moet worden bedacht dat het ontstaan van dit primaire eerste Ik, in de eerste 
plaats een gewiekste omdichting is geweest, die zich volledig afspeelt op het niveau van 
een virtueel, imaginair ‘spiegelspel’ met de omgeving (‘jeu en miroir’), waarin het lust-
wezen een identiteit ontsteelt aan de ander.116 Op reëel niveau is het jonge kind daar-
om nog niet minder hulpeloos en nog steeds volledig afhankelijk van zijn omgeving. 
Maar zich spiegelend aan de anderen, speelt het infantiele lustwezen dat niet hij de an-
deren nodig heeft, maar de anderen hém nodig hebben. Zijn imaginaire list bestaat erin 
te doen alsof het tekort aan lust niet bij hem ligt, maar dat hij zelf de vervulling is van 
het tekort van de ander.117 In realiteit is het lustwezen nog een en al ‘vraag’ (‘deman-
de’) om lust, maar het kind draait de zaak om, en beeldt zich imaginair in dat het de 
anderen zijn die ‘vragen’ hebben naar het ‘antwoord’ dat bij hem ligt.118 Lacan noemt 
dit de ‘imaginaire identificatie’ van het kind die de rol aanneemt van ‘His Majesty the 
Baby’. De majesteitelijke baby waant zich de zin en bestaansreden van alles wat is.119

Deze imaginaire voorstelling van de werkelijkheid biedt ook meteen de mogelijk-
heid betekenis te geven aan de overdaad aan vreemde, anders maar betekenisloze zee 
van woorden, kushandjes, grimassen en kuchjes waardoor hij van boven de wieg wordt 
overspoeld. Het lustwezen beschouwt deze rare tekens of symbolen als de vraag van 
de Ander. Hij komt dan tot de vaststelling dat hijzelf wel de betekenis moet zijn van al 
deze betekenaars die vanuit de buitenwereld op hem af worden gevuurd. Hij waant zich 
de ‘signifié de l’Autre’, de exclusieve invulling van het tekort van de Ander.120 Ofwel 
hij waant zich de raison d’être, de ‘missing link’ die de buitenwereld voorziet van de in 
totale lust voorzienende, ‘geliefkoosde compleetheid’.121 Dit verklaart meteen ook zijn 
gedrag als de majesteitelijke baby, die in zijn spiegelspel met de wereld overal zichzelf 
ziet gerepresenteerd (alles verwijst immers naar hem), en zich daarom het recht toe-
eigent om de gemeenschappelijk geldende spelregels naar eigen goeddunken toe te 

114  Lacan 1975, 190-191. Engelse vertaling: Lacan 1991b, 168.
115  Lacan 1966, 95. Engelse vertaling: Lacan 2006, 76. Zie ook: Gekle 1996.
116  Lacan 1975, 202. Engelse vertaling: Lacan 1991b, 179 en 179 n.5.
117  Lacan 1975, 191-194. Engelse vertaling: Lacan 1991b, 169-170.
118  Lacan 1966, 814. Engelse vertaling: Lacan 2006, 689-690.
119  Lacan 1966, 59 en 105. Engelse vertaling: Lacan 2006, 44 en 86.
120  Lacan 2013, 27. Dit wordt veel vaker gethematiseerd.  Vgl. idem. pagina 167, 179 en 230. Of waar Lacan 
spreekt van het ‘Ik van het discours’ in: Lacan 1966, 809. Zie ook: De Kesel 2002, 42 en Van Haute 2000, 149-
154.
121  Lacan 1975, 209. Engelste vertaling: Lacan 1991b, 185.
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passen. Hij waant zichzelf het sluitstuk van die wereld, dat de wereld compleet maakt 
tot een genotgevend geheel. Denk aan kinderen, zegt Lacan, die ervan genieten om 
woorden doelbewust foutief toe te passen, alsof zij het alleenrecht hebben genomen 
om te beslissen over de betekenis ervan.122 

Dankzij de imaginaire identificatie met het spiegelbeeld kan het lustwezen zichzelf 
zien als de ‘ideale eenheid’, als een ‘heilzaam imago’.123 Maar hoe zaligmakend deze 
imaginaire zijnsmodus ook mag lijken, erg functioneel en houdbaar is hij niet. Al was 
het maar omdat het zopas verworven beeld van het Ik een al te dwingende, rigoureuze 
‘fixatie’ is van de ‘oorspronkelijke, organische chaos’ waaraan het lustwezen zich dacht 
te hebben ontrokken.124 Wanneer keer op keer blijkt dat het niet zo is dat hij als een 
almachtige marionettenspeler de lust schenkende, eerste ‘ander’ (‘moeder’) aan een 
touwtje heeft, maar dat zij ‘komt en gaat’, moet hij op een goed moment aanvaarden 
dat er nog steeds iets tekort schiet, en dat hij toch niet samenvalt met de essentie van 
de werkelijkheid.125 Definitieve bevrediging blijkt dan onmogelijk. 

De radeloosheid die hier het gevolg van is, uit zich in agressie en rivaliteit jegens 
de Ander, die hij percipieert in symptomatische angstfantasieën van verbrokkeling.126 
Sterker nog, uiteindelijk zal de agressie om het aanhoudende tekort zich gaan richten 
op het gefixeerde beeld van het Ik zelf, dat hoe langer hoe minder als oplossing wordt 
ervaren en steeds meer gaat gelden als een sta in de weg die het lustwezen ervan weer-
houdt werkelijk lustvol en compleet bevredigd op te gaan in de Ander, de buitenwe-
reld. Hierin vindt volgens Lacan het paranoïde fantasiebeeld van de ‘dubbelganger’ zijn 
oorsprong, als de veruitwendiging van het spiegelbeeld van de ‘ideale eenheid’, die het 
lustwezen frustreert om daadwerkelijk tot lust te komen.127 In laatste instantie moet 
ook dit zelfbeeld ‘vernietigd’ worden om de eenwording met de realiteit tot stand te 
brengen.128 Ook dat zou echter een wanhoopsdaad zijn, die hem alleen maar weer zou 
terugwerpen op het door onlust geplaagde corps morcelé.

Volgens Lacan treedt er vervolgens een ‘culturele interventie’ op die noodzakelijk 
is om dit imaginaire, ‘alles verslindende spel’ te doorbreken.129 Het spiegelspel zet im-
mers voortdurend aan tot een gekmakende, onleefbare tweestrijd tussen de perfecte 
orde waarvoor het kind garant meent te staan en de totale chaos die het bedreigt.130 
Het Ik is in het spiegelspel volledig in beslag genomen door het gevecht om het defi-

122  Lacan 1975, 188-189, 202 en 255. Engelse vertaling: Lacan 1991b, 166-167, 179 en 230.
123  Lacan 1966, 113. Engelse vertaling: Lacan 2006, 92.
124  Lacan 1966, 116. Engelse vertaling: Lacan 2006, 94.
125  Lacan 1998a, 175 en Pluth 2007, 69-72.
126  Zie hiervoor Lacans essay ‘Agressiviteit in psychoanalyse’. In: Lacan 1966, 82-123. Zie ook Lacan 1966, 
809-810. Engelse vertaling: Lacan 2006, 82-101 en 685-686.
127  Lacan 1966, 95 en 109. Engelse vertaling: Lacan 2006, 76-77 en 88-89.
128  Lacan 1975, 195-196. Engelse vertaling: Lacan 1991b, 172.
129  Lacan 1975, 194. Engelse vertaling: Lacan 1991b, 171. 
130  Lacan 1966, 98. Engelse vertaling: Lacan 2006, 79. 
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nitieve antwoord te zijn voor de Ander, dat hem onvoorwaardelijke bevrediging moet 
schenken. Wil het kind sociaal kunnen gaan functioneren, dan moet het dit spiegelspel 
laten vervangen door een ‘spel van betekenaars’.

3.7 Spel van betekenaars: symbolische identificatie

Hoewel het imaginaire spiegel-Ik zichzelf een tijd lang voor het sluitstuk van de we-
reld kon houden, is dit imaginaire zelfbeeld dus gedoemd te mislukken. De perma-
nente spanningen waaraan het onderhevig is, worden er niet minder om, en onder-
tussen houdt de Ander ook maar niet op met spreken. Waarom blijft die ander vragen, 
wanneer het antwoord in hem, de Ik, kan worden gevonden? 

Spoedig loopt dit uit op een nieuw trauma voor het kind. Wanneer die Ander im-
mers maar niet ophoudt met ‘vragen’ en hem blijft bestoken met betekenaars, moet 
het kind op een goed moment ernstig aan het twijfelen slaan of hij eigenlijk wel het 
‘antwoord’ is op de vraag van de Ander. Is hij wel degene die de hoofdprijs, de gehei-
me schat van het spel, belichaamt, dat wat hem de macht schenkt om de spelregels naar 
zijn wens te manipuleren? De Ander blijkt zich bovendien niet alleen tot het kind te 
richten, maar houdt niet op met spreken, dat wil zeggen: vindt geen antwoord in het 
kind, maar spreekt ook ‘over het hoofd van het kind heen’.131 Kennelijk, zo moet het 
kind pijnlijk constateren, is hij toch niet de exclusieve invulling van de Ander, maar 
houdt deze niet op te verlangen naar een raadselachtig punt ‘voorbij’ het kind.132 De 
Ander, moet het kind teleurgesteld vaststellen, schiet erin tekort hem te bevredigen, 
omdat hem gebleken is dat hij niet het ‘unieke object’ is voor die Ander. Wat de Ander 
verlangt, ligt kennelijk toch ook nog steeds en altijd weer opnieuw ‘ergens anders’.133 

Lacan heeft dit cruciale ogenblik dat zich in de wording van het subject aandient 
aanschouwelijk willen maken met zijn verwijzing naar de existentiële uitroep ‘Che 
vuoi?’ (‘wat wil je?’) door de Italiaans sprekende duivel die als een geest uit de fles 
verschijnt aan de hoofdpersoon in Le diable amoureux (1772), een novelle geschreven 
door de Fransman Jacques Cazotte.134 Het fantastische verhaal handelt over een ver-
lichte edelman, Alvare, die zijn vrienden een loer wil draaien door in een séance een 
duivelsverschijning te ensceneren.  Voor Lacan illustreert dit niets anders dan de imagi-
naire spelhouding. Alvare waant zich de poppenspeler die denkt dat zijn wereld geen 

131  De Kesel 2002, 42.
132  Lacan 1994, 142.
133  Vgl. Lacan 1981, 359. Engelse vertaling: Lacan 1993, 319; Lacan 1990, 244. Engelse vertaling: Lacan 1998, 
218 en Lacan 1993, 71, 81-82 en 142. Zie ook: Chiesa 2007, 67-75.
134  Cazotte met naam en toenaam aangehaald in: Lacan 2013, 24-25. Zie ook: Lacan 1994, 169; Lacan 1966, 
815-818. Engelse vertaling: Lacan 2006, 690-693. Zie voor de passage in Cazotte 1979, 59-61. Nederlandse ver-
taling: Cazotte 1994. Zie voor uitleg: De Kesel 2002, 42 en 43 n. 44. 
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tekort kent. Maar wanneer die duivel dan vanuit het niets aan Alvare zelf verschijnt, 
breekt het tekort opeens ook zijn wereld binnen. ‘Wat moet je dan van mij?’, vraagt 
de duivel. Het is deze verontrustende open vraag waarop de hoofdpersoon geen ant-
woord heeft. Hij weet zich geen raad met de vraag die hij op zich afgevuurd krijgt, 
waarna het verhaal zich ontspint als een zoektocht van de hoofdpersoon naar het ant-
woord op die vraag van de duivel. Deze scène illustreert voor Lacan voortreffelijk het 
moment dat het lustwezen er niet meer in slaagt om zijn eigen ‘zijnstekort’ (‘manque 
de l’être’) te loochenen.135 

Het Ik is nu gedwongen om een andere manier te vinden om die Ander aan zich 
te binden. Er is eigenlijk nog maar één mogelijke uitweg om zichzelf deelgenoot te 
maken van het betekenaarsuniversum dat zich blijft opdringen als een geheimzinnig 
‘Spel’.136 Het lustwezen ziet zich gedwongen ‘ja’ te zeggen tegen het spel en het te 
aanvaarden (dat is waar Freuds notie van de ‘Bejahung’ voor staat).137 Het Ik accep-
teert zijn status van pion door zijn talige ‘naam’ te accepteren, waarmee het zich laat 
inschrijven in het symbolische ‘spel van betekenaars’ (Lacan spreekt steeds van ‘jeu de 
signifiants’, ‘jeu symbolique’ of ‘jeu de mots’).138  Vanaf nu zit er niets anders op dan 
zich waar te maken als spreekwezen in de talige code die door de Ander wordt aange-
reikt, in plaats van zelf te beslissen over de betekenis van de betekenaars. Tot wasdom 
komen als gesocialiseerd wezen, betekent voor Lacan dat het kind de Ander (buiten-
wereld) niet meer ‘leest’ als een (imaginaire) ‘Moederfiguur’ die alles doet om hem te 
believen. Het betekent dat hij de Ander gaat zien als (symbolische) ‘Vaderfiguur’ die, 
als het afstandelijke gezicht van de symbolische orde, onafhankelijk van het kind ope-
reert en die afstandelijk blijft zolang het kind volhoudt de zin en betekenis van alles 
om hem heen te zijn. Het is afgelopen met het privéspelletje! Het is niet meer aan het 
kind om de spelregels te verzinnen, dat wordt beslist door de Ander.

Anders gezegd: nu het niet meer lukt om zichzelf te beschouwen als de unieke ‘be-
tekenis’ van die ‘betekenaars’, ziet het lustwezen zich gedwongen om zich dan maar te 
identificeren met die ‘enigmatische betekenaars’ van het spel zélf.139 Hij constitueert 
zich vanaf nu als ‘drager’, of, technisch uitgedrukt, ‘subject’ van betekenaars: hij gaat 
spreken met betekenaars die steeds weer naar andere betekenaars doorverwijzen, om-
dat men tenslotte in een spel van betekenaars niet anders kan dan nog meer beteke-
naars, nog meer verhalen te gebruiken om de eigen identiteit te beschrijven. Het Ik 
doet hiermee onbewust afstand van de idee zelf de sublieme hoofdprijs te zijn van de 

135  Lacan 1966, 515 en 627. Engelse vertaling: Lacan 2006, 428 en 524. 
136  Lacan 2013, 440.
137  Lacan 1966, 382, 387-392, 558, 660-662, 883. Engelse vertaling: Lacan 2006, 319, 323-327, 465-466, 55-
555, 749-750.
138  Lacan 1966, 225, 247, 229, 414. Engelse vertaling: Lacan 2006, 272, 277 en 300, 496. Zie ook: Lacan 2013, 
393, 398 en 445.
139  Vgl. Laplanche 1992, 137 en Vande Veire 2013, 200.
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Ander. Hij stelt zich vanaf nu op als een medespeler in het grote symbolische taalspel 
van de samenleving waarin het houvast vindt.

 Pas in deze onderwerping aan het maatschappelijke, arbitraire Spel waarvan de 
ultieme zin en betekenis duister blijven – wat de hele overgave aan de Ander een 
traumatische ervaring maakt – vormt het Ik zich als een talig denkend en sprekend 
‘subject’. Het is niet toevallig dat het woord ‘subject’ etymologisch gerelateerd is aan 
‘onderwerping’ (‘subjected to’, ‘assujetti a’140). Het toetreden tot het hele Spel wordt 
onbewust niet als een vrije keuze ervaren. Het Spel wordt volgens Lacan onbewust 
gepercipieerd door het lustwezen als de fundamentele, eerste, primordiale ‘Wet’, die 
zich op absolute wijze, dit wil zeggen vanuit de op zichzelf functionerende beteke-
naarsstroom, opdringt aan het lustwezen.141 Het lustwezen moet zich nu realiseren als 
verlangen en hij moet zich daarbij laten representeren door betekenaars, die het ver-
plichten telkens weer naar andere betekenaars te verwijzen, zonder ooit zijn verlangen 
te realiseren (ook niet zijn verlangen om een reëel ‘zelf ’ te zijn). In die zin is het dus 
overgeleverd aan het spel van betekenaars als aan een absolute Wet. 

De overgave aan het symbolische spel van betekenaars betekent dat het lustwezen 
voor zijn levensdagen definitief ‘gesepareerd’ en ‘gecastreerd’ zal zijn van de ultieme 
Betekenis, en zich laat ‘vervreemden’ in een symbolisch universum.142 Maar toch moet 
dit verlies als winst worden beschouwd. Bedenk dat het imaginaire spiegel-Ik een al te 
gefixeerd ‘totaalbeeld’ oplegde aan het polymorf pervers lustwezen, in de poging het 
tekort te loochenen dat zich uiteindelijk niet laat loochenen.143 Dit imaginaire spie-
gelbeeld blijft belangrijk om überhaupt van een ‘Zelf ’ te kunnen blijven spreken, maar 
eenmaal overschreven (‘gecastreerd’) door intrinsiek tekortschietende betekenaars, 
kan het subject een symbolische spelhouding aannemen, die meer in de pas loopt met 
de niet aflatende eisen van zijn principieel ‘open’ lusteconomie. 

Eenmaal opgenomen in het eindeloze spel van betekenaars, kan het Ik afstand doen 
van zijn gefixeerde (imaginaire) zelfrepresentatie die hem uiteindelijk tegen zal gaan 
staan. Hij kan zich nu laten representeren door steeds weer ‘een andere betekenaar’144 
in de ‘rijkdom van betekenaars’,145 in een tempo, aldus Lacan, dat hem in staat stelt 
‘om een zo laag mogelijke prikkelspanning te organiseren’.146 Het subject is hierdoor 
weliswaar nooit meer thuis bij zichzelf als de zin en betekenis van de wereld – Lacan 

140  De Kesel 2012, 17.
141  Lacan 1966, 277. Engelse vertaling: Lacan 2006, 229.
142  Lacan 1990, 227-240. Engelse vertaling: Lacan 1998, 203-215.
143  Lacan 1966, 369-399; 879-887. Engelse vertaling: Lacan 2006, 308-333 en 746-745.
144  Lacan 1966, 621. Engelse vertaling: Lacan 2006, 519.
145  Lacan 1966, 806. Engelse vertaling: Lacan 2006, 682.
146  Het lustprincipe wordt door het spel van betekenaars in staat gesteld om zich als subject te manifesteren: 
‘[…] porter le sujet de signifiant en signifiant, en mettant autant de signifiants qu’il est nécessaire à maintenir 
au plus bas le liveau de tension qui règle tout le functionnement de l’appareil psychique’. In: Lacan 1986, 143. 
Engelse vertaling: Lacan 1992, 119. Zie ook voor uitleg van dit citaat: Nusselder 2013, 65.



102 3 ‘zoeken naar een spel dat niet gebroken kan’ 

verwijst naar dichter Arthur Rimbauds uitdrukking ‘Ik is een ander’ (‘Je est un au-
tre’) – maar in het symbolische woordenspel kan hij voortdurend overspringen van 
betekenaar naar betekenaar.147 Op die manier kan het verlangen dat vervulling zoekt 
worden geconserveerd in een voorstelling die doorverwijst naar een andere voorstel-
ling, zodat dat het lustsubject niet vastloopt in een gefixeerde identiteit die hij kramp-
achtig voor volmaakt en definitief vervullend houdt. Hier gaat een pacificerende, so-
cialiserende werking van uit. De Kesel stelt het zo voor:

Als wij naar onszelf zoeken, moeten wij niet in onze (zelf)beelden gaan pluizen, maar in de 
woorden, de verhalen en, preciezer, in de materiële, op zich inhoudsloze betekenaars waarin 
we die beelden doen functioneren. ‘Ik is een ander’, inderdaad, maar die ander is niet enkel 
een beeld, het is eerst en vooral een verhaal, een set betekenaars. En wat doe ik met die agres-
sie die de imaginaire ander in mij opriep? Die agressie kan ik nu veel beter kwijt. Ik kan nu 
de ander die ik ben vernietigen, ik kan erin knauwen en bijten, stukken uit hem losrukken, 
hem wijzigen en veranderen, zij het zonder dat er reëel veel verandert. Datgene waarin ik 
knauw en bijt, zijn immers woorden/betekenaars die, wanneer ik ze te lijf ga, soepeltjes naar 
steeds weer nieuwe betekenaars doorverwijzen. De gestalte waaraan ik mij spiegel, kan nu 
veranderen zonder dat meteen alles moet worden vernietigd.148

Lacan spreekt van een ‘wending naar het ludieke’ (‘tourne vers le ludique’).149 Spelen-
derwijs kan het subject vanaf nu zoeken naar Betekenis in een oneindig spiegelvlak 
van betekenaars, zij het zonder ooit uit te komen bij het imaginaire drogbeeld van de 
ware, vervulde essentie van zijn ‘Zelf ’. Dit weerhoudt het subject ervan om oorlogs-
zuchtig een gefixeerde imaginaire identiteit te verdedigen, een zelfbeeld dat almaar 
meer tegenwerking te verduren krijgt, omdat een zodanig rigide karakterpantser niet 
in staat is om flexibel om te gaan met spanningen die zo lang als hij leeft zullen blij-
ven bestaan.150 Juist een meer onvervalst artificiëel, symbolisch spel, dat zich in al zijn 
vreemdheid aan het lustwezen ‘oplegt’ (Lacan) en ook altijd vreemd blijft, doet recht 
aan het gegeven dat het subject toch al nooit een ‘echte, reële grond’ (De Kesel) bezat, 
en als zodanig ‘op niets’ is gebouwd.151 In de technische termen van Lacan: nam het 
Ik voorheen de (moederlijke) Ander onbewust als ‘metafoor’ waar hijzelf dé betekenis 
van was, nu accepteert hij het Spel als Wet, dat zich inschrijft in de psyche als vaderlij-
ke metafoor die de betekenis achterhoudt.152 Vanaf het moment dat het lustwezen het 
Spel affirmeert als de instantie waar betekenis wordt geproduceerd, kan hij niet anders 
meer dan verglijdend van betekenaar naar aangrenzende betekenaar (‘metonymisch’ 

147  Lacan 1978, 16. Engelse vertaling: Lacan 1991c, 7.
148  De Kesel 2003, 4-5. 
149  Lacan 1990, 72. Engelse vertaling: Lacan 1998, 61.
150  Lacan 1978, 106-107. Engelse vertaling: Lacan 1991c, 84.
151  Lacan 1981. Engelse vertaling: Lacan 1993, 96; De Kesel 2002, 210.
152  Lacan 1966, 555 en 571. Engelse vertaling: Lacan 2006, 463 en 496.
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volgens Lacan), blijven zoeken naar de betekenis, die altijd verborgen blijft in de veel-
heid aan codes van de spelgemeenschap.153 

Precies het artificiële spel met betekenaars/voorstellingen waaraan het kind zich 
heeft overgeleverd, is in staat om het polymorf perverse verlangen waarop de mens 
teruggaat ‘een min of meer bevredigende status te geven’ (De Kesel).154 Een voorstel-
ling van een genot biedt uitzicht op een toekomstig genot, en nog voordat blijkt dat 
deze voorstelling niet geeft wat het belooft, heeft het al doorverwezen naar een andere 
voorstelling. Het spel van betekenaars verdringt en neutraliseert volgens Lacan de nei-
ging tot ‘conflict’ en ‘vernietiging’, en functioneert hiermee als minimale vereiste voor 
‘enige harmonie’ met een buitenwereld waarmee het lustwezen nooit in een perfect 
harmonieus verband kan leven, omdat die buitenwereld nu eenmaal niet is afgestemd 
op zijn lustwens.155 Het is dus maar goed dat betekenaars steeds weer andere beteke-
naars oproepen. Want bij uitstek deze symbolische functionaliteit, waarbij onbewuste 
voorstellingen overslaan in steeds weer andere voorstellingen, is in staat ‘om het spel in 
stand te houden’ en het geweld van de imaginaire logica in te perken.156

3.8 Meesterbetekenaar en fantasma

In een almaar vlottend en oppervlakkig ludiek betekenaarsspel, dat zich aandient als 
een absolute ‘Wet’ waaraan niet valt te ontsnappen, lijkt elk perspectief op een min of 
meer stabiele identiteit onmogelijk geworden. Toch is dat volgens Lacan allerminst het 
geval, maar vanaf nu gaat het om een symbolische identiteit.157 Om niet ten onder te 
gaan in een zee van vrij zwevende betekenaars zal de (niet verdwenen, slechts bedwon-
gen) imaginaire lusteconomie bepaalde betekenaars privilegiëren, zodanig dat het lust-
wezen er een identiteit aan kan ontlenen – een identiteit waarmee hij anticipeert op 
erkenning als volwaardig medespeler in het Spel. Lacan spreekt hier van ‘meesterbete-
kenaars’.158 Weliswaar houdt het lustwezen zichzelf niet meer voor het sublieme mid-
delpunt (‘Betekenis’) waar alles naar verwijst, maar eenmaal ‘gecastreerd’, onderwor-
pen aan het grote taalspel, kan hij teminste nog verlangen naar die altijd al verloren 
Betekenis, een verlangen dat hem doet vastklampen aan bepaalde, specifieke beteke-
naars waarvan hij onbewust hoopt dat ze hem ooit naar die vervulling zullen leiden.

153  Lacan 1966, 517-518, 534-535, 799-800 en 809-810. Engelse vertaling: Lacan 2006, 430-431, 640-641, 
677-678 en 685-686.
154  De Kesel 2002, 210.
155  Lacan 1981. Engelse vertaling: Lacan 1993, 96.
156  Lacan 1978, 106-107. Engelse vertaling: Lacan 1991c, 84.
157  Lacan 1990, 227-240. Engelse vertaling: Lacan 1998, 203-215.
158  Lacan 1991a, 34-35, 101, 104-106, 149-150, 203, 213, 218-223. Engelse vertaling: Lacan 2007, 32; 89; 92-
93, 129-130, 174, 183, 189-192. Ook spreekt Lacan wel van ‘eerste betekenaar’ of ‘paternale metafoor’: Lacan 
1998, 141 en Lacan 1990, 158-159. Zie ook: Lacan 1998, 247-248 en Lacan 1990, 276-276.
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Deze meesterbetekenaars zijn door het lustwezen geprivilegieerde betekenaars, die 
imaginair worden ‘overgedetermineerd’, opgeladen met de blijvende wens dat het hele 
Spel waarin hij is opgenomen toch een bepaalde grond vindt.159 Overgedetermineerd, 
ook omdat deze metaforen extra moeten verdringen dat de hele identiteit op niets dan 
betekenaars – en dus op niets betekenisvols (reëels) – gebaseerd is.  Vandaar dat deze 
meesterbetekenaars vaak ‘grote woorden’ zijn, waarmee het subject zin geeft aan wie 
hij is. Het zijn de gemeenplaatsen waarmee het subject antwoord geeft op de ‘Raad-
sels van het leven’. Meesterbetekenaars geven op die manier een imaginaire grond aan 
allerlei waarden en normen, aan spelregels die ‘vertellen’ wat het lustwezen moet doen 
(of laten) om zich in het oog van de Ander een achtenswaardige symbolische identi-
teit aan te meten. Ze hebben een geruststellende werking en geven de illusie dat het 
speelveld toch een zekere geborgenheid biedt. Het zijn Grote Begrippen die garant 
staan voor de zin en betekenis van de spelgemeenschap als geheel. Denk hierbij aan 
containerbegrippen als ‘God’ en ‘Democratie’, die een complex van betekenaars sa-
menbinden tot een betekenisvolle orde. Zoals de (op zich lege) meesterbetekenaar ‘Ik’ 
een individuele identiteit samenvat, doen die ‘grote woorden’ dat voor culturele iden-
titeiten. En pas in referentie aan die culturele identiteiten weet de individuele identi-
teit zich staande te houden, ‘op verhaal te komen’ en een ‘zelf ’ te verwerven.160 Van-
daar dat mensen zo vasthouden aan die grote ideeën: het zijn ankerpunten waar ze de 
eigen identiteit mee vastleggen.

Door hun centrale positie in het maatschappelijke speelveld krijgen dit soort mees-
terbetekenaars vaak iets betoverends. Ze worden gesacraliseerd. Neem bijvoorbeeld 
een meesterbetekenaar als de ‘Koning’.161 De vorst belichaamde bij uitstek het stralend 
middelpunt, de zin en betekenis van de staat.  Vanwege zijn symbolisch geprivilegieer-
de plaats, lijkt het alsof hij degene is waarover het hele spel van betekenaars voortdu-
rend spreekt – als symbool voor ‘eenheid’ van een natie (positief), maar net zo goed 
(negatief) als een figuur die garant staat voor een voortdurende productie van achter-
klap en spot.162 Zijn symbolische plaats in het speelveld geeft hem het imaginaire cha-
risma van de signifié waar alle signifiants omheen draaien. Dit met het illusoire effect dat 
de Koning het raadselachtige, betekenisvolle ‘iets’, het ‘antwoord’, tot zijn beschikking 
zou hebben dat aan anderen ontbreekt. In zijn hoedanigheid van meesterbetekenaar 
krijgt hij een bijna subliem schijnsel over zich: alsof hij de hoofdprijs van het spel in 
pacht heeft, gerepresenteerd door scepter en kroon.163

159  Zie bijvoorbeeld: Žižek 2008a, 76 en 140.  Vgl. Lacan 1986, 132. Engelse vertaling: Lacan 1997, 110. 
160  Om met de titel Op verhaal komen te spreken van een essaybundel over het belang van narrativiteit voor 
identiteit in de mens- en cultuurwetenschappen: Ankersmit 1990. Zie ook in dit verband: Mul 2000.
161  Lacan 1966, 38. Engelse vertaling: Lacan 2006, 27-28.
162  Zie voor een instructieve bespreking van de vorst en talloze andere voorbeelden van meesterbetekenaars 
bij Lacan en Žižek:  Vande Veire 2013, 218-244.
163  Lacan 1986, 170.
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Zelfs vandaag de dag, nu de vorst vrijwel uitsluitend nog een ceremoniële functie 
belichaamt, ontleent hij een zeker charisma aan de centrale positie die hij toebedeeld 
krijgt in het discours. Hij is daarin overigens niet de enige. Door hun centrumpositie 
kunnen allerlei hedendaagse idolen en idealen (hoogwaardigheidsbekleders, beroemd-
heden en goeroe’s en de symbolen van ideologieën) evengoed het verlangen van de 
spelgemeenschap aanzuigen. Het sublieme schijnsel dat meesterbetekenaars aankleeft, 
is een effect van de fantasie, of, meer technisch uitgedrukt, van het ‘fantasma’ dat ie-
der lustwezen met zich meedraagt na te zijn ingetreden in het symbolische spel van 
betekenaars.164 

Het fantasma is dus een effect van die intrede. Het is een sluimerende voorstelling 
waarin het lustwezen – achteraf – het overgangsmoment verzinnebeeldt waarop hij 
zich verloor aan het bevreemdende spel van betekenaars.165 Vanaf het moment dat het 
Ik niet meer (imaginair) kon volhouden samen te vallen met het betekenisvolle ‘ob-
ject’ dat de symbolische orde tot een bevredigend geheel maakt, moest hij zich verlie-
zen in de vrij zwevende, betekenisloze voorstellingen die op hem af kwamen vanuit de 
buitenwereld. Om daarna toch een kernvoorstelling te kunnen koesteren van ‘zich-
zelf ’ als een wezen dat zich verlangd weet door de Ander, neemt het subject dan maar 
dit verlies als teken dat de Ander hem heeft verlangd. Het teken van verlies fungeert 
dus als middel om het verlorene tóch nog enigszins vast te houden. Bepaalde voor-
stellingen lenen zich bij uitstek om dat verlies vast te houden als een fantasmatische 
voorstelling. Denk aan een scène rond een ‘borst’ die het lustwezen overrompelt, de 
‘mond’ die het opzuigt, een ‘excrement’ waarmee het lustwezen zich wegschonk aan 
de Ander, of een alziende ‘blik’ die het peilt als een lustobject.166 Het fantasma is de 
achteraf geconstrueerde ‘foto’ van de castratie, dat wil zeggen van het moment waarop 
het lustwezen zich gedwongen zag om de vreemde voorstellingen waarmee hij werd 
geconfronteerd te aanvaarden, en zich ermee te identificeren.167 

Zichzelf langer voorhouden als de hoofdprijs van het spel werd onmogelijk, om-
dat het lustwezen hoe dan ook tekort schiet en gedwongen was om aan te klampen 

164  Zie over het fantasma: Lacan 1998b, 408-409 en Lacans zesde collegereeks waarin hij met enige regel-
maat ingaat op het fantasma: Lacan 2013. Zie vooral: Lacan 2013, 446 en ook 423-479.  Verder het (niet officieel 
uitgebrachte) vijftiende seminar La logique du phantasme (1966-1967), waarvan wel transcripties de ronde doen. 
Zie ook het bekende elfde seminar, waarin Lacan vaker ingaat op het fantasma: Lacan 1990, 239-240 en Lacan 
1998b, 214. Zie voor een technische uitleg van het fantasma: De Kesel 2002, 44-48. Zie voor een minder tech-
nische uitleg: Dean 2006, 4-16, De Kesel 2012d, 54 n. 15 en 137-138 en Žižek 2006, 48.
165  Lacan stelt dat het fantasma het moment ensceneert waarop het lustwezen zich passief overlevert aan de 
Ander waarvoor hij ‘verdwijnt’: Lacan 1990, 239-240. Engelse vertaling: Lacan 1998b, 214.
166  Lacan bespreekt de verschillende fantasmatische vormen uitvoerig in Seminar xi maar zie voor de op-
somming van deze specifieke beeltenissen ervan in datzelfde seminar: Lacan 1990, 269. Engelse vertaling: La-
can 1998, 242.  Volgens Lacan kunnen we bij het fantasma van de blik ook aan de mythe van het ‘alziende oog’ 
denken: Lacan 1990, 130-132. Engelse vertaling: Lacan 1998, 115-116.
167  Lacan 1990, 243-244 en 284-288. Engelse vertaling: Lacan 1998b, 218, 256-257. Zie voor de metafoor van 
de foto: Lacan 1990, 120-121. Engelse vertaling: Lacan 1998, 105-106.
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bij de bevreemdende taal die op hem af kwam. Maar door dit verlies-moment in een 
fantasma vast te houden, bewaart het lustwezen een indirecte herinnering aan de situ-
atie die eraan voorafging, waarin het even het unieke object moet zijn geweest voor 
de symbolische orde. Het verlangde object laat zich dus alleen schuins bezien: als het 
verloren ‘object kleine a’ (Lacan) ofwel het ‘sublieme object’ (Žižek), dat verdween 
toen het overging in de voorstelling ervan.168 Daarmee bevestigt het fantasma alleen 
nog maar eens dat het subject in het spel moet blijven zoeken naar zijn echte beteke-
nis, want hij viel niet samen met het vreemde spel dat hem er wel van wist te beroven. 
Het fantasma geeft dus geen duidelijk beeld van wat het subject werkelijk verlangt te 
zijn, maar houdt de mogelijkheid ‘open’ dat het wezenlijke zich laat terugvinden in de 
symbolische orde, vooral in de meest onbepaalde delen ervan. Onbewust zal het sub-
ject juist aan de voorstellingen die met zijn fantasma verbonden zijn, de voorrang ge-
ven, omdat zij een zelfde soort opdringerige vreemdheid bezitten als de voorstellingen 
waarin het imaginaire Ik zichzelf verloor tijdens de subjectwording.169 In die zin geeft 
het fantasma toch een zekere oriëntatie aan het verlangen dat nergens bevrediging in 
vindt en onbepaald blijft.170

168  Lacan hanteert de term van het ‘object kleine a’ het meest expliciet vanaf zijn seminar x (Le Séminaire Li-
vre x: L’Angoisse), waarna het een voortdurend terugkerende notie blijft, bijvoorbeeld in seminar xi. Zie: Lacan 
1990 en Engelstalig: Lacan 1998. Žižek spreekt ook wel van het ‘sublieme object’ wanneer hij naar het object 
kleine a refereert, zoals in de boektitel The Sublime Object of Ideology, voor het eerst uitgegeven in 1989: Žižek 
2008a.
169  Lacan 1966, 70-71. Engelse vertaling: Lacan 1998, 60. Zie hieromtrent ook:  Van Haute 2000, 121 en Vande 
Veire 2013, 197. 
170  Overigens ziet Lacan wel dat het genotvolle verlies-moment op sommige momenten in zekere zin herbe-
leefd kan worden. Hiervoor heeft hij het bekende concept ‘jouissance’ gesmeed, een term die staat voor ‘genot’, 
maar ook etymologisch verwant is aan ‘spelen’ (‘jouer’). In speltermen kunnen we zeggen dat jouissance gaat 
om een kortstondig moment waarin het subject – het Ik – zichzelf ‘kwijtspeelt’ in het spel en voor een moment 
volledig opgaat in het spel, of zich verliest in het spel, zoals wel eens vaker wordt gezegd. Hoewel onmogelijk 
om daadwerkelijk nog terug te keren naar een situatie waarop het subject van alle tekort wordt ontdaan en sa-
menvalt met het buitentalige, reële object (kleine a) van verlangen van de Ander, zal het lustwezen ook binnen 
het betekenaarsspel zoeken naar betekenaars waarin hij volledig kan ‘opgaan’ in die Ander. Hij zoekt naar een 
moment waarin hij zich weer even ‘verliest’, maar nu in het spel van voorstellingen. Dit is wat Lacan definieert 
als ‘jouissance’, een ‘genot’/‘lustbevrediging’, dat geen reële, maar symbolische lustbevrediging is. Dit spelge-
not is geen bevrediging die het subject eindelijk het reële geeft wat het zo verlangt, maar een bevrediging die 
lijkt alsof dat voor een moment zo is geweest, doordat het subject in schijn de grenzen van het symbolische (en 
dus die van tekort en verlangen) te buiten is gegaan om eindelijk een reëel en vol subject te worden. Maar de 
facto blijft het subject binnen de grenzen van het symbolische (van tekort en verlangen). Het tekort waardoor 
het subject getekend is, leek dan even opgeheven, maar in feite was het subject zelf voor een moment één en 
al tekort omdat hij kwijtgespeeld werd in zijn spel. Jouissance staat dus ook niet voor het ‘plezier’ dat te bele-
ven valt aan spelen, maar voor een transgressief spelgenot waarbij de speler zich even totaal verliest in het spel, 
ofwel om met Roger Caillois’ speltheorie te spreken, in een moment van ‘vertigo’, een duizeling waarbij het 
subject voor even ophoudt te bestaan, overgeleverd als hij altijd al is aan het spel dat hem bespeelt. Zie voor het 
concept ‘jouissance’ met name Lacan 1986, 225-231 en Lacan 1997, 191-204.  Voor een heldere uitleg van dit 
lastige begrip zie De Kesel 2002, 142-183. Zie voor ‘vertigo’ bij Caillois: Caillois 2001, met name 24 en 81 e.v.
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Symbolische identificatie betekent dus niet primair dat men rationeel de zin en 
betekenis leert inzien van de waarden en normen waarmee meesterbetekenaars om-
geven worden. Op bewust niveau zal men graag geloven dat het gaat om de inhoud 
van wat die waarden en normen te zeggen hebben, maar dit verhult dat men zich, op 
onbewust niveau, vooral fantasmatisch verliest in een spel dat raadselachtig blijft. Ie-
mand die idolaat is van een beroemde zanger, identificeert zich niet alleen met die ar-
tiest door voortdurend de kwaliteit van de popliedjes in te schatten. Het charisma van 
zijn rolmodel legt hij in diens eigenzinnige oogopslag, in zijn aparte houding of een 
kenmerkend attribuut, kortom betekenisloze tekens die juist daarom het gevoel doen 
ontstaan dat ze een betekenisvol genot in zich dragen. De meester bindt zijn gevolg 
op zijn meest magische momenten met een ‘grimas van het reële’: een raadselachtig 
en daarom juist weer allesbetekenend masker dat inspeelt op het fantasma van de toe-
schouwer.171 De fan zal juist die gelaatstrek imiteren om zich een identiteit aan te me-
ten waarmee hij hoopt op het verlangen van de Ander. Op bewust niveau echter ziet 
hij in zijn zanger misschien een te prijzen artistiek en ideologisch voorbeeld, een ver-
nieuwer, een weldoener of iemand met de durf om ‘heilige huisjes’ af te breken. Daar-
mee wordt verdoezeld dat de fan zich eigenlijk verknocht heeft aan een raadselach-
tige grimas of een hiëroglifisch aandoende snuisterij. Elk in het oog springend detail 
kan in aanmerking komen: een typisch ‘horloge’, een ‘tatoeage’ of het ‘wit van de ogen 
van een blinde’, een ‘luciferdoosje’ – het zijn maar enkele voorbeelden die Lacan geeft 
als inerte tekens waar het lustwezen fantasmatisch door gegrepen kan zijn.172 Achter 
dit soort details, Lacan spreekt wel van een ‘trait unaire’ in navolging van Freuds no-
tie van de ‘einziger Zug’, vermoedt het subject de ‘blik’ van de sfinxachtige Ander, die 
hem ‘neemt’ als het verloren sublieme object waarin de wereld zijn verlangde sluitstuk 
vindt.173 Het is een zodanig nonsensicaal, leeg ‘voorteken’, dat er zich juist weer ‘alles’ 
achter vermoeden laat.174 Zolang het sublieme object in fantasmatische voorstellingen 
gehuld blijft, biedt het de ‘ondersteuning’ (‘support’) voor het onbepaalde verlangen. 
Het fantasma is, om nog eens aan Huizinga’s etymologie van het spel te refereren, de 
constitutieve illusie, ofwel de ‘inlusio’, de ‘inspeling’ die ons inderdaad ingespeeld houdt 
in het symbolische spel van betekenaars.175 Claimt men echter direct samen te vallen 
met dit illusoire object, dan houdt het subject het spel voor gedaan en verandert zijn 
fantasma in een ‘valstrik’, een waan, die leidt tot spelbreuk en geweld.176

171  Lacan 1990, 6.
172  Lacan 2004, 293 en Vande Veire 2013, 217 en 207-224. Over het ‘luciferdoosje’: Lacan 1986, 136 en Lacan 
1992, 114. Over specifiek de ‘tatoeage’: Lacan 1990, 159 en 230. Engels: Lacan 1998, 141 en 206.
173  Freud spreekt van ‘één trek’ in de geliefde of juist niet geliefde ander waarmee het Ik zich identificeert. 
Het is een ‘partiële, uiterst beperkte’ identificatie, die niettemin staat voor de nauwe betrekking tussen Ik en 
deze Ander. Freud w 8, 259.
174  Vgl.  Vande Veire 2005, 186 en Vande Veire 2013, 214.
175  Huizinga 1938, 39. 
176  Lacan 1990, 208. Engelse vertaling: Lacan 1998, 186.
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3.9 Waanzin: paranoia & perversie

Het onderscheid tussen ‘normaal’ en ‘pathologisch’, dat mag intussen duidelijk zijn, 
legt Lacan dus niet bij het normatieve verschil tussen degenen die de waarheid kennen 
en degenen die zich inlaten met de fantasie. Zonder uitzondering speelt iedereen een 
symbolisch spel. Zich voegen naar deze structuur van leugen en fantasie is de voor-
waarde om als subject te functioneren. Pathologisch wordt het pas wanneer iemand, 
om wat voor reden dan ook, de onbepaaldheid van het verlangen volledig miskent, 
en loochent afhankelijk te zijn van een spel van voorstellingen. Het komt erop neer 
dat de waanzinnige zich een ‘imaginaire spelhouding’ aanmeet. Door middel van een 
gefixeerde voorstelling, een ‘symptoom’, houdt hij zich voor geen spel te spelen, maar 
samen te vallen met het reële object van het spel.177 In het eerste voorbeeld betreft het 
een paranoïcus, in het tweede een pervert. Ik licht ze allebei toe.178

De paranoïcus, zo stelt Lacan, ‘verwerpt’ het spel van de betekenaars compleet. Pre-
cies op het overgangsmoment (‘Che vuoi?’) waarop het spel zich aandient als een ‘se-
rieus spel’ dat hem opeist om medespeler te worden (‘le jeu devient sérieux’), wijst de 
paranoïcus het spel af als louter een ‘bedrieglijk spel’ (‘jeu de leurre’), een spel dat hem 
zonder opgaaf van reden afhankelijk maakt van de ‘medespelers’ (‘partenerre’).179 Het 
lustwezen ziet geen noodzaak om ‘Ja’ te zeggen tegen dit spel (waar hij niet minder deel 
van uitmaakt), omdat hij er onbewust van overtuigd blijft dat hij samenvalt met de reële 
‘Betekenis’ van de betekenaars. Hij kan het hele spel daarom enkel nog met ‘ongeloof ’ 
(‘Unglauben’) tegemoet treden, wat de symbolische identificatie met de spelgemeen-
schap van betekenaars in de weg staat.180 De paranoïcus waant zichzelf ‘volmaakt’: hij 
meent dat hij zonder tekort is en samenvalt met zijn sublieme object. Om dat verwron-
gen wereldbeeld in stand te houden heeft hij echter allerlei ‘fantasmagorieën’ (sympto-
men) nodig.181 Dat hij, als polymorf pervers lustwezen, altijd geplaagd zal worden door 
onlust, wijt hij niet aan zichzelf, maar aan anderen die hem van zijn genot willen be-
roven. De paranoïcus claimt omnipotent boven het spel te staan, volmaakt één met de 
sublieme hoofdprijs ervan. Wie hem wijst op het tegendeel, beschouwt hij als vijand 
die uit is op zijn genot. Hij claimt daarom imaginair de wereld te kunnen doorzien als 
een ‘spel van misleiding’ (Lacan), van spionage en contraspionage, waarin hij het bewijs 
ziet dat anderen hem van zijn zijnsvolheid willen beroven (achtervolgingswaanzin).182 
Was de paranoïcus, zoals verwoord door Antoine Mooij, echter gedwee toegetreden 

177  Lacan 1966, 81 en 235. Engelse vertaling: Lacan 2006, 81 en 195.
178  Zie voor een goed totaaloverzicht van de verschillende ‘pathologische’ houdingen die Lacan onderscheidt: 
Fink 1997. Zie specifiek over paranoia: Kroon 1993.
179  Lacan 1994, 227.
180  Lacan 1981, 86-88. Engelse vertaling: Lacan 1993, 74-75.
181  Lacan 1981, 95. Engelse vertaling: Lacan 1993, 82.
182  Lacan 1981, 95. Engelse vertaling: Lacan 1993, 82.
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tot het ‘symbolische (talig-maatschappelijke) spel’ dan had deze kunnen accepteren 
dat hij de vervulling nooit in handen had, en had hij ook niet zo’n fantasmagorische 
heksenketel hoeven opbouwen om zijn waarheid koste wat kost in stand te houden.

Anders dan de paranoïcus erkent de pervert te zijn opgenomen in het Spel van be-
tekenaars dat hem de Wet stelt, maar hij ziet kans dit tekort alsnog te ‘loochenen’.183 
Net als iedereen is ook de pervert getekend door het tekort (door onvervuld verlan-
gen dat hem bindt aan de Wet), maar op een listige manier kan hij zichzelf voorhou-
den tóch zonder tekort te zijn. Neem de sadist. Manipulatief als hij is, doet hij dat door 
een scène te organiseren waarin hij dat tekort in alle duidelijkheid op een ander kan 
projecteren, om het vervolgens in die ander te ontkennen. Zie bijvoorbeeld Markies 
de Sades orgiastische taferelen, waarbij de sadisten hun slachtoffers allereerst moed-
willig overladen met alle ‘tekens’ van het menselijk tekort: de natuur die getekend is 
door dood, afbraak en verval.184 Daarna beweren ze doodleuk dat de slachtoffers heus 
genieten van de scène waar hij ze in gevangen houdt. Ze claimen dat deze geseling nu 
juist het echte, natuurlijke, ware leven is, het leven ‘buiten’ alle onechte voorschriften 
en artificiële spelregels die ons zo valselijk worden opgelegd. De pervert ‘loochent’ 
zijn tekort, en die ‘loochening’ is de technische term voor het samengaan van ‘erken-
ning’ en ‘ontkenning’ tegelijk.185 Maar natuurlijk is ook de pervert geen van elk tekort 
bevrijd, vol subject, natuurlijk geniet hij niet reëel. Hij heeft alleen maar een imagi-
naire scène opgezet en daarin iemand in een positie gedwongen waarin diens tekort 
overduidelijk is en waarbij het erop lijkt dat hij de ander en dus ook diens tekort de 
baas is. Die scène geeft hem de illusie dat hij buiten de wet staat, dat hijzelf niet meer 
door wet en tekort getekend is. Maar omdat het maar een imaginair spel is, levert die 
nooit echt – lees reëel – het beoogde resultaat op en moet de pervert die scène einde-
loos herhalen, zoals de oeverloze herhaling van de stereotypisch sadistische scènes in 
het oeuvre van Sade illustreren. Deze repetitieve theatraliteit laat zien dat ook de sa-
dist aan een voortdurend (symbolisch) ‘spelen’ met voorstellingen onderworpen is.186 

183  Lacan 1966, 369-399; 879-887. Engelse vertaling: Lacan 2006, 308-333 en 746-745. Zoals Bruce Fink stelt 
is bij de pervert de vervreemding (aliënatie) wel geslaagd, maar heeft de ‘separatie’ van het genot niet of on-
voldoende plaatsgevonden. Dit onderscheidt de pervert zowel van de neuroot voor wie zowel vervreemding 
als separatie als min of meer geslaagd kunnen worden beschouwd, als van de psychoot/paranoïcus/schizofreen 
die het volledige spel heeft verworpen en waarbij dus zowel de vervreemding als de separatie zijn mislukt. Zie: 
Fink 1999, 165-202. Dit artikel is in enigszins gewijzigde vorm ook te vinden in: Fink 2003, 38-67.
184  Sade 1995.
185  Lacan breidt hier Freuds definitie van fetisjisme, zoals uitgewerkt in zijn essay Fetisjisme (1927) (w 9, 416-
423), uit naar de perversie, naast de neurose en de pyschose (waaronder paranoia en schizofrenie vallen) de drie 
basisstructuren van de lacaniaanse psychodiagnostiek. 
186  Lacan 1994, 194. Zie ook: Nusselder 2013, 73: ‘In the perverse acts of exhibitionism and voyeurism, the 
(perverse) subject of desire plays with another person the game of being the object of vision for the other, or 
being itself the one who is looking.[…] Perverts are playing with the limit to the extreme. […] In perverse acts 
the subject plays with the normal conception of itself and tries to accentuate this conception to the limit.’ Zie 
over het sadisme vanuit het perspectief van onder meer Lacan ook het prachtige proefschrift: Lauwaert 2014. 
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Voorwenden dat hij de ‘reële grond’ voorbij de Wet in pacht heeft, betekent dat hij 
zich volledig moet opofferen aan zijn imaginaire scène.187 Dit maakt dat de pervert 
zich reduceert tot het speeltuig van het spel van een Ander die hem volledig ‘geniet’ 
als object, in de plaats van omgekeerd.188 Terwijl de pervert zijn ‘spel van aantrekken 
en afstoten’ beschouwt als middel om de realiteit te beheersen en te genieten, is hij in 
werkelijkheid de slaaf van zijn eigen spel.189

De oorzaak van dit soort imaginaire spelhoudingen ligt wellicht in de vroege sub-
jectwording, bijvoorbeeld omdat de gezinssituatie het onmogelijk maakte om de cru-
ciale identificatiestap te maken van een imaginaire spelhouding (‘spiegel-Ik’/’His Ma-
jesty the Baby’) naar een symbolische spelhouding (‘sociaal-Ik’/’subject’). De latent 
aanwezig gebleven imaginaire spelhouding kan ook later de boventoon gaan voeren. 
Dat kan zowel plaatsvinden op persoonlijk, subjectief niveau, maar ook op maatschap-
pelijk, intersubjectief niveau. Žižek wijst erop dat dit kan gebeuren wanneer centrale 
ankerpunten (meesterbetekenaars), waaraan het subject houvast had, plotseling weg-
vallen omdat ze ongeloofwaardig zijn geworden, bijvoorbeeld in perioden van hevi-
ge crisis. Hij verwijst naar het interbellum, toen het symbolische betekenaarsspel ‘niet 
meer werkte’ omdat de bestaande meesterbetekenaars ‘kraakten’ in hun voegen.190 Op 
dergelijke momenten wordt het risico meer dan denkbeeldig dat de toch al virtue-
le meesterbetekenaars (gezichten van instituties, centrale geloofsartikelen) even hun 
ware, lege, reële gezicht laten zien: ze vertonen zich als de ‘loutere positivering van de 
negatieve geste’ die ze zijn.191 Wanneer de maatschappij niets meer biedt (geen ar-
beid, huisvesting, voedsel of bescherming) wordt de magische raadselachtigheid van 
de meesterbetekenaar niet meer welwillend gepercipieerd als iets dat de hoop levend 
houdt voor vervulling in de toekomst. De kans is groot dat de stomheid van de mees-
terbetekenaar dan wordt genomen als bewijs voor de zinledigheid ervan. De raadsel-
achtigheid ervan wordt niet meer geaccepteerd.  Vervolgens weerklinkt al snel de ima-
ginaire roep om een ‘reële meester’, die volmondig (en daarom pervers) claimt over 
de enige ware ‘betekenis’ voorbij het Spel te beschikken.192 Lacan spreekt van een ‘far-
ceachtige omkering’ van de symbolische realiteit, waarmee de reële meester zich ima-
ginair buitenspel plaatst om de anderen te onderwerpen aan diens spelregels die als 

187  Lacan stelt, technisch gesproken, dat de pervert zichzelf ‘determineert’ als het ‘object’ van de Ander. La-
can 1990, 207-208. Engels: Lacan 1998, 185-186. Zie ook Lacan 1966, 823-825 (Engelse vertaling: Lacan 2006, 
697-699) en De Kesel 2012d, 22-23.
188  Lacan 1966, 775 en Engelse vertaling: Lacan 2006, 654.
189  Lacan 1991a, 215.
190  Žižek 2008a, 143.
191  Žižek 2008b, 97. Zie verder ook: Žižek 2008a, 139-144 en Žižek 2008b, 97-106.
192  Lacan 1978, 92. Engelse vertaling: Lacan 1991c, 72.  Vergelijk hier de uitspraak ‘wat jullie verlangen is een 
Meester’, die Lacan zich liet ontvallen tegenover de revolutionaire studenten eind jaren zestig die de instituties 
omver wilden werpen Zie: Lacan 1991a, 239 en Lacan 2007, 207.
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laatste waarheid gelden.193 Lacan verwees in dit verband naar Hitler.194 In Mein Kampf 
gaf deze dictator zelf misschien wel de beste illustratie van de perverse taal waarin de 
spelgemeenschap wordt afgewezen door de illusie van een vaste grond in de reële eer-
lijkheid voor te spiegelen:

Dikwijls scheen het mij bijna een zonde toe hoera te roepen, zonder daartoe ook maar het 
moreel recht te bezitten; want wie mocht dit woord uitspreken, zonder ten minste eenmaal 
de sterkte van zijn eigen hart te hebben beproefd op de plaats, waar alle spel voorbij is en de 
onverbiddelijke godin van het noodlot de eerlijkheid en de vastheid van de overtuiging van 
menschen en volkeren onderzoekt?195 

Omdat de spelgemeenschap zelfs bij zo’n ‘farceachtige omkering’196 (Lacan) nooit de-
finitief tegemoet komt aan de lustwens die de mens is, kan deze utopische symptoom-
voorstelling slechts volgehouden worden door elk tekort te wijten aan fantasmagori-
sche vijandbeelden die actief moeten worden bestreden, geëxcommuniceerd en zelfs 
vernietigd. Dit ligt anders bij de ‘doorsnee’ meesterbetekenaars. Ze blijven stilzwijgend 
en mysterieus en bieden daarom ruimte tot interpretaties en dus steeds weer andere 
verhalen. Zo’n meesterbetekenaar laat zich adoreren, vervloeken, zonder dat dit leidt 
tot al te reële gevolgen die de samenleving ondersteboven gooien.197

3.10 Sublimatie: de speelruimte in de spelgemeenschap

Al die grote ideaalbeelden (meesterbetekenaars) laten het lustwezen dus enige ruimte 
om het verlangen te investeren in steeds andere culturele identiteiten. Toch werken ze 

193  Lacan 1966, 677 en Engelse vertaling: Lacan 2006, 567. Zie ook: Lacan 1978, 92 en Engelse vertaling: 
Lacan 1991c, 72. Lacan verwijst hier onder meer naar Hegels dialectiek van de meester en de slaaf: ‘Wat is nog 
meer stupide dan een primordiale meester? Een reële meester. In feite hebben we allemaal lang genoeg geleefd 
om ons te realiseren wat er gebeurt wanneer de aspiratie van meesterschap mensen in hun bezit neemt! We 
zagen het tijdens de oorlog, de politieke fout van diegenen wiens ideologie eruit bestond zelf de meesters te 
zijn, te geloven dat alles wat er voor nodig is, om de arm uit te strekken en ernaar te grijpen. De Duitsers die 
optrokken tot Toulon om de vloot daar te vinden – een echt verhaal van meesters. Het meesterschap is totaal 
aan de kant van de slaaf, want hij articuleert zijn meesterschap tegen zijn meester. Welnu, deze reciprociteit van 
vervreemding moet blijven bestaan tot het einde aan toe.’ (vertaling dr).
194  Lacan 1978, 92. Engelse vertaling: Lacan 1991c, 72. Zie ook: Lacan 1966, 677 en Engelse vertaling: Lacan 
2006, 567.  Voorts: Lacan 1998, 274-276 en Lacan 1990, 305-307.
195  Adolf Hitler als geciteerd in: Kieft 2015, 361. Zie ook: Adolf Hitler, Mijn kamp, Amsterdam 1942, p. 291.
196  Lacan 1978, 92. Engelse vertaling: Lacan 1991c, 72. Zie ook: Lacan 1966, 677 en Engelse vertaling: Lacan 
2006, 567.  Voorts: Lacan 1998, 274-276 en Lacan 1990, 305-307.
197  Lacan zegt bijvoorbeeld dat de ‘vaderlijke metafoor’, oftewel meesterbetekenaar, zich nooit ‘letterlijk’ mag 
uitspreken en zijn macht mag laten gelden. De meesterbetekenaar mag niet direct ‘interveniëren’, omdat hij 
slechts de tautologische waarheid kan verkondigen dat de Wet nu eenmaal de Wet is. zonder dat hij dit ergens 
in kan funderen en zonder dat hem dit het recht geeft om direct zijn macht te doen gelden in de sociale reali-
teit. Zie: Lacan 1994, 210. Zie voor verdere uitleg: Vande Veire 2005, 185-188. 
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op den duur ook fixaties in de hand. Wanneer ze te zeer ingesleten raken, stollen ze als 
het ware en wekken ze de suggestie van een gesloten en gevestigde orde, een gecon-
serveerde werkelijkeid, die de speelruimte verbergt om tot andere vormen, verhalen 
en interpretaties te komen, buitensluit wie of wat niet tot die orde zou horen, en het 
verlangen stremt. Het verlangen van de mens gaat echter nooit uit naar een gevestigde 
voorstelling, maar blijft onverminderd uitgaan naar een onbepaald subliem object, een 
onbestemd ‘Ding’, gelegen buiten het spel van betekenaars en ongrijpbaar als Kants 
‘Ding an Sich’.198 Om aan deze transgressieve wens van het lustwezen tegemoet te ko-
men, en hem enigszins bevredigd in het spel van de cultuur ingeschreven te houden, 
heeft de cultuur bepaalde spelvormen georganiseerd die Lacan de ‘sublimaties’ noemt. 
In religie, wetenschap en kunst, zegt Lacan, kun je drie standaardvormen van sublima-
tie herkennen.199 Lacan ontkent het belang van deze taalspelen niet en het is niet zijn 
bedoeling om ze te onderwerpen aan een totaaltheorie. Het zijn taalspelen die op be-
wust niveau tegemoet komen aan achtereenvolgens de behoefte aan zingeving, kennis 
en schoonheid. Waar het Lacan wel om te doen is, is dat deze taalspelen tegelijkertijd 
en onbewust functioneren als strategieën om elk op een eigen manier gestalte te ge-
ven aan het transgressieve verlangen naar het onbepaalde Ding (ofwel het sublieme 
object) van het subject. Wat betreft de mate waarin ze de waarheid van het verlangen 
van het subject aan de oppervlakte brengen, acht Lacan ze niet alle drie even adequaat.

Religie mag dan de zaligmakende vervulling (in een hiernamaals) in het vooruit-
zicht stellen in de vorm van rituelen waarin op die toekomstige vervulling wordt ge-
anticipeerd, maar tegelijkertijd gaat religie de onbepaaldheid van verlangen nog te zeer 
‘uit de weg’.200 De vervulling wordt in het monotheïsme zodanig eenzijdig bij ‘God’ 
(als meesterbetekenaar) gelegd, dat het lustwezen dwangmatig (‘dwangneurotisch’) ge-
fixeerd blijft op de spelregels (de ‘geboden’) uit naam van die religie, waardoor de hang 
naar transgressie toch weer wordt ingedamd.201 

Een tweede voorbeeld van een sublimerend taalspel vormt de moderne weten-
schapspraktijk. De moderne natuurwetenschap behandelt het verlangen naar het bui-
tentalige ‘Ding’ door de toegang ertoe meteen voor onmogelijk te verklaren, en het 
verlangen als het ware om te leiden, te verleggen naar de nagenoeg eindeloze rijkdom 
van de concrete buitenwereld die valt te ontsluiten. Newton en Kant, we zagen het 
eerder al, leerden dat het kenvermogen van de mens slechts reikt tot wat zich (symbo-
lisch) laat beschrijven. De mens kan nooit doordringen tot de ‘essentie’ (Ding an Sich) 

198  Lacan introduceert de notie van het ‘Ding’ geënt op Freud en Kant in zijn zevende seminar: Lacan 1986, 
55-86. Engelse vertaling: Lacan 1997, 43-70. In volgende seminars zal hij het ‘Ding’ als ‘object kleine a’ gaan 
benoemen. Kant verwijst vaak naar deze problematiek in zijn Kritiek van de zuivere rede. Zie bijvoorbeeld Kant 
2004, 310-313.
199  Lacan 1986, 154-155. Engelse vertaling: Lacan 1997, 129-130.
200  Zie Lacan 1986, 154-155. Engelse vertaling: Lacan 1997, 128-130. 
201  Lacan 1986, 67 en 155. Engelse vertaling: Lacan 1997, 54 en 129-130. Zie ook voor uitleg: De Kesel 2002, 
207-208. 
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van de dingenwereld. De wetenschapper leert zich dan ook tevreden te stellen met 
talige (symbolische) logica van conventies, meeteenheden, kortom betekenaars waar-
mee hij de werkelijkheid kan boekstaven. Binnen dit taalspel kan de wetenschapsbe-
oefenaar zich eindeloos uitleven in verhalen die steeds meer en steeds preciezer de 
werkelijkheid omschrijven en ontsluiten. Zodoende wordt een rechtstreekse iden-
tificatie met het Ding uit de weg gegaan, terwijl de wetenschapper ondertussen de 
wensfantasie kan volhouden ooit daadwerkelijk de essentie van de wereld te vinden 
die hij zoekt.

Lacan vindt het echter problematisch dat het paradigma van de natuurwetenschap 
zodanig rigoureus afstand neemt van (het verlangen naar) de ware essentie, het Ding 
an Sich, dat het in tweede instantie alsnog dreigt te vervallen in een voorstelling van al-
macht waarmee het, zoals De Kesel verwoordt, ‘de greep op de realiteit totaal acht’.202 
De wetenschap ‘verwerpt’ in zekere zin het verlangen dat altijd nog gericht is op een 
plaats die niet te ontsluiten valt. Hier ziet Lacan een analogie tussen de structuur van 
de wetenschap en de structuur van de paranoia. Ook de paranoïcus accepteert slechts 
het taalspel in zoverre het tekort kan worden weggecamoufleerd.203 In de natuurwe-
tenschappelijke afwijzing van het Ding wordt het tekort compleet weggeredeneerd, 
waardoor de wetenschap zichzelf voor de laatste mogelijkheid tot het ‘absolute we-
ten’ houdt.204 Ongetwijfeld is het daarom dat de meest fanatieke natuurwetenschap-
pers nogal eens paranoïde trekjes vertonen en het blijvende gevoel van tekort wijten 
aan een complot, in gang gezet door het ‘magische denken’ van de mystiek, traditie, 
religie en spiritualiteit.205

Lacan ziet de kunst als nog de meest adequate sublimatievorm om de waarheid van 
het verlangen aan de oppervlakte te laten komen. Anders dan religie en wetenschap zal 
de kunst het raadselachtige ‘Ding’ waar het verlangen zich altijd naartoe beweegt, niet 
bij voorbaat onbereikbaar verklaren. Kunst zal dat ‘Ding’ niet beschouwen als voor-
goed ‘verloren’ geraakt achter meesterbetekenaars zoals de ‘Koning’ (in het vertoog 
van de macht), ‘God’ (in het vertoog van de religie) of de ‘Logica’ (in het vertoog van 
de wetenschap).206 Het spel van de kunst onderscheidt zich van deze andere sublima-
tievormen doordat het de blik van de toeschouwer verleidt met de voorstelling dat 
een personage de verboden plaats van de meesterbetekenaar inneemt en daarbij het 

202  De Kesel 2002, 208. 
203  Lacan 1986, 154. Engelse vertaling: Lacan 1997, 128-129.
204  Lacan 1986, 157. Engelse vertaling: Lacan 1997, 131.
205  De Kesel 2002, 209. Zie ook: Lacan 1993, 185. Engels: Lacan 1981, 209. Zie Lacan over de waarheid van 
het magische denken: Lacan 1981, 225-226. Engels: Lacan 1993, 200-201. Zie ook Paradis over paranoia bij 
Adorno en Lacan: Paradis 2007, 23-58.
206  Zo spreekt Lacan in seminar xvii expliciet over ‘vier discoursen’ die bepalend zijn: die van de macht/
meester, de universiteit/wetenschap, het discours van de immer vragende hystericus (dat met de burger geasso-
cieerd kan worden, die zich moet verhouden tegenover de macht) en het discours van de (psycho)analytische 
praktijk. Zie hierover: Bracher 1994.
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sublieme object in bezit neemt.  Vandaar dat het kunstspel nogal eens perverse trekken 
vertoont. Lacan citeert dan ook Shakespeares tragedie Hamlet om te duiden wat het 
spel van de kunstenaar vermag: ‘The play is the thing’, zo liet Shakespeare zijn perso-
nage Hamlet zeggen, ’wherein I’ll catch the consciousness of the King.’207 In zijn spel 
suggereert de kunstenaar een vervulling waar zelfs de Koning (of wie dan ook) zijn 
meerdere in moet erkennen, en waarmee het personage voor zolang het duurt even 
het stralende middelpunt bezet waarop het verlangen van de wereld zich richt. Dus-
doende werpt de kunstenaar zich op via zijn personage, zoals Vande Veire schrijft, als 
de ‘cultuurheld’ die zo vermetel is om de macht van de meesterbetekenaar te becon-
curreren.208 

Toch mag de esthetische structuur van de kunst uiteindelijk niet gelijkgeschakeld 
worden aan de structuur van de perversie.209 Dat is niet omdat de kunst een intrin-
sieke moraliteit zou bezitten, maar juist omdat bij kunst voorop staat dat het verlan-
gen in de puur artificiële voorstelling herkent en erkend wordt. Kunst brengt het ver-
langde binnen het bereik van het voorstellingsvermogen van het subject, maar houdt de 
verlangde essentie uiteindelijk ook buiten diens greep. Schoolvoorbeeld voor Lacan is 
de hoofse dichtcultuur van omstreeks de twaalfde eeuw, de Fin’ Amor.210 In hun poë-
tische spel bezingen de troubadours de ‘Dame’ die voor henzelf altijd ongrijpbaar zal 
blijven, omdat alleen al het standsverschil uit de middeleeuwen echte toenadering 
niet toelaat. Maar door de Dame ondanks haar onbereikbaarheid toch in het centrum 
van de aandacht te plaatsen en zich helemaal te richten op deze totaal ongrijpbare en 
raadselachtige figuur, komt de raadselachtige onbepaaldheid van het verlangen voor 
een moment boven tafel.

Anders dan in de historische, door mannen gedomineerde realiteit, is het in die poë-
tische cultuur de Dame die de minnaar de wet stelt en hem door een eindeloze reeks 
opdrachten aan zich bindt, maar tevens op afstand houdt. Uiteindelijk is het feit dat de 
Dame de troubadour niets geeft, de reden dat de minstreel haar kan zien als culmina-
tiepunt van zijn verlangen. Het is juist zolang zij het raadsel niet prijsgeeft, dat zij het 
waard is om eindeloos veel betekenaars om zich heen te doen draaien; voorstellingen 
waarin de minstreel zich met zijn toehoorders fantasmatisch in kan verliezen. Het ver-
langen openbaart zich pas in volle glorie wanneer de reële plaats van het sublieme ob-
ject ‘opengehouden’ blijft. De hoofse dichter laat zich verleiden – en verleidt op zijn 
beurt het publiek – door de Dame, ondanks dat de wet dit verbiedt, voor te stellen als 
het bereikbare genot, om er daarna mee geconfronteerd te worden dat hij zich heeft 
laten meeslepen door de onbereikbare voorstelling die zij is. 

207  Als geciteerd in: Lacan 2013, 342 en 374.
208  Vande Veire 2005, 174.
209  Zie over het belangrijke onderscheid tussen de sublimatie en de perversie: De Kesel 2003.
210  Zie over de Hoofse liefde en het minnespel bij Lacan vooral Lacan 1986, 167-184. Engelse vertaling: La-
can 1997, 139-154.
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De formule waarmee Lacan het kunstspel typeert, is dan ook dat de kunst niet 
de kunstenaar maar een voorstelling ‘verheft tot de waardigheid van het Ding’.211 In 
dit geval wordt ‘de Dame’ met die waardigheid bekleed. Juist doordat de Dame on-
grijpbaar is en ons sfinxachtig blijft aanstaren, weet zij het verlangen van de dichter 
als geen andere voorstelling naar zich toe te trekken. Precies als een ‘hol stereotype’ 
waar de aandacht niettemin op gericht wordt gehouden, schrijft Vande Veire, kan zij 
het ‘tekort’ belichamen als de ‘holheid’ waar het betekenaarsgeheel omheen cirkelt.212 
Haar werking is afhankelijk van haar bestaan als een puur beeld, een ‘artifice’, een 
‘construct’ dat zijn raadsel nooit en te nimmer prijsgeeft.213 Door de kunstenaar ver-
maakt tot puur beeld, ‘ontledigd van elke reële substantie’, verwordt deze Dame vol-
gens Lacan tot een even ‘sublieme’ als ‘wrede’ figuur, een ‘onmenselijk’ Ding dat ons 
onbarmhartig ‘bespeelt’ (‘batifoler’).214 Zij toont openlijk dat louter een lege voorstel-
ling de grootste aanzuigende werking kan hebben. Ze is de raadselachtige betekenaar 
die nooit geeft wat we ervan verlangen, maar die, eerder omgekeerd, maakt dat we 
ons niettemin steeds laten vangen door een enigmatisch spel waarin wij geneigd zijn 
onszelf te verliezen.

Zeker de moderne esthetiek, denk aan de ‘pijp’ van Magritte, het ‘urinoir’ van 
Duchamp, de ‘brillo boxes’ van Warhol, heeft geïllustreerd dat in principe om het even 
welke betekenaar – ‘n’importe quoi’ zoals het door kunstfilosoof Thierry de Duve wel 
is uitgedrukt – gepromoveerd kan worden tot de status van het sublieme object.215 
Hoewel de kunst de toeschouwer verleidt door een figuur op te werpen die het su-
blieme object suggereert, is zij niet gelijk aan, maar staat zij juist tegenover de perver-
sie. De pervert claimt immers dat hij de waarheid van het spel in pacht heeft. Kunst 
daarentegen komt neer op het esthetisch spelbewustzijn dat het subject zijn waarheid 
slechts ‘vindt’ op de wijze waarop het zich verliest in de meest raadselachtig blijvende 
betekenaarsscènes, scènes waarin die waarheid uiteindelijk ongrijpbaar blijft. Zodoen-
de staat de kunst niet tegenover de waarheid van het fantasma. Kunst brengt die waar-
heid doelbewust terug in het spel. Het fantasma houdt de spanning tussen de lustvolle 
identificatie met het onbehaaglijk vreemde in stand, en de kunst volgt hem daarin. 

211  Lacan 1986, 133. Engelse vertaling: Lacan 1997, 112. Lacan stelt hier woordelijk dat de kunst een ‘object’ 
verheft tot de waardigheid van het Ding, maar het zal blijken dat hij hiermee wezenlijk een ‘betekenaar’ be-
doelt en dus niet suggereert dat een kunstenaar direct het reële object van verlangen nog eens tot Ding verheft, 
wat tautologisch zou zijn. De Kesel zegt dan ook dat het object hier gedacht moet worden in de Lacaniaanse 
‘betekenaarsstructuur’: De Kesel 2002, 202.
212  Vande Veire 2007, 290.
213  Lacan 1986, 180. Engelse vertaling: Lacan 1997, 150-151. Zie ook: De Kesel 2002, 202.
214  Lacan 1986, 179-180. Engelse vertaling: Lacan 1997, 149-151.  Vgl.  Vande Veire 2007, 290.
215  Zoals de kunstfilosoof Thierry de Duve met zijn uitdrukking van ‘n’importe quoi’ zou stellen dat met 
kunstenaars als Duchamp, die een toiletpot tot kunst zouden verheffen, lieten zien dat elk object/betekenaar 
gepromoveerd kan worden tot een object met het aura van de schoonheid. Hij werkt deze these uit in: Duve 
1998.
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Kunst weerspiegelt de grondeloze waarheid dat men zich altijd alweer heeft verpand 
aan een beeld waarvan de betekenis ons altijd al is ontgaan.216 Kortom, kunst fixeert 
onze aandacht op een eruit gelichte betekenaar als een onpeilbaar spelelement, om 
met Huizinga te spreken, dat de blik richt op het ‘allerhoogste’ en daarbij meteen de 
geest doet ‘duizelen’.217 Volgens Lacan toont het door de kunstenaar uitgelichte spel-
element inderdaad hoezeer wij gehecht zijn aan voorstellingen waarmee wij ons lust-
vol identificeren, maar die vroeg of laat ook de wrede en onbepaalde leegte tonen, de 
betekenisloosheid die ons ook weer op ‘afstand’ houdt en die ertoe aanzet om over te 
springen op weer een andere voorstelling.218

Hoe waarachtig een voorstelling in een kunstwerk ook mag lijken, zij blijft altijd 
een vreemde, want kunstmatige voorstelling. Dat is niet omdat moderne kunst voor 
Lacan een ‘mundo aparte’ vertegenwoordigt, maar omdat de kunst in de autonomie 
van de voorstelling een schuinse blik gunt op het betekenaarsspel, waarin wij onver-
mijdelijk hebben mee te gaan. De autonomie van het beeld toont hoezeer de voorstel-
lingen die ons keer op keer grijpen, tegelijkertijd ook altijd vreemd en onbehaaglijk 
blijven aanvoelen. Het geeft de kunst een kritisch potentieel volgens Lacan. Kunste-
naars grijpen het verlangen met nieuwe, vreemde want gesublimeerde voorstellingen, 
waardoor er een ‘speelruimte’ (Lacan) wordt geopend tussen het subject en de be-
staande meesterbetekenaars waarin hij het verlangen had geïnvesteerd.219 Een hieraan 
verwante procedure is om de bestaande meesterbetekenaar uit te vergroten (‘overi-
dentificatie’) en zo te laten zien dat diens aantrekkelijkheid altijd al afhing van het 
raadselachtig blijvende en onzinnige spelelement erin, wat heel de voorstelling humo-
ristisch maakt.220 Žižek verwijst bijvoorbeeld naar de Sloveense popband Laibach, die 
doelbewust speelt met Nazisymbolen en daarmee de ideologie ook terugbrengt tot de 
kern: een inconsistente voorstelling die ons in de macht houdt met marsen en hollen 
retoriek.221 Door in de verbeelding en met humor te laten zien dat we vallen voor de 
vreemde voorstelling of het vreemde in de voorstelling, organiseert de kunst een hou-
ding van ‘kritiek’ en ‘protest’ jegens alle voorstellingen die hun autoriteit baseren op 

216  Volgens Lacan representeert het kunstwerk precies de structuur van het fantasma, waarin het subject de 
onmogelijke blik organiseert op zichzelf als ‘object’ genomen door de betekenaars – een structuur die Lacan 
heeft willen vangen met de formule van het fantasma ($ a), waarbij het door betekenaars van de werkelijkheid 
afgesneden subject ($) zich verhoudt ( ) tot het onmogelijke ‘object kleine a’ waarvoor hij zich onbewust ver-
langt te houden (a). Zie: Lacan 1986, 119. Engelse vertaling: Lacan 1997, 99-100. Zie ook voor nadere uitleg: 
De Kesel 2002, 210 e.v.
217  Huizinga 1938, 214 en 245-246.
218  Lacan 1986, 119. Engelse vertaling: Lacan 1997, 99-100.
219  Lacan spreekt van een ‘circuit tournant’, een ‘vrije ruimte’ waarin speling bestaat zodat betekenaars steeds 
over kunnen gaan in andere betekenaars: Lacan 2013, 570. Zie ook voor een zeer heldere uiteenzetting van deze 
(sociale) esthetica van Lacan: De Kesel 2002, 212-213 en De Kesel 2003.
220  Žižek 2008b, 94-95. 
221  Žižek 2008b, 92.
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de gedachte dat zij over de essentie beschikken.222 Daarmee is de kunst volgens Žižek 
in staat om ons te verlossen van de ‘fantasmatische houdgreep’ die meesterbetekenaars 
op ons uitoefenen.223 Kunst, dat heeft ze gemeen met de humor, leert dat we altijd in 
een vreemde werkelijkheid leven. Niet voor niets verwees Lacan ook naar de anarchis-
tische clown Harpo Marx van The Marx Brothers, als voorbeeld van de verwantschap 
tussen het kunstspel en het absurde, groteske spel van de humor en de grap.224 Lacan:

Alles wat Freud [heeft ontwikkeld] is de demonstratie van de vernietigende, het werkelijk 
verwoestende, en interrumperende karakter van het spel van betekenaars in relatie met wat 
we wellicht het reële kunnen noemen. In het spel met de betekenaar stelt de mens, op elk 
moment, zijn wereld in vraag, helemaal tot aan het fundament. De waarde van de grap [ligt 
in] de mogelijkheid om te spelen met de fundamentele nonsens die ten grondslag ligt aan 
elke rede.225

Kunst en humor als sublimatiespelen pinnen het subject niet vast op een alternatieve 
waarheid die voor reëel gehouden moet worden, maar tonen de reële waarheid van 
het spel als het spel waaraan men is overgeleverd.  Verwoestend als die waarheid lijkt, 
zij dient uiteindelijk ook weer om het ‘jongleerspel’ (Lacan) met betekenaars dat de 
mens heeft te spelen, gaande te houden, aangezien de onbepaald polymorf perverse 
lusteconomie van de mens alleen in de symbolische spelhouding een drager vindt.226 
Wie echter, aldus Lacan, het spel voor gewonnen verklaart, acteert, om met Huizinga 
te spreken, als de spelbreker die de ‘toverwereld’ verbreekt en de hele ‘spelwereld ineen 
laat vallen’.227 Slechts via een voortdurend symbolisch spel ‘respecteert’ het subject vol-
gens Lacan de onbepaalde ‘leegte’ (‘respecter se vide’228) van het menselijke verlangen. 
Kunst en de aanverwante praktijk van de humor wijzen voortdurend in die richting.229

Na deze lange Lacaniaanse omzwerving is het de hoogste tijd om de terugkoppe-
ling te maken naar Willem Frederik Hermans’ poëtica.

222  Lacan 2013, 570.
223  Žižek spreekt van een ‘fantasmatic hold’ waarmee de meesterbetekenaar ons in de macht houdt: Žižek 
2006b, 231.
224  Lacan 1986, 69. Engelse vertaling: Lacan 1997, 55.
225  Lacan 1994, 294 [vertaling dr]. Zie ook: Zupan i  2008, 142.
226  Lacan 1981, 58. Engelse vertaling: Lacan 1993, 47. Lacan spreekt overigens niet van ‘spelhoudingen’, al 
hoop ik dat mijn exposé heeft geïllustreerd waarom dit een verhelderend concept zou zijn, maar van ‘subjectieve 
posities’ of ‘subjectieve positioneringen’ (‘les positions subjectives’). Zie: Lacan 1990, 274-275. Engelse vertaling: 
Lacan 1998, 246-247.
227  Huizinga 1938, 39.
228  Zoals Lacan spreekt van de noodzaak om de leegte te respecteren (‘respecter ce vide’): Lacan 1986, 155. En-
gelse vertaling: Lacan 1997, 129-130.
229  Of men het nu ‘abnormaliseren’ (Luhmann), ‘defamiliariseren’ (Bauman), ‘ontmythologiseren’ (Bourdieu) 
of ‘liquideren’ (Schinkel) noemt, het zijn intellectuele procedures die wat mij betreft gronden in een esthetisch 
bewustzijn waarin men even de fictie waarin wij leven toont als de fictie die zij is.  Vgl. Schinkel 2007, 437-438. 
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3.11 De literaire schrijver op de grens tussen spel en ernst

Het is natuurlijk altijd gevaarlijk om te psychologiseren en de poëtica van een schrijver 
te herleiden tot zijn persoonlijkheid. Hermans gaf echter dusdanig vaak te kennen dat 
hij buitenspel werd gezet, dat het hoe dan ook onderdeel werd van het schrijversbeeld 
dat hij cultiveerde. Dat schrijversbeeld is volgens mij echter niet zozeer het beeld van 
de schrijver die zich moedwillig een nihilistische, asociale buitenspelpositie aanmeet, 
zoals vaak is aangenomen.230 Eerder dan zichzelf te identificeren met de absolute out-
cast, denk ik dat Hermans zich positioneerde als een grensbewoner, die zich ophoudt 
in de marges van het sociale spel. Dit in het volle besef dat hij ook nooit echt zonder 
dat spel kan en dat de ernst van de chaos erbuiten onleefbaar is. Daarom voelde hij zich 
ook genoodzaakt de collectieve verbeelding onophoudelijk te diagnosticeren en te-
genspel te bieden tegen de manier waarop het gevestigde spel zich imaginair voorstelt 
als een voltooide realiteit. Dusdoende nam hij in wezen de paradoxale tussenpositie 
in die ook vaak wordt ingenomen door verschillende publieke intellectuelen en kri-
tische sociologen. Die positioneren zich vaak als een soort ‘grensbewoner’ op de rand 
van de gevestigde orde waar ze evengoed zelf ook bij horen, om vandaar te verwijzen 
naar de reële chaos waarop die orde is gevestigd. Ze laten in de eerste plaats zien dat 
onze orde een virtuele orde is, die op chaos is gebaseerd, en dat we dus ook altijd nog 
een ander spel kunnen spelen. En ze tonen dat die virtuele orde zichzelf slechts ima-
ginair kan voorstellen als een gesloten orde door voortdurend symptomen – paria’s, 
outcasts, de ‘ander’ – aan te wijzen die het chaotische ‘buiten’ markeren waartegenover 
het ‘binnen’ zich kan spiegelen als zijnde een geordend geheel.231 Al tijdens z’n jeugd, 
die zich voornamelijk afspeelde in de Eerste Helmersstraat, voelde Hermans dat hij 
in de positie van outcast werd gemanouvreerd. Misschien leerde hij daarom als geen 
ander inzien dat het spel dat anderen voor ‘normaal’ houden, slechts zaligmakend lijkt 
door imaginaire trucs die eenheid suggereren en chaos uitbannen:

De bewoners van deze blokken behoorden mereldeels tot de socialistische arbeiderspartij. Zij 
droegen blauwe overhemden, colbertkostuums van manchester, het haar kort geknipt en recht 
omhooggekamd. ’s Zomers lieten zij zich in hun vrije tijd rood verbranden en ’s winters bouw-
den zij zelf hun radiotoestel. Op 1 mei knoopten zij een rode lap aan een mosgroene stok. 
Het waren mensen die van duidelijke kleuren en doelstellingen hielden. Zij waren wonder-
wel in harmonie met de architectuur van hun coöperatie. Men zou niet meer kunnen uitma-
ken of de huizen zo gebouwd waren voor hen, dan wel zo waren geworden door die huizen.232

230  Zie noot 127.
231  Zie voor de kritische intellectueel als ‘grensbewoner’ die zich beweegt ‘tussen’ binnen en buiten: Schinkel 
2005 en Schinkel 2007, 407-458. 
232  Deze beschrijving komt uit de roman Ik heb altijd gelijk (vw 2, 251-252) en is dus fictioneel, maar bio-
graaf Otterspeer maakt aannemelijk in zijn Hermans-biografie dat deze beschrijving niet los te denken is van 
de buurt waarin Hermans opgroeide: Otterspeer 2013, 62-64.
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Hermans kon hier niet in meegaan, alleen al omdat de andere kinderen hem vaak 
niet mee lieten doen met hun spel. Hij was te ‘anders’, te houterig en te intellectu-
alistisch. Het maakte hem al tijdens de lagere schooltijd tot de ideale figuur waar de 
andere scholieren zich tegen konden afzetten, zo leert misschien ook een passage uit 
het korte verhaal ‘De elektriseermachine van Wimshurst’ (uit de verhalenbundel Een 
wonderkind of een total loss):

In mijn verbeelding zie ik mij daar staan, keurig in de kleren, een beetje dik […]. Zij zijn an-
ders dan ik, zij zijn zelfs anders aangekleed. Zij hebben allemaal sandalen aan, korte broeken, 
blote knieën en sportkousen. Maar ik ben de enige die eruitziet als de kinderen op de plaatjes 
in de verouderde schoolboekjes waaruit wij lezen leren. […] Dikwijls val ik op mijn knieën, 
er komen gaten in de zwarte kousen. Die worden dan gestopt met roze en groene wol om 
het mij af te leren. Het verschil tussen mij en hen is volledig.233

Dat deze passage op waarheid gebaseerd is, en dat het anders-zijn leidde tot veel gepest, 
leert Hermans’ eerste biograaf, Hans van Straten, die vaak en veel met Hermans sprak: 

Voor schooltijd stonden ze hem al op te wachten, klaar om hem te duwen, te slaan en te 
schoppen. Ze hielden hem zo ver mogelijk van de schooldeur vandaan, zodat hij elke keer 
te laat kwam en dan weer op zijn donder kreeg van het onderwijzend personeel. En als de 
school uitging, liep een hele horde schreeuwend en joelend achter hem aan. ‘Stijve Jezus, 
stijve Jezus!’234 

Vaker refereerde Hermans in interviews aan dit scheldwoord en hoezeer hij werd ge-
pest: ‘Stijve Jezus, haha! […] Hoe ik me vermaakte? Zonder vriendjes? Ik vermaakte 
me niet. ’t Was ruzie, vechten, huilen …’235 Want ook van zijn ouders hoefde hij geen 
hulp te verwachten, wist ook Van Straten: ‘En als hij dan met bebloede kleren thuis-
kwam, kreeg hij een standje. Bij zijn vader hoefde hij niet aan te komen. Die vond 
dat hij na schooltijd maar regelrecht naar huis moest komen. Punt uit.’236 Dat hij bui-
tenspel stond, ervoer Hermans echter als een verre van bevredigende situatie. Hij be-
dacht daarom zijn eigen spel om de werkelijkheid te ordenen, hij knutselde boten van 
ontbijtkoekdozen, ook al werd dat al door zijn vader als een tegenspel gezien.237 ‘Ik 
speelde altijd alleen. Mijn spelen was altijd iets maken. Daar werd ik weer in gehin-
derd, speciaal door mijn vader, die zei altijd als ik iets wilde maken: “Dat kun jij toch 
niet”.238 Met het leren lezen kwam echter ook al snel het schrijven, dat voor hem 
zoiets was als de voortdurende poging om een bevredigende orde te realiseren voor 

233  Hermans 1993, 8. 
234  Straten 1999, 15. Zie ook Otterspeer 2013, 82.
235  Meijer 1970, sn 226.
236  Straten 1999, 15. Zie ook Otterspeer 2013, 82.
237  Otterspeer 2013, 70-71.
238  Straten 1995, 48.
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zichzelf. Tot dat verband kwam Hermans althans zelf in een brief uit 1955, gericht aan 
de bevriende literator Fokke Sierksma: ‘Veel mensen begrijpen niet dat mijn kinder-
achtigheid vooral bestaat uit een begeerte naar het ‘alles’, in vergelijking waarmee het 
‘bijna alles’ waardeloos wordt. Toch is dat de enige reden om te blijven schrijven.’239 
Nu bracht het schrijven hem nooit bij de wensvervulling die hij zocht, maar hij rea-
liseerde zich intussen dat die vervulling niet tot het rijk der mogelijkheden behoort 
en dat het juist daarom nodig is om te blijven schrijven. Zelfs toen de pesterijen op-
hielden en zijn ouders allang geen barrière meer vormden, zo schreef Hermans vijf 
jaar later aan de bevriende Antwerpse dichter Gust Gils, leidde dat nog steeds niet tot 
gewenste bevrediging:

Hoewel de door jou geciteerde uitspraak van Goethe, dat je moet oppassen met wat je als 
kind wenst omdat je het op middelbare leeftijd zult krijgen, al een aardige stap in de goede 
richting zet, is die van Freud toch subtieler. Want wat is die kinderwens? Met je eigen moeder 
naar bed gaan. Waarom wil je beroemd worden? Om je vader in de schaduw te stellen. Weet 
dat mijn vader 81 is. Hij heeft mij inderdaad lang voor een nietsnut gehouden. Maar tegen-
woordig, als hij mij ziet, zegt hij niet veel anders meer dan: Zo, zo, Willem, tja, tja … Moet 
ik een man van 81 in de schaduw stellen? Juist dit is de droefenis die het succes verschaft: dat 
het achteraf nergens voor nodig blijkt te zijn geweest. Mijn moeder wordt 76. Trouwens, ik 
ben geen kind meer van een of twee jaar. Juist dat de vervulling van kinderwensen op latere 
leeftijd onmogelijk is geworden, is het grote ongeluk, terwijl je die vervulling onderbewust 
toch nastreeft. Nee, nee, Freud had groot gelijk.240

Het tekort laat zich nooit opheffen, benadrukte Hermans hier nog maar eens een keer. 
En hiermee zei hij iets wat sterk lijkt op wat Slavoj Žižek de belangrijke les van Freuds 
psychoanalyse noemde: zelfs als zou het individu elk taboe doorbreken en zich te bui-
ten gaan aan vadermoord en incest, dan nog zou deze al snel tot de conclusie komen: 
‘dit was hét nog steeds niet’.241 Daarom heeft hij die taboevoorstellingen ook nodig. 
De culturele verboden op incest en vadermoord zijn niet zozeer taboes die op zichzelf 
verhinderen om tot reële vervulling te komen. Het zijn symbolische ficties, die dienst 
doen om te verhullen dat zoiets als reële vervulling voor de mens altijd al onmogelijk 
is geweest en onmogelijk zal blijven. 

Het besef van een onoplosbaar tekort bracht Hermans in ‘Antipathieke roman-
personages’ tot de vaststelling dat de mens, achter zijn ‘dubbele bodem’ van fictionele 
voorstellingen, allereerst een ‘wild jungledier’ is, in de woorden van Freud en Lacan 

239  Hermans in een brief aan Fokke Sierksma, 30 mei 1955, aanwezig in archief Hermans, Letterkundig Mu-
seum, Den Haag. Geciteerd in Otterspeer 2013, 23.
240  Brief  Willem Frederik Hermans aan Gust Gils, 14 oktober 1960 in archief  Willem Frederik Hermans. 
Geciteerd in Otterspeer 2013, 61.
241  Vertaling dr: Žižek 1993, 116.
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een ‘polymorf pervers lustwezen’, dat zich nergens door laat bevredigen.242 Hermans’ 
wilde jungledieren vinden zelfs geen bevrediging in de natuur: het is volgens Hermans 
namelijk een ‘illusie’ om te denken dat ‘realiteiten’ of ‘mogelijkheden’, zoals beschre-
ven door ‘banale [natuur]wetenschap’ en de ‘politiek’, de mens geven wat hij verlangt: 
niets haalt het bij de ‘mythologische grootheid’ van wat de mens nastreeft in zijn fan-
tasie.243 Wat de mens in reële zin kan bevredigen, zo benadrukt Hermans net als Freud 
en Lacan, behoort tot de categorie van ‘het onmogelijke’.244 En juist omdat ‘bevredi-
ging’ radicaal uitblijft, moet de mens zich ernstig inlaten met het ‘esthetische’ ofwel 
het ‘mythische’, het spelmatige.245 De mens gaat terug op een overvloedige speldrift 
die ertoe aanzet om de onbevredigend chaotische wereld kunstmatig te beschrijven en 
om te turnen in een virtuele orde waarvan hij zich kan voorstellen dat het een orde 
is die hem in de toekomst wél zal bevredigen. Dat zei Hermans in het essay ‘Experi-
mentele romans’:

Het is namelijk een eigenaardigheid van de mens dat hij de chaotische werkelijkheid die hem 
omringt, toch beschrijven moet. Hij beschrijft hem alsof hij geordend was. Hij wil er een orde 
in leggen. Misschien weet hij dit, weet hij dat het zijn hoogst persoonlijke orde is die hij erin 
legt, maar hij kan het niet laten.

Het is dit verschijnsel waar de roman zijn bestaansreden aan dankt. Het verschil tussen de 
roman en de wetenschappelijke werkelijkheidsbeschrijving, die immers ook verschijnselen 
in een wetmatige orde rangschikt, is dat de roman geen bewijs voor zijn orde nodig heeft, 
de wetenschap wel.246 

Precies deze eigenaardigheid geeft de literatuur haar bestaansrecht volgens Hermans. 
Literatuur gaat weliswaar niet over de logische en empirisch observeerbare werkelijk-
heid (zoals de natuurwetenschap), maar daarmee is volgens Hermans zeker niet gezegd 
dat literatuur slechts bijzaak is. Integendeel: we schieten fundamenteel tekort en zijn 
daarom gedwongen tot een leven in een door en door verliteratuurde wereld. Litera-
tuur zegt dus ook iets fundamenteels over de ‘eendere geestelijke constitutie’ van alle 
mensen.247 Volgens de stem van de literaire schrijver van ‘Antipathieke romanperso-
nages’ kunnen we maar beter in alle ernst erkennen dat ‘de grens tussen de werkelijke 
wereld en de mythische wereld niet scherp is’ en dat ‘iedereen in het dagelijks leven 

242  vw 11, 143.
243  vw 11, 138-139 en 145-146.
244  vw 11, 139. Hermans spreekt ook van de ‘onmogelijkheid’ om het verlangde ‘diepere menselijke contact’ 
mogelijk te maken, namelijk in een opstel getiteld ‘Wittgenstein’s levensvorm’. In Het sadistische universum: vw 
11, 217 en in het eerder aangehaalde citaat uit de brief naar Gils, 14 oktober 1960 in het archief  Willem Frede-
rik Hermans in het Letterkundig Museum, Den Haag.
245  vw 11, 125-126, 139, 141 en 143.
246  vw 11, 126.
247  vw 11, 129.
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zijn vrouw, zijn vrienden en zijn vijanden in zijn eigen binnenste schept’.248 Omdat 
de reële wereld, ‘chaos’ in Hermans terminologie, niet geeft wat we ervan verlangen, 
zetten wij mensen de wereld voortdurend om in ‘een spel of een komedie’, waarin de 
‘ernst’ van het tekort (‘van doden en doodgaan’) wordt verdrongen, doordat we ons 
kunnen optrekken aan de voorstellingen die we ontstelen aan het ‘lint’ of de ‘stroom’ 
van voorstellingen van de symbolische orde.249 Pas wie de onvermijdelijkheid van de 
fictie herkent en dus ‘één wereld erkent en wel juist de mythische’, begrijpt volgens 
Hermans wat het betekent dat in de ‘werkelijke’ wereld ‘reputaties worden gemaakt en 
gebroken op grond van mythen’ en dat ‘duizenden en miljoenen in oorlogen en con-
centratiekampen om het leven komen uit naam van mythen’.250 De mens is onverbe-
terlijk gehecht aan zijn illusies: daar helpt geen moedertje lief aan. Het is de taak van de 
literatuur om die leugenwereld te onderzoeken. Zelfs de meest rauwe literatuur, zoals 
die van Louis-Ferdinand Céline, gaat volgens Hermans niet over het beschrijven van 
de objectieve waarheid, maar over het spel dat de mens heeft te spelen door de reële 
chaos die hem voortdurend bedreigt. Met betrekking tot Céline stelde Hermans in-
derdaad dat deze een ‘zeldzaam hoog waarheidsgehalte’ wist te evoceren in een boek 
als Reis naar het einde van de nacht (Voyage au bout de la nuit, 1932). Dat was echter niet 
de waarheid van de natuur, maar die van het spel:

Ja, maar je hebt, buiten de door de [natuur]wetenschap nagestreefde absolute waarheid, waar-
heid op allerlei mogelijke manieren. Maar wat ik eigenlijk bedoelde met het waarheidsgehalte 
van het boek van Céline, is dat de mensen daarin worden beschreven zoals ze waarschijnlijk 
allemaal zeer geheim in hun binnenste over zichzelf en over anderen denken. Dat is het ei-
genaardige van dit boek. In de meeste boeken treden de mensen op zoals wij graag zouden 
willen zijn in andermans oog, zoals ze zijn in de komedie die ze in het dagelijkse leven spelen 
en gedwongen zijn te spelen. De personages van Céline spelen ook komedie, maar de visie 
van de schrijver maakt die komedie volstrekt doorzichtig.251 

Zelfs, óf beter gezegd: juist in de meest traumatische situaties, zoals die door Céline 
beschreven, zal de mens geneigd zijn om zich vast te klampen aan zijn voorstellingen 
waarmee het tekort wordt verdrongen. Hermans liet hiermee echter nog onduidelijk-
heid bestaan over de vraag of het mogelijk is om onderscheid te maken binnen deze 
leugenachtige spelwereld. Dat is volgens mij ook de belangrijkste reden waarom men 
hem altijd gezien heeft als iemand met een ethisch gezien nihilistisch of zelfs anar-
chistisch wereldbeeld. Alles is fictie! Toch achtte hij het wel degelijk mogelijk om een 
kritisch onderscheid te maken tussen verschillende spelvoorstellingen om de wereld 
te ordenen. Hermans was er niet op tegen dat de chaotische wereld orde opgelegd 

248  vw 11, 143.
249  vw 11, 145-146 en 148.
250  vw 11, 143.
251  Roggeman 1978, 320.
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kreeg. Hij achtte dit zelfs onvermijdelijk en noodzakelijk. Zijn aversie betrof dus niet 
het spel, maar de spelbrekers. Het ordenen, maar dan als spel, was in zijn ogen onont-
koombaar, maar op zich nog niet gevaarlijk. Gevaarlijk spel speelt degene die zijn spel-
orde in volle ernst definitief acht en zijn spel voor de laatste waarheid houdt. Wie zijn 
spel voorstelt als een overanderlijke en voltooide orde, geeft voor compleet samen te 
vallen met zijn rol en dat kan alleen maar uitlopen op imaginaire uitsluitingsmecha-
nismen en deceptie.

3.12 Gevaarlijk spel: de imaginaire spelhouding 

Het volgende citaat verraadt dat Hermans wel degelijk kritisch wist te differentiëren 
tussen twee spelhoudingen, namelijk 1) de symbolische spelhouding van de schrijver 
die beseft dat de werkelijkheid uit ficties moet bestaan en 2) de imaginaire spelhou-
ding van de spelbreker die ten onrechte voorwendt zelf niet tot het spel van voorstel-
lingen te behoren. De spelbreker spiegelt voor dat hij een ‘zaligmakende werkelijk-
heid’ in pacht heeft, een perfect gesloten universum waarmee hij samenvalt en waarin 
het verlangen naar het reële ‘alles’ is ingelost – terwijl dat onmogelijk is. Hermans ziet 
deze gevaarlijke houding bijvoorbeeld bij bepaalde journalisten die zich hebben ver-
pand aan een wereldbeeld waar hun publiek in gelooft. Het zijn de meesterbeteke-
naars, of in de terminologie van Hermans ‘maatschappelijke mythen’, die voorgeven 
dat de raadsels van het leven zijn opgelost. 

Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt; hij liegt nooit. Hij kan niet 
liegen waar geen waarheid is. Alleen verkochte journalisten kunnen het mythische karakter 
van een roman verwerpen uit naam van de maatschappelijke d.w.z. commerciële mythen die 
zij in hun kranten voor de zaligmakende werkelijkheid uitgeven: de werkelijkheid van de 
voorgoed gedresseerde meemarcheerder wie de zweep van de dictator als muziek in de oren 
klinkt of in wiens welvaartsstaat middelmatigheid het sacrosancte criterium is.252

Behalve naar dit soort journalisten wijst Hermans ook naar de ‘alcoholisten, vegeta-
riërs, geheelonthouders, idealisten, misdadigers en [excentrieke] kunstenaars […]’.253 
Het zijn allemaal ‘genieters’, die hun wereldbeeld voor zaligmakende realiteit hou-
den.254 Zoals de journalist de verlangde werkelijkheid van het publiek als hoogste 
goed ziet, gelooft de alcoholist in de volmaaktheid van de roes. De misdadiger vindt 
een lotsbestemming aan de zelfkant van de maatschappij, waar de idealist een metafy-
sische wereld als ultieme vervulling beschouwt en de avantgardistische kunstenaar zijn 

252  vw 11, 136.
253  vw 11, 145.
254  vw 11, 136 en 139.
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chaos volkomen bevredigend vindt. Stuk voor stuk loochenen deze figuren de ‘post-
hypnotische beïnvloeding’ door voorstellingen die ook hen bepalen. Hermans kwali-
ficeert dit ‘verzet’ als een ‘dwanghandeling’ met grote risico’s voor de samenleving.255 
Immers, wie meent dat hij het zaligmakende ‘alles’ heeft gevonden in een gefixeerd, 
want tot heilig (‘sacrosanct’) verheven beeld, dwingt zichzelf om het aanhoudende 
tekort aan anderen te wijten. Desnoods, voorspelt Hermans, zal deze figuur de on-
dersteuning inroepen van een ‘dictator’ die de zaligmakende waarheid met de zweep 
verdedigt. Zo’n demagoog kan bovendien zondebokken in het leven roepen; symp-
tomen die ‘verklaren’ waarom bevrediging uitblijft en de chaos blijft bestaan, terwijl 
men zo zeker is van de zaligmakendheid van het eigen wereldbeeld. Die zondebok-
ken kunnen vervolgens worden buitengesloten, geëxcommuniceerd en vernietigd in 
concentratiekampen.256 Hermans had dan ook een grote afkeer van figuren als Adolf 
Hitler, die het doen voorkomen alsof ze zonder tekort zijn: ‘Ja, de weerloze mens fas-
cineert. Aan de niet-weerlozen heb ik een hekel, vooral wanneer ze zich gepantserd 
hebben met leugens.’257 

Hermans geeft in ‘Antipathieke romanpersonages’ duidelijk de voorkeur aan spe-
len waarbij de hoofdprijs ongrijpbaar blijft als een subliem object dat steeds verdwijnt. 
Zodoende blijft er speelruimte aanwezig voor het subject, dat altijd nog naar iets an-
ders verlangt, om zijn heil in steeds weer een andere voorstelling te zoeken. In Her-
mans’ ogen biedt ook de natuurwetenschap zo’n spel. Maar met Lacan deelt hij de zorg 
dat het natuurwetenschappelijke spel de eigen grenzen van het spel niet respecteert. 
In veel opzichten is het natuurwetenschappelijke paradigma zich er als geen ander 
van bewust dat het een taalspel is, dat een beroep doet op ‘conventies’, die slechts zeer 
‘gedeeltelijk en tijdelijk’ als waarheid kunnen gelden.258 Het ultieme ordeningsprin-
cipe blijft de grote wensdroom, waardoor de mogelijkheid altijd open blijft om aan te 
knopen bij nieuwe theoretische ordeningen van de wereld. De meest succesvolle wis-
kundigen en natuurkundigen laten zich volgens Hermans eindeloos (ver)leiden door 
‘de stille suggestie van dit ordenende principe’ waarmee de wereld valt te ontsluiten 
als een orde waarin we ons verlangd weten.259 Dat heeft een productieve uitwerking. 
Hoewel het reële buiten bereik blijft, creëert de wetenschap toch kennisvormen en 
technologie (Hermans noemt bandopnemer, telefoon, tv en raketten) die orde schep-
pen in de chaos. Hiermee kunnen we de gespletenheid tussen onszelf en de werkelijk-
heid gedeeltelijk en tijdelijk opheffen.  Volgens Hermans vormen natuurwetenschap 
en technologie een ‘harmonische dissonant in onze essentieel fantastische, mythische 

255  vw 11, 145.
256  vw 11, 143.
257  Bos 1965, sn 79.
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disharmonie’.260 Het gevaar dat echter loert, is dat de natuurwetenschapper uit het oog 
verliest dat die opheffing alleen maar binnen het taalspel van de wetenschap mogelijk 
was. Hij dreigt zijn gedeeltelijke en tijdelijke waarheid dan te begrijpen als het ultieme 
antwoord op het verlangen. Wanneer hij denkt zijn sublieme object te hebben gevon-
den, drijft dat hem volgens Hermans uiteindelijk ook tot waanzin.

Soms wordt het denken van deze [natuurwetenschappelijke] breinen op andere gebieden des 
te mythischer, doordat de drager van het brein het mythische karakter van zijn denken niet on-
derkent, gebiologeerd als hij is door die enkele flitsende seconden waarin hij werkelijk denkt.261

Deze natuurwetenschapper die zijn beperkte waarheid voor de essentie houdt, houdt 
zichzelf en anderen imaginair voor geen tekort te kennen, terwijl hij vanwege dat tekort 
evengoed gebonden is aan het mythische spel met voorstellingen. Hermans waarschuwt 
dan ook dat ook voor de natuurwetenschappers de wereld nooit een ‘perfect’ geheel kan 
vormen, waarin het Ik geen tekort meer erkent. 262 Ook natuurwetenschappers zijn im-
mers mensen, die fundamenteel tekort schieten in een traumatische en chaotische er-
varingswereld ‘van leven, geboorte, liefde, agressie, angst en dood’.263 En ‘om zich staan-
de te houden in dit bestaan’ hebben zij, net zo goed ‘als iedereen’, allerlei symbolische 
voorstellingen nodig die ze, evenzeer als ieder ander, ontlenen aan de ‘omgeving’.264 
Wanneer de natuurwetenschapper dit tekort verwerpt, heeft hij al snel allerlei theatrale 
vijandbeelden (paranoïde symptomen) nodig om het tekort op een ander af te schuiven.

De grote geleerde A. is antisemiet, de grote geleerde B. is fellowtraveller, de grote geleerde 
C. ziet overal communistische spionnen, de grote geleerde D. is vrouwenhater enz. enz. Zij 
beoefenen dezelfde wiskunde met dezelfde resultaten, maar dragen andere dassen en raken 
in opwinding over radicaal verschillende levensbeschouwingen. Buiten hun wiskunde ver-
schillen zij niet van de meest fantastische schrijvers, buiten hun logica is alles paranoia, als 
bij iedereen.265

Wij kunnen de destructieve uitwerking van onze imaginaire, paranoïde reflex alleen 
tegengaan, zegt Hermans, wanneer we allereerst erkennen dat de ‘mythische werkelijk-
heid’ een onuitwisbaar onderdeel is van ons leven.266 Doet de natuurwetenschap dit niet, 
dan laat ze zich volgens Hermans vergelijken met een ander spel dat hij als gemankeerd 
beschouwt: religie. Het geloof geeft ook voor dat het subject uitzicht heeft op het sa-
menvallen met een zaligmakende werkelijkheid. Weliswaar is het niet zo dat het gelo-

260  vw 11, 146-147.
261  vw 11, 147.
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vige individu zich van zijn tekort ontdaan acht, maar zijn God is wel volmaakt en na de 
dood valt hem deze volmaaktheid ten deel. Hermans beschrijft het sublimatieparadigma 
van religie als ‘chaos en mythe in reincultuur’.267 Deels erkent religie het tekort. Was dat 
niet zo, dan viel er niets meer te bidden (ofwel: te verlangen). Tegelijkertijd verklaart de 
religie het tekort ook voor ophefbaar, want God is gevonden als de ultieme referentie. 
Hij brengt de mens en zijn wereld bij elkaar in een zaligmakend verband (‘reincultuur’). 

Hermans gebruikt de religie in ‘Antipathieke romanpersonages’ vooral om erop 
te wijzen dat juist de moderne natuurwetenschapper niet te snel mag denken dat hij 
het religieuze denken achter zich heeft gelaten. Waar God voorheen de belangrijkste 
gegadigde was om het tekort mee te verdoezelen, daar verwacht de moderne mens 
alle heil van de natuurwetenschap en de technologie. Wij modernen denken perfect 
te zijn, maar om dat vol te kunnen houden zullen we evengoed het tekort moeten 
afschuiven op een symptoom, een duivel die onze natuurwetenschappelijke godheid 
frustreert. Die duivel benoemen we tegenwoordig met de abstracte term van ‘het 
Kwaad’, zegt Hermans.268 Wat de moderne mens doet om zijn moderne wereldbeeld 
voor volmaakt te houden, is zijn vijanden associëren met het Kwaad, om ze vervol-
gens te ‘verraden en bedriegen’ en ze te ‘slachten en vernietigen’.269 Zo ver is de na-
tuurwetenschappelijke mens dus niet verwijderd van het volksgeloof uit de tijd van de 
inquisitie. De moderne mens houdt evengoed een symptomatisch drogbeeld in stand 
om zich vervuld te wanen. Toch wordt hij niet minder geplaagd door ‘het eindeloze 
land van duisternis’ dat hem aanstaart in zijn fantasiewereld, zoals Hermans het tekort 
beschrijft dat zich maar niet laat opvullen.270 

De literaire schrijver is volgens Hermans in het bijzonder zo iemand die voortdu-
rend het risico loopt om als vijand te worden weggezet in de moderne maatschappij. 
Zolang de literaire schrijver door de genieters van de samenleving wordt geassoci-
eerd met het Kwaad – fictie als het kwaad – , behoudt hij zich het recht voor om de 
verzwegen en verdrongen waarheid aan de oppervlakte te brengen. Hij weet dat de 
maatschappij hem ‘niets kan verwijten’, daar de hele maatschappij op leugens is geba-
seerd.271 Dit betekent echter niet dat Hermans er zelf op uit zou zijn om het spel te 
vernietigen. Hij maant ons integendeel om ons te verzoenen met ‘wel juist de mythi-
sche [wereld]’ die we in al zijn artificialiteit moeten erkennen.272 Die mythische wereld 
schept orde. Ze is onecht, maar kan daarom ook tegen een stootje. Hermans zei in een 
interview dat zelfs de meest afbrekende schrijver nooit ‘in alle ernst’ de spelgemeen-
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269  vw 11, 147-148.
270  vw 11, 147-148.
271  Hermans spreekt van een ‘leugenachtige maatschappij’ die ‘altijd’ en ‘overal’ gevormd door het ‘absurde 
weten’ en het ‘domme niet-weten’, het ‘huichelachtige vergeten’, ‘op niets gebaseerde wetten’ en ‘veil geloof ’. 
vw 11, 129.
272  vw 11, 143.
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schap wil vernietigen, omdat dit meteen ‘de vernietiging van hun eigen schrijver-zijn 
[zou] inhouden’.273 Als geen ander heeft de schrijver de bestaande voorstellingen no-
dig om zich tegen af te zetten of zich mee te identificeren. Het ‘verzet’ van de schrijver, 
zegt Hermans in ‘Antipathieke romanpersonages’, is altijd maar het symbolische verzet 
dat plaatsvindt ‘binnen het kader van het volgzame geheel’ van de ‘traditionele maat-
schappij’, die gebouwd is op leugens die voor waar worden genomen.274 De schrijver 
claimt zeker niet dat we het zonder voorstellingen zouden kunnen stellen, maar toont 
wel dat onze voorstellingen altijd symbolisch zijn. 

Hermans ziet het, met andere woorden, als de maatschappelijke taak van de schrij-
ver om ervoor te zorgen dat het spelkarakter van onze wereld nooit helemaal uit het 
zicht verdwijnt. Door het spel voortdurend zichtbaar te maken, voorkomt hij dat we 
de normaliteit imaginair voor zaligmakend nemen. Hermans is daarom niet de grote 
‘nihilistische’ spelbreker, maar veel eerder iemand die met zijn fictie voortdurend een 
tegenspel wilde bieden. Het komt er kort gezegd op neer dat hij de spelbrekers wil 
terugzetten in het spel. Slechts dat spel biedt de noodzakelijke speelruimte voor het 
driftleven van de mens. Pas wanneer het wordt gefixeerd in laatste waarheden, doet 
waanzin haar intrede. De presentatie van een spookachtig vreemde, vrij zwevende, als 
autonoom voorgestelde illusie heeft het vermogen om het personage (en met hem 
de lezer) los te wrikken uit imaginaire fixaties en opnieuw het spel in te zuigen. Dat 
symbolische spel ligt nooit definitief vast in een ernst, en laat dus ruimte om met de 
voorstellingen die zich aandienen steeds andere spelcombinaties te maken. Juist door 
ons in het spel te vangen, worden gestolde identificaties vloeibaar en opent zich de 
mogelijkheid om andere identificaties aan te gaan. Daarin ligt de kern van het enga-
gement van Hermans’ ‘autonome’ literatuur.

3.13 Spook tegen spook: het inspelen van een spelelement

Hermans heeft de grondslag van zijn literaire engagement kort en bondig verwoord 
tijdens een Gronings symposium in 1954. Daar stelde hij tegenover pers en publiek:

In de moderne roman is de vorm een brug naar de normaliteit, waarover de auteur zijn 
springstoffen kan vervoeren om die normaliteit op te blazen. De schrijver is een oproeper 
van spoken tegen de spoken der normaliteit. Zijn devies zou moeten zijn: ‘Mijn spook te-
genover Uw spook’.275

273  ’s Gravesande 1952, 31-33.
274  vw 11, 145.
275  Geciteerd in: Glaudemans 1990, 159. Zie voor origineel citaat: Anoniem, ‘W.F. Hermans: ‘Schrijver is op-
roeper van spoken’. In: Nieuwsblad van het Noorden, 1 november 1954. Nog een verslag van het symposium valt 
te lezen in: ‘W.F. Hermans over de moderne roman’. In: Ons Noorden, 2 november 1954. 
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De metaforiek die Hermans hier gebruikt, doet denken aan de pose van een terroris-
tische spelbreker, maar volgens mij zit het anders. De schrijver keert zich juist tegen 
degenen die het spel voor gewonnen verklaren en zich in hun gefixeerde voorstel-
ling (‘normaliteit’) de hoofdprijs van het spel wanen. Lacaniaans uitgelegd, herkent de 
schrijver zijn vijanden in de spelbrekers, in hen dus die miskennen dat de moraal een 
spelkarakter heeft, en die hun meesterbetekenaars opvatten als verschijningen van een 
waarheid, iets dus waarmee het tekort de wereld uit kan worden geholpen. Ook vol-
gens Hermans’ literaire alter-ego Richard Simmillion moest deze zienswijze op den 
duur wel ‘verstikkend’ gaan werken. Dit als schrijver opgevoerd personage is ervan 
overtuigd dat de mens altijd ‘meer [eist] dan er op deze wereld te vinden is’.276 Ri-
chards standpunt is: elke voorstelling die claimt het antwoord op al het verlangen te 
kunnen bieden, brengt vroeg of laat een ‘verschrikkelijke volte’ teweeg, die de wereld 
verstikt. De op het oog lege boodschap die de schrijver brengt (Simmillion spreekt 
van ‘lege praatjes’277), biedt tegenspel tegen deze ‘volte’:

Zij weten niet dat ze de boodschap die ik niet breng nederig hebben te aanvaarden en ge-
dienstig moeten verbreiden, in hun oren het gedreun van altijd hetzelfde aambeeld waarop 
ik hamer zonder iets te smeden. Ze begrijpen niet dat de lege handen waarmee ik bij ze bin-
nenkom, hen kunnen verlossen van de verschrikkelijke volte waarin zij de wereld willen la-
ten stikken.278

Hermans wilde de lezers dus verlossen van hun imaginaire fixaties. Het publiek ver-
lossen van imaginair verzadigde en voor volle waarheid genomen meesterbetekenaars 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer we onze identiteit aan meesterbeteke-
naars ontlenen, gaan we namelijk bepaald niet rationeel te werk.  Voor we het besef-
fen, hebben we er ons verlangen al in geïnvesteerd. En ook al worden we ons er op 
zeker moment van bewust dat zo’n voorstelling contraproductief is, toch houden we 
er onbewust aan vast. Daarom heeft het geen zin om die gestolde denkbeelden direct 
met een ontnuchterend realisme te confronteren. Effectiever is het volgens Hermans 
om het verlangen om te leiden, door doelbewust een lege voorstelling af te zonderen 
uit de keten, en te doen alsof het antwoord op het verlangen daar pas écht te vinden 
is, zonder toe te laten dat wij er werkelijk bij in de buurt kunnen komen. De schrijver 
verleidt het publiek met een vreemde ‘fantasie’, die hij ‘poneert’ alsof deze de ‘diepere 
werkelijkheid’ van het reële in zich draagt.279 Hiermee suggereert hij dat deze voor-
stelling ‘veel meer’ biedt dan de gevestigde meesterbetekenaars kunnen bieden. Flau-
bert kan dit illustreren.  Volgens Hermans ligt Flauberts waarde niet in diens veelbe-
sproken ‘realisme’. Wat Flaubert van belang maakt, is dat hij, ook al was hij zich daar 

276  Hermans 2005 en geciteerd in Otterspeer 2013, 23. 
277  Hermans 2008, 145.
278  Hermans 2008, 143-144.
279  vw 11, 142.
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zelf misschien niet van bewust, via zijn literatuur een vreemde voorstelling (‘een op-
gezette papegaai’) tot het sublieme object van verlangen (‘fetisj’) verhief.

Het is mogelijk dat Flaubert toen hij ‘Un Coeur simple’ schreef, in de mening verkeerde dat 
zijn simpele heldin niets voorstelde dan het portret van de gemiddelde onontwikkelde dienst-
meid. Toch is zij veel meer. Zij komt in opstand tegen het denkbeeld dat de Heilige Geest een 
duif zou zijn, want een duif kan immers niet spreken. Zo wordt zij de profete van een nieuwe 
godsdienst waarin een opgezette papegaai als fetisj wordt vereerd.280

Net als Lacan zegt Hermans dat het spel van sublimatie niet kan beginnen zonder de 
introductie van een ‘cultuurheld’ (Vande Veire), die de suggestie wekt dat bevrediging 
slechts te vinden is een voorstelling van iets wat zich voorbij de symbolische orde be-
vindt. Het hoofdpersonage moet zich dan ook voordoen als ‘antipathiek’: een held of 
een demon die de courante spelregels in de wind slaat en pervers reikt naar een wer-
kelijkheid buiten de sociale orde, waar het reële te vinden zou zijn.281 In een interview 
legde Hermans uit dat zijn romanhelden een zoektocht ondernemen naar de ‘heilige 
Graal’ die de ‘essentie van het bestaan’ in zich draagt.282 In ‘Antipathieke romanperso-
nages’ zegt Hermans dat de held ons een ‘lokaas’ voorhoudt, waarmee hij de ‘diepere 
werkelijkheid’ suggereert van de ‘haak’ erachter, die geldt als het ‘onbewuste attrac-
tiecentrum’ dat ons aanstuurt.283 De haak ‘haakt’ ongetwijfeld naar de werkelijkheid 
buiten de sociale orde, het Reële, dat wil zeggen de ‘regio’ waar het subject niet meer 
denkbaar is. Hermans benadrukt echter dat deze haak zich nooit en te nimmer ‘on-
veranderlijk direct’ toont.284 Een kunstenaar of kunstbeschouwer die pretendeert dat 
dit wel kan, raakt alsnog verstrikt in de valstrik van het imaginaire. 

Deze pretentie geeft aanleiding tot veel nutteloos geschrijf van een meestal lasterlijk karak-
ter. Want wat de ‘haak’ is, het onbewuste attractiecentrum in het bewust geschreven geheel, 
hangt niet alleen van het onderbewustzijn van de schrijver af, maar ook van dat van de niet 
psycho-analytisch geschoolde lezer.285

De pretentie dat de kunstenaar de haak – waarmee het subject opgaat in het reële 
en die al zijn tekort opheft – onbemiddeld kan tonen, zou maken dat de kunstenaar 
in dezelfde leugen vervalt als de leugens van volheid die hij aanvalt. Het idee dat 
we onze bestemming hebben bereikt, leidt maar tot lasterlijk geschrijf over anderen, 
aan wie het blijvende tekort geweten wordt. Zoals een hoofse troubadour heeft de 
schrijver echter ontdekt dat het nu juist het onmogelijke is dat alles biedt, en dat dit 

280  vw 11, 133.
281  vw 11, 133 en 140.
282  Kooiman & Graftdijk 1970, sn 251. Zie ook: Botha & Roos 1983, sn 368.
283  vw 11, 137-139 en 142.
284  vw 11, 142.
285  vw 11, 142.
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niets zich slechts laat genieten als referentiepunt in steeds weer een ander mythisch 
verhalenspel waarin we ons hebben te verliezen. Met deze kennis in de achterzak 
weet de schrijver de lezer te ‘hallucineren’, zeker wanneer deze geen kennis heeft 
van de psychoanalyse en dus niet zomaar in staat is om de truc te doorzien.286 De 
schrijver doet dat door een raadselachtige ‘persoonlijke mythologie’ op te werpen, 
een sublimerend spelelement dat, zoals ook voor Hermans geldt, inspeelt op het fan-
tasma van de lezer.287 

Hermans’ notie van de ‘persoonlijke mythologie’ laat zich wonderwel interpreteren 
in het licht van het fantasma. Het fantasma is niet zomaar op te vatten als louter een 
subjectieve fantasie.  Volgens Žižek is het fantasma een ‘privéformule’ waarmee élk sub-
ject een persoonlijke invulling geeft aan het universele castratiemoment, waarop het 
Ik zich in het spel moest voegen, het moment dus waaop hij werd afgesneden van het 
lustvolle idee hét object van de Ander te zijn.288 In het fantasma keert het subject terug 
naar het raadsel van wat die sfinxachtige Ander in hem zag als lustobject, om erachter 
te komen dat dit raadsel een raadsel zal blijven waarvan hij desondanks een antwoord 
blijft verlangen. 

Hermans’ persoonlijke mythologie is er duidelijk op uit om dit raadsel op te roepen. 
Dat blijkt wel wanneer hij in ‘Antipathieke romanpersonages’ zegt dat de persoonlijke 
mythologie de lezer confronteert met de ‘bijzonder krasse gedaante’ van de ‘onwaar-
heid’ van de voorstelling, die hij ‘onmiddellijk als onderbewustzijnstaal, als mytholo-
gie aanvaardt’.289 Een vreemde voorstelling herinnert de lezer onbewust aan de fan-
tasmatische scène van toen hij zich moest verliezen in het vreemde taalspel dat hem 
overmande. Onbewust blijft in het Ik de voorstelling leven dat hij vóór dit moment 
van overrompeling en overgave het sublieme object was waar àlles om draaide. Het 
fantasma vertelt dus twee dingen tegelijkertijd: dat we altijd nog naar onze ware on-
vervreemde ‘essentie’ verlangen en dat die ons door het vreeswekkende spel voorgoed 
werd afgenomen.290 Het vertelt dus dat we in het spel gevangen zijn, dat we ingespeeld 
zijn in het spel, zonder daarmee samen te vallen. Het verleidt ons met andere woorden 
om in dat raadselachtige spel naar onze ‘essentie’ te blijven gissen. Het fantasma beves-
tigt dus het tekort, en dat is maar goed ook, want dat maakt dat we het monstrueuze 
spel niet als vervulling zien en er vanzelf enige ‘afstand’ tegenover bewaren.  Volgens 
Lacan en Žižek heeft de kunstenaar de maatschappelijke taak dit ‘lokaas’ van fantasma 
steeds weer op te rakelen in de sublimatie.291

286  vw 11, 142.
287  vw 11, 138.
288  Žižek 2006, 48; Žižek 2009, 41; Žižek 2008b, 155-160 en Žižek, 2008a, 80.
289  vw 11, 135 en 138.
290  Bruce Fink spreekt dan ook over het fantasma als een ‘overblijfsel’ (‘remainder’) en een herinnering (‘re-
minder’) van het reële: Fink 1995, 59. Zie ook: Žižek 2005a, 22; Boothby 2001, 242-296.
291  Lacan sprak over de sublimatie als een lokaas dat de kunstenaar voor zichzelf en zijn publiek uitwerpt (‘se 
leurrer’). Zie: Lacan 1986, p. 118-119. Zie voor verdere uitleg: paragraaf 3.11 en De Kesel 2002, 210.
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Hermans’ poëtica van het lokaas sluit naadloos aan bij deze taakstelling.  Volgens 
Hermans moet de schrijver altijd de blik gericht houden op het lokaas van het ‘onmo-
gelijke’, die het Ik de zuivere ‘onschuld’ en ‘onsterfelijkheid’ teruggeeft.292 Zodra we 
niet meer erkennen dat ons fantasmatisch verlangen een ‘mythologische grootheid’ is, 
nemen we de bestaande identiteiten en configuraties van het spel als waarheden. Dan 
verdonkeremanen we dat we in een spel zitten dat altijd open blijft.293 We nemen het 
bestaande spel dan voor vervulde realiteit en daar gelooft de schrijver niet aan: vervul-
ling is nu juist ‘onmogelijk’ en daarom voelt de schrijver zich geroepen om deze on-
mogelijkheid als het tekort in het spel houden. 

Een ‘orakel’ in het spel brengen is een geschikt middel om dit te bereiken, zo schrijft 
Hermans. Het heeft als effect dat de lezer zijn houvast in de bestaande voorstelling 
van zaken verliest en zich opnieuw de vraag stelt naar wat hij buiten het orakelachtige 
spel was: ‘Kom je er jezelf in tegen, onherkenbaar vermomd en toch herkend?’294 Het 
is zaak voor de kunstenaar om zoveel mogelijk te verhinderen dat de lezer tot een de-
finitieve ‘uitleg’ komt, die hem volgens Hermans ‘op den duur noodlottig’ wordt.295 
Kenmerk van een boek als orakel is dan ook dat het de vraag open laat of het iets zegt 
over de lezer.

Ik geloof dat die boeken het mooist, het machtigst zijn, die je niet met rust laten, terwijl je 
toch moeilijk kunt uitleggen waarom niet, en je moet toegeven dat ze, in directe zin, hele-
maal niet over je eigen omstandigheden gaan.

Dit laatste kun je natuurlijk moeilijk aanvaarden. En je helt ertoe over te denken: zou het 
niet mogelijk zijn dat, op een of andere verborgen manier, het boek toch wel degelijk over 
mij gaat?296 

Het orakel houdt de vraag open of het iets zegt over de lezer, precies zoals de Dame 
de hoofse minnaar vasthoudt in een vragenspel zonder antwoord. Als kunstvorm ge-
nereert literatuur het grootst mogelijke genot in een schier eindeloos vragenspel rond 
een raadselachtig lokaas. Literatuur is een illusie die de onmogelijke vervulling zowel 
voorspiegelt als buiten bereik houdt.297 Vandaar dat Hermans literaire kunststromingen 
als realisme en naturalisme veel minder geschikt acht als middel om aan de maatschap-
pelijke taak van de schrijver te voldoen. Deze stromingen reproduceren immers het 
bestaande taalspel als het ‘antwoord’ op ‘alle vragen’ des levens.298 Daarmee spelen ze 
volgens Hermans alsnog de gevaarlijke ‘spelbreker’ in de kaart, die imaginair voorgeeft 

292  vw 11, 139-141.
293  vw 11, 139.
294  vw 13, 227-228.
295  vw 13, 227-228.
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297  vw 11, 142-143.
298  vw 11, 136, 139-140.
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het spel te kunnen doorzien om het te doorbreken, zoals het kind dat triomfantelijk 
het sprookje doorprikt, maar daarmee vooral zijn eigen spel ruïneert. 

Wat doet het kind dat niet meer in een sprookje gelooft? Het gaat vragen stellen waarop het 
sprookje geen antwoord kan geven. Hoe kan Sinterklaas met zijn paard over de daken lopen? 
Zo gauw het die vraag stelt, is het spel uit.

De illusie van de realistische en naturalistische schrijvers is geweest een spel te willen schep-
pen dat nooit uit zou kunnen raken, antwoord te geven op alle vragen.

Het is niet mogelijk gebleken een onbeëindigbaar spel te scheppen door zich te houden 
aan de ‘realiteit’, maar het zoeken naar een spel dat niet gebroken kan worden, het antwoord 
te geven op alle vragen, zelfs door ze nadrukkelijk niet te beantwoorden, is het streven van 
iedere serieuze schrijver, altijd, overal.299

Het is volgens Hermans ‘de kern van de kunst’ om de lezer te verleiden tot de overgave 
aan een onbeëindigbaar spel. Dat had hij dan ook geprobeerd met zijn roman De don-
kere Kamer: ‘In een detectiveroman wordt het opgevoerde raadsel volledig opgelost. In 
De donkere kamer van Damocles blijft het raadsel intact. Dit laatste is het meest reële.’300 
In het raadsel kan het verlangen naar het onbestaande ‘alles’ – het reële – aan de gang 
gehouden worden, in plaats van uit te doven in de waan dat het vervuld is en dus ‘al-
les’ in bezit heeft gekregen.301 Hermans gebruikt een cultuurheld om de blik te richten 
op een lokaas naar het reële, maar dit reële krijgen we nooit te zien. Dit literaire spel 
ziet er misschien nutteloos en inhoudsloos uit, maar dat is schijn. Het vindt zijn raison 
d’être in het paradoxale gegeven dat het meest orakelachtige spel ons er steeds weer toe 
aanzet om het reële te spelen. Zo blijft het spel ‘open’. In ‘Antipathieke romanpersonages’ 
wijst Hermans erop dat het spel van de literatuur de ‘bewegingsruimte’ schept om ‘een 
nieuw bestaan’ op te bouwen ‘in een nieuwe omgeving’.302 Hermans’ literaire engage-
ment bestond eruit om ons met zijn lege handen het ongefundeerde spel in te trekken 
waar we altijd al in vast zaten. Juist in de gebondenheid aan het spel herkende hij de 
grootste vrijheid voor iedereen.

De schrijver is dus geen klassieke ziener die een dieperliggende werkelijkheid pre-
tendeert te kunnen ontsluiten. Literatuur kan ook niet reiken naar wat voorbij het taal-
spel ligt. Toch kan de schrijver, zoals Hermans schreef in een opstel over Wittgenstein, 
wel de fantasmatische suggestie van het reële gebruiken om de lezer naar een ‘nieuw 
taalspel’ of beter ‘een nieuwe reeks taalspelen’ te lokken.303 De schrijver is dus eerder 
een pragmatische illusionist à la Baron Von Münchausen. Hermans betoogde dat deze 
‘absurde heros’ niet in een laatste waarheid gelooft, maar steeds weer andere mythes uit 

299  vw 11, 137.
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3.13 spook tegen spook: het inspelen van een spelelement 133

het lint of de stroom van voorstellingen plukt, met als opzet om ver weg van de ge-
fixeerde voorstellingen te blijven, die vroeg of laat het onleefbare moeras van de  reële 
chaos tonen. We moeten overspringen van voorstelling op voorstelling, zodat het reële 
geen reëel gevaar maar een uitgesteld genot blijft.

Zelfs virussen, hoewel anno 1785 nog onbekend, krijgen in Münchausen’s nabijheid een on-
gemene kiemkracht. Münchausen wordt in zijn bontjas gebeten door een dolle hond. De 
nacht daarop bespeurt hij onrust in de klerenkast. De bontjas is hondsdol geworden.

Deze zo diep doordachte absurditeiten zijn niet meer absurditeiten zonder meer. Er zit 
een element in van nooit de moed opgeven, alles is nog bruikbaar en voor wie maar genoeg 
tegenwoordigheid van geest bezit, bezwijkt zelfs de logica.  Von Münchausen laat zich, aan 
een touw, van de maan op de aarde zakken. Het touw is te kort. Boven zijn hoofd snijdt hij 
er een stuk af, dat hij onder zijn voeten er weer aan vastbindt en zo klimt hij verder naar be-
neden. Een verwant idee is verwerkt in het verhaal waarin hij zichzelf aan z’n haren uit een 
moeras trekt […].304 

Hermans’ literaire spel wil ons ervan doordringen dat we hebben te spelen met voor-
stellingen.  Volgens zijn poëtica raakt dit aan de universele lotbestemming van de 
mens, die vanwege zijn begeerte naar het onmogelijke helemaal geen essentie kent, 
maar lustvol gedwongen is om zich over te geven aan een spel met visioenen. Spook 
tegen spook is de literaire wisseltruc die de schrijver voorstaat. Deze bestaat eruit het 
spook van betekenisvolheid te vervangen voor zijn eigen orakelachtige spook. Her-
mans’ poëtica is erop gericht een vreemd element in het spel te brengen, dat vanwege 
zijn raadselachtigheid een aanzuigende werking heeft op het verlangen. Dat tegenspel 
brengt de lezer niet terug tot de chaos – zoals de klassieke, nihilistische Hermans-in-
terpretatie wil. Het betrekt de lezer in een spel dat tot doel heeft ieder gehechtheid 
aan symptoomachtige fixaties te doorbreken, en de onstilbare speldrift van uitwegen 
te voorzien.

In de volgende hoofdstukken wil ik concreet laten zien hoe Hermans deze spel-
waarheid en spelethiek toepast op de domeinen van de persoonlijkheid, de ideologie 
en de natuurwetenschap. Steeds vinden we in Hermans’ literatuur de onzichtbare hand 
die ons tot spelen maant. Deze dynamiek kan meteen een verhelderend licht werpen 
op Hermans’ meest hermetische en gezagsondermijnende literatuur, waaronder de 
verhalen die zijn opgenomen in de bundel Paranoia.

304  vw 11, 43-44.
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4 Gevaarlijk spel in Paranoia
‘Preambule’ versus ‘Het behouden huis’ en ‘Glas’

Maar als de kunst spel is, dan toch uitsluitend in de zin van hoog spel, 
dat is: dodelijke ernst – ook daar, ja, juist daar waar zij zich te buiten 
gaat aan de dolste sprongen.1

Harry Mulisch 

4.1 Bestiale destructie

De reputatie dat zijn werk nihilistisch is, heeft Hermans zich voor een belangrijk deel 
op de hals gehaald met de publicatie van de duistere verhalen gebundeld in Paranoia 
uit 1953. In deze korte verhalen, waaronder ‘Het behouden huis’ en ‘Glas’, lijkt hij elke 
ideologie voor inwisselbaar te houden. Katholicisme, communisme en democratie 
worden er in één adem genoemd met het gewelddadige fascisme. Het lijken allemaal 
even onzalige leugensystemen, die het geweld van de waanzinnig makende, oorspron-
kelijke chaos die schuilgaat onder de dunne laag vernis der beschaving, onmogelijk 
kunnen toedekken. Toen de novelle ‘Het behouden huis’ in 1952 verscheen als zelf-
standige uitgave, bepleitte Harry Mulisch ‘een ruiterlijke verwerping’ van dit literaire 
werk.2 De latere literaire grootmeester kon de ‘trefzekere stijl, de onthutsende taal, de 
dialoog, sfeer, humor’ nog wel waarderen, maar hij verafschuwde dat Hermans had 
‘verzuimd’ om kritisch onderscheid te maken tussen de ‘bestiale destructie’ van de na-
zi’s en de volgens hem deugdelijke ideologie van het communisme. Mulisch achtte die 
ideologie wel degelijk in staat een orde van klassengelijkheid en vrede te scheppen.3

Dat academische beschouwingen zich niet in moreel afwijzende termen over Para-
noia uitlieten, maakte de wereldbeschouwing die zij in de Paranoia-verhalen aantroffen 
niet minder ontwrichtend en afbrekend van aard. In het veel becommentarieerde ‘Het 
behouden huis’, een verhaal dat handelt over een soldaat aan het front die zijn toevlucht 

1 Mulisch 1994, 72.
2 Vgl. Mulisch 1952 en het commentaar van de editeurs: vw 7, 649.
3 Mulisch 1952. Zie over de sympathie van Mulisch voor het communisme van Fidel Castro: Bax 2015, 151-
182 en Zoggel 2015.
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zoekt tot een verlaten huis, zag men vrijwel unaniem dat de chaos het wint van elke 
zijnsorde.4 Alleen Kees Fens wilde het desbetreffende magische huis in de novelle nog 
wel begrijpen als een ‘komedie van orde’ en een laatste rest van de beschaving in de ver-
der ondraaglijk chaotische oorlogswerkelijkheid.5 Michel Dupuis stelde echter dat zelfs 
het verblijf in het huis ‘geen terugkeer naar de beschaving’ betekent, ‘maar eerder de 
voortzetting en bevestiging van een onbewuste dierlijke oerstaat’ waarin de soldaat ver-
keert.6 En ook Raat, die een dissertatie wijdde aan de interpretatie van de verhalenbun-
del Paranoia en daarbij dus ook ‘Het behouden huis’ aan een uitgebreide analyse onder-
wierp, concludeerde dat Hermans een literaire orde schiep om vooral de alomtegen-
woordigheid van de chaos uit te drukken. In Raats interpretatie is het Hermans’ visie 
dat het nihilisme de menselijke realiteit overheerst.7 Daarmee zou Hermans het meteen 
ook hebben voorgesteld alsof het onmogelijk is om nog ethisch te oordelen, om de wer-
kelijkheid te beschrijven in termen van goed en kwaad.  Volgens Raat toont de vervalste 
wereld van Paranoia dat elk oordeel louter is gebaseerd op ‘het recht van de sterkste’.8 

De naamloze ik-verteller van ‘Preambule’, het verhalend essay waarmee Paranoia 
opent, is een schrijver. Hij lijkt de lezers inderdaad dit nihilisme als enige reële waar-
heid voor de voeten te werpen, bijvoorbeeld wanneer hij zegt dat wij allemaal in een 
‘vervalste wereld’ leven, waarin feitelijk ‘maar een werkelijk woord bestaat: chaos.’9 Daarbij 

4 Bulte 1987, 27-30; Fens 1964, Mooij 1979, Mooij 1993, Dupuis 1985, 38-41 en Raat 1985, 98-129. 
5 Fens 1964. Zie voor een recentere herdruk in boekvorm: Fens 1975.
6 Dupuis 1985, 41.
7 Raat 1985, 18.
8 Raat 1985, 19 en 189.
9 vw 7, 218-219. Overigens is er in de Hermans-literatuur gedebatteerd over de status van ‘Preambule’. Is 
het een inleidend essay dat iets zegt over de overkoepelende samenhang van de bundel, zoals Raat en ande-
ren beweren? (zie: Raat 1985, 14-15). Of is het een verhaal van een waanzinnige tussen de waanzinnigen? 
Voor beide opvattingen is wat te zeggen. De tekst van circa tien pagina’s onderscheidt zich van de rest van 
de bundel vanwege het essayistische karakter, met genummerde paragrafen die geen dramatische ontwikke-
ling beschrijven in een serie ‘gebeurtenissen’, maar eerder te begrijpen zijn als een serie filosofisch getinte ‘ar-
gumenten’. Dit alles wekt natuurlijk het vermoeden dat de verteller ervan fungeert als een inleider die veel 
zegt over de ‘samenhang’ die spreekt vanuit de bundel als geheel. Maar in een interview zei Hermans zelf 
ook al dat hij de ‘Preambule’ liever als ‘een verhaal op zichzelf ’ beschouwt – en dus niet als een inleidend es-
say (Botha 1983, sn 376). Frans Ruiter (Ruiter 1987) wees erop dat deze verteller qua krankzinnigheid niet 
onderdoet voor de personages die hem opvolgen. En inderdaad verzamelt de ik-verteller op manische wij-
ze papier voor zijn archief: hij droomt van een paleis vol kantoormaterialen. Dit preludeert op het slotver-
haal, ‘Lotti Fuehrscheim’, waarin een personage stelt dat wanneer men alles – alle gesprekken, alle herinne-
ringen en ideeën – zou kunnen archiveren, men zoveel informatie bij elkaar heeft verzameld dat er geen en-
kel systeem meer in te ontdekken valt. De wereld is en blijft een ‘kosmische chaos’. Hiermee wordt volgens 
Ruiter dus ook de zelfverklaarde uitzonderingspositie van de verteller gelogenstraft: de ‘Preambule’ is eer-
der te kwalificeren als fictioneel relaas, dat zelf deel uitmaakt van het chaotische universum. Het is dus alle-
maal nog chaotischer dan Raat het voorstelt. Zie: Ruiter 1987, 255: ‘Het enige dat er op zit is in deze ver-
valste wereld in een kringetje rond te draaien.’ We zouden kunnen zeggen dat waar Raat nog uitgaat van 
een modernistisch wereldbeeld waar de schrijver zijn persoonlijke mythe doelbewust construeert, Rui-
ter een postmodern universum herkent waarin ook de ordenende schrijversinstantie niet buiten schot blijft 
van de waanzin. Zie voor een overzicht van die discussie en een recente bijdrage in dit debat: Weegh 2014.
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komt dat zijn relaas zelf doortrokken lijkt van deze chaos: vooral in de eerste drie (van 
de tien) paragrafen raakt de verteller maar niet uitgepraat over ‘kantoormaterialen’, 
‘kaartensystemen’, ‘cahiers’ en ‘papier’ dat hij zoveel mogelijk leeg en onbeschreven 
wenst te laten. En het woord ‘chaos’ (Grieks: ‘ ’) stamt inderdaad uit de mytholo-
gie waarin het de betekenis van ‘vormeloze massa’, ‘gaping’ of ‘leegte’ draagt. Wat de 
hiervoor genoemde interpreten echter volledig is ontgaan, is dat zowel de personages 
als de verteller van ‘Preambule’ ieder op een eigen, afwijkende manier wel degelijk 
een orde creëren om de onleefbare chaos het hoofd te bieden. De impliciete auteur 
van de verhalen van Paranoia voelt zich geroepen om zijn personages terug te roepen 
tot precies de orde die hij voorstelt. Dat hij dit doet, verraadt dat hij wel degelijk een 
ethisch en ideologiekritisch beroep doet op de lezer. Dit wil ik in dit hoofdstuk laten 
zien door ‘Preambule’ te contrasteren met de verhalen ‘Het behouden huis’ en ‘Glas’.

4.2 ‘Preambule’: pleidooi voor een speelse orde

Bij een oppervlakkige lezing van ‘Preambule’ lijkt het er inderdaad op alsof de schrij-
versfiguur, die het woord neemt in deze inleidende vertelling, acteert als een perverse 
spelbreker, die zichzelf buiten de symbolische orde plaatst, om de lezer van daaruit met 
de chaos van het reële te confronteren. Het lijkt erop dat hij een uitermate destruc-
tief, chaotisch-nihilistisch wereldbeeld tentoonspreidt, wanneer hij zijn bombastische 
chaosuitspraak nog maar eens herhaalt: ‘Er is in onze talen maar één werkelijk woord: 
chaos.’10 Toch denk ik niet dat we hier te maken hebben met de nihilistische ideologie 
van de spelbreker, die voorgeeft vanuit de chaos te kunnen opereren, om vanuit die 
zekerheid korte metten te maken met de menselijke komedie. Ik wil laten zien dat de 
filosofie van deze verteller veel complexer en dubbelzinniger is en ik meen dat een 
freudo-lacaniaans perspectief dit duidelijk kan maken.

Zeker, de schrijversfiguur verklaart dat de menselijke gemeenschap een virtuele 
werkelijkheid is, die de reële chaos verdringt: ‘De mensheid denkt in een orde die niet 
werkelijk bestaat en blind is voor de oorspronkelijke chaos.’11 Maar al snel blijkt dat 
de verteller zich eigenlijk niet tegen dit leugenspel verzet. Dat verzet vindt hij zinloos. 
Wanneer we geheel buiten die ‘vervalste wereld’ zouden treden, zouden we immers 
ophouden te bestaan: een ‘mensenleven’ is namelijk die ‘enorme opeenhoping’ van 
‘denkbeelden’ waarin hij gedoemd is om als een ‘strandvonder’ op zoek te blijven naar 
zijn reële zelf.12 Gecastreerd door voorstellingen is het echte leven volgens de vertel-
ler louter nog denkbaar als ‘een restant, een geur van een brand die al lang is geblust’, 

10  vw 7, 219.
11  vw 7, 216, 218 en 219.
12  vw 7, 216-217.
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zoals ook Lacan over het reële leven sprak als dat wat slechts bestaat als een fantasma-
tisch ‘residu’, een ‘restant’ dat voor altijd aan onze greep ontsnapt en zich slechts ma-
nifesteert als een verloren, subliem object van verlangen.13 

Buiten dat symbolische systeem bestaan is volgens de verteller dus geen optie. Bin-
nen dat ‘kaartsysteem’ van de symbolische orde moeten we ‘schrijven’ en ‘beschreven 
worden’, daarbuiten rest ons niets dan ‘voor altijd verloren te gaan’ in de reële chaos 
waaraan de taal ons heeft onttrokken.14 Zoals ieder ander kan hij alleen nog maar wen-
sen om buiten alle zinsbegoochelingen te treden. Bijvoorbeeld door ervan te dromen 
een ‘fototoestel’ te worden, dat niet aangetast is door de denkbeelden die ons van de 
realiteit vervreemden, maar ‘met licht kan schrijven’ om de wereld transparant te ma-
ken.15 Maar het ‘ongeluk’ dat eruit bestaat dat hij niet meer tot de materiële wereld 
van de ‘machine’ behoort (de symbolische castratie), heeft al onherroepelijk plaatsge-
vonden, zo zegt de verteller. De fotograaf nam zijn ‘afscheid voor eeuwig’.16 Dat we 
vastzitten in een virtuele spelwerkelijkheid en nooit meer een blik kunnen werpen op 
de oorspronkelijke chaos, vindt de verteller tragisch, maar ook onvermijdelijk.

Wat de verteller echter fel bekritiseert, is de voortdurende neiging om dat spel met 
behulp van extra leugens van een zekere grond te voorzien. De figuren die zich hier 
schuldig aan maken, zijn volgens de verteller pas de ware spelbrekers. Zij zijn het die 
het onbehagen van de verteller in de hand werken. In hun claim op een zekerheid 
die wortelt in een plaats voorbij het spel, laten ze geen speelruimte meer aan de on-
stilbare ‘speelsheid’ waardoor de verteller zich geplaagd voelt. We zullen verderop zien 
dat hij zich vanwege dat spelverlangen gedwongen voelt om de ongegrondheid van 
het spel te blijven ‘koesteren’ in een doelbewust geheimzinnig, sublimerend schouw-
spel.17 In die esthetische omgang met de chaos wordt de ongegrondheid van dat spel 
aanvaard. De onzekerheid van alle ‘zetten’ wordt nadrukkelijk ‘in het spel gehouden’. 
Wie immers reële ‘zekerheid’ claimt en het spel voor gespeeld houdt, roept de chaos 
juist over zich af.

De verteller illustreert dat onbehagen aan de hand van de natuurwetenschap. Die 
maakt gebruik van een logisch-wiskundig taalspel: ‘nieuwe tekens’ die zodanig per-
fect in elkaar grijpen, dat alle ‘onzekerheid’ er ‘bij afspraak uit verwijderd gehouden 
wordt’.18 Ongetwijfeld levert deze artificiële strategie veel nuttige wetmatigheden op, 
maar zij is uiteindelijk funest voor de menselijke geest. De natuurwetenschap slaagt er 

13  vw 7, 216-217. Lacan spreekt van ‘een residu, een restant’ in: Lacan 1986, 534. 
14  vw 7, 214 en 216.
15  vw 7, 219.
16  vw 7, 216.
17  vw 7, 214. De verteller zegt hier: ‘Toch, als ik ooit miljonair word, zal ik een paleis betrekken vol kantoor-
materialen, die na mijn dood ongebruikt zullen worden gevonden, in het oog van de buitenstaander een bru-
tale hoon aan de ongelukkigen die geen miljonair zijn en hun leven moeten slijten met het volschrijven van 
de gevloekte grootboeken en registers die ik uit speelsheid heb gekoesterd.’ 
18  vw 7, 220.
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zo goed in om een gesloten universum te creëren, zo stelt de verteller, dat er voor de 
rusteloze menselijke ‘ziel’ niets meer van te verlangen en te verwachten valt. 

Wat eensluidend vaststaat (de wetenschap) verliest voor de ziel iedere waarde en zij wendt 
zich ervan af. Zij kan er zich haar eigen onmisbaarheid niet meer bij voorstellen. 

Alleen daarmee is te verklaren dat de mens zich het grootste deel van zijn leven met het 
ongewisse, chaotische bezig houdt. Het maken van rekensommen is alleen voor zonderlin-
gen een ontspanning.

Zelfs zij die zich voor positivisten hielden, zijn er niet in geslaagd hun tijd uitsluitend met 
positieve bezigheden zoek te brengen.19

Deze passage valt als volgt te begrijpen: de mens verlangt niet naar zekerheden over 
de buitenwereld, maar naar een aanwijzing voor wat hem zelf tot het sluitstuk van 
de wereld maakt.  Vandaar dat er alleen gelegenheid is voor hoop op bevrediging in 
een taalspel dat die mogelijkheid ‘open’ laat, en dat kan alleen maar door nadrukke-
lijk geen gesloten geheel te vormen, en juist ruimte te laten voor het ‘ongewisse’, het 
‘chaotische’. Alleen dan kan de mens erop blijven hopen om ooit dat sluitstuk te wor-
den. Door die ruimte open te laten, ziet hij paradoxaal genoeg kans om de onmoge-
lijkheid van die wens te verdringen (‘zoek te brengen’). Want die verdringing slaagt 
alleen wanneer er steeds weer een zet kan worden gedaan om nieuwe symbolische 
hoofdprijzen, en dus geen reële. Wie echter halsstarrig blijft geloven dat de wetenschap 
hem de reële zekerheid van een volle identiteit biedt, gedraagt zich ook volgens deze 
verteller algauw als een ‘zonderling’. De verteller schuift hier in feite dezelfde weten-
schapskritiek naar voren als die van de schrijver die aan het woord is in ‘Antipathieke 
romanpersonages’.20 

Toch, en dat is meteen wat de houding van deze schrijversfiguur dubbelzinnig 
maakt, koestert hij ook een zekere sympathie voor de zonderlingen in de samenle-
ving. Hij weigert gedecideerd om de rol van de ‘psychiater’ of ‘moralist’ te spelen en ze 
onverdeeld als gekken weg te zetten.21 Die positieve belangstelling voor de waanzin-
nige komt niet zomaar voort uit medelijden, maar vervult een belangrijke functie in 
zijn kritiek op de spelbrekers die de samenleving in de greep houden met hun claim 
over wat de mens is of moet zijn. De verteller verfoeit de ‘moralisten en humanisten 
die uitspraken doen over de mens’. Hij vindt het net zo absurd als de ‘Romeinse au-
guren’ (waarzeggers) van vroegere tijden, die de burger wisten te misleiden met hun 
voorspellingen.

19  vw 7, 220.
20  Zie het vorige hoofdstuk over ‘Antipathieke romanpersonages’ en de passage hierin over de waan van de 
wiskundige geesten: vw 11, 133.
21  vw 7, 220.
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Er zal een tijd komen dat de moralisten en humanisten die uitspraken doen over de mens, 
even curieus zullen worden gevonden als thans de Romeinse auguren, die over de toekomst 
spraken naar aanleiding van het ingewand van offerdieren en dat men even weinig reden zal 
hebben de menselijke waardigheid te ontzien, als wij om niet met nieuwe maan op reis te 
gaan. Omdat men zal weten dat over de mens niets te bewijzen valt, dat er van hem in doen 
en laten, in wezen en verschijning, in heden en verleden, nog geen schim valt te bekennen 
van wat hij is en is geweest.22 

De meesterbetekenaars waar de moralisten en humanisten van de gevestigde orde als 
een fetisj aan vasthouden, miskennen evenzeer dat de menselijke psyche nooit zijn 
eindbestemming vindt, en altijd weer zal verlangen om ‘met nieuwe maan op reis te 
gaan’, of iets in die geest. In feite is de gevestigde orde volgens de verteller niets dan 
een breed gedeeld ‘traditioneel waansysteem’ dat zijn volmaakte epistemologische en 
ethische zekerheid slechts kan volhouden door alles wat chaotisch en inconsistent is, 
imaginair ‘buiten de wereld’ te plaatsen.23 De claim handhaven dat men een gesloten 
‘systeem’ in pacht heeft dat behaaglijk in elkaar grijpt als ‘een horloge of een legpuzzle’ 
en geen ruimte laat aan onzekerheid en onberekenbaarheid, chaos en tekort, maakt 
volgens de verteller deel uit van ‘het altijd weer opnieuw gepleegde bedrog’.24 Dit be-
drog van een imaginair verband is alleen maar vol te houden door middel van ‘achter-
docht en wanen’ te koesteren tegenover zondebokken: andersdenkenden die buiten 
het systeem gehouden worden, en de oorzaak worden geacht van het onbehagen dat 
ondanks de veronderstelde perfectie van het systeem blijft bestaan.25

[Geesteszieken] staan buiten dat verband, dat eeuw in eeuw uit aanwijst wat waar is, als een 
horloge van verroeste spijkers; buiten die wereld die doen blijft wat gedaan ‘moet’ worden en 
nalaat wat ‘verboden’ is, zonder dat iemand kan bewijzen waarom.

Degenen die buiten de wereld staan, staan met hun rug tegen de muur, zoals het papier 
waarop ik schrijf. Zij staan tegen de muur van de gevangenis of het gekkenhuis, de meesten 
met hun rug, een enkele met zijn neus, aan de binnenkant.26

Sommige geesteszieken staan met hun neus tegen de muur van de samenleving: ken-
nelijk vinden zij hun waarheid slechts in de chaos voorbij de muren van de symbo-
lische orde. Maar de meesten, en daarin herkent de verteller zichzelf, staan tegen wil 
en dank met de rug tegen de muur. Zij willen niet buitenspel staan. Maar ze kunnen 

22  vw 7, 217.
23  vw 7, 220-221. Interessant is hierbij de parallel die bestaat tussen Hermans’ waanzinnige en Foucaults ‘ge-
schiedenis van de waanzin’.  Volgens Foucault werd de waanzin in de moderne tijd buitengesloten om de mo-
rele binnenruimte te bestendigen: Foucault 1975. Er is ook een correspondentie te herkennen met Agambens 
‘homo sacer’, de uitgeslotene die zorgt dat de orde zich kan sluiten. Agamben spreekt van een figuur die een 
‘insluitende uitsluiting’ representeert: Agamben 2002.
24  vw 7, 217.
25  vw 7, 221.
26  vw 7, 221.
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zich simpelweg niet of niet meer identificeren met de gefixeerde samenhang die het 
gevestigde gezag opdringt. Ze ervaren ‘onmacht’ om zich ‘op verzoek bij een der tra-
ditionele waansystemen neer te leggen’, zoals ook de schrijver een diepe weerzin er-
vaart jegens het establishment dat zijn waarheden als eeuwig presenteert: ‘Ik kan mij 
niet gewonnen geven aan die heldere geesten, die evenveel samenhang in hun ideeën 
vertonen als een spoorboekje of een logaritmentafel […].’27 Omdat de verteller de-
zelfde onmacht ervaart, vraagt hij zich dan ook af of het terecht is om de geesteszie-
ken, die in de verhalen na ‘Preambule’ volgen, niet tot zijn ‘persoonlijke lotgevallen’ 
te rekenen. Bewijst hun ‘toets van onnavolgbare krankzinnigheid’ – hun onvrede met 
het traditionele – niet dat wij allen geplaagd worden door een onstilbaar verlangen?28 
Volgens de verteller/schrijversfiguur lijkt het daar tenzeerste op. 

De schrijversfiguur weigert om zomaar aan te nemen dat hij wezenlijk verschilt 
van hen die ervan getuigen te leven ‘met een rad van fortuin in het achterhoofd, een 
ongeluksvogel op hun schouder en een allesbehalve schokvrij opgehangen kompas 
in hun borst’.29 Freudo-lacaniaans uitgelegd: onze polymorf perverse bestaansconditie 
maakt dat we altijd meer van de wereld verlangen dan de wereld kan geven (‘rad van 
fortuin in het achterhoofd’), reden waarom de wereld als een chaotisch tekort blijven 
ervaren (‘ongeluksvogel op de schouder’) en we het moeten doen met een trukendoos 
aan voorstellingen waarin we ons genot zoeken, maar die ondertussen vooral verhin-
deren dat we werkelijk uitkomen bij een echte vervulling (‘een allesbehalve schokvrij 
opgehangen kompas’). Zo gek hoeft de gek dus nog niet te zijn: in de figuur van de 
waanzinnige kunnen we volgens de verteller misschien allemaal onze ‘onnavolgbare 
toets’ van een speels verlangen herkennen, dat algauw onbehagen ervaart bij het be-
staande. Die doelloze speelsheid weigert om het conventionele serieus te nemen, en 
zal spoedig haar heil zoeken in een spel met illusies, dat door de traditionele orde als 
chaotisch en onbetamelijk wordt ervaren.  Vandaar dat deze speelsheid moet worden 
weggestopt in de perifere gebieden van de symbolische orde: het gekkenhuis of de 
kunstenaarsbohème.

De waarheid die de verteller in de waanzin herkent, brengt hem echter niet in de 
verleiding om de krankzinnige tot een rolmodel te verheffen. De verteller wijst naar 
de experimentele kunstenaars (ongetwijfeld dadaïsten en surrealisten), die de waanzin 
opwaardeerden tot de zin van het leven, en daarmee in de waan vervielen dat men be-
vrediging zou kunnen vinden in de chaos van ‘uit oude kranten geknipte snippers’ of 
‘bemorst’ en ‘verfrommeld’ papier.30 En in deze afwijzing schuift de verteller zijn cru-
ciale orakelpoëtica van het spel met de ‘geheimzinnigheid’ naar voren:

27  vw 7, 221 en 217.
28  vw 7, 222.
29  vw 7, 221.
30  vw 7, 217.



144 4 gevaarlijk spel in paranoia

Het is of ik evengoed alle tien vingers en ook mijn tenen in de inkt had kunnen dopen, op 
het papier spuwen en erop trappen, het in elkaar frommelen en verscheuren, om een even 
tastbaar, even waarachtig document op deze wereld achter te laten. Alleen dat iedere geheim-
zinnigheid eraan ontbreken zou, weerhoudt mij daarvan.

Men beweert dat er inderdaad op die manier, met handen en voeten, gedichten en schil-
derijen worden vervaardigd. Maar daaraan zou iedere geheimzinnigheid ontbreken, omdat 
men van te voren weet dat iedere zin is uitgesloten.31

In eerste instantie lijkt de dadaïstische strategie misschien subversief, maar door zich 
te identificeren met een voorstelling die voor anderen evident chaotisch is, speelt de 
waanzinnige kunstenaar uiteindelijk de orde van de moralisten en humanisten in de 
kaart. De waanzinnige is ‘niet geheimzinnig genoeg geweest’ en laat zich op die ma-
nier gemakkelijk wegzetten in het symbolische ‘kaartensysteem’ onder ‘de g. van gek’. 
Op die manier krijgt de gevestigde orde de kans in de schoot geworpen om de illusie 
te handhaven van een gesloten orde ‘waar alles gaat zoals het hoort’.32 

Intussen dringt zich de volgende vraag op. Wanneer de verteller alle zekerheden af-
wijst, of ze nu behoren tot het door morele codes genormeerde centrum van de sym-
bolische orde of de onmogelijke chaos daarbuiten, hoe kunnen we dan nog onze po-
sitie bepalen als de rusteloze zoekers die we nu eenmaal moeten zijn in de ‘wanhopige 
willekeur’ van voorstellingen?33 Op die vraag is volgens de verteller maar één min of 
meer bevredigend antwoord mogelijk. We vinden slechts ‘zin’ in het ‘geheiZINnige’, 
dat de grens symboliseert tussen de symbolische orde waarin we identiteiten vinden, 
en de onleefbaar onbepaalde chaos van het Ding waarnaar we niet ophouden te ver-
langen. Dat zijn poëtica van het geheim van groot belang is, valt ook op te maken uit 
de mysterieus aandoende paragrafen over kaartsystemen en kantoormaterialen, die hij 
het liefst ongebruikt wil laten.

De verteller stelt zich in die paragrafen voor als een schrijver met een ambivalen-
te houding tegenover het schrift. Alles wat hij beschrijft – van betekenis voorziet –, 
komt hem voor als ‘troebele mist’, waarin hij zichzelf achteraf gezien toch niet kan 
terugvinden.34 Geen enkele keuze bij zijn zelfbeschrijving blijft overeind wanneer 
deze vergeleken wordt met wat hij had kúnnen schrijven.35 Vandaar dat hij de sym-
bolische orde (ook hier voorgesteld als een ‘kaartsysteem’) ‘koestert’ in de puurste ge-
daante denkbaar, hoe waanzinnig dat anderen ook in de oren klinkt. Dit vanwege een 
‘speelsheid’ die hem ertoe aanzet om steeds weer te willen spelen met al datgene wat 
hij nog niet heeft gekozen maar had kúnnen kiezen. Zolang de betekenis oningevuld 

31  vw 7, 215.
32  vw 7, 222.
33  vw 7, 216.
34  vw 7, 219.
35  vw 7, 214. 
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blijft, krijgt zijn verlangen de kans om erom te blijven spelen en wordt de confronta-
tie met de onmogelijkheid van een volle identiteit afgeweerd. Die speelruimte is hem 
zoveel waard, zo geeft hij te kennen, dat hij er, als het kon, desnoods al zijn rijkdom 
voor zou verspillen.

Toch, als ik ooit miljonair word, zal ik een paleis betrekken vol kantoormaterialen, die na 
mijn dood ongebruikt zullen worden gevonden, in het oog van de buitenstaander een bru-
tale hoon aan de ongelukkigen die geen miljonair zijn en hun leven moeten slijten met het 
volschrijven van de gevloekte grootboeken en registers die ik uit speelsheid heb gekoesterd. 
– Niemand zal zich de vraag stellen of een leeg kaartensysteem misschien niet het mooiste 
is wat een mens kan nalaten.36

Als een ‘vrek’ zegt hij ervoor te ijveren om het ‘nieuwe papier’ onbeschreven te la-
ten. Dat doet hij door zoveel mogelijk op ‘de achterkant van oude kalenderbladen en 
versneden affiches, op gebruikte enveloppen, op rekeningen en brieven van anderen’ 
te schrijven.37 Want die leegte van het ‘blanco papier’ gunt hem naar eigen zeggen de 
‘individuele vrijheid’ om zich ‘in woorden een beeld van de wereld of zichzelf te ont-
werpen’: ‘Nieuw papier kan nog alle kanten uit.’38 De verteller koestert de ‘leegte’ als 
een vrek en lijkt daardoor wel op een freak, maar beantwoordt in feite aan het beeld 
van de modernistische kunstenaar, die een omkering voorstelt.  Volgens hem ontne-
men juist degenen die ontkennen dat de wereld ‘vervalst’ is, zich een belangrijke kans, 
de kans namelijk om onder ogen te zien dat de pretentie van een reële bevrediging 
gedoemd is om te falen. Juist zij zullen geneigd zijn om te vervallen in achterdocht en 
wanen tegenover anderen.  Volgens de verteller kunnen we het nihilisme alleen maar 
succesvol verdringen, zolang we de leegte niet definitief willen opvullen en de verval-
sende spelorde – waarin we met wereldbeelden kunnen blijven spelen – intact laten. 

Paradoxaal genoeg moet de verteller daarom de leegte doelbewust als leegte in het 
spel houden. Niet om zelf pervers in die leegte te stappen en zich eender te wanen 
met de chaos, zoals de ‘bruten die het [papier] naar willekeur kunnen mishandelen’, 
maar om het papier onbeschreven te laten.39 Dat is geen perversie, maar sublimatie: 
een spel met de leegte van de waanzin, zonder zelf te vervallen in de waanzin, die het 
tekort zou miskennen. 

De schrijver stelt de onbepaaldheid voor in zijn persoonlijke mythologie van het 
‘blanco papier’ van een ‘vers geurend cahier’, dat hem behaagt door de geheimzinnige, 
‘volmaakte gladheid’ ervan.40 Is dat niet voorhanden, dan zoekt hij zijn ware identiteit 
wel in de ‘doorhalingen en vlekken’ die hij kan vinden in wat hij geschreven heeft. 

36  vw 7, 214.
37  vw 7, 213.
38  vw 7, 215 en 218.
39  vw 7, 214.
40  vw 7, 215 en 218.
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‘Het komt mij voor of alleen de vlekken en de doorhalingen mijzelf representeren, zo-
als een bacterie voor het ongewapend oog alleen wordt gerepresenteerd door de ziekte 
die zij verwekt.’41 En inderdaad, in dat artificiële ‘blanco oppervlak’ (Žižek) binnen de 
symbolische orde, oftewel in de meest vreemde ‘vlekken’ (Lacan) in ons voorstellings-
universum, vinden we indirect een spookachtig spoor terug van waar we onszelf moe-
ten blijven zoeken.42 Zo’n ‘geheimZINnig’ spelelement herinnert namelijk onbewust 
aan het fantasma, de scène die vertelt dat we ons door de geheimzinnige voorstel-
lingen lieten overmannen en ons van onze ‘zin’ lieten castreren. Het fantasma maakt 
onze ‘zin’ mogelijk als een geprojecteerde bevrediging die we kunnen najagen door te 
spelen met de symbolen van de vervalste wereld. Dit spel stelt ons in staat ons ervan 
te weerhouden ooit echt zelf de lege plaats van de zin en betekenis van de wereld in 
te nemen, met als resultaat dat we wel in een mogelijke ‘zin’ kunnen blijven geloven. 
Door de bevrediging vóór ons uit te werpen als een lokaas dat steeds verdwijnt achter 
het geheim, behoudt onze ‘speelsheid’ voortdurend de ruimte. Wanneer we krampach-
tig zouden vasthouden aan een vervuld zelfbeeld, zou deze namelijk haar reële (lees: 
chaotische) gezicht tonen, en de aanzet vormen tot wanen en geweld.

Het is de verteller van Paranoia erom te doen ons de plaats in het spel te wijzen en 
om zijn personages en lezers dat spel in te trekken. Hij doet dat niet alleen in ‘Pream-
bule’. Het is ook precies wat hij doet met zijn antipathieke romanpersonages in ‘Het 
behouden huis’ en ‘Glas’. Eerst laat hij ze geloven dat ze het reële sluitstuk kunnen 
vormen van de symbolische orde, om ze vervolgens met de onmogelijkheid hiervan 
te confronteren, en ze terug te brengen in het spel. In de interpretaties van ‘Het be-
houden huis’ en ‘Glas’ die hierna volgen, laat ik deze beweging zien. Bij elke interpre-
tatie van een verhaal geef ik ter oriëntatie steeds eerst een globale indruk van de plot.

4.3 ‘Het behouden huis’: plot

Een vrijheidsstrijder, van wie we de naam niet leren kennen, vindt zichzelf terug aan 
het front van de Tweede Wereldoorlog, op een niet nader bepaalde locatie ergens in 
Centraal-Europa. Meer dood dan levend bereikt hij een ‘luxe badplaats’. Daar neemt 
hij intrek in een verlaten huis, dat hij als een warm bad ervaart. Maar is die weelde een 
droom of werkelijkheid? Lang kan hij er in elk geval niet van genieten. De Duitsers 
zien het huis eveneens als een aantrekkelijke verblijfplaats. De ik-figuur verbergt zijn 
partizanenuniform, om zich uit te kunnen geven als de wettige eigenaar van het huis. 
Hij denkt de Duitsers te kunnen paaien door ze een onderkomen aan te bieden. De 

41  vw 7, 215. 
42  Lacan 1990, 111, Engelse vertaling Lacan 1998, 97. Zie ook Žižek 1993, 66 en Žižek 1992, 134 en 136. 
Vgl.  Vande Veire 2013, 65.
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hoofdpersoon ziet de aanwezigheid van zijn vijand nog niet direct als een bedreiging. 
Met de Duitse kolonel voert hij geregeld conversatie. Waar hij zich wel om bekom-
mert, is een afgesloten kamer in het huis. De ik-figuur is van plan deze kamer binnen 
te dringen, maar vlak voordat hij daartoe overgaat, staat de wettige eigenaar voor de 
deur, vergezeld van diens vrouw. Kennelijk voelt de hoofdpersoon zich meer bedreigd 
door de oorspronkelijke eigenaars dan door het vijandige leger. Hij schroomt namelijk 
niet om de oorspronkelijke bewoners onmiddellijk te vermoorden.

Vervolgens ontdekt de ik-figuur dat de kamer plotseling geopend is. In de kamer 
stuit hij op een Hongaars sprekende man van zesennegentig jaar oud. De grijsaard 
houdt vissen in een aquarium. En hij neemt het op voor de Duitsers: ‘Het schitteren-
de Duitse leger! De verdedigers van onze cultuur!’43 De ik-figuur probeert de man te 
waarschuwen. Hij kan zijn ideologische voorkeur maar beter verborgen houden, want 
de partizanen zijn in aantocht. Die waarschuwing blijkt terecht. De partizanen breken 
het huis binnen, richten er een ravage aan en doden behalve de Duitse kolonel ook 
de oude man. De ik-figuur sluit zich opnieuw aan bij de veroveraars en gooit nog een 
handgranaat op het huis dat tot voor kort als zijn fata morgana diende. Wat heeft dit 
alles te betekenen? Laten we beginnen bij het begin.

4.4 Tot aan het voorportaal

De openingsscène van het verhaal maakt meteen duidelijk dat het hoofdpersonage 
wordt overvallen door een extreem chaotische werkelijkheid. Granaten ontploffen 
en de kogels slaan in, terwijl de broeierige weersomstandigheden het gevecht al he-
lemaal tot een kwelling maken.44 De immense dorst en het spervuur van kogels zor-
gen er niet alleen voor dat de hoofdpersoon direct bedreigd wordt in zijn fysieke be-
staan, maar hebben ook overduidelijk het effect dat de symbolische ordening van de 
hoofdpersoon op losse schroeven komt te staan. Het spanningsniveau loopt dusdanig 
hoog op dat zijn ‘geheugen’ niet langer in staat is om de werkelijkheid voor te stellen 
als een orde die hem kan bevredigen. De wens om te drinken maakt dat hij de ‘witte 
lussen’ die de straaljagers achterlaten leest als reclame voor ‘Coca-Cola’ en dat hij zich 
voorstelt dat de piloten ‘een rubberslang’ in hun mond hebben om te kunnen drin-
ken. De gedachte dat hij hier geen aanspraak op kan maken, maakt hem ‘gek’.45 De 
reële chaos die met alle geweld op hem afkomt, logenstraft elke wensgedachte met-
een. Zelfs het moment waarop de kogelregen stopt, brengt geen soelaas. ‘Ook nu kan 
ik getroffen worden, alsof op zitten de doodstraf staat.’46 Het liefst zou de ik-figuur 

43  vw 7, 333.
44  vw 7, 299.
45  vw 7, 300.
46  vw 7, 300.
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zijn geheugen volledig uitschakelen. Zonder geheugen hoefde hij niet eens te weten 
dat het ‘oorlog’ is.

Wat maakt oorlog voor verschil? – Zich iemand indenken die geen geheugen heeft, die aan 
niets kan denken dan aan wat hij ziet, hoort en voelt … voor hem bestaat er geen oorlog. Hij 
ziet deze heuvel, de lucht, hij voelt de droge vliezen van zijn keel krimpen, hij hoort de knal-

len van … hij zou een geheugen moeten hebben om te weten waarvan.47 

Op dit traumatische moment laten zelfs de voorstellingen hem in de steek en lijkt 
het onmogelijk om de wereld nog te zien als een orde met zin en betekenis. Toen de 
hoofdpersoon nog in Duitsland gestationeerd was, kon hij nog wegdromen in de ver-
halen van medestrijders. Maar de chaos die hij nu ervaart, maakt dat zijn communi-
catieve orde uitvalt. Ook zijn Spaanse kameraad, met wie hij nog een paar woorden 
Frans kon uitwisselen, raakte hij kwijt in het strijdgewoel. Hij hoort alleen nog maar 
totaal vreemde talen om zich heen, die net zo’n inerte indruk op hem maken als het 
gedreun en het geschreeuw om hem heen. 

Ik dacht aan een Spanjaard die mij ’s ochtends om een lucifer had gevraagd. Hij kende een 
paar woorden Frans. Bij de troep die uit Bulgaarse, Tsjechische, Hongaarse en Roemeense 
partisanen bestond, was niemand die ik kon verstaan. 

Hoelang nu al uit Nederland weg, dacht ik, aldoor in andere vreemde talen, overal dezelf-
de duisternis ’s avonds in de steden en dan tenslotte niemand meer met wie ik kan praten. 
In Duitsland kon ik tenminste nog gesprekken tussen anderen afluisteren. Maar nu was alles 
wat ik hoorde niets dan puur geluid. Gedreun van motoren, ontploffingen, gebrom van ko-
gels, geschreeuw van dieren, geritsel, gekraak, bonken, blaffen. Ook uit de mensen kwamen 
alleen maar geluiden. Proletariërs aller landen verenigt u! – maar ze zijn niet in staat een stom 
woord met elkaar te spreken.48

De chaos maakt dat de symbolische spelorde zijn betekenisloosheid toont. Blijk hier-
van geeft ook het moment waarop hij een tennisbaan passeert: ‘Ik wist niet meer hoe 
tennis werd gespeeld, ik wist niet wat het net, de witte lijnen, de hoge witte stoel, die 
zware rol in een hoek, te betekenen hadden.’49 We kunnen hier met de interpretatie 
van Michel Dupuis instemmen dat de hoofdpersoon zich steeds verder verwijdert van 
de sociaal genormeerde symbolische orde die we ‘beschaving’ noemen.50 Toch denk 
ik dat we ons ook moeten afvragen of Dupuis’ interpretatie voldoende adequaat is om 
het vervolg van het verhaal te begrijpen. Hij stelt dat de hoofdpersoon een regressie 
ondergaat naar een reële ‘dierlijke oerstaat’.51 Het is echter niet zonder reden dat an-

47  vw 7, 300.
48  vw 7, 300-301.
49  vw 7, 306.
50  Dupuis 1985, 41.
51  Dupuis 1985, 41.
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dere interpreten spreken van een ‘atmosfeer van betovering’ (Mooij) en een orde van 
‘magie’ (Fens en Raat) die de hoofdpersoon rond zichzelf zal opbouwen.52 Hoe val-
len de visies van enerzijds het verlies van een orde en anderzijds de opbouw van een 
orde met elkaar te rijmen? Het valt volgens mij te begrijpen wanneer we inzien dat 
de hoofdpersoon niet zozeer volledig opgaat in de reële chaos, maar terugvalt in een 
imaginaire subjecthouding. Ja, de symbolische orde toont zijn tekort, en om niet ten 
onder te gaan aan dat tekort, tracht hij zichzelf voor te stellen als reële invulling van 
dat tekort, dat wil zeggen als degene in wie de wereld alsnog haar grond vindt. Omdat 
dit nooit echt kan, moet hij imaginair een magische orde om zich heen scheppen, die 
voor mogelijk houdt dat dit wél kan. Weliswaar pakt deze imaginaire voorstelling voor 
de protagonist voorlopig bevredigend uit, maar op de iets langere termijn maakt deze 
terugval de conflictueuze realiteit van het spiegelstadium weer actueel. 

Een eerste aanwijzing dat de hoofdpersoon de omringende chaos imaginair om-
dicht tot een wereld waarvan hij het sluitstuk vormt, openbaart zich wanneer hij het 
stadje bestormt als een ware revolverheld: ‘Ik schoot hem neer. Ook een tweede, een 
derde, een vierde. Zij vouwden dubbel als een vlinder die wordt opgeprikt, ik stak hen 
dood met een speld van tweehonderd meter lang.’53 Hij beeldt zich in dat hij degene 
is die het hele universum aan een touwtje heeft, wat impliceert dat hij zich voorstelt 
als de reële drager ervan. Het had natuurlijk gekund dat de hoofdpersoon inderdaad 
een goedgetrainde soldaat is, die zijn vijanden één voor één weet te verslaan, maar 
deze magisch aandoende zelfbeschrijving vloekt met de eerdere impressies waarin hij 
de controle volledig kwijt was. Het is dus aannemelijker dat de ik-figuur simpelweg 
anders naar zijn realiteit is gaan kijken. Zijn symbolische orde faalt, wat ertoe aanzet 
om zich ervan af te wenden. Hij accepteert de symbolische spelregels van de sergeant 
dan ook niet meer, ook wanneer deze hem alleen maar op een ‘boobytrap’ wil wij-
zen. ‘Ik zou de opdracht [van de sergeant] wel op mijn eigen manier uitleggen … wie 
weet wat er viel te halen!’54 Door het symbolische af te weren, positioneert de hoofd-
persoon zich automatisch (en imaginair) in de positie van de reële meester die de te-
kortschietende orde om hem heen van het verlangde fundament voorziet: ‘De verlaten 
huizen stonden op het punt in beweging te komen en zich om mij heen te groeperen, 
zich aanbieden als vrouwen in reisverhalen uit Achter-Indië.’55

De confrontatie die volgt met een muurschildering op de zijmuur van een leeg-
staand huis is een tweede teken dat hij bezig is zich direct (dus imaginair) te identifi-
ceren met de reële plaats voorbij alle inconsistente voorstellingen – een plaats die in 

52  In zijn Engelstalige publicatie spreekt Mooij, om precies te zijn, van een ‘atmosphere of enchantment’: 
Mooij 1983, 54 en 58. Fens en Raat spreken van magie: Fens 1964, 33 (of: Fens 1975, 94), Raat 1985, 103. Zie 
ook de discussie met Dupuis: Raat 1985, 118. 
53  vw 7, 304.
54  vw 7, 306.
55  vw 7, 306.
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‘normale’ omstandigheden slechts een fantasma zou blijven. Het is een afbeelding van 
een ‘grote tabakspijp’.56 Dit beeld herinnert ongetwijfeld aan René Magritte’s wereld-
beroemde schilderij La trahison des images uit 1929, waarop een pijp is afgebeeld, met 
daarbij de tekst die zegt dat het geen pijp is. Door de ontkennende tekst verandert 
de pijp in die mysterieuze voorstelling die (fantasmatisch) herinnert aan het verloren 
 reële object.  Volgens filosoof Jos de Mul weerspiegelt de pijp op Margritte’s schilderij 
‘Lacans object petit a, het eerst verloren deelobject, de – voor Lacan – ‘verboden’, laat-
ste schakel in de keten van verlangen.’57 En ook de ramen van het huis lijken voor de 
hoofdpersoon de magische grens te markeren tussen een symbolische realiteit en de 
verboden plaats van het reële dat als daar voorbij gelegen wordt gefantaseerd.

De zon ging onder achter mijn rug en werd weerkaatst in de grote ruiten van een huis schuin 
voor mij. Bij elke stap die ik deed, veranderde één raam in een groot blad gepolijst rood ko-
per. En toen glansden de ramen alleen nog diepzwart. Ik stond er recht tegenover.58

Wat frappeert, is dat de hoofdpersoon het verbod met de voeten treedt. Hij gaat het 
huis met ‘spiegelglas’ binnen, en waant zich spoedig de gelukkige, die de fantasmati-
sche genotplaats van het reële wist in te nemen. De gevaren van het spiegelstadium 
lijken niet ver weg meer. De waarschuwing van de boom in de voortuin die op een 
galg lijkt met ‘plaats voor een hele familie’, slaat hij in de wind. ‘Binnen gaan kijken. 
Ik had alle tijd.’59 

4.5 Een huiselijke utopie

De ik-figuur sliep tijdens de oorlog in gevangenissen, barakken, schoollokalen, onder 
een vrachtauto, in hooibergen en in goederenwagens. Nu is hij dan eindelijk aanbe-
land in een ‘echt woonhuis’. Maar toch, zo blijkt al snel, is het veel meer dan zomaar 
een woonhuis.  Voor hem representeert het huis het antwoord op al zijn verlangen. 
Hij denkt zich in dat het precies de fantasmatische plek is waar hij de oplossing vindt 
voor alle tekort:

Zich verbeelden nooit ergens anders geweest te zijn dan hier, of zich indenken dit huis, deze 
heuvel veroverd te hebben als de oplossing van een raadsel; dit, uit alles wat er op de hele we-
reld bestaat. Ik raakte zó onder de indruk dat ik in de vestibule mijn voeten veegde.60

56  vw 7, 304.
57  Mul 2007a, 193. Hierbij dient eerlijkheidshalve te worden toegevoegd dat De Muls interpretatie vervol-
gens ook recht probeert te doen aan het feit dat Magritte de psychoanalyse als niet toereikend zag om zijn kunst 
te verklaren. 
58  vw 7, 306.
59  vw 7, 306.
60  vw 7, 307.
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Het hoofdpersonage ervaart het interieur van het huis als een weelde en ‘betast’ alles 
om ‘te voelen’ dat het reële ook daadwerkelijk ‘binnen zijn bereik’ is.61 Nadrukkelijk 
zegt hij erbij dat hij geen ‘onderzoek’ pleegt. Dat zou namelijk veronderstellen dat het 
hem nog steeds aan iets ontbreekt. In het huis waant hij zich nu juist van alle tekort 
ontdaan.  Vanaf het moment dat hij zich in het huis nestelt, waant hij zich buiten het 
vervalsende sociale taalspel van alles ‘wat gezegd wordt of getoond’ maar ‘nooit’ echt 
weet te overtuigen.62 Wat sociaal gecultiveerd is, staat voor het leugenachtige en on-
echte. Weg daarom met het huichelende ‘parfum’! Hij gelooft dat alleen ‘stank’ van de 
natuur de ‘waarheid’ spreekt.63 Hij eet met een pollepel uit de pan en poetst zijn tan-
den niet meer. Hij wast zijn handen niet meer voor het eten, en hij veegt ook zijn ‘gat’ 
niet meer af.64 Hij is de meester van het universum, die zich zelfvoldaan wentelt in het 
‘oceanische gevoel’ (Freud) bevrijd te zijn van alle aardse zinsbegoochelingen, en die 
zich dan ook niets gelegen laat liggen aan de spelregels van anderen.65

Een warmwaterkraan waar werkelijk warm water uitkwam! Dat was in de hele oorlog nog 
niet vertoond! Het maakte mij zó opgewonden, dat ik mijn kleren uittrok en het bad liet 
vollopen. Wie zich ook in het huis mocht hebben verstopt, hij kon komen; ik zou niets te-
rugdoen. Ja, ik had die opdracht van de sergeant verdomd goed begrepen! Hij had gezegd: 
‘Ik wil je zwarte smoel niet meer zien! Ik wil je stinkende vel niet meer ruiken! Jij gaat als de 
weerlicht je pens afschrobben!’ Dat had die Bulgaar, Montenegrijn, Sloween of wat hij wezen 
mocht, gezegd. Boobytraps! Nergens boobytraps!66

Waar het reële object van het fantasma normaliter een onbereikbare pool blijft voor 
het subject, zien we hier dat de hoofdpersoon zich er direct mee identificeert. Hij be-
leeft het huis als een lustprieel waarmee hij een ‘ideale eenheid’ vormt, om met La-
can te spreken. Hiermee draait hij alles hallucinatoir om. Niet hij schiet tekort, maar 
de wereld. En de wereld begint hem dan ook aan te roepen: ‘Over een bank lag een 
damesmantel. Hij praatte zoals de voorwerpen in een detectiveroman.’67 Omdat de 
wereld naar hem verlangt, kan hij zich fantasmatisch voorstellen dat de wereld hem 
compleet in zich opneemt en dat hij alle tekort ervan wegneemt. Het zich wentelen 
in deze fantasie lijkt gunstig uit te pakken voor de hoofdpersoon, maar al snel blijkt 
deze imaginaire fixatie uiterst moeilijk houdbaar. 

Toen ik er enige minuten in had gelegen, kreeg ik de indruk dat er een verstenende werking 
van uitging. Ik zou langzaam inslapen. Alle gevoel zou zich uit mijn lichaam terugtrekken, 

61  vw 7, 308.
62  vw 7, 307.
63  vw 7, 307.
64  vw 7, 311.
65  Freud w 9, 456.
66  vw 7, 309.
67  vw 7, 307.
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van buiten naar binnen, het zou zich samentrekken op één punt en dan verdwijnen in het 
niet. Eerst zou mijn huid ongevoelig worden, tenslotte zou ik zelfs mijn hartslag niet meer 
kunnen waarnemen. Als de mensen in de wereld geen gevoel hadden, dan zou er al veel in de 
wereld verbeterd zijn. Ze zouden een arm of een been kwijtraken zonder dat ze het merkten, 
het zou niet anders aanvoelen dan nagelknippen. Ze zouden doodbloeden zonder dat ze het 
voelden, glimlachend. Al heel jong! Babies zouden kalm voortgaan met op hun duim zuigen, 
terwijl ze werden gekookt in badwater dat te heet was. Wie zou er notitie nemen van een gat 
in zijn hoofd als het geen pijn deed? Wie zou er in zijn bed gaan liggen zonder dat hij steken 
of slapte ondervond? Gevoelloos hadden de mensen moeten zijn! Dan waren er nooit zoveel 
gekomen! Dan waren er nooit zoveel over gebleven! Maar ze worden eerder blind of doof 
dan gevoelloos. Door zulke nietige onopvallende trucs blijft de wereld bestaan.68

‘Gevoel’ ondervinden, dat betekent van buitenaf prikkels ervaren, wat leidt tot de er-
varing van tekort. Was er maar geen gevoel, en was er maar geen buitenwereld, dan pas 
zou de zaligmakende eenwording compleet zijn. Dat dit onmogelijk is, wijt de ik-fi-
guur paranoïde aan de ‘onopvallende trucs’ van een ander die hem probeert te bespe-
len.  Vooralsnog houdt hij vast aan het typisch imaginaire zelfbeeld het reële centrum 
te zijn dat door heel de wereld wordt weerspiegeld, maar toch wordt hij regelmatig 
geplaagd door momenten van twijfel. Kon hij zich maar in de positie van de Ander 
manoeuvreren, om van daaruit definitief vast te kunnen stellen dat hij inderdaad de 
zuivere realiteit is waar heel de wereld naar verlangt.

Voor een spiegel waarin ik mijn zien kon van top tot teen, schoor ik mij. In een kamer ge-
heel met spiegels bekleed, daar zou ik altijd in kunnen blijven zonder mij ooit te vervelen, 
als Robinson Crusoe op zijn eiland. Wie alleen denkt, heeft maar half contact met zichzelf. 
Zien is meer waard, zien is alles. Zichzelf zien als een ander zou redding betekenen, maar al-
tijd blijf je aan de verkeerde kant.69

Omdat hij niet kan stoppen met herinneren – met denken, met wensen – blijft hij 
verschil en tekort ervaren tussen hem en zijn ideale spiegelbeeld. ‘Nu ik zo schoon 
was, verwachtte ik in mijn gezicht van alles te ontdekken. Ik ontdekte niets. Wat ik had 
beleefd, was verdwenen zonder tekens achter te laten. Het uiterlijk kan het geheugen 
niet bijhouden.’ 70 Het ‘gezicht van moeder’ verschijnt weliswaar in een hallucinatie, 
maar wie of wat hij precies voor haar is, zakt weg in de ‘witte modder’.71 Hoe kan hij 
de voorstelling behouden dat hij de zuivere realiteit van de wereld belichaamt? Dat 
kan hij alleen maar door het verschil tussen hem en zijn ideale zelf op te heffen. En 
dat is alleen maar mogelijk wanneer hij de ander zou kunnen vernietigen. Hij verklaart 

68  vw 7, 309-310.
69  vw 7, 310-311.
70  vw 7, 311.
71  vw 7, 312.
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zijn moeder dood, en wenst dat ze dezelfde dag nog begraven wordt.72 De imaginaire 
conflicthouding is hiermee nog niet ten einde. De hoofdpersoon voelt zich in het huis 
niet zozeer bedreigd door de Duitsers, als wel door alles wat hem wijst op zijn gebon-
denheid aan het symbolische. Zo duikt er plots een sergeant van de partizanen op in 
het huis, die hem maant om zijn partizanenuniform aan te trekken. 

Wat dacht je eigenlijk? Dat die Duitsers zouden blijven? Je ziet, in twee dagen hebben wij ze 
er weer uitgetrapt. Wat wou jij eigenlijk; in dat huis blijven? Je niets meer van ons aantrek-
ken? Waar is je uniform?73

Deze sergeant verschijnt als een duveltje uit een doosje, waardoor zijn woorden moei-
lijk anders te lezen zijn dan als onderdeel van de imaginaire waan van de protagonist. 
Maar waarom boezemt de sergeant hem meer angst in dan de Duitsers? Ongetwijfeld 
omdat het uniform van zijn sergeant meer strijdig is met zijn zuivere zelfbeeld dan dat 
van de Duitsers, van wie hij weet dat hij daar niet bij hoort. ‘Het uniform’, zegt de La-
caniaans georiënteerde filosoof Paul Moyaert, ‘is de symbolische vernietiging of ont-
kenning van de reële persoon.’74 Zich conformeren aan het uniform, betekent meteen 
ook de afstand erkennen tot het reële zijn. Weliswaar dragen de Duitsers tijdens hun 
verblijf in het huis ook uniformen – en is de kolonel zelfs de militaire formaliteit in 
optima forma –, maar de Duitsers weten niet dat hij een als burger verklede partizaan 
is en kennen zijn symbolische identiteit niet, en de sergeant wel. De belangrijkste re-
den dat hij weinig problemen heeft met de Duitsers, is dat zij er niet op uit lijken hem 
van zijn gedroomde zelfbeeld af te brengen. Integendeel zelfs. Hij kan ze gebruiken 
om zijn fantasie in stand te houden. ‘Niemand mag in deze stad zijn, behalve de Duit-
sers en ik. […] Deze stad zal altijd verboden terrein blijven, behalve voor mij.’75 Het 
enige dat hem verontrust, is de gedachte dat de Duitsers de gesloten kamer in het huis 
forceren. Dan kunnen ze er mogelijk ‘achter komen’ dat hij niet de rechtmatige eige-
naar van het huis is.

Toen dacht ik aan de gesloten kamer. De eigenaars van het huis hadden, voor zij vertrokken, 
alle bezwarend materiaal daar naartoe gebracht. Ik moest er alleen voor zorgen dat de Duit-
sers er vandaan bleven. Dan was ik veilig.76

Deze gesloten kamer functioneert als zijn symptoom: de voorstelling die afdekt dat 
ook de ik-figuur onderworpen is aan de symbolische orde waarbinnen wordt bepaald 
wie de eigenaar van het huis is, en aan welke spelregels hij onderhevig is. In die kamer 
heeft hij het ‘bezwarende materiaal’ weggestopt. Hij houdt zich voor dat het ‘niets’ is 

72  vw 7, 312.
73  vw 7, 314.
74  Moyaert 1994, 50.
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wat zich in de gesloten kamer bevindt, en ‘als het iets is, wij kunnen er toch niet in.’ 
Een kat kopt tegen de deur van de kamer, waarop de ik-figuur de kat toespreekt: ‘Er 
mag niets veranderen, wij blijven hier. Alles blijft zoals het is.’77 Zolang hij zijn onder-
horigheid aan de symbolische wet verborgen kan houden, kan hij zich de reële figuur 
wanen waarnaar het universum zich plooit:

Zo stonden er vijfentwintig vrouwen om mij heen.  Voor het geval zij naakt waren en on-
zichtbaar, bewees niets dat zij er niet stonden, misschien zelfs heupwiegend, de handen zwaai-
end boven het hoofd, alles konden zij doen zolang zij haar voeten stil hielden.78 

Wanneer de Duitsers hem niet storen in zijn imaginaire scène, heeft de hoofdpersoon 
weinig problemen met hun aanwezigheid. Toch maakt die houding ook dat hij niet 
kan instemmen met de ideologie van de Duitse kolonel. De kolonel vat de voorschrif-
ten van de Duitse cultuur op als de zuivere waarheid:

‘Zolang ik in dienst ben,’ zei hij, ‘heb ik mij elke ochtend geschoren, precies om half zeven, 
met warm water. Ik ben vandaag precies veertig jaar in dienst. Geschoren met warm water, 
oorlog of geen oorlog! Dat is wat ik onder cultuur versta!’ Hoewel hij langer was dan ik, 
wipte hij toch telkens op en neer, zodat zijn laarzen kraakten. ‘De cultuur heeft geen pardon! 
Cultuur is eenheid! Buitengewone omstandigheden bestaan alleen als uitvlucht! Wie aan bui-
tengewone omstandigheden toegeeft, nah! die is eenvoudigweg geen cultuurmens meer!’79

Hier lijkt het erop dat deze kolonel de hoofdpersoon duidelijk wil maken dat hij heeft 
te gehoorzamen aan de spelregels van de cultuur. Toch verkeert de kolonel in feite in 
dezelfde imaginaire waan. Alleen identificeert deze zich niet met de natuur, zoals de 
hoofdpersoon, maar met de cultuur die een ‘eenheid’ tot stand brengt. De kolonel en 
de ik-figuur plaatsen de reële vervulling allebei ergens anders.  Vandaar wellicht dat ze 
elkaar niet direct naar het leven hoeven staan. Dat ze elkaar spiegelen in hun waan, 
neemt echter niet weg dat de ik-figuur in zijn gedachten de voorstelling van de kolo-
nel afkeurt: ‘Je hangt me de keel uit’. De hoofdpersoon ziet de cultuur als bedreigend 
voor de zuivere eenwording. Hij wil geaard zijn in het reële, en niet ontaard raken 
van de reële natuur door te moeten leven in een vervreemdende symbolische cultuur. 
‘Ik had al zó lang niet gepraat; nu ik er de gelegenheid voor kreeg, zou het mij alleen 
maar ongeluk kunnen brengen.’80

77  vw 7, 317.
78  vw 7, 320.
79  vw 7, 318.
80  vw 7, 318.
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4.6 In de gesloten kamer: gevangen in het spel

Houdbaar is een imaginaire houding niet, weten we. Het blijkt dan ook uiterst hache-
lijk voor de ik-figuur om zich de eigenaar van het zaligmakende huis te blijven voelen. 
Steeds wanneer hij denkt de ideale wereld te hebben veroverd, speelt de wet van de 
werkelijkheid hem parten. Wat verhindert hem toch om zich definitief aan zijn ideale 
eenheid te kunnen laven? Hij waagt zich in de bibliotheek, voor een cultuurhater als 
hij natuurlijk het hol van de leeuw. Hij bekijkt er een aantal boeken, maar besteedt al-
leen aandacht aan de afbeeldingen. De ‘kleverige, gekleurde platen’ wijzen hem erop 
dat al die boeken over ‘vissen’ gaan. Dat leidt tot een onzalige gedachte. ‘Toen dit tot 
mij doordrong, smeet ik ze in de kast en kwam nooit meer in de bibliotheek terug.’81 
De vissen verwijzen naar de symbolische identiteit van de wettige eigenaar, die ‘vis-
senliefhebber’ moet zijn. Maar dat de ik-figuur niet zelf de unieke figuur is met het al-
leenrecht om over de spelregels te beslissen, wenst hij natuurlijk niet te weten. ‘Ik wist 
iets, maar ik wilde juist niets weten, zijn naam niet, niet hoe hij er uitzag, niets! Hij 
had nooit bestaan, dàt was de waarheid!’82 Met alle macht tracht de ik-figuur zichzelf 
ervan te overtuigen dat alleen híj voorbestemd is om zich deze huiselijke utopie toe 
te eigenen. ‘Hij [de eigenaar] was de indringer geweest, niet ik. Hij zou dood zijn aan 
het einde van de oorlog, ik zou hier altijd blijven.’83 

De vermaledijde tekens die erop wijzen dat hij niet degene is die het spelletje on-
der controle heeft, blijven echter aandringen. Warempel staat ‘de eigenaar’ op een zeker 
moment voor de deur van het huis. Nota bene met de wet in de hand, een vergun-
ning met stempels en een brief ondertekend door een generaal-majoor. De ik-figuur 
staat perplex: ‘Ik was niet meer de enige die in deze stad mocht komen!’ In het nauw 
gedreven, rest er maar één manier om zijn imaginaire eenheidsfantasie te beschermen: 
geweld. ‘Ik schouderde het geweer. Het hoofd van de man, de korrel en het vizier in 
één rechte lijn …’84 En wanneer blijkt dat ook de vrouw van de eigenaar is meegeko-
men, zit er voor de protagonist niets anders op dan ook haar te wurgen.85 De vraag is 
echter of deze actie het gewenste effect sorteert. Het geweld leidt niet zozeer tot ge-
not, maar tot een totale uitputting en radeloosheid. Wat wil de wereld van hem? Che 
vuoi? Hij lijkt toch te aanvaarden dat er niet valt te ontkomen aan het symbolische ge-
heugen dat zijn hoofd bespeelt:

Toen ging ik rechtop zitten met mijn rug naar haar toe, mijn voorhoofd in mijn handen. Deze 
benen schaal met zijn bekleding van beweeglijk vel, daar komt alles vandaan: de andere men-

81  vw 7, 320.
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sen, de wereld, de oorlog, de dromen, de woorden, de daden die zo vanzelf gaan dat men zich 
niet kan voorstellen ooit tot nadenken in staat geweest te zijn; zo vanzelf, alsof iemands daden 
de gedachten van de wereld zijn. Je zou een tweede hoofd moeten hebben om te begrijpen 
wat dat éne hoofd is, maar ik heb er maar een, hier is het in mijn handen, ik houd het vast op 
een manier waarop een mens nooit iets anders vasthoudt. Toch, als het niet door geleerden 
beweerd werd, dan zou je niet weten, dat het hoofd iets anders is dan een hand of een voet.86

Desnoods had hij de hele wereld willen vernietigen om het symbolische spel niet te 
hoeven spelen en te leven in de reële wereld van het ‘nu’: ‘Ik zal er niets van merken 
als de hele wereld verdwijnt, als alleen maar dit huis, dit gras, alles wat ik om mij heen 
kan zien, hetzelfde blijft.’87 Maar het laat zich nu niet meer ontkennen: hij was aldoor 
afhankelijk van het symbolische geheugen. De Bejahung hiervan gaat gepaard met een 
‘lichtschijnsel’, zoals ook Lacan de symbolische castratie wel beschreven heeft als een 
‘bliksem’ waarmee het subject wordt overmand.88 De ik-figuur komt tot de erkenning 
dat hij eigenlijk aldoor gecastreerd was geweest:

Toen wist ik plotseling dat ik toch aldoor met een dolk in mijn buik had rondgelopen en die 
dolk werd nu loodrecht omhooggeschoten in mijn hart. Mijn bloed verliet zijn gebruikelijke 
banen en kolkte rond als een ton.89

Nu zijn imaginaire eenheidspantser breekt, is het moment aangebroken om de con-
frontatie aan te gaan met zijn symptoomvoorstelling: de gesloten kamer, waarin hij zijn 
castratie achter slot en grendel had proberen weg te stoppen. 

Met uitgestrekte handen liep ik op de deur af. Een sleutel, waaraan een sleutelbos hing, stak in 
het slot. Ik was ongewapend. Ik naderde het einde, het was altijd in die kamer geweest en nu 
was het aangebroken: als een kist dynamiet. Ik nam de sleutel uit het slot en duwde de deur 
verder open. Een kat die ik bezeerde, schreeuwde. Ik zag aan zijn ogen te midden van licht-
glimpen als in een zwarte grot van steenkool; licht kwam overal vandaan.90

De kamer die gesloten was, is plots geopend. Wat vindt hij in dat vertrek? Eigenlijk 
niets anders dan wat hij sinds het ineenstorten van zijn symbolische orde probeerde te 
ontkennen: de gebondenheid aan de wet van het betekenisloze spel.  Vervulling bestaat 
niet en daarom vinden we ons slechts in meesterbetekenaars, autoritaire spelelemen-
ten die hun onbestaande betekenis achterhouden en ‘imbeciel’ en ‘stom’ blijven, zoals 
Žižek het zegt.91 In de kamer stuit de ik-figuur op een oude, dove man die hem aan-
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political factor: Žižek 2008c, 80-84. 
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ziet voor de Duitse kolonel en smeekt om hem met rust te laten. De oude man lijkt 
de belichaming te zijn van de symbolische orde: ‘Hij trok alle registers tegelijk open: 
zijn vissen, unieke collectie, cultuur, alleen op de wereld, schoondochter. Het was of 
een octopus een bioscooporgel bespeelde.’92 In de aanschouwing van deze geheim-
zinnige scène breekt voor de hoofdpersoon het moment aan waarop hij afstand doet 
van de voorstelling dat hij zelf het sublieme reële object van de werkelijkheid is. Het 
dringt tot hem door dat het verlangde zich vanaf nu op een geheimzinnige plaats be-
vindt: ‘Ik keek naar de aquaria, waarin de “paradijsvissen” zweefden door het groen 
als op een andere ster.’93 Van de weeromstuit lijkt de hoofdpersoon verlost te zijn ge-
raakt van zijn imaginaire agressiviteit. Hij probeert de oude man ervan te overtuigen 
de kreet ‘Heil Hitler’ niet meer te gebruiken, omdat hij weet dat de partizanen in aan-
tocht zijn. Maar wat blijkt, is dat deze figuur volledig toebehoort aan het symbolische 
systeem van het Derde Rijk: ‘Hij zei het alsof het hem werd voorgezegd. Ze hadden 
het hem ingestampt dat hij met zulke dingen te zeggen de Duitsers kon lijmen, zoals je 
vogeltjes kunt vangen door zout op straat te strooien. Hij dacht alleen aan de cultuur.’94 
Zijn dagen lijken geteld, nu een symbolische wisseling van de wacht aanstaande is. 

Het verhaal ‘Het behouden huis’ laat goed zien met wat voor geweld de overgangs-
fase tussen verschillende symbolische spelordes gepaard gaat. Dat geweld is het resul-
taat van imaginaire spiegelvoorstellingen waarmee men kans denkt te zien om het 
Reële als het ware te koloniseren op het moment waarop de symbolische orde faalt. 
De ik-figuur ondernam een poging om de macht over de chaos te krijgen, door een 
huis te nemen als een voorstelling van de werkelijkheid waarmee hij zich kon inbeel-
den samen te vallen met het reële. Nu die voorstelling de eigen onmogelijkheid heeft 
getoond, ziet hij in wat voor ‘eigenaardig spelletje’ de binnenstormende partizanen 
spelen wanneer ook zij grijpen naar de vervulling in het reële, wanneer ze zich in het 
huis tegoed doen aan ‘pruimenjenever’ en ‘vrouwen’.95 Het sadistische spelletje dat de 
partizanen met een ‘verguld frame’ opbouwen, toont de ik-figuur vooral de nietigheid 
van de vervulling die ze hier menen te kunnen winnen.

Zij trokken het behang van de muur en vergeleken wie de langste reep in één ruk had afge-
scheurd. Hoe werd de winnaar beloond? De kolonel lag vastgebonden op de vloer, tegen de 
lambrizering. Zij hadden zijn hoofd door een schilderij geslagen, de lijst zat om zijn schouders. 
De winnaar ging naar hem toe en schopte hem. Toen riep hij iets tegen drie anderen die in de 
serre bezig waren geweest hun behoefte te doen in de bloemvazen en, hun broek ophalend, 
bij hem kwamen staan. Zij kantelden de vleugelpiano. Het deksel en de klankbodem wer-
den eruit getrapt. De piano viel herhaaldelijk tegen de muur, het toetsenbord op de vloer. Zij 
wrikten een voor een de snaren uit het geraamte, die losschoten of braken met korte knallen. 

92  vw 7, 330.
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Met de dikste snaren bonden zij de Duitser vast in het vergulde frame; als een dierenhuid 
spanden zij hem op. Hij was niet eens bewusteloos, al hield hij zijn ogen dicht. Maar zo nu en 
dan sloeg hij ze op en keek rond, en probeerde een punt van zijn zakdoek die hem kietelde, 
weg te blazen. Zijn lippen persten zich samen of hij iets proefde, zoals sommige mensen doen 
wanneer zij iets gezegd hebben dat zij zeer markant vinden. Maar hij zei niets.96

Intussen doorziet de ik-figuur dat de voorstelling van almacht geheel op bedrog be-
rust. Zij die ‘voor kok moesten spelen’, denkt hij, ‘konden niets anders dan morsen.’97 
De imaginaire eenheidsfantasie waarmee hij zijn wereld ordende, toont zich nu in 
haar tekort. Het huis komt hem voor als ‘enkel vuil’.98 Een desillusie rijker, laat hij 
zich weer opnemen in de symbolische orde. Hij ‘meldt’ zich bij de hoofdman en hoe-
wel hij nooit echt veel van diens ‘opdrachten’ zal begrijpen, neemt hij er genoegen 
mee.99 Vanaf het moment dat hij weer spreekt, vindt hij ook de Spanjaard terug tegen 
wie hij zijn ‘verhaal’ kan afdraaien. Hiermee komt hij onbewust tot de acceptatie van 
het feit dat hij niet zelf het sublieme object van de wereld is.  Vanaf nu begrijpt hij dat 
hij binnen het symbolische veld het spel om de symbolische hoofdprijs moet blijven 
spelen. Ook dat wordt duidelijk uitgebeeld. Buiten grist de ik-figuur ‘twee fototoe-
stellen’ en een ‘polshorloge’ van het lichaam van de oorspronkelijke eigenaar. Het zijn 
symbolische hoofdprijzen (‘agalma’), die weliswaar terugverwijzen naar de (on)zalige 
spiegeltoestand in het huis dat het Reële gevangen moest houden, maar tegelijker-
tijd het verlies hiervan markeren. Binnen de symbolische orde waarin de ik-figuur is 
teruggekeerd, zijn ze bruikbaar om status te winnen in de ogen van de medespelers: 
‘Zij vroegen of ik de fototoestellen wilde ruilen. Ik voelde dat ik heel populair zou 
worden.’100 Maar met de terugkeer in het symbolische, is de imaginaire komedie van 
een eenwording met de chaos van het Reële verloren geraakt. 

Ik keek voor de laatste maal om naar het huis. Alle ruiten waren uit hun sponningen gebar-
sten. Ik zag armzalig dood riet in de bossen naar beneden hangen uit de gebroken plafonds 
die de hemel hebben voorgesteld. Ik keek het huis diep in de doodzieke keel.

Het was of het ook aldoor komedie had gespeeld, en zich nu pas liet zien zoals het in wer-
kelijkheid altijd was geweest: een hol, tochtig brok steen, inwendig vol afbraak en vuiligheid.101

Zoals geldt voor de gedramatiseerde verteller van ‘Preambule’, moet de hoofdpersoon 
van ‘Het behouden huis’ het vanaf nu doen met een ‘restant’ van het reële, bewaard 
in de op zichzelf betekenisloze symbolen als fototoestellen en horloges. De fantasie 
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die hij opbouwde om zich buitenspel te kunnen wanen, is geïmplodeerd. Het verhaal 
heeft hem terug in het spel gezet, maar niet zonder hem de chaotische achterkant van 
het spel te tonen. Dat Hermans de imaginaire voorstelling van de hoofdpersoon ten 
onder liet gaan aan diens eigen geweld, en dat hij de hoofdpersoon de ‘dolste spron-
gen’ liet maken om dat geweld vervolgens met ‘hoog spel’ te smoren, dat ontging Mu-
lisch volledig, overtuigd als deze was van het heil van het communisme. Toch is de 
strategie die Hermans in dit verhaal toepast, zeker niet uniek in diens oeuvre. In het 
verhaal ‘Glas’ zien we dezelfde spelethiek in werking: waar de hoofdpersoon in alle 
ernst denkt samen te vallen met het reële, dient het spel zich na verloop van tijd on-
verbiddelijk weer aan.

4.7 Glas: plot

Het verhaal ‘Glas’ is ongetwijfeld een van de meest hermetische en bizarre verhalen 
in Hermans’ oeuvre. De plaats van de handeling is een gesticht gevestigd in een ‘oud 
kasteel’ dat ‘hoog in de bergen’ ligt.102 Het gesticht neemt alleen patiënten op waar 
niemand zich meer om bekommert. Ze zijn dusdanig verminkt, dat niemand ze nog 
kan identificeren.103 Slechts van twee patiënten is de identiteit bekend. Het gaat om 
Günther, die door zijn moeder geïdentificeerd kon worden doordat zijn naam geta-
toeëerd staat op zijn lichaam.104 Hij komt al snel te overlijden. Daarnaast is er de zwaar 
verminkte Führer, die ondanks zijn gruwelijke gedaante wordt aanbeden door het sa-
natoriumpersoneel. De lezer maakt verder kennis met de sanatoriumzuster Elena, de 
sanatoriumdirecteur en de voortvluchtige officieren Daumler en Krantz. En dan is er 
nog de hoofdpersoon, die door de andere personages ‘Teuchert’ wordt genoemd en 
als fascist wordt beschreven. Hij weigert die identiteit echter te accepteren. Dat het sa-
natorium een ‘toevluchtsoord’ blijkt te zijn voor fascisten, maakt het echter moeilijk 
om het anders te zien.105 Toch blijft Teuchert erin volharden dat hij geen heil ziet in 
het Derde Rijk. Hij claimt zelfs dat hij een zuiver geweten heeft, op grond waarvan 
hij aanspraak meent te kunnen maken op de liefde van de verleidelijke Elena. Omdat 
deze voorstelling uiteindelijk onhoudbaar blijkt, voelt Teuchert zich gedwongen om 
het hele sanatorium op te blazen. 

102  vw 7, 345.
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4.8 Glas en genot

Net zoals de ik-figuur in ‘Het behouden huis’ maken we in ‘Glas’ kennis met een 
hoofdpersonage dat zich – imaginair – buiten de symbolische orde manoeuvreert. 
Niet toevallig speelt het verhaal zich af op een onbereikbare plaats in de marge van de 
bewoonde wereld. Het is duidelijk een plek waar de reguliere symbolische orde niet 
op van toepassing is. De patiënten kunnen niet spreken en verliezen hun symbolische 
identiteit zodra ze in het vreemde sanatorium belanden. Degenen die wel kunnen 
spreken, bekennen volmondig adepten van het fascisme te zijn, een ideologie die in 
de bewoonde wereld allang heeft afgedaan als een gerespecteerde symbolische over-
tuiging. Toch is Teuchert er vast van overtuigd dat hij in dit fantasmatische oord een 
thuis kan vinden, ook zonder zich te verbinden aan de morele code die hier geldt. In 
het kuuroord beeldt hij zich in de zuivere plaats van het reële bezet te kunnen hou-
den. In die voorstelling meent hij het genot te ervaren de reële poppenspeler te zijn 
die het hele symbolische systeem in zijn greep houdt.

Teucherts gesprek met de directeur van het sanatorium is illustratief voor de ma-
nier waarop hij zich in de werkelijkheid positioneert. Het liefst had de directeur ge-
zien dat het sanatorium meer zicht bood op de ‘bewoonde wereld’. Het is de ‘innigste 
wens’ van de directeur om de maatschappij van buitenaf te kunnen observeren, als een 
soort antropoloog. Hij zou het kasteel daarom graag inruilen voor een hoog gebouw 
‘midden in een miljoenenstad’, vanwaaruit hij zicht zou kunnen hebben op het maat-
schappelijk spel van ‘theaters’, ‘neonlicht’ en ‘bioscopen’, waarin toneelspelers, taxi-
chauffeurs, effectenhandelaren en prostituees ieder hun rol spelen. Teuchert kan zich 
indenken dat deze onaanraakbare positie ‘genot’ verschaft, maar hij gaat nog een stap 
verder in wat hij als zijn ‘eigen genot’ beschrijft: hij acht het mogelijk om die ‘door-
slaggevende betekenis’ te zijn waar alle spelers in het spel om spelen. De directeur is 
volgens deze Teuchert nog te zeer een ‘toneelspeler’ onder de spelers. Teuchert stelt 
zich voor dat hij de unieke figuur is die zelf juist niet tot de ondoorzichtige symboli-
sche spelwereld behoort, maar dat ‘systeem’ kan doorzien alsof het van ‘glas’ is.106 Hij 
waant zich, met andere woorden, één met het Reële waar het hele systeem om draait, 
wat maakt dat hij de wereld kan beheersen. Die voorstelling van een volmaakt genot 
voorbij het symbolische wordt nog eens bevestigd door de zuster Elena, een ‘blonde 
Italiaanse schone’ met een ‘lichaam als een vers, warm brood, losjes gewikkeld in vloei-
papier’.107 Iedereen in het sanatorium wil haar bezitten, maar hij weet zich de geluk-
kige die heeft wat aan de anderen ontbreekt.

Deze imaginaire voorstelling lijkt comfortabel. Toch openbaart zich alvast een on-
heilspellend teken dat preludeert op hoe het zijn volmaakte zelfbeeld zal vergaan. 

106  vw 7, 355-356.
107  vw 7, 346.
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Wanneer Teuchert zich immers vereenzelvigt met de zuiverheid die aan anderen ont-
breekt, resulteert dat al snel in de paranoïde angstfantasie dat de hele wereld op hem 
uit is en hem dreigt te verzwelgen. Wanneer Elena hem kust ‘met haar gehele mond-
holte’, ervaart Teuchert dat alsof hij ‘samenbalde tot iets kleins in haar mond’ om er 
vervolgens in te verdwijnen.108 De enige manier om aan dit opgaan in de ander te 
ontkomen, is alsnog een symbolische identiteit te aanvaarden, die verschil introduceert 
tussen het Ik en de ander. Teuchert stelt dan ook voor om een gecultiveerd speelveld 
op te zoeken: ‘Ik wilde weg uit de verstikkende warmte en vroeg haar met mij naar 
buiten te gaan, in het park.’109 Maar op het moment dat hij een duimbreed toegeeft 
aan het symbolische, wordt hij bij monde van Elena geconfronteerd met de symboli-
sche identiteit die hij aldoor probeert te ontkennen in het verhaal, namelijk dat hij een 
fascist is. ‘Jij bent hier ook maar niet vanzelf ’, zegt Elena en ze vervolgt: ‘als je hier niet 
met een reden was, zou je hier niet zijn’.110 We zullen zien dat Teuchert zich in allerlei 
bochten moet wringen om zijn imaginaire fantasie staande te houden die eruit bestaat 
dat hij samenvalt met het Reële, en dat hij niet onderworpen is aan de symbolische 
orde. Die orde heeft hem echter allang van een symbolische identiteit voorzien. Juist 
wanneer Teuchert die identiteit afweert, wordt hij erdoor achtervolgd. 

4.9 Het verbannen taalspel van het fascisme

Elena had het Teuchert al duidelijk proberen te maken door hem op de vermolmde 
patiënt te wijzen die hij gekend moet hebben: de Führer.111 Daarbij wrijft ze hem on-
der de neus dat hij een chirurg was voor het Derde Rijk. Hij zou honderden Joden le-
vend hebben verbrand in het concentratiekamp, om een middel te ontwikkelen tegen 
brandwonden.112 Ze maant Teuchert ertoe om te erkennen dat de Führer ook voor 
hem geldt als de ideologische leidersfiguur. ‘Ja, hier is onze Führer. Hij kan zien, ho-
ren, noch spreken. Hij kan zich niet bewegen, maar hij leeft!’113 Het mag zo zijn dat de 
Führer qua fysieke gestalte weinig meer om het lijf heeft, maar als meesterbetekenaar 
leeft hij voort als het stralend middelpunt van het sanatorium, zoals blijkt uit de lofzang 
op het fascisme door Elena. Zij ziet het fascisme als de levensleer van het ‘lichaam’ dat 
zonder scrupules vecht om het eigen voortbestaan.114 Het lichaam spreekt alleen maar 
de zuivere waarheid en huichelt niet zoals de eindeloze woordenstroom waar demo-

108  vw 7, 346.
109  vw 7, 346.
110  vw 7, 346.
111  vw 7, 348.
112  vw 7, 349 en 351.
113  vw 7, 350.
114  vw 7, 348-349.
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craten zich van bedienen. Bovendien is volgens haar de vrijheid die democraten pro-
pageren maar een ‘schijnvrijheid’ die de behoefte van het lichaam miskent.115 Volgens 
Elena hebben de ‘tegenstanders’ van het fascisme geheel ten onrechte overwonnen en 
ervoor gezorgd dat de ideologie van fascisme werd verdrongen naar het gesticht en zo 
naar de periferie van de symbolische gemeenschap is verbannen.116 Maar dat er na de 
Tweede Wereldoorlog een democratisch taalspel in het centrum van de macht kwam 
te staan, betekent nog niet dat Teuchert zich straffeloos aan zijn fascistische identiteit 
kan onttrekken, zegt Elena. ‘Als jij hier niet was, dan zou je in de gevangenis zijn, of 
misschien al ter dood gebracht.  Voor de wereld moet het zijn of wij niet meer bestaan, 
net als onze patiënten. Dat weet je toch?’117

Dat uitgerekend zijn vriendin Elena, wiens liefde als de ultieme bevestiging gold 
van zijn zuiverheid, hem blijft confronteren met zijn betrokkenheid bij het fascisme, 
maakt Teuchert radeloos: het zweet breekt hem uit.118 Maar zich neerleggen bij de 
identiteit die hem vanuit de symbolische orde wordt aangereikt, kan hij voorlopig niet. 
Wanneer Elena hem zijn ‘herinneringen’ wil inblazen via een kus, weert hij alle ge-
dachten af.119 En wanneer die gedachten hem blijven achtervolgen, ondanks zijn rots-
vaste overtuiging dat hij niet aan die realiteit toebehoort, lijkt er nog maar één strate-
gie op te zitten: de buitenwereld zien als een boeman die hem van zijn zaligheid wil 
beroven. Hij wentelt zijn tekort volledig af op wat zich buiten hem afspeelt. Teuchert 
beschrijft het sanatorium plots als een ‘verstikkende’ plaats, vol ‘etterend vlees’.120 En 
hoe explicieter Elena beweert dat de Führer ook aan de werkelijkheid van Teuchert 
toebehoort (‘Het is de Führer, het is onze Führer’ en ‘Je weet wie het is, al herken je 
hem niet’121), hoe meer de Führer voor hem de betekenis krijgt van de onzuiverheid 
en het tekort waarvan hij zich distantieert:

Zijn vlees was vrijwel overal geheel weggebrand en de zwartgeblakerde huid, gerimpeld als 
eikenschors, lag vlak op zijn botten. Een rubbermasker bedekte de onderste helft van zijn ge-
zicht en zijn oogleden waren toe, over lede oogkassen.122

Het gezicht van de Führer vertoont letterlijk de ‘gebarsten’ grimas van het reële te-
kort.123 Niet minder krijgt de gespletenheid een plaats in allerlei bijfiguren, zoals de 
voortvluchtige officieren Daumler en Krantz, die het verrotte lichaam van de Führer 
hebben afgeleverd bij het sanatorium (niet toevallig precies op het moment dat Teu-

115  vw 7, 349.
116  vw 7, 349.
117  vw 7, 347.
118  vw 7, 347.
119  vw 7, 347-348.
120  vw 7, 347-348.
121  vw 7, 348-349.
122  vw 7, 348.
123  vw 7, 351.
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cherts aanstelling als chirurg begon). Daumler wordt beschreven als een zelf-loze zom-
bie die ‘uit de grond was gekropen’.124 Krantz heeft een ‘onopvallende spleet’ die zijn 
gelaat ontsierd.125 Al deze figuren dienen voor Teuchert als veruitwendigingen van het 
tekort waarvan hij imaginair ontkent dat hij er zelf door getekend wordt. Niet hijzelf 
is een gespleten subject, maar die ander is gecastreerd, en heeft hém nodig om te kun-
nen bestaan: ‘[De Führer] zou sterven zodra hij onze kliniek verliet.’126 Teuchert heeft 
geen meester nodig, want hij waant zichzelf degene die door de anderen wordt aan-
beden: Daumler en Krantz prijzen hem met ‘hoge ridderorden’.127 

Voor zolang het duurt geeft die imaginaire omkering Teuchert een ‘groots gevoel 
van vrijheid’. Hij heeft de macht over de voorstelling in het sanatorium. Samen met 
Elena ‘beschildert’ hij het naakte lichaam en voert hij voor anderen verboden ‘hande-
lingen’ uit. De symbolische autoriteit van de gestichtsgeestelijke neemt hij niet seri-
eus. In zijn ivoren toren, omgeven door niets anders dan een zuiver sneeuwlandschap, 
waant hij zich volmaakt onaantastbaar en almachtig. ‘Doorzichtig als glas’ waant hij 
zich in staat om, ‘zonder zelf te worden gezien’ door de anderen binnen het systeem 
van het sanatorium, zelf overal met zijn ‘neus bovenop’ te zitten.128 De imaginaire 
scène die hij opbouwt, maakt dat hij zich op de reële uitzonderingsplaats kan wanen. 
Het is de plaats waar anderen alleen maar om kunnen spelen in het spel dat hij met ze 
speelt. Met behulp van die paranoïde scène kan hij zijn afhankelijkheid van de Führer 
ontkennen. Wanneer de directeur tegen hem begint te verhalen over de potentie van 
de Führer, wiens ‘voortplantingsorganen’ door Elena worden verlangd, verzekert Teu-
chert hem dat het gaat om een spel van misleiding dat hij als alziend glazen oog vol-
ledig onder controle heeft: ‘Het houdt verband met een proefneming waar ik mee 
bezig ben. […] Over speelsheid.’129 Maar ook dit imaginaire spel is gedoemd om tot 
een einde te komen.

4.10 Spel van misleiding

Ook al kan Teuchert de aantrekkingskracht van de Führer dan niet meer ontkennen, 
hij verzekert zichzelf ervan dat deze leider nog altijd afhankelijk is van zíjn, Teucherts, 
genade. Dat de Führer intussen weer met één oog kan kijken en knipperen, is volledig 
op het conto te schrijven van de chirurg. Maar steeds op het moment dat Teuchert 
zich voorstelt als de drager van een zuivere wereld van glas, treedt het tekort weer op 

124  vw 7, 351.
125  vw 7, 354.
126  vw 7, 353.
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128  vw 7, 359.
129  vw 7, 355-359.
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de voorgrond: ‘Glas … alleen door glas zijn dingen waar te nemen, zo afgrijselijk dat 
niemand erover spreken kan.’130 Denkt hij net in volmaakte symbiose te verkeren met 
Elena, die voor hem de genot schenkende ander representeert, dan verdwijnt ze als een 
dief in de nacht.131 Maar waarom heeft Teuchert haar niet onder controle, wanneer hij 
de wereld heeft gevat in zijn volmaakte systeem? Om te kunnen blijven geloven dat 
zijn systeem perfect is, ondanks dat Elena hem steeds ontglipt, moet hij een paranoïde 
waan opbouwen. Hij meent te kunnen doorzien dat er tegenspelers zijn die hem van 
Elena durven te beroven en hem in zijn spel frustreren. Allereerst schrijft hij de Führer 
de potentie toe om Elena in zijn greep te krijgen: 

Ik keek naar het bed van de Führer. Hij bezat dus nog een tweede faculteit naast degene die 
ik hem teruggegeven had! En deze tweede zou hem in staat stellen te blijven op een manier 
die niemand ooit had vermoed!132 

Maar wanneer hij Elena niet terugvindt bij de Führer, meent hij een glimp van haar 
naakte benen te zien op de kamer van Krantz. Nu heeft hij nog een verdachte om in 
de gaten te houden. Teuchert ontdekt dat Krantz ‘speels’ aan het roddelen is met Elena, 
over hem. Hij zou een communist zijn! Wordt hij schaakmat gezet door de anderen? 
Wanneer hij terugkeert in de kamer van de Führer, weet hij het zeker: iemand anders 
heeft de macht gegrepen, aangezien de Führer is voorzien van ‘een nieuw verband op 
zijn onderlijf ’ en is beroofd van zijn potentie:

Ze hadden hem gecastreerd! Alleen de directeur kon dat hebben gedaan. Hoe was het hem 
gelukt dit te doen, zonder dat de hoofdzuster die mij bij mijn operaties altijd assisteerde, had 
geprotesteerd? Ik kon mij voorstellen dat de hoofdzuster geaccepteerd had dat hij mij die 
avond (welk voorwendsel hij ook mocht hebben gebruikt) had vervangen. Maar dat zij, die 
volkomen van mijn plannen op de hoogte was, deze ingreep had toegelaten, was uitgesloten. 
[…] De directeur had dit alles geregeld, hij had mij met het verhaaltje over Elena weggelokt, 
hij had de zuster vrijaf gegeven, en met een ander team de castratie ten uitvoer gebracht.133 

Een periode wist Teuchert zichzelf er nog van te overtuigen dat hij alles ‘wiskundig 
zuiver’ doorziet, terwijl hij voor de anderen onzichtbaar blijft: ‘[Krantz] zag alleen de 
lege, donkere kamer. Leegte … hij dacht dat hij een leegte zag. De kamer was bijna 
leeg, op mij na. Juist op mij na!134 Maar ondertussen raakt hij compleet verstrikt in zijn 
eigen spel dat hij om zich heen heeft opgebouwd. De Führer, Krantz, de directeur: wie 
Elena in de macht heeft, weet hij niet meer, wat meteen een ontluisterende uitwerking 
heeft op het imaginaire beeld dat hij van zichzelf heeft: de onzichtbare demiurg die al-
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les bestuurt. Wanneer Elena vervolgens ‘zwanger’ blijkt van een ontraceerbare concur-
rent, gaat de radeloze Teuchert over tot een door zijn imaginaire waan ingegeven golf 
van geweld. De ultieme bevestiging van zijn voorstelling dat hij de reële drager vormt 
van een voor hem compleet transparante, glazen werkelijkheid, vindt hij slechts in de 
vernietiging van die wereld. Hij besluit de directeur te injecteren met een gevaarlijk 
virus. Met een cocktail van dynamiet, alcohol, ether en aceton uit de kelder van het 
kasteel, laat Teuchert het hele sanatorium ontploffen, met als gevolg dat alle patiënten, 
inclusief de Führer, sterven. Na de aanslag kan Teuchert voor een moment denken dat 
hij zijn genotvolle almachtsfantasie heeft weten te herstellen: Elena zegt hem dat het 
ongeboren kind van hem is. Maar wanneer Teuchert wakker wordt in een ziekenhuis-
bed, blijkt Elena opnieuw uit het zicht verdwenen.135

4.11 Het verlies van Elena 

Om grip te krijgen op dit vreemde verhaal, is het een interessant gedachte-experiment 
om je af te vragen wat er in werkelijkheid met Teuchert is gebeurd. Bij een surrealis-
tisch verhaal als ‘Glas’, verteld vanuit het perspectief van een fictioneel hoofdpersonage 
dat bovendien in allerlei opzichten de trekken van een fantast vertoont, blijft het ui-
teraard speculeren. Onder dit voorbehoud zou ik vanuit een psychologisch perspectief 
het volgende scenario willen verdedigen. Teuchert is wel degelijk als fascist opgegroeid 
in een fascistisch universum, en nam deel aan de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog 
werd hij met andere fascisten gevangengezet in een gesticht. Ondertussen werd de fas-
cistische orde die hem vormde, verbannen naar de marges van de symbolische realiteit 
waarin het centrum door de democratie werd overgenomen. Omdat Teuchert zelf ook 
niets meer wil of kan weten van zijn fascistische identiteit, terwijl de vijandige buiten-
wereld hem geen andere symbolische identiteit gunt, valt hij terug op een imaginaire 
houding waarmee hij zijn symbolische afhankelijkheid volledig ontkent. Gebruikma-
kend van allerlei elementen uit de omgeving – zoals doktoren, zusters, een gesticht en 
een geestelijke – bouwt hij een alternatieve spiegelrealiteit op, een privéspel waarmee 
hij in de waan kan blijven dat hij de ‘doorslaggevende betekenis’ kan bepalen. Dat hij 
Elena heeft, vormt de bevestiging dat hij over dat genot beschikt. Dat die voorstelling 
moeilijk vol te houden is, omdat de wereld hem voortdurend tegenspreekt, maakt dat 
hij genoodzaakt is om een paranoïde spel van misleiding in het leven te roepen. Ele-
na ontglipt hem voortdurend, maar dat, houdt hij zichzelf voor, is onderdeel van het 
spel dat hij doorziet. Toch blijkt ook die voorstelling op den duur onhoudbaar in de 
nieuwe werkelijkheid. Steeds weer opnieuw geeft men hem te kennen geeft dat hij 
niet degene is die beschikt over de betekenis van de wereld, en dat hij allereerst zijn 
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fascistische identiteit op zich moet nemen en schuld moet bekennen om toegelaten 
te worden tot de nieuwe symbolische realiteit. En dat is precies wat nog een keer ge-
beurt, wanneer hij moegestreden wakker wordt in een ziekenhuisbed en wordt toe-
gesproken door de geestelijke:

Zij [Elena] is weg en het zou niet goed voor je wezen te weten waar zij gebleven is. Zij was 
een stuk van je verleden, ja, datzelfde verleden (hij stond op en strekte zijn vinger dreigend 
naar mij uit) van datzelfde verleden, dat jij altijd vergeet! Jij vergeet dat je tweehonderd joden 
levend hebt verbrand, om een middel tegen brandwonden te vinden! Je vergeet dat jijzelf een 
der vurigste aanhangers van de Führer bent geweest! Maar wij weten het en wij hebben het 
nooit vergeten!136 […] ‘Neem je in acht […] vergeet het niet weer en vergeet vooral niet dat 
wij het weten. Dat kan niets te betekenen hebben, maar, als het erop aan komt … misschien 
… toch wel weer iets.’137 

De geestelijke functioneert als een symbolische autoriteit die hem klip en klaar te ken-
nen geeft: het mag zo zijn dat het symbolische geheugen ‘niets te betekenen’ heeft daar 
het een potpourri van virtuele herinneringen behelst, maar het symbolische is ‘toch 
wel weer iets’, want het vormt de identiteit, het geweten, introduceert spelregels die 
samenleven mogelijk maken, en verhindert dat men blijft hangen in een destructieve 
spiegelhouding. Eindelijk accepteert Teuchert dat het ‘zo ver niet had mogen gaan.’138 
En die Bejahung van het symbolische gaat gepaard met een fantasmatische scène waar-
in wordt bevestigd dat hij zijn imaginaire voorstelling verliest, de voorstelling namelijk 
dat hij samenvalt met de betekenis (gesymboliseerd door Elena). 

De geestelijke vertelt dat Elena zich in de Spaanse stad Sevilla bevindt, en brengt 
Teuchert tot aan de Zwitserse grens.  Vervolgens onderneemt de hoofdpersoon een 
nachtmerrieachtige, want in vertelde tijd overdreven verdicht beschreven reis via het 
Italiaanse Genua naar Spanje: hij redt zich uit een zinkend schip, glipt langs de dou-
anes en komt aan bij een klooster in Sevilla. En uitgerekend op het moment dat hij 
voet aan wal zet in fascistisch Spanje (lees: op het punt staat zijn fascistische identiteit 
te aanvaarden), transformeert Elena in het sublieme object dat hem wordt ontnomen. 
Zij is non geworden in een zwaarbewaakt klooster. Hij kan haar alleen nog zien als een 
schim die schuilgaat achter ‘zwart ijzergaas’. De nonnen, die opnieuw functioneren als 
vertegenwoordigers van de symbolische autoriteit, bevestigen dat ze zwanger is, maar 
voegen eraan toe dat het niet meer aan Teuchert is om te beslissen over de vraag wie 
het kind toebehoort. Want dat is iets waarover in de symbolische orde wordt beslist. 
‘Oneindig vele zijn de vaders van het nameloze, […] als het niet geschreven staat, zal 
het geschreven worden.’ Zelfs het kind behoort volgens de moeder-overste toe aan de 
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Führer (‘Dat wisten wij, dat hebben we altijd al geweten’).139 Het is op dat moment 
dat Teuchert zijn radeloze moment van het ‘che vuoi’ beleeft: 

Ik werd daarop bevangen door wanhoop dat deze hele geschiedenis van de Führer nooit een 
eind zou nemen, altijd weer opnieuw zou beginnen, dat niemand ter wereld er in ernst een 
eind aan wilde maken, niemand, niemand; als hij niet dood was, leefde hij en als hij gestor-
ven was zou hij zich hebben voortgeplant en daarom vroeg ik: ‘Als u weet dat het kind van de 
Führer is, wat bent u dan van plan ermee te beginnen?’140 

Eigen aan de symbolische orde is dat deze geen definitieve antwoorden biedt, maar 
een raadselachtig spel is waarin om de betekenis wordt onderhandeld en gestreden. 
Op de vraag van Teuchert antwoorden de nonnen dan ook: ‘dat weten wij nog niet’.141 
Dat hij zich heeft over te geven aan een virtuele spelorde waarmee de betekenis zoek-
raakt, biedt ook een mogelijke verklaring voor het bizarre einde van het verhaal; dit 
bestaat eruit dat een gebrekkig spelend orgel het slotakkoord van Bachs Mattheus-
passie inzet.142 Volgens Lacan en Žižek (met een verwijzing naar de interpretatie van 
het passiespel door de socioloog Hans Blumenberg) thematiseert dit stuk, dat ieder-
een kent van de beroemde woorden ‘Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’, niet 
de verbondenheid met een volle, omnipotente God, maar het overgeleverd zijn aan 
een religieus theater waarvan de ‘geheime kern’ ons steeds weer ontglipt, omdat ook 
God er niet over beschikt (en dus gecastreerd is). De Mattheuspassie verbeeldt, met 
andere woorden, bij uitstek het symbolische tekort.143 In ‘Glas’ wordt het orgelspel 
dan ook expliciet ‘zeer gebrekkig’ en zelfs ‘zeer slecht’ uitgevoerd door een broeder 
van het klooster.144 

Het orgeltje waarop de broeder zo gebrekkig speelde, was zeer bouwvallig. Het voetklavier 
was bijna geheel door touwtjes met lussen eraan vervangen, allerlei soort touwtjes: wit sisal-
touw, grijs koord, gekleurd lint zoals om geschenkplaten wordt gewikkeld, touw uit elkaar 
gedraaid, cellofaan. Ook waren vele orgelpijpen verdwenen en vervangen door buizen die in 
het donker niet glansden en bijna niet waren te zien. Maar zij waren te horen, afgrijselijk vals, 
als het trompetten van een olifant.145

Teuchert merkt dat de broeder niet in staat is om een religieuze harmonie te suggere-
ren in zijn spel: ‘met zijn rug bewoog de broeder heftig op de maat van wat hij spelen 

139  vw 7, 370-371.
140  vw 7, 371. Cursivering van Willem Frederik Hermans.
141  vw 7, 371.
142  vw 7, 369-371.
143  Vgl. Lacan 1986, 115; Žižek 2008c, ci, n. 75 (‘According to Hans Blumenberg’s outstanding reading, this 
impotence of the suffering God is the secret core of Bach’s St. Matthew Passion’) en Blumenberg 1988.
144  vw 7, 370-371.
145  vw 7, 372.
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wilde, niet van wat hij speelde’.146 Deze apotheose doet natuurlijk sterk denken aan 
de oude man uit ‘Het behouden huis’, die gesticuleerde als een octopus die een orgel 
bespeelt: ‘Woest schopte hij in het voetklavier, zijn benen verwarden zich in de touw-
tjes, maar hij speelde verder, hoewel vele orgelpijpen niet meer tot zwijgen waren te 
brengen en steeds door bleven fluiten.’147 De symbolische capitulatie is compleet wan-
neer Teuchert de fascist Daumler herkent in de tronie van de broeder. Hiermee komt 
het verhaal ten einde. Misschien komt Teuchert goed weg en is hij werkelijk overge-
bracht naar Spanje, dat onder generaal Franco nog tot 1975 een ideologisch discours 
voerde van een fascistisch Nationaal Katholicisme. Maar hoe vreemd dat misschien 
ook klinkt, zelfs op die manier is Teuchert door de verteller teruggezet in een taalspel 
dat steunt op niets dan een orakelachtig element, waamee het tekort in het spel blijft. 
In de plaats van een moralisme dat het fascisme afwijst, heeft de schrijver met dit ver-
haal het tekort middenin de fascistische realiteit blootgelegd. Hij heeft dusdoende de 
imaginaire voorstelling van volheid die met dit regime gepaard gaat, ten onder laten 
gaan aan de eigen hybris van die fantasie.

4.12 Gedramatiseerde spelkritiek

‘Ethisch nihilisme’, zo luidde het oordeel van interpreten als Mulisch (‘bestiale des-
tructie’) en Raat (‘het recht van de sterkste’) over deze verhalen uit de bundel Paranoia. 
Nu spreekt er inderdaad een bepaalde vorm van ethisch nihilisme uit verhalen als ‘Het 
behouden huis’ en ‘Glas’, althans wanneer daarmee het modernistische uitgangspunt 
wordt bedoeld dat geen enkel ideologisch of ethisch ‘systeem’ vastligt in een essentie. 
Dat hoeft echter nog geen ethisch relativisme te betekenen en een vrijbrief voor chaos 
en geweld te verschaffen. Ik denk dat het contrast tussen ‘Preambule’ en de verhalen 
juist laat zien dat de verteller de personages (en lezers) tot een gemeenschappelijke 
orde beweegt, zij het een spelorde, die nooit definitief wordt en waarbinnen de laatste 
waarheid een verlangen moet blijven. 

Omdat zo’n spelsysteem het individu verhindert om zich definitief vast te klampen 
aan iets wat het als een ultieme waarheid beschouwt – wat leidt tot een gevaarlijk spel 
van waanzin en geweld –, zet de verteller de personages neer in een verhaal dat hen in 
zo’n spel gevangen zet. Eerst houdt hij hun de mogelijkheid voor dat ze inderdaad iets es-
sentieels te pakken hebben, om ze daarna te confronteren met een raadselachtig element 
uit dat spel (het spel als dat van een octopus of een orgel). Dat element weet hen altijd 
te grijpen als een afschrikwekkende belofte en maakt hun volmaaktheidfantasie vroeg of 
laat onklaar. Ze worden gedwongen tot een geloof in de orde van het symbolische spel.

146  vw 7, 372.
147  vw 7, 373.
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Men kan deze literaire procedure ontluisterend vinden, maar het is de vraag of dat 
een juiste interpretatie is. In feite vertolkt de verteller van ‘Preambule’ vrijwel dezelfde 
ideologiekritische strategie als die van een moderne intellectueel à la Žižek. Ook die 
stelt dat niemand zich kan ontdoen van de schijn door zich te beroepen op een es-
sentie. Ook hij acht het noodzakelijk om het ‘artificiële’ en ‘contingente’ spelelement 
in onze symbolische werkelijkheid zichtbaar te maken en in het spel te houden, juist 
wanneer men dreigt te gaan geloven dat een gevestigde orde eeuwigheidswaarde heeft 
en bijgevolg alle tekort ‘onzichtbaar’ maakt.148 In het volgende hoofdstuk wil ik laten 
zien dat deze spelethiek ook kan worden gevonden in een beroemde roman als Ik heb 
altijd gelijk, een werk dat met allerlei draden verbonden is aan Hermans’ persoonlijk-
heid en de politiek. De titel van deze roman werd het symbool voor Hermans’ rück-
sichtsloze nihilisme. Het is opnieuw de vraag of dat beeld terecht is.

148  Žižek 1993, 2.



5 De opstand van de homo ludens
Ik heb altijd gelijk/‘Achter borden verboden toegang’

De speler zet het stuk en hem zet God. Maar welke god weeft achter 
God de plot van stof en droom en tijdsverloop en smart?1

Jorge Luis Borges

5.1 Een beruchte roman

Veel meer nog dan de verhalen van Paranoia, gebruikten critici Hermans’ titel Ik heb 
altijd gelijk (1951) als illustratie van diens spelbrekerspolitiek. De roman werd veroor-
deeld als vuurgevaarlijke materie in een maatschappij die nog maar net herstellende 
was van de Tweede Wereldoorlog, en in het reine probeerde te komen met het verlies 
aan autoriteit in de periode dat afstand moest worden gedaan van de kolonie Neder-
lands-Indië. Hermans leek de gezagscrisis aan te grijpen om alle spelregels ongeldig te 
verklaren en de macht bij het individu te leggen. Jaren na de eerste verschijning sprak 
Rudy Kousbroek nog schande van de boodschap vervat in de titel. Met de vier woor-
den was volgens Kousbroek de kwalijke ‘drijfveer’ van Hermans’ schrijverschap bloot 
komen te liggen: het volledige gelijk naar zich toe willen trekken, ook wanneer dat 
ten koste ging van de verstandhouding met anderen.2

Nu viel deze kritiek van Kousbroek te verwachten. Na een lange vriendschap raak-
te hij tijdens de Weinreb-affaire met Hermans gebrouilleerd.3 Maar Kousbroek was 
zeker niet de enige die tot zo’n negatief oordeel kwam. Al bij het verschijnen vond 
men Ik heb altijd gelijk geen roman, geen kunstwerk, maar een opruiende ‘brochu-
re’, een eendimensionale ‘tendensroman’, die louter een vulgair nihilisme verkoopt.4 

1 Borges 1995, 77.
2 Kousbroek 1990, 132.
3 Zie de opmerking van Otterspeer 2015, 317 en hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 6 in de biografie.
4 Vgl. commentaar van de editeurs in vw 2, 666; 657-688 en commentaar vw 2, 667-669; C.J.E. Dinaux, 
‘De acacia’s van Hermans schreiden vergeefs. Het woord is aan de wrok’. In: Haarlems Dagblad, 2 februari 1952; 
[Anoniem], ‘Het is maar niks met pa en moe. Hermans heeft het kleinste gelijk. Boek dat reclame niet verdient’. 
In: Elseviers Weekblad, 22 december 1951. [Anoniem], ‘Roman van W.F. Hermans: “Ik heb altijd gelijk”. Mislukte 
confrontatie met Nederlands nood’. In: Trouw, 15 januari 1952.
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Gomperts nam de roman als aanleiding om de ‘Blaman-Hermans-Van het Reve-lijn’ 
te trekken in de toenmalige literatuur. Hij zag een drietal auteurs aan het werk die 
eropuit leken om alle ‘mooie-dingen-in-het-leven’ cynisch te ‘ontluisteren’.5 Adriaan 
Morriën verwerkte de titel in zijn schotschrift gericht tegen Hermans: De gruwelkamer 
van W.F. Hermans of waarom ik altijd gelijk moet hebben (1955). Hierin bestempelde hij 
Hermans als een ‘fascistische desperado’ wiens nihilistische gelijk als totalitair moest 
worden beoordeeld: ‘Zolang wij nog niet in de gruwelkamer van W.F. Hermans leven 
zullen wij “de mens” verdedigen en Hermans’ methode van ontmaskeren laten voor 
wat zij is: een terreurmethode.’6 

Het moet gezegd: de kritiek was niet zonder aanleiding. Hermans liet zijn hoofd-
personage Lodewijk Stegman aanstootgevende uitspraken doen. Het beruchtst is die 
over de katholieken: ‘De katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onder-
kruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien er op los! Die planten 
zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen.’7 Vlak voor de publicatie van het frag-
ment van Ik heb altijd gelijk waarin deze passage voorkwam, in het literaire tijdschrift 
Podium (juni 1951), voorspelde Hermans’ toenmalige uitgever Geert van Oorschot 
al dat het werk zou inslaan als een ‘harde kei in de Nederlandse fatsoensvijver’.8 Die 
voorspelling kwam uit. Het bleef niet bij afwijzende recensies, maar het kwam zelfs tot 
een rechtszaak. Toen hoofdredacteur Joop Lücker van de Volkskrant, destijds een dag-
blad van uitgesproken katholieke signatuur (‘Dagblad voor Katholiek Nederland’), de 
passage onder ogen kreeg, besloot hij de autoriteiten op te roepen om deze ‘ziekelijke 
uitwas van de vrijheid van het woord’ te bestraffen.9 Lückers oproep kreeg gehoor. 
Het Openbaar Ministerie ging over tot vervolging. Hermans werd gehoord tijdens 
het vooronderzoek. Hij verzekerde dat hij niet de bedoeling had om ‘katholieken te 
beledigen’, maar het om besloot desondanks over te gaan tot vervolging.10 Hermans 
verweerde zich tijdens het strafproces door te zeggen dat de intentie van de schrijver 
niet opgemaakt kan worden uit ‘drie uit hun verband gerukte zinnen’ van een perso-
nage, en dat, wanneer er geen ‘strafbare streken of goddeloze woorden’ mogen worden 
beschreven, élk literair meesterwerk wel aangeklaagd kan worden.11

Hermans werd vrijgesproken, maar het is de vraag of dit veel veranderde aan het 
immorele beeld van Ik heb altijd gelijk en zijn schrijver. In de neerlandistiek werd deze 
vrijspraak, samen met die van Gerard Reve in het Ezelproces (1966-1967), uitgelegd 
als de ultieme bevestiging van de autonome status van de literatuur in de Nederlandse 

5  Gomperts 1955.
6  Morriën 1955, 44.
7  vw 2, 33. 
8  Vgl. commentaar vw 2, 661; Geert van Oorschot aan Hermans, 17 juni 1951 in: Hermans 2004, 43.
9  Vgl. commentaar vw 2, 661 en Anoniem, ‘Ten geleide’. In: de Volkskrant, 23 juni 1951.
10  vw 16, 265.
11  vw 16, 265.
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samenleving.12 Vaessens kwalificeerde Hermans’ beroep op de autonomie van het li-
teraire werk als een modernistische vlucht voor het nemen van de verantwoordelijk-
heid.13 Hoe terecht die gedachte eventueel mag zijn, wat opvalt, is dat Vaessens noch 
andere neerlandici de roman op zijn ideologische en ethische gehalte lezen. Is de ideo-
logische boodschap van de roman wel zo antimaatschappelijk en onethisch als door-
gaans wordt aangenomen?

Wie naar Hermans’ reactie op de zaak kijkt, kan vraagtekens zetten bij het beeld van 
een antimaatschappelijke schrijver die een antidemocratische roman heeft geschreven 
en weigert daarover verantwoording af te leggen.14 Hermans deed wel degelijk een 
boekje open over hoe we de roman moeten lezen. Hij beriep zich niet gemakkelijk 
op de autonomieopvatting dat het literaire product geheel losstaat van de maker: ‘de 
door mijn romanpersonage gebruikte woorden zijn hem door mij ingefluisterd’.15 En 
hij gaf de lezer een leeswijzer mee door zijn uitgever op de stofomslag te laten zetten 
dat het boek geen claim legt op het gelijk, maar zich keert tegen ‘katholieken en com-
munisten en verder allen die menen “altijd gelijk” te hebben’.16 Geprikkeld door de 
rechtszaak gaf hij nog meer prijs over de boodschap van de roman. Dat deed hij in het 
essay ‘Polemisch mengelwerk’, voor het eerst gepubliceerd in het maart-aprilnummer 
van Podium (1952) en later opgenomen in Mandarijnen op zwavelzuur.17 Nu is de lezer 
niet verplicht om het woord van de auteur voor zoete koek te slikken, maar Hermans 
gaf een intrigerende wegwijzer die we kunnen volgen in de zoektocht naar de ‘ideolo-
gie van de tekst’ (ofwel de impliciete auteur).18 Zijn literaire gelijk was misschien toch 
niet absolutistisch van aard, maar, zoals Hermans dat zelf eens verwoordde, ‘democra-
tischer’ dan de toenmalige democratie geneigd was te accepteren.19

12  Zie: Vaessens 2006, Vaessens 2009, Smulders 2009 en Rock, Franssen en Essink 2013, 56-57. Zie ook de 
kritische bespreking van deze voorstelling: Ham 2015, 12 en 257-261. Over het Ezelproces: Beekman & Grüt-
temeier 2005. 
13  Zie: Vaessens 2006, 7-9 en Vaessens 2009, 88.
14  Ham 2015, 260.
15  vw 16, 265.
16  vw 2, commentaar op p. 664.
17  vw 16.
18  De betekenis van het werk is evengoed afhankelijk van de tekst zelf en de lezer die de tekst percipieert. 
Ook kan de schrijver betekenissen in de tekst hebben gelegd waarvan hij zichzelf niet bewust was.  Vandaar dat 
de literatuurwetenschap sprak van de ‘intentional fallacy’: de fout om te denken dat uitspraken van de auteur 
en de biografie van de auteur (‘biografisme’) allesbepalend zijn voor de duiding van een literair werk. Zie voor 
de notie van ‘intentional fallacy’: Wimsatt en Beardsley 1965. Ook (post)structuralistische denkers kwamen met 
het idee dat de auteur nooit het alleenrecht kan hebben over de betekenis van de roman, maar dat betekenis 
geproduceerd werd door de taal en door de manier waarop de lezers met die taal omgingen.  Voor deze bewe-
ging van schrijver naar het discours en de perceptie van de lezer zijn Barthes en Foucault natuurlijk belangrijke 
referentiepunten: zie de tekst ‘De dood van de auteur’, in: Barthes 2004, 113-122 en Foucault 2001. Zie over 
de impliciete auteur als ‘ideologie van de tekst’: Rovers 2012, 23.
19  Sleutelaar, Verhagen & Vaandrager 1963, sn 59.
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5.2 ‘Polemisch mengelwerk’

In ‘Polemisch mengelwerk’ laat Hermans er geen misverstand over bestaan: hoofdper-
soon Lodewijk Stegman mag niet zonder meer worden gezien als een positief rolmo-
del. Hij is geen voorbeeld, maar doet eerder dienst als een antipathiek romanpersonage. 
Lodewijk denkt reële betekenisvolheid te vinden door zich af te keren van de leugen-
achtige symbolische orde van zijn land, en louter nog de zuivere waarheid te spreken. 
Maar Hermans maakt ook duidelijk dat hij Lodewijks ‘onbedwingbare neiging uiting 
te geven aan wat hij als waar ziet’ niet zonder meer steunt. In ‘Polemisch mengelwerk’ 
spreekt hij afkeurend van een ‘roekeloze’ vorm van ‘waarheidsliefde’, die gedoemd is 
om elk ‘zinvol’ verband tot ‘explosie’ te brengen.  Vandaar dat de roman Stegman een 
bijzondere vorm van ‘catharsis’ (‘reiniging’) laat ondergaan. Die term, bekend gewor-
den door Aristoteles’ leer van de tragedie, behelst van oudsher de loutering van de toe-
schouwer. Die voltrekt zich wanneer het personage de realiteit onder ogen ziet dat hij 
hoogmoedig is geweest en zijn handelen op drijfzand was gebaseerd. Hermans geeft 
een moderne draai aan dit begrip. Het is niet de waarheid die Lodewijk onder ogen 
komt, maar de ‘absolute leugen’, waarvoor het personage Key symbool staat. De lou-
tering geschiedt wanneer Lodewijk ‘concessies’ doet aan het spel der maatschappij en 
zich neerlegt bij de gangbare leugens.20

Hermans’ eigen interpretatie maakt een aantal interpretatieve opties minder aanne-
melijk. Onder verwijzing naar schrijvers als Rousseau en Multatuli had Hermans zijn 
hoofdpersonage ook kunnen verantwoorden door diens waarheidszin voor te stellen 
als een bijzondere vorm van ethiek (zoals filosofen Jean Starobinski en Charles Taylor 
spraken van een ‘ethiek van de authenticiteit’ die vrij baan geeft aan de verdrongen 
stem van de natuur21). Maar dat deed hij nadrukkelijk niet. Het verhaal is zelfs geen 
lofzang op de waarheid van de perversie zoals bij poètes maudits als Baudelaire en Lau-
tréamont.22 Hermans benadrukte namelijk dat Ik heb altijd gelijk geen ‘psychologische 
roman’ is waarin een ‘psychopathologisch’ geval wordt beschreven.23 Niettemin zullen 
we zien dat er onmiskenbaar een psychologische component aanwezig is in de roman. 
Hermans wilde vooral zeggen dat de romanschrijver geen halfbakken wetenschapper 
is, geen ‘amateurpsycholoog’, maar doelbewust bouwt aan een ‘pseudo-psychologisch 
systeem’, dat mogelijkerwijs overeenkomsten met onze dagelijkse werkelijkheid ver-
toont, juist omdat daarin ‘haast evenveel bestaanbaar is als in de fantasie’.24 Bovendien 
waarschuwde hij ervoor zijn hoofdpersoon weg te zetten als een gek. Lodewijk gaf 

20  vw 16, 147.
21  Zie over het ‘ethos van de authenticiteit’ bij Starobinski, Taylor, Rousseau en Multatuli: Pieterse 2008, 85-
91.  Vgl. Starobinski 1988 en Taylor 2002. 
22  Vgl. Praat 2014, 22 en Buuren 2000. 
23  vw 16, 145 en Anoniem 1951. 
24  vw 16, 145.
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namelijk gevolg aan een waarheidsdrang die algemeen wordt gewaardeerd, maar in het 
sociale en politieke verkeer praktisch onwerkbaar is, en die vervangen dient te wor-
den door de leugen.25

Maar betekent dit nu dat Hermans’ roman het andere uiterste voorstaat en zegt dat 
wij ons met Lodewijk moeten bekeren tot de waarden en normen van de gevestigde 
orde, zoals kan blijken uit de slotpassage die wel is gekenschetst als ‘onthutsend con-
formistisch’?26 Dat lijkt mij nu ook weer niet het geval. De impliciete auteur is naar 
mijn idee een speler, die zich zowel verzet tegen de pool van de perversie als die van 
het conformisme, maar ze daarvoor allebei nodig heeft. In het spel met beide polen 
ligt volgens mij de ideologiekritiek en ethiek van dit werk besloten. Dat wil ik laten 
zien aan de hand van de nu volgende romaninterpretatie.

5.3 Ik heb altijd gelijk: plot

Het verhaal Ik heb altijd gelijk begint met de terugkeer van soldaat Lodewijk Stegman 
uit Nederlands-Indië, na wat later eufemistisch de Nederlandse geschiedenis inging 
als de ‘politionele acties’ in 1948-1949. Het waren gewelddadige operaties om het Ne-
derlandse gezag, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was overgenomen door de Japan-
ners, te herstellen. Uiteindelijk besliste de internationale gemeenschap dat Nederland 
de kolonie moest overdragen aan de nationalistische onafhankelijkheidsstrijders Soe-
karno en Hatta, die soevereiniteit claimden voor de Republiek Indonesië. Nederland 
zette de dekolonisatie in. De troepen werden teruggehaald en de teruggekeerde sol-
daten moesten leren leven met het besef een nutteloze en oneervolle strijd te hebben 
geleverd.27 

Stegman raakte zelfs al tijdens zijn verblijf als militair in Indië gedesillusioneerd. Hij 
werd gesnapt in een doldrieste poging om over te lopen naar de onafhankelijkheids-
strijders (in de verwachting in hun gelederen gemakkelijker carrière te kunnen ma-
ken). Het lukte hem ternauwernood zijn Nederlandse superieuren ervan te overtui-
gen dat hij slechts op handeldrijven uit was, anders was hij van hoogverraad beschul-
digd. Zijn uitvlucht kon echter niet voorkomen dat hij zijn rang van luitenant moest 
inleveren. Eenmaal terug in Nederland moet hij weer helemaal onderaan de maat-
schappelijke ladder beginnen. Nog aan boord van het dekolonisatieschip Alraune, dat 
ter inspectie door de douane bij de ingang van het Noordzeekanaal voor anker ligt, 
blijkt de alarmerende situatie waarin Lodewijk zich bevindt. Zijn tirades richten zich 
op alles en iedereen, onder wie de katholieken. Zijn provocaties vormen de aanleiding 

25  vw 16, 147.
26  Ham 2015, 277.
27  Zie voor een overzichtelijke bespreking van de ‘Indonesische kwestie’: Kennedy 1995, 69-73. 
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van een massaal gevecht onder de bemanning. In dat gevecht worden twee douaniers 
in zee gegooid, van wie er één overlijdt. Stegman weet de politie te ontlopen en aan 
wal te komen. Daar komt hij echter nauwelijks tot bezinning. Hij besluit mee te wer-
ken aan de oprichting van een radicale politieke partij. De opkomst en ondergang van 
de partij vormt de belangrijkste verhaallijn in de roman, die in twee delen uiteen valt. 

In het eerste deel, getiteld ‘De wieg der revolutie’, volgt de lezer de amateuristische 
oprichting van de Nederlandse Europese Eenheidspartij (neep28) door de vijf leden 
van het eerste uur: Lodewijk Stegman en zijn dienstkameraad Nico Kervezee, Steg-
mans vriendin Gertie Riemers, haar broer Alwin, en de zakenman en drukker Sjouke 
G. Key. Zij bepalen de programmapunten, en komen overeen het benodigde geld bij 
elkaar te krijgen door het organiseren van een illegale voetbaltoto. In het tweede deel, 
getiteld ‘De revolutie in de aanval’, organiseren de oprichters een ledenwervingsbij-
eenkomst.  Voorman Stegman moet het partijprogramma uit de doeken doen, met als 
belangrijkste programmapunt de totale afschaffing van Nederland als soevereine na-
tiestaat. Zonder koloniale macht is Nederland volgens hem de risee van de wereld, 
zeker in vergelijking met de grootmachten. Het is daarom efficiënter om compleet op 
te gaan in een groot Europa. De Nederlandse cultuur kan maar beter helemaal opge-
heven worden, want zij kent niets dan woningnood, een verzuilde hokjesgeest en een 
kleinburgerlijke opvoedingsmoraal. Dat Lodewijk niet openstaat voor andere opinies, 
blijkt wel uit zijn mantra: ‘Ik heb altijd gelijk’.29 

Behalve deze verhaallijn weefde Hermans een parallelle verhaallijn door de roman, 
die gekenschetst kan worden als psychologisch en surreëel van aard, en die voortdu-
rend inbreekt in de overwegend realistische vertelling.30 Opborrelende fantasieën her-
inneren Lodewijk aan de verlangens die hij koesterde als soldaat in Nederlands-Indië, 
en de jaloezie die hij ervoer jegens zijn vroeg gestorven zus Debora, de lieveling van 
vader en moeder Stegman. Debora pleegde zelfmoord samen met Leendert Middel-
bos, haar neef en hoofdinspecteur van de politie. Dit psychologische zustermotief, dat 
onmiskenbaar refereert aan de geschiedenis met Hermans’ zus Corry en neef Pieter 
Blind, speelt een belangrijke rol in het verhaal.31 Dat de roman het spanningsveld tus-
sen psyche en autoriteit beschrijft, kwam ook al naar voren in de werktitel die Her-

28  Aanvankelijk noemen de oprichters waaronder Stegman de partij de Europese Eenheidspartij, die ze later 
veranderen in de Nederlandse Europese Eenheids-Partij. Zie: vw 2, 183. 
29  Expliciet vinden we de zin ‘ik heb altijd gelijk’ twee keer terug in de roman: vw 2, 87 en 148. Maar er 
wordt ook op gevarieerd in verschillende vormen. Zie over het zich herhalende motief van het gelijk: Bersma 
1972.
30  Hermans benadrukte dat hij Lodewijk geen ‘psychopathologisch alibi’ had willen geven en dat de roman 
in de eerste plaats als een ‘anti-politieke ideeënroman’ moet worden geduid. Zie: Anoniem 1951. Dat neemt 
niet weg dat het psychologische motief duidelijk aanwezig was voor de recensenten, bijvoorbeeld door Alfred 
Kosmann, ‘Hermans’ “Ik heb altijd gelijk” als hartstochtelijke lijkrede’. In: Het Vrije Volk, 7 januari 1952. Zie te-
vens het commentaar over de receptie en interpretatie van Ik heb altijd gelijk: vw 2, 666-677.
31  Otterspeer 2013, 220-221.
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mans in gedachten hield tijdens het schrijven: Zuster en Superego.32 Wat de impliciete 
auteur in de roman op het spel zet lijkt dan ook gezocht te moeten worden in de wis-
selwerking tussen het realistisch-politieke verhaal en de psychologische schaduwzijde 
die voortdurend de kop opsteekt.

5.4 Op de rand van buitenspel

Het mag onderhand een constante heten voor de opening van de Hermansiaanse ver-
haalwereld: net als in ‘Het behouden huis’ en ‘Glas’ treft de lezer van Ik heb altijd gelijk 
meteen een hoofdpersoon wiens situatie ertoe leidt dat hij zich verwijdert van zijn 
symbolische identiteit. Nederland is niets dan ‘een diepe put’, denkt Stegman, die zich 
op dat moment nog aan boord van het schip bevindt. Het is dat hij verplicht aan wal 
moet, want het liefst zou hij voor altijd op de open zee blijven ronddobberen, ‘los van 
familie en vaderland’, zoals terecht is opgemerkt.33 Hij vraagt de kapitein of hij mee 
mag varen naar de volgende bestemming, Zuid-Afrika, maar krijgt nul op rekest: ‘No, 
no, no, no, no, no, no!’ – ‘Impossible!’ Uit de manier waarop Lodewijk deze afwijzing 
ondergaat, blijkt al hoezeer hij zich dissocieert van élke symbolische autoriteit. Wan-
neer de deur van de hut van de kapitein met een klap achter hem dichtvalt, beleeft 
Lodewijk dat alsof hij geweerd wordt door een ‘hermetische afgeslotenheid’.34 Deze 
voorstelling voorspelt de afwerende manier waarop hij zich tot die andere autoriteit 
verhoudt: het vaderland. In zijn fantasiewereld ziet Lodewijk Nederland als een ‘mon-
sterlijke oorwurm’ die hem met zijn scharen letterlijk en figuurlijk castreert door hem 
zijn ware Zelf te ontnemen. Wanneer het schip ‘binnen de pieren’ vaart, die dichtslaan 
‘als de kaken van een oorwurm’, betekent dat voor Lodewijk dat hij zich laat vangen 
door een symbolische orde die hem niets te bieden heeft. Het is namelijk de orde van 
een failliet vaderland, geplaagd door economische malaise en een gebrek aan perspec-
tief, zeker voor iemand als hij, die nota bene op aanraden van zijn vader Indologie ging 
studeren om zijn land te dienen in de kolonie.35 Nu de kolonie is opgegeven, heeft Lo-
dewijk het idee dat zijn symbolische plaats in die samenleving verspeeld is. Was hij maar 
geen Nederlander en kon hij zich maar ontkoppelen van het collectieve geheugen dat 
Holland heet. Dan viel er ‘niets’ meer om over te denken, laat staan om zich over op 
te winden. Maar helaas, hij was in de wereld geworpen als een verbrokkeld lichaam 
dat er niet aan ontkwam een Ik te ontlenen aan het land waarin hij werd geboren.

32  Dit blijkt uit een brief van Hermans aan de Commissie voor Subsidie aan behoeftige Letterkundigen van 
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 7 februari 1949, bewaard in het archief-Hermans 
van het Letterkundig Museum, Den Haag. Zie het commentaar: vw 2, 657.
33  Ham 2015, 251.
34  vw 2, 12.
35  vw 2, 29-30.
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De wereld is tjokvol en voor ons is er geen plaats. Of … voor anderen wel, maar niet voor 
mij. Ik weet wat ik niet wil, alles wil ik niet, maar wat wil ik wèl? Niets, niets … het hart 
slaat, het bloed stroomt, de borstkast ademt, het is negenentwintig jaar geleden begonnen, 
zonder dat ik erom had gevraagd … want ik was nog niet ik, ik dat zich afvraagt waarvoor 
het zijn lichaam bezit, alsof het lichaam niet ‘ik’ was, alsof ‘ik’ iets met dat lichaam zal doen.36

De enige manier om als subject te ontkomen aan de symbolische identiteit, is terug 
te vallen op een imaginaire waan, waarin hij zichzelf kan voorstellen als dat sublieme 
– Reële – object, waarnaar het verlangen van de hele wereld uitgaat, waaromheen het 
universum zich ‘sluit’. En inderdaad, wanneer Lodewijk zich afzondert op het toilet 
van de boot, krijgt zijn wereld als vanzelf de fantasmatische gedaante toegeschreven 
van een moederfiguur waarin hij compleet opgaat. ‘Ik, als in een grote moeder, ver-
borgen in dit schip.’37 Hij beschrijft zichzelf als de ‘as’ in de ‘naaf ’ van een machinaal 
klokwerk waarvan alles perfect in elkaar grijpt. Maar, en dat blijft het probleem, ook 
deze imaginaire variant van een in zichzelf gesloten baarmoederlijke wereld, verschaft 
hem geen blijvend genot. De utopie wordt steeds opnieuw verstoord door de erva-
ring dat de buitenwereld zich onafhankelijk van hem beweegt, en dat er tekort ont-
staat door het verschil tussen hem en de wereld.

Hoe misselijk moet ik toen niet zijn geweest, daar in de donkere natte duisternis, schomme-
lend in kussens van water, als in het midden van een enorme blaar. Zij heeft zich niet aan mij 
gestoord, al heb ik haar geschopt. Zij leefde verder, zij liep trap op, trap af, zij ging boodschap-
pen doen, zij bukte zich om iets op te rapen en keerde mij ondersteboven, zij draaide zich 
’s nachts om in haar slaap en ook ik draaide, als een as in zijn naaf. Een verdronkene, ineen-
gekropen van angst, negen maanden lang. Uur in uur uit heb ik het gebons van haar machi-
nekamer gehoord, het circuleren van de vloeistoffen door een buizenstelsel.38

Omdat hij weigert zijn tekort symbolisch te aanvaarden, maar ook niet in staat is om 
het in reële zin op te heffen, kan hij zijn imaginaire wens slechts realiseren door het 
tekort fantasmatisch af te wentelen op de anderen. Dat uit zich vrijwel meteen in fan-
tasieën van een tekortschietende samenleving die eropuit is om hem van zijn wens-
droom (voor altijd op zee te blijven ronddobberen, ‘los van familie en vaderland’) te 
beroven: ‘het was of een geweldige vleesmolen zijn muil had opengesperd en hen allen 
vermaalde: de matrozen, de officieren, de soldaten, het hele schip.’39 De Nederlandse 
democratie ziet hij als een leugenfabriek gemaakt van betekenisloos ‘geouwehoer’: 
‘een lint van visies’ waardoor hij kan worden ‘meegesleurd’.40 Om zich te verzeke-

36  vw 2, 29.
37  vw 2, 14.
38  vw 2, 14-15.
39  vw 2, 29-30.
40  vw 2, 30. Hier valt natuurlijk een connectie te maken met de voorstelling van het geheugen ‘als een lint 
of als een stroom’ in ‘Antipathieke romanpersonages’, vw 11, 148.
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ren van zijn eigen superieure volheid, wijst hij vanaf de boot naar het Nederland van 
leeghoofden die zich maar wat ‘verbeelden’, en daarom nooit tot reëel bevredigende 
oplossingen kunnen komen. 

Daar liggen ze, de protestanten, de katholieken, de gereformeerden en de luthersen! De soci-
alisten en de liberalen. Allemaal hebben ze jullie gestuurd! Daar liggen ze zich wat te verbeel-
den, daar zijn ze bezig kinderen te maken! Of er nog niet genoeg zijn! Het hoogste kinder-
aantal van de wereld! Dat hebben wij! Het laagste sterftecijfer! In tien jaar gegroeid van acht 
op tien miljoen, dat zijn wij! De hoogste bevolkingsdichtheid van Europa, die kun je vinden 
bij ons! Maar geen huizen! Verrekken kan je in de kou!41

Door rancune te koesteren jegens anderen, waant Lodewijk zichzelf heer en mees-
ter van het reële punt waar de wereld naar luistert. Dat was tot daaraantoe geweest, 
ware het niet dat hij hieraan de legitimatie ontleent om zich als een reële meester te 
gedragen. Omstanders zien dat hij zich ontpopt als een autoritaire leidersfiguur. De 
toehoorder Lakerveld: ‘Jezus Christus, wat een schoolmeester! […] godverdomme, hij 
weet het wèl hoor!’42 Lodewijks gedaas leidt tot een explosieve situatie. Een aalmoe-
zenier probeert Lodewijk nog te waarschuwen dat zijn houding ‘weinig eerbied’ toont 
voor ‘andermans overtuiging’.43 Dat is niet ten onrechte. Lodewijks gepreek, waaron-
der de passage over de katholieken, leidt tot een vechtpartij waarbij twee douaniers 
overboord slaan.44 Toch is er ook iemand die een groot voordeel herkent in de manier 
waarop Lodewijk zich positioneert. Het is de stotterende dienstmaat Nico Kervezee, 
ook alweer iemand die problemen heeft met de communicatieve orde. Hij verzekert 
Lodewijk:

‘Jij kunt de massa opzwepen. Dat heb ik vannacht … dat heb ik vannacht …’
Gezien, dacht Lodewijk. Dit niet zeggen. Als ik het zeg, wil hij het toch ook zelf gezegd heb-
ben. Net doen of ik niet weet dat hij stottert.
‘Jij kunt de massa opzwepen,’ begon Kervezee weer.45

Nu Lodewijk zich voorstelt als de spelbreker die de komedie ontstijgt om anderen 
als een poppenspeler te kunnen bespelen, ziet Kervezee hem aan voor een man met 
het charisma van een leidersfiguur. Lodewijk zou een partij moeten leiden! Daar had 
Lodewijk zelf nog niet eens aan gedacht. Is dat wel wat hij wil? Wie immers het reële 
gelijk in pacht heeft, zou eigenlijk niets meer te verlangen mogen hebben: ‘Werke-
lijk competente mensen doen nergens aan mee’.46 Lodewijk vindt het gemankeerde 

41  vw 2, 32.
42  vw 2, 32.
43  vw 2, 46-47.
44  vw 2, 37-38.
45  vw 2, 39.
46  vw 2, 40.
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gepraat van Kervezee irritant (‘Jij stottert te veel’), maar wat vooral weerzin wekt, is 
de gebrekkigheid die hij toeschrijft aan de symbolische orde.47 Wanneer de gerepa-
trieerde soldaten voet aan wal zetten en worden verwelkomd door de luidspreker die 
spreekt namens de natiestaat (‘Mannen van het zevende bataljon!’ / ‘Gij dwaalt indien 
gij denkt dat alles om niet is geweest’), hoort Lodewijk vooral het tekort spreken in 
de stem van het vaderland. 

Het was duidelijk: die lispelende eerste heer had het spits afgebeten. Niets maakt Nederlan-
ders zó dol van geluk, als iets te horen dat zij al eerder hebben gehoord. Alle humor had men 
aan de eerste en de tweede heer besteed en nu had deze derde heer vrij spel met hun emo-
ties. Overal waar op het papiertje een komma stond, wachtte hij zolang, dat hij in dezelfde tijd 
gemakkelijk een tweede zin had kunnen uitspreken. Maar dat deed hij niet, hij vatte de reeds 
aangehoorde woorden in tussenzinnen van stilte, waarin allen gemakkelijk bij zichzelf konden 
waarnemen hoe het hart sneller begon te bonzen. De terugkeer werd hen als een zoete drank 
met delicate scheutjes in de oren gegoten. Op ieders hoofd ontbloeide een Pinkstervuur, dat 
in rode neonletters de spreuk Oost West, Thuis Best gaf te lezen.48

Voor de meeste thuiskomers vertoont de natie (meesterbetekenaar) een sublieme 
schijn die meespelen volgens de vaderlandse spelregels aanlokkelijk maakt.  Voor Lo-
dewijk echter wekt deze vaderlijke metafoor (‘eerste heer’) louter psychosomatische 
afkeer op: ‘Toen kroop in Lodewijk’s benen een vreemde kramp omhoog, of zij zich 
samentrokken en korter werden.’49 Het voelt alsof hij zo klein wordt als een kind. Als 
hij dan toch moet toetreden tot deze spelorde, dan door zichzélf het standpunt van de 
meesterbetekenaar toe te eigenen, de macht over het reële te hebben en aan anderen 
zijn spelregels op te leggen.

5.5 De wet stellen

Uit een volgende fantasie die bij Lodewijk opkomt, kunnen we opmaken waarom 
diens symbolische identificatie met het taalspel van vader en vaderland spaak liep. Zijn 
gedachten dwalen af naar een oudejaarsavond bij oom en tante. Zijn strenge vader, die 
pronkt met een fles wijn die door oom is betaald, benoemt zus Debora als de ‘lust in 
huis’.  Vandaar dat zij wél een cadeautje krijgt, terwijl Lodewijk als ‘bron van onrust’ 
wordt overgeslagen.50 Waargebeurd of niet, duidelijk mag zijn dat Lodewijk nooit een 
voorbeeld in vader kon zien waarmee hij zich kon identificeren. De gastheer uithan-
gen zonder eigen wijn, maakte de vader des huizes als een keizer zonder kleren, die 

47  vw 2, 40.
48  vw 2, 43.
49  vw 2, 44.
50  vw 2, 43.
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volgens de zoon het recht niet had om de zus uit te roepen tot de oogappel van de 
ouders. Aanvankelijk kon Lodewijk een alternatieve Vader vinden in het leger, waarin 
hij carrière kon maken en vaders beeld logenstraffen: ‘Jaren later zou het voor ieder-
een vanzelfspreken. Ik zou het ver brengen! Ik was geen rebel!’51 Maar toen hij degra-
deerde in het leger, faalde dat plan en trok hij zich terug uit de orde. Hij geeft voor er 
soeverein buiten te staan, en er dus de macht over te hebben. Dat blijkt al bij de aan-
komst in Nederland, wanneer hij een ‘zeer jonge soldaat’ terecht wijst nadat deze hem 
vriendschappelijk op de schouder klopte (‘Zo, ouwe!’). Op het eerste gezicht lijkt het 
erop dat Lodewijk een opvoedkundige boodschap in dienst van de symbolische orde 
verkondigt. Schijn bedriegt echter, want het gaat er niet alleen om wat iemand zegt, 
maar ook welke subjecthouding daarin besloten ligt.

Ik zal jou eens iets vertellen! Het kan je te pas komen in de burgermaatschappij! Ik heb een 
negentiende-eeuwse opvoeding gehad! Ik weet hoe het hoort! Ik ben met de harde hand 
opgevoed, maar ik weet mij te gedragen! Ik houd niet van gemeenzaamheid tussen meerde-
ren en minderen. Nu niet en nooit! Als je in dienst bent dan hoor je tot het laatst je plaats te 
weten! En niet alleen in dienst, vergis je niet!

Discipline! … Eerbied voor de regels! Dat is het enige wat gelukkig maakt! Maar jij bent 
een van die personen, die denken te kunnen slagen niet door zichzelf te veranderen, maar 
door de regels te veranderen. Wie kan de regels veranderen? Niemand! De regels worden an-
ders, maar niemand kan zich erop beroepen dat hij het zelf heeft gedaan! Jij bent waarschijn-
lijk een van die ongelukkigen die denken dat als ze zich bij een revolutionaire partij hebben 
aangesloten, dat ze dan de regels hebben veranderd. Een teleurstelling staat je te wachten, mijn 
jongen! Jij zal later iedereen de schuld geven, behalve jezelf! Maar hij die wil slagen, werkelijk 
wil slagen, die neemt de gestelde regels in acht en probeert op die manier anderen te overtref-
fen. Dat is de enig mogelijke overwinning! Heb je dit begrepen? Ruk in!’52

Lodewijk gebiedt de jonge soldaat om zich aan de spelregels te houden, maar uit al-
les blijkt dat hij zichzelf niet onderworpen acht aan wet die hij verkondigt. Uit zijn 
gedachten blijkt dat de spelregels voor hem niets meer betekenen dan een ‘stichtelijk 
tafereeltje’.53 Dusdoende acteert hij niet als een symbolische vaderfiguur, die zichzelf 
ook gecastreerd weet, maar als een ‘reële meester’ die perverse en sadistische trekken 
vertoont. Lodewijk zegt dan wel dat niemand zich erop kan beroepen de oorsprong 
van de wet te zijn, maar handelt met zijn geschreeuw alsof dit wel kan. Deze erken-
ning/ontkenning (‘loochening’) blijkt nog eens extra uit het feit hij de moraalridder 
uithangt, terwijl hij zich een groot geldbedrag toe-eigent dat hij vanuit Indonesië had 
moeten meebrengen voor de familie Van Peekum.54 En ook zijn fantasmatische we-
reld ondersteunt de diagnose dat Lodewijk de wet perverteert door zich de meester 

51  vw 2, 44.
52  vw 2, 45.
53  vw 2, 36.
54  vw 2, 265.
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te wanen in een ongereguleerde ruimte die buitenspel gelegen is. In die ruimte waant 
hij zich het volle subject van een matriarchale wereld, zoals eerder al in het schip. De 
ruimte toont zich opnieuw wanneer hij urineert ‘achter de Stadsschouwburg’, op-
nieuw een plaats voorbij de menselijke komedie.55 Geholpen door wat de omgeving 
hem aanreikt, beeldt hij zich in samen te vallen met een (baar)moederlijk-utopische 
omgeving.

Hij deed er lang over, luisterend naar de geluiden van een aan de overkant van de gracht ge-
legen melkfabriek, die witte stoom afblies over het water, luisterend naar het boem-boem-
boem van het orkest in een met bruine luiken afgesloten dancing. Boem-boem-boem, bijna 
gelijk met het kloppen in zijn hoofd. Hij las de blauwe neonreclame boven de deur: utopia.56

Het woord ‘utopie’, waarnaar de bar is vernoemd die Lodewijk ziet, heeft niet toe-
vallig de betekenis van een onbestaande plek: een ‘non-plaats’ (‘ou-topia’).57 Wat voor 
ieder ander een utopie moet blijven, een verlangen dus, acht Lodewijk een betreed-
bare wereld.  Voor hem vertegenwoordigt het etablissement ook weer de buitenplaats 
waar ‘ze’ hem niet kunnen vinden om hem te ‘ondervragen’ en hem ‘urenlang bezig 
[te] houden’.58 Maar voor wie is hij zo bang? Wie is ‘ze’? Mogelijk is dat de politie, die 
hem zoekt vanwege zijn aandeel in het gevecht aan boord van het schip. Toch blijkt 
zijn angst niet zozeer gebaseerd op deze dreiging. Wat hem vooral angst inboezemt, is 
alles wat met spelregels te maken heeft. Daaraan valt echter moeilijk te ontsnappen: de 
symbolische orde achtervolgt hem tot in de bar. De barman knoopt een gesprek aan 
en zegt Lodewijk dat hij niet van politieke spelletjes houdt, maar voegt eraan toe dat 
hij het voetbal als ‘heilig’ beschouwt. ‘Als er meer gevoetbald werd, dan zou er nooit 
meer oorlog komen!’59 Een gast valt de barman bij met de stelling dat de menselijke 
natuur moet worden beteugeld in spelvormen: 

[De] mens moet iets hebben waarvoor hij kan vechten. Hij moet iets hebben om te kunnen 
overwinnen. Dat is de menselijke natuur, dat krijg je er nooit uit. En daarom: voetbal is de 
oplossing. Maar wat zie je vandaag de dag gebeuren? De landen kopen voetballers zoals ze 
vroeger in een ander land soldaten kochten.60

Vervolgens ziet Lodewijk de barman als een schaker die ‘een borrelglas naar voren zet 
als een schaakstuk’ en even later ‘een paar nieuwe zetten’ doet ‘in de simultaanpartij 
tegen de dorst’.61 Hij kan zijn spelhaat nauwelijks onderdrukken, zoals blijkt uit de 

55  vw 2, 77.
56  vw 2, 78.
57  Zoals reeds opgemerkt door Laurens Ham: Ham 2015, 251, n. 75.
58  vw 2, 78.
59  vw 2, 79-80.
60  vw 2, 80.
61  vw 2, 80. Zie ook: Ham 2015, 256, n. 92.
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dwangmatige manier waarop hij aan een luciferdoosje frunnikt en zijn aandacht ver-
legt naar een jongedame die samen met een student de bar binnenloopt. De barman 
is de eerste die probeert om de aandacht van het meisje te trekken. Dat doet hij uit-
gerekend met een spel dobbelstenen. Steeds komt het juiste aantal dobbelsteenogen 
omhoog te liggen.62 En wanneer Lodewijk vervolgens een poging onderneemt om 
haar te verleiden met een ernstig verhaal over Nederlands-Indië, komt de barman 
wederom tussenbeide. Ditmaal met een luciferspelletje.63 De maat is vol. Het lucifer-
doosje dat hij vasthield, glipt uit zijn handen, en de lucifers spatten uiteen als een spel 
Mikado. Tot wat voor gevaarlijke houding de afkeer van het spel leidt, blijkt nog maar 
eens wanneer hij zijn lucifers opraapt en daarbij het been van de jongedame aanraakt. 
De student en de vrouw houden hem vervolgens voor een viezerik, en eisen excu-
ses. Lodewijk roept ze na dat hij niet aan dat soort spelletjes doet, en loopt naar het 
plaveisel dat ‘vaal blauw zag van neonlicht’: ‘Of hij thuishoorde in hetzelfde licht dat 
de student en het meisje bescheen, nee of hij daar alléén had behoren te staan, blauw 
lichtend als een madonna in de zwarte nacht.’64 Hij waant zich de uitverkorene van de 
moederlijke wereld. Die status geeft hem de autoriteit om de dienst uit te maken: ‘Ik 
wist altijd alles. Ik heb altijd gelijk.’65 

5.6 Gevaarlijke partijgenoten:  
Sjouke G. Key, Nico Kervezee en Alwin Riemers

Voetballiefhebber en zakenman Sjouke G. Key had aan de bar de benevelde Lodewijk 
gadegeslagen en biedt hem een lift per auto. Tijdens de rit verklapt Lodewijk zijn plan 
om met Kervezee een Europese Eenheids Partij op te richten. Key biedt meteen zijn 
diensten aan: ‘Mee beginnen! Aanpakken! Niet over lullen! Handen uit de mouwen! 
Daar zou ik alles voor voelen, als zo een paar jongelui met frisse ideeën naar voren 
komen!’66 De zakenman is dan wel verzot op sport en spel, maar Lodewijk kan zich 
vinden in diens afkeer van de gevestigde moraal:

‘Alles is hier verboden, alles is verpest,’ zei Key. ‘Je kan geen wind laten of je krijgt de politie 
op je dak. De sport hebben ze ook al vermoord! Het buitenland koopt onze beste voetbal-
lers op! Roulette mag niet! De badplaatsen zouden schatrijk kunnen wezen als er roulette 
mocht worden gespeeld. Maar nou het niet mag, denkt geen buitenlander erover ernaar toe 
te gaan. Wat moet een Amerikaan beginnen in Scheveningen, als het regent? Naar de bios-

62  vw 2, 82.
63  vw 2, 84.
64  vw 2, 87.
65  vw 2, 87.
66  vw 2, 88.
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coop gaan soms en dezelfde Amerikaanse films zien die hij thuis ook heeft, maar dan met de 
helft eruitgeknipt?’67

Hoewel Key eerder handelt als valsspeler dan als spelbreker, kan hij goede diensten be-
wijzen. Hij is de sleutel (‘key’) die Lodewijk nodig heeft om de wereld te veroveren 
met zijn reële identiteit, die hij vasthoudt in een imaginaire fantasie.

Hij zag zichzelf met zevenmijlslaarzen vooruitschrijden, niet denkend, altijd handelend. Zijn 
hersens waren opgenomen in zijn bloed, hadden zich door zijn hele lichaam verspreid, zij 
vormden niet enkel woorden meer in zijn hoofd, maar zij vormden gebaren. Zij richtten zijn 
voetstappen, zij deden hem gesticuleren, zij maakten hem tot een eenheid met de woorden 
die niet langer krijgertje speelden in zijn achterhoofd, maar ontvielen aan zijn lippen, luid 
en voor ieder hoorbaar. Onherroepelijke woorden, keiharde woorden, die niet van te voren 
overwogen waren, maar plotseling bestonden en de wereld veranderden. Woorden waar niet 
hijzelf zich naar zou hebben te richten, maar die anderen regeren zouden. En zo zou hij door-
gaan tot zijn dood, als een natuurkracht!68

Lodewijk houdt zich voor de ideale eenheid die de woorden van een natuurlijke,  reële 
grond voorziet.69 Iedereen spreekt leugens, maar zijn woorden kennen geen tekort en 
zijn gegrond in de volle realiteit. Deze voorstelling verbloemt en verdrukt het fantas-
ma dat eraan herinnert dat hij is opgenomen in een roulettespel van voorstellingen, 
een palimpsest van herinneringen dat hem afsnijdt van alle betekenis/genot – in dit 
geval gerepresenteerd door ‘vrouw’ en ‘dochters’: 

Hij moest zich storten in de strijd. Hij zou verlost zijn van alle herinneringen. Zijn denken 
zou nooit meer in vrijloop kunnen raken, ronddraaiend als een roulette, een draaitoneel met 
een ontelbaar aantal afdelingen, waarin hem alles wat gebeurd was en alles wat er zou kun-
nen gebeuren, werd vertoond. 

Schouwspel waarnaar hij zat te kijken machteloos als een middeleeuwse gevangene in 
een cel. Er is een gat in de muur dat uitzicht geeft op de binnenplaats waar zijn vrouw le-
vend wordt verbrand, waar men zijn dochters verkracht en vervolgens alle beenderen breekt. 

Hij zou het nooit meer zien!70 

In Lodewijks binnenwereld is voorlopig geen plaats voor een gesymboliseerd tekort. 
Slechts de buitenwereld vertoont een tekort. Hij waant zich de unieke verlosser, die 
het tekort komt opvullen, en die het ‘antwoord’ biedt op elke vraag die zich vanuit 
de wereld aandient:

67  vw 2, 167-168.
68  vw 2, 113-114.
69  Lacan 1966, 113. Engelse vertaling: Lacan 2006, 92.
70  vw 2, 115.
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Hij zou te maken hebben met concrete problemen, als een Amerikaanse politicus, duidelijke 
vraagstukken waarover hij zou nadenken en waar hij binnen beperkte tijd het antwoord op 
zou moeten vinden. En ieder antwoord dat een daad was, zou goed zijn. Zelfs van een fout 
was nog alles te maken.’71

Het is natuurlijk nog maar de vraag hoe lang Lodewijks ideologie van een nihilis-
tisch despotisme (‘idealen zijn de kleuren van een blinde en de oorsuizingen van een 
stokdove!’72) zal kunnen sporen met de communistische ideologie van dienstmaat 
Kervezee. Lodewijk pleit voor de opheffing van Nederland door op te gaan in utilita-
ristisch Europa met hem als alleenheerser. Kervezee gelooft echter in het collectief van 
de partij. Toch kunnen ze samen door één deur, omdat ook voor Kervezee het tekort 
geheel ligt bij de anderen, die leugens verspreiden, de boel saboteren, en het verdienen 
opgeruimd te worden. Kervezee:

Het technische bureau [van de partij] verschaft hem [de Europese bevelhebber] alle inlichtin-
gen over wat mogelijk is en wat niet. Het bestaat uit onpartijdige deskundigen. Hun advies 
heeft wetenschappelijke waarde en objectiviteit. Wie, als er dàn een bevel komt, over onuit-
voerbaarheid spreekt, is een saboteur. Het staat allemaal in mijn programma. Tegen saboteurs 
gebruikt men geweld.73

De op te richten partij kent geen tekort. De partij ‘weet’ alles, net als de communis-
ten, want die ‘kennen de werkelijkheid’ en ‘weten hoe zij bouwen moeten’, namelijk 
in perfecte harmonie met de ‘natuurwetten van de menselijke maatschappij’.74 Wie 
die waarheid niet erkent, moet uitgeroeid.75 Uiteindelijk zullen Stegman en Kervezee 
elkaar beschuldigen van de mislukking die hun te wachten staat. Maar dat is pas wan-
neer de partij implodeert, op het moment waarop Key er met de partijkas vandoor 
gaat. Tot die tijd kunnen ze elkaar vinden in het idee dat altijd de anderen de ‘vuilak-
ken’ zijn die er de oorzaak van zijn dat hun Groot-Europese utopie nog niet ten volle 
is gerealiseerd.76 Een gezamenlijke vijand schept voldoende solidariteit.

De partijgenoot die een redelijkere houding schijnt toegedaan, is het personage Al-
win Riemers, de jongere broer van Lodewijk Stegmans vriendin Gertie. We maken 
kennis met hem wanneer Lodewijk op bezoek gaat bij haar vader. Alwin vertelt over 
zijn voornemen om na het slagen voor het staatsexamen geschiedenis te gaan stude-
ren. Hij heeft zich ook al grondig verdiept in de methodiek van dit vakgebied. Zijn 
doel staat hem helder voor ogen: het schrijven van een standaardwerk over de periode 

71  vw 2, 115.
72  vw 2, 230-231.
73  vw 2, 120.
74  vw 2, 227 en 230.
75  vw 2, 121.
76  vw 2, 227-228.
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1940-1950 in Nederland, uitgerekend het decennium waarin het volgens Lodewijk 
helemaal fout ging met de natie. Anders dan Lodewijk lijkt Alwin te beseffen dat nie-
mand zich zomaar het reële gelijk kan toe-eigenen. Alwin neemt zich daarom voor de 
doctorandussentitel te halen aan de universiteit. Op die manier kan hij het benodig-
de symbolische gezag verwerven om zijn gelijk te ondersteunen: ‘Als je zoiets schrijft 
en je hebt geen titel, neemt niemand notie van je. Daarom wil ik studeren.’77 En zelfs 
wanneer je gelijk krijgt, is dat nog niet hetzelfde als het reële gelijk hebben. Geschied-
schrijving blijft mensenwerk en dus subjectief van aard, zegt Alwin:

In een gewoon geschiedenisboek vind je een soort verloop van de gebeurtenissen opgete-
kend, dat nooit reëel is geweest, omdat de mensen het niet hebben geweten. De gewone ge-
schiedenis wordt door de geschiedschrijver geconstrueerd. Hij snuffelt, houdt rekening met 
de waarschijnlijkheid. Feiten die vermeld worden door bronnen die hij niet vertrouwt, laat 
hij eenvoudig achterwege.78

Vanwege deze methodologische beperking heeft Alwin zich voorgenomen om niet 
de concrete feiten te achterhalen, maar juist een geschiedenis te schrijven van de ‘ver-
halen’ die mensen vertellen. Hij lijkt daarmee nog meer de nadruk te leggen op de 
onvermijdelijkheid van het subjectieve. Maar bij nader inzien blijkt ook Alwin niet 
immuun voor de waan van het absolute. Als postmodernist avant la lettre heeft hij het 
subjectieve verhaal tot absolute proporties opgewaardeerd.  Verhalen beschrijven, dat 
is volgens hem de allerlaatste mogelijkheid om ‘realiteitsgeschiedenis’ te bedrijven. 
Hij verheugt zich al op de methodenstrijd die hij wil aangaan, en hij zinspeelt op de 
‘complete vernietiging’ van alles wat er eerder gepubliceerd is door andere historici.79 

De enige figuur in de roman die de anderen wellicht kon behoeden voor het ge-
welddadige imaginaire pad, lijkt vader Riemers. Wanneer de pedante Alwin oppert dat 
hij alles al weet, en er voor hem dus niets meer te wensen valt, zegt vader Riemers 
dat zijn ‘lieve jongen’ maar beter eerst zijn titel moet zien te halen voordat hij tot die 
conclusie mag komen.80 Vader Riemers geeft ook Lodewijk een inkijkje in zijn op-
voedingsstrategie:

Ik heb een zoon [Alwin] die is iets jonger dan jij bent […]. Hij zegt: ik gebruik mijn gedach-
ten alleen voor realiteiten. Dingen die nooit realiteit kunnen worden, haal ik niet in mijn 
hoofd. Maar wat is kunnen? Wat is nooit? Ik denk altijd aan die man die niet kon lopen. Hij 
zat al tien jaar op een stoel. Op een avond hoort hij geritsel, er is een grote gifslang in zijn 
kamer. En òf die man kon lopen. Dat is een voorbeeld waar ik altijd aan denk.81

77  vw 2, 108.
78  vw 2, 109.
79  vw 2, 109.
80  vw 2, 108-109.
81  vw 2, 106.
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Je zou kunnen zeggen dat vader Riemers een ideaaltypische symbolische autoriteit 
vertegenwoordigt. Hij probeert zijn zoon in te wijden in de spelregels van de maat-
schappij en wel door de mogelijkheid van het onmogelijke ‘open’ te houden en hem 
ertoe aan te zetten om erom te spelen. Dat doet hij niet door zijn autoriteit direct te 
laten gelden. In de manier waarop vader Riemers met Alwin omgaat, ziet Lodewijk in 
elk geval een veel meer acceptabele vaderfiguur. ‘Mijn vader zou godverdomme heb-
ben gezegd, en de deur achter zich dicht gesmeten. Mijn vader was mij aangevlogen 
[…].’82 Maar de parabel waarmee vader Riemers erop wijst dat reële vervulling een 
nooit gerealiseerde mogelijkheid moet blijven, en dat Alwin geen afstand mag doen 
van het streven daarnaar, blijkt ook aan Lodewijk niet besteed wanneer deze ontnuch-
terend riposteert: ‘er zijn geen gifslangen in Nederland.’83 

5.7 Politicus op de zeepkist

Lodewijk noch Alwin laten zich zomaar van hun claim op het reële afbrengen. Ze la-
ten hun fixatie pas los wanneer hun spel tot een gewelddadige anticlimax is gebracht. 
In het tweede deel, ‘De revolutie in de aanval’, organiseren de partijgenoten een mas-
sabijeenkomst voor de universele erkenning van het gelijk dat ze vooralsnog louter in 
negatieve termen hebben geformuleerd. De bezoekers lokken ze onder het valse voor-
wendsel dat er prijzen van de toto worden uitgedeeld. Wat Lodewijk natuurlijk niet 
doorziet, is dat het verhaal hem in de val laat lopen. Op het podium gezet, wordt hij 
gedwongen om zich op het moment suprême volledig te committeren aan het gelijk 
van zijn eenheidsideaal, dat gedoemd is te falen. 

Voordat Lodewijk het podium opstapt, tijdens het scheren, beeldt hij zich in hoe 
hij zijn grote gelijk uitdraagt in ‘een zaal vol amphitheatergewijs geplaatste mensen 
die zaten te luisteren naar een man’.84 De kretologie voor zijn betoog ontspint zich in 
zijn hoofd. De vaders van het vaderland hebben alle autoriteit verloren; het hele idee 
van ‘menselijke waardigheid’ waar de Nederlandse intelligentsia de mond vol van had, 
is met de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog een lachertje gebleken; en nu 
ook Indonesië is opgegeven, heeft men in Nederland helemaal niets meer om trots 
op te zijn. Lodewijk ziet de Nederlander dan ook vooral als iemand die wegvlucht 
in leugenachtige spelletjes als de kunst en de bioscoop. Het is maar beter om de hele 
‘komedie’ door te prikken, en de realiteit onder ogen te zien dat Nederland moet op-
gaan in een groot Europa:

82  vw 2, 108.
83  vw 2, 106. 
84  vw 2, 184.
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Vrienden, Nederland is verrot en het staat op het punt in elkaar te zakken. Alles wat wij nog 
doen om de Nederlandse gemeenschap in stand te houden: praten in het parlement, wet-
ten gehoorzamen, belasting betalen, dienen in het leger, het is allemaal vergeefse moeite en 
weggegooid geld. 

Een kleine staat is een nutteloze, kostbare en ontmoedigende comedie.
Wat wij moeten doen, dat is het opheffen van de Nederlandse staat, wij moeten ons aan-

sluiten bij een groter collectivum. Wij moeten ons aansluiten bij een collectivum dat wij met 
geestdrift en eerbied kunnen dienen, wij moeten al onze energie gebruiken tot het stichten 
van een Verenigd Europa!85

Lodewijk hekelt de ‘administratieve organisatievorm’ van de naoorlogse democratie en 
de nationale identiteit, die zoiets zielloos als het op orde gebrachte ‘spaarbankboekje’ 
als belangrijkste waarde neemt, maar hulp nodig heeft van het Amerikaanse Marshall-
plan om het spaarbankboekje op orde te krijgen.86 Hij verafschuwt de kruideniers-
mentaliteit en de geopolitieke afhankelijkheid en zegt te ijveren voor een ‘eensge-
zinde goede wil’ en een ‘eenheid’.87 Let wel: Lodewijk bedenkt dit alleen maar, nota 
bene kijkend in zijn scheerspiegel. Zijn imaginaire spiegelbeeld roept uiteindelijk al-
leen negatieve beelden op waartegen hij zich afzet. Wanneer in die gedachtenstroom 
de zuivere eenheid dan eindelijk écht naar voren moet komen in een concreet plan, 
blijken die gedachten al snel vluchtig en lachwekkend inconsistent te zijn. Hoe gro-
ter hij zich maakt om zijn gelijk te onderschrijven, hoe meer tegenstrijdigheden hij 
als vanzelf oproept.88 Volgens Lodewijk is de Nederlander een figuur zonder trots en 
eigenwaarde, maar als panacee stelt hij zich voor dat deze zich moet opstellen als een 
onderdaan van Europa. Enerzijds verwijt hij de Nederlander te veel naar buitenlandse 
films te kijken die niets leren over het eigen land, anderzijds looft hij andere landen 
die films maken over wat er binnen de landsgrenzen gebeurt. Wat blijft er van deze 
gedachtespinsels over als hij tot de realiteit buiten de scheerspiegel terugkeert? ‘Met 
zijn handdoek op zijn knieën, was hij, bijna ademloos, in een stoel neergevallen. Maar 
toen hij zich verder had aangekleed en naar een papier begon te zoeken, om op te 
schrijven wat hij bedacht had, was hij alles vergeten.’89 Hoe reëel en betekenisvol wa-
ren zijn gedachten eigenlijk?

Al eerder is opgemerkt dat de uitspraken van de partijgenoten steeds haperen wan-
neer ze onder woorden willen brengen wat zij als het reële gelijk beschouwen. De 
‘primaire, libidinale lichaamsfuncties’90 van het reële, verbrokkelde lichaam verhinde-

85  vw 2, 193.
86  vw 2, 189-191.
87  vw 2, 189.
88  Zie de voor de lezer ongetwijfeld humoristische redevoering die Lodewijk bedenkt tijdens het scheren: 
vw 2, 184-193.
89  vw 2, 193.
90  Ham 2015, 256.
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ren dat een imaginaire greep op de werkelijkheid definitief wordt, en maakt dat ze 
het niet verder brengen dan overgeven, boeren, stotteren, slikken, hikken, oprispen en 
spugen. Op de bewuste avond van de massabijeenkomst blijkt de holheid van de een-
heidsideologie eens te meer. Lodewijks uitgesproken afkeer van geldelijk gewin als 
politieke drijfveer wekt geen enthousiasme bij het aanwezige publiek. De toeschou-
wers zijn juist afgekomen op de belofte van de loterij, maar worden teleurgesteld. Er 
worden geen prijzen uitgedeeld, omdat Key met de partijkas aan de haal is gegaan. 
Het volk reageert dan ook woedend. Toch kan Lodewijk nog steeds niet accepteren 
dat het publiek onvatbaar blijkt voor het eenheidsideaal dat hij het voorspiegelt. Hij 
houdt zijn toehoorders voor dat alles om de partij draait ‘en niet om die verdomde 
prijsvraag!’91 Dat zijn partij niet het definitieve antwoord blijkt te zijn op de vraag van 
het volk, en dat de wereld dus niet zomaar valt te manipuleren, maakt Lodewijk rade-
loos. Het liefst zou hij ‘iedereen neerschieten met een mitrailleur’.92 Er ontstaat ver-
volgens een oproer en een agent schiet Kervezee neer. Alwin geeft de katholieken de 
schuld en belooft tot op de bodem uit te zoeken hoe het geld heeft kunnen verdwij-
nen, maar legt in feite de vinger op de zere plek wanneer hij uitroept:

Dat is het enige wat ik altijd wil! Precies erachter komen hoe de dingen in elkaar zitten! Dat 
is mijn hartstocht! Het levert de meest verbluffende resultaten op! Als je je maar lang genoeg 
met iets bezig houdt, als je het maar diep genoeg onderzoekt, dan komt er altijd wat anders 
te voorschijn. Maar de waarheid? Wordt die ooit gevonden? Nee! Dacht je dat je de waarheid 
kon vinden? Nooit! Weet je waarom de mensen soms denken dat ze de waarheid gevonden 
hebben? Omdat het onderzoekingsmateriaal is uitgeput! Wat is waarheid? Waarheid is niets 
anders dan een rode slagboom waarachter de onzekerheid ligt. Waarheidszoekers zijn niets 
anders dan gedreven tot de onzekerheid!93

Het ultieme gelijk waar we zo gepassioneerd naar zoeken, blijft een subliem object, 
gelegen aan gene zijde van de symbolische orde, het reële domein waar ‘niets dan ver-
warring’ en ‘onzekerheid’ heerst (Žižek).94 Imaginair kon Lodewijk met zijn ideolo-
gie volhouden het gelijk in handen te hebben, maar zodra hij het moest uitdragen, 
werd hij gedwongen tot een overidentificatie. Hij moest zich volledig bekennen tot 
het door hem voor reëel gehouden ideaal, dat totnogtoe rijkelijk vaag was gebleven. 
Die overidentificatie verried direct het gebrek aan het reële van zijn utopie. De in-
consistentie ervan trad als vanzelf op de voorgrond, en maakte zijn voorstelling gro-
tesk. Na de onfortuinlijke bijeenkomst lijkt de uitgebluste Lodewijk alsnog tot inkeer 

91  vw 2, 197-198.
92  vw 2, 200.
93  vw 2, 209.
94  Zoals Žižek schrijft: ‘This is objet a: an entity that has no substantial consistency, which in itself is “nothing 
but confusion”, and which acquires a definitive shape only when looked at from a standpoint slanted by the 
subject’s desires and fears […].’ Žižek 2006, 69.
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te komen: ‘Met de partij is het afgelopen.’95 Maar hiermee is Lodewijk nog niet verlost 
van de speler die een tweede valstrik voor hem in petto heeft, ditmaal om hem defi-
nitief van zijn heimelijke eenheidsfantasie te verlossen. Alleen Gertie lijkt in de gaten 
te hebben dat Lodewijk is aanbeland op een cruciaal ‘keerpunt’, dat hem dwingt een 
andere – symbolische – houding aan te nemen.96

5.8 Waar Gertie is, moet Debora komen: de symbolisering van het tekort

Het echec van de politieke partij voert Lodewijk uiteindelijk terug naar zijn ouders, 
wat de inleiding vormt voor een fantasmatische ervaring. Om dit goed te kunnen dui-
den, moeten we eerst nog eens terugblikken op de geschiedenis van Lodewijks jeugd 
en zijn verhouding met Gertie, die de lezer parallel aan de oprichting van de partij 
kreeg gepresenteerd. Lodewijk beleefde het ouderlijk huis als een Victoriaans basti-
on, geregeerd door een autoritaire vader, die hem geen eigen weg gunde om een ge-
wenste identiteit na te jagen.  Voortdurend werd Lodewijk het gebrek aan finan ciële 
middelen en perspectief onder de neus gewreven. En net zoals het voor Hermans zelf 
moet zijn geweest (zie paragraaf 3.2), vertolkte moeder Stegman, uit angst voor alles 
wat vreemd en anders was, dezelfde paternaliserende rol. Ze wees haar zoon onop-
houdelijk op de bordjes ‘Verboden toegang’ die ze tegenkwamen tijdens de gezamen-
lijke boswandelingen. 

Hij zag plotseling zijn moeder staan oreren, op een hete zandweg, een zwarte hoed op, rood 
hoofd, zweetplekken onder haar oksels. ‘Maar man, daar mag je toch niet in. Daar in de ver-
te staat een bordje verboden toegang en kijk eens, hier staat ook al een bordje verboden 
toegang! Zie je nou wel dat ik gelijk heb …’97

Voor Lodewijk neemt moeder eveneens de gedaante aan van een vaderlijk superego 
(rood hoofd, zweetplekken onder haar oksels), die het gezag van vader (Kom hier!’) 
bestendigt op het moment dat ze haar ‘gelijk’ opeist, namelijk dat zich voorbij de 
bordjes niets anders bevindt dan een ‘verboden bos’ dat nooit mag worden betreden. 
Het gezin bleef dan ook ‘zover mogelijk bij de gevreesde bordjes vandaan’.98 Voor het 
uitroepen van het taboe was moeder mede verantwoordelijk: ‘Dat vond mijn moe-
der veilig op die manier, alles verbieden, alles onmogelijk maken, niets uitleggen, niets 
vertellen.’99 Zelfs het huis leek het verbod uit te drukken.

95  vw 2, 206.
96  vw 2, 206.
97  vw 2, 175.
98  vw 2, 175.
99  vw 2, 65.
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Mijn moeder heeft al haar kasten op slot. Als zij iets uit de huishoudkast moet hebben, opent 
zij de la van een buffet. Daar ligt de sleutel van een andere la. En in die la ligt de sleutel van 
het muziekkastje. En in het muziekkastje ligt de sleutel van de huishoudkast. Het hele huis 
is een estafette van sleutels.100

Lodewijk voelde zich klein gehouden. Het werd hem verboden gevolg te geven aan 
zijn eigen verlangen. Wat het allemaal nog erger maakte, was dat zus Debora, althans 
in de perceptie van haar broer, wél ruim baan kreeg. Zij was de oogappel van het ge-
zin. Samen met Leendert studeerde ze rechten, en zette ze zich in voor de ‘Menselij-
ke Waardigheid’ die overduidelijk verwijst naar het humanisme van Menno ter Braak: 
‘Dat oerbrave meisje! En dan kwam hij [Leendert] haar halen in zijn auto om naar 
lezingen te gaan over Het Nationaal-Socialisme als Rancuneleer, of over de Mense-
lijke waardigheid. Jawel!’101 Ze gold dan ook als het ‘Gouden Sleuteltje’ van vader en 
moeder. Dat ze aan de Zuidelijke Wandelweg door toedoen van Leendert stierf, deed 
hier niets aan af. Ze werd vereeuwigd tot het sublieme object in de ogen van de ou-
ders.102 Voor Lodewijk betekende dit dat hij het thuisfront ervoer als een muur die 
hem uitsloot van alle aanspraak op die status. De redding had moeten komen van de 
symbolische orde, waarin eindeloos naar die ultieme status kan worden gezocht, zodat 
men niet onder ogen hoeft te zien dat die status helemaal niet bestaat. Maar in plaats 
daarvan ging Lodewijk zich verzetten tegen die orde, zeker nadat de studie Indologie 
op een dood spoor was beland. Psychologisch gezien zette hij zich dusdoende in we-
zen al buitenspel: in het ‘verboden bos’ voorbij het grensbordje ‘Verboden toegang’. 
In Nederlands-Indië dacht hij vervolgens daadwerkelijk een primordiaal domein van 
alles of niets te hebben gevonden, waar hij zijn ‘unieke stoutmoedigheid’ en ‘bijna on-
voorstelbare durf ’ kon laten gelden en direct kon acteren als een almachtige generaal, 
ook al had hij daar nooit voor doorgeleerd.103 

Dat deze imaginaire houding van almacht uit niets dan onmacht voortkwam, wil-
de bij Lodewijk ook na de weinig glorieuze terugkomst in Nederland niet indalen.104 
Op een perverse manier probeert hij het eigen tekort te ontkennen, bijvoorbeeld door 
de manier waarop hij zijn vriendin Gertie gevangen houdt. Eigenlijk vindt hij Gertie 
maar ‘vreselijk om te zien’, maar een vrouw die naar zijn smaak in allerlei opzichten 
tekortschiet, is precies wat hij nodig heeft om het tekort bij zichzelf vandaan te hou-
den.105 We zien dit perverse ‘spel van aantrekken en afstoten’ (zie paragraaf 3.9) duide-

100  vw 2, 98.
101  vw 2, 60. Zie ook pagina 101 en Menno ter Braak, Het nationaal-socialisme als rancuneleer (Assen 1937), op-
genomen in Braak vw 570-594, waarin tevens het essay ‘Don Quichotte of de menselijke waardigheid’, 240-
262.
102  vw 2, 100.
103  Vgl. vw 2, 66-67, 77 en 257.
104  Zie over het belang van het thema van onmacht en almacht bij Hermans: Raat 1995.
105  vw 2, 132.
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lijk in werking wanneer hij Gertie mee uit winkelen neemt.106 Het stel arriveert bij 
het luxe warenhuis Hirsch, waar Lodewijk zich herinnert hoe Debora hier vier keer 
per dag moet zijn langsgekomen op de weg naar school. Het gezin was te arm om 
zich deze kleren voor Debora te kunnen veroorloven, en Lodewijk veronderstelt dat 
ze de etalages met jaloezie moet hebben gadegeslagen.107 Hier ziet Lodewijk kans om 
postuum haar mythische positie van het sublieme object in te nemen. Lodewijk heeft 
namelijk het geld van de familie Van Peekum op zak. Kortstondig denkt hij aan ‘alles’ 
wat hij miste tijdens zijn jeugd, om vervolgens Debora in te ruilen voor Gertie. Nu 
waant hij zich in staat om deze nietszeggende vrouw, die in zijn ogen een en al tekort 
representeert, op te dirken tot een seksbom die alle verlangens bevredigt.

Toen zag hij haar in spiegelbeeld, haar kale regenjas, haar brillenglazen, bij een roze torso dat 
omspannen werd door een zwartsatijnen harnas en verchroomde standaards waar nevelach-
tige nachthemden van afstroomden.

‘Je moet ook kousen kopen.’
Zij drukte haar vettige haren tegen zijn wang.
‘Ik ben zo gelukkig! Gekke Lodewijk, gekke Lodewijk. Kom, zouden we nu niet verder-

lopen?’
Hij wees naar een gele sweater, geëtaleerd op een van die metalen geraamtes met kogel-

vormige houten borsten die in en uitgeschroefd kunnen worden.
‘Dat zou jou goed staan,’ zei hij, denkend: ik zal je veel laten eten, elke dag. Zij moet wor-

den uitgeschroefd! – Van die borsten waarmee filmsterren iemand op een plaatje aankijken 
met een gezicht van: Denk eraan, het zijn twee bommen die bijna ontploffen! Omhels mij, 
of je krijgt de stukken in je gezicht!108

Het is niet zijn vriendin die Lodewijk hier aanbidt, want in dit narcistische tafereel 
aanbidt hij vooral zichzelf. Hij moet haar steeds weer neerzetten als iemand die ge-
tekend is door een tekort (bebrild, met ‘vettige haren’, enzovoort), zodat hij zichzelf 
kan zien als degene die de macht heeft om dat tekort op te vullen. Hij is het die haar 
kleren kiest. Door haar pervers te modelleren, kan hij zich inbeelden dat hij het unie-
ke reële gelijk in pacht heeft, een ‘gelijk’ dat hij niet onderhevig acht aan aangeleerde 
symbolische modeopvattingen en andere sociale codes: ‘Ik kies verdomd vlug. Ik heb 
het jong geleerd. Ik mocht op vrije middagen niet op straat spelen. Ik was te voor-
naam voor de jongens van onze buurt […].’109 Toch lukt het ook hier niet blijvend 
om de symbolische associaties op een afstand te houden en dichtbij zijn reële gelijk 
te blijven. Wat frustreert, is dat Gertie maar niet ophoudt te spreken over ‘geestelijke 
waarden’ (symbolische idealen), die Lodewijk associeert met het woord ‘prijs’ en dus 
met zijn vader, die over niets anders kon spreken dan de financiën.

106  vw 2, 132-140.
107  vw 2, 136.
108  vw 2, 134.
109  vw 2, 139.
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Mijn vader zei: Geld van andere mensen opmaken, dat kunnen ze goed. Met een vlag in een 
optocht lopen en maar schreeuwen van de maatschappij deugt niet. – Maar ze vergeten dat 
ze zelf niet deugen.110 

Het leidt tot een gevoel van ‘raadselachtige beklemming’ dat hem ‘overrompelt’.111 In-
eens – en zijns ondanks – overmant hem het gevoel dat het niet mogelijk is aan het 
symbolische universum te ontsnappen: ‘Hij zag zijn vader niet als persoon, of zelfs 
maar als geestverschijning vaag voor zich. Hij was van hem omhuld, als door een sar-
rende gevangenis van elastiek.’112 Alle imaginaire trucs van de verbeelding ten spijt, lukt 
het maar niet om de sultan-positie van het reële te handhaven. Dat geldt ook voor 
de scène waarin hij Gertie gevangen houdt. Hij kan haar blijven versieren, haar leeg-
heid blijven vullen met de volheid waar hij zichzelf voor houdt, maar het reële tekort 
blijkt niet op te vullen. 

De sultan van Djocja heeft veertig vrouwen, geëpileerd van wenkbrauw tot voetzool! Die 
Gertie! Er bestaan vrouwen die diamanten dragen en kleren van Fath of Dior. Er zijn vrou-
wen die goed piano spelen of eerste prijzen winnen met wedstrijdvliegen. Of tenminste een 
goed parfum gebruiken. Maar zij stinkt. De vrouwen van de sultan van Djocja mogen haast 
niet drinken om goed droog te blijven.  Veertig vrouwen. Ben ik nog wel een man in ver-
gelijking met zo’n sultan? Verpleegsters lopen de legers achterna zoals in vroeger eeuwen de 
hyena’s. Ze stinkt naar lysol, bloed en dood. De sultan van Djocja … Goed, daar heb ik niets 
mee te maken.113 

Is het moment van het ‘che vuoi’ dan toch naderbij gekomen? Het lijkt er wel op 
wanneer Lodewijk letterlijk uitroept: ‘Wat moet ik?’ […] ‘Hoe had ik het moeten 
klaarspelen?’114 Het dringt tot hem door dat hij iets ‘alleruitzonderlijks’ had moeten 
zijn om zich buiten de symbolische orde te plaatsen en zijn vader (en eigenlijk ieder-
een) te overtroeven. Maar het Reële vertegenwoordigen, dat is iets wat hij nu onhaal-
baar acht: ‘het grootste zou nog niet groot genoeg zijn geweest’.115 

Van de weeromstuit besluit Lodewijk zijn ouderlijk huis te bezoeken en zijn gym-
nasiumdiploma op te halen, om werk te zoeken. Wat dan blijkt, is dat hij zich gewon-
nen geeft aan de bestaande spelregels. Als een ‘afgericht dier’ loopt hij thuis de trap op 
om zijn afgedragen legerpak te verruilen voor burgermanskledij.116 Hoewel het leger-
uniform eveneens staat voor een symbolisch keurslijf, wordt hier juist met het afstand 

110  vw 2, 139.
111  vw 2, 139.
112  vw 2, 205.
113  vw 2, 288.
114  vw 2, 254-255.
115  vw 2, 255.
116  vw 2, 256 en 287.
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doen van het pak de symbolische castratie uitgedrukt,117 omdat hij het legerpak niet 
associeert met de wet, maar met de reële vrijheid van het chaotische oorlogsgebied van 
Indonesië. Dat hij het burgerpak aantrekt, betekent hier dat hij deze imaginaire illusie 
moet opgeven. Dat wordt nog eens bevestigd wanneer zijn vader begint te doceren 
over mensen die ‘de gebraden haan uithangen van andermans centen’. Plotseling ziet 
Lodewijk tegelijkertijd een tweede, meer abstracte instantie meespreken, een symbo-
lische autoriteit die hij maar beter kan gehoorzamen: ‘Hij weet niets, maar hij is goed 
op de hoogte. Hij heeft een tweede gezicht! Hij weet alles!’118 

Moeder blijkt niet de gevangenisdirectrice te zijn die ze in zijn herinneringen was. 
Ze geeft hem nota bene de sleutel om de zolder open te doen. Het blijkt de sleutel 
die toegang biedt tot het symbolische spel. Op zolder stuit Lodewijk op allerlei spel-
letjes, tijdschriften, kranten en advertenties die hem in contact brengen met zijn sym-
bolische identiteit. Zo vindt hij als eerste de blokkendoos waarmee een mannetje ge-
bouwd kan worden. Het spel herinnert eraan dat zijn ouders toekeken en hielpen om 
de puzzel in elkaar te zetten. Hij kan niet anders dan constateren dat hij niet degene is 
die heel de werkelijkheid naar zijn eigen hand kan zetten. De puzzel die hij aantreft, 
is nog net zo onoplosbaar als vroeger, toen zijn ouders te hulp schoten wanneer het 
niet lukte de stukken op de juiste manier in elkaar te schuiven.

Hij nam de blokken uit het doosje, bouwde voor het eerst van zijn leven het mannetje op 
zonder dat er wakende ogen op hem rustten, brak het echter onmiddellijk weer af en slaagde 
er niet in de blokken weer in het doosje te krijgen, waar ze precies in behoorden te passen.119

Nee, hij was nooit de generaal als Lodewijk Napoleon geweest, maar hooguit een 
hulpeloos ‘verwrongen soldaatje’, zoals de poppetjes, gekregen van grootvader.120 Ver-
volgens richt Lodewijks aandacht zich op de krantenberichten en advertenties die 
zijn moeder heeft bewaard. Het zijn berichten over ‘gedenkwaardige gebeurtenis-
sen’, vooral royaltynieuws.121 Zijn oog glijdt verder over de pagina’s in een avondblad 
van 10 mei 1940: de dag van de Duitse inval van Nederland. Bericht: in een Engels-
talige radiorede heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken het Rijk en 
de hulpbronnen ter beschikking gesteld aan de geallieerde troepen in de strijd tegen 
Duitsland. ‘Door de toetreding van Nederland beheerschen de Geallieerden het overgrote deel 
van de tin-, rubber-, copra- en palmolieproductie.’122 Waarop Lodewijk opnieuw het gevoel 
bekruipt alsof hij iets moet ‘inslikken’: ‘Who holds Indonesia, holds … Well, we don’t 

117  Zoals wel het geval was in hoofdstuk drie, paragraaf 4.5. 
118  vw 2, 266.
119  vw 2, 268.
120  vw 2, 270.
121  vw 2, 270.
122  vw 2, 275.
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hold it anymore!’123 Indonesië was het onontgonnen gebied waar Lodewijk de plaats 
van het superego wilde innemen, maar het land is onder gezag van internationale spel-
regels komen te staan. Als hij hier al dat Reële had, dan is het nu verloren. En alsof de 
gifbeker nog niet leeg genoeg is, leert hij dat zijn manier om Gertie om te vormen tot 
een sekssymbool, helemaal niet uit zijn eigen koker kwam, maar hem evengoed was 
ingegeven door de mode uit zijn jeugd.124 

En vervolgens wordt hij plotsklaps geconfronteerd met de overlijdensadvertentie 
van zijn zus. De advertentie doet Lodewijk nog eens beseffen dat de symbolische orde 
niet correspondeert met de realiteit zoals die is.  Van een ongeval was immers geen 
sprake, het was een moord of zelfmoord. Maar wanneer hij terugdenkt aan het be-
grafenisritueel waarbij vader voorlas uit Shakespeare’s The Tempest (‘O, I have suffered 
with those that I saw suffer’), moet hij bekennen dat het tenminste ‘klonk als zijn ant-
woord op de vraag waarom zij het had gedaan.’125 Het symbolische spel, hoe inconsis-

123  vw 2, 275.
124  vw 2, 276.
125  vw 2, 282.

Fragmenten uit Willem Frederik Hermans’ roman Ik heb altijd gelijk, 1951 (vw 2).
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tent ook, voorziet het ondraaglijke en onbegrijpelijke toch van een zekere betekenis. 
Lodewijk geeft het tegenstribbelen op. ‘Heel goed’, denkt hij, ‘terwijl hij opstond in 
de chaos van krantenpapier, boeken, speelgoed en oudroest.’126

Omdat hij heeft geaccepteerd dat de betekenis niet bij hem ligt, maar afhankelijk is 
van een sociaal spel, is de noodzaak verdwenen om zijn vriendin Gertie aan te hou-
den. Door te bekennen dat hij geld stal van de Van Peekums, weet hij haar van zich af 
te schudden. En dan, wanneer Gertie zich uit de voeten heeft gemaakt, wordt hij nog 
maar eens geconfronteerd met de inconsistente veelheid aan symbolische boodschap-
pen waardoor hij zich aangesproken voelt.  Vanaf een reclamezuil vertellen deze ge-
boden wat hij moet doen om tot de symbolische orde toe te treden en bevredigd te 
worden in zijn bestaan – de militante houding moet bijvoorbeeld worden ingewisseld 
voor altruïsme ten opzichte van het Indonesische eiland Ambon, maar ook het drin-
ken van Amerikaanse frisdrank wordt aangemoedigd. Het gaat niet eens zozeer om de 
inhoud van die symbolische boodschappen, want op een volgende reclamezuil kan net 
zo goed het tegenovergestelde worden beweerd. Waar het om gaat is de ervaring dat 
hij zich onmogelijk aan deze betekenaars kan onttrekken, dat hij door ze wordt aan-
getrokken, omdat hij tekort schiet, zoals iedereen. En die ervaring van tekort brengt 
hem eindelijk terug bij zijn persoonlijke fantasma van het verlies dat hij lange tijd had 
proberen te ontkennen, en waarin zijn zus een hoofdrol vertolkt. 

dorst kent geen seizoen
drinkt coca-cola

stichting ‘door de eeuwen trouw’
helpt ambon!

Plotseling had hij de indruk dat de voetstappen weer luider werden, dat Gertie zich bedacht 
had en terugkeerde. Toen het geluid zeer dichtbij gekomen was, waagde hij het om de be-
plakte cylinder heen naar de zijstraat te gluren.

Maar het was Debora die de hoek omkwam en rustig naast hem voortwandelde zonder 
iets te zeggen. 

Zij liep daar maar gewoon in de wintersavond. Hij had het koud in zijn dunne regenjas. 
Maar zij wandelde daar zomaar zonder mantel, met haar platte boezem onder haar blauwe 
truitje, zelf gebreid, slordig. Je mag wel eens breien leren, hoe moet jij nu ooit een goede huisvrouw 
worden?127

Met dit dramatische symbolische castratiemoment (het cursief is van de impliciete au-
teur en benadrukt dat het om de stem van vader of moeder gaat) komt het definitief 
tot een perspectiefwisseling bij Lodewijk. Het was niet zo dat Debora bij voorbaat het 
hebbeding was van vader en moeder. Ook zij werd geplaagd door hun dwingelandij. 

126  vw 2, 283.
127  vw 2, 297.
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Maar ze protesteerde op haar eigen manier. Ze hield zich niet aan het traditionele ver-
haal van de ouders, of het seksistische ideaalbeeld van Lodewijk. Ze breide haar eigen 
trui, ze realiseerde haar verlangen in een eigen verhaal, wat haar op een bepaalde ma-
nier zo autonoom maakt als een Hoofse dame:

Zij had niets te maken met Fit-Form’s antwoord op 1940! Zij las liever Plato, Homerus en 
Shakespeare. Daar was zij, in haar voor de mode van 1940 veel te lange rok, haar dikke katoe-
nen kousen, haar grote puntschoenen met een riempje over de wreef. Daar liep zij met haar 
grote passen of zij haar handelskoffertje met schriften, Latijnse en Griekse boeken naar het 
gymnasium zeulde. Maar zij droeg niets. Ze keek zo nu en dan glimlachend naar hem op, ze 
zei nog altijd geen woord. Zij verloor niet haar kleuren in het natriumlicht.128

Dat zijn ‘superieure, grote zuster’ in boekenwijsheden verdween, vindt Lodewijk mee-
lijwekkend. Maar intussen is er wel iets veranderd in de manier waarop hij zich tot 
haar verhoudt. Als een schim ‘in het licht van het natriumlicht’ symboliseert ze zijn 
verlies van het reële. Eerder stelde Lodewijk zich voor dat hij haar buitenaardse plaats 
kon innemen. Hij zag zichzelf beschenen door het neonlicht (zie paragraaf 5.5): hij 
was degene in het bezit van de sleutel tot de wereld (Key). Hij had het absolute gelijk 
in handen. Het was een voorstelling die hij volhield, onder andere door Gertie in zijn 
spelletje te vangen. Maar nu beseft hij dat Debora met haar dood het antwoord op het 
verlangen met zich meesleurde ‘aan de lopende band van de tijd’.129 Van een alwetend 
subject met het antwoord op alles, transformeert Lodewijk in die van iemand die niets 
anders kan dan verlangend zijn orakel te bevragen. Hij kan niet meer volhouden zélf 
het reële in pacht te hebben, maar moet genoegen nemen met een vragenspel waarin 
een symbolische Ander het reële achterhoudt. Opnieuw echoot een Hermans-perso-
nage de woorden van de Mattheuspassie: 

‘Waarom heb je me alleen gelaten?’ vroeg hij, ‘waarom heb je mij altijd alleen gelaten? Waar-
om heb je nooit van mij gehouden?’

Hij legde zijn vinger op haar slaap, waar hij het kogelgaatje nog duidelijk kon voelen, hij 
die haar niet had mogen zien toen zij dood in het gasthuis lag.

‘Waarom heb je niet gewacht tot ik van je ging houden?’ vroeg hij, ‘hield je dan zoveel van 
Leendert? Je wist toch ook wel dat hij corrupt was? Een hoofdinspecteur van de politie die 
in ongebanderolleerde sigaretten scharrelt?’ 

Lodewijk beseft dat hij niet meer ‘jonger’ kan worden, en dat waarheid voorgoed 
schuilgaat in de herinneringen. Hij kan niet anders dan zich erbij neerleggen dat hem 
het reële gelijk is ontnomen. Het dwingt hem om, in plaats van zich boven het spel 
verheven te voelen, zich als speler in het spel te voegen. Hij zet een ‘clownsgezicht’ op 

128  vw 2, 297-298.
129  vw 2, 298.
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en wandelt naar het bonte Leidseplein, dat symbool staat voor het onechte Holland: 
‘rood en blauw van neonreclames’. Hij neemt zich voor om met Key te gaan praten 
en accepteert het ‘geld’ als symbolische grootheid in koopmansnatie Nederland.130 Het 
maakt hem opvallend genoeg nog niet direct tot een valsspeler (zoals Key zelf), want 
hij besluit om de spelregels te aanvaarden en naar het politiebureau te gaan ‘om van 
alle gezeur over die dode douane voorgoed af te wezen.’131 Kennelijk zorgt de ont-
moeting tussen het absolute gelijk en de absolute leugen ervoor dat Lodewijk in staat 
is om zich opnieuw te laten inschrijven in de spelgemeenschap.

5.9 ‘Achter borden Verboden Toegang’: literatuur en democratie

Deze slotscène van Ik heb altijd gelijk is wel beschreven als een ‘onthutsend conformis-
tische passage’ waarmee de hypocrisie van Lodewijk nog eens duidelijk wordt aan-
gezet.132 Dit einde roept de vraag op of de impliciete auteur ons niet louter van het 
ene kwalijke uiterste van de perversie naar het andere onbevredigende uiterste van het 
conformisme heeft gedreven.  Valt er in deze roman dan nog wel van een maatschap-
pijkritische beweging te spreken? Het lijkt misschien van niet. Maar net zoals bij het 
terugbrengen van de boodschap van een roman tot enkele citaten (over bijvoorbeeld 
de katholieken), wordt de complexiteit te zeer gereduceerd wanneer het gewicht vol-
ledig bij een enkele passage wordt gelegd, ook wanneer het gaat om een doorgaans 
veelzeggend gedeelte als het slot. 

De ideologiekritische en ethische geste van de roman zit hem wat mij betreft eer-
der in het voortdurende spel dat zich afspeelt tussen de tegenpolen van de perversie 
en het conformisme. Zoals de impliciete auteur het nodig achtte om Lodewijk Steg-
man terug in het spel te zetten, was het blijkbaar ook nodig om hem te laten acteren 
als de perverse spelbreker die voorgeeft de reële plaats voorbij de grens van het spel 
in te kunnen nemen, en vanuit die leegte anderen de wet te kunnen stellen. Door 
een esthetisch personage deze ruimte van het nihil te laten koloniseren, en hem hier 
vervolgens in te laten falen, brengt de auteur ons tot de ethiek die eruit bestaat ‘de 
leegte te respecteren’ (Lacan).133 Dat wil paradoxaal genoeg zeggen: deze gevaarlijke 
utopie zowel op afstand àls in het vizier houden. Het komt erop neer de plaats van 
het Reële voor te stellen als voorgoed afgegrensd én toch te betreden, zodat het te-
kort niet kan worden ingenomen, maar ook niet ontkend (en daarmee heimelijk als 
ingenomen kan worden verklaard). Deze strategie zorgt ervoor dat er speelruimte 
open blijft, en dat is noodzakelijk in een spelgemeenschap, die immers voortdurend 

130  vw 2, 299.
131  vw 2, 299.
132  Ham 2015, 277.
133  Zie paragraaf 3.10.
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dreigt te worden overgedetermineerd tot een gesloten en onveranderlijk geheel, met 
alle kwalijke gevolgen van dien. De impliciete auteur heeft via zijn fictie de blik van 
de lezer willen richten op het open houden van deze verboden ruimte voorbij de 
grens van het spel. 

Die strekking heeft ook het mini-essay waarvan de titel duidelijk een correspon-
dentie aangaat met het bordje verboden toegang van moeder en de rode slagboom van 
Alwin: ‘Achter borden Verboden Toegang’. Dit essay verscheen toepasselijk genoeg als 
een column in de rubriek ‘Vrij spel’ op de voorpagina van Het Vrije Volk (25 januari 
1956), en werd daarna opgenomen in Het sadistische universum.  Vanwege het belang van 
de tekst citeer ik hem in zijn geheel.134

Weinig mensen weten hoe groot de aantrekkingskracht is die ik onderga van wat achter bor-
den Verboden Toegang verborgen ligt.

Zelfs personen die boekjes over mij hebben opengedaan en zich erover beklaagd dat ik ze 
van tevoren niet van alles en nog wat aan hun neus heb gehangen, weten het niet, omdat ik 
er nooit over praat. Maar sinds mijn veertiende jaar breng ik vele dagen zoek op die afgele-
gen plaatsen, waarvan tot de voorbijgangers hoogstens wat gerommel en rook doordringt. 
En dikwijls dat niet eens. Alleen een ‘Eigen Weg’ waar niemand komt die er niets te zoeken 
heeft, voert er naartoe vanaf een openbare weg die op zijn beurt soms niets meer is dan de 
zijweg van een hoofdweg.

Daar is het dat monsterlijke graafmachines, pneumatische boren en dynamiet de illusie dat 
onze wereld een ‘bewoonde wereld’ zou zijn, vernietigen. Hier wordt het duidelijk wat onze 
planeet in werkelijkheid is: een grote steen, inwendig rein, hard, en helder, van buiten wat 
vuil, slijmerig en versleten.

Uit dat vuil, dat slijtagemateriaal, dat slijpsel, achtergelaten door de verwering van ijs, 
sneeuw, regen en wind, is alles voortgekomen: de microben, de planten, de dieren en de mens. 
Soms veegt de natuur deze steen ergens een beetje schoon. Zij blaast erop, spuwt erop, krabt 
eraan, klopt ertegen of houdt er een lucifer bij. De kranten spreken dan over natuurrampen: 
tornado’s, watersnoden, lawines, bosbranden, vulkanische uitbarstingen en aardbevingen. Er 
wordt gejammerd, maar eigenlijk is er niets gebeurd: de steen zelf blijft onaangetast.

Sla een scherf van de steen en hij toont zijn ongerepte kosmische kleuren, zijn mineralen 
die edelstenen genoemd worden als zij hard genoeg zijn om de verwering weerstand te bie-
den en niet tot de bewoonbaarheid van de wereld bij te dragen. 

Achter die borden Verboden Toegang wordt door bestofte arbeiders met daverend geweld 
een stukje afgeslagen van onze grote steen. Daar wordt het materiaal bedolven waar wij onze 
huizen van bouwen, de steenkool waarmee wij ons verwarmen en het erts waarvan wape-
nen worden gesmeed. 

Soms kan ik om die afgronden heenlopen zonder iets te doen, bedenkend hoe de mens 
met waanzinnige krachtsinspanning kruimeltjes afknaagt van de enorme meteoor waar hij 

134  Dat ‘Achter borden Verboden Toegang’ gezien kan worden als centrale tekst in Hermans’ oeuvre wordt 
ook gesteld door Kusters 1999 en Smulders 2011.
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reddeloos aan gebonden is, waarop hij door het heelal giert als een drenkeling op een vlot 
zonder ooit te mogen verwachten in de nabijheid van andere drenkelingen op andere vlot-
ten te komen.

Op die plaatsen, achter borden Verboden Toegang, is het gras grijs van stof, de bomen zijn 
beschadigd door vrachtwagens die erlangs schuren, in grote kuilen staat groen water, onder 
dode struiken liggen gebroken kamraderen en emaille kannen zonder bodem. Er hangt een 
stank alsof alleen de laagste vormen van leven zich hier nog wagen.

Niemand komt er behalve de stoffige arbeiders en ik. De arbeiders letten niet op mij. Nie-
mand zal mij daar zoeken, in die daverende eenzaamheid waar ik thuishoor al spreek ik er 
met niemand over. 

Het gerammel van de machines klinkt voor mij in de oren als de muziek van een revolutie. 
Hier bonst de nutteloze heldenmoed waarmee de mens zich ingraaft in zijn steen, in duistere 
gangen die verhoudingsgewijs nog niet eens met een speldeprik vergeleken kunnen worden.

Hier weerklinkt het trappelen van een gevangene op de betonnen vloer van zijn cel, dui-
zenden malen versterkt.135

Wat hier wordt verbeeld, is het onbegaanbare en onbepaalde niemandsland voorbij de 
‘bewoonde wereld’ van de symbolische wet (‘verboden toegang’), dat eigenlijk hele-
maal niet in voorstellingen valt uit te drukken. Het is, om met de Hermans-interpre-
tatie van Hella Haasse te spreken, het ‘vrouwelijke niemandsland’, de lustvol gewaande 
plaats voorbij de vaderlijke autoriteit, die in reële zin de primordiale ongrond toont 
waar de maatschappij op berust.136 De naamloze arbeiders staan voor niets dan stof-
felijkheid en machinale driftmatigheid, het zijn geen subjecten. Het zou van ‘nuttelo-
ze heldenmoed’ à la Stegman getuigen om dit domein in realiteit te willen betreden. 
De verteller wijst duidelijk op de dodelijkheid ervan, zoals ook Žižek schreef over de 
overtreding van het No trespassing-bord in Orson Welles’ monumentale film Citizen 
Kane (1941): ‘plotseling, wanneer het al te laat is om zich terug te trekken, vindt men 
zichzelf terug in een slijmerig obsceen domein.’137 Ook in Hermans’ tekst ligt achter 
het bord ‘Verboden toegang’ geen Rousseau-achtig paradijs van natuurlijkheid en au-
thenticiteit. Het is dan ook bepaald niet zo dat het subject er een harmonieus contact 
met een natuur krijgt en daarmee zichzelf terugvindt. Wat zich achter het bord be-
vindt, is juist een ordeloze plaats, de locus van het Ding, dat in werkelijkheid slechts te 
koloniseren valt ten koste van waanzin en geweld. Niettemin presenteert de verteller 
deze fantasmatische plaats ook als een mogelijkheid, zij het een verboden mogelijk-
heid, die louter bestaat in de verbeelding. Deze monsterlijke plaats van de chaos mag 

135  ‘Achter borden Verboden Toegang’ is opgenomen in Het sadistische Universum, vw 11, 169-171.
136  Haasse 1987.
137  Žižek 2008b, 87: ‘That is the meaning of the famous “No trespassing!” sign shown at the beginning and 
end of Citizen Kane: it is highly hazardous to enter the domain of uttermost intimacy, as one gets more than 
one asked for – all of a sudden, when one is already too late to withdraw, one finds oneself in a slimy obscene 
domain …’  Vertaling dr.
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dan voor de mens volstrekt onleefbaar zijn, toch biedt zij als referentiepunt ruimte 
aan de onvervuldheid van de wens en het verlangen. Referentie aan de non-plaats van 
het tekort houdt de speelruimte in stand die nodig is om een ‘eigen weg’ te kunnen 
banen, die afwijkt van de onbevredigende hoofdweg van de gevestigde orde. Je zou 
kunnen zeggen dat Hermans, te midden van de gestolde waarheden van journalisten 
en politici op de voorpagina van de krant, verwees naar de raadselachtige plaats van 
onvervuldheid, waarmee hij de mogelijkheid ‘open’ hield voor kritiek en protest (‘de 
muziek van een revolutie’) in de samenleving. Hij manouvreerde zich dus niet ge-
heel buitenspel, maar identificeerde zich ook niet volledig met de geldende conven-
ties. Psychologisch gezien positioneerde hij zich precies op de grens tussen binnen en 
buiten, om de speling te laten zien waar het systeem op berust, zonder die speling zelf 
op te vullen en teniet te doen.

Politicoloog Claude Lefort heeft uitgelegd dat het fundamentele verschil tussen 
totalitarisme en democratie ligt bij de wijze waarop het symbolische systeem ruimte 
gunt aan het tekort.138 In een totalitaire staat wordt alle tekort verdonkeremaand.  Van-
daar het spektakel van propaganda dat volmaaktheid voorspiegelt (‘een Duizendjarig 
Rijk’) en alle tekort imaginair afwentelt op vijanden die niet bij de volmaakte samen-
leving zouden horen. In de democratie wordt de plaats van de absolute macht als ‘leeg’ 
voorgesteld, en speelt de leegte een zichtbare symbolische rol.139 Het is bij wet gefor-
maliseerd dat er verkiezingen komen en dat de zittende premier op een zeker mo-
ment het stokje altijd weer over moet dragen, wat de kans geeft aan andere partijen 
en opvattingen. Mogelijk is er nog een koning die de plaats van de leegte bezet houdt, 
maar diens macht is een lege huls. In zekere zin functioneert de gecastreerde vorst in 
een democratie als de theatrale voorstelling die de leegte in het spel aanwezig houdt.

Dit neemt niet weg dat de democratie wordt bevolkt door verlangende subjecten. 
Hun imaginaire wensen zijn nu eenmaal niet vanzelfsprekend op de ervaring van de 
leegte gericht, om het eufemistisch uit te drukken, reden waarom voortdurend het ge-
vaar op de loer ligt dat de imaginaire wens de overhand krijgt om een gesloten orde 
te claimen en de democratie teniet te doen. Die neiging doet zich voor in perioden 
van armoede en dreiging als gevolg van de onzekerheid over de autoriteit van be-
staande meesterbetekenaars. De naoorlogse periode van wederopbouw en verzuiling 
wordt vaak gezien als zo’n tijd waarin veel cultuurdragers met de beste bedoelingen 
eenheid probeerden te stichten en interne strijd trachtten te pacificeren. Nederland 
werd voorgesteld als een ‘behouden huis’ dat de chaos buiten de deur moest houden, 
zo stelde Ido Weijers in een studie met de titel naar Hermans’ korte verhaal.140 De ge-
vestigde orde stuurde aan op een politiek van ‘consensus’ (Lijphart) die de tegendelen 

138  Lefort 1986 en Lefort 1988.
139  Lefort 1986, 279.
140  Weijers 1991.
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samenbracht in de eenheid van de ‘Superzuil’ (Ruiter en Smulders).141 Dat de domi-
nante cultuur na de chaos van ’40-’45 naar ‘zuiverheid’ en ‘orde’ verlangde, valt na-
tuurlijk goed te begrijpen, maar het neveneffect was dat debatten werden gesmoord 
en alternatieve stemmen van bijvoorbeeld kunstenaars ongewenst waren en dissident 
werden gevonden.142 Elke ideologie die het tekort volledig miskent, claimt ‘altijd ge-
lijk’ te hebben en sluit zich af voor het gelijk van anderen. En dit imaginaire mechanis-
me kan elk idealisme infecteren, ook die van de menselijke waardigheid. Nu moet ge-
zegd dat Ter Braak met dit begrip juist oog had willen hebben voor het fantasmatische 
‘niemandsland’ waar de symbolische orde op berust (zie de inleiding). Het begrip staat 
voor het ‘spelelement’ van de werkelijkheid en dus voor de mogelijkheid om hierbin-
nen ‘vrij’ te kunnen zijn op de best mogelijke manier een eigen culturele identiteit na 
te streven, of dat nu gaat om het worden van een ‘superieure voetballer’ of een ‘supe-
rieure professor’.143 Na de Tweede Wereldoorlog werd Ter Braak een postume goeroe 
en werd zijn begrip van de menselijke waardigheid in hoofdletters geschreven, als de 
meesterbetekenaar van een bevoogdende orde die erop uit was een ‘gemene maat’ in 
ere te herstellen en rust te prediken.144 Hermans’ impertinente held Lodewijk Steg-
man kan symbool staan voor het tomeloze ‘verzet’ tegen de gevestigde orde.  Van de 
schrijver mag hij echter nooit echt de macht grijpen, want dan zou de ene gevestigde 
orde simpelweg worden vervangen door een andere.145 Daarom representeert Lode-
wijk niet alleen het verzet, maar vormt zijn ‘Eenheidspartij’ ook een groteske uitver-
groting (‘overidentificatie’) van het totaliserende ideaal van een consensusmodel. In 
het geval van deze roman: van de zaligmakende orde genaamd ‘Groot Europa’. Deze 
orde is op het niveau van de personages een ideaal, terwijl de auteur het aan zijn eigen 
onmogelijkheid ten onder laat gaan. De roman is dus niet zomaar een ‘aanval op de 
samenleving’146, maar ook een kritiek die staat voor het behoud van de samenleving 
als een funcioneel spel in de plaats van een disfunctionele totaliteit.

Met de polemische roman Ik heb altijd gelijk kon Hermans met recht zeggen dat 
hij democratischer was dan de toenmalige democratie, die alle tegenstellingen wil-
de laten opgaan in de ‘verschrikkelijke volte’ van de paciferende Superzuil.147 In het 
onbestemde beeld van Debora en de wet van ‘Verboden toegang’ hield Hermans de 
lege plaats als het ware vast, en gunde hij het tekort een bestaan in Lodewijks per-
soonlijkheid en politiek. Als auteur van de roman drukte hij daarmee uit dat zowel 

141  Lijphart 1968 en Ruiter en Smulders 1996, 260-287.
142  Vgl. Anbeek 1997, Stuurman 1984, Schuyt en Taverne 2000, 21-25.
143  Braak vw 3, 251.
144  Laurens Ham merkte al op dat de menselijke waardigheid een moreel ijkpunt werd in tijdschriften als Li-
bertinage (Vgl. Ham 2015, 264 n. 129) en Ruiter en Smulders lieten zien dat Ter Braak na de oorlog deelgenoot 
werd gemaakt van het ethisch reveil: Ruiter & Smulders 1996, 270-287.
145  Ham 2015, 261. Met de term ‘impertinente held’ wil ik verwijzen naar: Früchtl 2009.
146  Korsten 2014.
147  Zie voor deze term van Hermans: paragraaf 3.13.
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onze individuele als collectieve subjectiviteit een onvast spel moet blijven, hoe pijn-
lijk dat ook is. Want een technocratische democratie zonder dissensus, zonder po-
lemiek, houdt op een democratie te zijn. Gunstig was het volgens historicus James 
Kennedy dat de Nederlandse democratische samenleving in de protestjaren vanaf 
1960 de nodige speelruimte bood aan ‘de Homo Ludens in opstand’ die gevonden 
kan worden in de tegencultuur van literaire schrijvers als Hermans, Mulisch en Reve. 
Dat spel voorkwam volgens Kennedy dat de antidemocratische democratievorm van 
‘repressieve tolerantie’ (een term gemunt door Marcuse) zich daadwerkelijk kon re-
aliseren.148 Deze kunstenaars en schrijvers bekritiseerden de samenleving voortdu-
rend, maar lieten daarbij nadrukkelijk zien dat zij dat met lege handen deden. Daar-
mee hielden ze een ruimte ópen en waakten ze over die onbepaaldheid. Hermans 
liet dat niet alleen zien in Ik heb altijd gelijk, maar bijvoorbeeld ook in Mandarijnen 
op zwavelzuur, waarin hij de meesterbetekenaars (de ‘heilige huisjes’) aanviel, zonder 
zichzelf voor te stellen als het sluitstuk van een nieuwe totaalwerkelijkheid. Met de 
collages in dat boek gaf hij de lezer ongetwijfeld opzettelijk inconsistente beelden 
die de chaos niet compleet wegpoetsen, maar in het spel houden.149 Dat de systeem-
kritiek van Hermans en zijn personage Stegman niet aan actualiteitswaarde heeft in-
geboet, illustreert het hedendaagse engagement van filosofen als Laclau en Mouffe, 
Rancière en Žižek, die zich kritisch opstellen tegenover schijnbaar neutrale of poli-
tiek correcte idealen van ‘global village’ en ‘multiculturalisme’. Onder het mom van 
een allesbevredigende totaliteit waarbinnen iedereen de ruimte is gegund voor zijn 
eigen spelletje, verduisteren deze voorstellingen dat de spelregels reeds op een ander 
plan werden gemaakt, en smoren ze het debat door alternatieve spelopties bij voor-
baat uit te sluiten.150

5.10 King Kong en Weinreb, of het onmogelijke engagement

Tot slot van dit hoofdstuk wil ik laten zien dat met behulp van de spelnotie niet al-
leen een modernistische roman als Ik heb altijd gelijk geïnterpreteerd kan worden als 
een betrokken maatschappijkritiek, maar ook Hermans’ betrokkenheid bij concrete 
onderwerpen uit het publieke debat op waarde kan worden geschat. 

Dat de privépersoon achter de schrijver niet schroomde allerlei opvattingen uit 
te venten, was voor iedereen duidelijk. Hermans bemoeide zich bijvoorbeeld met 
het debat over collaboratie en verzet in de zaken rond Christiaan Lindemans (‘King 
Kong’) en Fryderyk (‘Friedrich’) Weinreb. Hij maakte er in de jaren zestig ook geen 

148  Kennedy 1995, 117-145. Kennedey ontleende de uitdrukking van ‘de homo ludens in opstand’ aan Con-
stant, zie hiervoor: Nieuwenhuys 1969.
149  vw 16, collages op de omslag en op p. 6 en 36. 
150  Vgl. De Kesel 2012, 40-48, Stavrakakis 1999, 99-121; Laclau & Mouffe 1985 en Rancière 2010.
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geheim van te sympathiseren met de progressieve politieke partij psp (zij het bij ge-
brek aan beter) en te vrezen voor de toenemende ontbossing en de uitputting van de 
natuur. Wat ook niemand ontging, was dat Hermans, ondanks de culturele boycot van 
Zuid-Afrika vanwege het apartheidsbewind, toch lezingen gaf in dat land en daar-
mee ook een politiek standpunt innam.151 Toch is er nauwelijks aandacht geweest voor 
het verband tussen zijn publieke engagement en het modernistische schrijverschap.152 

De gespannen verhouding tussen maatschappelijke betrokkenheid en literair mo-
dernisme zal daar mogelijk debet aan zijn. Toont een schrijver zich moreel betrokken 
bij de sociale realiteit, dan lijkt dat het modernistische subjectivisme en de modernis-
tische habitus van ‘splendid isolation’ te ondermijnen, en leidt het tot inconsequenties 
in de interpretatie. De gemakkelijke oplossing bestaat eruit deze geëngageerde mo-
menten af te doen als ‘margefenomenen’ of ‘buitenbeentjes’, om met literatuurhisto-
ricus Geert Buelens’ oratie ‘In de wereld’ (2009) te spreken. Dat gebeurt doorgaans op 
twee manieren. De eerste manier om de bemoeienis met de realiteit te bagatelliseren, 
is te zeggen dat de schrijver zijn maatschappelijke onderwerpen uit de sociale werke-
lijkheid louter gebruikte als ‘illustraties’ van de modernistische poëtica, en dus feitelijk 
niets wilde beweren over die werkelijkheid zelf. Een tweede manier waarop het en-
gagement dat inconsistent lijkt met het modernisme, kan worden weggeredeneerd, is 
door uitingen van moreel realisme te beoordelen als ‘jeugdzonden en uitschuivertjes’ 
van de privépersoon van de schrijver, die eigenlijk niet tot het literaire corpus mogen 
worden gerekend.153 Beide redeneringen kunnen naast elkaar bestaan, want ze bevesti-
gen allebei vooral de onmogelijkheid van een modernistisch engagement. De vraag is 
hier of dat terecht is. Of kan het speldenken misschien een ‘derde weg’ laten zien? Om 
dat te onderzoeken concentreer ik me op de kwesties King Kong en Weinreb, waarvan 
moeilijk te ontkennen valt dat ze onderdeel uitmaken van Hermans’ literaire oeuvre, 
aangezien ze het onderwerp waren van een toneelspel en een uitgebreide polemiek.

Zowel de opvatting dat zijn ‘realisme’ vooral diende als louter illustratiemateriaal 
voor de thematiek van het modernisme, als de opvatting dat zijn geëngageerde mo-
menten moeten worden beoordeeld als ‘uitschuivers’, vinden we terug in Oorlogsmy-
then, waarin historicus Ewoud Kieft uitgebreid de betrokkenheid van Hermans met 
de kwesties King Kong en Weinreb besprak.154 Hij schetst hoe Hermans aanvanke-
lijk interesse kreeg voor deze figuren omdat ze konden dienen als toonbeelden van 

151  Havenaar sprak van ‘typische “rechtse” opvattingen’ in Havenaar 2003, 43. Zie over de psp: Sleutelaar, Ver-
hagen & Vaandrager 1963, sn 61 en Tijn 1966, sn 85. In Erosie (1960) liet Hermans duidelijk blijken hoe nega-
tief hij dacht over overbevolking van de aarde en de uitputting van de natuur. Hiermee sloot hij aan bij de zorg 
die vanaf 1968 werd geuit door de Club van Rome. Zie voor een globaal overzicht van Hermans’ betrekking 
met Zuid-Afrika: Otterspeer 2015, 782-798.
152  Een aanzet om niet alleen Hermans’ opvattingen over de maatschappij te beschrijven maar ook het mo-
dernisme te verbinden aan die opvattingen, zien we in Ruiter & Smulders 2010.
153  Buelens 2009, 10-11.
154  Zie het hoofdstuk ‘De onkenbaarheid van de geschiedenis’. In: Kieft 2012, 139-197.
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zijn modernistische ‘lievelingsthese’ in ‘Preambule’, namelijk dat er ‘over de mens 
niets te bewijzen valt’.155 Het waren immers allebei personen die opereerden in de 
schimmige oorlogswerkelijkheid en balanceerden op de grens van goed en kwaad, 
en daarom als geen ander konden dienen om de onzekerheid over waarheid en mo-
raal te demonstreren. Hiermee sluit Kieft aan bij de manier waarop ook Baudoin 
Yans en Frans A. Janssen Hermans’ toneelstuk King Kong verbonden met zijn moder-
nisme, en C.J.W. Jansen, die stelde dat vooral ‘literaire overwegingen’ Hermans naar 
het onderwerp Weinreb hadden gedreven.156 Wat Kieft echter toevoegt, is dat allerlei 
toevalligheden Hermans’ eerzucht tartten, en hem dwongen de rol van de ‘autono-
me schrijver’ en ‘sceptische buitenstaander’ te verlaten en zich met grote stelligheid 
in het publieke debat te mengen en oordelen te vellen.157 Volgens Kieft lieten die 
uitglijders zien dat Hermans’ modernisme feitelijk onhoudbaar was: King Kong en 
Weinreb legden de ‘inconsequenties bloot achter Hermans’ lievelings these’.158 

Is het modernisme inderdaad niet te rijmen met engagement en het kritisch oor-
delen over de realiteit? Of is er een andere blik mogelijk? Laten we eerst Kiefts re-
constructie nader bekijken, want daarmee krijgen we een goed overzicht van alle ge-
beurtenissen en betrokkenen.

5.11 Van modernist tot waarheidsvinder

‘King Kong’ was de bijnaam die de in Rotterdam geboren Christiaan Lindemans 
(1912-1946) kreeg vanwege zijn stevige postuur. Hij werkte in een garage, en tijdens 
de oorlog werd hij ingelijfd door het verzet als chauffeur en spion. Daar bleef het ech-
ter niet bij. Toen z’n familie werd gevangengenomen door de bezetter liep hij over. Hij 
werd dubbelspion om ze vrij te krijgen. Na de oorlog werd hij medeverantwoordelijk 
gehouden voor het verraad van de geallieerde luchtlandingsoperatie Market Garden in 
september ’44. Deze operatie, met als doel de bruggen tussen Eindhoven en Arnhem 
veilig te stellen om vervolgens het noorden van Nederland te kunnen bevrijden, had 
de Hongerwinter kunnen voorkomen, maar faalde. In de periode vlak voor de lucht-
landing had King Kong de opdracht van de geallieerden gekregen om vanuit België 
door de linies te breken en het Nederlandse verzet te vragen de luchtlanding te on-
dersteunen, maar in de plaats daarvan informeerde hij de bezetter. Tegenwoordig we-
ten we dat Lindemans over verouderde informatie beschikte, en dat de Duitsers zijn 
waarschuwing bovendien niet erg serieus hebben genomen.159 

155  Vgl. Kieft 2012, 137 en 193-194; vw 7, 217. 
156  Vgl. Janssen 1980, 79-90, Yans 1992, 228-237 en het ‘Woord vooraf ’. In: Jansen 2004.
157  Kieft 2012, 195.
158  Kieft 2012, 193.
159  Zie over King Kong: Dekkers 1986, Graaff 1992 en Graaff 1997.
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Maar dat is de kennis van nu. In de periode na de oorlog bleef King Kong de ge-
moederen lang bezighouden. Dat was vooral te wijten aan zijn mysterieuze dood tij-
dens zijn gevangenschap in Scheveningen na de bevrijding van Nederland. Sommigen 
dachten dat hij was vergiftigd door de Nederlandse autoriteit. Dit om te verdoezelen 
dat het Prins Bernhard zelf was geweest die, toen hij het verzet vanuit Brussel aanvoer-
de, King Kong in vertrouwen had genomen. Anderen geloofden dat King Kong nog 
leefde. Het kwam zover dat de toenmalige Rotterdamse burgermeester Bram Peper 
op 17 juni 1986 Lindemans’ graf liet lichten. Er werd niets spectaculairs aangetroffen: 
geen gifsporen en de overblijfselen van Lindemans lagen keurig in de kist. Wel werd 
duidelijk dat de autoriteiten inderdaad hadden geprobeerd de aandacht van Bernhard 
af te leiden. Journalistieke publicaties waren gedwarsboomd, en betrokkenen hadden 
een verbod gekregen over de zaak te praten toen ze werden gehoord in de Parlemen-
taire Enquête over het regeringsbeleid tijdens de Tweede Wereldoorlog die liep van 
1947 tot 1956.160 

In die tijd vermoedde Hermans al een doofpotaffaire. Hij was daartoe gekomen tij-
dens het lezen van de negentien enquêterapporten, die een voor een uitkwamen tij-
dens de looptijd van de Enquête. Hij las de delen gretig omdat ze bol stonden van de 
bedriegers en de bedrogenen. Ze vormden dan ook een ‘onuitputtelijke bron van in-
spiratie’ voor de schrijver, die zijn succesroman De donkere kamer van Damokles (1958) 
bijvoorbeeld voor een deel baseerde op de verrader Anton van der Waals, die uitge-
breid aan bod kwam tijdens de Enquête, opgetekend in het rapport deel 4c-i (1950).161 
En in deel 4c-ii (1950) stuitte Hermans op de figuur King Kong. Deze kwam ter spra-
ke tijdens het verhoor van luitenant-kolonel Oreste Pinto van de Nederlandse Vei-
ligheidsdienst. In de oorlog ontmaskerde Pinto spionnen. En hij liet dat later ook aan 
iedereen weten in zijn boek Spycatcher (1952). Maar tijdens het betreffende verhoor 
wilde hij minder openheid van zaken geven. Hij liet zich ontvallen dat hem van ho-
gerhand was opgedragen te zwijgen over de zaak King Kong. Dit leidde tot een bizar 
moment. Zonder verdere vraagtekens te zetten bij deze opmerking van Pinto brak 
de voorzitter het verhoor plotseling af. Waarom gaf de voorzitter zich zo gemakkelijk 
gewonnen? Hermans beschreef de situatie in het stuk ‘Blokker en Bommel’ uit 1963.

En wat zei toen de voorzitter van de Enquêtecommissie? Stoof hij op? Schreeuwde hij: 
‘Mond houden? Nederlandse regering? Wat? Wie? Waar? Hoe?’
  Neen.
  Hij sprak: ‘Ik dank u voor de verstrekte inlichtingen en sluit het verhoor.’
 Democratie …162

160  De Graaff 1997, 62 en Kieft 2012, 155.
161  Sleutelaar en Calis 1962, sn 41.
162  Hermans 1963, 43; Kieft 2012, 154-155.
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Hermans gebruikte deze scène voor een nogal vergezochte polemische vergelijking 
tussen de Nederlandse politiek en de filmwereld. Het moment toonde volgens hem 
dat de naoorlogse democratie geen transparantie gaf en evengoed feiten ongezegd liet, 
precies zoals filmmaker Fons Rademakers en diens kompaan Jan Blokker geen aan-
dacht hadden voor de details bij hun verfilming van Hermans’ Donkere Kamer, die uit-
kwam onder de titel Als twee druppels water (1963). Hermans zag hierbij zelfs nog kans 
zich als de objectieve natuurwetenschapper te positioneren en het gilde van de histo-
rici aan te vallen.

Het is nu achttien jaar geleden. Spycatcher spookt nog door de beeldbuizen van de kro-t.v., 
maar King Kong is dood, Pinto is dood, de Voorzitter van de Enquêtecommissie is ook al 
lang dood, documenten zijn verdwenen, gestolen of vervalst, telefoongesprekken nooit meer 
te achterhalen, geheime dienst agenten zijn gebonden aan de Official Secrets Act en dgl., de 
generaals zijn stokoud. Geen historicus zal er ooit achter komen.

Ik wil met dit verhaal niets beweren of suggereren over het ‘verraad van Arnhem’. Maar 
voor wie weet met welke voorzorgen de natuurkundigen zich omringen als zij bv. het smelt-
punt van een metaal bepalen, of de brekingsindices van een kristal, is het duidelijk dat de 
waarheid van de historicus in vergelijking met die van een natuurkundige, niet veel meer is dan 
een fabel, een mythe of het waansysteem van een paranoialijder.163

Met deze thematiek van de waanzin en de onkenbaarheid was King Kong natuurlijk 
voorbestemd een plaats te krijgen in Hermans’ literaire oeuvre. En de gelegenheid 
deed zich voor toen de gemeente Amsterdam Hermans in april 1967 de opdracht gaf 
een toneelspel te schrijven. King Kong werd een soort ‘documentair toneel’, opge-
bouwd uit vrijwel letterlijke citaten uit de verhoren van de Parlementaire Enquête-
commissie, waaronder de woorden van Pinto.164 En de modernistische boodschap die 
inderdaad valt af te lezen uit het stuk, is dat in elk debat tegenspraak blijft bestaan, en 
dat de volledige waarheid voorgoed verloren gaat. Wat Hermans echter nog niet kon 
bevroeden toen het toneelstuk gereedkwam, was dat zijn arbeid ook voorgoed verlo-
ren dreigde te raken in de bureaulade van de opdrachtgever. 

Toen de burgemeester van Amsterdam het stuk terugstuurde omdat hij de dialogen 
niet ‘toneelmatig’ genoeg vond, was er nog geen man overboord. Intussen had name-
lijk ook de omroeporganisatie nts-nos hem gevraagd een script voor een televisiespel 
te leveren. Hermans bood King Kong aan en kreeg meteen een positieve reactie terug: 
er zou een programmeerdatum worden gezocht.165 Achter de schermen rees echter 
ook daar de twijfel. Het toneelstuk leek te beweren dat de Parlementaire Enquête op 
een totale mislukking was uitgedraaid, en ook werd de mogelijke betrokkenheid van 
Bernhard weer opgerakeld.  Vanwege de politieke gevoeligheid vroeg de omroep het 

163  Hermans 1963, 44. Gecursiveerd door Hermans.
164  Janssen 1981, 82;  Vree 1973, 57.
165  Janssen 1981, 82;  Vree 1973, 57.



5.11 van modernist tot waarheidsvinder 207

oordeel van de gezaghebbende historicus Loe de Jong, auteur van de reeks Het Ko-
ninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Die bleek bereid om een oordeel te 
vellen en kwam vervolgens met een evaluatie die niet eens negatief was over Hermans. 
Hij kwalificeerde Hermans als ‘misschien wel de belangrijkste Nederlandse naoorlog-
se auteur’.166 De Jong bevestigde ook dat de zaak King Kong onvoldoende was onder-
zocht. Wat hij wel bestreed, was de suggestie die uitging van het stuk dat de Enquête 
nergens toe had geleid. De kwestie King Kong was een uitzondering geweest in een 
verder heel behoorlijk onderzoek naar het regeringsbeleid tijdens de oorlog. Ook be-
streed De Jong dat Prins Bernhard aandeel had in de zaak.

Hermans kreeg De Jongs brief onder ogen en voelde zich nauwelijks aangevallen, 
zoals blijkt uit de repliek die hij de nps stuurde: ‘Ik heb nooit beweerd dat King Kong 
zijn inlichtingen van Prins Bernhard had en evenmin dat de geallieerden de Slag bij 
Arnhem alleen door verraad van King Kong hebben verloren.’167 Hermans was er niet 
op uit geweest personen te beschuldigen of de waarheid uit de doeken te doen over 
het verraad van Market Garden, maar had louter anderen geciteerd uit het rapport, om 
daarmee de onkenbaarheid van de werkelijkheid gestalte te geven. 

Eigenlijk is het niet King Kong, die centraal staat in het stuk, het is de kwestie alweer van de 
betrouwbaarheid van het beeld van de historische gebeurtenissen dat wij hebben. De geschie-
denis van de verrader King Kong is een episode uit de geschiedenis van de Duitse bezetting. 
Maar dit detail is door de Parlementaire Enquête Commissie tot in details uitgezocht. In mijn 
stuk heb ik in hoofdzaak niets anders gedaan dan de verklaringen naast elkaar zetten, meestal 
letterlijk. En dan is de conclusie: niks, totaal niks. Dit is een lievelingsthese van me: alle dingen 
die de geschiedenis overlevert, zijn niets anders dan grote generaliseringen. Zo gauw je je in 
details gaat verdiepen dan stuit je op gebrek aan bewijs, alleen maar gebrek aan documenten, 
tegenstrijdige uitspraken, enz.168

Hoewel De Jong daar niet op aandrong, ging de nts toch niet over tot productie. Zeer 
waarschijnlijk twijfelde men ook aan de dramaturgische kwaliteit, zoals Kieft terecht 
opmerkt, want het toneelspel kan inderdaad moeilijk worden gerekend tot Hermans’ 
beste literaire prestaties.169 Wel verscheen King Kong in 1972 in boekvorm, inclusief 
een verzameling geopenbaarde brieven die moesten aantonen hoe verschillende in-
stanties Hermans hadden benadeeld, en kwam het in 1981 tot een eenmalige opvoe-
ring op de planken, die overigens slecht werd ontvangen.170 Dat moet Hermans heb-

166  Hermans 1972, 111.
167  Vgl. Hermans 1972, 114 en Kieft 2012, 172.
168  Bloem 1969, sn 163.
169  Kieft 2012, 174.
170  In 1972 verscheen Hermans’ script King Kong, gevolgd door wat Nederland niet op de televisie mocht zien.  Vgl. 
Kieft 2012, 174. Zie ook de recensie van Willem Jan Otten, ‘Een dramatische schuld ingelost met lolbroekerij’. 
In: Vrij Nederland, 16 mei 1981.
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ben gestoken, en dat een journalist hem nadroeg dat hij subsidie had gebeurd bij de 
nts én de gemeente Amsterdam voor een en hetzelfde mislukte stuk, hielp ook al niet 
de zaak te vergeten.171 Dus toen uitgerekend Loe de Jong in 1986 vanwege het ru-
moer rond King Kong terugkwam op de zaak in het kranteninterview ‘Het gelijk van 
W.F. Hermans’172 en daarin ruiterlijk bekende dat er een doofpot was en dat Hermans 
indertijd meer dan hij gelijk had gehad, kon Hermans de neiging niet weerstaan een 
genadeklap uit te delen en excuses te eisen.173 Volgens Kieft is de ironie van dit alles 
dat Hermans uit de rol van de scepticus viel en afbreuk deed aan de modernistische 
boodschap van zijn stuk. Door het historische gelijk aan te grijpen, kreeg hij de naam 
‘een groot kenner van de geschiedenis’ te zijn en kon hij moeilijk nog beweren dat er 
over historische personen niets waars valt te beweren.174 

Hermans’ betrokkenheid bij de kwestie Friedrich Weinreb (1910-1988) vertoonde 
in de ogen van Kieft een soortgelijk zelfondermijnend patroon. Weinreb werd gebo-
ren in de voormalige Duitse stad Lemberg (thans Lviv, Oekraïne).  Vanwege de Eer-
ste Wereldoorlog namen zijn ouders hem mee op de vlucht naar West-Europa. Het 
Joodse gezin kwam terecht in Scheveningen.  Vader Weinreb verdiende er net genoeg 
om zijn oudste zoon Friedrich economie te laten studeren in Rotterdam. Het leverde 
zijn zoon een aanstelling op als data-analyticus. Daarbij kreeg Friedrich de kans tot 
doctor te promoveren. Dat zijn proefschrift steeds kwijtraakte op het moment hij het 
moest inleveren, was in die periode nog onvoldoende reden aan zijn betrouwbaarheid 
te twijfelen.175 Weinreb leek op het eerste gezicht een uiterst verantwoordelijk type. 
Hij nam de zorg voor zijn broers op zich toen beide ouders kort na elkaar kwamen 
te overlijden. En ook zette hij zich in voor de Joodse gemeenschap van Schevenin-
gen.  Veel Joden waren de Nederlandse taal niet machtig en Weinreb wierp zich op als 
hun aanspreekpunt voor allerlei praktische problemen. De keerzijde hiervan was dat er 
steeds meer verantwoordelijkheid op zijn schouders kwam te rusten toen de Rassen-
wetten ook in Nederland werden ingevoerd. Er werd op zijn hulp gerekend, terwijl hij 
zelf evengoed zijn baan kwijtraakte door het arbeidsverbod. Hoe kon hij zichzelf en 
anderen uit deze netelige situatie redden? Een list verzinnen leek de enige oplossing.

Opeens deed in Joodse kringen het gerucht de ronde dat Weinreb een uitweg 
bood. Hij zou persoonlijk in contact staan met een hooggeplaatste Duitse generaal, 
die met hem onderhandelde over een legale emigratie uit West-Europa. Weinreb deed 
het voorkomen alsof hij Joden tegen betaling op de lijst voor emigratie kon plaatsen. 
Na de bevrijding kwam men echter tot de vaststelling dat Weinreb vooral zichzelf had 

171  Vgl. Hermans 1972, 118 en Kieft 2012, 173-174.
172  De Jong in W. Kuipers, ‘Het gelijk van W.F. Hermans’. In: de Volkskrant, 17 februari 1986.
173  Hermans, ‘Het laatste woord over King Kong? Prof. L. de Jong heeft nooit zijn excuses aangeboden’. In: 
Elseviers Magazine, 25 oktober 1986.  Vgl. Graaff 1997, 77 en Kieft 2012, 174-175. 
174  Kieft 2012, 175.
175  Grüter 1997, 37.
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geholpen. Hij was gepakt door de Duitsers en had hen uit lijfsbehoud geholpen door 
Joden op een lijst te plaatsten om ze te laten deporteren. Dat sommige Joden toch ge-
red werden, was er slechts aan te danken dat de lijst geloofwaardigheid moest behou-
den. Het merendeel bleek vermoord. En Weinrebs goedgezinde Duitse generaal werd 
nooit gevonden en leek niet te bestaan. Weinreb werd na de bevrijding opgepakt als 
oplichter en collaborateur, maar kreeg gratie. Hij vertrok daarop naar het buitenland, 
waar hij zichzelf voordeed als econoom, theoloog en geneeskundige. Lang hield hij 
het echter nergens uit, want hij werd steeds beschuldigd van allerlei zedenaffaires. Uit-
eindelijk keerde hij terug naar Nederland, waar hij zich ontpopte als gebedsgenezer. 
Toen hij ook daar werd beschuldigd van misbruik van vrouwen en werd veroordeeld 
tot vier maanden gevangenisstraf, vluchtte hij naar Zwitserland.176 

Maar toch, ondanks alle verdenkingen, kon het gebeuren dat de beeldvorming rond 
Weinreb volledig kantelde. Weinreb had dit grotendeels te danken aan de verschijning 
van Jacques Pressers essay getiteld Ondergang (1965). Hierin beschreef Presser, zelf een 
Jood wiens vrouw werd vermoord in concentratiekamp Sobibor, hoe de Joden in Ne-
derland systematisch werden uitgeroeid. En hoe medeburgers als struisvogels de kop in 
het zand staken toen het onder hun ogen gebeurde. Presser zocht de schuld bij dege-
nen die zich afzijdig hielden, wat dan weer goed uitpakte voor de dubieuze Weinreb, 
die vuile handen durfde te maken en het had aangedurfd actie te ondernemen door 
zich te wagen aan een schimmig spel van kat en muis met de Duitsers. Dat hij daar-
voor nu moest boeten als een zondebok, was een schande volgens Presser:

Rest deze ene mens. Geen held, daarvoor heeft hij nimmer geposeerd. Niet zonder zwakhe-
den, hij heeft ze erkend. Een helper en een redder van velen, ze hebben getuigd. 

Heeft men een standbeeld voor Weinreb opgericht? Heeft men hem een orde verleend? 
Heeft men hem met een geschenk geëerd? Men heeft hem zeer zwaar gestraft. Hoe komt 
dat? Waardoor, waarom?

De schrijver wil het met een antwoord proberen, let wel: proberen. Het is niet méér dan 
zijn persoonlijke overtuiging. Welnu: de Jood Weinreb is de zondebok geworden, heeft voor 
het tekortschieten van talloze niet-Joden geboet. Hij moest gefaald hebben, óók gefaald, om-
dat zij gefaald hadden. Niet alleen zij hadden hun plicht verzaakt, ook hij. Als er geen Joodse 
verraders waren, moest men ze uitvinden.177

Pressers ‘Weinreb’ viel in de revolutionaire jaren ’60 in goede aarde. Het kwaad 
werd in die periode vooral gelokaliseerd in de slaafse houding van burgers tegen-
over het heersende gezag. De linkse Vrij Nederland-publicisten Renate Rubinstein 

176  Zie meer uitgebreid over Weinreb het lemma ‘Frederick Weinreb’ in het Biografisch Woordenboek van Ne-
derland: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/en/lemmata/bwn4/weinreb. Zie verder over Wein-
reb: Grüter 2004 en over Hermans en Weinreb zie Jansen 2004.  Voor de discussie over Weinreb: Marres 1999, 
Marres 2002 en Nuis 1979.
177  Presser 1985, 109-110. Eveneens geciteerd in: Kieft 2012, 180.
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en Aad Nuis vatten het plan op Weinreb te rehabiliteren en spanden zich in diens 
levensverhaal naar buiten te brengen. Het resultaat was de driedelige autobiografie 
Collaboratie en verzet (1969), waarin Weinreb de kans kreeg zichzelf neer te zetten 
als een antiheld die balanceerde op de grens van goed en kwaad, met het hogere 
doel om in elk geval zoveel mogelijk mensen voor de ondergang te behoeden. Dat 
beeld sprak aan. Roel van Duin, de oprichter van ‘Provo’ en de Kabouterbeweging, 
las de autobiografie en zag in Weinreb een medestander die de macht vanuit gesla-
gen positie kon uitdagen.178 Literator Adriaan van Veen noemde Weinreb een ‘Tijl 
Uilenspiegel in een land van burgers en barbaren’ die een ‘guerrilla met de bureau-
cratie’ had gevoerd.179 

Harry Mulisch trok zelfs naar Zwitserland voor een persoonlijke ontmoeting met 
Weinreb.  Volgens Mulisch was Weinreb een bondgenoot van Provo en de revolutio-
naire studenten die tijdens de Maagdenhuisbezetting van mei 1969 de macht overna-
men op de universiteit van Amsterdam. Mulisch was bij die bezetting aanwezig en in-
formeerde Weinreb over ‘de aanhang die hij [Weinreb] had in de studentenbeweging 
– en over zekere duivelse Weinrebtechnieken, die waren toegepast tijdens de bezetting 
van het Maagdenhuis […]’. Mulisch zag in Weinreb ‘een Che Guevara van de bureau-
cratie’, die geen dader was, en zelfs niet als slachtoffer moest worden gezien, maar een 
held, omdat hij ‘tegen de Duitsers durfde te liegen’ en de gevechtstechniek van ‘jiu-
jitsu’ had ingezet: de sterkere verslaan met z’n eigen wapens.180 Weinreb zelf liet zich 
deze complimenten welgevallen en deed er nog een schepje bovenop door zichzelf te 
identificeren met Provo: 

Ik mag die mensen met die langen haren en vreemde kleding wel, die willen niet huichelen. 
Je moet de bureaucratische maatschappij eerst afbreken om daarna een nieuwe maatschappij 
te kunnen opbouwen. Je kan de wereld niet veranderen door omvormen. En zou een per-
manente algemene staking moeten komen. Niet na een paar dagen ophouden, maar desnoods 
maanden doorgaan. Willen de mensen een nieuwe menselijke wereld, dan moeten zij er iets 
voor over hebben. In Parijs zijn ze een stuk op weg geweest, maar te vroeg opgehouden. De 
maatschappij moet onleefbaar gemaakt worden door sabotage en lijdelijk verzet. De studen-
ten moeten stoppen met alleen maar op carrière gerichte examens doen.181

Aanvankelijk liet zelfs de grote scepticus Hermans zich volledig overtuigen door het 
eerste deel van Weinrebs relaas, Het land der blinden. In Weinreb herkende hij dan geen 
held, maar toch wel degelijk een tragisch romanpersonage als die uit zijn eigen lite-

178  Geciteerd in: Grüter 1997, 276-277.
179  Geciteerd in: Grüter 1997, 276-277.
180  Mulisch’ interview verscheen onder de titel ‘Een kreatie van het geheugen: Mulisch ontmoet Weinreb’. 
In: Vrij Nederland, 6 december 1969. Zie voor de beeldvorming rond Weinreb: Grüter 1997, 276-277 en Kieft 
2012, 184.
181  Mulisch, ‘Een kreatie van het geheugen: Mulisch ontmoet Weinreb’. In: Vrij Nederland, 6 december 1969.
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ratuur: een bedrogene, die onterecht had moeten boeten voor de bedriegers aan de 
macht.182 Na lezing liet Hermans zijn kennis Rubinstein weten: 

Deel 1 heb ik in één adem uitgelezen. Het beeld dat hij van de Jodenvervolging tijdens de 
bezetting geeft en de wijze waarop allerlei autoriteiten, zowel Duitse als Nederlandse, op dit 
fenomeen reageerden, maakt een zeer realistische en overtuigende indruk op me.183 

Daarop las Hermans ook de volgende twee dikke delen, die hij qua stijl van een lager 
niveau achtte, maar die zijn oordeel bestendigden dat Weinreb een ‘zielige man’ was: 
‘een pechvogel, zondebok, wat je maar wil. Ik gun hem revisie, gratie, amnestie, alles.’184 
Hermans rekende zich tot dan toe bij het kamp Weinreb, waartoe ook zijn vrienden 
Renate Rubinstein en Rudy Kousbroek behoorden. Maar het duurde niet lang totdat 
daar verandering in kwam. Een toenemend ‘gevoel van miskenning’ speelde volgens 
Kieft een rol in die omslag.185 Hermans vroeg zich af waarom King Kong en De donke-
re kamer niet werden bewerkt tot een toneelstuk, maar Weinrebs memoires wel. En hij 
was zich gaan storen aan allerlei onnauwkeurigheden in Pressers Ondergang. 

Kijk es, eerst wil ik ’t wel even over het boek van Weinreb hebben. Een oordeel over de zaak-
Weinreb heb ik niet zo, wel vind ik een ding vreemd … ik heb zo m’n bezwaren … Kijk, 
die drie delen zijn in feite voortgekomen uit de pagina’s uit Ondergang waarin Presser voor 
rechtsherstel van Weinreb pleit, waarbij hij aantekent alle documenten van de zaak te hebben 
gelezen. Welnu, Presser noemt Weinreb steeds ‘Friedrich’ terwijl die man nooit en te nimmer 
zo heeft geheten, of zich zo heeft genoemd, wel Fryderyk, Frits of Freek maar nooit Friedrich. 

Voorts vermeldt Presser, dat Weinreb zes kinderen zou hebben gehad, ook dat is onjuist. 
Het lijken details, maar voor iemand die voorgeeft alle documenten te hebben gelezen, toch 
wel dubieus … vind ik … Ik heb alle drie delen gelezen, het eerste snel, de andere twee met 
moeite, maar ik heb ze gelezen, gewoon omdat ik wíst dat de recensenten op het moment dat 
de recensies verschenen die boeken nooit gelezen konden hebben … Maar ja, dat is zo de ge-
woonte in dit land, dat critici de boeken niet lezen die ze in de krant bespreken … Dat is de 
gewoonte, zo gaat het, wist u dat niet? Het succes van het boek … misschien dat men onbe-
wust de stijl van De donkere kamer een beetje nagevolgd heeft omdat het onderwerp zich er zo 
uitermate voor leende, ik weet ’t niet. Maar nu, dat toneelstuk naar de zaak-Weinreb, dat vind 
ik gewoon, gezien King Kong, imitatie; misschien dat Weinreb nu een beetje beter ligt dan King 
Kong … ik weet ’t niet. Maar in ieder geval, ik ben er niet blij mee, met zoiets. Het ergert mij, ja.186

182  Kieft 2012, 186. 
183  Hermans aan Renate Rubinstein, 11 oktober 1969, doorslag aanwezig in archief-Hermans in het Let-
terkundig Museum, Den Haag. Geciteerd in: Kieft 2012, 186.  Vgl. Heerma van Voss 1970. Ook door Hermans 
besproken in Het sadistische universum ii: vw 11, 709. 
184  Brief van Hermans aan Sybren de Groot, 6 december 1969, doorslag in archief-Hermans in het Let-
terkundig Museum, Den Haag. Hermans besprak deze brief eveneens in Het sadistische universum ii: vw 11, 
711.  Vgl. Kieft 2012, 188.
185  Kieft 2012, 189.
186  Meijer 1970, sn 219.
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Frappant was ook dat Presser stelde dat Weinreb had verhinderd dat er in het laatste 
kwartaal van ’43 treinen vanuit Westerbork vertrokken, terwijl de historicus op een an-
dere plaats beweerde dat er in die periode überhaupt geen deportatietransporten plaats-
vonden. Maar de volle overtuiging dat Weinreb een bedrieger was, kwam met het ver-
schijnen van Bep Turksma. Zij roerde zich in de media omdat haar naam door Weinreb 
door het slijk werd gehaald. Zij zou de verraadster zijn, degene die zijn ontsnappings-
plan aan de Duitsers had doorgespeeld. Turksma beweerde echter bij hoog en laag dat 
zij Weinreb nooit ontmoet had. Hermans informeerde daarom toch eens bij Rubin-
stein naar dit protest. Had zij zich wel grondig genoeg in Turksma verdiept? Rubinstein 
antwoordde dat Turksma eerder een bekentenis had afgelegd bij de politie. Daarop gaf 
Hermans Weinreb het voordeel van de twijfel.187 Maar die laatste twijfel werd wegge-
nomen door wat Hermans meemaakte bij een Gronings symposium over Weinreb, waar 
zowel Rubinstein als Nuis aanwezig waren. Plotseling sprong er een vrouw op uit het 
publiek, die zich voorstelde als Bep Turksma. Hermans rapporteerde: ‘Renate’s mond 
viel open: het was toen pas dat zij juffrouw Turksma voor het eerst van haar leven zag.’188 

Het was een openbaring die Hermans ertoe aanzette om alles over Weinreb te lezen 
waar hij maar de vinger op kon leggen. Het leidde ertoe dat Weinreb voor Hermans 
in een compleet ander daglicht kwam te staan. Hermans schreef Kousbroek, die ook 
bevriend was met Rubinstein, dat hij ‘van alle kanten’ materiaal had gevonden die de 
schuld van Weinreb aantoonde. Hermans beklemtoonde dat hij geen enkel document 
had weten te vinden ‘dat vóór Weinreb pleit’.189 Hermans’ polemiek tegen Weinreb 
die daarna op gang kwam, betekende het einde van de vriendschap met Kousbroek, 
omdat die weigerde Rubinstein af te vallen. Maar het leidde ook tot de heropening 
van het onderzoek naar Weinreb, dat werd uitgevoerd door het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie (riod). Het lijvige rapport verscheen zes jaar later en bevestig-
de Hermans’ verdenking. Weinreb was een fantast en een misdadiger met een Mes-
siascomplex. Weinreb probeerde zich nog te verdedigen door zich te beroepen op het 
revolutionaire credo van ‘de verbeelding aan de macht’.190 Tegenover interviewer Ischa 
Meijer verkondigde hij dat hij zijn fantasie liet werken om mensen te redden: ‘Er stak 
geen plan, geen systeem, geen idee achter. Ik heb van moment tot moment geïmpro-
viseerd. Ik fantaseerde. Ik was een fantast. Ik ben nog steeds een fantast. Ik verkocht, 
ik verkoop leugens om te helpen.’191 

187  Hermans, ‘Renate Rubinsteins fantasie en Bep Turksma’. In: nrc Handelsblad, 20 juni 1980. Hermans 
plaatste een fotokopie van de brief die hij terugkreeg van Rubinstein in Houten leeuwen en leeuwen van goud: vw 
12, 675. Zie ook: Kieft 2012, 187.
188  Hermans aan Kousbroek, 21 april 1970, opgenomen in Machines en emoties: Hermans, Kousbroek & Port-
noy 2009, 368, 397-398.  Vgl. Kieft 2012, 187.
189  Kieft 2012, 191.
190  Zoals de gevleugelde term luidde die dagen. Zie: Buch & Groen 1968.
191  Weinreb tegenover interviewer Ischa Meijer in 1984. In: Meijer 2000, 252. Geciteerd in: Kieft 2012, 181. 
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Hermans kwam echter als waarheidsbrenger en morele winnaar uit de strijd. Maar 
ook nu kunnen we ons met Kieft afvragen of Hermans zijn modernisme geen geweld 
aandeed. Was Weinreb eerst nog het schoolvoorbeeld van de bedrogene die wij alle-
maal zijn in het schimmenspel dat voor werkelijkheid doorgaat, nu kon opeens feite-
lijk worden vastgesteld dat hij tot de orde van de bedriegers behoort. Het was te prij-
zen dat Hermans zich ondanks zijn nihilistische wereldbeeld engageerde, beaamt Kieft, 
maar daarmee moest hij in wezen ook afstand doen van de boodschap die hij met zijn 
modernistische literatuur over het voetlicht wilde brengen.

Maar toch, de Weinreb-affaire legde iets in Hermans bloot wat hij tot dan toe nog maar wei-
nig in het openbaar had laten zien. Achter al zijn ontmaskerdrift, al zijn fatalistische uiteenzet-
tingen over de onkenbaarheid van de geschiedenis, zat een fanatieke waarheidsliefde, en dus 
ook het geloof dat er zoiets als een kenbare, objectieve waarheid bestond.192

Maar sprak Hermans zichzelf eigenlijk wel tegen in zijn publieke engagement, of 
kunnen we ook spreken van een paradox, dus slechts een schijnbare tegenspraak? Als 
gezegd, denk ik dat Kiefts reconstructie van de gebeurtenissen veel inzicht geeft in 
de push- en pull-factoren die maakten dat Hermans zich met King Kong en Weinreb 
inliet. Ik denk echter dat er wat valt af te dingen op diens eindoordeel, dat luidt dat 
Hermans’ modernisme geen ruimte laat voor feiten of morele oordelen. Dit is volgens 
mij een karikatuur van Hermans’ modernistische spelwaarheid, die niet tegenover de 
feiten staat, maar tegenover fantasten à la Weinreb die hun fantasie als laatste waarheid 
nemen. Ik wil dat laten zien door eerst terug te gaan naar een van de eerste concrete 
onderwerpen waar Hermans zich mee engageerde, namelijk de pin-up girl.

5.12 Van simpel feit naar subliem object

Hermans ontkende ‘de feiten’ niet, maar had er ook een scherp oog voor dat diezelfde 
feiten in onze subjectieve leefwereld nooit neutraal blijven, maar onderdeel worden 
van een spel van verlangen. Hiervan toonde hij zich al bewust in een vroeg en ogen-
schijnlijk louter ironisch bedoeld essay getiteld ‘Fenomenologie van de pin-up girl’ 
(met de ondertitel ‘Faces fans dream about’), waarmee hij de Amsterdamse essayprijs van 
1949 in de wacht sleepte.193 

De pin-up girl was destijds in Nederland een pikante noviteit. Hermans trof de af-
beeldingen ongetwijfeld aan tijdens zijn reis door Canada in 1948.194 Hij vond de jon-
gedames ‘in zwempak of fantasieondergoed’ in het Amerikaanse tijdschrift Esquire en 

192  Kieft 2012, 193.
193  Zie: Delvigne 1998, 14.
194  Zie over deze reis die Hermans maakte voor een zomerbaan als houtexporteur in Canada: Otterspeer 
2010.
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‘op de kalenders van handelaars in landbouwwerktuigen of mijnstutten’.195 Wat wilde 
Hermans met dit essay zeggen? Het lijkt er niet op dat hij zich als een typisch elitaire 
schrijver opstelde die het banale consumentisme aan een kritiek onderwerpt. Maar 
het tegenovergestelde, een campy provocatie die zegt dat pin-up girls evengoed tot de 
Kunst kunnen worden gerekend, is het toch ook niet. Met Arthur Schopenhauers de-
finitie van kunst als een object dat uitnodigt tot ‘willenloses anschauen’, dus belan-
geloos kijken, daarmee heeft de pin-up volgens de schrijver niets te maken, want ze 
speelt zonder meer in op de hang naar erotiek. Dat neemt echter nog niet weg dat ze 
net als een schilderij iets heeft dat we ‘autonoom’ kunnen noemen. 196 

Iedereen ziet namelijk meteen dat ze niets reëels te bieden heeft en losstaat van de 
realiteit. ‘Zij staat los van de schandalen der liefde; ieder contact tussen twee mensen 
impliceert schandaal, maar zij is geen mens.’ Je moet wel gek zijn om te denken dat 
ze bevrediging schenken kan: ‘Een zuchtje wind zou haar kapsel en daarmee de hele 
betovering verstoren.’197 Wat de fenomenoloog Hermans zich echter afvraagt, is hoe 
het kan dat ze ondanks haar kunstmatigheid toch wel degelijk een zeker ‘sex-appeal’ 
geniet. Paradoxaal genoeg heeft dat volgens hem alles te maken met de ‘sensuele ne-
vel’, haar ‘vermomming’, het ‘gedekt’ zijn, kortom haar versluierende ‘kunstmatigheid’. 
Juist die onaantastbaarheid houdt de belofte van een toekomstige bevrediging in stand. 

Waarlijk, wanneer een mijnheer die zich respecteert een sigaret opsteekt uit het doosje waar 
zij op afgebeeld is, dan voelt hij zich rijk, jong, gelukkig en doordrongen van een zaligheid 
waar hij zich niet voor hoeft te schamen. De mijnheer gelooft eens te meer in ‘de droom’.198

Wat Hermans hier beschrijft, is niets anders dan de fantasmatische paradox: voor de 
mens als onbevredigbaar en altijd verlangend wezen verworden juist de ‘feiten’ die 
hun betekenis achterhouden en uitstellen tot sublieme raadsels waarachter hij reële 
vervulling vermoedt. Sublimaties zijn volgens Žižek allemaal begonnen als ‘gewone, 
alledaagse objecten’, ofwel ‘concrete, materiële objecten’, feiten dus die vanwege hun 
mysterie de plaats krijgen toebedeeld van het ‘onmogelijke’ en ‘ontoegankelijke’ reële 
object waarnaar we verlangen.199 Hermans ziet de pin-up in feite als de Hoofse dame 
van de naoorlogse cultuur. Ook bij haar geldt immers hetzelfde als bij elke sublima-
tie: ze behoudt slechts haar aantrekkingskracht zolang de ‘afstand’ tot het sublieme ob-
ject dat ze suggereert, wordt gerespecteerd. De fetisjist die niet begrijpt dat de ‘ideale 
courtisane’ slechts bestaat dankzij het ‘scherm van cellofaan’ dat bevrediging een uit-
gesteld genot laat, maar denkt haar daadwerkelijk te kunnen genieten in de bubbel 
van zijn ‘diffuus verlichte bungalow’, die komt van een koude kermis thuis, want zo 

195  vw 11, 67.
196  vw 11, 67.
197  vw 11, 68-71.
198  vw 11, 72.
199  vw 11, 72.
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iemand laat heel zijn leven door haar bepalen, om uiteindelijk te worden geconfron-
teerd met het feit dat hun voor vol genomen voorstelling niets dan een ‘spook zonder 
substantie’ is.200 Zoals ook Žižek zegt dat de pervert te dicht op de sublimatie komt, 
ondervindt dat deze geen reële bevrediging biedt en stuit op niets dan een ‘spookach-
tig object’ zonder inhoud.201

Hermans’ modernistische fenomenologie van de pin-up ontkent dus geen alledaag-
se feiten of concrete objecten, maar laat alleen zien dat het sublieme object van ver-
langen in nevelen gehuld blijft. Dat er ‘over de mens niets te bewijzen valt’ volgens de 
verteller uit ‘Preambule’, wil niet zeggen dat er geen feiten te achterhalen zijn over ie-
mands persoonlijkheid en levenswandel.202 Het wil alleen zeggen dat de Waarheid over 
wie of wat de mens moet zijn om zichzelf te verwerkelijken als iemand zonder tekort, 
een verlangen moet blijven. Om met Lacan te spreken: dit reële ‘object der objecten’ 
moet als autonoom en onneembaar lokaas voorbij het symbolisch registreerbare veld 
van de ‘objectiviteit’ worden geplaatst, en dat is wat de betoverende sublimatie doet.203 
Het wordt namelijk gevaarlijk en pervers wanneer iemand zich de sublimatie imagi-
nair toe-eigent als het reële antwoord dat leidt naar een volmaakte realiteit. Deze ge-
nieter zal geneigd zijn om de feiten te minachten wanneer ze zijn wereldbeeld niet 
ondersteunen. Doet hij dat niet dan dient zich meteen het gevaar aan dat hij zichzelf 
ervaart als een onttoverende farce. Hij kan zijn gefantaseerde zelfbeeld alleen in stand 
houden met behulp van wanen en het gewelddadig uitsluiten van andere perspectie-
ven. Laat dit nu het perverse voorstellingsmechanisme zijn dat Hermans in King Kong 
en Weinreb blootlegt en waartegen hij een tegenspel in werking zet: laten zien dat ze 
geen ‘antwoorden’ op het collectieve verlangen bieden, maar slechts functioneren als 
de nietszeggende raadsels die het tekort bezweren.

De instructie die Hermans meeleverde bij het script van King Kong (afgedrukt in 
de boekversie), geeft aan dat het toneel moest worden opgedeeld in twee niveaus: een 
laag niveau aan de linkerzijde van de Bühne en een hoog niveau aan de rechterzijde. 
Het lage gedeelte verbeeldt een studievertrek. Hier bevinden zich een vader (‘pa’) en 
zijn zoontje (type ‘boekenwurm’). Naast de boekenkast staat een gipsen beeld van het 
mythologische personage Clio, de muze der geschiedschrijving: naakt, levensgroot, 
met een zonnebril op. Het hoge plan verbeeldt de verhoorzaal waar de Parlementaire 
Enquête plaatsvindt.204 Het toneelspel begint met de woorden van vader tegen zijn 
zoon in de studeerkamer.  Vader legt zoonlief uit dat de ‘democratie’ niet kan bestaan 
‘zonder dat de waarheid openbaar is’. Dat is volgens hem namelijk het fundamentele 

200  vw 11, 72.
201  Žižek 2005b, 95-96; Žižek 2008a, 71 en Žižek 2008b, 80, 94-95, 97 en 164.
202  Vgl. Kieft 2012, 137 en 193-194; vw 7, 217. 
203  Vgl. Lacan 2014, 214 en 86, Boothby 2001, 262 en paragraaf 3.10 van dit boek.
204  Hermans 1972, 11-12. 
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verschil met dictatoriale regeringen. Die stellen immers ‘geen belang’ in de feiten.205 
Om te illustreren dat Nederland behoort tot de democratieën, wijst hij naar drie En-
quêterapporten in de boekenkast, waaronder die over King Kong. Daarop komt de 
Parlementaire Enquête weer tot leven. De lampen richten zich op de verhoorzaal en 
het zoontje ziet de hoofdpersonages voor zich verschijnen: de voorzitter, de ondervra-
gers en de ondervraagden: de Duitse politieagent Schreieder, het hoofd van de Duitse 
spionagedienst Giskes, de verpleegster van King Kong genaamd Elly Zwaan, de spion-
nenvanger Pinto en ook Prins Bernhard.

De levenswandel van King Kong wordt door allerlei personages belicht. Maar de 
waarheid over het verraad, de oorzaak van het mislukken van Market Garden en de 
dood van de dubbelspion blijven onzichtbaar, zo moet Clio keer op keer constateren. 
En wanneer Oreste Pinto op het einde verkondigt dat hij ertoe werd gedwongen om 
niets te vertellen over de relatie tussen King Kong en Bernhard, kan de godin van de 
geschiedenis niet anders dan uitbarsten in een cynisch lachen, om vervolgens door de 
toneelknechten te worden ‘ingepakt’ en van het podium gedragen.206 Hierop vraagt 
de zoon waarom de historische waarheid naar de kelder wordt afgevoerd. Nederland 
is toch een democratie? De zoon wil blijven geloven in een open en transparante sa-
menleving en vindt dat we niet moeten ophouden met praten over King Kong totdat 
de onderste steen boven is. 

Te verwachten viel natuurlijk dat vader het roerend met hem eens zou zijn. Maar 
het tegenovergestelde blijkt het geval. Hij barst in woede uit:

Precies! Praten! Heb je dat goed begrepen? Praten! Dat is het grote geheim! Praten! Je bent 
al aardig op weg het te leren! Ga zo door mijn jongen, ga zo door! Praat! Praat voor het va-
derland weg! Praat van je af! Praat je eruit! Blijf praten, net zolang tot de anderen zwijgen. 
Blijf praten tot niemand je meer tegenspreekt. Wie het langst praat, krijgt van de geschiede-
nis gelijk.207

Eindeloos over King Kong blijven praten, zo wil hij maar zeggen, ontneemt in wezen 
het zicht op de werkelijkheid. Het is vooral een imaginair taalspel om het niet over 
de werkelijk compromitterende feiten te hoeven hebben. Door allemaal toe doen als-
of hét antwoord op alle falen in King Kong kan worden gevonden, wordt de vraag 
naar de waarheid samen met Clio tot ‘het museum’ veroordeeld.208 Het sluit aan bij de 
boodschap van de begeleidende tekst die Hermans toevoegde in de boekversie van 
het toneelspel. Wat King Kong ook gedaan heeft of niet, doet er dan niet zoveel meer 
toe. Juist omdat hij een mysterie was en bleef, want dood en begraven, kon deze dub-
belspion dienen als het imaginaire symptoom, de zondebok die de oorzaak is van alle 

205  Hermans 1972, 7-8.
206  Hermans 1972, 57, 73 en 89.
207  Hermans 1972, 91.
208  Hermans 1972, 89-91.
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‘onzekerheden’, de ‘koorts’ en de ‘kwalen’.209 Op die manier lijkt het tekort lokaliseer-
baar en kan het collectief volhouden dat de democratie volmaakt is. King Kong func-
tioneerde als een fetisj die nieuwe inzichten blokkeerde, in de plaats van het raadsel te 
zijn die het debat gaande houdt en de speelruimte openlaat voor de introductie van 
nieuwe feiten, zoals het falen van hoogwaardigheidsbekleders als Bernhard.

Hermans’ tegenspel zien we terug in de apotheose van het toneelstuk. Deze scène 
biedt geen uitsluitsel over Lindemans’ schuld of onschuld, maar wekt hem tot leven in 
zijn sublieme raadselachtigheid, zoals blijkt uit de regie-instructie: 

King Kong breekt door de boekenkast heen. Hij doet een stap naar voren, door een lawine van boeken. 
Hij is een enorme gestalte, van top tot teen bedekt met bloed. Zijn handen en voeten zijn geboeid met 
dikke, rafelige touwen die over de grond slepen – de touwen zijn half losgegaan, zodat hij zijn armen 
en benen nog bewegen kan.210 

King Kong klaagt dat hij ‘geslagen’ is, maar wie dat had gedaan, en wat hijzelf precies 
had uitgevoerd tijdens de oorlog, blijft een mysterie.

Ik … (gongslag) Ik heb Arnhem (gongslag) Ik heb Arnhem niet genoemd … op 15 september 
1944. (Hij lacht satanisch. Dit lachen wordt overgenomen door de geluidsinstallatie. Het zwelt aan tot 
oorverdovende sterkte, terwijl het doek langzaam zakt.)211 

Natuurlijk valt dit groteske slot te lezen als bevestiging van de onkenbaarheid van de 
historische werkelijkheid, maar we zouden het ook kunnen lezen als een kritisch en 
ethisch moment met betrekking tot de sociale spelwerkelijkheid. King Kong was on-
getwijfeld schuldig aan verraad, maar, zo oordeelde Hermans met zijn toneelstuk, dat 
betekent nog niet dat alle tekort op hem af te schuiven valt (‘Praat het van je af!’), op-
dat de samenleving zichzelf kan voorstellen als een transparant en democratisch para-
dijs. De paradox waar het toneelstuk King Kong op wijst, is dat een democratisch be-
wustzijn slechts bestaat bij de gratie van een ultieme waarheid die nooit transparant 
wordt. Wie immers voorgeeft dat zijn meesterbetekenaar (‘democratie’) een wereld 
zonder blinde vlek impliceert, moet symptomen (zoals King Kong) aanwijzen om die 
blinde vlek te maskeren. In die zin was King Kong niet alleen dader, maar ook een 
slachtoffer van de collectieve verbeelding die ‘met de rug tegen de muur’ stond, om 
nog eens met de verteller uit ‘Preambule’ te spreken.212

Hermans zag in Weinreb aanvankelijk ook zo’n tragisch symptoom, maar op een 
zeker moment zag hij ook dat de man het klaarspeelde om van symbolische plaats te 
wisselen. Op 4 maart 1970, dat was dus nog voor het symposium van 20 mei in Gro-
ningen waar Bep Turksma van zich liet horen, publiceerde Hermans een artikel waar-

209  Hermans 1972, 7.
210  Hermans 1972, 92.
211  Hermans 1972, 94.
212  vw 7, 221.
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in hij opmerkte dat Weinreb de ‘Heilige van Links’ was geworden. In de dagen van 
Provo kon het zijn dat Weinreb een metamorfose onderging van symptoom tot mees-
terbetekenaar. Hij werd het embleem van het nieuwe systeem dat andere symptomen 
aanwees als de veroorzakers van het tekort: namelijk de autoriteiten die door Weinreb 
werden weggezet als een bende van ‘formalisten en filisters’.213 

Nu zou je kunnen denken dat Weinreb als geen ander toegaf dat de absolute waar-
heid verloren is, en dat de macht geheel bij het nimmer aflatende spel der verbeelding 
ligt. ‘Ik was een fantast’, zo riep hij in koor met zijn revolutionairen van ‘de verbeel-
ding aan de macht’.214 Maar de schijn bedriegt. Weinreb was zo listig om met Provo 
de verbeelding tot laatste waarheid te promoveren en zich het recht toe te eigenen 
om alles te ontkennen of negeren wat zich niet naar die verbeelding plooit. ‘De maat-
schappij moet onleefbaar gemaakt worden door sabotage en lijdelijk verzet.’215 Hier-
mee drukt Weinreb volgens Hermans een fundamenteel andere spelhouding uit dan 
iemand als Wittgenstein, die evengoed het Ding an Sich voor onbereikbaar houdt, maar 
niet ophoudt daarnaar te verlangen, en dus niet tot de waan komt zélf de uitverkorene 
te zijn die kan beslissen over de lotsbestemming van de mens.

Ik zie in Wittgenstein een man die bezeten is door de vraag: Wat is waarheid? en als hij zijn 
handen wast dit niet in onschuld doet. Een man die alles wat niet gedacht of gedaan wordt 
zonder te vragen of het waar is, wantrouwt.

Ik zie in Weinreb een man die een stelling voor waar houdt zodra er maar een aantal men-
sen in geloven.216 

[…] Wanneer we beide figuren een superego toeschrijven, een superwijze, dan is Witt-
genstein’s superwijze er een die aanneemt dat waarheid zelfs niet denkbeeldig is, wanneer er 
geen mensen zouden zijn om de waarheid uit te spreken, of tenminste dat de laatste hoop op 
een bevredigend bestaan vervliegt, wanneer we niet leven alsof dat zo is. (Wittgenstein zelf 
heeft nooit iets in deze geest gezegd, ik maak deze veronderstelling geheel alleen.)

Weinreb’s voornaamste passie is een andere. Het is: zoveel mogelijk mensen iets wijs maken 
dat hij voor nuttig houdt, ‘de rest doet G’d wel’. Waarheid op zichzelf heeft geen enkele beteke-
nis voor hem. Een man die zich voor arts uitgeeft om de hand te kunnen leggen op vrouwelijk 
bloot. Zijn superwijze is – hij zegt het zelf – de chassidische rebbe uit het bekende verhaaltje.217

Hermans beschreef  Wittgenstein als de symbolische autoriteit die het vragenspel rond 
een droom van de waarheid aanzwengelt. Dit in tegenstelling tot Weinreb, die zich 
imaginair positioneerde als de reële meester die op de plaats van het laatste oordeel 
zetelt: hij is de ‘Oerheld’ uit het bekende verhaaltje van het Messianisme die het ‘on-

213  Hermans plaatste het essay ‘Frederyk de Vrome’ in Sadistisch universum ii (vw 11, 666-674) waarin ook het 
artikel ‘Koning Holleweinreb’, oorspronkelijk in: Haagse Post, 4 maart 1970. Opgenomen in: vw 11, 675-686.
214  Weinreb tegenover interviewer Ischa Meijer in 1984. In: Meijer 2000, 252. Geciteerd in: Kieft 2012, 181. 
215  Mulisch, ‘Een kreatie van het geheugen: Mulisch ontmoet Weinreb’. In: Vrij Nederland, 6 december 1969.
216  vw 11, 745-746. Gecursiveerd door Hermans.
217  vw 11, 746. Gecursiveerd door Hermans. 
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derbewustzijn van de massa’ aansprak omdat hij een claim legde op het grote gelijk: 
‘De man, tegen de regels, maar trouw aan de Eeuwige Regel van Goed en Kwaad.’218 
Dit moest welhaast leiden tot strafbare feiten, en die werden dan ook bewezen toen 
het Weinreb-rapport in 1976 uitkwam. Rubinstein kon de libidinale gehechtheid aan 
haar meester echter niet verbreken en bleef erbij dat Weinreb erin geluisd werd door 
zijn vijanden. Hermans’ ontregelende tegenspel bestond eruit te laten zien dat Wein-
reb niet het volle gelijk belichaamde, maar eveneens getekend werd door tekort en 
inconsistenties. Hermans vergeleek Weinreb met Koning Hollewijn (‘Koning Holle-
weinreb’), de schertsfiguur uit een stripserie van Maarten Toonder die van 1954 tot 
1971 liep in dagblad De Telegraaf.219 Koning Hollewijn, woonachtig in Paleis Koude-
water, voelde zich altijd hol en leeg vanbinnen, en probeerde dat tekort op te vullen 
door steeds nieuwe initiatieven te ontplooien om de zaligheid te bereiken, maar daar 
steeds in faalden. 

King Kong en Weinreb waren dus niet slechts modernistische illustraties van de on-
kenbaarheid of uitglijers die het modernisme ondermijnden, maar sociale feiten die 
tekenend waren voor de spelwaarheid en de spelethiek waar het modernisme op wijst. 
Wanneer dergelijke figuren voorspiegelen dat de hoofdprijs binnen bereik is, breken 
ze het spel. En dat kan leiden tot wanen en geweld. Zolang ze de hoofdprijs als hu-
moristische sublimatie op afstand houden, blijft het spel gaande. 

Daarmee zijn we aangekomen bij de slotvraag van dit boek, waarop ik in het vol-
gende hoofdstuk zal ingaan. Dacht Hermans in de door hem veelgeprezen natuurwe-
tenschap niet ook de hoofdprijs naar zich toe te hebben getrokken, met als gevolg dat 
hij niet alleen de geesteswetenschap en filosofie maar ook de literatuur ertoe veroor-
deelde slechts de plaats van het symptoom in te nemen?

218  vw 11, 671-672.
219  vw 11, 675.





Deel iv
Wetenschapskritiek



Portret van Willem Frederik Hermans als wetenschapper in Groningen in 1958 door Emiel 
van Moerkerken. © Fotoarchief  Van Moerkerken.



6 De spelmachine
Neopositivisme, natuurwetenschap en fotografie

‘du verabscheutest das leer glänzende der theaterwunder’ je dacht 
even je god te dekoreren met opzienbarende beelden maar het wer-
den jeukende nietigheden op een omnipotente rug de tatoeage van 
een gedroogde mug1

Lucebert

6.1 De harmonische dissonant

Op jonge leeftijd raakte Hermans geboeid door de natuur en de natuurwetenschap. 
In een terugblik op zijn jeugd tijdens een gesprek met vriend Hans van Straten, liet 
hij zich ontvallen dat hij de momenten in de natuur als een zeldzaam genot beleefde.

Meestal gingen wij een dag of veertien in een pension op de Veluwe of in Limburg. Ik weet 
nog wanneer ik het prettig begon te vinden, dat was, toen was ik nog een jaar of 12, of 13, 
toen zijn wij naar Vrouwenpolder geweest. Dat is ten eerste erg mooi en ten tweede had ik 
toen wat later is uitgegroeid tot die fysisch-geografische studie, toen begon ik schelpen te 
verzamelen. […] Dat was eigenlijk het enige dat ik prettig vond. Ik ging mee met vakantie 
om schelpen en stenen te verzamelen en de rest vond ik vervelend.2

Hermans’ natuurliefde ging vooral uit naar ‘dode materie’: fossielen, kristallen en mi-
neralen, ‘naar stenen in plaats van bloemetjes en vlinders’. Behalve dat je schelpen beter 
kon verzamelen, kon hij zich hiermee ook afzetten tegen zus Corry, die hield van alles 
wat leefde.3 De belangstelling voor de dode natuur groeide uit tot een liefde voor de 
natuurwetenschap, die op zijn beurt weer leidde tot een universitaire studie in de geo-
grafie, een cum laude afgerond promotieonderzoek over de geografie van de Luxem-
burgse Ardennen en een aanstelling als lector fysische geografie aan het Geografisch 
Instituut van de Universiteit van Groningen.4 

1 Lucebert 2011, 634.
2 Straten 1995, 50.
3 Straten 1995, 50. 
4 Zie over Hermans’ wetenschappelijke belangstelling en het belang van zijn proefschrift: Hermans 1955, Her-
mans 1958, Hermans 1960, Jungerius 2002.
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Zelfs het arbeidsconflict met de universiteit bracht geen fundamentele verandering 
teweeg in Hermans’ voorliefde voor de natuurwetenschap. Dat conflict ontstond toen 
studenten en medewerkers Hermans ervan beschuldigden dat zijn literaire activiteit 
ten koste ging van de kwaliteit van het onderwijs. De zaak escaleerde tot een parle-
mentaire kwestie en deed Hermans besluiten Groningen te verlaten en zich als vol-
tijdschrijver in Parijs te vestigen, waar hij het Groningse universitaire milieu op de hak 
nam in de satirische roman Onder professoren (1975). Maar uit deze roman blijkt ook 
dat het politieke spelletje de boosdoener was geweest, en niet de wetenschapspraktijk 
zelf.5 Hermans raakte niet Kleistiaans ontgoocheld door het beperkte vermogen van 
de wetenschap, maar bleef juist het natuurwetenschappelijke waarheidsmodel verde-
digen. In 1981 schreef hij de bevriende filosoof Raymond Benders dat hij weigerde 
mee te gaan met Friedrich Nietzsches alles relativerende leerstelling die het motto van 
veel postmodernisten werd: ‘feiten bestaan niet, alleen interpretaties’.6 ‘Wat me onher-
roepelijk van Nietzsche scheidt’, schreef Hermans,

is dat geen schrijver kan schrijven (dus leven) zonder de overtuiging dat er feiten bestaan en 
logische redeneringen. De natuurgetrouwe beschrijving van feiten en logische redenering 
zijn geen willekeurige manifestaties van de wil tot macht, zoals Nietzsche beweerde. Meer 
dan beweren was het niet, want hij leefde er ook niet naar […]. Zodra iemand immers een 
ander probeert te overtuigen en dat wou Nietzsche met titanische hartstocht, grijpt hij te-
rug op de feiten of wat hij voor feiten houdt en neemt hij aan dat er verschil is tussen leu-
gen en waarheid.7

Het ging er bij Hermans niet in dat fossiel geworden prehistorische wezens als iguanodon 
of archaeopteryx, ‘die in een wereld zonder mensen leefden’, louter fabeldieren zouden 
zijn, die ‘achteraf ’ door geologen en archeologen zijn ‘verzonnen om aan de macht te 
komen’. Wél waardeerde Hermans Nietzsche waar deze zich een bondgenoot had ge-
toond van natuurwetenschappen als de geologie. De natuurwetenschappelijke filosofie 
was volgens Hermans evengoed bruikbaar als ‘strijdleer’ tegen christelijk-humanisti-
sche mythes die de mens voorstellen als middelpunt van het bestaan en die populari-
teit genieten in het domein van de geesteswetenschap, zoals het idee van de schepping 
van de wereld in zeven dagen, en van de moderne mens als kroon op die schepping.8

5 Vgl. Otterspeer 2015, 515 en 592-602 en Havenaar 2003, 69-77. Zie ook voor een goed overzicht van Her-
mans’ haat-liefde verhouding met de wetenschap: Henssen 1992.
6 Nietzsche 2001, 248-249.
7 Brief van Willem Frederik Hermans aan Raymond Benders, 2 november 1981, doorslag in archief-Hermans, 
Letterkundig Museum, Den Haag.
8 Hermans kon zich ongetwijfeld het beste vinden in de werken van Nietzsches ‘middenperiode’. Er wordt 
aangenomen dat Nietzsches oeuvre valt op te delen in drie verschillende periodes, waarvan de middenperiode 
van rond 1880, met boeken als Menselijk, al te menselijk, De vrolijke wetenschap, Morgenrood, te typeren is als ma-
terialistisch en positivistisch. Zie voor onderscheiding van verschillende perioden bij Nietzsche: Putz 1975, 23 
en Mul 2002, 59 n. 13.
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Wat ik nooit vergeten kan, is dat de aarde minstens 3 miljard, 3000 miljoen jaar oud is.  Van 
die 3 miljard jaar bestaat de mens, het beest ‘mens’, misschien 1 miljoen jaar.  Van die 1 mil-
joen jaar leeft het wezen dat in de verte op de moderne mens lijkt, hoogstens achtduizend 
jaar. En dat is nog de vraag. Wanneer begint de moderne mens te bestaan? Misschien met de 
uitvinding van de stoommachine, maar dat is waarschijnlijk nog te optimistisch.  Veel van die 
intellectuelen, van wie de meesten uit de geesteswetenschappen voortkomen, die van huis 
uit neerlandicus, theoloog of historicus zijn of iets dergelijks, lijden aan historisch-perspecti-
vistisch bedrog, die beseffen niet hoe oud de planeet is en denken zonder het te willen of te 
weten dat zij een belangrijke plaats in de kosmos innemen.9

Om dit standpunt te verdedigen, is het niet nodig de feiten te ontkennen. Die kun-
nen juist dienen als munitie tegen de mythische denksystemen van denkers als Bol-
land en Huizinga. Overigens betekende dit niet dat Hermans er een gewoonte van 
maakte empirisch onderzoek te verrichten om zijn polemiek van de nodige slagkracht 
te voorzien. Doorgaans volstond een retorisch beroep op de geologische blik. Exem-
plarisch is de wijze waarop Hermans in Mandarijnen op zwavelzuur Ter Braak aanviel. 
Hermans zette de redenering op met een impliciete verwijzing naar filosoof  Wilhelm 
Dilthey, die in de negentiende eeuw een scherp onderscheid had voorgesteld tussen 
de verklarende methode van de natuurwetenschap (‘Erklären’) en de interpretatieve 
methode van de geesteswetenschap (‘Verstehen’).10 Dit ‘schisma’ maakte volgens Her-
mans dat er maar één van beide methoden kan doorgaan voor échte wetenschap, en 
dan is er maar één conclusie mogelijk: ‘bij dit schisma staat Ter Braak aan de verkeer-
de kant.’11

Iemand als Ter Braak met één zet buitenspel zetten, is natuurlijk toegestaan binnen 
het spel van de literaire polemiek. Maar de rigide manier waarop de polemist Hermans 
zich herhaaldelijk beriep op de waarheid van de natuurwetenschap, wekte niettemin 
de sterke suggestie dat hij ook als literaire schrijver vooral een positivist was, die de 
‘sciences’ verdedigde als het eindvocabulaire van de waarheid.12 Dat beeld werd nog 
eens versterkt doordat Hermans zelfs in een poëticaal essay als ‘Antipathieke roman-
personages’ de natuurwetenschap en technologie een uitzonderingspositie toedichtte. 
Natuurwetenschap en technologie vormden de ‘harmonische dissonant in onze es-
sentieel fantastische, mythische disharmonie’.13 En ook toen hij schreef over de tech-
nologie van de fotografie, kwam hij tot de vaststelling dat de fotografie een ‘zekerheid’ 
bood die een schrijver nooit kan bereiken.14 

9  Sleutelaar, Verhagen en Vaandrager 1963, sn 60.
10  Dilthey 1988.
11  Hermans 1976, 62.
12  Vgl.  Vermeiren 1986, 106; Jong 1998; Kusters 1999; Ruiter 2001; Havenaar 2003, 43 en 97; De Bruyn 2013 
en de inleiding van dit boek. 
13  vw 11, 146-147.
14  Hermans in een interview: Gool 1978. 
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Hermans’ uitspraken over natuurwetenschap en technologie in essays en interviews 
(zoals ook besproken in de inleiding) hellen geregeld over naar een zeker sciëntisme 
dat de natuurwetenschap voorop stelt als brenger van de ernstige waarheid.15 Toch is 
het maar de vraag of Hermans die natuurwetenschap een absolute uitzonderingspo-
sitie toedichtte. Juist de literatuur wees op de tekortkomingen van de natuurweten-
schap. Zoals eerder in ‘Antipathieke romanpersonages’ en ‘Experimentele romans’ (zie 
hoofdstuk drie) benadrukte Hermans ook in het essay ‘Het proza en de natuur’ (1954) 
dat het de literatuur is die erop wijst dat de sociale werkelijkheid veel complexer is dan 
de natuurwetenschap voor mogelijk houdt.  Voor zover de natuur ‘wetmatig’ is, kun-
nen die wetmatigheden worden beschreven met behulp van de universele natuurwe-
tenschappelijke taal van bijvoorbeeld de meteorologie en de geologie. Toch bestaat de 
menselijke leefwereld niet alleen uit natuur; onmiskenbaar bestaat ze ook uit cultuur. 
De mens, zegt hij ook hier, is een door en door ‘gefantaseerd’, ‘historisch’ wezen, dat 
zich beweegt in een contingent sociaal-cultureel spel met ‘een oneindig aantal onder-
stellingen […] die noch bewezen kunnen worden noch weerlegd.’16 En over die sub-
jectieve werkelijkheid, aldus Hermans, gaat de roman. Dat betekent overigens niet dat 
de natuur geen enkele rol kan of mag vervullen in de literaire werkelijkheid. Maar de 
literatuur gaat niet over de natuur als reële oorzaak van het gedrag en de persoonlijk-
heid van personages (iets wat het naturalisme van Zola wel suggereerde). Zij gaat over 
de natuur als ‘gevolg’ (of effect) van het perspectief van het personage.17 Anders ge-
zegd, in literatuur gaat het erom hoe het personage de natuur vanuit zijn subjectiviteit 
ordent, en niet hoe hij door de natuur gedetermineerd is.

Hermans’ poëticale notie van de natuurwetenschap en de technologie als ‘harmo-
nische dissonant’ is dan ook dubbelzinnig. De harmonie die de natuurwetenschap 
brengt, is niet zaligmakend en definitief, want zij moet expliciet gedacht worden ‘bin-
nen’ de ‘essentieel fantastische, mythische disharmonie’ waarin we hebben te leven.18 
De natuurwetenschap is dus onderdeel van het symbolische spel dat door de literatuur 
wordt beschreven. Wanneer de natuurwetenschap pretendeert dit spel te ontstijgen, gaf 
dit Hermans aanleiding z’n literatuur in stelling te brengen om wetenschapskritiek te 
uiten, zo wil ik in dit hoofdstuk laten zien. Hermans was een natuurwetenschapper, 
maar betoonde zich een scherp criticus van elk sciëntisme dat het symbolische spel-
karakter van de natuurwetenschap teniet doet en het ‘mythische karakter’ van het ei-
gen denken ontkent.19

15  Zie het lemma ‘sciëntisme’ in: Willemsen 1992, 381-382.
16  Willem Frederik Hermans, ‘Het proza en de natuur’. In: Het Parool, 14 april 1954.
17  Willem Frederik Hermans, ‘Het proza en de natuur’. In: Het Parool, 14 april 1954.
18  vw 11, 146-147.
19  Vgl. paragraaf 3.12 over ‘ Antipathieke romanpersonages’. 
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6.2 Romantisch positivisme versus modernistisch neopositivisme

Hermans ging als student door de school van het neopositivisme en was het geloof in een 
zuivere objectiviteit voorbij. In de Amsterdamse collegebanken bij wetenschapsfilosoof 
E.W. Beth kon hij kennisnemen van de ‘mechanisch-constructieve verklaringsmetho-
de’, die in de geest van Newton en Kant leerde dat zuivere kennis onbestaanbaar is. De 
wetenschapper kan niet zonder de bril van een theoretisch model dat een ‘fictief ’ raam-
werk op de chaotische wereld projecteert.20 Tijdens de colleges van Beth kwam Her-
mans tevens in aanraking met Wittgenstein, zo vertelde Hermans tijdens een interview: 

Op dat college zat ook een gevluchte Pool, die heel gebrekkig Nederlands sprak. Wat Beth 
zei was erg moeilijk te begrijpen, en hij legde het ook heel snel uit. Maar Polen is een be-
langrijk land op het gebied van de logica, en die Pool was dan ook de enige die het echt be-
greep. Als Beth een klein foutje maakte stak die Pool zijn vinger op en zei dat de professor 
zich vergiste. In de pauze praatte ik met hem en toen zei hij: als je je voor logica interesseert 
moet je Wittgenstein lezen.’21 En ook Wittgenstein leerde Hermans dat kennis onbestaanbaar 
is buiten het taalspel. Het was een les die Hermans niet ontging: ‘Natuurwetten zijn beschrij-
vingen van de materie. Onderscheid maken tussen materie en datgene wat in de natuurwet-
ten beschreven wordt, is zinloos. Een Ding an sich is ondenkbaar.22 

In het contrast dat Hermans beschreef tussen zichzelf en een literaire voorganger als 
Multatuli, zien we opnieuw dat hij uitgaat van een gecastreerd kenvermogen van de 
moderne natuurwetenschappen. Multatuli koesterde een romantisch vertrouwen in de 
authenticiteit van de natuur. De ‘rijke Natuur’ diende als panacee die het van zichzelf 
vervreemde Ik in contact kon brengen met de volheid van het zijn.23 De natuur stond 
centraal in Multatuli’s adagium van ‘alles is in alles’: de eenwording met de natuur laat 
de mens thuiskomen in de totaliteit van een allesomvattend holistisch universum.24 
Wat Hermans aan dit romantisch positivisme frappeerde, was dat kennelijk toch niet 
echt ‘alles’ mocht meedoen aan die werkelijkheid. Wat door Multatuli’s natuurfiloso-
fie buitengesloten werd, was namelijk alles wat strijdig was met het authentieke en 
echte.25 En ja, zo merkte Hermans fijntjes op, wie zo’n positivisme aanhangt, die dis-
kwalificeert de literatuur vrijwel automatisch als schadelijke vorm van koketterie. Het 
objectieve feit staat immers lijnrecht tegenover de subjectieve fictie. Het twintigste-
eeuwse neopositivisme leidt volgens Hermans daarentegen niet noodzakelijk tot zelf-
haat bij schrijvers, want accepteert dat zelfs de natuurwetenschap met geformaliseerde 

20  Beth 1948, 20.
21  Sitniakowsky 1990.
22  vw 11, 535.
23  Multatuli vw 4, 333-334. Besproken in: Pieterse 2008, 150.
24  Multatuli vw 4, 335. 
25  Vgl. Hermans 1987, 180 en Offermans 1988.
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‘ficties’ werkt om überhaupt orde in de chaotische natuur te kunnen zien, zo stelde 
Hermans met de Oostenrijkse filosoof-econoom Von Mises.

Enige vijandschap jegens de poëzie is bijvoorbeeld bij negentiende-eeuwse positivisten à la 
Multatuli onmiskenbaar. In het twintigste-eeuwse positivisme is daarvan geen sprake.  Von 
Mises meent dat de wetenschap het oog richt op een doelbewust geïsoleerde reeks van ver-
schijnselen. Zij is daarom niet eenzijdiger en ook niet veelzijdiger, niet nuttiger en niet min-
der bruikbaar dan de kunst.26 

De moderne wetenschap, zo luidde de overtuiging van neopositivist Hermans, werkt 
slechts met een ‘andere taal’, ‘andere afkortingen’ en ‘andere aperçu’s’, die niet funda-
menteel waarachtiger zijn dan bijvoorbeeld het literaire taalspel.27 Dat wil echter niet 
zeggen dat wetenschappelijke taal fabeldieren uitvindt. Het specifieke taalspel van de 
wetenschap heeft immers als belangrijkste spelregel dat observaties worden beschreven 
die stroken met een empirische realiteit die ook door een ander kan worden geobser-
veerd, bevestigd of ontkracht. De norm is dus niet gebaseerd op objectiviteit, maar op 
intersubjectiviteit. Daarmee pretendeert de neopositivist geen waarheid voorbij het 
taalspel te bezitten. Zijn vertrekpunt is eerder te kenschetsen als nederig: ‘[…] Witt-
genstein toont dat de meeste verschillen tussen poppenkast en werkelijkheid in het 
niets verwaaien bij een nader onderzoek.’28 Behalve met Freud valt volgens Hermans 
ook met Wittgenstein te zeggen dat waanzin begint op het moment dat men zich be-
roept op een waarheid die reikt tot voorbij de grenzen van de communicatieve orde, 
om daarmee de eigen morele spelregels te legitimeren. Een godsdienstfanaticus kan 
zich hier schuldig aan maken, maar het kan evengoed gelden voor de manier van re-
deneren door een atheïstische positivist. 

In de ogen van godsdienstige denkers heeft god in de schepping een geheime boodschap ver-
borgen (‘God heeft een plan met deze wereld!’). Op dezelfde manier menen atheïsten soms 
dat ‘de natuur’ of ‘de natuurwetten’ waardebepalend zouden kunnen zijn. Kuisheid is in strijd 
met de natuur! waarschuwen welmenende saneerders van ons sentimentele leven.29

Hermans verdedigt consequent dat de natuurwetenschap weliswaar het geijkte taal-
spel is om de concrete realiteit te beschrijven, maar uiteindelijk toch ook niet meer is 
dan een taalspel onder de taalspelen, en dus niet in staat is om te reiken tot een alles-
omvattende fundering die de negativiteit van het subject omzet in positiviteit en een 
harmonieuze eenwording met het geheel. 

Dit maakt het des te opmerkelijker dat hij zoveel vertrouwen had in wat ongetwij-
feld zijn ideaaltypische voorbeeld was van de harmonische dissonant: de fotografie.

26  vw 11, 221.
27  vw 11, 221.
28  vw 11, 213.
29  vw 11, 207.
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6.3 De dubbelheid van de fotografie

Hermans’ belangstelling voor de fotografie ontstond in de periode waarin hij ook de 
natuur ontdekte. Op zijn twaalfde deed hij mee aan de cadeauactie van een zeepfa-
brikant. Met actiezegels spaarde hij een zogeheten boxcamera bij elkaar.30 Dat was 
nog een eenvoudig fototoestel, maar de eerste in een reeks die zou uitgroeien tot een 
indrukwekkende verzameling spiegelreflexcamera’s, vooral van het beroemde Duitse 
merk Leica.31 

Hermans zag de fotografie als ‘tijdpassering’, maar probeerde zich er aanvankelijk 
wel degelijk serieus in te bekwamen.32 Zo ging hij in de zomer van 1957 in de leer 
bij kunstfotograaf Nico Jesse (bekend van het fotoboek Vrouwen in Parijs, 1954).33 De 
fotoliefde leidde ook tot artistieke resultaten: Hermans’ fotografie werd geëxposeerd 
en gepubliceerd. Het autobiografische Fotobiografie (1969) mag daar eigenlijk niet toe 
worden gerekend, want het bevat slechts pas-, familie- en klassenfoto’s en ander do-
cumentatiemateriaal uit Hermans’ jeugd. Maar het fotoboek Koningin Eenoog (1986), 
gepubliceerd ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Stedelijk 
Museum, geeft een selectie van 143 zwart-wit foto’s van eigen makelij. Een jaar voor 
Hermans’ overlijden verscheen ook de cassette Een foto uit eigen doos (1994), waarin 36 
door Hermans gemaakte foto’s zijn te vinden, met onderwerpen variërend van een 
broodplank tot een gebroken theekop, een zelfportret en herinneringsmonumenten 
voor James Joyce en Italo Svevo. 

Voor Hermans was de fotografie zo’n aantrekkelijk medium omdat het een wer-
kelijkheid kon vastleggen op een manier die uitgesloten was voor schilders of schrij-
vers. In een interview tijdens de publiciteitscampagne rond de uitgave van Fotobiogra-
fie zegt hij: 

Hoe dikwijls gebeurt het dat er een pasfoto van ons gemaakt wordt, waarvan we evenveel 
houden als van ons spiegelbeeld? Hoogst zelden! Voordien, als iemand zijn portret liet schil-
deren en het beviel hem niet, kon hij de schuld aan de schilder geven. Maar de camera, we-
ten wij, kan niet liegen. En zo kom je in de loop van de jaren, via talloze foto’s erachter dat je 
meestal niet jezelf bent, niet symmetrisch met jezelf, maar dat je het grootste deel van je leven 
in een aantal vreemde incarnaties bestaat voor welke je alle verantwoordelijkheid van de hand 
zou wijzen als je kon. […] iedereen die terugkijkt op zijn leven en dan zegt of schrijft wat hij 
zich herinnert …, ’t is allemaal aanvechtbaar. Maar als je het op foto’s ziet, – die zijn objectief.34 

30  Hermans 1969, 104-107 en Janssen 1985, 47.
31  Janssen 1985, 47.
32  Roggeman 1978, sn 318.
33  Zie over biografische informatie omtrent Hermans’ fotografische belangstelling: Otterspeer 2013, 117; Ot-
terspeer 2015, 130 en 295-306.
34  Hermans in een interview door Dirk van Ruler: Ruler 1969.
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In een interview afgenomen in 1978 herhaalde Hermans het nog eens: ‘de zekerheid 
die een foto biedt als weergave van de werkelijkheid kan een literator nooit berei-
ken’.35 En ook in het essay ‘Van Duisternis tot Licht, en terug’, waarvan de eerste versie 
werd uitgesproken bij de toonstelling van de foto’s uit Koningin Eenoog, stelde hij dat 
de foto ‘vat [heeft] op het ongrijpbaarste ogenblik’.36 Want de mechaniek ervan voor-
komt dat de menselijke subjectiviteit de tijd en de ruimte krijgt om de voorstelling al 
te veel naar de eigen hand te zetten. ‘De fotograaf is, in tegenstelling tot de tekenaar, 
altijd heel erg knap. Wat hij gedaan heeft, hoe lelijk meestal ook, is steeds verdedigbaar 
met het argument dat het de waarheid afbeeldt.’37 

De tegenstelling bij Hermans tussen surreële subjectiviteit (in zijn literatuur) ver-
sus objectief realisme (van de fotografie) heeft zijn interpreten wel voor een raadsel 
gesteld.38 Hoe is het mogelijk, zo vroeg Ernst van Alphen zich af, ‘dat deze antirealis-
tische kunstenaar zich aangetrokken voelt tot de fotografie, die bekendstaat als het re-
alistische medium bij uitstek?’39 Het antwoord van Van Alphen en ook Janssen is dat 
Hermans’ uitspraken over de objectiviteit van de foto vooral met een korreltje zout 
moeten worden genomen. Hermans’ eigen fotografie lijkt namelijk vooral in het ver-
lengde te liggen van zijn literatuur. Objecten uit de werkelijkheid zijn op een dusda-
nige manier belicht en in een frame gevat, dat ze een bevreemdende uitwerking heb-
ben op de toeschouwer. Ze wijzen daarom op verwantschap met de stroming van de 
‘subjectieve fotografie’ en de ‘surrealistische fotografie’.40 ‘De aanvankelijk geprivile-
gieerde status van het medium van de fotografie’, zegt Van Alphen, ‘krijgt hiermee een 
behoorlijke knauw en wordt ambivalent.’41 

Een interessante interpretatieve bijdrage die de objectiviteit en de subjectiviteit 
van Hermans’ fotografie en fotofilosofie naast elkaar laat bestaan, kwam van Hel-
mut Lethen.42 Hij ziet dat Hermans’ gedachten over de foto deels teruggaan op het 
negentiende- eeuwse denken over de ‘mechanische objectiviteit’ van de fotocamera. 
Met verwijzing naar het grote onderzoek door ideeënhistorici Lorraine Daston en Pe-
ter Galison (Objectivity, 2010), benadrukt Lethen dat deze versie van mechanische ob-
jectiviteit in wezen geen naïef metafysisch geloof in objectiviteit veronderstelt. Eerder 

35  Hermans in een interview door Jef van Gool: Gool 1978. 
36  ‘Van Duisternis tot licht, en terug’ werd voor het eerst als lezing uitgesproken bij de opening van de foto-
tentoonstelling Koningin Eenoog op 5 september 1986 in het Stedelijk Museum van Amsterdam. Later verscheen 
het stuk in Elseviers Magazine, 20 september 1986 en vervolgens (in gewijzigde vorm) in Mondelinge mededelingen 
(1987). Zie voor het artikel in die vorm: vw 14, 96-106, citaat op 103.
37  vw 14, 104-105.
38  Vgl. Janssen 1986, Alphen 1995 en Lethen 2012. 
39  Alphen 1995, 183.
40  Janssen 1985 verwijst naar het tweedelige boek van fotograaf Otto Steinert, Subjektive Fotografie, München 
1952-1955.
41  Alphen 1995, 179.
42  Lethen 2012.
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moet dit positivisme worden gedacht als een set van spelregels die de wetenschapper 
voorschrijft de realiteit zo nauwkeurig mogelijk af te beelden, en er alles aan te doen 
de eigen inmenging tot een minimum te beperken. Dat een foto slechts een opper-
vlakkige uitsnede van de wereld toont en dat die uitsnede wordt gekozen door de fo-
tograaf in kwestie, daarvan was de natuurwetenschapper zich bewust, maar dat maakte 
de fotografie niet minder bruikbaar in de zoektocht naar objectiviteit. De fotografie 
bood een belangrijk instrumentarium, want het mechaniek maakte het op zijn minst 
mogelijk de werkelijkheid te representeren met een uiterst geringe manipulatie door 
het menselijke subject. Het ging niet om het vastleggen van de eeuwige waarheid, 
maar het aanleren van een universele zienswijze en het maken van een zo neutraal 
mogelijke afbeelding, die zo min mogelijk stoelde op voorkennis, vooroordeel, verlan-
gen en individuele smaak. We zouden het, gezien Wittgensteins eigen interesse in de 
fotografie, neopositivisme avant la lettre kunnen noemen.43 

Lethen wijst echter ook op de subjectieve lading die de fotografie paradoxaal ge-
noeg aankleeft, juist vanwege het prestige van de mechanische objectiviteit. Het me-
dium speelt hiermee automatisch in op het verlangen (‘Sehnsucht’) van het mense-
lijke subject samen te kunnen vallen en dus volledig op te gaan in de reële buitenwe-
reld. Hij refereert hierbij aan Smulders’ artikel over de machine in Hermans oeuvre, 
waarin we dezelfde dubbelheid terugvinden. De machine staat voor het registreren 
van de waarheid zonder menselijke inmenging, aldus Smulders, maar ook voor een 
erotisch verlangen van het subject naar een harmonieus, ‘onmiddellijk contact met de 
wereld’.44 De machine als harmonische dissonant beschrijft dus enerzijds de realiteit 
en verbeeldt anderzijds het verlangen naar het Reële: het onmogelijke punt waar het 
subject volledig zou opgaan in het object. Denk hierbij aan het eerder aangehaalde 
citaat over het fototoestel in Hermans’ ‘Preambule’: ‘Mijn grootste ongeluk is dat ik 
niet als machine ter wereld gekomen ben en dat ik niet met licht kan schrijven als 
een fototoestel.’45

De fotografie beschrijft de realiteit met een uiterst precieze symbolische taal én 
laadt daardoor het verraderlijke aura op zich het verlangende subject naar het Reële 
te kunnen leiden. En juist dit laatste, het subjectieve aspect, maakt dat ook de antirea-
listische kunstenaar zich aangetrokken voelt tot dit medium. Dat wil ik illustreren aan 
de hand van Hermans’ eigen fotografie, zijn korte verhaal ‘De blinde fotograaf ’ en de 
roman Nooit meer slapen. Ik begin met het laatstgenoemde werk, waarin een bijzondere 
passage te vinden is over de fotografie in relatie tot subjectiviteit. Die passage lijkt mij 
uitermate belangrijk om de subjectkritiek en de wetenschapskritiek van de roman te 
kunnen duiden. Maar voordat we hier naartoe gaan, is een introductie op zijn plaats. 

43  Zie: Daston en Galison 2010, 161 en 336.
44  Smulders 1995, 83.
45  vw 7, 219.
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6.4 Nooit meer slapen: een zoektocht naar het (sur)Reële object

De hoofdpersoon van Nooit meer slapen is de ik-figuur Alfred Issendorf, een 25-jarige 
aspirant-geoloog werkzaam aan de universiteit van Amsterdam. De ambitieuze pro-
movendus is vastbesloten het ultieme bewijs te vinden voor een gewaagde theorie van 
zijn professor Sibbelee. Diens hypothese luidt dat de met water gevulde ronde gaten 
in het landschap van het gebied Finnmarken (in het noorden van Noorwegen) zijn 
ontstaan door spectaculaire meteorietinslagen. Sibbelee stuurt zijn protegé op expe-
ditie naar Noorwegen om de meteorietenthese te toetsen. Alfred mag hulp verwach-
ten van de Noorse professor Nummedal en de expeditiegenoten Arne Jordal, Qvig-
stad en Mikkelsen. 

Dat Sibbelees meteorietentheorie nogal vergezocht lijkt, had Alfred echter al aan 
het begin van het avontuur kunnen opmaken uit de waarschuwing van de nuchtere 
Arne, die vasthoudt aan de conventionele hypothese.

Maar dit terrein bestaat volledig uit stenen en zand die er in de ijstijd door het ijs zijn ge-
bracht. Toen het klimaat beter werd en het ijs grotendeels was weggesmolten, was dit een brij 
van stenen en zand en leem, waarin hier en daar een brok ijs was achtergebleven. Naderhand 
smolten die brokken. Waar zo’n brok is gesmolten, vinden we nu een gat, meestal met water 
gevuld. Zulke gaten zijn er overal waar het landijs is geweest, in Noord-Duitsland, in Noord-
Amerika. Wat voor reden is er aan meteoren te denken?46

Arne voegt er nog schertsend aan toe dat de alternatieve theorie van Sibbelee in de 
colleges van Nummedal alleen ter sprake werd gebracht wanneer er ‘gelachen’ mocht 
worden.47 Maar Alfred weigert zomaar op te geven. De roman maakt er overigens geen 
geheim van dat dit alles te maken heeft met zijn jeugdtrauma. Hij was nog maar een 
kind toen hij zijn vader verloor. Deze was als botanicus op expeditie in de Zwitserse 
Alpen en verongelukte door een val in een rotsspleet. En het heeft er alle schijn van 
dat Alfred hierdoor de symbolische (vaderlijke) identificatie (ofwel castratie) nooit he-
lemaal heeft geaffirmeerd. Dat zou in elk geval een verklaring zijn waarom hij volledig 
gepreoccupeerd is met het imaginaire spiegelbeeld dat eruit bestaat voor zijn moeder 
de volmaakte ‘voltooiing’ te kunnen zijn. Die acteert op haar beurt als een grillige an-
der die, onbegrensd door vaderlijke spelregels, haar kind volledig opeist.

Zijn moeder voedde hem namelijk op met het ‘denkbeeld’ dat hij de uitverkoren fi-
guur is die de stukgelopen carrière van vader moest ‘voltooien’.48 Vandaar dat Alfred er 
vanaf zag zijn eigen symbolische ideaal na te volgen en beroepsfluitist te worden. Zijn 
grillige moeder, die onmatig rookt en drinkt en ’s nachts leeft, beoordeelt het fluiten 

46  vw 3, 506.
47  vw 3, 508.
48  vw 3, 507.
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namelijk als het ‘naspelen wat een ander bedacht heeft’, terwijl ze in Alfred geen na-
prater maar de unieke invulling van haar verlies ziet.49 Het is meteen de reden dat ze 
haar zoon geen eigen symbolische identiteit gunt, en al zijn aandacht opeist. Alfred is 
nog maar amper gearriveerd in Noorwegen of hij ontvangt al een brief van haar: ‘Kan 
ze me dan geen ogenblik missen? Nu al een brief, die zij onmiddellijk na mijn vertrek 
geschreven moet hebben, anders zou hij hier niet kunnen zijn.’50 Om totaal aan het 
verlangen van moeder te voldoen, heeft Alfred zich inderdaad ten doel gesteld zijn va-
der te vervangen en te speuren naar de ontdekking die zijn vader niet meer kon doen, 
en die hem tot een waardige vervanger zou maken. 

Ja, wanneer hij nu eens tegen alle verwachtingen in zou kunnen ontdekken dat de 
Noorse kraters inderdaad door meteorietinslagen zijn ontstaan, zou hij in zijn eentje 
het groepsdenken van de natuurwetenschappelijke orde logenstraffen. Dan vindt hij 
niets minder dan ‘de steen der wijzen’, die hij kan claimen als ‘Issendorfiet’.51 Die vondst 
moet hem definitief tot het sublieme object van zijn moeder maken. Maar hoe moet 
hij dit aanpakken? Stap één is het verkrijgen van de nodige luchtfoto’s waarvan hij 
denkt dat ze hem een natuurgetrouw overzicht kunnen bieden van de Noorse reali-
teit, zodat de Reële vondst niet al te lang op zich hoeft te laten wachten. 

6.5 Luchtfoto’s als kompas

In Oslo brengt Alfred een bezoek aan professor Nummedal, die de luchtfoto’s moet 
kunnen leveren. Hier blijkt eigenlijk al meteen dat Alfred niet alleen de barre natuur 
te vrezen heeft die hij weldra zal betreden, maar vooral ook te kampen heeft met zijn 
imaginaire volmaaktheidfantasie de ware te zijn voor zijn moeder, en met de afkeer 
die hieruit voortkomt van alles wat incompleet is en tekortschiet. De irritatie loopt 
al op bij de ontmoeting met de blinde portier van Nummedals kantoor. Alfred walgt 
van de ‘nagelloze stomp’ van de portier, zoals hij eerder ook al aanstoot nam van de 
‘zwak-ontwikkelde onderkaak’ van zijn halfblinde professor Sibbelee.52 Nummedal 
zorgt voor nog meer ervaring van tekort; hij heeft de luchtfoto’s namelijk niet zelf in 
bezit, en stuurt Alfred door naar Oftedahl, de directeur van de Geologische Dienst 
in Trondheim, een man met een ‘onderkaak zonder keel’.53 Wanneer ook deze geen 
luchtfoto’s geeft, laat Alfred ‘talloze afdrukken van zwetende vingers’ achter op het 
‘spiegelglas’ dat daarvoor nog maagdelijk schoon was.54 Dit beeld preludeert op wat 

49  vw 3, 441, 699.
50  vw 3, 495.
51  vw 3, 425. 
52  vw 3, 411-412 en 482.
53  vw 3, 466.
54  vw 3, 466.
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er voortdurend gebeurt in de roman: hij beschouwt zichzelf als de grote held in een 
volmaakt spiegelbeeld, hetzij door zich af te zetten tegen wat onvolmaakt overkomt, 
hetzij door zich te identificeren met een ideaalbeeld. Maar keer op keer krijgt hij te 
maken met vuil, barsten en breuken die de perfecte schijn verstoren.

Het meest gebrekkig en ontransparant in de ogen van Alfred is nog wel de taal. Dat 
benadrukt hij steeds weer opnieuw.55 De taal ontneemt hem het gevoel zijn werke-
lijkheid meester te zijn, want zij werkt allerlei Babylonische spraakverwarringen en 
misverstanden in de hand. Dit euvel blijkt bijvoorbeeld duidelijk tijdens de lunch met 
Nummedal, die erop staat dat Alfred ‘gravlaks’ bestelt: een Noorse specialiteit van rau-
we zalm, bestorven onder de grond. Engels noch Duits helpen Alfred om het gerecht 
te bestellen. Het confronteert Alfred met zijn eigen nietigheid: ‘Kan geen enkele taal 
spreken, denken ze. Is helemaal godweetwaarvandaan gekomen om gravlaks te eten.’56 De taal 
is voor hem alles behalve een gunstig communicatief instrument, want de woorden 
scheiden hem van de reële werkelijkheid waarnaar hij zo verlangt: ‘de vondst, de grote 
vondst’. Hij is bang dat hij er met woorden ‘niets over kan zeggen dan de plaats waar 
ik hem opgeraapt heb, een kaartje erbij met een kruisje dat deze plaats aangeeft, ver-
der niets.’57 Het lijkt er alvast sterk op dat het neopositivisme aan Alfred niet besteed 
is. De taal is geen vriend, maar een vijand.

Vandaar dat Alfred ook de smalltalk van Nummedal hekelt. Die blijft hem bestoken 
met allerlei ‘wetenswaardigheden’ over de omgeving van Oslo, maar de promovendus 
wil maar één ding en dat is de serie luchtfoto’s die hem dichterbij de heilige graal 
brengt. En die graal behoort niet tot de symbolische orde van de taal, maar tot het do-
mein van wat ‘onuitsprekelijk’ reëel is.58 Alfred wil zich in geen enkel opzicht afhan-
kelijk weten van het symbolische. Hij weigert Nummedal te eren in artikelen, hem te 
prijzen met ‘ridderorden’ en ‘eredoctoraten’, of hem te volgen in de Noorse etiquet-
te.59 Het gevoel bekruipt hem dat hij wordt ingepakt door deze symbolische autoriteit. 
‘Op straat voel ik mij een liefhebbend kleinzoon, die met zijn halfblinde grootvader 
[Nummedal] een wandelingetje gaat maken […]. Maar hij is het die mij naar het res-
taurant loodst.’60 Het is zaak om zich te distantiëren van de symbolische taalorde en de 
symbolische castratie af te weren, want hij kan ‘de glibberige draai’ onmogelijk maken.61 

Waar Alfred veel meer van verwacht dan van de tekortschietende taal, dat is de fo-
tografie. Hij beschouwt zichzelf als een uiterst vakkundige fotograaf en hij stelt belang 

55  Zie voor treffende voorbeelden hiervan in de roman: vw 3, 413-414, 424-429, 458, 470, 487-489, 496, 513-
514, 576 en 699.
56  vw 3, 426.
57  vw 3, 595.
58  vw 3, 430.
59  vw 3, 432.
60  vw 3, 423.
61  vw 3, 433.
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in het vinden van de luchtfoto’s. Nu was het op zich geen probleem geweest wanneer 
hij de foto’s beschouwde als (nauwkeurige maar niettemin symbolische) voorstellin-
gen die de realiteit van de buitenwereld representeren. Maar dat is helaas niet het ge-
val.  Voor Alfred werd de foto het instrumentarium om het Reële te vinden. Schrij-
ven en tekenen, dat leidt niet tot een bevredigende waarheid. De fotografie heeft in 
de ogen van Alfred de jaloersmakende eigenschap die waarheid wel te kunnen tonen, 
zoals een opkomende jeugdherinnering dat laat zien. 

Ik zal op den duur wel kunnen leren een rots te beklimmen of een rivier over te steken, maar 
tekenen niet. Ik heb er sinds mijn prilste jeugd mijn best op gedaan en het is nooit wat ge-
worden. Groot is mijn verachting voor de theorieën van sommige psychologen over de naïe-
ve scheppingsdrift van het kleine kind, dat volgens hen een auto met vierkante wielen tekent 
omdat het in een eigen wereld zou leven! […]

Vijf jaar oud wist ik dat de tekeningen die ik maakte niet konden halen bij de foto’s in de 
krant en als ik uren achter elkaar had zitten knoeien, verscheurde ik het papier en barste ik 
in huilen uit.62

De realiteit die de foto symboliseert, daar gaat het Alfred eigenlijk niet om. Dat blijkt 
wel wanneer hij de luchtfoto’s op een goed moment tijdens de expeditie toch in han-
den krijgt.63 Ze kunnen hem wederom leren dat de meteorietentheorie niet opgaat, 
maar dat is een waarheid die hij negeert.64 Alfred geeft slechts om de fotografie in 
zoverre deze de illusie in stand houdt dat hij voor zijn moeder de ideale eenheid en 
unieke figuur kan zijn die de conventionaliteit van de symbolische orde ontstijgt: een 
‘Einstein’ of een ‘Galilei’, of nog beter een ‘alwetende wiskundige, natuurkundige, che-
micus en bioloog’ in één: ‘God!’65 

Dat er in de roman dus eigenlijk twee fotografieopvattingen door elkaar lopen, een 
symbolische en een imaginaire, en dat Alfred vanuit zijn moederbinding de laatste en 
gevaarlijkste van beide aanhangt, kon al blijken uit een belangrijke maar raadselach-
tige passage aan het begin van de roman, waarin de hoofdpersoon zijn ‘geschiedenis 
van de mens’ ontvouwt. Het is opnieuw een soort mini-essay, maar nu geuit vanuit 
de gedachtewereld van de protagonist wanneer die onderweg is naar de Geologische 
Dienst in Trondheim. 

In het eerste stadium kende [de mens] zijn eigen spiegelbeeld niet, evenmin als het dier dat 
kent. Laat een kat in een spiegel kijken en hij denkt dat het een raam is waarachter een an-
dere kat staat. Blaast ertegen, loopt er omheen. Op den duur is hij niet meer geïnteresseerd; 
sommige katten tonen zelfs nooit enige belangstelling voor hun spiegelbeeld.

62  vw 3, 628.
63  vw 3, 597 en 604.
64  vw 3, 566-567, 596-597 en 604.
65  vw 3, 562 en 578.
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Zo zijn de eerste mensen ook geweest. Honderd procent subjectief. Een ‘ik’ dat zich vra-
gen kon stellen over een ‘zelf ’ bestond niet. 

Tweede stadium: Narcissus ontdekt het spiegelbeeld. Niet Prometheus die het vuur ont-
dekte is de grootste geleerde van de Oudheid, maar Narcissus.  Voor het eerst ziet ‘ik’ zich 
‘zelf ’. Psychologie was in dit stadium een overbodige wetenschap, want de mens was voor 
zichzelf wat hij was, namelijk zijn spiegelbeeld. Hij kon ervan houden of niet, maar hij werd 
niet door zichzelf verraden. Ik en zelf waren symmetrisch, elkaars spiegelbeeld, meer niet. Wij 
liegen en het spiegelbeeld liegt met ons mee. Pas in het derde stadium hebben wij de gena-
deslag van de waarheid gekregen.

Het derde stadium begint met de uitvinding van de fotografie. Hoe dikwijls gebeurt het 
dat er een pasfoto van ons gemaakt wordt waarvan wij evenveel houden als van ons spiegel-
beeld? Hoogst zelden! Voordien, als iemand zijn portret liet schilderen en het beviel hem niet, 
kon hij de schuld aan de schilder geven. Maar de camera, weten wij, kan niet liegen. En zo 
kom je in de loop van de jaren, via talloze foto’s, erachter dat je meestal niet jezelf bent, niet 
symmetrisch met jezelf, maar dat je het grootste deel van je leven in een aantal vreemde in-
carnaties bestaat voor welke je alle verantwoordelijkheid van de hand zou wijzen als je kon.

De angst dat andere mensen hem zien zoals hij is op die foto’s die hij niet kan endosseren, 
dat ze hem misschien nooit zien zoals het spiegelbeeld waarvan hij houdt, heeft de mense-
lijke individu versplinterd tot een groep die uit een generaal plus een bende muitende solda-
ten bestaat. Dat is het derde stadium: het voordien vrij zeldzame twijfelen aan zichzelf, laait 
op tot radeloosheid.

De psychologie komt tot bloei.66

Op het eerste gezicht lijkt het vooral een eigenzinnige opvatting van de geschiedenis 
van de mens: een hoogst persoonlijke mythologie van het hoofdpersonage. Maar ver-
schillende interpreten vermoeden dat deze passage wel eens te begrijpen zou kunnen 
zijn als de sleutelcode, die toegang verschaft tot het wereldbeeld dat spreekt vanuit de 
roman (en daarmee de impliciete auteur), of zelfs de filosofie achter Hermans’ oeuvre 
als geheel.67 En wanneer we meegaan met Michel Dupuis, dan kunnen we deze ge-
schiedenis zelfs opvatten als een psychoanalytische antropologie met een meer univer-
sele gelding. We moeten ons echter wel afvragen of Dupuis deze code wel voldoende 
heeft ontcijferd, want wie hem onvoldoende doordacht invoert, stuit misschien op een 
boobytrap die een beter zicht op het totaalbeeld ontneemt.

Dupuis’ freudiaanse interpretatie stuit namelijk op een interpretatieprobleem. In 
Hermans’ dynamiek (1985, aanvankelijk uitgebracht als de dissertatie Eenheid en versplin-
tering van het ik, 1976) verbindt Dupuis Alfreds eerste stadium van de geschiedenis van 
de mens met het ongebreidelde ‘geweld’ en de ongelimiteerde ‘seksualiteit’ van het 
primordiaal chaotische en dierlijke. En door vervolgens het tweede en het derde sta-
dium te doorlopen, stadia die de mens steeds verder vervreemden van de chaos, ont-

66  vw 3, 444-445.
67  Dupuis 1976, Dupuis 1984, Janssen 1980 en Raat 1989.
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wikkelt het individu zich illusoir tot een redelijk wezen, dat echter blijvend geplaagd 
wordt door de ‘paranoia’, ‘radeloosheid’ en ‘nihilisme’, ingegeven door diezelfde ver-
vreemding.68 

Deze interpretatie volg ik grotendeels. Maar toch wringt zij ook op een belangrijk 
punt met de feitelijke tekst, zoals eerder benadrukt door Janssen – en overigens ook 
onderkend door Dupuis zelf.69 Het tweede en derde stadium vallen bij Dupuis name-
lijk vrijwel samen, wat suggereert dat het in wezen om een tweedeling in plaats van 
een driedeling gaat.  Volgens mij is deze oplossing niet alleen weinig fraai met betrek-
king tot de feitelijke tekst, maar is het ook een vereenvoudiging die een verstrekkend 
gevolg heeft voor de ethiek van Hermans’ schrijverschap. Het maakt van Hermans een 
nihilistische pessimist die de lezer maar twee mogelijkheden voorspiegelt: 1. de pri-
mordiale chaos óf 2. de paranoïde vervreemding. Maar naar mijn idee neemt Willem 
Frederik Hermans als impliciete auteur van Nooit meer slapen afstand van beide posi-
ties door Alfred tot een derde mogelijkheid te manen, net zoals hij Lodewijk Stegman 
in Ik heb altijd gelijk beweegt tot een derde positie: die van de speler. Dat Dupuis niet 
inzag dat Hermans een derde, meer positieve (symbolische) vorm van vervreemding 
voorstaat, is overigens niet onbegrijpelijk, want de ‘geschiedenis van de mens’ in het 
verhaal wordt geschreven (of literatuurwetenschappelijk uitgedrukt: ‘gefocaliseerd’) 
vanuit het geestesoog van Alfred, die zonder meer afkerig is van het symbolische. Hij 
ziet het derde stadium dus slechts als een onnodige vervreemding, terwijl de roman 
hem op allerlei manieren juist aan die vervreemding probeert te onderwerpen. Dat 
zullen we zien wanneer we dieper ingaan op de intuïtie van enkele lezers die moesten 
denken aan de Lacaniaanse driedeling.70

6.6 Eerste stadium: de chaos van het Reële

In het eerste stadium van de geschiedenis van de mens is er geen enkele vorm van 
(zelf)reflexiviteit aanwezig. Dit stadium valt eigenlijk niet voor te stellen: men kan ei-
genlijk alleen maar veronderstellen dat men ooit tot die onbemiddelde werkelijkheid 
behoorde. Er valt veel voor te zeggen om dit met het Lacaniaanse limietconcept van 
het Reële te benoemen. Maar staat het Reële van Lacan dan niet voor de objectiviteit 
die zich vooraf en voorbij de menselijke subjectiviteit afspeelt en buiten de symboli-

68  De stadia van Alfred staan centraal in Dupuis’ onderzoek, maar zie vooral: Dupuis 1984, 16-17, 24-29, 80 
en 143-147.
69  Dupuis 1976, 144-145 en Janssen 1980, 110. 
70  Op Collegenet.nl (zie eerder noot 94 op p. 92) spreekt een (anonieme) recensent van een verband tussen 
Hermans’ roman Nooit meer slapen en de drie stadia van het ‘imaginaire’, het ‘symbolische’ en het ‘reële’: http://
www.collegenet.nl/studiemateriaal/frames_verslagen.php?verslag_id=13851&site. Die suggestie werd ook ge-
daan op een weblog door Paul Groot: http://www.mediamatic.net/8416/nl/dinosaurs-and-meteorites. 
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sche orde valt? Dat lijkt moeilijk te rijmen met Alfreds overtuiging dat dit de orde is 
waarin men ‘honderd procent subjectief ’ is (in de plaats van ‘honderd procent objec-
tief ’).71 Toch klopt het wel degelijk wanneer men bedenkt dat het Reële niet zozeer 
de objectieve realiteit aanduidt, maar verwijst naar de chaotische zijnstoestand waarin 
er geen onderscheid is tussen subject en object.72 Wat Alfred hier met ‘honderd pro-
cent subjectief ’ bedoelt, staat inderdaad voor de onvervreemde beleving van de reali-
teit, omdat de primordiale werkelijkheid een geheel (‘honderd procent’) vormt waarin 
de willekeur overheerst en een symbolische wet nog ontbreekt. Of men die totaalwer-
kelijkheid ‘honderd procent subjectief ’ of ‘honderd procent objectief ’ noemt, komt in 
wezen op hetzelfde neer: het dier heeft geen Ik dat tegenover de ander staat, maar valt 
samen met de chaotische impulsen die zich aandienen.  Van een Zelf is geen sprake, en 
dus ook niet van een ‘belangstelling’ voor of ‘interesse’ in de ander, ingegeven door het 
verlangen het verschil/tekort tussen het zelf en de ander op te heffen. 

6.7 Tweede stadium: de identificatie met het spiegelbeeld

Door de imaginaire identificatie met een spiegelbeeld verwerft het door chaos ge-
plaagde natuurwezen volgens Lacan een eerste besef van een Ik als een ‘ideale eenheid’ 
uit hoofde waarvan het zich kan indenken dat de wereld hem toekomt.73 En ook Alf-
red verwijst naar Narcissus’ verliefdheid op zijn spiegelbeeld als een belangrijke stap in 
zijn geschiedenis van de mens. Dat dit tot een overdreven optimistisch zelfbeeld leidt, 
is wel iets dat Alfred erkent, maar hij ziet het helemaal niet als een groot probleem: 
‘Wij liegen en het spiegelbeeld liegt met ons mee.’74 Uit de hele roman komt dan ook 
naar voren dat het vooral het spiegelbeeld is dat Alfred koestert, want dat geeft hem 
de illusie samen te vallen met het Reële, zonder dat hij die realiteit als chaotisch en 
traumatiserend hoeft te ervaren. Zo ziet hij zijn kompas niet als zijn meest kostbare 
bezit omdat het een manier biedt om de werkelijkheid (symbolisch) te beschrijven, 
maar als een spiegel die zijn eigen volheid bevestigt. Het kompas is namelijk uitgerust 
met een spiegeltje waarin hij zichzelf gespiegeld kan zien. Helemaal ideaal is het spie-
geltje nu ook weer niet, want hij kan zichzelf er niet ‘volledig’ in zien. Desondanks 
zou hij ‘het niet kunnen missen’.75 De weerspiegeling geeft hem de zalige illusie uit 
een stuk gehouwen te zijn: ‘Ik heb in de loop der jaren het kompas misschien wel 
tienmaal zo dikwijls uit mijn etui genomen om mijzelf erin te herkennen, als om er 

71  vw 3, 444-445.
72  Vgl. Stavrakakis 1999, 44 en Lacan 1991c, 313. 
73  Lacan 1966, 113. Engelse vertaling: Lacan 2006, 92.
74  vw 3, 444-445.
75  vw 3, 442-444.
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metingen mee te verrichten.’76 Belangrijker dan metingen van de realiteit, is het om 
zichzelf van een volle identiteit te verzekeren, om te kunnen voldoen aan het verlan-
gen van zijn moeder.

Ik draag tenminste in mijn kompas één soldaat mee die mij door dik en dun trouw is. Hij 
zal mijn proefschrift voor mij schrijven, hij zal het zo goed doen dat ik cum laude tot doctor 
promoveer en naderhand zal hij professor worden.77 

Het objectieve prestige van de natuurwetenschap leidt bij Alfred tot de misvatting dat 
hij niet alleen de realiteit kan beschrijven, maar ook samenvalt met het Reële waar de 
wereld naar verlangt, het Reële dat hem het unieke individu maakt dat de chaos in-
sluit en opheft. Dat deze imaginaire voorstelling uiteindelijk faalt, zagen we intussen 
natuurlijk al vaker gebeuren in Hermans’ literatuur. En ook in Nooit meer slapen vormt 
de gefixeerde identificatie met het ideaal van het spiegelbeeld de bron van waanzin en 
de neiging tot geweld tijdens de expeditie. Dat het ideale zelfbeeld er niet voor kan 
zorgen dat de ongerepte, chaotische wereld zijn medewerking verleent, leidt tot gek-
makende frustraties bij Alfred. Wanneer zijn kompas hapert, schijnt het tekort als het 
ware rechtstreeks door zijn imaginaire ideaalbeeld heen.

Jezus Christus! Ik staar op het glas en van verbijstering glijden mijn ogen naar het spiegeltje. 
Mijn gezicht is volmaakt in overeenstemming met wat ik voel: half open mond, een spleet 
die opkomende angst uitademt. Wangen ingevallen onder de dunne baard van de zojuist aan-
geroepen godenzoon, ogen wijd opengesperd, linkerooglid opgezwollen van de muggebeten, 
voorhoofd rechts bedekt met een brokkelige bloedkorst.78

De voortdurende inbreuken door de chaotisch-reële omgeving maakt dat het hem 
veel moeite kost zijn imaginaire zelfbeeld vast te houden, en te blijven geloven dat 
hij de uitverkorene is die de hand weet te leggen op de steen der wijzen. Hij kan het 
tekort dan alleen nog ontkennen door het paranoïde op anderen af te schuiven. Dat 
zien we dan ook gebeuren. Hij beeldt zich een complot in dat geregisseerd is door 
de samenzweerders Nummedal en Mikkelsen. Zij zouden de luchtfoto’s expres heb-
ben achtergehouden. En hij verdenkt ook Sibbelee en Qvigstad van misleiding.79 En 
eigenlijk verdenkt hij iedereen die op zijn pad komt. Hij leeft, zo constateert hij in 
een zeldzaam helder moment van zelfbewustzijn, ‘in een voortdurende vrees […] te 
moeten bestaan in een maatschappij waarin iedereen iedereen voor de gek houdt’ en 
gelooft paranoïde dat die ‘monsterlijke samenzwering’ is opgetuigd om hem weg te 
houden van zijn sublieme object: het Issendorfiet.80 

76  vw 3, 443.
77  vw 3, 445.
78  vw 3, 632.
79  vw 3, 606-607, 623 en 640-641.
80  vw 3, 487 en 597.
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Het gevolg van deze paranoia is dat hij de behulpzame Arne algauw percipieert als 
een rivaliserende dubbelganger die erop uit is hem van zijn ideaalbeeld te beroven. 
Dat is meteen de reden dat deze expeditiegenoot het dubbele beeld toegeschreven 
krijgt van held én horrorfiguur. Enerzijds representeert Arne de ‘verkankerde reus’ of 
‘zwakzinnige trol’ met slechte tanden, die in de schaduw wacht op het moment dat 
hij Alfreds genotvolle spiegelbeeld kan afpakken en overnemen, anderzijds is hij de ja-
loersmakende ‘eenzame natuurvorser in het onbewoonde poolgebied’, die uitermate 
‘indrukwekkend’ overkomt wanneer hij arbeid verricht in de natuur en tekeningen 
maakt, en dus rivaliseert met Alfreds unieke identiteit.81 En eigenlijk moet ook Mik-
kelsen worden gewantrouwd en misschien zelfs een kopje kleiner gemaakt.

Is er iets ergers op de wereld dan bezeten te zijn van een plan dat je nooit zult uitvoeren, plan 
dat alleen in de droomwereld waarin je almachtig bent tot iets zou leiden? Mikkelsen dood-
trappen, hem niet eens met mijn handen aanraken, niet eens met mijn linkervoet. Alleen met 
de rechtervoet tegen zijn gezicht schoppen. Hij doet niets terug, stuiptrekt, dat is alles, slaakt 
een roestige kreet bij elke nieuwe trap, hikt, beweegt ten slotte niet meer uit zichzelf, wordt 
alleen nog in beweging gebracht door mijn schoppende voet. 

Ik laat hem liggen, steek de foto’s in mijn kaartentas, loop heen, onvermoeibaar, schrijd 
over rivieren op vleugels, weet precies waar ik zijn moet. Zes, zeven meteoorkraters heb ik 
op de luchtfoto’s met één oogopslag gezien. Zeven kleine en een grote in het midden. Wat is 
dat? Een paar met glanzend glazuur beklede aardappels trekken mijn aandacht. Bij het opra-
pen voel ik het al: zevenmaal zo zwaar als een gewone aardappel, driemaal zo zwaar als een 
normale steen van die grootte. 

Het zijn meteorieten.82

Het moment suprême van het verhaal voltrekt zich wanneer Alfred in een mistige en 
koortsachtige klautertoestand terecht komt en Arne kwijtraakt omdat hij, Alfred, z’n 
eigen kompas wil volgen. Niet veel later blijkt een akelige droom die opkwam in het 
begin van de roman, uitgekomen: Arne valt in een ravijn en blijkt verongelukt. ‘Dit is 
nooit meer slapen’, denkt Alfred, wanneer hij het levenloze lichaam aanschouwt.83 De 
grote vraag die de roman hiermee opwerpt, is natuurlijk of het een ongeluk was, of dat 
de paranoïde Alfred zijn kompaan eigenhandig het ravijn in heeft geduwd. Het door-
slaggevende bewijs voor een moord is door de auteur vakkundig buiten het perspec-
tief van de lezer gehouden.  Verschillende interpretaties gaan er niettemin vanuit dat 
Arne is vermoord.  Volgens Max van Duijn heeft Alfred ‘bloed aan zijn handen’.84 Hel-
la Haasse vermoedde eveneens moord in haar essay ‘Doodijs en hemelsteen’ (1978).85 
En inderdaad, gezien Alfreds imaginaire subjecthouding, die onmiskenbaar voeding 

81  vw 3, 587, 551, 583, 587-588, 611. 623 en 693-694.
82  vw 3, 599.
83  vw 3, 487 en 667-668.
84  Duijn 2011 en Duijn 2012.
85  Te vinden in Haasse 2000.
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biedt aan jaloezie en agressiviteit, ligt een daad van geweld in de lijn der rede. Het blijft 
echter bij indirect bewijs en dat maakt het heikel stellig te beweren dat Alfred daad-
werkelijk een moord heeft gepleegd.86 De vraag is echter of de schuld of onschuld van 
het personage zo belangrijk is om de ideologie en ethiek van de roman als geheel te 
duiden. Relevanter is om vast te stellen dat Hermans als ‘impliciete auteur’ duidelijk 
afstand neemt van zijn personage en een alternatief aanbiedt voor Alfreds waanzinnige 
manier om met de chaos om te gaan. 

We zagen dat Dupuis maar twee opties open liet: de gewelddadige chaos of de para-
noïde vervreemding. Dit had als consequentie dat de roman moeilijk anders kan wor-
den begrepen dan als de drager van een destructief nihilisme. Behalve Dupuis meent 
ook Sonja Pos dat Hermans’ universum eigenlijk geen ruimte laat voor een min of 
meer vredige oplossing voor Alfred, en ook dat heeft te maken met haar perspectief, 
dat ze ontleent aan de Frans-Amerikaanse filosoof René Girard (1923-2015). Zijn 
cultuurtheorie van de ‘mimetische begeerte’ en de ‘mimetische rivaliteit’ beschrijft 
het verlangen om ‘gelijk’ (‘mimetisch’) te worden aan het schonere spiegelbeeld van 
de ander. Wanneer we de plaats van de ander innemen, wordt ons verlangen vervuld, 
maar het gras blijft natuurlijk altijd groener bij de buren. Probleem bij dit mimetische 
verlangen is dat die ander uiteindelijk uit de weg moet worden geruimd als die een-
wording – mimesis – niet blijkt te lukken.87 Girard zag zelf ook dat deze theorie een 
duidelijke overeenkomst met Lacans theorie van het spiegelstadium vertoont, al wees 
hij de psychoanalyse resoluut af en ruimde hij ook geen significante plaats in voor de 
symbolische orde, die volgens Lacan juist de mimetische rivaliteit weet te neutralise-
ren.88 Girard zag alleen realiteitsbesef en ethische bewustwording als tegengif tegen de 
mimetische begeerte.  Vandaar dat Pos wel de dodelijke imaginaire dynamiek herkent 
die zich afspeelt tussen Alfred en zijn spiegelbeeld Arne in Nooit meer slapen, maar geen 
ruimte ziet voor een uitweg op het niveau van de auteur Hermans: ‘Van een blijvende 
bewustwording, waarna het navolgen zou worden losgelaten’, is volgens haar ‘in het 
universum van Hermans geen sprake’.89 De realiteit komt niet in zicht en de verma-
ledijde begeerte blijft bestaan.

Zoals ik zojuist al aangaf, neemt de roman als geheel (oftewel Willem Frederik Her-
mans als impliciete auteur) afstand van Alfreds gedrag door dit te objectiveren. Door-
dat het verhaal wordt verteld door een ik-verteller in de tegenwoordige tijd lijkt het 
alsof we alleen maar Alfreds gezichtspunt hebben, maar de compositie van het verhaal 
geeft ons de mogelijkheid om tevens van buitenaf naar hem te kijken. Zoals nog zal 
blijken laat de schrijver zijn personage aam het slot tot datzelfde inzicht komen. De 
auteur van de roman geeft zijn personage uiteindelijk een alternatief voor diens fu-

86  Janssen 2013.
87  Girard 2001.
88  Vgl. Girard 1988, 200 en Boothby 2001, 180-183 en 188.
89  Pos 2010, 192 en 129-177.
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neste imaginaire subjecthouding. Ik denk dus dat de waanzin van Alfred wel degelijk 
wordt bestreden door de roman. We zullen zien dat dit niet gebeurt door bewustwor-
ding van de echte realiteit: dat blijft inderdaad uit en dat kan ook moeilijk anders voor 
een modernist. Het gebeurt doordat Alfred de symbolische orde onbewust erkent en 
de onmogelijkheid accepteert om aan de eigen fictionaliteit van zijn identiteit te ont-
komen. Dit is wat Lacan beschreef als de symbolische castratie. Dit moment stelt Alfred 
in staat afstand te doen van de imaginaire waan dat hij samenvalt met het reële. En dat 
betekent meteen het einde van de mimetische begeerte. Want zodra Alfred het onver-
mijdelijke verlies van het Reële weet te symboliseren, is hij verlost van de noodzaak 
zich voortdurend te wapenen tegen anderen die het van hem af zouden willen pak-
ken. Op het moment dat Alfred zijn geschiedenis van de mensheid uiteenzette, was de 
castratie echter nog niet voltrokken. Hier probeerde hij zich nog te verweren tegen de 
symbolische castratie, waar juist de fotografie hem aan herinnert. 

6.8 Derde stadium: de identificatie met de symbolische orde

Alfred verklaarde de fotografie samen met de natuurwetenschap tot bondgenoot in de 
navolging van zijn imaginaire wens. Toch sluimert ook bij hem de angst dat de foto 
een dissonant in het spel is, die hem erop zal wijzen dat hij zich onvermijdelijk in een 
symbolische orde beweegt. Dat kon ook blijken uit het derde stadium van de geschie-
denis van de mens. De foto heeft evengoed de potentie het narcistische spiegelbeeld 
te doorbreken, want hij leert dat we niet ‘symmetrisch’ zijn aan het imaginaire ideaal 
dat we koesteren. 

Fotobeelden gebruiken om een greep te doen naar het reële, is gezien het realisti-
sche imago van de fotografie natuurlijk niet zo vreemd. Toch is het voor Lacan niet 
vanzelfsprekend om te zeggen dat woorden het symbolische schragen en beelden het 
imaginaire. Zo benadrukt De Kesel dat Lacan nergens heeft gezegd dat ‘beelden per 
se als imaginair en woorden per se als symbolisch’ moeten worden beschouwd. Waar 
het Lacan uiteindelijk om gaat, is ‘de positie die het lustsubject ertegenover inneemt.’90 
Beelden en woorden zijn uiteindelijk allebei voorstellingen/betekenaars waarin het 
subject op zoek kan gaan naar zijn Reële zelf. Neemt het subject een beeld of woord 
als het definitieve antwoord op dat verlangen, dan raakt hij verstrikt in een imaginair 
ideaal. Laat die identificatie met het beeld of het woord speelruimte voor andere iden-
tificaties, dan spreken we van een symbolische subjecthouding. Hoewel te verdedigen 
valt dat fotobeelden, vanwege hun mechanische objectiviteit, eerder de verraderlijke 
imaginaire illusie van eenheid tussen subject en object in stand houden, kunnen ze net 
zozeer het besef van het symbolische tekort tegenover de wereld uitdrukken. Hermans 

90  De Kesel 2012, 81.
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zei zelf dan ook in zijn fotografie-essay ‘Van Duisternis tot Licht, en terug’ dat de foto 
slechts de illusie van de werkelijkheid verschaft: ‘Je krijgt er toch geen buit meer mee 
in je hol. Niemand verwisselt immers een foto, hoe net echt ook, met de werkelijk-
heid, zelfs een kleurenfoto niet.’91

En uitgerekend in zijn geschiedenis van de mens verwoordt Alfred dat foto’s per slot 
van rekening vooral symbolische grootheden zijn. Foto’s van zichzelf komen hem voor 
als ‘een bende muitende soldaten’, want bevreemdende voorstellingen die verschil la-
ten zien met zijn imaginaire ideaalbeeld als ‘generaal’. Ze zijn namelijk genomen van-
uit het perspectief van de ‘andere mensen’ en alleen al daarom zijn het ‘schijngestalten’ 
of ‘vreemde incarnaties’ van zichzelf, die de illusie logenstraffen ‘symmetrisch’ te zijn 
aan het imaginaire spiegelbeeld. Want het feit dat er altijd weer verschil bestaat tussen 
wat de wereld in hem ziet en wat hij in het oog van de wereld meent te zijn, brengt 
een constante ‘twijfel’ en ‘radeloosheid’ met zich mee die door de ‘psychologie’ wor-
den beschreven. In die zin vertegenwoordigt de fotografie voor Alfred de symboli-
sche castratie: eerder dan dat de fotografie ons dichterbij de ongemedieerde realiteit 
brengt, deelt de fotografie de ‘genadeslag’ uit. Daarmee wordt met één klap bewezen 
dat hijzelf niet de reële betekenis is in de ogen van de anderen, maar dat hij voor de 
buitenwereld slechts een zoveelste voorstelling is onder de vele voorstellingen die in 
de symbolische orde circuleren. Als Alfred aan zijn avontuur begint, ziet hij dit echter 
niet als de verlossing uit een onmogelijke fixatie. Hij probeert de castratie, die hem zou 
kunnen verlossen, nu juist te ontlopen en daarvoor wil hij uitgerekend de fotografie 
en de natuurwetenschap gebruiken. In zijn ogen mag hun bijdrage niet beperkt blij-
ven tot een ‘titanische poging van het menselijk intellect zich uit zijn kosmische iso-
lement te verlossen’, zoals Nummedal het verwoordde (mijn cursivering), maar moet 
zo’n poging ook werkelijk slagen.92 

De keerzijde hiervan was dat fotografie en natuurwetenschap ophielden symboli-
sche sublimatiespelen te zijn die het Reële zowel voor ogen stellen als buiten bereik 
houden, bij wijze van een promesse de bonheur in de toekomst. In het geval van Alfred 
ondersteunen ze zijn imaginaire fixatie, die een harmonische eenwording met die 
chaotische realiteit in het hier en nu voorspiegelt. En dat kan niet anders dan uitdraai-
en op een mislukking. Foto’s raken dan ook zoek, of tonen niet wat de hoofdpersoon 
wenst te zien, de camera gaat kapot.93 De enige manier waarop hij het eigen ego over-
eind kon houden, was het tekort aan anderen te wijten: professor Nummedal en zijn 
helpers Arne, Qvigstad en Mikkelsen. Met behulp van dit vijandbeeld kan Alfred nog 
blijven denken dat het slechts die anderen zijn die vervulling in de weg staan. Maar 
uiteindelijk lijkt ook die imaginaire fictie te exploderen, en te worden overwonnen 

91  vw 14, 106.
92  vw 3, 417-418.
93  vw 3, 629-630.
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door het symbolische. Want de Narcissus in ons, schreef Hermans terecht in ‘Narcis-
sus bedrogen’, ‘is niet reddeloos verslingerd aan wat hij is, maar aan wat hij nooit kan 
worden, zoals een rechterhand nooit in een linkerhandschoen kan passen.’94 We wen-
sen altijd weer iets anders en moet ons dus verlaten op de veelheid van symbolische 
ficties, de orde die geen enkele identiteit voor laatste werkelijkheid houdt. 

Alfred is aan het slot van het verhaal compleet moegestreden en hij besluit Noor-
wegen te verlaten. Bij wijze van afscheid brengt hij Nummedal nog een bezoek. Wan-
neer hij Nummedal het dagboek van de onfortuinlijke Arne overhandigt, grijpt de 
professor volledig mis en blijkt hij ‘volledig blind’ te zijn.95 Deze professor kan toch 
moeilijk de kwade genius zijn waarvoor Alfred hem hield. En wanneer hij vanuit het 
vliegtuig nog eenmaal een blik op het Noorse landschap werpt, wordt dat besef alleen 
maar versterkt. Het dringt dan tot Alfred door dat de goddelijke buitenplaats van het 
Reële waarvandaan men een totaalplaatje van de wereld kan schieten, een domein is 
waar je nog machtelozer bent dan wanneer je behoort tot de symbolische spelwereld 
waarin de stervelingen hebben te spelen. 

Meteorieten, brokken van uit elkaar gespatte planeten. Zo zal de aarde ook eens uit elkaar 
spatten en dat kan me niets schelen. Het lijkt me toe dat het al bijna zover is, als ik naar buiten 
kijk en een paar eilanden zie, in een gerimpelde zee, zo ver bij me vandaan dat ik de rimpels 
niet eens meer zie bewegen. Zo ziet God de aarde, zo ziet ook mijn vader de aarde […]. Het 
zal ze dus wel niets kunnen schelen. God kijkt uit de hemel en ziet de wereld als een lucht-
foto. Nummedal, Heer der luchtfoto’s, maar hij was blind.96

De les van Arne, die Alfred met een duidelijke verwijzing naar de neopositivist Witt-
genstein op het hart drukte dat zelfs de harde feiten behoren tot de ‘opgave’ van het 
spel waarvan de uitkomst ofwel de hoofdprijs in ‘mystieke’ sferen blijft gehuld; en ook 
de les van Qvigstad, die stelde dat de mens nu eenmaal de ‘ewig Betrogene des Uni-
versums’ is, lijken dan eindelijk bij Alfred in te dalen.97 De symbolische castratie en dus 
het verlies van het reële wordt ook nog eens gesymboliseerd door een fantasmatische 
spelscène die plotseling opkomt in zijn gedachten. 

Tussen al die muzikanten zit een meisje. Ik zie haar zo duidelijk, als zag ik het orkest op een 
groepsfoto en bekeek ik haar met een loep. Zij bespeelt de bekkens, hoewel zij naast een 
fluitist zit. Aan elke hand heeft zij een kolossaal koperen bekken klaar om ze tegen elkaar te 
klappen. Lang, blond haar, in het midden gescheiden, hangt af langs haar wangen. Telkens als 
zij de bekkens op elkaar slaat, waait het haar, ter weerszijden van haar hoofd, omhoog op de 
lucht die tussen de koperen schijven wordt weggeperst. 

94  vw 12, 44.
95  vw 3, 693.
96  vw 3, 705.
97  vw 3, 562 en 628.
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Het lijkt of haar hoofd gevleugeld is. Haar ogen zijn voortdurend star op de mijne gericht. 
Plotseling houden de blazers op. Alleen de fluitist speelt nog verder. Ik weet dat het meisje 
eigendom is van de fluitist. Zij bekrachtigt dit met een oorverdovende bekkenslag, die mij 
wakker maakt.98

Wat hij imaginair had verworpen, keert op een onbewaakt moment als deze terug 
voor zijn geestesoog: hij wenste niet het sublieme object zijn voor zijn moeder, maar 
fluitist te worden. De herinnering hieraan gaat gepaard met het besef dat het verlangde 
object (het meisje) hem toch al was ontnomen en dat hij mee moet gaan in het spel 
om haar terug te winnen. Opvallend is dat juist dit besef van het verlies (van de reële 
positie de verlangde betekenis te zijn voor dit meisje) hem losmaakt van zijn overheer-
sende moeder, en hem in staat stelt zijn eigen verlangen te hervinden. Dat bewijst ook 
zijn weerzien met een Amerikaanse vrouw die hij eerder op de heenreis had getrof-
fen. Ondanks dat Alfred haar ziet als een ‘uitheemse pop’ en een ‘kostbare mummie’, 
vindt hij haar nu toch ‘mooi’.99 In haar gezelschap kan hij zelfs de Noorse specialiteit 
Gravlaks waarderen, iets wat hij eerder niet kon, omdat het onbekende woord hem 
eraan herinnerde dat hij in een talige, onechte wereld verkeerde.100 De bevreemdende 
vrouw neemt hem vervolgens mee naar ‘een banaal wit huis’ van de beroemde Noorse 
componist Edvard Grieg. Ongetwijfeld staan de vrouw en het huis wederom voor die 
raadselachtige spelelementen die het spel gaande houden, en hem leren dat hij moet 
blijven verlangen en ernaar moet blijven streven fluitist te worden, iets waar de vrouw 
hem inderdaad toe probeert aan te sporen.101 Dat de symbolische castratie hem verlost 
van het onmogelijke zelfbeeld de volmaakte invulling te zijn van de ander, bewijst ook 
de castratiescène bij thuiskomst. Alfred krijgt een paar manchetknopen cadeau van zijn 
moeder, die onmiskenbaar refereren aan zijn vader, die hem had moeten leren omgaan 
met de onvermijdelijke gespletenheid van het bestaan.

Ik bekijk de knopen nauwkeurig. Zulke sierstenen heb ik nog nooit gezien. Ze zijn opval-
lend zwaar. Als ik mij niet vergis, moeten de knopen eenmaal een geheel gevormd hebben 
dat in tweeën is gezaagd.102

Moeders cadeau voltrekt voor Alfred alsnog de vaderlijke castratie, zoals zijn gedach-
te bewijst: ‘Niemand hoeft zich te verwijten dat hij in den blinde leeft.’103 Hier wordt 
het tekort niet zomaar erkend, maar ook aanvaard als iets positiefs: het is een even tra-
gisch als heilzaam en productief uitgangspunt. Want juist de grootste wetenschappers 

98   vw 3, 645.
99   vw 3, 701 en 703.
100  vw 3, 703.
101  vw 3, 697-699.
102  vw 3, 710.
103  vw 3, 710.
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houden zich afzijdig van een sciëntisme dat de natuurwetenschap ziet als het ultieme 
antwoord op de raadsels van het bestaan. Grote wetenschappers zijn eerder vragen-
stellers, die leven bij de verwachting dat geen enkele ontdekking de laatste is; die hun 
eindoordeel voortdurend opschorten en het spel met de werkelijkheid blijven spelen. 
Zoals ook blijkt uit het citaat van Newton, dat Hermans als motto aan de jubileume-
ditie van Nooit meer slapen (1991) toevoegde. ‘I do not know what I may appear to the 
world, but to myself I seem to have been only a boy playing on the sea-shore, and di-
verting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than or-
dinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.’104 In het motto 
komt de afstand tot uiting die de impliciete auteur van zijn personage nam, om hem 
vervolgens een lesje te leren. Alfred dacht immers dat de wetenschap draait om de ul-
tieme ontdekking die alle chaos voorgoed ongedaan maakt, maar lijkt nu, ondanks 
zichzelf, in het reine te zijn gekomen met het feit dat dit Reële voortdurend aan hem 
ontsnapt, en dat hij er alleen maar naar kan ‘fluiten’. 

Koen Vermeiren heeft de wetenschapsopvatting van Hermans bekritiseerd als te 
pessimistisch gezien de ontwikkelingen in de moderne wetenschap.105 Met de na-
tuurkundige Ilya Prigogine en de filosofe en scheikundige Isabelle Stengers, die sa-
men het boek Orde uit chaos (La Nouvelle Alliance, 1979) schreven, redeneert hij dat 
moderne wetenschappelijke perspectieven (zoals de microbiologie en de hydrody-
namica) tot op microscopisch niveau aantonen dat chaos geen negatief maar een 
productief en scheppend principe is. Met deze gedachte bestreden Prigogine en 
Stengers de klassieke natuurwetenschappers als Newton en Einstein. Deze weten-
schappers waren volgens hen te zeer geobsedeerd door determinerende natuurwet-
ten die ‘zekerheid’ konden verschaffen, met als gevolg dat het deel van de natuur dat 
zich niet gemakkelijk in een wetmatigheid laat vatten, slechts negatief gedefinieerd 
kon worden als een onbepaalde chaos.106 Prigogine en Stengers willen echter laten 
zien dat de onzekere chaos geen bedreigende leegte behelst, maar in feite een com-
plexe megamotor vormt die in staat is uit zichzelf allerlei ordes en subsystemen te 
scheppen en te voeden. Het gaat dan misschien niet om eeuwige ordes, maar niet-
temin om ordes, die voortdurend afgebouwd en weer opgebouwd worden en ma-
ken dat de natuur werkt als een dynamisch en creatief systeem dat zich aanpast aan 
de omstandigheden. En wanneer Hermans zich had verdiept in deze chaosopvat-

104  vw 3, 410. Een interview met Hermans uit 1966 leert dat hij deze toevoeging eigenlijk al veel eerder had 
willen doen. ‘Ik had eigenlijk als motto een citaat uit Newton moeten gebruiken, die toch in het oog van de 
wereld geen mislukkeling was […] Ik weet niet hoe anderen mij zien, maar in mijn ogen ben ik toch niet veel 
meer geweest dan een kleine jongen die aan het strand speelt en om zich te amuseren een steen of een schelp 
opraapt omdat die gladder of mooier is dan een andere, terwijl … (mompelend) … terwijl the ocean … of … 
ik weet niet meer wat … o ja, terwijl de oceaan van de waarheid, ondoorvorst, voor hem ligt.’ Zie: Tijn 1966, 
98-99. Geciteerd en besproken in: Commentaar in: vw 3, 777.
105  Vermeiren 2000, 51-52.
106  Zie hierover ook: Prigogine en Stengers 1997.
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ting, dan was hij tot een veel minder negatief stemmend wereldbeeld gekomen, al-
dus Vermeiren.

Die kritiek slaat de plank mis. De natuurwetenschappelijke chaos beschreven door 
Vermeiren, die tegenwoordig ook wel wordt aangeduid met de meer positieve term 
‘complexiteit’, is een andere grootheid dan de psychologische chaos van het subject 
die het onderwerp is van Hermans’ fictie.  Vermeirens chaos is die van de autonoom 
functionerende reële buitenwereld, terwijl die van Hermans gaat over de binnenwe-
reld van het subject, die altijd een (Reële) leegte ervaart tussen zichzelf en de buiten-
wereld, die autonoom opereert en waar hij nooit totaal de grip op kan hebben. Hier-
mee is overigens niet gezegd dat de chaos van de natuur geen invloed heeft op de 
chaos van het subject. Omdat de reële werkelijkheid op zichzelf opereert, ervaart het 
individu dat hij geen greep heeft op de natuur.  Vandaar dat hij voortdurend en on-
bewust geplaagd wordt door een ervaring van tekort en zich genoodzaakt ziet zich 
te verlaten op steeds weer nieuwe ficties die de droom levend houden dat deze chaos 
ooit wordt opgelost. En wanneer hij zich imaginair fixeert op één zo’n fictie waarmee 
hij claimt dat de chaos is opgeheven, dan spreken we van een symptoom die de ‘com-
plexiteit’ terugbrengt tot wat wel ‘simplexiteit’ is genoemd: een voorstelling waarmee 
het subject zekerheid claimt over een wereld, in de waan dat die hem toekomt.107 

Tegen de simplificering en totalisering van de wereld hebben zowel Prigogine en 
Stengers als Hermans zich ieder op hun manier verzet. De wetenschappers deden dat 
door de complexiteit van de natuur te benadrukken met behulp van een nieuwe, meer 
gedifferentieerde taal die het onbekende niet tot een eendimensionale vorm van chaos 
reduceert, maar er steeds nieuwe ordes in erkent. Ik denk overigens dat de neoposi-
tivist Hermans deze strategie alleen maar zou hebben toegejuicht. Maar als schrijver 
koos hij een fundamenteel andere weg: hij benadrukte de ongrijpbaarheid van het 
reële voor het subject en dus de noodzaak van het complexe spel waarin men nooit 
echt uitkomt bij de laatste waarheid, zodat er altijd ruimte blijft voor nieuwe en andere 
perspectieven, zoals die van Prigogine en Stengers.  Vandaar dat Hermans de fotografie 
liet functioneren als een harmonische dissonant: een lokaas dat eenheid voorspiegelt, 
maar het subject uiteindelijk definitief het oneindige voorstellingenspel inzuigt. De-
zelfde kritische strategie zien we terug in het korte verhaal ‘De blinde fotograaf ’, dat 
deel ging uitmaken van de bundel Een landingspoging op Newfoundland en andere verha-
len uit 1957.108 Het loont om ook nader op dit verhaal in te gaan, want dan kan ik het 
verband leggen tussen Hermans’ literatuur en zijn eigen fotografie. 

107  Zoals Willem Schinkel het noemt in Schinkel 2013.
108  Zie voor het verhaal: vw 7, 579-612.
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6.9 Kijken en zien, oog en blik

De hoofdpersoon van ‘De blinde fotograaf ’ is de journalist Appie, die voor een elite-
weekblad werkt en verantwoordelijk is voor de krantenrubriek ‘Paradoxale persoon-
lijkheden’. Net als Alfred meent Appie beslag te kunnen leggen op het reële gelijk 
waarmee hij het verlangen van de buitenwereld naar zich toetrekt. De ultieme waar-
heid die hem zo geliefd moet maken bij de lezers van zijn rubriek, vindt hij echter niet 
in een natuurwetenschappelijke ontdekking, maar in de algemene opinie van het pu-
bliek: ‘natuurlijk geef ik, als elke journalist, het publiek gelijk […]’.109 Hij loopt echter 
tegen een probleem aan. Het publiek zoekt namelijk niet zozeer concrete antwoorden, 
maar verlangt vooral naar raadsels. Toch meent Appie ook daarin te kunnen voorzien. 
Hij rapporteert daarom over wat hij ‘paradoxale persoonlijkheden’ noemt: ‘oorspron-
kelijke geesten, raadselachtige spelingen van de natuur’.110 

 Appie heeft zelf weinig op met de figuren die hij beschrijft, maar met plezier 
verkoopt hij zijn lezers de ‘illusies’ die ze graag willen horen (iets wat Hermans in 
‘Antipathieke romanpersonages’ natuurlijk in journalisten verafschuwde).111 Met dit 
nihilistische cynisme houdt Appie zich voor iemand die altijd aan zijn trekken komt. 
Dat blijkt maar weer wanneer hij op pad is gegaan om voor zijn rubriek een blinde 
fotograaf te bezoeken.  Voor de ontmoeting laat de brave huisvader Appie zich nog be-
vredigen door een prostituee, die hem het gevoel geeft een ‘ware volgeling van Dio-
genes te zijn’. En deze Diogenes staat natuurlijk bekend als de ‘hondse filosoof ’, die 
zelfvoldaan genoegen nam met het leven in een ton, en daarom Appies levensmotto 
personifieert: ‘Vrede en behagelijkheid na alle gesjouw voor niemendal.’112 Hij waant 
zich de ‘volstrekte eenheid’, zoals Vermeiren terecht stelt.113 Maar ook aan die zelfvol-
dane houding komt een einde. Want Hermans beweegt hem ertoe het raadselachtige 
huis te betreden van de blinde fotograaf, dat eigenlijk niet meer is dan een schacht 
tussen twee herenhuizen, afgedicht met een etalageraam als een ‘vierkante witte vlek’ 
van ‘verblindend witte vitrage’.114 

De vader van de blinde fotograaf laat Appie eerst entreegeld betalen, en de reporter 
moet ook nog een keer terug om een werkende lantaren te vinden die zicht biedt op 
de fotograaf, die zich liever verborgen houdt. De fietsenwinkel om de hoek verkoopt 
merkwaardig genoeg alleen ‘zwart licht’, kennelijk heeft deze het op een akkoordje 
gegooid met de blinde fotograaf. Het is de reden waarom Appie een collega belt, die 

109  vw 7, 581.
110  vw 7, 581.
111  vw 7, 609. Zie voor Hermans’ kritiek richting journalisten hoofdstuk drie van dit boek, waarin ‘Antipa-
thieke romanpersonages’ wordt behandeld. 
112  vw 7, 593.
113  Vermeiren 2000, 12.
114  vw 7, 582; 586-587.
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hem van een werkende lichtbron voorziet.115 Wanneer hij de vader en de moeder van 
de blinde fotograaf heeft aangehoord, dringt hij door in het gewelf. En opnieuw zien 
we dat een personage zich in een soort fantasmatische, baarmoederlijke ruimte voor-
bij de laatste betekenaar (van de vitrage) begeeft. Hier denkt ook Appie zich imagi-
nair buiten de symbolische orde te kunnen plaatsen. Hij percipieert deze wereld als 
een ordeloze werkelijkheid: ‘een chaos van kapotte meubelen, piëdestals, mandflessen, 
statieven, opgestapelde kisten, uitgerekte gescheurde balgen groot als harmonica’s en 
koperen ringen’.116 En hij ziet zichzelf als de uitverkoren cultuurheld die garant staat 
voor de orde in de wereld van chaos en tekort. 

Ik was goed georiënteerd […]. Toen spande ik mijn spieren, ik zette mij af, ook met mijn 
handen en ik vloog naar voren, lijnrecht de duisternis in. Ik moest er nu komen en vlug. […] 
Mijn adem floot, ik voerde mijn snelheid op. Ik dacht aan mijn vrouw en mijn dochtertjes 
voor wie ik alles overhad en al had ik misschien niet altijd alles voor ze over zoals wel meer 
het geval is bij huisvaders, op de ogenblikken dat ik mij voor ze inspande wilde ik mij ook 
volledig inspannen! Zonder mijzelf te sparen! Zonder kleinburgerlijke berekening! Zonder 
de bijgedachte dat een huisvader een belachelijk wezen is!117

Appie waant zich voorbij de symbolische orde en daarom een superman, die heel 
de wereld aan een touwtje heeft. Maar het doet ook hem terugvallen in een spiegel-
wereld waarin het vechten is om wie zich de essentie van de wereld mag noemen. 
‘Stop!’ waarschuwt de blinde fotograaf tot driemaal toe wanneer hij Appie ziet aan-
stormen.118 De blinde fotograaf geeft te kennen dat hij ongezien wil blijven. Appie 
veinst slechts te beschikken over ‘zwart licht’ en beschijnt de zonderlinge fotograaf 
die Guibal heet. Het is een Indische jongen met ‘een lange smalle schedel en sluik 
zwart haar, zo dik, dat de haarmassa al even groot was als de rest van zijn gezicht.’119 
De blinde fotograaf blijkt een al even zelfingenomen figuur te zijn, die alles tegen-
spreekt wat Appie zegt. Appie meende in een rechte lijn naar Guibal te zijn gelo-
pen, maar de fotograaf meent van niet en beroept zich op het gelijk van de moderne 
wiskunde om te zeggen: ‘stomme verslaggever die je bent: rechte lijnen bestaan niet 
eens’.120 Entertainmentjournalist Appie is op zijn beurt totaal niet geïnteresseerd in 
Guibals waarheden en doet ze af met de dooddoener ‘dat er veel misverstand in de 
wereld is’. Hij gelooft slechts in de waarheid van het grote publiek. Guibal geeft zich 
echter niet zomaar gewonnen:

115  vw 7, 590-592.
116  vw 7, 603.
117  vw 7, 602.
118  vw 7, 602.
119  vw 7, 602.
120  vw 7, 603.
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Zo, zo, vindt u dat! Ik moet zeggen, u lijkt op mijn moeder, die heeft ook altijd overal een 
antwoord op. Waarheden waar niets op te zeggen valt en die daarom niet genoeg kunnen 
worden herhaald. Maar als u denkt dat ik er niets op zou weten te zeggen, dan begrijpt u niet 
hoeveel oefening de omgang met mijn moeder mij op dit gebied heeft bezorgd! Ik ben een 
man als mijn vader, ik ben niet voor een gat te vangen!121

Vader zou steeds hetzelfde fotofilmpje in de camera hebben gedrukt, omdat de blinde 
fotograaf toch niet werkelijk kon fotograferen, en hem hebben opgesloten in de don-
kere kamer aan het eind van de duistere gang.122 Dat wil Appie allemaal best geloven, 
met uitzondering van Guibals ontkrachting van het verhaal van de moeder. Die ver-
telde namelijk dat ze de blinde fotograaf uit medelijden hielp met foto’s maken tijdens 
tramritjes, en een verhaal over piëteit is volgens Appie precies wat het publiek graag 
hoort. Hij weigert dan ook om het uit zijn reportage te laten: ‘Heilig is de moederfi-
guur in het oog van het elitepubliek. Ik kan onmogelijk schrijven dat haar ontroerende 
geschiedenis gelogen was.’123 Waarom zou Appie immers de waarheid van een blinde 
boven die van een ziende stellen? De imaginaire prestigestrijd om het gelijk komt in-
tussen tot een kookpunt en Guibal ontsteekt in woede: 

De kwestie is niet dat ik niet kan zien! Eerst had ik niets, toen gaven ze mij een dikke bril, 
speciaal geslepen, maar ik kon er niet door kijken. Zij wilden dat ik niets zou zien en daarom 
gaven ze mij een bril waar ik niet door kijken kon. 

Een tijdje later gaven zij mij een kijker, maar het is dat ik niet kan kijken. Hoe zou iemand 
die niet kan kijken, kunnen fotograferen? Gebruik uw verstand meneer de verslaggever! Wat 
denkt u, het bedrog heeft nu lang genoeg geduurd!124

De vraag is natuurlijk of de lezer deze paradoxale uitspraak moet beschouwen als de 
schreeuw van een totale waanzinnige, of dat er op een bepaald niveau toch een zekere 
waarheid in besloten zit. De blinde fotograaf claimt wel te kunnen zien, juist omdat 
het kijken hem werd verhinderd. Hoe valt dit te duiden? Uitkomst biedt mogelijk de 
Lacaniaanse notie van het ‘schisma van het oog en de blik.125 Voor Lacan zijn het oog 
(l’oeil) en de blik (‘regard’) twee tegengestelde concepten.126 Met het oog doelt Lacan 
op de imaginaire manier waarop het subject de voorstellingen van zijn wereld ordent. 
Het Ik tovert de chaotische wereld om tot een vervullend ‘spektakel’ waarvan het zich 
kan indenken het centrum te zijn, wat hem in staat stelt de wereld te kunnen overzien 

121  vw 7, 606.
122  vw 7, 608-609.
123  vw 7, 607.
124  vw 7, 610.
125  Lacan 1990, 79-138. Engelse vertaling: Lacan 1998, 67-122. Zie ook: Vande Veire 2007, 295-297.
126  Lacan 1990, 85 en 79-91. Engelse vertaling: Lacan 1998, 67-98.
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en overmeesteren.127 Die ordening wordt echter voortdurend gefrustreerd door het 
verlangen dat geen genoegen neemt met de bestaande orde, maar gericht blijft op iets 
wat buiten de orde blijft, namelijk het verloren object van de blik.128 Deze blik is niets 
anders dan een fantasma van het moment dat het imaginaire Ik zich moest prijsge-
ven aan de symbolische orde die van geen wijken wist en hem benauwend bleef aan-
staren.129 Dit was het ogenblik dat het imaginaire Ik de chaos niet meer de baas kon 
en zich daarom door deze intimiderende Ander liet ‘fotograferen’ en zich dus liet op-
nemen in de wereld van voorstellingen. Achteraf verlangt het Ik na deze castratie te-
rug naar die onverschillige blik van de Ander waardoor hij werd gefotografeerd, want 
kennelijk was hij toen even het reële object van de symbolische orde. We vinden die 
blik echter alleen terug op de symbolische plekken die ons vreemd aanstaren en hun 
raadsel niet prijsgeven en waar we vooral geneigd zijn onszelf te verliezen. We zien de 
blik waar we niet kunnen kijken, zegt Lacan: ‘Waar ik naar kijk is niet waar ik wens 
te zien.’130 

Is het verschil dat Lacan hier beschrijft tussen het ‘kijken’ (van het oog) en datgene 
wat zich nooit direct toont maar wat het subject desondanks wenst te ‘zien’ (de blik) 
niet exact waar het conflict tussen de snuggere journalist en de blinde fotograaf ons 
op wijst? Met een cynisch en instrumenteel ‘oog’ speurt Appie naar spectaculaire per-
soonlijkheden voor zijn rubriek, waarmee hij een orde creëert die hem de achting 
oplevert van het publiek. Maar dat hij de chaos niet volledig kan controleren en dat 
er altijd iets te wensen over blijft, dat is waar de blinde fotograaf hem op wijst. Deze 
fotograaf zelf zit overigens niet minder imaginair vast in zijn eigen wereldbeeld. Om-
dat zijn ouders hem gevangen houden, beseft hij weliswaar dat zijn oog afhankelijk is 
van het wereldbeeld dat door hen is opgelegd, maar hij vond een imaginair zelfbeeld 
in de grote wiskundige die ‘niet voor een gat te vangen’ is.131 Voor Appie, zou je met 
Lacan kunnen zeggen, functioneert de fotograaf Guibal daarentegen als een fantasma-
tische ‘hinderlaag’ (‘piège’) die hem confronteert met de blinde vlek in zijn spektakel.132 

De blinde fotograaf lijkt vooral een lokaas dat Appie verleidt met de belofte zijn 
zelfvoldane, cynische wereldbeeld te bestendigen, om hem vervolgens te confronte-
ren met het eigen tekort. Een summiere vergelijking met een interpretatie van een 
schilderij door Lacan kan dit verhelderen. Het gaat om Hans Holbeins renaissance-
schilderij ‘De ambassadeurs’ uit 1533, een dubbelportret van een edelman en een bis-
schop, poserend voor een rijke verzameling artefacten die hun kosmopolitische positie 

127  Lacan 1990, 87. Engelse vertaling: Lacan 1998, 75.  Vgl.  Vande Veire 2007, 295. 
128  Lacan 1990, 84. Engelse vertaling: Lacan 1998, 72.
129  Lacan 1990, 84-85 en 89. Engelse vertaling: Lacan 1998, 72-73 en 76-77.
130  Lacan 1990, 118. ‘Jamais tu ne me regardes là où je te vois’.  Van dezelfde strekking: ‘ce que je regarde n’est 
jamais ce que je veux voir.’ Engelse vertaling: Lacan 1998, 103.
131  Vgl. Janssen 1980, 48. Zie ook Raat 2010, 140, vw 7, 586 en 603-606.
132  Lacan 1990, 106. Engelse vertaling: Lacan 1998, 91.
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ondersteunen.133 In dit schilderij verwerkte Holbein echter ook nog een element dat 
de hele voorstelling lijkt te ontkrachten. In eerste instantie is dat element slechts her-
kenbaar als een veeg onderin het schilderij, maar wanneer de kijker de focus verlegt 
en het schilderij vanuit een bepaalde hoek bekijkt, blijkt deze ‘veeg’ een voorstelling 
van een schedel te zijn. Dit is natuurlijk een typisch vanitas-symbool waarmee wordt 
gewezen op de ijdelheid van de voorstelling. Lacan hecht echter ook speciale beteke-
nis aan de perspectiefwisseling waartoe de kijker als het ware wordt gedwongen door 
zijn eigen kijklust. Ons ‘oog’ wordt gelokt en gevoed door de pracht en praal in het 
schilderij, maar stuit uiteindelijk op een vlek in de voorstelling, een duister spelele-
ment dat nergens meer naar doorverwijst en zijn geheim niet prijsgeeft. Het laat zien 
dat het oog onbewust gestuurd wordt door de onbepaaldheid van een surreële blik. 
Die ‘blik’ ondermijnt de manipulatieve ordening van het imaginaire ‘oog’ en beweegt 
het zelfbewuste ego ertoe ‘de wapens neer te leggen’ en de eigen symbolische castra-
tie te accepteren.134 De schedel staat dan niet voor de dood van het fysieke lichaam, 
maar voor de dode want inhoudsloze betekenaar van de symbolische orde waarin het 
Ik zichzelf moet zoeken. 

Laat dat zijn gebeurd met de journalist Appie. De witte vitrage kon eigenlijk al 
staan voor de ongedefinieerde voorstelling die ook Appie uit zijn comfortzone wist te 
trekken. Een tijd lang dacht hij de baarmoederlijke wereld voorbij de vitrage te kun-
nen koloniseren, maar uiteindelijk stuitte hij op een raadselachtige fotograaf die zich 
niet zomaar leent om onderdeel te worden van het verhaal waarmee hij de wereld zo 
graag ordent. De blinde fotograaf ontkracht elk verhaal, uiteindelijk zelfs het verhaal 
dat hij blind zou zijn: ‘ik ben niet blind!’135 Is dit een zoveelste schijnbeweging van de 
fotograaf of spreekt hij hier de waarheid? Dat doet er niet eens zoveel meer toe. Waar 
het om gaat, is dat Appie tot een staat van radeloosheid is gebracht. Hij kan de foto-
graaf alleen nog zien als een ondoordringbaar spook dat hem aanstaart met een blik 
die Appie compleet overrompelt.

Toen sperde hij [de blinde fotograaf] zijn oogleden zo wijd open, dat de huid op zijn voor-
hoofd ervan rimpelde. Zijn ogen puilden uit de kassen en bovendien waren ze groter dan 
normale ogen. Ze waren wit als pingpongballen, egaal wit, overal, een iris of pupil, hoe klein 
ook, kon ik er niet in ontdekken, hoelang ik er ook naar scheen te zoeken, krampachtig als 
ik daar stond, de lantaren omhoog, mijn mond open, roerloos.136 

Appies relaas lijkt zeer sterk op dat van Alvare uit de eerder besproken novelle De ver-
liefde duivel (zie paragraaf 3.7). Alvare wilde zijn vrienden een poets bakken door ze te 
laten figureren in zijn scène, maar werd zelf compleet verrast door de duivel die uit zijn 

133  Voor Lacan over Holbein: Lacan 1990, 98-106. Engelse vertaling: Lacan 1998, 85-92.
134  Lacan 1990, 116. Engelse vertaling: Lacan 1998, 101.
135  vw 7, 610.
136  vw 7, 611.
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eigen doos verscheen. Het luidde volgens Lacan de castratie in van de hoofdpersoon, 
die zich niet meer het antwoord kon wanen op alle vragen van de wereld, maar vanaf 
dat moment een vragende werd onder de vragenstellers die wij allemaal zijn. Appie 
dacht de paradoxale persoonlijkheden instrumenteel in te zetten om het publiek te 
behagen, maar nu ontmoet hij een paradoxale persoonlijkheid die hem ook het tekort 
in zijn eigen manipulatieve wereldbeeld toont. Terecht stelden ook Luc Herman en 
Bart Vervaeck dat het verhaal op allerlei manieren de ‘harmonie’ probeert te doorbre-
ken en ‘zekerheden, evenwicht en verlangen naar eenduidigheid’ ondermijnt.137 Na-
dat Appie hier doorheen is gegaan, valt het niet te verwachten dat hij zich nog langer 
overtuigd voelt van zijn zaligmakende realiteit. Misschien heeft hij leren zien en zich-
zelf herkend als een verlangend/vragend wezen, wat wellicht ook het einde van zijn 
zelfvoldane cynisme betekent. 

6.10 Hermans’ fotografie: de harde objectiviteit van het subjectieve 

Evenals de luchtfoto in Nooit meer slapen lijkt de blinde fotograaf van het gelijknamige 
verhaal niet alleen te wijzen op het mechanische realisme van de fotografie, maar ook 
op de onmogelijkheid om als subject samen te vallen met het verlangde reële object. 
Hiermee kritiseerde Hermans wetenschappers en journalisten die een reëel gelijk pre-
tenderen, dat zich voorbij het spel bevindt. Diezelfde kritiek zien we ook terug in zijn 
eigen fotografie. Zeker, de fotografie was volgens Hermans ook de manier bij uitstek 
om de realiteit af te beelden. Hij herhaalde dat nog maar eens in het voorwoord van 
zijn fotoboek Koningin Eenoog (1986): 

Wie nooit hazepeper geproefd heeft, weet niet wat het is als hij hazepeper eet, al moge hij 
nog zo veel hazen hebben zien hollen over de hei.

Maar wie de Eiffeltoren wel eens heeft gezien, twijfelt, als hij voor het eerst een foto van 
de Eiffeltoren onder het oog krijgt, geen moment dat het de Eiffeltoren is. Het feit dat de 
Eiffeltoren niet dertien centimeter breed is, achttien centimeter hoog en 1 millimeter dik, 
telt niet voor hem.138

Hier spreekt nog vooral de neopositivist Hermans. Die verwisselt de foto weliswaar 
niet voor het ding op zich, maar ziet wel dat een foto de beste taal biedt om de reali-
teit bijna exact te representeren. De foto biedt een mechanische objectiviteit, die in-
menging van het menselijke subject zoveel mogelijk inperkt bij het vastleggen van de 
realiteit. Wat echter steeds opvalt, is dat Hermans’ fotofilosofie zich niet beperkt tot de 
mechanische objectiviteit die maakt dat elke foto ‘knap en ‘verdedigbaar’ is, omdat hij 

137  Herman & Vervaeck 2003, 178.
138  Hermans 1986, 4.
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de realiteit afbeeldt.139 Wat verraadt dat Hermans met zijn fotografie meer wilde zeg-
gen, is dat hij vond dat de fotograaf een scherpe keuze moest maken in wat hij foto-
grafeert. ‘Mooie onderwerpen’ op foto’s zeiden Hermans namelijk ‘zo goed als niets’: 
foto’s van ‘meisjes, kinderkopjes, katjes, hondjes, vogels, landschappen en bloemen’ wa-
ren volgens hem compleet ongeschikt.140 Een camera die deze onderwerpen vastlegde, 
kon eigenlijk maar beter een ‘optimistische leugenaar’ worden genoemd.141 En ook in 
het voorwoord van Koningin Eenoog herhaalde Hermans nog eens zijn voorkeur voor 
‘lelijke onderwerpen’.142 

De vraag is dan waarom het fotograferen van de lelijkheid van belang is. Hermans 
wilde hier echter niet al te zeer over uitweiden. ‘Ik vind die foto’s mooi, die iets uitge-
beeld hebben door iets af te beelden, maar wat ze vervolgens uitbeelden, zal ik nooit 
vertellen.’143 Maar duidelijk is alvast dat Hermans’ artistieke fotografie meer behelsde 
dan een mechanische objectiviteit en het afbeelden van de realiteit. Meer helderheid 
hierover geeft een interview waaruit blijkt dat hij met de fotografie een verdrongen 
surreële waarheid boven tafel wilde brengen, net als met zijn literatuur (zie para-
graaf 3.3.). De fotografie kan die waarheid zelfs nog effectiever etaleren dan de roman. 

 
Sommige romanschrijvers hebben geprobeerd het in hun beschrijvingen te betrekken, maar 
de roman gaat nu eenmaal te gronde aan beschrijvingen die geen functie hebben. De ca-
mera die een fragment uit de chaos kan afzonderen en wel een compleet fragment, stelt het 
benauwende levensprobleem zodoende in één oogopslag volledig. De literatuur schiet hier 
tekort in vergelijking met de foto. Een beschrijving is altijd een opeenvolging van woorden, 
zij verveelt voordat zij haar idee heeft overgebracht of brengt een ordening aan die juist in 
de genoemde onderwerpen niet bestaat. Alleen de foto kan de idee van de chaos uitbeelden 
zonder te ordenen. Ik kan op dit soort foto’s niet uitgekeken raken.144

Maar om wat voor waarheid gaat het hier eigenlijk? Zegt Hermans hier nu dat de fo-
tografie niet alleen de realiteit kan representeren, maar ook in staat is om het subject 
een toegang te verschaffen tot de reële chaos? Dat lijkt moeilijk te rijmen met zijn 
modernistische nadruk op de onmogelijkheid het reële binnen handbereik te krijgen. 
Bij nader inzien blijkt dat dan ook niet het geval. Eerder doet de foto op een gecon-
denseerde en verhevigde manier wat de roman ook doet. De foto biedt namelijk geen 
‘oplossing’ voor het subject, zoals de door Hermans’ gelaakte vormen van surrealisme 
en primitivisme dat voorspiegelden, maar toont het ‘levensprobleem’ zonder dat het 
probleem ophoudt een probleem te zijn. In plaats van de ervaring dat de kijker thuis-

139  vw 14, 104-105.
140  Hermans 1961.
141  Hermans 1961.
142  Hermans 1986, 3.
143  Hermans 1986, 5.
144  Hermans 1961.
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komt bij zichzelf, doet het hem alleen maar wanhopig uitroepen: ‘kon ik mijn binnen-
wereld maar fotograferen!’145 In die zin is de foto net als de literatuur eerder het lokaas 
dat nooit leidt naar de reële vangst. Hermans zegt het letterlijk: de foto is ‘een verbor-
gen verleider’ die leidt naar onze ‘onbewuste voorstellingen’, en dus niet naar het ge-
wenste  Reële op zichzelf.146 Het lijkt erop dat de mechanische objectiviteit van de foto 
het mogelijk maakt het andere van de verlangde buitenwereld in zijn onneembare an-
dersheid te tonen wanneer de camera zich expliciet richt op het lelijke, het chaotische 
dat zich niet door het subject laat omtoveren tot de harmonieuze orde die het verlangt. 

Lacan zag eveneens dat de onpersoonlijke want mechanische objectiviteit van de 
fotografie wijst op de waarheid van het subject. De foto kan een wereld weergeven 
die onafhankelijk van de mens bestaat. ‘[De] camera kan hoe dan ook een beeld op-
nemen van een berg in een meer, of van het Café de Flore dat afbrokkelt in totale 
eenzaamheid.’147 De foto toont de chaos zonder orde. Het oog van de kijker zal eerst 
proberen orde aan te leggen in de chaos. Maar wat er op een foto staat, plooit zich niet 
zomaar naar het subject. De chaos blijft bestaan en in zijn wanhoop zal de kijker op 
zoek gaan naar een vaag aanknopingspunt dat de mogelijkheid open laat dat er toch 
zoiets mogelijk is als een harmonische realiteit. Hiermee worden de rollen compleet 
omgedraaid. Algauw voelt de kijker zich bekeken en gefotografeerd door het duistere 
en nietszeggende punt in de foto, dat geen enkele garantie op vervulling biedt, maar 
de kijker toch volledig opeist. Op die manier geeft de onpersoonlijke kwaliteit van de 
foto ook volgens Lacan de waarheid van het ‘gespleten subject’ dat de wereld perci-
pieert als een chaos en zich daarom moet verlaten op een orakelachtig ‘spel met sym-
bolen’.148 Precies zoals Hermans zei dat Koningin Eenoog, de muze van de fotografie, 
niet voorziet in het reële dat we wensen, maar ons slechts verleidt ernaar te zoeken, 
om ons uiteindelijk te confronteren met de onmogelijkheid hiervan. ‘Ze is geen ver-
leidster die knipoogt tegen de droomprins op wie zij het oog heeft doen vallen, of een 
oogje dichtknijpt om een bedeesde minnaar aan te moedigen.’149

145  Hermans 1969.
146  Hermans 1961.
147  Vertaling dr. Lacan 1978, 62-63. Engelse vertaling: Lacan 1991c, 46-47.
148  Vertaling dr. Lacan 1978, 63. Engelse vertaling: Lacan 1991c, 47. Hierbij valt nog op te merken dat de fo-
tofilosofie van Lacan en Hermans ook aansluiting vindt bij de filosofie van Roland Barthes. Deze beschreef in 
L’effet de Réel (1968) de chaotische veelheid van inerte objecten als een verzameling ‘onherleidbare residuen’ 
– ‘kleine gebaartjes, vluchtige houdingen, onbeduidende voorwerpen’ etc. – die zich als het ware ‘verzet tegen 
betekenis’ en zodoende het verschil laat ervaren tussen de dingenwereld en het denken dan wel de ideologie: 
Barthes 2004, 108. In zijn boek over fotografie (La Chambre Claire, 1980) introduceerde hij bovendien het be-
grippenpaar ‘studium’ versus ‘punctum’. Studium is de voorstelling die die kijker verlangend kan aftasten in 
zijn ‘zoektocht naar Eenheid’, punctum is het oninpasbare detail dat de harmonieuze heelheid doorbreekt en 
daarmee de onbewuste waarheid van het kijken blootlegt. Zie: Barthes 2000.
149  Hermans 1986, 3. Omstreeks het veschijnen van dit boek, verschijnt ook vw deel 18, waarin Hermans’ 
beeldende werk is opgenomen, met daarin behalve Fotobiografie, Het hoedenparadijs en Een foto uit eigen doos ook 
Koningin Eenoog. 
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Wie een oog op de foto’s van Koningin Eenoog werpt, wordt in die hinderlaag gezo-
gen. Inderdaad geven de inerte en lelijke objecten het oog van de kijker aanvankelijk 
de imaginaire illusie dat hij de ordenende instantie is die deze wereld in het gareel kan 
krijgen en kan omvormen tot een zinvol geheel. Wanneer de werkelijkheid van het 
frame echter onmenselijk blijft en geen identificatiepunten biedt maar alleen lelijke 
dakpannen, lege straten, urinoirs en rioleringsbuizen, wordt het oog noodgedwongen 

Foto’s uit Koningin Eenoog: 
linksboven, de loods; 
Rechtsboven, het gordijn en 
linksonder, de stieren. Uit 
Willem Frederik Hermans’ 
fotoboek Koningin Eenoog, 
1986 (vw 18).
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naar het meest onbepaalde punt in de foto geleid. Zie het bovenste raam in de Indi-
aanse nederzetting te Canada (foto 3 in Koningin Eenoog), de ondoorzichtige ruit van 
Gebroeders rust (4) en de ruiten achter de schutting (5), de duisternis voorbij het 
raam achter de trap op de eerste verdieping van een loods (10) en het gordijn (13), 
de duistere autoramen (19), het deurgat van een winkel in San Francisco (24) en de 
zwarte stieren die vaker terugkeren (bijvoorbeeld foto 28) en die allemaal zijn neer-
gezet als een soort monsterachtige schimmen. Het is de onpersoonlijke blik van Ko-
ningin Eenoog die ons opneemt in haar spel. ‘Zij slaat het oog alleen maar op met de 
begeerte een beeld te verzwelgen in haar duistere binnenste.’150 

6.11 De spelmachine: 
Willem Frederik Hermans als geesteswetenschapper incognito

In de bespreking van het fotografiemotief is duidelijk geworden dat Hermans de we-
tenschap niet verafgoodde, maar juist kritisch bejegende. Dat deed hij als geograaf en 
als literaire schrijver.  Voor de natuurwetenschapper Hermans representeren natuur-
wetenschap en technologie de neopositivistische epistemologie. Die koestert geen al 
te hooggespannen verwachtingen van de waarheid, maar ziet pragmatisch in dat de 
werkelijkheid zich laat vastleggen met een universeel gehanteerde taal van formules 
en foto’s. De modernist Hermans voegde hier echter wel aan toe dat zelfs die waar-
heid van formules en foto’s niet tot laatste waarheid mag worden verheven. Hiermee 
verraadde Hermans opnieuw een spelethiek van het subject, met een daaruit voort-
vloeiende wetenschapskritiek. Het mag zo zijn dat de natuurwetenschapper niet ge-
looft in het reële van de werkelijkheid, een concrete ontdekking brengt hem toch al 
gauw in de verleiding deze vondst te beschouwen als teken van zijn eigen almacht. 
Zijn vondst wordt algauw een fetisj, zo had Hermans ook gezegd in ‘Antipathieke 
romanpersonages’ (zie paragraaf 3.12). Om dat niet te laten gebeuren en de nodige 
afstand tussen onszelf en het reële Ding te bewaren, moet het Reële paradoxaal ge-
noeg steeds als een fantasmatisch lokaas worden voorgehouden; als een subliem ge-
heim waarvan de betekenis ons steeds ontglipt. En dat is het spel dat de speler Her-
mans met zijn personage Alfred speelt. Hij liet hem vergeefs het Issendorfiet najagen, 
met als resultaat dat hij werd teruggezet in het spel dat geen einde kent.  Via deze 
subjectkritiek logenstrafte Hermans de misvatting dat niet alleen de geestesweten-
schapper maar ook natuurwetenschapper niet in staat is de meest ‘belangrijke plaats 
in de kosmos’ in te nemen.151 Het reële bestaat slechts als een richtpunt voorbij de 
grenzen van het spel.

150  Hermans 1986, 4.
151  Sleutelaar, Verhagen & Vaandrager 1963, sn 60.
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Wie, zoals Alfred, meent dat foto’s hem tot zijn Reële identiteit kunnen brengen,  
koestert een imaginaire illusie die leidt tot waanzin die uiteindelijk stukloopt op de 
grenzen van het spel. Dat spreekt ook uit Hermans’ meest experimentele roman, De 
God Denkbaar Denkbaar de God uit 1956. In het hoofdstuk ‘Geheim’ volgt de lezer 
het personage Kassaar. Hij is op zoek naar zijn perfecte ‘spiegelbeeld’, gepersonifieerd 
door het meisje Focaly. Haar naam verwijst natuurlijk naar de fotografie, maar net zo-
als Elena uit ‘Glas’ verdwijnt ze achter een deur die zich niet meer laat openen.152 Om 
toch vast te houden aan die compleetheid, verliest Kassaar zich in de waan dat zijn 
ongedeelde essentie binnen handbereik blijft wanneer hij alles wat hij tegenkomt be-
waart of vastlegt op foto’s. 

Langzamerhand was ik ertoe overgegaan toch van elk pak dat ik weggooide, ten minste een 
knoop te bewaren. Ik bewaarde de afknipsels van mijn nagels in een doosje, telkens tien stuks 
op een strookje papier geplakt met de datum erbij. Ik bewaarde ieder voorwerp dat ik ooit 
had aangeraakt. Ik ging ertoe over mijn maaltijden te fotograferen. Want ieder gevuld bord is 
een onherhaalbaar stilleven. […] 

Eens raakte mijn voorraad fotografische films uitgeput. De knecht en de meiden wei-
gerden nieuwe voor mij te halen. Zelf gaan was onmogelijk, omdat ik nooit klaar zou ko-
men met het beschrijven van mijn wandeling naar de fotozaak, mijn gesprek met de win-
kelier, het interieur van de winkel, de mensen op straat, alles wat ik zag, hoorde, voelde en  
dacht.153 

Maar hij vindt zijn verloren object Focaly pas terug in een bed waarin hij wegzakt 
in zijn spiegelbeeld. ‘Wij waren heel diep in het zwanendons gezakt, of het dons 
was over ons heen gekropen. Daardoor was haar lichaam zo droog en glad en …’154 
Op dat moment van zelfverlies kan hij alleen nog maar stamelen. Opnieuw blijkt 
de onmogelijkheid om het Reële uit te drukken en aan het woordenspel te ont-
snappen.

Misschien biedt dit spelprincipe ook de sleutel tot deze roman, die voor veel cri-
tici doorging als nagenoeg onleesbaar, want een ‘overmaat van gedachtenflitsen, as-
sociaties, verhaalaanloopjes, zo-maar-invalletjes en wat kan doorgaan voor grapjes’, 
zoals de criticus J.H.W.  Veenstra oordeelde.155 Het hoofdpersonage heet Denkbaar, 
die op een diplomatenkantoor een aantal getuigschriften overlegt tijdens een verga-
dering, terwijl hij weet dat hij de ‘werkelijk beslissende documenten’ (de ‘geheime 
papieren’) heeft verloren. Hij moet zich daar die dag nog voor verantwoorden in 
‘kantoren, in cafés en nachtclubs’.156 Denkbaar springt vervolgens het raam uit om 

152  vw 2, 367-372.
153  vw 2, 370-371.
154  vw 2, 372.
155  Zie voor dit citaat en een overzicht van de negatieve receptie het commentaar in vw 2, 698 e.v.
156  vw 2, 303.
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op zoek te gaan naar de papieren. En vanaf dat moment volgen de gebeurtenissen 
elkaar in een moordend tempo op. Denkbaar komt op de tweede pagina bijna om 
tijdens een vliegtuigongeluk. Op de derde pagina maakt hij een doodssprong van-
af een vensterbank van een gebouw. Ook dat overleeft hij wonderwel en hij begint 
aan een fantasmagorische reis. Die voert langs een veelheid aan personages: een pro-
fessor, een politieagent en een tatoeëerder. Onder toeziend oog van ‘verscheidene 
vrouwelijke geleerden’ tatoeëert hij geheime boodschappen op zijn slachtoffers.157 
De zoektocht naar geheime boodschappen en magische tekens brengt Denkbaar bij 
‘marionettentheaters’ en ‘enorme concentratiekampen’.158 En hij komt in contact 
met O. Dapper Dapper, een visserszoon uit Zoetermeer, die we ook zien terugke-
ren in de hoofdrol van Hermans’ roman Het evangelie van O. Dapper Dapper (1973).159 
Van een logische ontwikkeling is in De God Denkbaar eigenlijk niet of nauwelijks 
sprake. Hermans wilde het gebrek aan samenhang ook niet bestrijden. Dat was juist 
de intentie geweest, zo vertelde hij in een interview.

Ik heb het met opzet chaotisch gemaakt, in tegenstelling dus tot een boek als De donke-
re kamer van Damocles, dat op het oog heel logisch in elkaar zit. Je kunt De God Denkbaar 
vergelijken met een tekenfilm. In een tekenfilm gebeuren de meest vreemde dingen, al-
les kan. Ik vroeg mij af waarom dat in een boek niet mogelijk was en schreef dus die God 
Denkbaar.160

Misschien moeten lezers de beelden over zich heen laten komen als een absurde te-
kenfilm, en zich niet proberen vast te klampen aan een de ‘essentie’ die verborgen zou 
liggen voorbij die beelden.

Als mensen zeggen ‘ik begrijp dit boek niet’, vergeten ze, dat ze veel dingen zogenaamd be-
grijpen omdat ze niet weten dat ze die niet begrijpen. Dit boek is vooral geschreven om aan 
te tonen dat we heel veel in ons dagelijks leven niet begrijpen, terwijl we doen alsof we het 
wel begrijpen. Mijn triomf zou ik beleefd hebben, als iemand dat boek toch geboeid, als een 
spannend verhaal had gelezen. Daaruit zou blijken, dat je ook op een ongebruikelijke manier 
onbegrijpelijk kunt zijn en toch boeiend.161

Hermans noemde zijn De God Denkbaar ook wel ‘een boek waarin diverse alfa-idee-
en […] vanuit een soort bètagezichtspunt een halve meter in het luchtledige worden 
opgeheven.’162 Animatiekunstenaar Tjarko van der Pol heeft laten zien dat De God 
Denkbaar eigenlijk moet worden gezien als een machine die voorstellingen in elkaar 

157  vw 2, 321-322.
158  vw 2, 339 en 373-375.
159  vw 2, 395 en 400.
160  Sleutelaar, Verhagen & Vaandrager 1963, sn 57.
161  Sleutelaar, Verhagen & Vaandrager 1963, sn 58.
162  Kooiman & Graftdijk 1970, sn 255.
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laat grijpen, af laat breken en weer op laat bouwen.163 De naoorlogse geestesweten-
schap van structuralisten en van poststructuralisten als Lacan dacht daar niet anders 
over: de symbolische orde is een ‘complexe machine’ die ons moet laten ‘spelen’ in een 
‘onmenselijk spel’ van voorstellingen. Het is een voorstellingenmachine, die voorstel-
lingen in ons brein ‘tatoeëert’.164 Die spelmachine brengt ons niet bij een oorsprong 
of een doel en vervreemdt ons van de werkelijkheid, maar vormt tegelijkertijd de ho-
rizon waartegen het menselijke subjectieve leven zich moet afspelen. 

Hermans’ machinemetafoor is misschien niet zozeer een verwaarlozing van het 
subjectieve, integendeel, zij is de bevestiging van die spelwerkelijkheid. Dat spreekt ei-

163  Pol 2006.
164  Lacan 1978, 63; 73 94-94 en 217. Engelse vertaling: Lacan 1991c, 47, 55, 74 en 182. Over het tatoeëren bij 
Lacan zie: Lacan 1990, 159. Engelse vertaling: Lacan 1998, 141.

Fragment uit een animatiefilm van Hermans’ De God Denkbaar Denkbaar de God, door 
animatiekunstenaar Tjarko van der Pol, 2006.
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genlijk al uit zijn allereerste verhaal, getiteld ‘En toch … was de machine goed’, dat hij 
wist te publiceren in een dagblad in 1940. Het korte verhaal, dat niet meer dan twee 
krantenpagina’s beslaat, gaat over een uitvinder die een goudmachine maakt. De ma-
chine blijkt niet in staat goud te produceren en het beoogde doel te realiseren. Maar 
juist die mislukking maakt de machine goed, zo concludeert de verteller, want zo blijft 
er wat te wensen en te verlangen over. ‘En toch, is niet hij die een dwaalster volgt, ge-
lukkiger dan wie doelloos rondzwerft?’165 De machines die vervolgens voortdurend 
opduiken in Hermans’ oeuvre – klokken, auto’s, elektriseermachines, carillons, schrijf-
machines, elektromagneten en fototoestellen – passen niet in een instrumenteel na-
tuurwetenschappelijk wereldbeeld, want blijken telkens te mislukken in wat ze moe-
ten doen, en worden bovendien steeds geladen met seksuele energie, met verlangen.166 
Zodoende beschrijven ze niet zozeer de instrumentele, mechanische werkelijkheid, 
maar de werkelijkheid van het subject als die onvervulde wens-machine die hij is. Wil 
hij een min of meer bevredigd bestaan kunnen leiden, dan moet hij zijn reële einddoel 
nooit bereiken, want dat zou maar op een teleurstelling uitdraaien. Hij moet blijven 
spelen, en zolang de machine spaak loopt, lukt dat.  Vandaar dat het falen, zoals Smul-
ders terecht stelt, paradoxaal genoeg de voorwaarde is om te kunnen spreken van ‘suc-
ces’: het zijn ‘succesvolle mislukkingsmachines’.167

Teruggrijpend op Marcel Duchamps’ kunstwerk La mariée mise à nu par ses célibatai-
res, même (1915-1920) kwamen ook cultuurfilosofen als Michel Carrouges (Les machi-
nes célibataires, 1950), J-F. Lyotard, Gilles Deleuze en Félix Guattari (l’Anti-Oedipe, 1972) 
met een dergelijk mensbeeld van de ‘vrijgezellenmachine’: het principieel onvervulde 
want polymorf perverse subject dat niet anders kan dan zich vermeien in de onmen-
selijke wereld van het spel. In de woorden van Boudewijn Richel:

De werkelijkheid vertoont voortdurend een ander masker en elk masker is anders, maar niet 
minder waar dan het voorafgaande. Het ware gezicht onder al deze maskers is volgens Deleuze/ 
Guattari allang verrot, ons resten uitsluitend de maskers, de verschillende perspectieven. Zijn 
zien waarheid en werkelijkheid als één grote produktiestroom waar de mens/machine onop-
houdelijk zijn hartstocht/energie laat stromen.168 

Het links-revolutionaire elan van deze groep Franse denkers van ’68 was aan Her-
mans niet besteed, maar wel bezocht hij de door hen geinitieerde tentoonstelling ‘De 
Vrijgezellenmachines’169 die onder meer het Stedelijk Museum van Amsterdam aan-
deed.  Volgens Hermans getuigde de vrijgezellenmachine van ‘een geheel nieuwe my-
thologie’: ‘de mythologie van de machine, waarin machines niet langer alleen maar 

165  Hermans 1940.
166  Smulders 1995.
167  Smulders 1995.
168  Richel 1983, 18 en Deleuze & Guattari 2010.
169  Zie voor de catalogus: Bot 1975.



ketens van mechanismen zijn, maar moderne draken, bronnen van magie’.170 De ma-
chine was Hermans’ affirmatie van een veel minder somber, veel meer positief ideaal 
van een vrije subjectiviteit. De machine realiseerde geen koele onttovering, maar bood 
een persoonlijke mythologie om in te kunnen geloven.

170  Hermans 1976b, 225.
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Eindspel



Portret van Willem Frederik Hermans uit 1951 door Emiel van Moerkerken. © Fotoarchief  
Van Moerkerken.



7 In alle ernst voor het ludieke
Het engagement van een exclusief modernist: besluit

De massajeugd, vrijer, welvarender en talrijker dan ooit tevoren, 
wordt gedreven door een dadendrang die in een leegte slaat, die ge-
frustreerd moet blijven. Deze drang is niet langer in toom te houden, 
zij zal zich, hoe dan ook, steeds sterker doen gelden. Tot het moment 
waarop de sublimering van deze drift tot creatieve drift, ‘speel’-drift, 
mogelijk zal zijn geworden, zal zij zich uiten in agressiviteit, en zich 
keren tegen alles wat haar bevrediging in de weg staat. Zij zal niet 
rusten voordat de gehele superstructuur vernietigd is, daar helpt geen 
verontwaardiging, geen protest, zelfs geen geweld tegen. De opstand 
van de creatieve mens tegen de moraal en de instellingen van de uti-
litaristische maatschappij zal niet eindigen voordat de ludieke maat-
schappij een feit is. Het tijdperk van de homo ludens ligt voor ons.1

Constant

7.1 De lege spiegel van dr. Herman F.  Williams 

In het korte verhaal ‘Een veelbelovende jongeman’, onderdeel van Hermans’ verha-
lenbundel Een landingspoging op Newfoundland (1957), maken we kennis met het perso-
nage Sebastiaan Klok. Deze twintigjarige dichter uit Nederland reist naar Canada en 
de Verenigde Staten om zijn vaderland te ontvluchten. Ook hij blijkt een typisch Her-
mansiaanse antiheld wiens imaginaire greep op een zaligmakende identiteit stukloopt 
op de grenzen van het mogelijke. Sebastiaan ontvluchtte zijn symbolische cultuur uit 
rancune tegenover de burgermaatschappij en het elitaire literaire wereldje in Neder-
land. De enige Nederlandse schrijver die hij nog kon waarderen, zo bericht Sebasti-
aan zijn jeugdvriend Bralle Piekerma, is de schrijver E. Beyaard Blom, die natuurlijk 
in alles doet denken aan de bestaande dichter A. Roland Holst. ‘Hij haat deze lage tijd 
en dit land van kruideniers en kaasboeren. Hij heeft zich hoog teruggetrokken in de 

1 Nieuwenhuys 1969, 49.
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Voorwereld van de Droom.’2 Deze romantische dichter ziet er vanuit zijn ‘hut’ in de 
duinen genotvol op toe hoe het slechts die anderen zijn die bespeeld worden door 
het spel van burgerlijke fatsoensnormen en alledaagse perikelen.3 Hijzelf staat er lust-
vol buiten. Sebastiaan blijkt vooral zelf behept met deze waan en streeft dezelfde posi-
tie na. Hij ziet zichzelf als een ‘veelbelovende jongeman’, ondanks dat hij slechts acht 
sonnetten wist te produceren. Hij wijt deze matige productie echter niet aan zichzelf, 
maar aan het kleinburgerlijke klimaat in Nederland. Daarom besluit hij: ‘Ik wil in den 
Vreemde, ik wil naar de Verte.’4

Sebastiaan herkent zich in het spiegelbeeld van de autonome vrijbuiter die eigen-
handig in staat is zijn eigen persoonlijke mythologie te verwezenlijken. The American 
Dream past hem als gegoten! Maar eenmaal aangekomen in de stad Toronto, vol bill-
boards en neonreclames, slaat de wanhoop opeens toe. Want al snel blijkt de keerzij-
de van een zogenaamd vrije wereld zonder verbod. Eenmaal aangekomen in de stad 
Toronto ervaart Sebastiaan een complete chaos. Wanneer hij de symbolische wet af-
weert, wordt alles betekenisloos. De eindeloze reeks symbolische betekenaars, in de 
vorm van billboards en neonreclames, leiden tot radeloosheid: Chop Suey, Rexall 
Drugs, Bulowa Watches, wile-u-wait, Drink Coca-Cola ice cold, Smoke Sweet Capo-
ral 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, bowling-
banen en ‘Maple Leaf Gardens’. ‘Was hij hiervoor in den Vreemde, naar de Verte ge-
gaan?’ […] Overal zagen de banken eruit als Griekse tempels en de stadhuizen als Go-
tische kathedralen. Overal was alles hetzelfde.’5 

Sebastiaan vestigt zijn laatste hoop op het ultieme symbool van de vrijheid en 
autonomie: het rijden van een auto. Maar voor iemand zonder rijbewijs is dat na-
tuurlijk een garantie voor ongelukken. Toch moet en zal hij een auto hebben, want 
de auto representeert voor de avontuurlijke Canadezen bij uitstek het sublieme ob-
ject. ‘Zo gauw je maar in enige relatie tot een auto stond werd je in dit land aange-
sproken met Sir, eerder niet. […] Geen enkele Canadees praatte ooit over iets an-
ders dan auto’s.’6 Op goed geluk koopt Sebastiaan een tweedehands wagen van het 
‘wereldberoemde’ merk Pontiac.7 Hij koestert zijn auto alsof het de ultieme vervul-
ling van al zijn verlangen is, en koopt zelfs een ‘verguld kettinkje met lederen label’ 
voor de autosleutel, waar hij urenlang mee speelt, alsof hij zijn verloren object heeft 

2 vw 7, 430.
3 Zie paragraaf 2.5.
4 vw 7, 433.
5 vw 7, 434.
6 vw 7, 471.
7 vw 7, 450.
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teruggevonden: ‘Zijn hele toekomst, nooit geziene werelden, de verlossing uit de 
beschaving, nooit eerder verzonnen sonnetten, alles hield hij daarmee in de hand.’8 
Maar zoals onvermijdelijk bij wensdromen die een imaginaire realisatie ervan voor-
spiegelen, loopt ook dit 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. Hij 
wordt aangehouden door de politie, raakt zijn auto kwijt en moet de bus nemen 
om bij de Niagara Falls te komen, wat zijn verlies van autonomie nog maar eens  
bevestigt:

Hij had het allemaal geweten toen hij die middag van zijn eerste dag in Toronto de wagenpar-
ken 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 gewe-
ten 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 over-
moed en deemoed tegelijk probeerden.9

In Canada had hij gehoopt vervulling te kunnen vinden, en niet meer te hoeven stre-
ven naar een gevierd dichterschap in Nederland. Toen hij daar was aangekomen, ge-
loofde hij die zaligheid in handen te hebben gekregen, met als gevolg dat hij afstand 
deed van zijn verlangen. Uiteindelijk lijkt echter het besef in te dalen dat deze ge-
dachte fout was. Want zelfs de watervallen blijken veel minder indrukwekkend dan de 
gekleurde ansichtkaarten en de afbeeldingen uit Indianenboeken die hij zag toen hij 
nog een kind was. De realiteit haalt het nu eenmaal niet bij de mythische voorstelling 
die we ervan maken. En daarom kan het Reële slechts blijven bestaan als iets wat af-
geschermd wordt door het scherm dat onze cultuur over de realiteit drapeert. Zelfs 
de woeste natuur van de watervallen blijkt in hoge mate gecultiveerd door sluizen en 
kanalen, die Sebastiaan de indruk geven zich nog steeds niet hebben ontworsteld aan 
de cultuur van de bewoonde wereld.10 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 bezich-
tigen is’.11 Sebastiaan ervaart deze ‘illuminatie’ als een ‘enorm ongeluk’:

8  vw 7, 453.
9  vw 7, 472.
10  vw 7, 487.
11  Smulders 1995, 108.
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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 pa-
radoxale toestand geschapen, tegen alle beter weten in.12

De paradoxale toestand die Sebastiaan hier beschrijft, lijkt erop te duiden dat we ver-
langende wezens zijn, die naar een eenwording verlangen die nooit écht te realiseren 
is. Hieruit spreekt wederom de les die de lacaniaanse filosoof Slavoj Žižek als een van 
de belangrijkste ziet van Freuds psychoanalyse: ook al treedt het individu buiten het 
symbolische, dan nog zou deze al snel tot de conclusie komen: ‘dit was hét nog steeds 
niet’.13 Wij mensen zijn verlangende wezens wier bestaan samenvalt met dat verlan-
gen, en daarom hebben we de symbolische castratie en de gebondenheid aan een so-
ciale orde vooral ook heel erg nodig om niet direct geconfronteerd te hoeven wor-
den met de onmogelijkheid van een totale bevrediging. Onderworpen aan het sym-
bolische spelregelsysteem, situeren we de reële bevrediging niet meer dwangmatig bij 
onszelf, maar als het ware in een geheime kluis die wordt afgeschermd door de raad-
selachtige wet. 

Vervolgens biedt de symbolische orde eindeloos veel voorstellingen waarin we naar 
de sleutel van de kluis kunnen zoeken, zonder deze ooit 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 want transcendent subject met de 
laatste waarheid over wat ons bevredigt. Er is geen ‘sujet supposé savoir’ (Lacan14) die 
de enige juiste regels voorschrijft en die onze auto bestuurt 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 recon-
strueren, 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 imaginaire (‘moederlijke’) fixatie in te ruilen voor een symbolische sub-
jecthouding. 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 er-

12  vw 7, 487.
13  Vertaling dr: Žižek 1993, 116.
14  Het concept van het ‘sujet supposé savoir’ is prominent te vinden in Lacan 1990. 
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gens begon en ergens ophield. De hamertjes van de piano werden door draadjes tegen de sna-
ren 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 ap-
paraat, 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!15

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, con-
fronteert Sebastiaan met zijn eigen onstilbare verlangen naar een onmogelijke een-
wording, reden waarom hij het apparaat ziet als ‘het allerbelangrijkste wat hij van-
daag had gezien’. Dat hij zich ‘zo druk maakte’ over ‘zo’ iets eenvoudigs als een reis 
per auto’, beoordeelt hij nu als ‘ziekelijk’.16 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 enor-
me glad geschoren onderkaak, witte tanden die eruitzagen of ze de hardste noten konden kra-
ken 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.17

Gezien de naam van de psychiater, 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?’18 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!’19

De vraag is natuurlijk of Sebastiaan echt geholpen is met de goede raad van deze psy-
chiater. Want brengt deze hem niet terug bij af door hem opnieuw te laten geloven in 

15  vw 7, 489.
16  vw 7, 490.
17  vw 7, 494.
18  vw 7, 496.
19  vw 7, 497-498. 
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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 richt-
lijn 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 autoritaire vader, die de patiënt wel even vertelt 
welke gewenste identiteit hij moet aannemen om aanspraak te maken op bevrediging. 
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 con-
traproductief.20 De patiënt wordt in wezen teruggedrongen in de imaginaire positie van 
het spiegelstadium. Hij verwerft slechts een schijnversie van een volle identiteit en die 
leidt vroeger of later tot de deceptie dat zijn door de psychiater verkochte imaginaire 
‘dikke Ik’ onhoudbaar is en slechts verdedigd kan worden door meer wanen en geweld. 

Volgens Lacan moet de psychiater deze teleurstelling nu juist voorkomen en de pa-
tiënt vertrouwd maken met zijn tekort en hem of haar weer te laten spreken, interpre-
teren en verhalen vertellen en weer om de vervulling te leren spelen. En dat doet de 
psychiater door zich moedwillig op te stellen als het pure symbool, als de ‘lege spiegel’, 
die juist geen antwoorden biedt op de vraag hoe een bevredigende identiteit eruit zou 
moeten zien.21 Hij moet zich ertoe beperken een raadsel te blijven, zodat hij als het 
ware de grenspost belichaamt tussen het spel en het onbekende reële dat zich voorbij 
de grenzen van het spel bevindt en waarnaar ons verlangen zich uiteindelijk richt. Als 
belichaming van het geheim kan hij de analysant aanzetten tot een eindeloos (symbo-
lisch) vraag- en antwoordspel, waarin een definitief antwoord op wat vervulling moet 
schenken, steeds wordt uitgesteld, zodat het verlangen gaande blijft. Alleen op die ma-
nier 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 ana-
lyticus 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 analy-
sant de ervaring mogelijk dat geen enkele betekenisfixatie definitief is. Aangezien de analy-
ticus 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.22 

20  Lacan 1966, 296 en 808-809.
21  Lacan gebruikt de metafoor van de lege spiegel in zijn Ecrits: Lacan 1966, 589.
22  Van Haute 1989, 84.
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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 het symbolische raadsel teruggeeft. Zijn het gladde witte gezicht, 
de enorme gladgeschoren onderkaak, het hoge voorhoofd en de dubbelzinnige oog-
opslag geen beelden voor die lege spiegel of dat lege scherm dat Sebastiaan ertoe aan-
zet om weer te gaan spelen om wat hem door het sfinxachtige beeld wordt achterge-
houden? Komt Sebastiaan er op die manier niet toe om inderdaad ‘alles’23 wat in hem 
opkomt te vertellen en in dat spreekspel zijn disfunctionele fixaties achter zich te la-
ten? Met zijn afstandelijke pose beweegt Williams Sebastiaan ertoe om diens gehecht-
heid aan de auto op te geven, zodat zijn patiënt inderdaad weer ‘alle kanten’ op kan.24 

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 wor-
den beschouwd als de voltooiing van Hermans’ ‘nihilistische’ behandelmethode. Met 
de lege boodschap van het symbolische geconfronteerd, wordt Sebastiaan in staat ge-
steld om zijn tekort niet langer te ontkennen, maar zijn verlangen te hervinden in een 
sociaal spel dat hem verblind voor de chaotische waarheid die hij maar beter nooit 
onder ogen komt.25 En was deze rol van psychiater niet precies de rol die Hermans 
speelde voor zijn publiek? Een interviewer merkte op: ‘Mijn tegenspeler zit rechtop. 
Zijn gelaat kan erg koel worden, niet weggedraaid of naar binnen gekeerd, maar ver-
steend. Hij heeft een soort anonimiteit, die ook zichtbaar is op het moment dat hij 
zijn meest onvervreemdbare meningen uiteenzet, waarachter wat dan ook verborgen 
kan worden.’26 De raadselachtige vorm is de belangrijkste boodschap van de moder-
nistische schrijver-psychiater: hij weigert een alternatieve boodschap op te dringen 
van hoe onze symbolische identiteit eruit zou moeten zien. Wat hij geeft, is niets dan 
een lege boodschap, die ons verlangen bevrijdt van de fixaties waarin het nooit be-
vrediging vindt.27

7.2 Naar een moderne spelnotie voor Hermans’ modernisme

In de momenteel gevoerde discussie over het maatschappelijke engagement van de 
moderne literatuur kregen modernistische auteurs als Hermans een slechte naam (zie 
hoofdstuk twee).28 De kritiek richt zich vooral op de vermeend antirealistische en 

23  vw 7, 494.
24  vw 7, 504.
25  Janssen 1983, 228.
26  Isaksson 1968.
27  Meijer 1970, sn 228.
28  Zie Vaessens 2006 en Vaessens 2009. 
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amorele autonomistische poëtica van het exclusief modernisme, die ertoe zou heb-
ben geleid dat literatuur zichzelf buiten de maatschappelijke discussie plaatste. Nu kan 
Hermans inderdaad worden beschouwd als een naoorlogse neef van de tot deze stro-
ming behorende schrijvers als James Joyce en Thomas Mann zoals beschreven in Fok-
kema en Ibsch’ Het modernisme in de Europese letterkunde.29 Net als zij kwam Hermans 
vanuit zijn eigen levenservaring tot de vaststelling dat onze werkelijkheid geen evident 
en neutraal gegeven is en dat epistemologische en ethische standpunten geen substan-
tiële grond bezitten. En net zoals de modernisten die hem voorgingen, ontwikkelde 
Hermans een wereldbeschouwing van de spelwerkelijkheid: het subject leeft in een 
ondoordringbaar spel van voorstellingen. Er is geen bestaan denkbaar buiten de my-
thes waarin we gevangen zitten. Natuurlijk, we kunnen de betekenisloze buitenwereld 
beschrijven met al even wezenloze getallen en formules. Maar de enige manier om de 
plaats van onszelf in het onverschillige universum te beschrijven, is met een subjectief 
verhaaltje: ieder z’n eigen ‘persoonlijke mythologie’. 

Vriend én vijand zagen hierin de spelbrekermentaliteit van de modernist aanwe-
zig bij Hermans. Hij verkiest moedwillig de vrijblijvende buitenspelpositie van de 
persoonlijke mythologie en verkondigt slechts een epistemologisch en ethisch nihi-
lisme.30 Het is echter de vraag of dit autonomistische perspectief recht doet aan het 
ethisch geladen engagement van Hermans en andere modernisten. Gezien het grote 
aantal kritieken dat Hermans te verduren kreeg, lijkt het er eerder op dat die ethische 
boodschap bij voorbaat werd uitgesloten.31 Zo veroordeelde cultuursocioloog Merijn 
Oudenampsen de mentaliteit van de bekende modernisten als Hermans, Mulisch en 
Reve als ‘een deftig schrijversnihilisme’. En dat gaat volgens hem onvermijdelijk ge-
paard met ‘opgeblazen schrijversego’s, overdreven geloof in de eigen individualiteit cq. 
genialiteit, een gemakzuchtige hekel aan de massa, en een afkeer van stellige overtui-
gingen’.32 En ook Thomas Vaessens kon moeilijk anders dan tot de conclusie komen 
dat de modernisten wegvluchtten voor de realiteit en daarmee bijdroegen aan wat 
William Marx ‘de ontwaarding van de literatuur’ noemde.33 Om die reden werd de na-
oorlogse modernist zijn kop van Jut en pleitte hij voor een literatuur die niet schuwt 
om de realiteit van het dagelijks bestaan te beschrijven en ideologisch en ethisch te 
beoordelen (zoals de hedendaagse stroming ‘New Sincerity’ dat wel zou doen). Daar-
bij sprak hij de voorkeur uit voor literatuurwetenschappelijke perspectieven die niet 
blind zouden blijven voor de manier waarop literatuur een discursieve stem vertolkt 

29  Fokkema en Ibsch 1984.
30  Academische interpreten zagen het modernisme in Hermans’ nihilisme (zie bijvoorbeeld Raat 2010, 156-
158, Ruiter 1995 en Yans 1992) en anderen veroordeelden Hermans erom: zie de inleiding, noot 126.
31  Zie voor een opsomming noot 127 van de inleiding.
32  Oudenampsen 2013.
33  Vaessens 2006, 7-12 en Marx 2008.
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in het sociale en ideologische debat (‘cultural studies’).34 Kortom, hij hield een plei-
dooi voor een literatuur die aanspraak maakt op een rol in het universele spel van de 
samenleving. 

Het gevolg hiervan is echter dat modernistische auteurs moeilijk anders dan een 
obstakel kunnen worden gezien, en de vraag is of dat terecht is.  Volgens Frans Rui-
ter en Wilbert Smulders sluiten we dan de ogen voor het feit dat juist modernisten 
als Mulisch, Reve en Hermans zich op tal van manieren in polemieken en debatten 
hebben gemengd met een belangrijke ethische boodschap voor de moderne maat-
schappij.35 Die boodschap gaat volgens hen terug op de ‘subjectieve wending’ van 
Kant, die ons ervan bewust maakte dat het in feite onmogelijk is om te spreken van 
een universele, gemeenschappelijke ‘realiteit’. Hoe de werkelijkheid eruit ziet en hoe 
we ons daarin dienen te gedragen, werd met Kants subjectieve wending een raadsel. 
De modernistische auteur wijst er volgens Ruiter en Smulders op dat deze onthech-
tingsgeschiedenis niet ongedaan te maken valt, en dat we deze breuk zelfs moeten 
koesteren als de mogelijkheidsvoorwaarde voor een morele maatschappij van vrije 
individuen. De modernist lijkt in eerste instantie misschien een antimaatschappelijk 
sujet, maar in zijn estheticisme en zijn zoektocht naar de zuivere, ‘unieke vorm’ of het 
meest ‘wonderbaarlijke labyrint’, resoneert iets van het esthetische dat Kant cruciaal 
achtte voor een vrij en ethisch bewustzijn: de subjectieve gave om behagen te vinden 
in een puur esthetische, belangeloze spelvorm. Dat we welbehagen kunnen ervaren 
bij zoiets compleet subjectiefs en singuliers als een literair kunstwerk, versterkt ‘het 
gevoel deel van een gemeenschap uit te maken’.36 Kant noemt dit de ‘sensus com-
munis’, die de voorstelling schraagt dat we als vrije subjecten deel uitmaken van een 
gemeenschap die instemming kan vinden in puur formele spelregels die het zichzelf 
in vrijheid oplegt, in plaats van zich te laten leiden door de willekeur van natuurlijke 
impulsen en begeertes.

Ik ben het met Ruiter en Smulders eens dat we de literaire modernisten niet zo-
maar buitenspel mogen plaatsen als maatschappelijk irrelevante, antirealistische en 
amorele spelbrekers. Toch heb ik een aantal vraagtekens gezet bij hun kantiaanse per-
spectief van het ‘vrije spel’. Is deze benadering voldoende toegesneden om het kriti-
sche engagement van de modernisten als Hermans te beschrijven? Kant gaat name-
lijk nog uit van een zelfbewust, autonoom subject, dat het esthetische spel in vrijheid 
speelt, en er ook bewust voor kiest de wet te eerbiedigen. Enerzijds lijkt dit moeilijk te 
rijmen met het typisch modernistische mensbeeld van het gespleten subject, dat zich 
gevangen waant in een redeloos Superspel zonder exit. Anderzijds herbevestigt Kants 
esthetica nog eens het beeld dat de modernist om het even welke vorm tot spelre-

34  Vgl. Snelders 2011 en Vaessens 2009.
35  Ruiter & Smulders 2009, Ruiter & Smulders 2010 en Ruiter & Smulders 2013.
36  Ruiter & Smulders 2010, 67.
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gel kan verheffen binnen het belangeloze spel dat hij speelt. Dit laat onderbelicht hoe 
Hermans’ literatuur zich engageert met niet-literaire spelen en oordeelt over spelvor-
men. Maar hoe zouden we het kritische engagement van modernisten als Hermans 
dan kunnen begrijpen?

Umberto Eco wees erop dat Johan Huizinga’s visie van ‘het spel als totaliteit’ het 
startpunt kan zijn om te zien wat er in ‘de moderne wereld’ en dus bij het modernis-
me op het spel staat. Daarvoor moest deze spelnotie wel eerst worden ontdaan van zijn 
laatste rest aan idealisme. Huizinga had immers ook nog de neiging het spel te zien als 
een afgezonderd esthetisch domein, een ‘tovercirkel’, een vrije speelruimte waar be-
langeloosheid gold.37 En wanneer de manier waarop dat spel werd gespeeld hem niet 
aanstond, veroordeelde hij dit spel toch vanuit een moral high ground door te stellen dat 
dit geen spel meer mocht heten, maar ernst.  Voor de modernist in de postkantiaanse 
spelwerkelijkheid van Freud en Nietzsche is er echter geen onderscheid meer tussen 
spel en werkelijkheid en biedt een beroep op metafysische ankerpunten geen geloof-
waardig verhaal meer. Wie dan wil begrijpen hoe het nog mogelijk is om cultuur- en 
maatschappijkritisch te zijn, zegt Eco, kan zich beter laten informeren door structu-
ralisten als Mauss, Lévi-Strauss en Lacan. Zij accepteren het spel als de enige realiteit 
en proberen op een andere manier tot een kritisch principe te komen.38 Vooral La-
can leek mij geschikt om de verborgen grond van Hermans’ kritische engagement te 
kunnen ontleden. Net als Hermans refereert deze aan Wittgenstein en Freud om te 
onderstrepen dat de mens zich slechts kan verwezenlijken in een grondeloos spel. En 
net als Hermans zag hij juist daarom dat er voor de kunst en de literatuur een belang-
rijke kritische taak is weggelegd.

7.3 Lacaniaanse speltheorie

Wat Hermans de primordiale ‘chaos’ noemt, behelst voor Lacan het domein van het 
‘Reële’: de chaotische en altijd veranderlijke buitenwereld, waarvan ons tekortschie-
tend lichaam met zijn polymorf perverse verlangen een definitieve bevrediging ver-
langt. Op die vraag heeft de buitenwereld echter geen betekenisvol antwoord te bie-
den. Wanneer er echter geen enkele omgangsvorm met de wereld wordt geboden, 
blijft het kind louter de speelbal in een ondraaglijk traumatisch ‘spel van verbrokke-
ling’ (‘jeu de morcellement’).  Vandaar dat het lustwezen een orde moet vinden die de 
onleefbare chaos verdringt en zich verlaat op de symbolische spelorde van voorstel-
lingen die hem van buitenaf worden aangereikt. Eenmaal toegetreden tot die spelor-
de kan het zich richten op voorstellingen die een oriëntatie bieden op een mogelij-

37  Huizinga 1938, 49.
38  Eco 1991, 299.
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ke lustwinst in de toekomst, ook al is die in reële zin onmogelijk. De breuk opheffen 
tussen het zelf en de ander zou slechts het verlies van het zelf in de chaos betekenen, 
terwijl het spel rond een steeds wijkende hoofdprijs behoedt voor de waan dat dit 
echt mogelijk is.

Wel beklemtoont Lacan dat niet elke manier van spelen functioneel is. De imagi-
naire spelhouding veronderstelt dat de speler zich spiegelt aan voorstellingen waar-
van hij vermoedt dat ze de hoofdprijs (totale lustbevrediging) bieden. Dit ‘spiegel-
spel’ (‘jeu en miroir’) was noodzakelijk voor het lustwezen om zich aan de chaos te 
onttrekken. Tijdens het spiegelstadium kon hij op die manier een eerste identiteit 
aanmeten door zichzelf narcistisch aan te merken als de reële hoofdprijs van het spel. 
Dit biedt de illusie dat hij het spel in de macht heeft. Maar spoedig bleek die voor-
stelling onhoudbaar. Want de buitenwereld doet niet mee aan dit privéspelletje en 
dwingt hem tot een symbolische spelhouding. Die houdt in dat het Ik accepteert 
dat het niet zelf de essentie van het spel is, maar dat het slechts een medespeler is 
in een spel met voorstellingsidentiteiten (‘jeu symbolique’) waarin het voortdurend 
om die essentie zal moeten spelen. Hiermee is de imaginaire werking overigens niet 
verdwenen. Nog steeds zoekt het subject naar bevrediging en het zal die bevredi-
ging lokaliseren op sociaal-cultureel geprivilegieerde plaatsen die door Lacan ‘mees-
terbetekenaars’ worden genoemd. Meesterbetekenaars zijn omgeven door spelregels 
(geboden en verboden, etiquette, rolmodellen, enzovoort). Aan die spelregels kan het 
subject zich spiegelen in de hoop op een geliefde identiteit die mogelijk reële be-
vrediging oplevert. 

De gestolde spelregels van de gevestigde orde bieden de enigszins geruststellende 
illusie dat de spelorde meer is dan louter een grondeloos spel. Toch, en dat staat cen-
traal in een Lacaniaanse cultuur- en maatschappijkritiek van het maatschappelijk on-
bewuste zoals beoefend door Slavoj Žižek, moet de keerzijde van meesterbetekenaars 
niet uit het oog worden verloren. Het gevaar ligt op de loer wanneer het subject te 
vertrouwd raakt met de rol waaraan hij zich spiegelt, en pretendeert ermee samen te 
vallen. Het zijn en blijven immers ficties, wier autoriteit niet gegrondvest is op de reële 
bevrediging die we ervan verlangen. Eerbiedigen we de regel als het ultieme antwoord 
op het verlangen, zoals Kants respect voor de wet impliceert, dan reduceren we onszelf 
tot de wet zoals Sades sadisten, en doemen de waanzin en het geweld uit het spiegel-
stadium weer op. De reële wereld blijft namelijk chaotisch en bij plotselinge materiële 
veranderingen toont het lege gezicht van de meesterbetekenaar zich met een schok. 
De feiten achterhalen de voorstelling. Dat leidt echter niet tot een ‘reality check’ en 
een nuchtere kijk op de werkelijkheid, want het openbaart zich als het einde van de 
wereld en doet een des te heviger imaginaire lokroep ontstaan naar een ‘reële meester’ 
die orde op reële zaken stelt. Zo’n reactie kan echter niet anders dan een imaginair 
spektakel organiseren, dat een schijnorde schept van het goede tegenover het kwade, 
dat moet worden uitgedreven en vernietigd. 
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Het is dus van levensbelang dat het symbolische spel nooit helemaal zijn spelka-
rakter verliest en dus een zekere ‘afstand’ tot het Reële in acht neemt. Wanneer mens 
en maatschappij zich houden aan deze (formele) ethiek, blijft het spelsysteem ‘onvol-
tooid’ en dus ‘open’ en relatief vrij. Dan kunnen andere identificaties met nieuwe ver-
halen worden aangegaan voordat de oude hun leegte tonen. Paradoxaal genoeg blijft 
die afstand alleen bestaan wanneer de aandacht van het subject wordt gevestigd op het 
reële Ding als het ultiem verlangde. Wordt het verlangen naar het reële object niet zo 
nu en dan opgewekt, dan loopt het subject het risico te vergeten dat zijn wereld prin-
cipieel onvolmaakt is, en dat zijn verlangen moet worden erkend als verlangen. Op het 
niveau van het onbewuste wijst het sublieme object van het fantasma op dit tekort. 
Het fantasma is te zien als de ‘foto’ van het moment dat het Ik zich moest overgeven 
aan het Spel en zijn imaginaire identiteit moest opgeven. Het leert dus dat het utopi-
sche object altijd nog ergens anders moet worden gezocht dan waar het subject zijn 
zaligheid dacht te hebben gevonden. Maar het fantasma is ook een precaire, want ir-
reële waarheid, die een verdrongen bestaan leidt, en gemakkelijk kan worden geloo-
chend of verworpen. Specifieke taalspelen zijn er echter volgens Lacan op gericht om 
die buitenissige (on)waarheid van het fantasma binnen het spel aanwezig te houden. 
Hij noemt dat de ‘sublimaties’ als religie, wetenschap en de kunst. Lacan zegt er echter 
meteen bij dat hij ze niet allemaal even adequaat beschouwt.

Religie houdt het sublieme object op afstand aanwezig in de voorstelling van de 
onbereikbare God. Maar die vervulling is zodanig omgeven door taboes en gefixeerd 
in het eeuwige hiernamaals, dat het verbod de bovenhand krijgt en het verlangen 
naar het object alsnog wordt verdrongen, met dwangneuroses tot gevolg. De moderne 
wetenschap deed met Kant en Newton afstand van het Ding an Sich en herleidde het 
verlangen daarmee naar de veelheid van formules en perspectieven om de realiteit te 
beschrijven. De wetenschap behoudt op die manier het zicht op de utopie dat de we-
reld ooit in totaliteit wordt gekend, zonder dat het daar echt van zal komen. In die zin 
is het een succesvolle sublimatie. Het gevaar dat echter met deze sublimatievorm ge-
paard gaat, is dat de wetenschap de mogelijkheid van het Ding zodanig rigoureus ver-
werpt, dat het zichzelf als laatste antwoord op de chaotische werkelijkheid neemt. Dit 
sciëntisme heeft volgens Lacan de paranoïde bijwerking dat andere taalspelen worden 
gereduceerd tot onzin, en dat chaos en tekort worden geweten aan iedereen die de 
wetenschappelijke waarheid tegenspreekt.

Het kunstspel slaagt er volgens Lacan het beste in een bewustzijn te creëren van het 
verlangde Ding als datgene waar het subject nooit écht bij kan, terwijl het onbewust 
het enigmatische richtpunt vormt van om het even welke sociaal-symbolische prak-
tijk. Het kunstwerk introduceert een cultuurheld. Dat kan een personage zijn, maar 
ook de kunstenaar of de toeschouwer kan in die positie worden gemanoeuvreerd. 
Deze wordt als het ware in een baan van voorstellingen rond een enigmatisch spelele-
ment ofwel een schijnbaar vrij zwevende betekenaar gebracht. Zodoende wordt deze 
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betekenaar ‘verheven tot de waardigheid van het Ding’.39 Omdat elke betekenaar naar 
die raadselachtige betekenaar lijkt te verwijzen, wordt het subject ertoe aangezet te 
vermoeden dat zijn vervulling hier is te vinden (‘sublimatie’). Daarmee verliezen ge-
vestigde meesterbetekenaars even hun glans en kan hun ban worden verbroken. 

Pijnlijk genoeg vinden we onze reële bestemming dus pas in het artificiële spel dat 
zijn raadsel niet prijsgeeft en ons zowel gericht houdt op het Ding én ons weghoudt 
van het Ding. Het kunstwerk benadrukt dus dat de held zichzelf slechts vindt in de 
fantasmatische voorstelling die zijn essentie voor verloren houdt. De winst die hier-
mee behaald wordt, is dat de leegte waarop het symbolisch universum berust wordt 
‘gerespecteerd’. Een blik op de onbegaanbare leegte refereert meteen aan de ‘speel-
ruimte’ om te kunnen spelen met nieuwe identificaties. Op die manier draagt de 
kunst bij aan de functionaliteit van het spel. Dat wordt namelijk op een gevaarlijke 
manier disfunctioneel, wanneer het wordt ‘overgedetermineerd’ tot een gesloten re-
aliteit die pretendeert alle chaos buiten de deur te houden en aan al het verlangen te 
beantwoorden.

7.4 Willem Frederik Hermans’ spelethiek

Het geeft geen pas een modernist als Hermans te vragen welbewust een kritische eva-
luatie te maken van ‘de realiteit’, om vervolgens in de literatuur een doelbewust pro-
gramma te ontvouwen over waar het met de wereld naartoe moet. De interpreet die 
hierom vraagt, krijgt nul op het rekest, want voor die vorm van maatschappelijk en-
gagement was Hermans in het voetspoor van Freud en Nietzsche te zeer overtuigd 
geraakt van de onmogelijkheid om het mythische spel te ontstijgen. Kortom, het door 
verlichtingsdenkers als Kant bewierookte verlichte bewustzijn dat zich niet in de lu-
ren laat leggen door de aardse zinsbegoochelingen en pathologische invloeden, moest 
wat hem betreft naar het rijk der fabelen worden verwezen. 

Het is echter een misvatting om hieruit te concluderen dat Hermans verzandde 
in een nihilistisch privéspel met persoonlijke mythologieën, en niet in staat was een 
maatschappelijk engagement in de praktijk te brengen. Hermans kwam wel degelijk 
tot een cultuur- en maatschappijkritiek voor een meer vrij en zelfs meer vredig be-
staan, alleen richtte deze kritiek zich niet op het bewuste, maar, net zoals Lacan, vooral 
op het psychologisch onbewuste en fantasmatische. Het is een psychokritiek. Boven-
dien was Hermans er ook niet op uit de heilzame waarheid te verkondigen, maar wees 
hij op de noodzaak van het mythische spel waarin die waarheid steeds een verlangen 
en dus een vraag blijft. Het meest expliciet formuleerde Hermans deze spelfilosofie in 
het poëticale essay ‘Antipathieke romanpersonages’ uit 1960 (zie vanaf paragraaf 3.11). 

39  Lacan 1986, 133. Engelse vertaling: Lacan 1997, 112. 
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Hierin beschreef hij de mens als een ‘wild jungledier’. Dat is echter geen darwiniaans 
roofdier dat zich instinctief tot de omgeving verhoudt, maar eerder een polymorf per-
vers lustwezen zonder voorgeprogrammeerde zijnsorde en dus aangewezen op ‘een 
lint of een stroom’ van voorstellingen.40 Het kan slechts leven in een symbolisch spel 
van ‘doelbewuste reclame, pers, tv en radio, permanent door alles wat wij ondergaan, 
alles wat wij sinds onze geboorte en misschien daarvoor al hebben ervaren’.41 

Dat we nooit bij ons doel aankomen en slechts op dat spel zijn aangewezen, is tra-
gisch, maar onvermijdelijk. Hermans’ kritiek richt zich dan ook niet op het artificiële spel, 
maar op iedereen die voorgeeft aan het spel te ontkomen. De kritiek op wat we met Lacan 
de imaginaire spelhouding konden noemen, loopt als een rode draad door Hermans’ 
poëtica heen. Hermans bekritiseert een keur aan ‘genieters’ (waaronder idealisten, mis-
dadigers en avantgardistische kunstenaars, politici en journalisten) die hun ‘maatschap-
pelijke mythen’ (ofwel meesterbetekenaars) voor een gesloten en dus zaligmakende 
werkelijkheid nemen (zie paragraaf 3.12). Ook volgens Hermans moet deze looche-
ning van het spelkarakter, en dus de miskenning van het verlangen, leiden tot allerlei 
disfunctionaliteiten in het spel, variërend van waanzin tot geweld. 

Het blijft echter niet bij het naar beneden halen van de gevestigde mythen, want 
Hermans gaat ook op zoek naar alternatieven die tegen-‘spel’ kunnen bieden. Het 
brengt hem eveneens bij de verschillende vormen van sublimatie. De manier waarop 
Hermans ze beoordeelt, vertoont opnieuw grote gelijkenis met de Lacaniaanse filoso-
fie. Ook volgens Hermans voeden de religie en de natuurwetenschap te zeer de illusie 
dat een voltooide realiteit tot de mogelijkheden behoort, zoals dat ook geldt voor de 
realistische en naturalistische literatuur. Hermans opteert daarom voor de modernisti-
sche poëtica van de ‘persoonlijke mythologie’ (paragraaf 3.13). De vraag hierbij is na-
tuurlijk: staat deze notie voor de imaginaire privéfantasie waarmee de egocentrische 
kunstenaar zichzelf buitenspel plaatst en suggereert onafhankelijk van de symbolische 
spelorde te kunnen bestaan? In dat geval zou de kritiek van critici als Vaessens en Ou-
denampsen terecht zijn. Of staat de persoonlijke mythologie voor ieders persoonlijke 
invulling aan de fantasmatische scène van de gemeenschappelijke onderworpenheid 
aan het spel? Dat laatste lijkt mij het geval. Hermans’ persoonlijke mythologie ver-
beeldt de pijnlijke ‘aanvaarding’ van het mythische ‘orakel’ dat geen antwoord biedt, 
maar slechts meer vragen oproept. 

Hoe nietig die spelwaarheid ook is, niettemin acht ook Hermans het profijtelijk om 
haar op te rakelen. Dit doet hij steeds door zijn versie van de cultuurheld (het ‘anti-
pathieke romanpersonage’) in een baan te brengen rond een ‘lokaas’ dat hem loszingt 
van de gevestigde meesterbetekenaars. Dat betekent echter niet dat we buitenspel ko-
men te staan. Eerder brengt het ons in de fantasmatische positie aan de rand van het 

40  vw 11, 148.
41  vw 11, 145.
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spel. Die vrij zwevende voorstelling doet iets oplichten van de onbepaalde schemer-
zone waar ons polymorf perverse verlangen zich uiteindelijk altijd nog naar richt. Het 
laat zien dat we ons wezen altijd blijven zoeken waar we niet zijn, in een oneindig 
spel. En die ervaring opent de ‘bewegingsruimte’ om de meesterbetekenaars waarmee 
we ons gevaarlijk hebben vereenzelvigd, los te wrikken, en ‘een nieuw bestaan’ op te 
bouwen ‘in een nieuwe omgeving’.42 Let wel, het gaat dus nooit om het verbeelden van een 
autonome vrijplaats die daadwerkelijk te koloniseren valt, maar slechts om een blik op een niet 
te koloniseren plaats: een speelruimte. Dit is een bijzondere en onbegaanbare buitenplaats, 
die de ongegrondheid van het spel toont als de non-plaats waar ons verlangen zich op 
richt. Zoals Hermans in navolging van Wittgenstein zegt: deze mystieke plaats toont 
de openheid in het systeem die de voorwaarde vormt voor kritiek en protest. Zij biedt 
de kans gefixeerde taalspelen in te wisselen voor ‘nieuwe taalspelen’ zodat het symbo-
lische spel gaande blijft.43 Het is dan ook niet vreemd dat veel publieke intellectuelen 
ons mee proberen te nemen naar de ‘grens’ van de symbolische orde, om te laten zien 
dat de symbolische orde geen gesloten orde is, maar drijft op een chaos die maakt dat 
het ook allemaal anders kan (zie paragraaf 3.11). 

Via zijn verhalen en romans liet Hermans zijn spelkritiek interveniëren in de be-
langrijkste taalspelen waarmee de moderne mens zijn wereld ordent, namelijk die van 
politiek (hoofdstuk vier en vijf) en de natuurwetenschap en technologie (hoofdstuk 
zes). Daarmee manifesteerde hij zich als ideologiecriticus en wetenschapscriticus. De 
lezer is steeds de getuige van eenzelfde literaire strategie. De (impliciete) auteur cre-
eert een speelveld waarin hij zijn antiheld eerst vergeefs laat proberen ‘buitenspel te 
staan’, om hem uiteindelijk ertoe te manen aan het spel deel te nemen. Daarbij roept 
hij vaak de hulp in van een gedramatiseerde auteursfiguur (de ik-figuur uit ‘Preambu-
le’ en ‘Achter borden verboden toegang’) of een motief (fotografie) om de ‘wending 
naar het ludieke’ (Lacan) te voltrekken.

In het vierde hoofdstuk kwam de onderlinge dynamiek aan bod die speelt tus-
sen het essayistische verhaal ‘Preambule’ en de korte verhalen ‘Het behouden huis’ en 
‘Glas’, die alle drie deel uitmaken van de verhalenbundel Paranoia (1953). De waanzin-
nigen in deze verhalen gaven eerdere interpreten aanleiding om Hermans’ verhaalwe-
reld te reduceren tot een uiting van epistemologisch en ethisch nihilisme.44 Ik spreek 
liever van een spelkritiek dat inzicht verschaft in onze psychische verbeeldingswereld 
en daarbij zelfs een ethiek overdraagt. De gedramatiseerde auteur uit ‘Preambule’ leert 
dat de mens met geen enkele identiteit genoegen neemt, laat staan met het niets. Daar-
om – dat is zijn categorische imperatief – zullen we moeten spelen rondom het on-
grijpbare raadsel waardoor het dodelijke Reële wordt afgeschermd. Deze ethische les 

42  vw 11, 129 en 141.
43  vw 11, 222-223.
44  Raat 1986 en Raat 2010.
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krijgen de antihelden uit ‘Het behouden huis’ en ‘Glas’ hardhandig geleerd. De  reële 
chaos waarmee de schrijver hen opzadelt, zorgt ervoor dat het symbolische raamwerk 
waarin ze imaginair betekenis dachten te vinden, gaat rammelen. Het doet hen aan-
vankelijk alleen maar krampachtiger vastklampen aan de ideologie waaraan ze zich 
spiegelen om de chaos op te heffen. Dit met allerlei paranoïde wanen en geweldda-
digheden tot gevolg. De rust keert pas terug wanneer ze tot de erkenning komen dat 
ook hun ideologie geen reële grond kent, maar bij elkaar wordt gehouden door niets 
anders dan een vrij zwevende voorstelling, een symbolisch spelelement dat de chaos 
niet overmeestert, maar op een afstand houdt in een spel met voorstellingen. 

Dezelfde modernistische ideologiekritiek zien we terugkeren in hoofdstuk vijf. 
Centraal daarin staat de beroemde roman Ik heb altijd gelijk (1951). Het antipathieke 
romanpersonage dat hierin de hoofdrol vertolkt, is Lodewijk Stegman, die terugkeert 
uit de chaos van Nederlands-Indië. De dekolonisatie speelt bij hem vooral op mentaal 
vlak en leidt ertoe dat hij zich dissocieert van de spelgemeenschap waarin hij opgroei-
de. De Nederlandse symbolische orde spiegelt hem daarom zijn eigen ware gezicht: hij 
ervaart alles plotseling als onwerkelijk. Omdat hij zich hiermee buitenspel plaatst, ma-
noeuvreert hij zichzelf op de onmogelijke plaats van het sublieme ‘gelijk’. Hij wordt dan 
ook al snel gezien als de ideale volksmenner voor een radicale politieke partij die het 
opgaan van de natiestaat in een Groot Europa bepleit. De perverse demagogie en het 
anarchisme dat hieraan ontspruit, werd door critici veroordeeld als een uiting van een 
gevaarlijk nihilisme. En dat Lodewijk zich uiteindelijk alsnog neerlegt bij de Neder-
landse koopmansgeest, werd vervolgens begrepen als pure hypocrisie. We mogen echter 
het dubbelspel dat de impliciete auteur met Lodewijk speelt, niet uit het oog verliezen. 

Het verhaal van Lodewijks Werdegang kan beter worden beschouwd als een gelaag-
de subject- en maatschappijkritiek, die de wisselwerking beschrijft tussen het niveau 
van de individuele psychologie enerzijds en de collectieve ideologie van de jaren ’50 
anderzijds. Eenmaal buitenspel geplaatst, spiegelt Lodewijk zich aan de generaal die 
hij wenst te zijn, en waant hij zich op de wetteloze, reële vrijplaats die hem het mo-
nopolie biedt op het totale, want reële gelijk. Maar de roman maakt meteen duidelijk 
dat het onmogelijk is die plaats blijvend te koloniseren. Als ieder ander blijft Lodewijk 
namelijk geplaagd worden door tekort, en hij kan dit tekort maar tijdelijk ontkennen 
door z’n vriendin Gertie aan zijn imaginaire spel te onderwerpen, zoals hij ook de po-
tentiële leden van z’n revolutionaire politieke partij aan zijn leiderschap onderwerpt. 
Deze imaginaire claim op het reële gelijk is echter gedoemd uit te draaien op een mis-
lukking. Gertie blijkt niet in staat hem te verlossen van het fantasma van z’n verloren 
zuster Debora, dat zijn persoonlijke mythologie van het verlies van het Reële behelst. 
En ook zijn ideologische programma blijkt slechts een uitvergroting van de heersende 
idealen van ‘eenheid’ en ‘consensus’. Hij blijft geïntimideerd worden door het bordje 
‘Verboden toegang’ dat zegt dat die buitenplaats voorbij het spel gelegen is, de plaats 
die de dood van het subject betekent en dus alleen toegankelijk is voor een dode als 
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Debora. Het doet hem uiteindelijk accepteren dat het gelijk hem steeds ontglipt en dat 
er weinig anders op zit dan zich opnieuw aan te sluiten bij de spelgemeenschap. Hier-
mee lijkt hij zich weliswaar hypocriet neer te leggen bij het kleinburgerlijke ideaal van 
het geld dat volgens hem centraal staat in het calvinistische Nederland van koopman-
nen en dominees. Maar in wezen voegt hij zich nu in het spel zonder te denken dat 
het spel hem doet samenvallen met het Reële. Dat kan evengoed worden uitgelegd als 
het aannemen van een meer democratische, symbolische spelhouding, met een onder-
liggende ethiek die veronderstelt dat het reële gelijk nooit door een subject kan wor-
den geclaimd, maar in een democratie altijd ‘op het spel staat’. 

Enkel het vrije spel van de verbeelding kan en mag deze reële plaats tonen als de on-
bereikbare plaats die ze is, zo luidt de spelethiek die spreekt vanuit Ik heb altijd gelijk, en 
die ook doorklinkt in Hermans’ engagement met de historische figuren als Christiaan 
Lindemans (‘King Kong’) en Weinreb (zie het excurs van het vijfde hoofdstuk). In deze 
politieke verhalen en polemieken liet Hermans zien dat men na de oorlog probeerde 
om tot een reëel ‘gelijk’ te komen dat alle chaos definitief ongedaan maakte, met als 
keerzijde dat hiermee ook het open spelkarakter van de samenleving teniet werd ge-
daan, en de democratie de totalitaire trekken kreeg van een schijndemocratie. De reële 
speelruimte kan alleen worden getoond, verbeeld, en mag op die manier inspireren om 
de wet te bediscussieren en alternatieven voor te stellen. Geen enkel subject mag zich 
echter die vrijplaats toe-eigenen om vandaaruit anderen de wet te stellen, ook de kun-
stenaar niet. Die moet zich juist solidair tonen met de bedrogenen en tekortschietenden, 
die niet in de waan verkeren dat ze de plaats van de zekerheid kunnen koloniseren, zo-
als Hermans bevestigde in een interview: ‘Ja, de weerloze mens fascineert. Aan de niet-
weerlozen heb ik een hekel, vooral wanneer ze zich gepantserd hebben met leugens.’45 

En voor de wetenschapper geldt iets vergelijkbaars (hoofdstuk zes). Ook dat taalspel 
functioneert slechts naar behoren als een sublimatievorm wanneer de spelregel in acht 
wordt gehouden dat het Ding an Sich de onbereikbare pool binnen dat spel blijft en 
de wetenschap nooit ophoudt een spel te zijn. Zodra een wetenschapper als Alfred Is-
sendorf uit Nooit meer slapen (1966) zich spiegelt aan wat hij voor z’n sublieme object 
houdt en een gesloten totaliteit claimt, raken de feiten zoek, en neemt de paranoia het 
over. Het bracht Hermans niet alleen tot een wetenschapskritiek, hij liet in die roman 
ook nog iets anders zien. Hij bracht het vrij zwevende, esthetische spelelement binnen-
in in het spel van wetenschap en technologie. En ook zijn fotografie toont niet zomaar 
de realiteit, maar laat de enigmatisch reële kern zien waaromheen heel de spelgemeen-
schap moet blijven spelen. De modernist leert dat we onze reële hoofdprijs slechts vin-
den in het domein dat door niemand te koloniseren valt, hoe graag politiek en weten-
schap dat ook willen doen geloven. Daarmee is de modernist een spelbreker, maar dan 
als speler in dienst van het spel. Met zijn literatuur toonde Hermans de ernst van het spel.

45  Bos 1965, sn 79.
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of the Personal Mythology
 

In the ongoing discussion on the societal engagement of modern literature, a bad 
name was given to a specific group of modernist writers (chapter two). Among them 
is the Dutch writer that goes by the name of  Willem Frederik Hermans. The critique 
was aimed specifically at the proclaimed ‘unrealistic’ and ‘amoral’, ‘disengaged’ and ‘au-
tonomous’ poetics of the so-called exclusive modernists. Unlike writers of other mod-
ernist movements, such as the writers of the Historical Avant-garde, the prototypical 
‘exclusive modernist’ (one can think of writers such as Kafka, Joyce, Woolf and Mann) 
hesitates to occupy the ‘moral high ground’ in order to act like a diagnostician of a 
universal reality of man and society, and refuses to take a stance in societal and ethi-
cal debates. 

Arguably the most important reason for this can be found in the exclusive modern-
ist’s affirmation of the ‘subjective turn’ instigated in Western culture by for instance the 
modern philosophy of Immanuel Kant. This philosopher argued that man is caught 
up in his own subjectivity. To be critical and therefore to be free, means first of all to 
become aware of the unbridgeable gap between subject (the inner Self that can only 
render the world through images and words) and the presumed real object outside of 
human subjectivity (the outside World, or, in Kantian terminology, ‘das Ding an Sich’). 
Kant considered the void to be a necessity for human freedom and also thought that 
an unknown God still guaranteed for a hidden harmony. But after Kant, the well-
known ‘masters of suspicion’ Nietzsche (‘God is dead’), Marx and Freud radicalized 
this modern awareness of the chasm between subject and object even more profound-
ly. They agreed with Kant that man, as a subject, is a somewhat strange creature, cut 
loose from reality, but they disagreed on Kant’s proposition that man was able to find 
his freedom in this subjectivity. Instead, they argued that man’s subjectivity is uncon-
sciously mastered by forces that exceed his individual power, like internal and external 
drives, social drill and economic structures. Especially some writers who did not be-
long to a group and lived in times of geopolitical crisis and turmoil at the beginning 
of the 20th century, appeared to be susceptible to this experience of being castrated of 
the possibility to organize reality. Unlike the avant-gardists, who came up with their 
manifestos and political programs to undo the feeling of alienation and to take charge 
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again of the modern world, the exclusive modernists lacked the convincement that 
this was possible. They felt played by a world which escaped them constantly. Being 
cut-off from reality seemed to leave only one option: the freedom to create a maze-
like, enigmatic, purely aesthetic and private game of one’s own, an ‘autonomous’ hide-
out with its own laws, wherein the modern artist could think of him or herself as to 
be the autonomous player instead of a plaything of the heteronomous forces that sur-
round him. But what once was understood as self-defense against ‘the overwhelming 
threats of modernity’ (Georg Lukács), recently became a somewhat blameworthy artis-
tic strategy of fleeing into a state of ‘splendid isolation’. Literary scholars like Thomas 
Vaessens consider the modernist poetics of autonomy to be rather cowardly, unethical 
and disengaged of society. 

This book questions this seemingly inevitable antisocial image of the modernist 
writer. It does so by zooming in on the case of the literary writer Willem Frederik 
Hermans (1921-1995), author of famous novels such as The darkroom of Damocles (1958, 
English translation 2007) and Beyond sleep (1966, English translation 2006). Hermans, 
who can be thought of as a late exponent of the exclusive modernist writer type, was 
one of the most tenacious defenders of literature as a ‘personal mythology’, an auton-
omous game of only private concern, wherein the writer should be left alone com-
pletely, no matter what he makes his protagonists say of do. Critics also recognized 
this ideology of estheticism in his defense during the criminal trial that resulted from 
his novel Ik heb altijd gelijk (‘I am always right’) that was published in 1951 and stages a 
protagonist who offended Catholics by comparing them with ‘rabbits, rats, fleas, louse’, 
and so on. Hermans said the literary writer should have the absolute freedom to pres-
ent characters who deviate from the good citizen. But did this also mean that it was a 
purely private play that had nothing to do with reality whatsoever? 

I took a closer look at Hermans’ poetics of the personal mythology (chapter three) 
and came to the conclusion that his literary endeavor should be considered far from 
unethical and disengaged. Of course, Hermans always refused to make any critical 
statements about (unmediated, true) reality, and rejected those who made claims about 
reality outside the borders of human subjectivity. Nonetheless, he considered it to be 
the task of the modern writer to criticize and write about the subjective reality where 
we are declined to live in: the symbolic play, constructed by language games: consti-
tutive fictions that cover up the chaos of the real, thereby making a society possible. 
To be an engaged writer, he figured, is to be engaged with the ongoing construction 
and deconstruction of the symbolic game that we cannot escape from and is called 
society. Therefore, I argued that Hermans is not so much a nihilist who turns his back 
to the societal world, but a literary equal of philosophers such as Umberto Eco and 
Jacques Lacan, who took symbolic reality completely serious and valued the gravity 
of the game we play. They believe that man is a being of desire, lacking what it ulti-
mately wants, and therefore an incorrigible player who constantly plays with different 
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and differing symbolic constructions (beliefs, ideas, ideologies and identities) in order 
to make sense of what in the end is only ungraspable chaos. And it is only because 
these symbolic constructions (or ‘signifiers’) will never reveal the true reality but only 
summon other signifiers, that makes we can keep believing in them. Before a signi-
fier reveals its real emptiness within the game, we already found another one to grab 
onto, and are allowed to play on further. From this perspective of French structural-
ism, we can also discover the hidden ethics of a literary writer like Hermans, who at 
first glance seems to reduce reality to a free-play of ‘anything goes’. Being caught in 
the game, does actually not mean that one is free to decide whatever game he wants 
to play and is allowed to realize his own fantasy ruthlessly. Lacan would also condemn 
this kind of behavior as an ‘imaginary’ play-form. This does not mean that the subject 
fantasizes too much, but that he takes himself clandestinely to be the true ‘reality’, i.e. 
the ultimate prize of the play, what narcissistically makes him believe that he is the 
one and only true ruler that stands above the game and rules the game. This can only 
seem satisfying for a short amount of time. Soon he will discover that this ideal image 
of himself (as being real) holds no ground, and others will perceive him as an emperor 
without any clothes on. In the end he only created a fixed image of a true meaning that 
sooner or later had to show its bursts and cracks, its lack. For Lacan, there is no such 
thing as the final ‘truth’ that fulfils the subject; that gives the subject the ultimate an-
swer of what he is or should be in order to become embraced joyfully by the world 
that is experienced as chaotic. We can only keep our sanity if we accept the ‘game’ that 
needs to be played (this acceptance he calls ‘castration’). We have to accept that we are 
not the autonomous founder of the game, but are taken into a symbolic game wherein 
we can keep searching for a desired truth, without ever reaching it. This might seem 
tragic, but is rather ‘good’ actually, even in an ethical sense, because every (imaginary) 
claim on a final truth, will eventually show its lack, and if one perseveres to uphold 
this truth, this can only be done with madness and violence. 

Although Hermans was often perceived as a great anarchist, a very similar game- 
theory can be found in his literary works of fiction. Protagonists who disavow the so-
cio-symbolic game and pretend that they are ‘outside’ the symbolic order, soon devel-
op perverse and paranoid delusions and begin to behave violently, not knowing that 
this behavior is untenable and that they are about to lose in the end of the story. Her-
mans showed this psychological and social mechanism to be present in the game of 
warfare in the short stories ‘Het behouden huis’ and ‘Glas’ (‘The House of Refuge’ and 
‘Glass’ in chapter four), the game of politics (Ik heb altijd gelijk in chapter five) and also 
the game of science and objective photography (Nooit meer slapen in chapter six). If one 
takes into account that all these stories and novels show an intertextual relationship 
with specific essays of Hermans that could be linked with the (implied) author instead 
of the protagonist, we can clearly see a contrast between the author on the one hand 
and the protagonist on the other. The typical character desires to be outside of the 
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game and pretends to grasp the real ‘Thing in itself ’, but the author knows that this is 
impossible and that there is only chaos and violence to be found outside the symbol-
ic. The ‘Thing’ needs to remain the sublime object of desire instead of a fulfilled wish, 
he seems to agree with Freud and Lacan.

On that account he critically took side against this imaginary procedure and pulled 
his characters back into the symbolic game of society in which the ultimate prize (the 
Real) can only be conceivable as a postponed possibility. One must add here that this 
does not mean that the modernist writer tries to make us acknowledge the societal 
conventions and social norms hold for truth by the symbolic community. These are 
only game rules, rules that are contingent and could have been and could be otherwise. 
If we would hold them for fixated and everlasting truths, we would also fall into the 
imaginary trap of a fulfilled society. Therefore, the modernist writer does not identify 
with the outside (the truth of chaos), nor with the societal inside (conventional truths), 
but with the border between inside and outside, between the language-games of the 
symbolic and nothingness of the Real. He tries to entice his protagonists with a sym-
bolic mystery that seems outside when the subject thinks he found his fulfillment in-
side, or inside when he thinks he found his enjoyment outside. The writer makes them 
play for ‘it’ again. With his riddle, his personal mythology, he stages the ‘Ding an Sich’ 
as the desired but never to be reached object of desire. Of course, this deprives them of 
their sense of omnipotence and absolute autonomy. Yet it frees them from their addic-
tion to their imaginary illusion (to be in touch with the Real) and gives them back a 
more tenable and social form of subjectivity. There is always a ‘blank space’ (like Her-
mans wrote in ‘Preambule’) which provides game-changers like artists, politicians and 
scientists the necessary space to move. Or, to be more precise, this castration means 
they have to adopt the symbolic play-form, which gives them back their democratic 
ethos (this means: knowing that no-one can occupy the place of the Real, because this 
is subject of the ongoing and ‘open’ democratic debate) and a scientific ethos (which 
means that absolute truth should never cease to be a desire, so new facts, figures and 
philosophies will have a chance to compete with conventional truths). 

The same ethical discrimination between the symbolic play-form and the imag-
inary play-form can be recognized in the literary contributions wherein Hermans 
engaged with current affairs (paragraph 5.10-5.12). In the cases of the double-agent 
Christiaan Lindemans (a.k.a. ‘King Kong’) and collaborator Friedrich Weinreb, Her-
mans transformed them from being the imaginary truth of society into a symbolic 
mystery that keeps the game going. When we see this happen, we can argue just as 
well that the exclusive modernist like Hermans, often thought of as a nihilist and an-
archist who positions himself outside society, actually is a radical defender of society, 
who opts for liberal democracy, obstructs postwar totalitarian ideologies, and opens 
up a space for change and transformation, so the always lurking chaos of the real can 
be held kept at bay.
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