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Zoals ik het nu zie is het thema van die 
roman: zelfvernietiging, de zelfvernietiging 
van een jonge vrouw, die al sedert haar 
kinderjaren ongelukkig is. Het is een thema 
dat me opwindt, en door die opwinding krijg 
ik het gevoel dat ik op het juiste spoor zit – ik 
ruik bloed, als het ware.  

  Oek de Jong, 30 augustus 1999 

 

1. Overkomen 

 

In zekere zin weet ik allang niet meer wie ik ben, hoe ik ben – het lijken mij niet te definiëren 

zaken, oneindigheden, in feite. Het woord ‘persoonlijkheid’ zegt me helemaal niets meer: 

wat we persoonlijkheid noemen is een constructie, een afbakening van de oneindigheid.  

Steeds meer ervaar ik de vervluchtiging, de verdwarreling van alles wat vroeger vastomlijnd 

was.  

Ik is vluchtig. 

Allesoverheersend is momenteel het gevoel van de onwezenlijkheid van het leven. La vida es 

sueño. Maar dat is niet de juiste uitdrukking. Dromen zijn niet onwezenlijk. Het is het leven 

zelf dat voor mij onwezenlijk is. Alsof het zich aan mij voltrekt, alsof ik alleen maar word 

meegesleurd, alsof het niets dan een vluchtig stromen is, ikzelf incluis, vluchtig, vluchtig, 

onophoudelijk. Ondertussen schrijf ik, werk ik, voel ik mijn lichaam, kus ik een vrouw, glijden 

mijn vingers en mijn tong naar haar vochtige holtes. Maar het is niets dan stromen, zoals het 

gladde water van een rivier voorbijschiet, onophoudelijk.  

Soms is het of ik door de dingen heen zou kunnen lopen. 

 

Dit schrijft Oek de Jong op 8 september 1999 in zijn dagboek.1 Na jaren van zware depressie die op 

het verschijnen van zijn tweede roman, Cirkels in het gras, volgden, krijgt hij eindelijk weer zin in een 

groter project. Het resultaat ligt in 2002 in de boekhandel: Hokwerda’s kind. September 1999 
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betekent voor de schrijver een emotionele doorbraak.2 Een paar dagen daarvoor noteert hij hoe zich 

“elke dag een wonder voltrekt”, en doelt daarmee ondubbelzinnig op zijn schrijven. Het lukt hem. Op 

diezelfde pagina lezen we: “elke dag dat ik terugkijk op wat ik geschreven heb, denk ik: ja, zo moest 

het, het kon niet anders, en wat gek dat ik dat pas achteraf kan zien. Die schitterende opmerking van 

Wittgenstein: ‘Mijn hoofd weet vaak niets van wat mijn hand schrijft.’” 3  

 En wat schrijft die geëmancipeerde hand? Hij doet het verhaal van iemand wie overkomt wat 

haar auteur op 8 september in zijn dagboek over zichzelf schijft. Want ook de hoofdfiguur van zijn 

roman, Lin Hokwerda, weet  niet echt wie zij is. Zij voelt zich niet gevangen door een persoonlijkheid, 

verdwarrelt  in “alles wat vroeger vast omlijnd was”, voelt het onwezenlijke van het leven en beleeft 

het als het enig wezenlijke, als een droom die de stof blijkt waaruit het leven is geweven – een 

droom, een “sueño” die haar meesleurt, die zich aan haar voltrekt, zonder dat zij – haar Ik, haar 

“hoofd” – er enige vat op heeft.  

Eigenaardig is echter dat wat voor de schrijver een pure vreugde is, voor diegene die hij 

beschrijft, Horwerda’s kind, een regelrechte tragedie is.  

 De roman volgt een jonge vrouw die door het leven wordt meegesleurd en er zich tenslotte 

zo in verliest dat ze er helemaal buiten valt. Niets van wat haar maakt tot wat ze is, is haar eigen 

keuze, alles heeft zich aan haar voltrokken. Je bent “een onnozel jong ding”, daagt een tot in het 

vrouwentoilet doorgedrongen man haar uit, en onwillekeurig zal ze er de hele roman lang alles aan 

doen opdat die onverlaat haar leven blijft bepalen. Henri blijkt algauw een onleefbare partner te zijn, 

wat haar evenwel niet belet zich (precies daarom?) aan hem te gaan binden. En zelfs wanneer ze zich 

aan dat onleefbaar geleefde leven onttrekt en bij hem weggaat, zal ook Jelmer – haar nieuwe, nu 

leefbare man – haar overkomen. Hij is de man “die voor haar was uitgezocht”, laat ze zich te pas en 

te onpas ontvallen.4 Om zich tegen dat laatste te verzetten, zal ze Jelmer al snel bedriegen, zij het 

met de man die haar al eerder ‘overkwam’, Henri. En als Jelmer haar na de ontdekking van haar 

ontrouw aan de deur zet, staat ze meteen toe dat Henri opnieuw voor haar kiest. En zelfs wanneer ze 

zich dit keer definitief van die onmogelijke man ontdoet en hem eigenhandig doodsteekt, betreft het 

een moord die haar overkomt. Net zoals de internering in de gevangenis haar overkomt.   

 Zoals Lin alles is overkomen, is ook het schrijven de schrijver overkomen. Zoiets lijkt tot hem 

door te dringen in die notities van 8 september. Laat zich hier iets voelen van waarom de schrijver 

iemand als Lin verzint? Lin laat zich leven, ontbeert een Ik, weet nooit echt goed wie ze is of wat ze 

aan zichzelf heeft, en loopt regelrecht haar ondergang tegemoet. Omhelst de schrijver die ondergang 

omdat die hem, anders dan in het echte leven, in zijn fictie juist aan het werken zet? Het zelfverlies 

doet hem schrijven en geeft hem een kracht als zou hij “door de dingen heen kunnen lopen”. En dat 
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geeft hem op zijn beurt toegang tot het zichzelf verliezend personage dat zijn van zijn hoofd bevrijde 

hand aan het fantaseren is.  

 

2. Ding 

  

De schrijver fantaseert zich een meisje, een aantrekkelijke jonge vrouw. Bij Henri wordt dat “een 

onnozel jong ding” – de eerste woorden waarmee hij zich even ongevraagd als onbeleefd tot haar 

wendt.5 Lin is gekwetst en gecharmeerd tegelijk. Als ze ingaat op Henri’s avances blijkt de kwetsuur 

allesbehalve eenmalig: hoe oprecht hij ook van haar houdt, hij slaat haar, is haar geregeld ontrouw 

en kan het niet laten haar steeds weer op nieuwe manieren te kwetsen. Zij raakt er nooit gewend 

aan, zo erg zelfs dat zij aan het eind die verzamelde kwetsuren met het mes der wraak bij hem 

binnendrijft: onwillekeurig, haast onbewust, maar niet minder effectief.  

 Lin is een ding, een lekker stuk, een brok schoonheid die mannen iets doet. Haar drama is dat 

ze ook leeft vanuit die aantrekkelijkheid, vanuit het feit dat ze anderen raakt, dat ze het voorwerp is 

van hun esthetisch, sociaal en erotisch genot. Zij mag dan lijden onder een gebrek aan Ik en zich 

verloren weten in de flux aan genietingen en ellendes die haar overkomen, toch is zij ‘iemand’ omdat 

anderen dat in haar zien, haar mooi vinden, op dat lekkere ‘ding’ hun zinnen zetten. Zij ontbeert het 

vermogen zich vanuit een sterke subjectpositie tot anderen te verhouden, maar zij verhoudt zich 

daarom des te duidelijker vanuit een objectpositie. Zij is het object van verlangen, en de zoektocht 

die ze in de roman onwillekeurig of onbewust onderneemt, is een zoektocht naar haarzelf, naar dat 

‘zelf’ dat haar in staat stelt subject te zijn, dit wil zeggen: drager en agens, uitgangspunt van het leven 

dat haar maakt tot wat ze is.  

 De titel van de roman is in die zin raak gekozen. Hokwerda’s kind: Lin is het kind van, de 

vrouw van, de minnares van, de moordenares van.6 Het is de ander die haar bepaalt, niet zijzelf. En 

als die ander agressie voelt jegens haar, is het altijd ook precies daarom. Zelfs de zachtste onder haar 

minnaars, Jelmer, geeft daar ongewild blijk van. Op visite bij zijn ouders, net na een bezoek aan haar 

vader, voelt hij het eerst echt hoe zij zich van hem verwijdert. Het idee dat hij over haar plots voor 

zich heeft, is vernietigend:  

 

Na Hokwerda was die trainer gekomen, die haar tien jaar in zijn macht had gehad. Toen 

Marcus, een intelligente jongen, maar aan de drugs […]. Ten slotte een of andere schimmige 

figuur, een stuk ouder dan zij, lasser op een boordeiland die haar sloeg en bedroog. Dit was 

haar carrière in de liefde. Ze kwam met extreme types in aanraking, halve misdadigers, als je 

haar geloven moest. Maar het was haar allemaal overkómen, het was haar aangedaan.7  
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Jelmer bedenkt dit tijdens het winterfamiliefeest bij zijn ouders, toen het gezelschap zich had 

verplaatst naar de bevroren vijver in de tuin. De nuchtere jurist mag dan moreel verontwaardigd zijn, 

enkele ogenblikken later, samen baantjes schaatsend op het ijs, is hij het die bezwijkt voor wat hém 

“overkomt”.  

 ‘Ik wil zo graag met je vrijen’, zei ze.  

 ‘Het huis zit vol mensen.’ 

Maar een door wanhoop opgestuwde geilheid had al bezit van hem genomen, de meest 

onontkoombare die er is. De wereld trok zich samen in haar hand op zijn rug, er was niets 

anders meer dan die hand die met kleine rukjes zijn hemd en shirt uit zijn broek sjorde. Hij 

stak zijn neus in haar haren. Even later schaatste  ze voor hem uit, in haar zachte stijl. Hij zag 

haar billen schokken bij elke afzet, dan glijden, dan weer schokken. 8  

Wat Jelmer zo-even nog met afschuw vervulde – het zich overgeven aan wat je overkomt, het louter 

leven van wat je wordt aangedaan – verlangt hij nu zelf dat hem overkomt bij zijn liefste. De wereld 

trekt “samen in haar hand op zijn rug”, en daarin wil hij verdwijnen, zijn door begeerte aangestoken 

‘zelf’ oplossen.  

 De vrijscène die volgt, hun laatste, is een fiasco. Zijn twijfels hebben het verlangen om zich te 

verliezen te zeer aangetast, en evenmin blijkt zij nog in staat dat verlies te belichamen, dit wil zeggen 

zich te positioneren vanuit het ‘ding’ waarin de ander zich kan verliezen. Niet dat zij niet wilde,  

 (m)aar het wilde niet, zoals haar vader zeggen zou. Wil het niet, famke? Nee het wil niet.9    

Vanuit dat ‘het’, vanuit de Ik-loze positie enkel en alleen het voorwerp van verlangen van de ander te 

zijn, het ‘lekker ding’, de begeerde schoonheid – vandaaruit had ze altijd geleefd. En het is op dit 

moment, juist bij de man die haar daarin het meest ‘zichzelf’ laat zijn, dat ze dit niet meer volhoudt. 

De rust die deze man haar gunt, stelt haar in staat zich van die positie bewust te worden en de moed 

te vinden zich daaruit te bevrijden: niet langer object, maar subject van verlangen te zijn. Daarom 

breekt ze met Jelmer. Maar haar poging mislukt. Al meteen in de dagen dat ze nog met Jelmer aan 

het breken is.  

‘Het is of ik overal buiten sta’, zei ze, ‘van alles gescheiden ben, niets doet er meer toe, en ik 

ben niet in staat om mezelf uit die toestand te bevrijden. Vroeger kon ik het wegdrukken, 

maar dat lukt me niet meer.10   

Lins mijmering typeert scherp de positie van waaruit zij in het leven staat. Ze staat overal buiten. 

Waarom? Omdat ze zich blijft positioneren als het object van het verlangen van anderen en er maar 

niet in slaagt subject van haar eigen verlangen te worden. Het is die positie die ze vroeger “kon […] 

wegdrukken”, en wel door haar liefde. Gereduceerd tot een ‘ding’ waarnaar anderen verlangen, 

beaamde ze die positie en ging van daaruit naar de ander te verlangen. Maar ze bleef ‘object’ en 

stond in die zin altijd ergens ‘buiten’ het leven dat aan haar gebeurde. In de loop van de roman 

wordt ze langzaam maar zeker gedwongen oog in oog te gaan staan met die positie als zodanig. 
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Bovenstaand citaat is het keerpunt in de roman. Daarna zal ze stap voor stap haast lucide 

haar ondergang tegemoet gaan – “lucide” omdat ze beseft dat in deze geen enkele luciditeit helpt. In 

een van haar laatste confrontaties met Henri’s ontrouw gaat de volgende gedachte door Lins hoofd: 

Waarom had de natuur haar naar Henri toe gedreven. Waarom had hij macht over haar 

gekregen, waarom had ze zich aan zijn macht overgeleverd? Is er iets, dacht ze, waarover 

meer gelogen wordt dan over de liefde? 11 

Het ‘buiten’ van waaruit haar liefde opereert – de ‘object-positie’ die ze ten aanzien van het 

verlangen van anderen inneemt en waaruit ze zich niet losmaken kan – laat  zich niet echt 

verhelderen of bewust vatten. Die positie blijft aan haar luciditeit weerbarstig. Ze krijgt die niet 

‘gesubjectiveerd’.  

 De schrijver, gefascineerd door het ‘buiten’ waarin zijn hoofdpersonage gevangen blijft, 

voelde bij het werken aan zijn roman al snel de neiging het drama te laten uitlopen op haar dood. Lin 

zou door haar minnaar radicaal ‘buiten’ gezet, dit wil zeggen vermoord worden. Henri zou zijn liefste 

in een van zijn vele woede-uitbarstingen doodslaan of wurgen. Al zeer vroeg in zijn dagboek doemt 

die idee bij de auteur op.12 Maar misschien toont zijn genie zich wel daar waar hij alsnog voor een 

ander einde heeft gekozen.13 Het is Lin die Henri vermoordt. Niet gepland en berekend, maar 

spontaan, ongewild, in een reflex van zelfverdediging, al doet het haar evengoed in de cel belanden.  

Het ‘buiten’ waarin de moord haar terecht doet komen, is radicaler want banaler dan de 

dood. Zelf is ze steeds vooral ‘niemand’ want enkel ‘kind-minnares-vrouw van’ geweest, maar meer 

dan door haar dood, wordt dit herbevestigd door haar moord op Henri. Na de moord heeft ze 

niemand meer om via hem haar niemand-zijn, haar buitenpositie, te ontkennen of te 

verdonkeremanen. Nu moet ze die wel assumeren. Haar dood zou haar van dat laatste hebben 

bevrijd; haar moord op Henri verplicht haar daar nu toe. En hij maakt dit ‘buiten’ van haar ook voor 

de lezer toegankelijk. De laatste hoofdstukken van de roman zijn geschreven vanuit het standpunt 

van Jelmer die zijn oude geliefde in de gevangenis gaat opzoeken. Vanuit zijn blik, meedeinend op de 

erosie van zijn aanvankelijk volstrekte onbegrip, krijgt de lezer zo de kans om zich langzaam te 

confronteren met het radicale ‘buiten’ dat Lin belichaamt.14    
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3. Schrijven 

 

Dit schrijft de schrijver, dit leest de lezer. Waarom? Om de schoonheid ervan. De schrijver laat 

vakmanschap zien, maar wil meer: hij wil kunst, schoonheid scheppen. Lukt dit, dan prijst het 

lezerspubliek hem daarom. De schoonheid betreft het boek, het artistieke product. Maar hoewel niet 

noodzakelijk, is het evenmin bijkomstig dat  het verhaal over een mooi meisje gaat, een “ding” dat 

mooi wordt bevonden en vandaaruit haar liefdes beleeft – om er tenslotte zichzelf in te verliezen. 

Zoals ook de lezer zich door de schoonheid van het boek laat inpakken om zich er al lezend in te 

verliezen.  

 Het is dit zelfverlies – dit leven overgeleverd aan een onafwendbare greep– dat de schrijver 

als een weldaad ervoer, zo bleek uit zijn dagboeknotitie van 8 september 1999. Wat als precies dit 

zelfverlies alles met schoonheid te maken heeft? Wat als het de typisch moderne conditie van de 

schoonheid – en misschien wel van kunst in het algemeen – is?  

 Het valt op hoeveel moderne romans een vrouw opvoeren die alles weg heeft van 

Hokwerda’s kind, van Lin die zich in het leven verliest en eraan ten onder gaat. Denk aan Flauberts 

Madame Bovary, Tolstojs Anna Karenina, Henry James’ Portrait of a Lady, Couperus’ Eline Vere en 

zovele andere. Het zijn romans, niet alleen maar over een vrouw maar, hoewel door een man, 

geschreven vanuit een vrouw. De auteur leeft zich dermate in in het gezichtspunt van de vrouw dat 

zelfs een objectieve, ‘realistische’ beschrijving, zoals bijvoorbeeld Flaubert geeft van Emma Bovary, 

hem doet zeggen dat hij met zijn personage samenvalt. Het was niet louter scherts toen hij zei: 

“Madame Bovary, c’est moi”.   

 Wat bezielt een schrijver om het standpunt van een vrouw in te nemen? Of, ruimer, wat 

bezielt de moderne mens om in zijn fictie als vrouw tegen de wereld aan te kijken? Dat hij dat 

uitgerekend in zijn fictie doet, kan als een hint gelden. Kijkt hij in realiteit niet vooral als ‘man’ tegen 

de wereld aan, dit wil zeggen als zelfverzekerd subject dat zich meester over de wereld weet?  

Het is geen toeval dat ‘vrouwenromans’ precies in de negentiende eeuw opgang maken en 

niet de geringste voortrekkers zijn in het ‘modern worden’ van de roman. Het is de tijd van de eerste 

vrouwenemancipatie. Vrouwen begonnen er toen ondubbelzinnig aanspraak op te maken om ook als 

volwaardige subjecten te worden aanzien, dit wil zeggen om, evenals hun vaders, broers en zonen, 

ook als volle ‘dragers’ van cultuur, politiek, economie, publiek leven, et cetera te worden beschouwd.  

 Niet dat de schrijvers per se met de suffragettes op de barricades gingen staan. Niet hun 

strijd, maar de situatie waartegen ze streden fascineerde hen. Precies dat vrouwen nog geen 

volwaardige subjecten waren, dat daartoe moest worden opgeroepen omdat het in de feiten nog 

lang niet zo was: dat bracht schrijvers ertoe om hun fictie op vrouwen los te laten. Want het was in 

die hoedanigheid dat zij haaks stonden op de nieuwe mythe van het vrije, zelfstandige subject, een 

mythe die zijn oorsprong reeds kent in de tijd van Descartes, maar pas na de Franse Revolutie, in de 

loop van de negentiende (en zelfs nog twintigste) eeuw, werd gedemocratiseerd en derhalve 

gemassificeerd.  

In het ongemakkelijke wedervaren van de vrouw klonk altijd ook de vraag door of de 

moderne mens inderdaad wel het ‘subject’ was geworden waarvoor hij zich hield, of hij met andere 



woorden effectief drager/grond van zichzelf en zijn wereld was geworden. Was hij wat het 

vrijheidsideaal hem voorhield: het zelfzekere uitgangspunt van waaruit hij tegenover de wereld kon 

gaan staan om deze met zijn pas verworven technisch kunnen alomvattend te beheersen? Dat de 

moderne mens zich naar het model van dit nieuwe subject liet definiëren, belet niet dat deze 

definitie niet meteen voor alle mensen bleek te gelden. In elk geval nog niet voor de vrouwen. Die 

waren nog vooral ‘vrouw van’ (derhalve) ‘mannelijke’ subjecten.  

Wat de schrijvers van de negentiende vrouwenromans dus interesseerde, was de vrouw in 

zoverre ze subject wilde worden, in zoverre zij er alles voor over had om dat ideaal dat zich al in hun 

mannelijke wederhelften had geïncarneerd, ook zelf te gaan belichamen. Dat de schrijvers hen daarin 

graag zagen mislukken, is maar ten dele te wijten aan de realiteit van toen waarin dit steevast het 

geval was. Dit bood hun vooral ook de kans te laten zien hoe zo’n subjectwording eraan toegaat en 

welke moeilijkheden daarbij optreden. Maar meer nog dan de moeilijkheden die iedereen de baas 

moest zien te worden, ging het de schrijver om de inherente, niet weg te werken moeilijkheden, de 

anomalieën die laten zien dat dit ideaal van subject worden slechts een ideaal en een idee is 

waarmee, net als vroeger, de realiteit zoals die is vooral wordt genegeerd.  

Is de mens een modern subject? Verhoudt hij zich tot de wereld vanuit zijn zelfverzekerde 

ego – zelfverzekerd omdat dit ego meent zichzelf tot uitgangspunt en grond te zijn? Staat de mens 

tegenover de wereld? Of staat hij vooral in de wereld om van de wereld te leven? Bestaat hij niet 

vooral in zoverre alles rondom hem hem daarin ondersteunt en maakt tot wat hij is? Ligt daarin, in 

de gegevenheid van alles en zelfs van hemzelf, niet de ware drager – het ware subjectum – van zijn 

bestaan, dat van zijn ego incluis? En is hij, eerder dan subject, niet in de eerste plaats het object, het 

voorwerp van de gift die van die gegevenheid uitgaat?  

Het is die object-positie die zich in de protagonisten van de negentiende vrouwenromans 

laat gelden. En die positie wordt pas goed zichtbaar in de manier waarop de vrouw faalt daaraan te 

ontsnappen (en een subject te worden). Dit onvermogen toont tegelijk een onmogelijkheid die 

inherent is aan het moderne subject en die dit subject alleen meester kan worden door het te 

verdonkeremanen of glashard te ontkennen. Door mee te stappen in de ‘mannelijke’ mythe van het 

moderne zelfverzekerde subject.    

 Dat de vrouw wordt opgevoerd als nog steeds, ondanks alles, kind-vrouw-minnares van (of, 

wat op het zelfde neerkomt, als ‘ding’), zegt dat de moderne mens ook juist daarin  aan iedereen 

‘gelijk’ is; dat hij, ondanks de mythe van het vrije autonome subject, leeft van anderen, van zijn 

vrouw(en), zijn kinderen, zijn vader(s), zijn moeder(s), zijn verwanten, zijn vrienden, zijn vijanden, zijn 

medemensen, zijn gemeenschap, zijn wereld. En dat hij grotendeels leeft vanuit die positie, die een 

object-positie is.  

De focus op het erotische leven – een waarmerk van de genoemde vrouwenromans – zorgt 

ervoor dat die object-positie scherp in het vizier komt. Emma Bovary wil bemind worden, net zoals 

Lin Hokwerda dat wil, en beiden slagen er niet in om weg uit die passieve positie te komen en zelf 

actief het initiatief tot hun leven en liefdes te nemen. Niet dat dit soort romanvrouwen dit laatste 

niet proberen, maar het verhaal laat keer op keer zien hoe ze daar, ondanks het beloftevolle van hun 

pogingen, uiteindelijk niet in slagen. Tenslotte verliezen ze zich in een van activiteit blakende 

mannenwereld en blijven ze in het passieve van hun liefdeshunker steken om er aan het einde 

roemloos aan ten onder te gaan.  



 De roman biedt geen zedenles die de emanciperende vrouw aanspoort om alsnog beter haar 

best te doen. Integendeel, hij toont de vrouw – juist in haar onoverwinnelijke passiviteit, in haar 

onvermogen meer te zijn dan het object van andermans verlangen – als de waarheid die door de 

mythe van het moderne  subject verdrongen wordt gehouden.  

 

4. Madame Bovary, c’est moi 

 

Als Oek de Jong op 8 september in zijn dagboek noteert dat hij “allang niet meer weet wie hij is” en 

zoiets als “persoonlijkheid” hem niets meer zegt, dan is het niet toevallig dat hij als moderne 

schrijver juist op dit moment ook het elan van het schrijven hervindt. Schrijven mag dan een zaak van 

métier en techniek zijn die aan het kunnen van de kunstenaar de hoogste eisen stelt, het wordt pas 

kunst als het dit alles al schrijvend achter zich kan laten en zich kan verliezen in een ik-loze flow.  

De antieken zouden hier van muzen hebben gewaagd. Ook voor hen ging kunst in laatste 

instantie niet terug op de zelfverzekerde vaardigheid van de kunstenaar. Die was slechts een 

medium, bezocht als hij was door de muzen die hem alles influisterden. Inspiratie had voor de 

antieken een solide herkomst die in laatste instantie terugging op de ‘muziek der sferen’. Kunst 

droeg de stevigheid van het firmament in zich. Als het hoofd niet wist wat de hand schreef (om het 

met het citaat uit Wittgenstein te zeggen), dan werd de hand door de goden, de hemelse 

harmonieën of, zoals het bij de filosofen heette, het zijn zelf geleid.  

Zelfs Immanuel Kant grijpt eind achttiende eeuw nog naar dit schema terug waar hij beweert 

dat het genie niet zelf aan de basis van zijn kunst ligt, maar dat het de Natuur is die zich dankzij zijn 

kunst op haar mooist realiseert. Deze zelfloosheid definieert precies het genie, aldus Kant.  

Het genie zoals Kant het opvatte, stond bij zijn zelfloosheid niet meteen stil, reden waarom 

het des te vlijtiger zijn kunst produceerde. Het moderne genie staat daar wel bij stil. Het is door die 

zelfloosheid gefascineerd. En hoe weldadig die zelfloosheid hem ook overkomt, het heeft geen 

muzen of hemelsferen meer om die positief neer te zetten. Hem rest enkel het falende ‘zelf’ om de 

inherente zelfloosheid te tonen die elk gepretendeerd zelf moet verdonkeremanen om zich te 

kunnen houden voor wat het is. De negentiende-eeuwse vrouwenroman, met het pijnlijke falen van 

zijn protagoniste, past in dit schema en wordt daarin bijgestaan door menig exemplaar uit de 

twintigste eeuw. Oek de Jongs Hokwerda’s kind is maar een van de vele.  

Soms gaan romans hierin nog verder. In plaats van mee te gaan met de groeiende 

zelfloosheid van hun hoofdpersonage, worden zij ook als roman zelfloos. Het worden verhalen die 

met zichzelf niet in het reine geraken, geen echt eindpunt vinden of uitlopen in wat nog nauwelijks 

roman te noemen is. Herman Brochs trilogie Die Schlafwandler wil die zelfloosheid die het zelf van de 

moderniteit kenmerkt dermate scherp stellen dat het laatste deel, Hugenau, oder die Sachlichkeit, 

voor een groot deel een theoretisch traktaat is geworden. Ook Der Mann ohne Eigenschaften van 

Robert Musil, Brochs tijdgenoot, is op een pijnlijk fiasco uitgedraaid: de roman heeft zijn eindpunt – 

en in die zin ‘zichzelf’ – nooit gevonden; Musil bleef maar steeds weer nieuwe, andere ontwerpen 

maken en wie de hele tweeduizend pagina’s lange, onafgewerkte roman wil lezen ziet zich 

naderhand gedwongen zich ook in de al even copieuze Nachlass te verliezen. Op weer een andere 



manier loopt het oeuvre van James Joyce evenzeer uit op een radicaal zelfverlies: Finnegan’s Wake 

kan zelfs de eigen taal niet gefixeerd krijgen. Je zou kunnen zeggen dat de roman hier inderdaad 

‘allang niet meer weet wie hij is’, ‘een niet te definiëren zaak lijkt’, geschreven door een Ik “dat door 

de dingen [en zelfs de talen] heen zou kunnen lopen”.  

 

Dat Ik dat door de dingen heen zou kunnen lopen, is geen Ik meer, maar het ik-loze subject van een 

schrijven dat zich herkent in wat het op datzelfde moment aan het verzinnen is: een vrouw die zich 

bij gebrek aan Ik verliest in de heerlijkheid en de ellende van het leven en er tenslotte aan ten 

ondergaat. Het schrijven houdt dit verlies vast en zet het om in een productiviteit die haaks staat op 

de technische productiviteit waar het moderne zelfzekere subject van blaakt. Het is dit subject dat in 

het schrijven verloren gaat en in dit verlies zijn ware verdrongen, ik-loze keerzijde vindt. Uitgerekend 

dit verlies wordt gesmaakt door die massa lezers die zich nochtans, eenmaal opgestaan uit de zetel 

die hen aan het boek bindt, niet minder voor zelfverzekerde, moderne subjecten houden.  

 

 


