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EEN ZIN ALS EEN KALASJNIKOV 
Respons bij Walter Schönau, “Thomas Bernards droom: Der Geldbriefträger“ 

 

 

Marc De Kesel 

 

 

 

Durch das Parterrefenster eines Hauses an einem um den Hals gelegten 

Strick hineingezogen und ohne Rücksicht, wie von einem, der nicht acht 

gibt, blutend und zerfetzt durch alle Zimmerdecken, Möbel, Mauern und 

Dachböden hinaufgerissen werden, bis oben auf dem Dach die leere 

Schlinge erscheint, die auch meine Reste erst beim Durchbrechen der 

Dachziegel verloren hat.
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Door het parterreraam van een huis aan een om de hals gebonden touw 

naar binnen getrokken worden en zonder consideratie, als door iemand die 

nergens acht op slaat, bloedend en gehavend door alle plafonds, meubels, 

muren en zolders te worden gehesen, tot boven op het dak de lege strop 

verschijnt, die ook mijn resten pas bij het doorbreken van de pannen heeft 

verloren.
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Nee, niet Thomas Bernard, maar Franz Kafka. En ik weet dat het gek is die 

‘droom’ (is het een droom?) naast die van Thomas Bernhard te plaatsen, maar ik 

leg hem graag zo voor aan de lezer. Je weet nooit waar onze gedeelde reflectie 

ons brengt.  

 

 

1. Liefdesbrieven … 

 

Of die kafkaiaanse frase een droom is, is niet helemaal zeker, maar toch bijna. 

Zeker is in ieder geval dat Kafka die als een kalasjnikov gefabriceerde zin 

neerschreef in zijn dagboek tijdens de nacht van 21 op 22 juli 1913. En als op 

dezelfde dagboekpagina, enkele regels daarboven te lezen staat: “Ik kan niet 

slapen. Alleen dromen, geen slaap”, is het niet gek te denken dat het hier 

inderdaad om een droom gaat.
3
 Het strookt trouwens met Walter Schönau’s 

verwijzing naar Kafka’s schrijfgewoontes: “’s nachts, in een toestand tussen 

waken en dromen”. 

                                                 
1
 Kafka, 1967, p. 222.  

2
 Kafka, 1974a, p. 215.  

3
 Kafka 1974a: 215. 
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 Gaat het in het fragment uit Kafka om een literaire droom, in de betekenis 

die Schönau daaraan geeft? Voor zover mijn lectuur reikt, citeert Kafka die 

droom nergens in een literaire tekst. Althans in geen enkel publiek literaire tekst. 

Want hij citeert die droom wel – en nagenoeg letterlijk – in een strikt privé 

literair avontuur van hem. Want dat is wel de beste typering voor zijn 

verhouding met Felice Bauer, het Berlijnse meisje waar de jonge dertiger een 

tijd mee verloofd was. Die verhouding, die al heel vroeg moeilijk liep en 

tenslotte op een fiasco uitdraaide, was voor Franz vooral een literaire apotheose 

van 800 brieven of meer (terwijl het aantal ontmoetingen van het koppel 

nagenoeg op twee handen te tellen zijn). De briefwisseling begint in november 

1912, en in november 1913, als hij in één van zijn brieven de bewuste ‘droom’ 

citeert, beleeft de relatie reeds de zoveelste crisis.  

Niet dat hij niet wil trouwen, schrijft Kafka op duizend en één manieren 

(“Huwelijksvoorbereidingen op het land”, heet het verhaal dat gedurende die 

maanden in zijn hoofd gist), maar hij kan niet. Omdat hij schrijven moet, omdat 

hij zich aan de literatuur te geven heeft en hij het “het beste meisje” van de 

wereld niet kan aandoen om haar leven aan een zonderling als hem op te 

offeren. Brieven boordevol zelfbeklag. Trots zelfbeklag weliswaar, die zijn 

verloofde de facto wandelen stuurt, maar dat niet met zoveel woorden durft te 

zeggen. Op 28 augustus 1913 stuurt hij Felice een brief die hij geschreven heeft 

met de bedoeling om die aan haar vader op te sturen. Een paar zinnen maken de 

toon meteen duidelijk:  

 

Mijn hele wezen is op literatuur gericht, aan die richting heb ik mij tot 

mijn dertigste jaar strikt gehouden, als ik er eenmaal van afwijk, leef ik 

eenvoudig niet meer. Alles wat ik ben en niet ben volgt daaruit. Ik ben 

zwijgzaam, schuw, knorrig, egoïst, hypochondrisch en feitelijk ziekelijk. 

Ik betreur in de grond niets van dit alles, het is de aardse weerschijn van 

hogere noodzaak.
4
    

 

 

2. … als afweermechanisme 

 

In zijn brief aan Felice van 2 september citeert Kafka dan het hierboven 

vermelde dagboekfragment. Op dertig augustus had hij haar nog een brief 

geschreven vol meewarige zelfbeschuldigingen, maar tegelijk gedrenkt in 

ongenaakbare vastberadenheid:  

 

Het zijn toch nauwelijks de feiten die mij hinderen, het is angst, een 

onoverwinnelijke angst, een angst om gelukkig te worden, een lust en een 

bevel mijzelf te kwellen voor een hoger doel.
5
  

                                                 
4
 Kafka, 1974b, p. 380. 

5
 Kafka 1974b: 381. 
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In de brief van 2 september is hij rustiger. Niet dat hij een uitweg ziet, verre van, 

maar hij weet het nu allemaal wat beter te plaatsen. Hier citeert hij de genoemde 

droom. Inderdaad, zo lijkt het, als een hervonden grond, een ankerpunt, een 

‘rots’:  

 

In gedachten kan ik mij verdelen, ik kan rustig en tevreden naast je staan 

en daarbij naar mijn op dit ogenblik zinloze zelfkwellerijen kijken, ik kan 

in gedachten boven ons beiden staan en bij de aanblik van het lijden dat ik 

jou, het beste meisje, aandoe, om een verfijnde marteling voor mijzelf 

vragen, dat kan ik. Laatst schreef ik de volgende wens voor mijzelf op: ‘In 

het voorbijgaan door het parterreraam van een huis aan een om de hals 

gebonden touw naar binnen getrokken te worden en zonder consideratie, 

als door iemand die nergens acht op slaat, bloedend en gehavend door alle 

plafonds, meubels, muren en zolders omhoog getrokken te worden, tot 

boven op het dak de lege strop verschijnt, die ook mijn resten pas bij het 

doorbreken van de pannen heeft verloren.
6
 

 

 

3. Orakel 

 

Wat bezielt me om jullie hier ongevraagd met de neus in Kafka’s pathologie te 

duwen, terwijl Walter Schönau het over een Ereigniss van Thomas Bernhard 

had? Wel, mijn vraag aan hem is of die droom van Kafka van dezelfde aard is 

als die van Bernhard?  

 Want bij Kafka verraadt de droom toch heel wat. Uiteraard vertaalt hij 

zijn conflict met Felice of, beter, het conflict met zichzelf dat door zijn relatie 

met Felice alleen maar acuter is geworden. Voor Kafka is Felice de thuis, het 

huwelijk en het geluk die hem te wachten staan en die hem als “in het 

voorbijgaan” hebben gegrepen en waarvan hij nu beseft dat die greep niets heel 

zal laten van wat of wie hij was en is. Huwelijkse staat en schrijverschap zijn als 

water en vuur: zowel van “hogerhand” als door zijn “onoverkomelijke angst” is 

hem dit geopenbaard. 

 Let wel, die droom schrijft hij aan Felice als een ‘wens’, maar hij 

formuleert die wel als een orakel dat zich geheel buiten hem om aan hem 

opdringt en zijn onwil om te huwen van een soort godenzegel moet voorzien . 

Zijn angst voor het komende geluk is een en al bron van pijn, dat wel, maar het 

orakel maakt het hem tegelijk mogelijk om “boven” die pijn te staan, zo blijkt 

uit zijn schrijven. Meer nog: beseffend dat zijn angst Felice martelt, is hij nu in 

staat bewust zelf om een marteling te vragen, een “verfijnde” dan nog wel. De 

droom spreekt niet enkel zijn angst uit – zijn angst voor het huwelijk dat hem 

                                                 
6
 Kafka, 1974b: 382. 
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gaat verslinden. Die droom spreekt ook zijn genot uit: verslonden en verteerd te 

worden door het huis, het enige waarin hem een leven beschoren is, het 

onmogelijke, gruwelijk veeleisende huis van de literatuur. 

 

 

4. Fantasma 

 

Het is Kafka’s manier om aan zijn liefste het ‘genot’ te vragen dat hij bij haar 

zoekt. Rijmt die ‘wens’ niet met de fantasie die de oude Freud op een gegeven 

moment bij een paar van zijn patiënten
7
 opmerkte toen het idee ‘dat een kind 

wordt geslagen’ door hun kop bleef spelen zonder dat ze daarbij extra 

emotioneel overstuur waren? Na analyse bleek het dat die patiënten fantaseerden 

over hoe hun vader andere kinderen sloeg – en dus zijn liefde voor hen 

bewaarde. Tot Freud ontdekte dat de kern van de fantasie net het 

tegenovergestelde zei: dat ‘de vader mij slaat’. 
8
 

Traumatisch, zonder twijfel, maar de analysant brengt het niet ter sprake 

zoals hij dat doet wanneer hij het over zijn symptomen heeft. Geen emotie, geen 

agitatie, geen weerstand. Alsof het feit dat ‘de vader mij slaat’ voor mij eerder 

een geruststelling is, een zekerheid, iets als een rots. Wat Freud hier fantasie 

noemt, is voor Lacan een fantasma: inderdaad een rots, een zekerheid, datgene 

waarin het verlangend lustwezen zijn grond vindt.  

Waar vindt het lustwezen zijn grond – zijn subjectum – volgens Lacan? In 

zijn verdwijnen onder de symbolische orde, onder te taal, onder de ‘betekenaars 

die het subject representeren voor andere betekenaars’.
9
 Daarom constitueert het 

lustwezen zich als het subject van het onbewuste, waarbij je subject/subjectum 

moet lezen als ‘onderstel’, als wat verondersteld wordt drager en grond te zijn, 

zonder dat reëel ooit te zijn. Het lustwezen realiseert zich als het subject/drager 

van betekenaars die niet de zijne zijn, maar die van iedereen (of, zoals Lacan het 

noemt, van de Ander)  zijn en die niet ophouden hem te representeren zonder 

hem ooit present te stellen.  

En wat is de ultieme aspiratie van zo’n libidinaal subject? Die bestaat erin 

zijn conditie reserveloos te beamen en op te gaan in het gevoel te verdwijnen 

onder datgene waardoor het gerepresenteerd wordt – wat het met andere 

woorden betekent weggeslagen te worden door de ‘vader’ (de symbolische 

orde). Dit is wat Lacan genot/jouissance noemt: niet het moment waarop het 

subject het verlangde object in bezit neemt maar, net andersom, het moment 

                                                 
7
 Waaronder zijn dochter Anna. Voor een gedetailleerdere uiteenzetting over de familiale verhoudingen achter 

‘Ein Kind wird geschlagen’, zie Jonckheere, 2003, p. 19-26.  
8
 ‘Ein Kind wird geschlagen’ (Beitrag zur Kenntnis der Entstehung sexueller Perversionen); Nederlandse 

vertaling in Freud, 2006, p. 65-89.  
9
 Zie Lacan, Séminaire IX: L’identificiation (onuitgegeven), les van 6 december 1961, waar hij die definitie van 

het subject impliceert in een definitie van de betekenaar: “Le signifiant, à l'envers du signe, n'est pas ce qui 

représente quelque chose pour quelqu'un, c'est ce qui représente précisément le sujet pour un autre 

signifiant.”  
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waarop het zich verliest, waarop het door de orde waarvan het leeft helemaal 

vermorzeld wordt en tot niets wordt herleid. Het is het moment waarin het 

lustwezen niet langer als subject of Ik hoeft te bestaan, maar helemaal 

‘genomen’ – lees: geneukt en verneukt – wordt door datgene waarvan (of 

diegene van wie) het leeft. Zoals de mystica bij momenten helemaal verdwijnt in 

de begeerde godheid en tot haar spijt moet constateren dat, alleen al omdat  ze 

dit kan zeggen, zij niet verdwenen is, maar  haar leven gereduceerd is tot een 

“sterven van niet te sterven” (Teresa van Avila).
10

  

 

 

5. Genot 

 

Waarom schrijft Kafka zo een zin als was het een kalasjnikov? Omdat hij er zelf 

door getroffen wil worden, omdat hij onder het soevereine geweld van zijn aan 

de taal ontrukte zinnen wil verdwijnen. Die pijn, dat is zijn onversneden genot, 

en dat genot wordt hem ontzegd wanneer hij zich zou laten verdwijnen in het 

huwelijksgenot – wat hij ook effectief wil, niet liever dan wil, maar niet kan, 

niet mag wegens “hogere noodzaak”. 

 Verdwijnen in de taal. Verdwijnen onder de taal. Onder de taal bedolven 

worden en  genieten van het feit er niet meer zelf te moeten zijn en enkel te 

bestaan in het weefsel van letters die jou ter sprake brengen. De taal ontdekken 

en etaleren als waarvoor de litteratuur haar doet dienen: om jou eronder te 

begraven en van daaruit te genieten van de sierlijke manier waarop jij ‘wordt 

geschreven’.  

Dit laatste is alweer een droom. Kafka gaf één van zijn verhalen “Een 

droom” als titel., en dat verhaal gaat onverkort juist daarover. Over “K.” die 

“wilde gaan wandelen”, maar na “twee stappen” (denk aan het “in het 

voorbijgaan” van daarnet) op een “kerkhof” belandt waar hij, gefascineerd door 

een werkman die “in gouden letters” een naam op een nog ongebruikt grafzerk 

wil schrijven, in die grafkuil sukkelt om tenslotte, opgezogen door de losse 

aarde, te merken dat de gouden letters op de zerk sierlijk zijn eigen naam 

schrijven.
11

  

 

 

6. Waartoe dient literatuur? 

 

Eindelijk komt mijn vraag: is het bij de droom van Thomas Bernhard ook zo? Is 

dat wat de wisselkoerier wil: verdwijnen? Verdwijnen uit zijn functie, uit het 

platteland waar hij is gevestigd? Verdwijnen om niet meer terug te keren, om 

begraven te worden? Of is het net andersom? Wil hij zich juist redden? Zich uit 

                                                 
10

 Zie het gedicht ‘Vivo sin vivir en mi’ (Ik leef zonder in mij te leven), Thérèse d’Avila (1982), Oeuvres 

complètes, traduction par M. Auclair, Paris, p. 1066.  
11

 Kafka, 1983, p. 769-771. 
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de voeten maken na gelukte diefstal? Of, sterker, zich uit de voeten maken voor 

zijn neiging, zijn wens diefstal te plegen? Is hij bang van het transgressieve 

droomland dat hem aanzuigt en wil hij terug, terug naar de stad, terug onder de 

mensen, en niet langer onder dat donkere platteland aan gene zijde van het 

menselijke, waar zijn dromen hem naartoe lokken?  

 Aan het eind van zijn rijke uiteenzetting licht Walter Schönau het 

onderscheid toe dat Bernhard maakt tussen de “ene duisternis, die je in je leven 

onmogelijk kunt beheersen” en “de andere, de tweede, de definitieve duisternis 

[…] die je zo snel mogelijk, zonder omwegen, zonder filosofische 

spitsvondigheden [zou] moeten kunnen bereiken”. Mijn vraag aan Walter 

Schönau is welke ‘duisternis’ in Bernhards droom centraal staat, de eerste of de 

tweede? Die waarvan de briefdrager wil weglopen, of die waar hij heen loopt en 

waarin hij bang is te verdwijnen?  

 Waartoe dient literatuur? Om ons te doen verdwijnen onder de taal? Als 

Euridice? Of om ons te beschermen tegen de wens te verdwijnen onder de taal? 

Als Orpheus? Ik heb de indruk dat Kafka als Euridice is. En Bernhard  als 

Orpheus.  
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