
 

 

1 

 
 

Universiteit Gent 

Academiejaar 2006-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calamiteitenleer voor gevorderden 
 

Een postmoderne freudiaanse lezing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Jürgen Pieters                                                           Verhandeling voorgelegd aan de 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

voor het verkrijgen van de graad van  

licentiaat in de taal- en letterkunde:  

Germaanse Talen, door Sara De Smedt 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

In de eerste plaats maak ik van deze ruimte graag gebruik om mijn promotor, Prof. dr. Jürgen 

Pieters, te bedanken. Ten gepasten tijde was hij diegene die ervoor zorgde dat ik in de chaos 

van mijn associatieve hoofd niet naliet het pad van de structuur te bewandelen om mijn rode 

draad te vinden. Daarenboven dank ik hem ook zeer voor het geduld dat hij dientengevolge 

voor mij moest opbrengen en om de tijd vrij te maken om mijn hersenspinsels door te nemen, 

ook al arriveerden zij ongetwijfeld niet altijd op voor hem gepaste tijden. Bedankt voor het 

vertrouwen. 

 

Ook neem ik graag deze kans te baat om andere mensen te vermelden die dank behoeven. 

Moeke, je was en bent mijn onaflatende steun en toeverlaat. Ik had deze thesis nooit zonder 

jou kunnen schrijven, zoals zovele andere verhalen in mijn leven. Hoe onvoorwaardelijk 

liefde voor kinderen toch kan zijn. Vake, ook jij bedankt. Ik weet dat het voor jou moeilijker 

is om dit geduld aan de dag te leggen, maar op je eigen onvoorwaardelijke manier zorgde je 

ervoor dat ik „flink genoeg‟ was om dit werk te voltooien. Natuurlijk ook jij, Bertje. We zaten 

dit jaar een beetje in eenzelfde positie, maar dat versterkte alleen maar het effect van hoezeer 

we op elkaar gelijken in stresssituaties. Ook al hebben we elkaar niet veel kunnen zien, een 

half woord of een vluchtige blik was reeds voldoende om te voelen dat we elkaar begrepen of 

om elkaar op tijd halt toe te roepen. En dat was meer dan voldoende. Meter, jou dien ik ook 

zeker te bedanken. Je aanmoedigingskreten en, niet te vergeten, je Klein Duimpje, hielpen me 

vaak door de moeilijke momenten heen. Datzelfde geldt voor jou, Omeke. Ik voelde je 

meeleven en op zo‟n momenten kon ik niet anders dan op mijn tandjes bijten en me 

herpakken.      

 

Ten slotte wil ik ook nog mijn vrienden en vriendinnen bedanken. Ik weet het, jullie hebben 

mij heel lang moeten missen en niet alleen door het schrijven van deze thesis. Sorry omdat ik 

soms wat veel hooi op mijn vork neem en dat ik er daardoor misschien minder voor jullie kan 

zijn als ik zelf zou willen. In het bijzonder mag ik zeker niet nalaten Jan, Joke en Nele hier te 

vermelden. Ik putte kracht uit jullie steun en vragend en luisterend oor. Ook door jullie zette 

ik door op de momenten waarop ik dacht niet meer verder te kunnen en besefte ik eens te 

meer hoe onvoorwaardelijk ook vriendschap kan zijn. 

 

Bedankt!     
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0. Inleiding 
 

0.1. 
 

Literatuur en waanzin. Daarover zou mijn thesis gaan. Wist ik veel dat ik een (thesis)jaar later, 

als leraar-in-opleiding op weg naar mijn stageschool nota bene, te voet van het station te 

Wetteren naar het Sint-Jozefinstituut, een “Standaard Boekhandel” zou tegenkomen en dat 

mijn oog daar onmiddellijk zou vallen op een „lievige bloemetjeskaft‟?  

 

Ik ga altijd afwachtend te werk met verhalen. Uit schrik hen oneer aan te doen, wacht ik om 

één of andere reden steeds tot zij naar mij komen en dan weet ik dat ik mijn rol als verteller 

mag, en vooral kan, spelen. Dat was deze keer niet anders.  

 

Mijn gevoel leidde me tot het onderwerp „Literatuur en Waanzin‟, naar de oorzaken van deze 

gemoedstoestand en de mimetische benadering ervan door de literatuur met haar realistische 

aspiraties. Vooral het onderschatten van het maatschappelijk belang van „wat boekjes lezen, 

hoe lekker ontspannend!‟ wilde ik aanvechten.  

 

Ik specificeer dit belang van literatuur op dit punt van mijn thesis niet graag, net omdat ik niet 

wil ontkennen dat zij vele leesdoelen bevredigt. Dit gezegd zijnde, durf ik te stellen dat ik het 

vooral over de rol van literatuur als „provider‟ van sociale beeldvorming en dus intrinsiek over 

het symbolisch kapitaal van literatuur wilde hebben: hoe verlaagt literatuur de drempel tot het 

doorbreken van sociale taboes als waanzin? Hoe brengt literatuur mensen tot inzicht of doet ze 

hen van mening veranderen? Hoe vergroot literatuur de ruimdenkendheid en tolerantie? 

 

Mijn vraagstelling houdt op zich reeds in dat ik uitga van stellingen in plaats van vragen. Ik 

ben reeds overtuigd van bovenstaande waarde van literatuur, maar in mijn thesis zou ik spijtig 

genoeg het hulpwerkwoord „kunnen‟ bij deze vragen moeten inlassen om de massa te trachten 

te overtuigen: hoe kan literatuur de drempel tot het doorbreken van sociale taboes als waanzin 

verlagen? Hoe kan literatuur mensen tot inzicht brengen of hen van mening doen veranderen? 

Hoe kan literatuur de ruimdenkendheid en tolerantie vergroten? 

 

Mijn grootste vraag betrof echter: hoe kan literatuur de spiegel der waanzin omkeren naar de 

maatschappij zelf? Het is hier dat mijn zoektocht naar de oorzaken van waanzin zich vooral 

wil aanhechten: de prestatiedruk van onze postmoderne maatschappij die groter en groter 

wordt en bijgevolg meer en meer slachtoffers eist. Getuige hiervan enkel en alleen maar de 

medicalisering van de samenleving die tegenwoordig in de psychoanalyse (en haar 

medicijnen) een toevlucht vindt voor haar algeheel ongeluksgevoel. 

 

Toen ik Juffrouw Pessls boek ter hand nam en las over een 16-jarige protagonist die 

geconfronteerd wordt met de groeipijnen van een postmoderne opvoeding, over de 

merkwaardige postmoderne structuur van het boek en de ode die het brengt aan de 

verbeelding, was ik meteen verkocht. Hoe beter de massa, die maar al te graag eens aan de 

werkelijkheid ontsnapt, te bereiken en te overtuigen van de waarde van literatuur dan te 

vertrekken van een boek dat de beproevingen van een postmoderne opvoeding met een 
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moordmysterie combineert? Zeker wanneer je weet dat er nog een aantal liefdesperikelen en 

een grote dosis humor aan te pas komen. En Juffrouw Pessl móet dit geweten hebben. 

 

Deze combinatie, al dan niet beïnvloed door degelijk marketingonderzoek, is immers net de 

grote en eveneens postmoderne aantrekkingskracht van Calamiteitenleer voor gevorderden, 

een kracht waarvan ik gretig gebruik kan en zal maken in deze thesis.  

 

Ik hoopte meteen dat hier mijn grotere verhaal lag.  

En hoewel mijn plot hierdoor gaandeweg veranderde, 

kan ik dit onderhand met zekerheid en fierheid zeggen. 

 

 

0.2. 
 

Het is in het historisch proces eerder regel dan uitzondering dat ideeën verworden tot 

ideologieën, stelt Erich Fromm (Fromm 1970: 135). Louter woorden nemen dan de plaats in 

van de menselijke realiteit. Deze woorden zullen worden gemonopoliseerd door een 

bureaucratie waarvan de leden zich dan opwerpen als „dienaren van het woord‟ om met de 

glans en glorie die daarvan nog afstralen de mensen in hun ban te krijgen en macht en invloed 

te veroveren. En gewoonlijk is dan het resultaat dat de ideologie, ook al gebruikt zij dan nog 

steeds dezelfde woorden als de oorspronkelijke idee, in feite precies het tegenovergestelde 

uitdrukt. Dit is het noodlot geweest van alle grote godsdiensten en van alle belangrijke 

filosofieën; het is ook gebeurd met de gedachten en opvattingen van o.a. Marx en Freud. 

 

In hun hoedanigheid als woorden, betreft en geldt dit fenomeen echter vooral (het overleven 

van) historische teksten. Te pas en te onpas beroept men zich op haar authenticiteit. Te pas, 

wanneer zij in een nieuwe, vruchtbare con-tekst kan worden geplaatst; te onpas, indien haar 

literaire carrière van het verleden afhangt. Een dergelijk gebruik kan de verkeerde indruk 

wekken dat het beter, want veiliger, is in het verleden te vertoeven, aangezien men dan 

alleszins zeker is van de glorie, al zij het oude. En vermits zekerheid en veiligheid het 

noodzakelijke houvast vormen in gelijk welke (als van nature op macht gebaseerde) 

maatschappij, ook in zekere zin gevaarlijk voor haar verdere bestaan, dat daardoor net onzeker 

wordt. 

 

Calamiteitenleer voor gevorderden, de detectiveroman van Marisha Pessl, klaagt dit blinde 

woord-fetisjisme aan in haar overvloedig gebruik ervan. In dit coming-of-age verhaal zien we 

boekenwurm Blue van Meer de Zuilen der Westerse canon openbreken, de wijde wereld 

tegemoet, eens zij inziet dat Haar bescherming (tegen de wereld, bij recht van Haar 

symbolisch kapitaal), niet hoeft geïnterpreteerd worden als afscherming (van die wereld). De 

larve ontpopt zich tot vlinder en fladdert rustig tussen de pilaren door. Je houdt ervan of je 

houdt er niet van. (En modernisten houden er niet zo van; postmodernisten echter des te meer) 

 

Mijn „historische tekst‟ zal eveneens het woord-fetisjisme bestrijden, in mijn geval verpakt als 

de tot mythe verworden Freud. Mijn postmoderne benadering van zijn theorie zoals toegepast 

op Pessls roman en daardoor onze strijdkrachten gebundeld, maakt aldus een eind aan de 

Kunst met de grote kleine k en kiest voor het heden en daarmee, voor de vooruitgang.   
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In mijn eerste hoofdstuk zal ik deze roman voorstellen, daarbij niet toevallig (en overigens 

onvermijdelijk) vertrekkend van de receptie van haar werk én het verhaal dat er reeds aan 

voorafging. Daarna volgt een zo kort mogelijke samenvatting van haar vrij ingewikkelde 

(want verschillende lezingen vergende) plot. Vervolgens begin ik aan haar uitgebreide 

bespreking, gebaseerd op Freuds theorie omtrent het Oedipuscomplex (hoofdstuk II) en de 

oerhorde (hoofdstuk III). Gewapend met deze postmoderne symbiose keer ik daarna in 

hoofdstuk IV terug naar de bron, Literatuur, waar ik haar pragmatische belang zal voorleggen 

aan diegene die nog steeds twijfelt. Daarbij zal ik niet alleen steunen op Freuds hernieuwde 

authenticiteit die ik in hoofdstukken III en IV zal pogen op te wekken, maar bovendien ook op 

haar manifestatie als in Calamiteitenleer voor gevorderden‟s receptie en genre.  
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I. Mag ik U voorstellen? Marisha Pessl, dames en heren. 
 

Om deze dame aan U voor te stellen, begin ik gemakkelijkheidshalve met haar meest bekende, 

van augustus 2006 daterende, wapenfeit: Special Topics in Calamity Physics, bij ons beter 

bekend als Calamiteitenleer voor Gevorderden (eerste druk: september 2006). Het boek 

verscheen ondertussen al op verschillende boekenlijsten, werd bekroond met de John Sargent 

Sr. Prijs (de jaarlijkse literaire prijs voor Amerikaanse debutanten, waaraan een bedrag is 

verbonden van maar liefst 10 000 dollar) en de filmrechten zijn ook reeds verkocht aan 

Miramax Films. Of vergis ik me nu en dateert het boek al van vroeger dan augustus 2006? 

 

Uiteraard begon het schrijfproces veel vroeger, in 2001 om precies te zijn. Overdag financieel 

adviseur bij Price Waterhouse Coopers en „s nachts wegdromend van de wereld der getallen 

naar de arena van de verbeelding, bouwde Marisha stapsgewijs en minutieus aan de maquette 

van haar fantastische microwereld (met dank aan Microsoft Excel, naar eigen zeggen (Lopate 

2006)).  

Wanneer haar vriend, Nic Caiano, later op het jaar plots naar Londen werd overgeplaatst en 

suggereerde hem te vergezellen om zich in Engeland full-time aan het schrijven te wijden 

(“She‟s perhaps the most driven person, the most goal-oriented person, when it came to her 

novel, that I have ever met.” (Tisdel 2006b)), stapte Marisha moedig uit haar dubbelleven en 

volgde ze haar (schrijvers)hart. Het koppel huwde in 2003.  

Maar ik heb het hier niet over het schrijfproces. Mijn twijfel moet worden geïnterpreteerd als 

onzekerheid omtrent de datum der openbaarheid van dit boek. Aan Marisha‟s verhaal ging 

immers een heel ander verhaal vooraf, of beter, verschillende verhalen, want zo gaat dat nu 

eenmaal met mensen en verhalen; eens begonnen, krijgt men er nooit genoeg van. 

 

 

I.1. Het verhaal waarmee het allemaal begon… 
 

Wie „openbaarheid‟ hoort, denkt: „media‟. Meestal gaat het dan om twee dingen. Ofwel is er 

„iets nieuws‟ gebeurd waarop onze aandacht dient te worden gevestigd (in de meerderheid van 

de gevallen uitvergroot tot iets wereldschokkends – hoe groot of klein die wereld ook mag 



 

 

10 

zijn), ofwel is er veel geld en/of een grote marketingcampagne mee gemoeid.  

In beide gevallen zorgen de luidruchtige koppen, waarmee men aanvankelijk hoopte de 

consument te bereiken – ongeacht de kwaliteit van het nieuwtje of product, voor gewenning 

(verslaving?) aan dergelijke prikkels. In deze snelle tijden is het immers je plicht op de hoogte 

te zijn en uit tijdsgebrek ben je deze beeldvormers dan ook meer dan dankbaar. En zij 

constateerden op hun beurt volstrekt schaapachtige volgzaamheid en zagen dat het goed was. 

Dat is natuurlijk net het grote gevaar, vooral dan in de categorie „positieve beeldvorming‟, dat 

je, mits grote alertheid, het verschil tussen realiteit en door ge(we)ld vervormde representatie 

op den duur niet meer merkt. Betrouwbaarheid heeft dan plaats gemaakt voor afhankelijkheid. 

En daar wringt soms wel eens het „Testaankoop‟-schoentje. 

 

Er is echter nog een mogelijkheid: een combinatie van de eerste twee, of: er is veel geld mee 

gemoeid net omdat iets echt goed is. Maar dat is een mogelijkheid die in onze postmoderne 

maatschappij soms net iets te mooi lijkt. De ironie is immers dat hoe langer je je in zo‟n 

blinde staat van afhankelijkheid bevindt, hoe vaker je achteraf dient te constateren dat je 

bedrogen uitkomt. Uit zelfrespect zal je je dan gaan profileren als een ongelovige Thomas en 

je hoeden voor dergelijke vertellerstrucs. 

Dit was helaas het geval bij Pessls Calamiteitenleer voor gevorderden. De negatieve 

commentaar als gevolg van het wantrouwen tegenover de bombastische voorstelling (wiens 

schreeuwerige oneliners volgens de spreuk „overdaad schaadt‟ inderdaad nogal 

ongeloofwaardig overkomen, zeker wanneer het een debutante betreft) van haar debuutroman 

was de hoogsteigen groeipijn die zij mocht ondervinden in haar hernieuwde kennismaking 

met de postmoderne samenleving. Als schrijfster deze keer.  

 

I.1.1. Hello world! This is me! 

 

Pessls eerste roman is vrijwel niemand ontgaan. De eerste, allesbehalve zwakke, schakel uit 

2004 in zijn weg naar publiciteit is Susan Golomb, de eerste die Pessls kladversie mocht 

bekijken (“Ik hou niet van kritiek”, aldus Pessl (Smith 2006)) en tevens agent van Jonathan 

Franzen, een schrijver die Pessl erg bewondert. Om Juffrouw Golombs aandacht te trekken, 

stuurde Marisha haar een „pitch letter‟, een vooraf in elkaar gebokst zinnenprikkelend 

voorsmaakje van diens Calamity Physics: “It is a first novel unlike any you will read this year. 
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A funny, encyclopedic and wildly ambitious literary tale about love and loss, youth and 

yearning, treachery and terror.” (Smith 2006) 

Blijkbaar viel deze e-mail tussen alle andere op. Nadat Golomb om een nieuw slothoofdstuk 

vroeg, “a coda because it is such a shocking ending”, verkocht ze het manuscript op een 

veiling al gauw aan Carole DeSanti, een uitgever bij Viking Penguin voor de 

spreekwoordelijke 6 cijfers. Over dit voorschot  wilden noch Pessl noch DeSanti meer kwijt. 

Of toch? Op het einde van Calamiteitenleer voor gevorderden vinden we immers: 

 
„Hoe ga je je bevindingen wereldkundig maken? Schrijven we samen een boek met als titel 

Notenmix: samenzweringen en anti-Amerikaanse dissidenten in ons midden of 

Calamiteitenleer voor gevorderden? Het moet wel pakkend zijn. Of schrijf je een bestseller 

waarin alle namen zijn veranderd, met het spreekwoordelijke “gebaseerd op een waargebeurd 

verhaal” op de eerste bladzij, zodat het beter verkoopt? Dan doet straks het hele land het in 

zijn broek vanwege al die gestoorde activisten die als leraar op school werken en de geest van 

hun brave kindjes vergiftigen.‟ „Ik weet het niet.‟ „Ik heb een idee. Je schrijft het gewoon in je 

dagboek, een leuke anekdote voor je kleinkinderen als ze na je dood je bezittingen doorspitten, 

netjes opgeborgen in een antieke scheepskist. Ik zie ze al rond de eettafel zitten, op ongelovige 

toon mompelend: “Niet te geloven dat oma dat allemaal op de prille leeftijd van zestien jaar 

heeft uitgedacht.” En via dat dagboek, dat op een veiling van Christie‟s voor maar liefst een 

half miljoen dollar zal worden verkocht, zal een verhaal over doodsangst in een klein plaatsje 

van mond tot mond gaan tot het een magische realiteit heeft gekregen. (Pessl 2006: 498) 

 

Uiteraard is dit voer bij uitstek voor de gretige pers én buitenlandse uitgeverijen (zoals de 

Nederlandse Ambo Anthos die blindweg de rechten op het boek kocht met een aanlokkelijk 

voorschot „in voorveiling‟).  

Jessa Crispin verwoordt het in haar artikel met de niets aan de verbeelding overlatende titel 

“It‟s Not About Marisha Pessl‟s Looks and Money – is it?” op volgende manier:  

 
It‟s like a set-up for a joke: publishers think that information about the money spent on a book 

is going to excite the book‟s intended audience more than information on the book itself. The 

punch line is: publishers keep ending up with unprofitable books that fall by the wayside. It 

would be easy to dismiss Marisha Pessl as another one of these writers. Her bio, after all, does 

list her as a model and actress as well as a writer. Her dreamy, airy author photo pretty much 

guarantees articles in fashion magazines along with snarky reviews by people who may or may 

not have actually read the book. (Crispin 2006; mijn cursivering) 

 

Crispin leidt haar artikel in met de algemene conclusie dat dit fenomeen zich tot nu toe een 

paar keer per jaar voordoet: een aantrekkelijke, jonge schrijver die plots vanuit het niets met 

een debuutroman naar de reeds kwijlende uitgeverswereld zwaait. Deze hoeft niet zozeer 

betoverd te zijn door het boek zelf, maar is dat ook evenzeer door de gauw berekende 
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marktwaarde ervan - misschien op basis van een tot de verbeelding sprekende foto (zie I.1.2.) 

van de auteur in kwestie of door mogelijke literaire referenties (zie I.1.3.) waarvoor het 

boek/de auteur zogezegd garant staat. Wat volgt, is een boek dat per opbod wordt verkocht 

voor een belachelijk groot voorschot en voor je het weet wordt het verhaal rond het boek 

groter dan het eigenlijke boek zelf. 

 

Om haar artikel wat meer inhoud te geven, ging Crispin op verder onderzoek uit en 

contacteerde daartoe Laura Tisdel, publiciteitsagent bij Viking Penguin. Uitgangspunt was de 

vraag hoe een journalist een dergelijk boek benadert. Tisdel drong er onmiddellijk op aan dat 

het geld niet het minste verschil uitmaakt. Als argument hiervoor deelde ze mee dat ze hiervan 

als publiciteitsagent niet eens op de hoogte is. 

 

The linchpin here is that publicity people (besides the director, of course) are generally kept 

out of the loop – we aren‟t directly told how much we paid for a book, we don‟t have access to 

SAP accounts to see how many books are sold. […] What matters most is the particular 

publicist‟s enthusiasm for the particular book. I work hard on this book because I love it and 

[because] I love Marisha. (Crispin 2006) 

 

Even later nuanceert ze dit eerste antwoord toch enigszins wanneer Crispin wantrouwig stelt 

dat het toch niet mogelijk is dat het geld en het uiterlijk van de auteur in kwestie niets te 

maken hebben met de promotiecampagne van een boek:  

 
We know if something is a „big deal‟. We have clear ideas of what the expectations for a book 

are and how much time and effort we are to spend on it, but all of that is made easier to handle 

because most of us genuinely like our books and our authors. I know that there was quite a 

bidding war for Marisha‟s book – but that made sense to me because (on the marketing side) 

she is young and gorgeous, and the book is a detailed thriller with an engaging narrator and an 

unexpectedly sinister twist. (Crispin 2006) 
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I.1.2. Don‟t hate me because I‟m beautiful. De beruchte foto. Is this still a man‟s world? 

 

 

 

Bovenstaande foto, genomen door Chester Higgins Jr. voor The New York Times werd 

onmiddellijk na de persvoorstelling van Calamiteitenleer gepubliceerd op de voorpagina van 

de NYT Book Review (13 augustus 2006). Uiteraard was deze, voorpaginagewijs, vergezeld 

van een enthousiaste recensie over het boek zelf. Het artikel begon echter met een uitvoerig 

relaas over de aantrekkelijkheid van onze schrijfster, een vaststelling die ook Leonard Lopate 

van “The Lopate Show” op WNYC niet was ontgaan. Tijdens zijn radio-interview peilt hij dan 

ook naar Pessls mening over deze misplaatste focus: 

 
Were you thrilled by that review in the Times or is it slightly horrifying? 

- I don‟t … Of course I want my book to be what people react to, not so much myself as an 

author. It‟s just the nature of being a writer: you are behind the scenes. So of course I want 

people to focus on the book and not anything to do with me really. (Lopate 2006) 

 

Bij Viking Penguin dekten ze zich al gauw in. Op 21 augustus, amper 8 dagen na de bewuste 

recensie, verschijnt het veelzeggende artikel “With Marisha Pessl, You Can‟t Judge a Book by 

the Photo on the Cover”, geschreven door Dinitia Smith, met de volgende interessante 

inleiding:  

 
When Carole DeSanti, an editor at Viking Penguin, sent out galleys of Marisha Pessl‟s first 

novel, Special Topics in Calamity Physics, an intellectual mystery set in a North Carolina 

private school, she didn‟t include a photograph of her good-looking [meanwhile] 28-year-old 

author. „It would be so easy to tart up the marketing,‟ Ms. DeSanti said. „We were really 

enthusiastic about the writing.‟ (Smith 2006) 
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Ok, we begrijpen het. Marisha‟s „toegankelijke‟ uiterlijk heeft niets met het „toegankelijke‟ 

voorschot of de „toegankelijke‟ marktwaarde, kortom met marktonderzoek te maken. Maar we 

leven nu eenmaal wel in een door beeldvorming beïnvloede en zelfs bepaalde maatschappij, 

waarvan het inwendige hart draait op geld dat door de verschillende aders heen gepompt 

wordt (en de gemiddelde hartslagfrequentie van een mens gedurende zijn hele leven is reeds 

70 slagen per minuut). Hoewel Juffrouw DeSanti hier alle verantwoordelijkheid inzake 

positieve beeldvorming wegwuift, moet ze toch alleszins van dit pragmatische weetje op de 

hoogte zijn. 

 

Wel maak ik nog graag de kanttekening dat Pessls foto wel degelijk aanwezig is op de website 

van het boek en door de toevoeging van haar als „friend‟ onderhand ook op diverse MySpace- 

profielen ronddoolt (zie I.1.6.). Een beslissing van de kant van de makers van de website, 

Freedom Interactive Design, of van Viking Penguin (of van Marisha zelve?)?  

Hier kan men echter altijd terugvallen op het excuus dat er bij (kunst)werken en MySpaces nu 

eenmaal protocolgewijs een gezicht hoort.  

 

Hoe het ook zij, het doet Pessls carrière geen kwaad, integendeel. Gelukkig beschikt ze over 

een gezonde dosis relativiteitszin. Die was alleszins af te leiden uit (de intonatie van) haar 

mening omtrent het feit dat mannelijke aantrekkelijke schrijvers nooit op hun uiterlijk worden 

afgerekend (in tegenstelling tot hun vrouwelijke collega‟s):  

 
It‟s interesting. I absolutely agree there is that sexist nature to it or a desire to minimize 

something that you obviously are very serious about and put a lot of work into. And of course 

people want, I think, to think of some sort of reason as to why something is a success. And, 

knowing that what‟s to admit, that‟s it‟s sometimes simply hard work and there is no gimmick 

or short cut [, that‟s hard for them to understand apparently]. (Lopate 2006) 

 

Marisha‟s bovenstaande citaat indachtig, dien ik, uit respect voor de respectievelijk derde 

mogelijkheid (cf. infra: 7) en in de rebelse hoop enkele ongelovige Thomassen in hun 

extremisme enigszins te bekeren, op dit moment van mijn thesis wel rekening te houden met 

Carole DeSanti‟s oprechte eerlijkheid. Een voorzorg die mezelf toelaat nuchter tegenover het 

boek te staan en die later meer dan gegrond zal blijken. En zelfs al sta je er niet nuchter 

tegenover, dan zal het boek zelf wel voor de aangenaam verrassende ontnuchtering zorgen.  

Dat is althans de algemene conclusie die je mag trekken uit de verschillende meningen, 
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waaronder zelfs die van de wantrouwige Jessa Crispin, die haar eerder geciteerde recensie op 

volgende manier nuanceert:  

 
The difference in this case, however, is that, despite a rocky start, her novel Special Topics in 

Calamity Physics is really quite good. It remains to be seen whether the early comparisons to 

wunderkinds Dave Eggers and Donna Tartt will hurt or help her career. (Crispin 2006) 

 

Maar hoe zit het nu met die literaire referenties die Pessls hoofd lijken te omzwermen? 

 

I.1.3. De literaire referenties 

 

Ricco van Nierop (2006) uit mijns inziens terecht zijn voorbehoud jegens de Amerikaanse 

pers. Volgens hem strooien ze daar al te gemakkelijk met vergelijkingen, zeker wanneer de 

auteur de droom van de contemporaine uitgever belichaamt, voegt Anne Jongeling van Nu 

eraan toe:  

 
Ze [Pessl] is 27 jaar jong, erg aantrekkelijk, van onberispelijke komaf en heeft opmerkelijke 

literaire talenten. Het soort schrijver op wie New Yorkse publicisten verzot zijn, omdat ze het 

erg goed doen op feestjes ten bate van de promotie van Het Boek. (Jongeling 2006) 

 

In het geval van Pessl zijn die vergelijkingen immers niet geheel te wijten aan de 

Amerikaanse pers. Reeds op de cover van Calamiteitenleer vinden we volgende lokroep:  

 
In Calamiteitenleer voor gevorderden combineert Pessl de spanning van Hitchcock met de 

literaire kwaliteiten van Donna Tartt. Ze doet dat met een intelligentie en spitsvondigheid die 

geheel de hare zijn. (Pessl 2006) 

 

Deze referenties leggen dan ook de spreekwoordelijke lat voor de (dankbare?) recensenten. 

 
“‟Donna Tartt goes postmodern‟ in dit eclectische, intelligente moordmysterie. [Het boek] is 

knap geschreven en de tekst is rijk aan subtiele literaire verwijzingen. Prikkelend, elegant 

vermaak voor literatuurlezers.” – Kirkus Reviews 

 

“Marisha Pessl‟s Special Topics in Calamity Physics is the most flashily erudite first novel 

since Jonathan Safran Foer‟s Everything Is Illuminated … A whirling, glittering, multifaceted 

marvel, delivered in an irrepressibly smart and flamboyant new voice … Q: Is Special Topics 

in Calamity Physics required reading for devotees of inventive new fiction? A: Yes.” – The 

New York Times  

  

“Een geraffineerde roman die doet denken aan Donna Tartt. Sprankelend en geestig.” – The 

Bookseller 

 

 



 

 

16 

“There is a voice here to like, part Huck Finn, part Holden Caulfield, part Fran Leibowitz, and 

part Nora Ephron …” – Harper‟s Magazine 

  

“Overweldigend debuut. Een campy verhaal, waarin de schrijfster gebruikmaakt van de 

thema‟s die van De verborgen geschiedenis en Prep zulke enorme bestsellers maakten; een 

parodie vol spot en ironie op de Westerse canon en – het belangrijkst van alles – een zuiver 

verhaal met een unieke, bizarre kijk op liefde, coming-of-age en identiteit.” – Publishers 

Weekly       

 

“Witty and exuberant, it is part coming-of-age story, part road-trip adventure, part 

idiosyncratic Great Books survey, with dashes of romantic comedy and murder mystery 

thrown in … Such pyrotechnics place the author alongside young, eclectic talents like Dave 

Eggers, Jonathan Safran Foer, and Zadie Smith.” – Vogue 

 

En zo gaat de lijst maar verder. Deze pre-release hype omvatte zinnen die qua oppervlakte- en 

dieptestructuur zo uitgebouwd zijn dat je ze onmogelijk in één adem kan uitspreken (ik heb 

het geprobeerd) met clusters als “Nabokovian in scope and style”, “Hitchcockian and Donna 

Tarttish narrative” en “Jonathan Franzen and Lorrie Moore-type metaphors” (om meteen nog 

maar een paar nieuwe namen en vergelijkingen  te introduceren), waarin door de recensenten 

onmiddellijk nieuwe adjectieven worden gecreëerd met dank aan de Engelse welbekende 

woordvormingsregels. Vergelijk het met het trachten uit te spreken van laatstgetypte zin.  

Emily Gould van Bookslut merkt terecht op dat deze referenties Pessls carrière ook kunnen 

schaden, net zoals Crispin eerder ook al suggereerde:  

 
But such a young author – 27 – can inspire feelings of jealousy just as easily as feelings of 

admiration. As a young writer friend told me when I described the book and the hype to him, 

„I already know exactly how I‟m going to feel about it: annoyed at myself for not having 

written it. Or, if it‟s good, annoyed at myself for not being good enough to write it.‟ (Gould 

2006) 

 

Jaloezie is althans het verwijt waarmee Stefan Beck, die één van de meest vernietigende 

kritieken levert aan het adres van Pessl, te maken krijgt. In zijn artikel “Learning from tools” 

uit hij zijn ongenoegen over Pessl als vertegenwoordigster van het ras „Jonge mensen die net 

zijn afgestudeerd en op hun boekenwijsheid, verwisseld voor levenswijsheid, teren om hun 

boek gepubliceerd te krijgen‟. Of beter, hij klaagt de marketing machine van onze 

maatschappij aan en de cultuur die zij uitd(r)aagt op basis van deze gevaarlijke risicovolle 

creaturen van debuutromans.  

 
I can‟t count the emails I‟ve received accusing me of writing negative reviews out of spite or 

envy. Before you point and laugh that I‟ve hoisted myself by my own Dartmouth lanyard, I‟ll 



 

 

17 

disclose the truth: I‟ve „workshopped‟ fiction of my own so abysmal that it should never have 

seen the assembly line. If I learned one thing from my hopeful peers (believe me, the 

professors can rarely be bothered to offer much criticism, what with their classrooms full of de 

facto teaching assistants [waarmee hij verwijst naar de leerlingen die zo arrogant zijn te 

geloven dat ze zich na en door een workshop Schrijven of zelfs al vóór het volgen van een 

dergelijke cursus (die hen enkel maar zou verzekeren van iets wat ze reeds lang wisten) 

schrijver mogen noemen]), it‟s that we didn‟t have much to say. At least not yet. So: no, I 

don‟t envy those who have had a halogen lamp shined on their fits and starts. And if I‟m too 

hard on them, it‟s because I see them as tools of an operation that has done plenty to embarrass 

the whole enterprise of literature. (Beck 2006: 116) 

 

Over de waarheid van deze referenties zijn de meningen verdeeld (uiteraard, rekening 

houdend met bovenstaande jaloezie), maar een meerderheid van de recensenten erkent ze toch 

als terechte vergelijkingen, hoewel ze zich maar al te goed bewust zijn van het 

overenthousiasme van de Amerikaanse pers en van het (door aanhoudende gewenning 

omgekeerde) effect van deze vergelijkingen op het (kritische) publiek. Bovenvermelde Emily 

Gould beargumenteert daarom enkele van deze referenties: 

 
Though the comparisons to Nabokov et al. sound like the run of the mill agent-ese, they‟re not 

entirely unfounded. Pessl purposely mimics and reinterprets Nabokov‟s signature stylistic 

conventions in genuinely hilarious ways, and her pages are chockablock with deft descriptions 

that have the same simple rightness that Lorrie Moore‟s do. And comparisons to The Secret 

History are inevitable – Calamity Physics, after all, concerns a glamorously decadent clique at 

a private school that gets embroiled in a shady mystery because of the influence of their 

charismatic – but possibly sociopathic – professor. (Gould 2006) 

 

Het beste „wapen‟ om dit wantrouwen jegens de literaire referenties aan het adres van Pessl 

tegen te gaan, zijn echter Marisha‟s woorden zelf, wanneer die zich over haar schrijverschap 

uitlaat. 

 

I had thought about continuing, getting an MFA in writing, and I even got recommendations 

from my professors. But then I thought, I don‟t want to go into debt. Why not take a crack at 

this myself, and see if I can save myself some money? I decided to just let the books I loved be 

my teachers. (Gould 2006) 

 

Welke boeken, of beter, auteurs zijn dit nu (volgens haar welteverstaan)?  

 

I.1.4. “If you grow up reading stuff like that, that‟s what you crave as an adult” (Gould 

2006) 

 

Pessls jeugd is net zoals haar boek (én protagonist) volgepropt met boeken (hoort u de alerte 

critici reeds de link leggen met haar magerte?). Toen zij drie jaar oud was, besloten haar 
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moeder Anne, een lerares met Braziliaanse en Venezolaanse roots en haar Oostenrijkse vader, 

een mechanicus werkzaam bij General Motors, elk een andere weg in te slagen. Voor Marisha 

en diens zus Elke betekende dit een verhuis van Clarkston, Michigan naar Asheville, Western 

North Carolina en een kosten noch moeite gespaarde humanistische opvoeding (weliswaar 

geupdatet met buitenschoolse activiteiten als paardrijden, ballet, tapdansen, jazz, 

gemeenschapstheater, tekenen (wat overigens goed van pas kwam om zelf de illustraties bij 

haar boek te maken), schilderen, muziek, stemtechnieken, privéles Frans en wiskunde – 

hoewel Pessl eigenlijk gewoon wenste een cheerleader te mogen zijn).  

Anne, die zelf schrijversaspiraties koesterde (koestert?), projecteerde haar eigen levensdroom 

duidelijk op haar kinderen. Elke avond voor het slapengaan werden Marisha‟s en Elkes oren 

getrakteerd op fragmenten uit literaire klassiekers. Bovendien kregen zij elke zomer een 

leeslijst voorgeschoteld die zij dienden af te vinken.  

 

Hoewel Marisha de strengheid van haar moeder destijds moeilijk kon appreciëren, vertaalde 

deze leesactiviteit zich gelukkig niet in een afkeer van boeken, integendeel. Annes 

volhardende koppigheid maakte dat Marisha ervoer welk magisch effect boeken op de lezer 

kunnen hebben, een ervaring die haar levensweg zou bepalen.  

 
I was probably around 7 or 8 [when I started writing]. My mother was a freelance newspaper 

writer and also wrote for small journals in Ashford, North-Carolina. So I began writing stories 

on her old Smith-Corona typewriter. I would write next to her in her office at a very early age 

and I began to show the stories to my peers and eventually read them out loud in class. I never 

thought necessarily I would be a writer. It was just something that I couldn‟t really suppress. 

Like a beach ball under water, I kept coming to it, again and again throughout different points 

in my life. (Lopate 2006) 

 

Zij dankt haar moeder dan ook ten zeerste in haar “Dankbetuiging”: “Maar mijn grootste dank 

gaat uit naar mijn moeder, Anne. Zonder haar inspiratie en buitengewone ruimhartigheid zou 

dit boek nooit tot stand zijn gekomen.” (Pessl 2006) En Moeder? Die was tevreden. 

 

Pessls literatuurlijst kwam tot leven met boeken als The Chronicles of Narnia, Misty of 

Chincoteague en zelfs Nancy Drew, om dan aangevuld te worden met de Victoriaanse, 

Russische en Gotische romans die al ongeduldig stonden te springen, Jane Eyre, alles van 

Dickens, Dostojevski, Fitzgerald, Hemingway, Tolstoj, de gezusters Brontë, ... Wat 

hedendaagse schrijvers betreft, gaat haar éigen voorkeur uit naar Michael Chabon, de eerder 
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vermelde Jonathan Franzen, Geoffrey Eugenides, Donna Tartt, Charles D‟Ambrosio, ... Pessl 

omschrijft ze als volgt: “Writers who are wordsmiths at the sentence by sentence level.” 

(Gould 2006). 

 

Eentje steekt er wel met kop en schouders boven uit: Vladimir Nobokov. Volgens Pessl heeft 

elke schrijver wel een of andere klassieke romanschrijver die hij/zij op een voetstuk plaatst. 

Voor haar is het Vladimir Nabokov die een borststuk in plaaster verdient. 

 
The more writers I meet, the more I realize that Nabokov is a huge influence. Every time I 

reread Lolita I discover something new. And all his wordplay, it‟s not pretentious, it‟s so 

funny. The way his work reflects life back to you, that‟s the beauty of reading it. (Gould 2006) 

 

He mastered everything I‟m secretly zealous about, writing-wise: every sentence glows, his 

plots are flawless, descriptions gaspingly real, themes – the sadness of exile, obsessive love, 

childhood, problems of knowledge and memory – always relevant. He was in such control of 

his narratives, he had time to construct cat-and-mouse games for his readers. His books are 

civilizations you can mine endlessly (if you‟re into that kind of thing) and intellectualized 

entertainments (if you‟re not). (Tisdel 2006c) 

 

Ze is vooral geïnteresseerd in boeken die goed geschreven zijn, maar die tegelijkertijd ook 

lezen als een TGV-trein; literaire romans die boeien op zinsniveau, waarin men de tijd neemt 

om een gedetailleerde wereld uit de d(/b?)oeken te doen. De beste zijn volgens haar die 

werken waarbij je vlug kan doorbladeren en het verhaal begrijpen, maar ook op gelijk welke 

pagina kan stoppen met een voldaan gevoel, omdat je geïntroduceerd wordt in een geheel 

nieuw universum waarin je op eigen houtje mentaal kan vertoeven. “I‟m not saying I achieve 

that in this book! But that‟s what I‟m trying to achieve.” (Page 2006: 23) 

 

Op Pessls MySpace-profiel vinden we gelijkenissen met bovenstaande onthullingen. 

Opvallend genoeg zijn dit net dezelfde namen die terugkomen bij de verschillende 

recensenten. Er moet dus wel een grond van waarheid zitten in al deze referenties, al was het 

alleen maar afgaand op het feit dat Pessl als autodidact kan worden omschreven op basis van 

de bovenvermelde zelfstudie van haar eigen lievelingsboeken/-auteurs (leuk detail: Marisha‟s 

kater, één van haar grote helden, heet Hitchcock). 

 

Volgens mij kan het ook wel niet anders dan dat je je (on)bewust laat beïnvloeden door je 

voorbeelden. Pessl en Siegel (cf. infra: 20) winden hier ook geen doekjes om. Het blijkt 
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meestal de eigen leeservaring die de schrijversambities opwekt: „Ik wil dit ook kunnen 

(opwekken)!‟ 

En anders biedt het postmodernisme wel altijd een uitweg: alles is reeds geschreven. De kunst 

bestaat erin je eigen unieke stempel te drukken hoewel je de inkt en het papier in de lokale 

supermarkt gekocht hebt (en het is meer dan toevallig dat je daar wel eens bekend volk tegen 

het lijf loopt en naar hun winkelkarretje ligt te loeren ).  

 

I.1.5. Lang leve de tekstverwerking! De verschillende versies 

 

In zijn radio-interview met Marisha peilt Leonard Lopate (2006) naar de manier waarop Pessl 

te werk ging bij het schrijven van Special Topics in Calamity Physics in de hoop haar als 

schrijver te kunnen categoriseren (en diens methode zelf te kunnen toepassen?). Hij neemt 

voorzichtig zijn aanloop door te teren op vorige ontmoetingen met schrijvers wiens 

onthullingen over hun werkwijze, zo constateert hij vervolgens, allemaal verschillend blijken. 

De hoopvolle man (én ondertussen ook de aandachtige luisteraar) vangt echter bot. Niet dat 

Pessl hem niet van antwoord dient, maar het antwoord zelf klinkt wellicht iets postmoderner 

dan Lopate verwachtte: 

 
I think it‟s a very personal thing for each writer but I often think that the directions for writing 

one novel don‟t necessarily apply to another novel. So I think each novel that a writer 

produces, has its own careful and detailed set of instructions which doesn‟t necessarily apply 

to an entire life work. So I think you have to figure that out with each story that you‟re telling. 

(Lopate 2006) 

 

Wanneer ze zich later specifiek uitlaat over Calamiteitenleer, the making of maakt ze wel 

meteen duidelijk dat zoiets bedrieglijk evidents als Voorbereiding een eerste zoniet de 

belangrijkste vereiste is voor een schrijver.  

 
I actually had written two novels in college but I don‟t know you could even call them novels, 

„cause they were failed attempts at a novel, but in that case I didn‟t do any sort of preparation 

and the problems arose when I wasn‟t clear as to what the true nature of the story [was] or 

anything about the story that I was writing about. So with Special Topics in Calamity Physics I 

took great care to lay out everything with the mystery… (Lopate 2006) 

 

Je betrapt je er als luisteraar dan wel op dat je je even, voor een fractie van een seconde, 

afvraagt wie er nu het eerst was: de schrijver of het verhaal dat hij vertelt? Volgens Pessl lijkt 

die keuze al gemaakt: “Originally I began with character, this dynamic of father and daughter 
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and then I had a vision of the last 20 pages of the novel so it was really up to me to determine 

the circuitous plot as to how to get them to that final outcome, that final point.” (Lopate 2006) 

Antwoord? Het verhaal ... dat híj vertelt. Of, in dit geval, zíj. 

 

Het mag dan ook niet echt verwonderen dat de vele boeken die Pessls jeugd teisterden ook 

toegang vinden tot de werken die ze schrijft. Hun invloed is reeds onrechtstreeks gebleken in 

de vorm van de eerder vermelde talloze literaire referenties (zie I.1.3.), maar is eveneens en 

veel directer, of beter, explicieter aanwezig in het boek zelf en dit vanaf het prille begin. Hij is 

zelfs al vervat in de vader-dochterrelatie die Pessls hoofd bereikte vóór haar handen. Het 

sluimerende verhaal achter het boek was immers gebaseerd op het voor haar zo ongewone en 

mysterieuze fenomeen van de thuisscholing, een situatie die niet zo ongewoon was als je in 

North Carolina woonde. Marisha vroeg zich gefascineerd af hoe het zou zijn indien je ouder 

ook effectief je leerkracht was, hoe machtig en tegelijkertijd enorm isolerend dat zou zijn. En 

zo kwamen de personages Blue van Meer (de dochter)  en respectievelijk Gareth van Meer (de 

vader, die echter vooral aanwezig is onder de niet onbelangrijke naam Pap) langzaamaan tot 

leven. 

Pessl besloot er echter nog een schepje bovenop te doen. Om het contrast tussen de 

intellectuele voordelen van thuisscholing enerzijds en het sociale isolement anderzijds nog te 

vergroten en/om haar verbeeldingskracht hoogtij te laten vieren, bombardeerde ze Gareth 

eensklaps tot eersterangs professor en paste ze vervolgens haar beginsituatie aan.  

 
On one hand, to have a gifted, multilingual professor tutoring you privately every day would 

be tremendous; intellectually you‟d be leaps and bounds ahead of the other students. And yet 

you‟d miss out on that very American, Sixteen Candles schooling: the cliques, the 

cheerleaders, the plays, the P.E., Friday night dances in the cafeteria, slow-dancing with a 

clammy-handed kid to “Stairway to Heaven”. (Tisdel 2006c) 

 

Haar hamvraag is nu: wat voor een persoon zou je worden met zo‟n opvoeding als 

levensbasis, hoe zou je interageren met de wereld, als je, wat dat onderdeel van je leven 

betreft, een blanco pagina zou hebben? Hierop tracht Marisha ons van antwoord te dienen, 

door haar hoofdpersonage Blue carte blanche te geven in een coming-of-age context. En zoals 

daar vaak nogal eens negatieve dingen voor nodig zijn, wordt al op de cover en vanaf de 

eerste bladzijde medegedeeld wat de katalysator van deze ontwikkeling zal zijn: de dood van 

een zekere Hannah. Vandaar ook de titel van het boek: Calamiteitenleer voor gevorderden. 
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Pessls eigen definitie van deze Calamiteitenleer luidt als volgt:  

Calamiteitenleer: de explosie van energie, licht, liefdesverdriet en verbijstering die volgt op 

Blues komst op een kleine eliteschool in het saaie bergstadje Stockton, North Carolina, aan het 

begin van haar eindexamenjaar. Blues hoogst ongebruikelijke verleden stelt haar in staat 

aansluiting te vinden bij een charismatische groep vrienden op St. Gallway (zie blz. 2, 

“losgeslagen eigenzinnige jongeren”, Ouderschap in het dagelijks leven) en hun intrigerende 

lerares, Hannah Schneider. Een plotselinge verdrinking, enkele onverklaarbare gebeurtenissen 

en ten slotte de afschuwelijke dood van Hannah stellen Blue voor grote raadselen. Met behulp 

van haar scherpe intuïtie en haar uitgebreide culturele bagage moet ze die zien op te lossen. 

(Home page Marisha Pessl Calamiteitenleer voor gevorderden) 

 

Uiteraard dient deze definitie veeleer als smaakmakertje (kijk alleen maar eens naar de 

bronvermelding). Meer specifiek naar het „negatieve overgangsritueel‟ toe, denk ik in het 

boek zelf betere definities te hebben gevonden: 

 
„Er bestaat een afschuwelijk verhaal over dat huis – ik weet het niet precies meer. Het had iets 

met slavernij te maken. [...] Het was vlak voor de Burgeroorlog. Dubs had me het hele verhaal 

verteld. Volgens mij ging het om de dochter des huizes, mooi, de belle van de streek. Ze werd 

verliefd op een slaaf en raakte zwanger van hem. Toen het kind geboren was, liet haar vader 

het door de bedienden naar de kelder brengen en het in de oven gooien. Af en toe, tijdens 

onweersbuien of op zomeravonden, wanneer er krekels in de keuken waren – Smoke vertelde 

heel nadrukkelijk die krekels –, kon je in de kelder een baby horen huilen. Dat geluid kwam 

uit de muren. Er stond ook een wilg in de voortuin, die vermoedelijk gebruikt was bij 

lijfstraffen. Op de stam kon je nog vaag de initialen van dat verliefde meisje en die slaaf zien 

die erin waren gekerfd. Dorothy Ellen, zijn eerste vrouw, had een hekel aan die boom; ze 

dacht dat er kwaad in schuilde. Ze was heel gelovig. Maar Smoke weigerde om hem om te 

hakken. Volgens hem kon je niet net doen alsof er geen nare dingen gebeuren in het leven. Die 

kun je niet uit de weg ruimen. Alle troep en littekens blijven. Daar leer je van. Zo boek je 

vooruitgang.‟ (Pessl 2006: 200) 

 

Of nog: 

 
„Laat me raden,‟ zei hij. „Ludduvuddu.‟ „O. Ik, eh...had ruzie met mijn vader.‟ [...] 

„Natuurlijk,‟ zei Larson, en hij schudde met zijn hoofd. „Vaders. Die kunnen lastig zijn. Toen 

ik veertien was, ging mijn vader ervandoor. Liet alleen een paar werkschoenen en een 

abonnement op People voor me achter, echt waar. Twee jaar lang heb ik steeds 

achteromgekeken en overal naar hem gezocht. Dacht ik dat ik hem zag aan de overkant van de 

straat. Of in een bus die langsreed. Dan volgde ik die bus van de ene kant van de stad naar de 

andere, omdat ik dacht dat hij erin zat, en ik wachtte radeloos totdat hij bij een halte zou 

uitstappen. Maar toen hij uitstapte, was het de vader van iemand anders. Niet de mijne. 

Uiteindelijk was zijn vertrek het beste wat me had kunnen overkomen. Wil je weten waarom?‟ 

[...] „Dankzij hem kan ik Koning Loer spelen.‟ [...] „Hoe heette die koning?‟, vroeg ik. „Loer. 

Een personage van Shakespeare. In tegenstelling tot wat iedereen denkt, heeft een mens 

teleurstelling en verraad nodig. Anders krijgt-ie geen doorzettingsvermogen. Kan-ie niet vijf 

bedrijven lang een hoofdrol spelen.kan-ie niet twee voorstellingen op één dag spelen. Kan-ie 

niet de ontwikkeling van een personage van Punt A naar Punt G neerzetten. Kan-ie geen plot, 

geen overtuigende verhaallijn uitwerken – dat soort dingen. Iemand moet op zijn flikker 

krijgen. Moet belazerd worden, gebruikt. Daar kan-ie iets mee, zie je. Doet hartstikke zeer. Is 
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een rotgevoel. Hij weet niet of-ie nog wel verder wil. Maar dan krijg je “emotionele diepte” in 

je spel. Dan kunnen de mensen hun ogen niet van je afhouden als je op het toneel staat.‟ [...] 

„Als je geen pijn hebt gevoeld, kun je alleen jezelf spelen. En daarmee kun je geen mensen 

ontroeren. Dat is goed voor reclamespotjes voor tandpasta of aambeienzalf en zo. Maar meer 

niet. Dan word je nooit een levende legende. En dat wil je toch worden?‟ (2006: 257) 

 

Bovenstaand fragment indachtig is er volgens velen een autobiografische link tussen Marisha 

en dit geesteskind van haar. Tot zover de originaliteit van Pessls fascinatie en reikwijdte van 

diens verbeeldingskracht. Het is ook niet moeilijk hun redenering te volgen. Knip Pessls 

buitenschoolse activiteiten, populariteit en moeder uit haar biografie, plak er een vader met 

een paar academische medailles voor in de plaats en je belandt bij Blue. In haar verdediging is 

er eigenlijk ook niet echt een ontkenning te bespeuren (hoewel dit onmiskenbaar de bedoeling 

is): “People have asked me if I‟m Blue but I very much feel that little bits of me are in each of 

the characters. I simply diminish or magnify certain aspects of myself.” (Lopate 2006) 

Laat ik hier ook maar even van de gelegenheid gebruikmaken om duidelijk te vermelden dat 

ik zelf ook niet geloof in een volledige onafhankelijkheid van auteur en tekst. In de woorden 

van Andrea Siegel, wiens lidmaatschap bij de schrijversgilde gegarandeerd werd door een 

MFA (een soort van workshop Schrijven), waaruit haar boek To Feel Stuff voortvloeide: “I‟ve 

learned … that it‟s wholly impossible to escape the core version of yourself … You‟ll never 

overcome the same things you were crying about to your mom back in eleventh grade.” (Beck 

2006: 115) 

 

De grootste overeenkomst tussen Marisha en Blue is echter hun liefde voor het woord. Net 

zoals haar geestelijke moeder is deze Blue immers – zij het lichtelijk onder ouderlijke dwang 

en uit sociale noodzaak – verk(n)ocht aan boeken. Er is echter één groot verschil. Bij Marisha 

bieden ze een kijk op een wereld buíten de realiteit naast een kijk op diezelfde realiteit. Voor 

Blue zíjn ze realiteit, een vaststelling waartoe het boek je ontegensprekelijk dwingt. Voorlopig 

overtuigen Pessls woorden je wel: 

 
I did so much character work from this first-person narrator. It really was there from the very 

beginning of how she interprets the world because she‟s lived most of her life on the road 

travelling with her father, this larger-than-life political science professor. She‟s really had no 

social interaction except with her father and of course through these books that she‟s read. 

They‟re really her peers so it just was a natural extension of how she interprets this world and 

how she gages the events around her through these books. (Lopate 2006) 
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Voor Blue zijn ze dus niet zomaar imponerende gewichtige decoratie (mét het verraderlijke 

laagje stof). Het zijn de pijlers waarop haar identiteit steunt, en, misschien nog wel 

belangrijker, die van haar held, Pap, eveneens. De “it” uit bovenstaand citaat slaat op de 

ontelbare bibliografische verwijzingen die ze om de zoveel zinnen maakt om de wereld 

rondom haar te kunnen plaatsen.  

 
Het kind is de natte droom van George Steiner die ervoor pleitte dat mensen zoveel mogelijk 

uit hun hoofd moeten leren – kom je in een situatie waarin je niets meer hebt, dan kun je nog 

altijd terugvallen op de inhoud van je schedeldak. (Jongeling 2006) 

 

Paps belerende leerkrachtvingertje steekt hierbij de kop op: “En denk erom: zorg ervoor dat je 

alles wat je zegt uitstekend hebt onderbouwd en waar mogelijk voorziet van verbijsterende 

Afbeeldingen.” (2006: 16) Je betrapt er jezelf al op in je hoofd stiekem „Ok, Pap!‟ mee te 

joelen (“Ik kon er niets aan doen: ik was Paps dochter en dus geneigd tot een bibliografische 

aanpak.” (2006: 198)). Een willekeurig voorbeeld: 

 
Terwijl ik over het verlichte pad naar onze veranda liep, wilde ik niets liever dan Eva Brewster 

vergeten, Charles Manson, alles wat Jade me over Hannah had verteld, en gewoon in bed 

rollen en de volgende ochtend misschien tegen Pap aan kruipen met De kroniek van het 

collectivisme. Misschien zou ik hem dan door een paar essays van studenten over toekomstige 

oorlogsmethoden heen kunnen helpen, of misschien liet ik hem Het barre land (Eliot, 1922) 

voorlezen. Normaal kon ik daar niet tegen – hij deed dat heel hoogdravend, in de stijl van John 

Barrymore (zie „Baron Felix von Geigern‟ in Grand Hotel). Maar nu leek het me het ideale 

tegengif tegen mijn zwaarmoedigheid. (Pessl 2006: 251) 

 

Ik zie Pessl reeds voor me, vloekend op de ontelbare keren dat ze haar typen moet 

onderbreken om de cursivering aan te klikken, over te schakelen op Caps Lock of erop te 

letten de aanhalingstekens en jaar van uitgave niet te vergeten. Binnensmonds gniffel ik even 

om deze sisyfusarbeid, maar bedenk dan dat ik me in dezelfde positie bevind... 

 

Of toch niet? Immers, bij mij zijn alle verwijzingen echt. Inderdaad, een groot deel van de 

literaire verwijzingen in Calamiteitenleer zijn gewoon verzonnen. Hmm, wat heb je daarop te 

zeggen, Marisha? 

 
A lot of them are fake, yeah. I remember when I was first finding Blue‟s voice, there‟s a scene 

where she was thinking of a quotation. And I remember scouring all of my quotation books 

and just not finding anything, and I had never read anything that gave just the meaning that I 

was looking for. (Gould 2006) 
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Maar komt dit dan niet in het gedrang met het wetenschappelijk (gedetermineerde) brein dat 

Gareth en Blue kenmerkt? “I do believe – to perpetuate the verisimilitude of the book – to 

have the true references mixed in with the unreal would have this ever-ending nature of 

everything being true,” dixit Pessl. Zo krijgt Blue er wel ineens een hoop denkbeeldige peers 

(cf. Lopate 2006) bij (Freud zou zijn handen meer dan vol hebben).  

Wat de Afbeeldingen (cf. supra) daarentegen betreft, kan Pessl de verantwoordelijkheid voor 

hun aanwezigheid echter niet geheel op het door haar vertelde verhaal afschuiven. Noch gaat 

het hier om de zelfetalage van een overijverige debutante. In het creatieproces dient immers 

nog een derde te worden geïntegreerd (cf. bovenstaande marketing). Diegene aan wie Marisha 

zo gewillig jaknikte kan dan ook slechts één persoon zijn, een persoon die maar al te goed op 

de hoogte is van Pessls tekentalent en die de nodige macht kan uitoefenen; in de vorm van een 

echo van Blues gejoel: „Ok, Susan [Golomb]!‟.  

 
Originally, when I approached my agent, the book didn‟t have drawings. Blue would refer to 

them, but then it was up to the reader to conjure up what they would look like. And then Susan 

[Colomb], who can be quite literal, was like, „Well, where are the visual aids?‟ (Gould 2006) 

 

Deze visuele hulpmiddelen werden in een tweede kladversie geïncorporeerd, net zoals het 

herwerkte definitieve einde, een noodzakelijke stap voor de publicatie van het boek, zo blijkt. 

Marisha („s zeer herkenbare mening) over eindes: 

 
Endings are horrible. It‟s like landing a plane. In the first draft, the ending was a disaster. By 

the time I got there, I was like, „I don‟t care! Other books have bad endings – mine can too! 

It‟s only my first novel – this is fine.‟ And my agent – it was actually my first meeting with 

her – was like, „I love your book, but what the hell were you thinking in those last ten pages?‟ 

I was just like, I have to finish this. I mean, I‟d been working on it for three years! And she 

said, „I am going out with this until you figure it out.‟ I mean, I love a good ending. When you 

turn the last page, and you have that amazing feeling – I wanted to give that to the reader. But 

it took months and months to make it work. (Gould 2006)  

 

Alleszins een hoopgevende belofte. Maar maakte ze deze belofte ook waar? De iets minder 

hoopgevende titel van het slothoofdstuk, “Afsluitend tentamen”, zet de lezer immers 

onmiddellijk met beide voeten op de grond. Jawel, na het lezen van Blues levensverhaal – dat 

overigens als een thesis is opgebouwd; de ironie – word je getest op je leesvaardigheid. 

Gelukkig blijkt deze titel enkel als vormvereiste de wetenschappelijke schijn op te houden (en  

haar gezag daardoor te ondermijnen?). Al gauw merk je dat de vragen je naar de juiste lezing ( 

een juiste lezing?) stuwen, maar je kan het jezelf daarbij zo moeilijk of makkelijk maken als je 
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wil. Wil je echter exact weten wat er aan de hand is en alle vraagtekens uit je hoofd bannen, is 

het geen makkelijke klus. Pessl vertelt zelf hoe uiterst nauwkeurig ze te werk gegaan is:  

 

I used Excel spreadsheets and knew on a chapter by chapter basis which clues would be 

introduced, from the larger clues that are incredibly obvious to more minute readers, the 

obsessive readers. So I was very meticulous in plotting everything out prior to the actual 

writing. (Lopate 2006) 

 

Want: “Een schrijver kan zich niet permitteren lui te zijn.” (Hemmerechts 2006) 

Hemmerechts zelf, die het boek heeft gelezen, concludeert al onmiddellijk dat dit als het 

understatement van het jaar klinkt. Hoofdpersonage Blue van Meer verricht dan wel heel wat 

detectivewerk, maar niet alle vragen worden beantwoord. Het lijkt wel of Pessl even streng is 

voor zichzelf als voor de lezer. Wanneer ze gevraagd wordt naar het eigenlijke einde van het 

boek – waarop ik dus wel ergens rekende dat ik dat uiteindelijk toch te weten zou komen – 

wimpelt ze al haar interviewers af op dezelfde manier: 

 
„I understand [your curiosity/frustration]. But it‟s not fair to Blue. She is the storyteller; she 

has to be the expert. It‟s not fair for you to know more than she does. But at the same time, 

there are clues throughout… you might be able to piece it together better than Blue. 

Everything that you need to know in order to answer the final exam is in the book.‟ (Gould 

2006) 

 

„Having suspected some readers will hope they can e-mail me, entreat to my softer side, get 

me to clarify everything using Excel spreadsheets and flow charts, I‟ve sadly decided no 

reader can know more than Blue. It wouldn‟t be fair if you were able to go over her head and 

speak directly to the Chairman of the Board. I will say, however, that all information you need 

for the Final Exam exists between the covers of the book, so it‟s possible you can piece the 

puzzle together better than she can. You might find something she‟s missed – or only 

pretended to miss.‟(Tisdel 2006c) 

 

„Ik kan je wel vertellen dat er één sluitende oplossing is voor het moordverhaal, maar die zal ik 

nooit onthullen. Als je het boek aandachtig genoeg leest, vind je alle elementen die je nodig 

hebt om alle losse eindjes aan elkaar te knopen.‟ (Hemmerechts 2006) 

 

Al deze geheimzinnigheid zorgt bovendien alleen maar voor meer frustratie bij de (intensieve) 

lezer en vooral dan de wetenschap dat er een sluitend einde ís. Ik zie de leesgezelschappen en 

studiegroepen al zo voor me, zelfs op het internet wordt er duchtig wat virtuele inkt gevloeid 

over deze roman, wat op zijn beurt wederom andere (over)moedige lezers aantrekt. Ware het 

niet dat ik vastberaden was over deze roman mijn thesis te schrijven – wat ik overigens beter 

voor de wereld had verzwegen, want nu rekenen de leden van Rory‟s Book Club op mijn 

„deskundige‟ oordeel en word ik om de haverklap bovendien lastig gevallen door hun 
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MySpace-vriendjes én die hun MySpace-vriendjes, allemaal met dezelfde prangende vraag – 

had ik de moed misschien zelfs al opgegeven en ik bén al te classificeren als een obsessieve 

lezer. Er zit dus niets anders op dan de leerstof te blokken. En net zoals dat voor een examen 

de meest geschikte methode is, je toe te leggen op verschillende lezingen (hoewel ik er 

waarschijnlijk niet op hoef te wijzen dat dergelijke omstandigheden paranoïde neveneffecten 

in de hand werken). 

 

Goed, ik begin opnieuw. Ik sla het pas uitgelezen boek toe en tracht het te openen met 

hetzelfde enthousiasme als de eerste keer (en herhaal dit ritueel enkele malen…). En elke keer 

opnieuw denk ik: „Wat een bevreemdende inhoudsopgave!‟ Met als titel “Syllabus” en als 

ondertitel “(verplichte literatuur)” – want, zo begon Pap altijd – panikeerde ik aanvankelijk bij 

het aanschouwen van de maar liefst 36 hoofdstukken die Blues cursus Calamiteitenleer 

omvatte. Niet wegens de omvang (549 p.), oh neen, maar elk hoofdstuk is genoemd naar een 

boek uit de grote Westerse-canonbibliotheek. En de Hitchcockiaanse drukletters, waarin Blues 

selectie zich trots kleedt, tonen alleen maar aan dat ze zich maar al te goed bewust zijn van de 

angst die ze hun lezertjes inboezemen door hun door vermelding op verplichte literatuurlijsten 

verzekerde „VeryImportantPages-schap‟.  

„Z…Zou er een reden zijn waarom “(verplichte literatuur)” tussen haakjes staat?‟ gaan mijn 

gedachten al gauw in een wanhopige reddingspoging (zeker bij de gedachte deze te moeten 

lezen voor het oplossen van het moordmysterie en bijgevolg voor het tot stand komen van 

deze thesis). Pessl stelt me echter al gauw gerust, wanneer ze in het radio-interview gretig 

verklaart waarom Blue haar Levensverhaal volgens deze werken structureert, net omdat het zo 

belangrijk is voor het boek en waarschijnlijk ook wel omdat het van Pessls vindingrijkheid en 

grondig vooronderzoek getuigt: 

 
After I completed a first draft of the novel, I wanted to find an inventive way Blue would 

organize the many parts of her story. Unlike me, who (as you‟d realize if you ever glimpsed 

the desk in my office – if it is a desk under there; one can‟t be sure) doesn‟t mind chaos, 

clutter and pandemonium, Blue has a scientific mind; she loves order, classification, 

responsible and unambiguous labelling. I was interested, too, in how the books we read – 

those that are life-changing – stop belonging to the author but become our own in a way that 

has little to do with the actual narrative, themes, or characters. They take on a different life and 

meaning, one that is personal to the reader. When I first read To Kill a Mockingbird, for 

example, I was spending the summer with my family in Venezuela, and read the book 

sprawled on the stern of my uncle‟s boat as we toured tiny uninhibited beaches off the coast. 

So whenever I hear the title, I think of that boat, the great El Caramelo Cinqo, and the music, 
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Juan Luis Guerra‟s “Burbujas de amor”, the unseen threat of sharks and scorpions, how I 

couldn‟t tear myself from the book to reapply sunscreen, ending up with the cruellest sunburn 

of my life – I picture all of this long before I picture Scout or Boo Radley. In this vein, the 

book titles of Calamity Physics take on new and often humorous connotations informed by the 

events of each chapter, yet remain rooted in their grand tradition as works of the Canon. It also 

felt like the appropriate choice for Blue because she filters every experience – even the 

harrowing and heart wrenching – through a certain book or two that she‟s read. It‟s her 

reassurance, how she‟s able to absorb things. For readers inclined toward sleuthing, too, every 

section contains a clue hinting at the reason why Blue named each section what she did. Each 

chapter comprises a tiny mystery, so to speak, some obvious, others not. (Tisdel 2006c; mijn 

cursivering) 

 

Niet alleen zegt dit iets over het scheppingsproces van Calamiteitenleer, maar ook wederom 

over onze literair geïndoctrineerde Blue. De indeling van haar leven in hoofdstukken die naar 

hoogstaande literaire werken zijn vernoemd werd pas in een derde versie toegevoegd. 

Wanneer je de inhoudsopgave vervolgens nukkig omslaat en begint te lezen, blijkt deze dan 

(althans voor de lezer) voorbode te zijn van Blues Obsessive Compulsive Reading Disorder. 

 

Wie het boek leest, kan niet anders dan vaststellen dat er wel in verschillende versies aan het 

boek gewerkt móet zijn. Keren we even terug naar onze beginvraag: wie was er het eerst: de 

schrijver of het verhaal dat hij/zij vertelt? Het antwoord luidde toen, gepersonaliseerd: het 

verhaal dat zíj vertelt. Hierdoor lijk ik Pessl onterecht misschien te weinig lof te geven. Laat 

ik dit hier dan rechtzetten en mijn vraag herformuleren: wat maakt een boek: de schrijver of 

het verhaal dat hij/zij vertelt? Overduidelijk is het antwoord nu „de schrijver‟. Bestuderen we 

vervolgens Pessl, al was het alleen maar volgens biografische gegevens, dan begrijpen we 

onmiddellijk dat deze ambitieuze juffrouw hoogst onwaarschijnlijk met een doordeweeks 

boek zou komen aandraven. De degelijke voorbereiding en verschillende versies, of beter, 

hervormingen, kunnen alvast voor representatief voorbeeld doorgaan. Dat is ook wellicht de 

reden waarom Pessl haar schrijven als een doodnormale job benadert …en waarom haar 

entourage er zoveel marketinggeld tegenaan gooit. 

 
While some friends of mine speak of writing in terms of „waiting for inspiration‟ and „muses‟, 

I‟m much happier to take it out of the clouds and think of it in terms of any other job or trade, 

like plumbing. Sometimes it‟s going to be easy, other times absurdly difficult. (Kirkus Reviews 

2006) 



 

 

29 

I.1.6. Nog? Internet, de wondere wereld der mogelijkheden 

 

Als bovenstaande weetjes je niet overhalen het boek te kopen, bind je misschien wel in bij het 

bekijken van de, jawel, geheel eigen website van het boek (Home page Marisha Pessl 

Calamiteitenleer voor gevorderden of Home page Marisha Pessl Special Topics in Calamity 

Physics), handig vergezeld van twee makkelijk bereikbare MySpaces op (schuil)naam van 

enerzijds Calamitous Physicist (ofte Blue) en Marisha anderzijds. Beiden staan ook op elkaars 

MySpace als eerste „friend‟ geregistreerd. 

 

MySpace, wereldwijd de grootste social-networkingsite, wordt vooral gebruikt door jongeren 

(lees: consumenten van de toekomst) die eerst een profiel aanmaken en vervolgens een sociaal 

netwerk uitbouwen. Op dit profiel kan je verschillende dingen plaatsen en uploaden: je kan je 

een identiteit aanmeten door welke informatie dan ook op de wereld los te laten, foto‟s, 

filmpjes en muziek uploaden (die dan weer iets meer over je persoonlijkheid vertellen), een 

adresboek aanmaken, in contact staan met „vrienden‟ van over de hele wereld, je eigen blog 

(soort van virtueel dagboek) aanmaken en geregeld bijwerken, ... De mogelijkheden zijn 

eindeloos. 

 

Deze jongeren dienen hun „virtuele hangplek‟ als speelveld echter meer en meer te delen met 

volwassenen. Het betreft hier gewiekste marketeers die erop uitgestuurd zijn in naam van hun 

bedrijven, sinds die online zijn gaan rondneuzen naar mogelijkheden om de felbegeerde 

jongerenniche te bereiken en de omstandigheden hiertoe met de komst van social-

networkingsites hoogst optimaal achtten. Dit was althans onderwerp van discussie op de 

voorpagina van het Business Week Magazine van 1 december 2005.  

 

John Burn, hoofdredacteur van Business Week Magazine, ging toendertijd in de wekelijkse 

Podcast Series achter de schermen van het artikel dat de cover haalde, in dit geval “The 

MySpace Generation”. Met haar behaalde 87 % van de Amerikaanse surfende tieners kan de 

groep jongeren, die hun sociaal netwerk op virtuele wijze uitbouwen, inderdaad als een 

generatie worden omschreven. En het ziet ernaar uit dat deze bevolkingsniche steeds meer 

aanhangers bereikt en dus bijgevolg meer en meer in het vizier komt. “MySpace, the most 

popular of all of these sites, has seen its membership quadriple to 40 million people this year 
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alone,” aldus Burn (2005).  

Om zijn verhaal wat kracht bij te zetten, ging hij te rade bij Jessie Hemple, de auteur van het 

coververhaal en tevens collega-redacteur bij Business Week. Zij vertelt ons het volgende over 

de social-networking website die reeds in 2005 maar liefst 300 vertegenwoordigers kende: 

 
I think about it kind of like your dorm in college, but in the virtual world. You might move 

into your dorm room – it‟s an empty room, you make yourself at home, you hang up your 

pictures – and then once you‟re settled, you run around to all of your newfound friends and 

you party with them. Maybe you do it at their house or maybe you do it at your house. Now, 

put that scenario online. So, you as a user might log on, to a, say, MySpace.com. You might 

post your photograph, you might post some personal info like your name maybe, maybe the 

bands that you like, things that you listen to or look at, movies that you like, … And then once 

you‟re on there, you can invite your friends – who also have profiles on MySpace – to be part 

of your larger friend network. And then you can basically go spend time on their profiles 

[MySpace?] or invite them to spend time on your profile [MySpace?]. […] You can keep 

yourself busy for hours flipping through your friends‟ profiles, reading their blogs, … So you 

might think of this as a sort of necessary part of being a teenager today, because: let‟s say that 

I am the typical 16-year-old at a High School. All of my friends by this point have, say, a 

MySpace profile […] and they‟re blogging on these profiles. They‟re writing about their lives. 

And if you want to know what‟s going on in class, if you want to know what party to go to or 

why your best friends aren‟t speaking to each other or even really practical things like where 

field hockey practice is going to be, then you need to be reading their blogs. (Burn 2005; mijn 

cursivering) 

 

Even later merkt Hemple zelfs op dat er nog maar weinig onderscheid wordt gemaakt tussen 

de fysieke wereld enerzijds en de virtuele wereld anderzijds, maar zij voegt hier wel 

onmiddellijk aan toe dat dit niet mag betekenen dat de fysieke realiteit zomaar uit het oog 

wordt verloren, integendeel.  

 
When I went on my space for example to report this story, I thought it would be really easy for 

me to create a profile and then to go make myself a bunch of 19-year-old friends to report the 

story. And what I discovered is that your virtual friend network depends very strongly on your 

physical friend network. (Burn 2005) 

 

Ook geld – hoe kan het ook anders? – kan niet uit de virtuele wereld worden weggedacht. 

Wanneer de resultaten voor zich spraken en mensen ontdekten dat MySpace op korte tijd een 

groot aantal jonge leden bijeengaarde, gingen de spreekwoordelijke dollartekens in Rupert 

Murdochs ogen dan ook fonkelen. Deze trok in de zomer van 2005 maar liefst 580 miljoen 

dollar uit voor MySpace‟s moederbedrijf Intermix Media. Hemple begrijpt maar al te goed 

waarom: 
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If you look at the users that they [MySpace] have between the ages of 14 and 24, which is a 

very coveted target demographic […], the bulk of their users are young people and I believe 

[…] 20 million or over half of their numbers are logging on regularly. It‟s not just that they log 

on to MySpace.com. It‟s once they get on there, they stay on that site and they click from page 

to page, but they do so on the site, which means that people on that site see and interact with 

tons of ads. (Burn 2005) 

 

Burn maakt hierbij de terechte opmerking dat MySpace van het „online‟ adverteren blijkbaar 

een legale business maakte, aangezien die virtuele trekpleister in oktober 2005 alleen al 10 % 

van de online bekeken reclameboodschappen herbergde (en zo‟n miljardenbedrijf kan zich 

natuurlijk geen misstappen veroorloven).  

Hoewel de partnerbedrijven in een experimentele fase deze „MySpace-etalage‟ uitprobeerden, 

bleken hun marketingpogingen al gauw een schot in de doelgroeproos. Uiteindelijk kwam er 

één gouden virtuele regel uit de enthousiaste opgefokte monden: de meest succesvolle manier 

om een product en diens naam in het hoofd en de mond van jonge consumenten te laten 

rondsp(r)oken is via „vriend‟-aan-„vriend‟-bemiddeling. 

 
Kids these days are consuming so many types of media at one time, that they may be watching 

TV and using the internet and listening to the radio and IM-ing [Instant Message-ing] more 

than one person at the same time. The messages that stick for these kids are the messages that 

they tell each other. So you‟re goal as a marketer is to get kids to talk about you to each other. 

Now, the companies that are successful at this are companies that really embrace interactive 

marketing. (Burn 2005) 

 

I.1.7. Marisha en Interactive Marketing 

 

Zoals we reeds hebben kunnen opmerken, biedt het internet zowel marketeers als 

consumenten mogelijkheden voor enerzijds interactie en anderzijds individualisering. Het 

rijke medium combineert animatie, video en geluid met interactieve tools. „Waarom slechts 

één optie benutten als het ook allebei kan?‟ moet Pessl(s entourage) gedacht hebben.  

En het moet gezegd, de Special Topics in Calamity Physics-site dóet je kaakbeen uit vol 

ontzag nederig zakken en de twee MySpace-profielen – die uiteraard aan de website gelinkt 

zijn en omgekeerd – zíjn hoogst originele vondsten (zeker in een tijdperk waar alles reeds 

done is). Het laat je als ingelogde MySpace-gebruiker niet alleen toe even een kijkje te nemen 

in zowel Blues als Marisha‟s hoofd en je te registreren als hun „friend‟, maar hen ook virtueel 

te bereiken, naast commentaar te droppen voor iedereen die het zien wil. 
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Maar, zoals Kotler en Keller terecht opmerken, steunt het campagnesucces hiervan geheel op 

de welwillendheid van de jonge consumenten:  

 
Today companies can interact and dialogue with much larger groups than ever in the past. The 

exchange process in the age of information, however, has become increasingly customer-

initiated and customer-controlled. Marketers and their representatives must wait until 

customers agree to participate in the exchange. Even after marketers enter the exchange 

process, customers define the rules of engagement, and insulate themselves with the help of 

agents and intermediaries if they so choose. Customers define what information they need, 

what offerings they are interested in, and what prices they are willing to pay. (Kotler&Keller 

2006: 612) 

 

Toch wordt de drempel om door te klikken naar deze sites en er even te vertoeven aanzienlijk 

verlaagd door enerzijds de mond-aan-mondreclame (op MySpace, al dan niet in de vorm van 

geposte commentaren van Blue of Pessl) en anderzijds de aantrekkelijke website van het 

boek, beide zelfs voorzien van een heuse trailer.  

 

Een blauw vlindertje, van de soort Leptotes Cassius, waar Blue naar vernoemd is (cf. 

Nabokov‟s Blues, Johnson & Coates, 1999), begeleidt ons – op magische, alerte, crescendo en 

decrescendo tonen als waren ze aangepast aan de merkwaardige dans met de lucht die vlinders 

lijken uit te voeren –  van een donker bos waar een lijk (dat later Hannah Schneider blijkt te 

zijn) aan een tak ligt te bengelen, via een liniaal met millimeterpapier en een rozenstruik 

wiens bloemen op de cover van Calamiteitenleer prijken, naar Blues studentenkamertje op 

Harvard (waar een poster van diens heldin Marisha Pessl aan de muur hangt) tot het lievige 

diertje zijn vleugeltjes uiteindelijk laat rusten op ons boek, Blues levensverhaal vers van de 

pers.  

Ondertussen worden we uiteraard getrakteerd op een aantal in het oog springende 

perscommentaren en eindigt de trailer niet op het voor de hand liggende maar daarom niet aan 

status inboetende “The end” maar wel op het „originele‟ “Special Topics in Calamity Physics. 

Marisha Pessl. In stores now.”  
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Oh ja, voor ik het vergeet:  

 

 “For publicity inquiries please contact Yen Cheong or Laura Tisdel. Illustrations by 

 Marisha Pessl. © 2006. All rights reserved. Site by Freedom.” (Home page Marisha 

 Pessl Special Topics in Calamity Physics) 

      
 

 

 
(Home page Freedom Interactive Design) 

 

Ik moet het ze wel nageven. De site is een heus pareltje. Opnieuw geeft de home page ons een 

blik op Blues kamer, deze keer in close-up van haar bureau. Het is niet te schatten hoe 

gedetailleerd de site het boek hierin volgt. Op vrijwel alle voorwerpen die je in haar kamer 

aantreft (handig tevoorschijn getoverd doordat ze oplichten wanneer je er in de donkere kamer 

met je muis overheen beweegt) kan je klikken.  

Je voelt je als het ware een indringer in haar territorium en reageert wat onwennig, maar eens 

je merkt dat deze clues niet alleen licht geven, maar ook licht werpen op het hele 

moordmysterie dat zich in je hoofd vertaalt naar een bende bekvechtende vraagtekens, voel je 

je al gauw gerechtvaardigd in je onderzoek. De „indringer‟ in je wordt al gauw gepromoveerd 

tot „privé-detective‟ en verantwoording afleggen hoeft nu niet meer. 

 

Mocht je dan toch een clue overslaan, dan heeft de site nog een B-plan: als je je muis beweegt 

naar de rug van Special Topics in Calamity Physics (wat je wel eens zou doen om 

bijvoorbeeld nog wat naslagwerk te verrichten), verschijnt het boek uit de muur en voor je het 

weet, staat een lijst met alle nodige clues voor je neus te bengelen (even denk je toch, je ogen 

nog steeds opengesperd, dat hij er zoals geld aan een koord opeens vandoor zou gaan en vraag 

je je af wat je volgende move is).  

 

 

Our focus is to provide powerful design and technical solutions     

 to help you sell, market, train and communicate in a superior way. 
 

When it comes to translating traditional brand content to an  

 interactive format, we excel. Smartly designed, organized  

 interfaces with just enough motion graphic elegance assure that  

 messages are delivered quickly with a clean, direct approach. 
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I.1.8. Welk doel dient al deze heisa nu?  

 

Als antwoord op deze vraag kunnen we Crispins eerder vermelde citaat hanteren: 

 
It‟s like a set-up for a joke: publishers think that information about the money spent on a book 

is going to excite the book‟s intended audience more than information on the book itself. The 

punch line is: publishers keep ending up with unprofitable books that fall by the wayside. 

(Crispin 2006) 

 

Focussen we op de marketingcampagne, dan kunnen aan deze informatie over het 

gespendeerde geld met gemak Pessls marketingvriendelijke uiterlijk, de vele literaire 

referenties en de virtuele verleiding worden toegevoegd. Het belangrijkste voor ons nu in 

bovenstaande zinnen is echter volgende woordgroep: “the book‟s intended audience”. Al deze 

verschillende marketingtechnieken moeten dus m.a.w. ook informatie verschaffen over de 

doelgroep die Viking Penguin met Calamiteitenleer voor ogen heeft.  

Al onmiddellijk kunnen we hierbij een leeftijdsverschil vaststellen: terwijl de informatie over 

het gespendeerde geld en de literaire referenties duidelijk voor een ouder publiek bedoeld zijn, 

trekken ze met de virtuele verleiding vooral jongeren aan (tussen 14 en 24 jaar; cf. „MySpace 

generatie‟).  

Voor de rest dienen ze uiteraard te teren op de mond-aan-mondreclame. Voorwaarde hiervoor 

is natuurlijk dat het boek ook echt goed is, of beter, dat de lezer zich met het hoofdpersonage 

kan identificeren (zéker in een detectiveroman).  

 

Zoals reeds gezegd kan de protagonist Blue nog het best vergeleken worden met een 

boekenwurm gevangen in haar hoogsteigen canoncocon. Waarom kiest Pessl nu voor zo‟n 

onaantrekkelijke verteller? Om ons er toch maar eens van te doen vergewissen dat 

(academische?) schijn bedriegt? Om ons uit te dagen onze lees- en kijkvaardigheid voorbij de 

grenzen van het zichtbare te testen om dan te merken – in Blues geval – dat zich daar een 

braak terrein bevindt met groot potentieel (of in Gareths geval, een (p)a(l)ter ego)? Of betreft 

het veeleer de aantrekkingskracht van een postmodern geflirt met grenzen, waardoor een 

algehele vervaging optreedt, niet in het minst van identiteit en rol in een maatschappij die je 

gratis acteerlessen aanbiedt? De auteur, die zich ongetwijfeld verwachtte aan een dergelijke 

aanval op haar hoofdpersonage, gaat al vlug in de verdediging: 
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On the surface she‟s quite shy and unassuming, perceives herself as something awkward and 

ordinary, totally camouflaged by her environment. And yet her inner life is Dickensian, 

teeming with incessant observations about people, her surroundings, the world, scientific 

theory, life, love. I like this juxtaposition, the idea that there are people moving through the 

world, people you wouldn‟t look at twice, who are brilliant, painfully human, great.  

Blue really tries for the truth too – something else I like about her. She tries her utmost to be a 

reliable and judicious narrator, even thought, given the calamitous events of her life, it‟s nearly 

impossible. Unlike her father, she has no ego, and doesn‟t mind how naïve, blind, or, most 

embarrassing of all, uncool, she comes across in the narrative, which is more than you can say 

for other first-person narrators who don‟t think twice about manipulating events simply to 

make themselves look good. (Tisdel 2006c; mijn onderlijning)  

 

Een mooie (Amerikaanse?) gedachte, dat is het inderdaad. Of ze de lezer daarvan overtuigt, 

daar ga ik me niet over uitspreken. Ik verwijs als intensieve lezer echter wél naar het feit dat 

Mejuffer Pessl weliswaar een verleden als model en actrice achter de rug heeft en volgens 

Kristien Hemmerechts zelfs uitte dat vrouwen hun uiterlijk moeten verzorgen en er 

glamoureus dienen uit te zien, zélfs al zijn ze dag en nacht in de weer (Hemmerechts 2006) en 

frons even de wenkbrauwen bij haar verkondiging van het eeuwenoude cliché dat enkel het 

innerlijke telt (bovendien ondergaat Blue in het boek een ware makeover en ziet ze gauw 

genoeg de bijkomende voordelen hiervan in).   

 

Máár, het is wel zo dat boeken, en bijgevolg ook lezers, meer geduld hebben met mensen die 

in het gewone leven niet zouden opvallen. Creatie vindt niet voor niets plaats in het speelveld 

van kansen en mogelijkheden. Kansen en mogelijkheden waarin wij, als lezer weliswaar, maar 

al te graag geloven. Voeg daar een paar makkelijk overtuigende ingrediënten aan toe als 

humor, mysterie, een paar intellectuele raadsels (wie streelt zijn ego nu eens niet graag?) en   

– vooral niet te vergeten – Blues onverwachtse rekrutering bij de coolste kliek van de St. 

Gallway School en de identificatie, of beter, connectie met de schijnbaar onaantrekkelijke 

verteller is een feit. 

 

Dit is ook net de kracht van Calamity Physics, Leer der Calamiteiten, een titel die niet enkel 

tragedies voorspelt, maar ook humor suggereert naast levenslessen. Opgelet, het betreft hier 

wel geen beginnerscursus; enige intellectuele handigheid is gewenst, zoniet vereist. Op zich 

zou Pessls ambitieuze onderneming eigenlijk zelf al moeten verklaren waarom het boek een 

groot succes is (geworden). Het garandeert namelijk dat zowel passieve lezers, die hun 

ontspanning en heil vooral zoeken in actie, spanning en sensatie, als actieve lezers, die als 
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bezetenen intensief en soms zelfs obsessief door een boek heen ploeteren om alle mogelijke 

vraagtekens weg te werken, zich aangesproken voelen. Maar die boodschap moet nu eenmaal 

marketinggewijs verkondigd worden; niet alleen hoop, maar ook en in de eerste plaats geld 

doet leven. 
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I.2. Het boek 

I.2.1. Nachträgliche betekenisvorming 

 

Al op de eerste bladzijden wordt duidelijk waarover Calamiteitenleer voor gevorderden zal 

gaan. We krijgen als smaakmakertje eerst een schets van een ziektebeeld voorgeschoteld van 

de 18-jarige protagonist Blue van Meer (diagnose: depressie), te herleiden tot één enkele 

gebeurtenis: het bengelende lijk van een zekere Hannah aan een elektriciteitssnoer aan een 

boom in de Smoky Mountains. Reden genoeg om nu reeds – al was het maar op basis van de 

menselijke nood aan antwoorden – af te leiden dat Blue als detective zal optreden. Het meest 

traumatische aan Blues dossier is echter niet de ervaring van het aantreffen van de dode 

Hannah Schneider, maar de ontdekking die erop volgt; door zich te ontpoppen als detective 

vist zij immers niet alleen Hannahs levensverhaal uit, maar belandt zij merkwaardig genoeg 

bij haar eigen levensverhaal. Het – achteraf geschreven – boek is dan ook geheel vanuit haar 

biografie benaderd, uiteraard zonder omissie van de gruwelijke (zelf)moord van/op Hannah 

Schneider. 

 

I.2.2. “‟Leef je leven altijd met je biografie in je achterhoofd.‟” (Pessl 2006: 55) 

 

We vernemen dat Blues moeder Natasha, die haar overigens doopte naar de vlindersoort die 

zij het meest in haar netten strikte, gestorven is wanneer Blue amper vijf jaar oud was. 

Sindsdien leiden zij en haar vader Gareth, die zij steevast Pap noemt (steeds voorzien van 

hoofdletter), een waar nomadenbestaan, voortgestuwd door de verschillende aanvragen aan 

het adres van Gareth, een grootsprakerige professor politieke wetenschappen met een CV van 

maar liefst twaalf bladzijden lang, goed genoeg om als toegangsticket te fungeren voor de 

gehele intellectuele wereld. Let wel:  

 
Pap hechtte er nu belang aan om zijn eruditie, zijn ervaring op het gebied van veldwerk in het 

buitenland en zijn internationale wetenschappelijke onderzoek aan te bieden aan de onderlaag 

van de universitaire wereld – de bodembemesters, noemde hij ze in een bourbonstemming –, 

de instituten waar niemand van had gehoord, soms zelfs de studenten niet die zich er hadden 

ingeschreven. (2006: 27) 

 

Want: “Alleen in de Gewone Man schuilt de majesteit.” (2006: 28) De conclusie die dient 

getrokken te worden, is: Pessl staat tot Nabokov als Gareth staat tot Karl Marx en Che 
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Guevara.  

Pessl over dit personage: 

 
My intention as a writer was to make him – all of the characters – as fully realized and real as I 

could, to see them as people, with as many strengths and weaknesses as the rest of us. Gareth 

is magnetic, which has to do with his confidence and wit, but also the brazen way he voices 

his opinions. When it comes to what he believes – what he loves, hates – he doesn‟t hold back, 

and this can be deeply attractive to other people, particularly in today‟s world, where many are 

afraid to stand up, express themselves, go against the grain, be unpopular. History is full of 

men who can manipulate a crowd, inspire them to do jaw-dropping things, not by force, but 

simply by speaking. It‟s a fascinating and unsettling phenomenon. (Tisdel 2006c) 

 

Het personage Gareth van Meer is, zoals reeds gezegd, vooral aanwezig onder de niet 

onbelangrijke naam Pap. Dit kleine detail op zich verwijst reeds vooruit naar Gareths 

megalomane neigingen én bijgevolg naar zijn aantrekkingskracht op vrouwen, door Blue 

„Meikevers‟ gedoopt wegens hun levensdoel zich te parasiteren op hun mannelijke partner(s). 

Het grote verschil is hier echter dat Gareth als mens (en misschien wel als man) boven hen 

staat en hen voor is; het betreft hier de eeuwige discussie van de mens en (zijn inmenging in) 

de natuur. In deze discussie staat de meikever dan ook symbool voor machtsoverdracht. Het is 

vervolgens niet verwonderlijk dat de mens in dit boek naar voren komt als het wreedste dier 

ter wereld, zelfs al heeft hij goede bedoelingen.  

 

I.2.3. Altijd onderweg tussen de liefde en de leegte 

 

Drie haltes zijn belangrijk voor het verhaal: Howard, Louisiana; Nestles, Missouri en 

Stockton, North Carolina. In het eerstgenoemde stadje doet zich een eerste vreemde 

gebeurtenis voor. Op een frisse woensdagavond belt een bebloede Andreo Verduga, de 

ingehuurde tuinier van Pap en Blue die blijkbaar van dichtbij in de buik is geschoten, aan ten 

tijdelijken huize Van Meer. Blue, die alleen thuis is en ondertussen stiekem een ferme boon 

heeft gekweekt voor deze Zuiderse „vol-bloed‟ met Tahiti-flair, doet open. Ze legt hem nadien 

in haar beste Spaans uit dat een ambulance onderweg is, waarop Verduga in (na)drukletters in 

zijn beste Nederlands reageert: “NEE STOP NIET GOED STOP PAPA STOP.” (2006: 44) 

Hij wordt opgenomen in het St. Matthew‟s-Ziekenhuis, waar hij de dag nadien onder het 

collectieve doofpotmom van een illegale vreemdeling plots spoorloos verdwijnt. Exit 

Verduga? 
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Neen. Enkele maanden later, wanneer ons duo zich ondertussen in Nestles, Missouri bevindt, 

krijgt het „Verduga-incident‟ nog een staartje en dit op een onterecht in de vergetelheid 

geraakte ontmoetingsplaats als een supermarkt. Als verjaardagscadeau trekt Gareth met zijn 

dochter naar de plaatselijke Wal-mart waar Blue Andreo meent te herkennen, met als 

doorslaggevend argument “dat Tahiti-gevoel van hem”(Pessl: 48). Merkwaardig gegeven: na 

afloop blijft er van hem assepoestergewijs enkel nog een klein pakje na in zijn 

b(/n)oodschappenkarretje: „ShifTbush™-Camouflage-artikelen, Herfstmix‟;  

 
„ShifTbush Herfstmix, een mengsel van 3-D, fotografisch uitvergrote synthetische 

herfstbladeren. Bevestig die met EZStik™ op uw camouflagepak en bent op slag onzichtbaar 

in een bosomgeving, zelfs voor het schranderste dier. ShifTbush™ is de verwezenlijking van 

elke jagersdroom.‟ (2006: 49) 

 

I.2.4. “Tot ergens onderweg. [...] Let niet op wat ik zeg.” (De Mens) 

 

De derde halte is een bijzondere halte. Niet alleen vanwege de gebeurtenissen die er zich 

afspelen, maar eveneens omdat Stockton, North Carolina, als een eindhalte dient te worden 

geïnterpreteerd. Een bizar gegeven, Gareths levensmotto in acht genomen: “Als je stilstaat, 

ben je dom. Als je dom bent, ga je dood.” (2006: 29) Tot vóór hun terminus, vóór hij 

„bezweek‟ voor zijn dochters pleidooi voor (het idee van) een Permanent Huis – de weldaden 

van diens stabiliteit voor Blues eindexamenjaar én springplank naar Harvard in acht genomen 

– deed hij er dan ook alles aan om deze zegswijze een woordenboekleven in te blazen. Blue 

schat dan ook dat ze van haar zesde tot haar zestiende net zoveel tijd heeft doorgebracht in 

hun blauwe Volvo als in een klaslokaal. Pedagogisch onverantwoord? Niet als je vader Gareth 

van Meer heet. Zo was autorijden met hem hoegenaamd geen geestesverruimende ervaring te 

noemen, maar veeleer een geestesbelastende: 

 
Het waren Sonnet-a-thons. Het was Honderd Kilometer Eenzaamheid: proberen om Het barre 

land uit je hoofd te leren. Pa kon een staat van het begin tot het eind nauwkeurig opdelen, niet 

in periodes van rijden en rusten, maar in een strak halfuurschema: eerst de Systeemkaartjes 

met woorden die elk genie zou moeten kennen, dan Analogieredeneringen („de analogie is de 

Cotadel van het denken: de beste manier om lastige verbanden te bepalen‟), dan het 

Mondelinge Essay (gevolgd door een twintig minuten durende vraag-en-antwoordsessie), 

Oorlog der Woorden (Coleridge-Wordsworth-confrontaties), Zestig Minuten voor een 

Boeiende Roman met selecties uit onder andere De grote Gatsby (Fitzgerald, 1925), en het 

Hoorspeluurtje van Van Meer, waarin stukken waren opgenomen zoals Mevr. Warrens bedrijf 

(Shaw, 1894), Het belang van Ernst (Wilde, 1895) en verschillende selecties uit het oeuvre 

van Shakespeare, waaronder ook de latere liefdesverhalen. (2006: 30) 
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We begrijpen onmiddellijk waarom Pessl zo‟n ambitieuze structuur „koos‟ voor haar 

debuutroman. Het betreft de symbolische veruitwendiging van aartje-naar-haar-vaartje Blue, 

opgesloten in Paps literaire labyrint en dus – overigens naar eigen zeggen – “de logische keus 

voor de doublure” (2006: 250).  

 

I.2.5. De wereld buiten de blauwe Volvo 

 

Eerder verwees ik al naar de (on)aantrekkelijkheid van een dergelijke protagonist. Wat ik toen 

echter niet heb vermeld (maar daarom zeker niet onderschat), is het effect van deze basis in 

een coming-of-age verhaal, zoals Calamiteitenleer voor gevorderden ook wel getypeerd 

wordt. En in welke overgangsfase kan de ermee gepaard gaande openbaring nu beter 

plaatsvinden dan in je eindexamenjaar waarna van je verwacht wordt dat je als zelfstandige 

kan functioneren in de wereld? Het is hier dus dat Stockton in het plaatje komt ... én de 

mysterieuze Hannah Schneider, die Blue voor het eerst tegen het lijf loopt in de Fat Kat 

Foods, de lokale supermarkt: 

 
Ze had een elegant, romantisch aandoend benig gezicht, dat het zowel in de schaduw als in het 

licht goed deed, zelfs in scherpe contrasten. Ze was ouder dan ik had gedacht, ergens achter in 

de dertig. Het bijzonderst aan haar was de chique uitstraling van een klassieke filmdiva, die ik 

nog nooit in het echt had gezien, alleen wanneer Pap en ik ‟s morgens vroeg naar Jezebel 

keken. Ja, in haar houding en haar stappen zo nauwgezet als een metronoom – ze trok zich nu 

terug achter de stelling met chips – zat iets van Paramount, een vleugje pure whiskey, en 

luchtzoenen in een Hollywoodse nachtclub. Ik had het gevoel dat wanneer ze haar mond zou 

opendoen, ze niet het moderne, rommelige taalgebruik zou hanteren, maar woorden zoals 

„demi-monde‟, „goede komaf‟ en „rechtschapen‟ (alleen heel soms „tjeempie‟). En wanneer ze 

zich een mening over iemand zou vormen, hem of haar zou beoordelen, dan zou ze bijna 

uitgestorven begrippen als Karakter, Reputatie, Integriteit en Klasse de belangrijkste criteria 

vinden. Niet dat ze niet écht was. Dat was ze wel. Haar haar piekte hier en daar, er zaten wat 

pluisjes op haar rok. Ik voelde gewoon dat ze ooit, ergens, het stralende middelpunt was 

geweest. Door de zelfverzekerde, bijna agressieve blik in haar ogen wist ik dat ze aan een 

comeback werkte. (2006: 61) 

 

Hannah blijkt lerares Filmkunde te zijn op de St. Gallway school, maar ook – in de geest van 

Dead Poets Society (de nachtelijke bijeenkomsten der Dode Poëten ingeruild voor zondagse 

dineetjes bij Hannah thuis) – aan het hoofd te staan van een geheim elitair leerlingenverbond 

waarnaast zelfs de stereotiepe klefferige cheerleader- en jockklieken van het high school 

canvas  verdwijnen (en dit ondanks hun tandpastaglimlach). Getuige hiervan alleen maar hun 

naam: de Bluebloods.  
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Hemmerechts niet geheel onterechte doch lichtelijk overdreven kritiek op de onechte 

karikaturale personages uit gemak indachtig (Hemmerechts 2006), stel ik ze even kort voor: 

Charles: „de knappe jongen‟ (met een mislukt verdoezelde heimelijke verliefdheid op 

Hannah); Jade: „de oogverblindende schoonheid‟; Nigel: „de onopvallende‟, die als je 

nauwkeurig keek gewoon buitengewoon bleek; Milton: „de stoere macho‟, uiteraard mét 

tatoeage; en, ten slotte, Leulah: „het delicate schepsel‟, de geheimzinnige ouderwetse 

schoonheid.  

 

I.2.6. Verandering van spijs... een dansende Blauwe muis 

 

Het zal niet echt verwonderen dat Blue, de “omhooggevallen boekenkast” (Jongeling 2006), 

aanvankelijk niet in het minst geïnteresseerd is, zelfs niet uit nieuwsgierigheid, om de anders 

in een high-school zo felbegeerde populariteitsgrens af te tasten. Maar hoe past de naar eigen 

zeggen zo-cool-als-een-Bermuda Blue nu in dit rode-loperplaatje? Een vraag die „de 

onvermurwbare non‟, die onaangedaan blijft na het ontvangen van verschillende 

gepersonaliseerde uitnodigingen van de Bluebloods, zelf ook bezighoudt. Hoe dan ook, Blue 

wordt uitgenodigd op de zondagse dineetjes en vormt vanaf dan een lid van de bende, 

weliswaar pas na een geslaagde makeover, een alcoholisch inwijdingsritueel en een paar 

verplichte „dellenavonden‟ waardoor ze geconfronteerd wordt met haar ontluikende 

seksualiteit. 

 

Merkwaardig genoeg besluit ze haar vader níet in te lichten over de Blauwbloedige zondagse 

avonturen. Volgens hem zullen Blues zondagse uitstapjes dan ook het wekelijkse gevolg zijn 

van een – met de komst van Blue – in het leven geblazen studiegroep rond Joyce‟s Ulysses. 

“Pap, over het Hebben van een Geheim, een Goed Beraamd Plan: „Niets kan de menselijke 

geest meer in vervoering brengen.‟ (2006: 90) 

 

I.2.7. Het nieuwsgierige kind 

 

Sleutelfiguur achter deze inlijving bij de Bluebloods is Hannah, wat ook Blue al vlug 

doorheeft. Waarom blijft echter nog steeds de vraag. Om ons zoet te houden, krijgen we 

voorlopig enkele (voor de ontknoping) belangrijke weetjes over Hannah toegespeeld: ze is een 
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uitstekende bergbeklimmer (en heeft zelfs ooit als puber een man, die gevallen was en een 

heupblessure had opgelopen, het leven gered in de Adirondacks), heeft een obsessie met het 

woord „Valerio‟ en voltooit de eerste vrijdag van iedere maand haar hoogsteigen ritueel: het 

oppikken van een kerel in het chauffeurscafé Stucky‟s te Cottonwood, gevolgd door een 

neukpartij in één of ander groezelig motel tot ze hem eruit gooit. 

 

Na deze onthulling is het tijd voor het eerste lijk: Smoke Harvey. Doodsoorzaak: fatale 

combinatie van medicijnen tegen hoge bloeddruk, alcohol en een val in Hannahs zwembad. 

Gelegenheid: jaarlijks sponsorfeest van dierenasiel Burns County ten behoeve van de dieren 

in nood, een organisatie waar Hannah aan verbonden was en waarvoor zij graag haar huis 

afstond als feestlocatie.  

 
Dierenasiel Burns County nodigt u van harte uit voor ons jaarlijks sponsorfeest ten behoeve 

van alle dieren in nood op Willows Road 100, zaterdag 22 november, om acht uur ‟s avonds. 

Ingangsprijs: $40 per persoon. RSVP. Kostuum verplicht, Masker gewenst. (2006: 161) 

 

De mysterieuze Hannah wordt steeds verdachter. De verschillende aanwijzingen, 

gelokaliseerd in Hannahs slaapkamer en klaslokaal slaan je voor het hoofd; respectievelijk: 

een stukgelezen boek, de I Tjing, of het boek der veranderingen, een muskusgeur voor 

mannen; drie ingelijste foto‟s naast elkaar op de ladekast van een meisje dat vermoedelijk 

Hannah was in de leeftijd tussen 9 maanden en zes jaar (vermoedelijk, aangezien er volgens 

Blue veeleer een dierbare zus opstond, met gelijkaardige trekken; ze komt dan ook op haar 

besluit terug); een aansluitende badkamer die net als de slaapkamer zo sober en kaal was als 

een gevangeniscel – wat er volgens P.C. Maileys Klem in het duister, over „de onmiskenbare 

symptomen van depressiviteit bij alleenstaande vrouwen‟, een teken van zelfkwelling was; 

“‟in de andere kamers kan ze echter wel “spulletjes” hebben om op haar vriendinnen normaal 

en gelukkig over te komen‟ (blz.88).” (2006: 180) –; een roze mandje met een verzameling 

medicijnflesjes zonder etiket; een zwaar, kunstig bewerkt houten kistje met een zilverkleurige 

machete van ongeveer vijftig centimeter; nog een foto (uit 1973) van Hannah toen ze elf of 

twaalf was, in het gezelschap van een ander meisje, met blond haar waarmee ze overduidelijk 

goed bevriend was, beiden in hetzelfde schooluniform en bij Hannah een gouden 

leeuwenembleem op het borstzakje; een kastje in de badkamer vol met wel vijftig ongelabelde 

én bovendien gevulde medicijnflesjes; gevolgd door de vondsten in het klaslokaal: een 
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Casablanca-poster (op de deur); dertien posters aan de muur, allemaal precies vijftien 

centimeter van elkaar, met daarop telkens een kus of omhelzing – “het viel me ook op dat op 

een grappige manier [...] de vrouw op al die posters stond afgebeeld alsof het Hannah was die 

voortdurend werd omhelsd –“ (2006: 239) én voorzien van de aankondiging „Binnenkort in dit 

theater‟; een duidelijk verstopt stukgelezen boek, Merel zingt in het holst van de nacht: het 

leven van Charles Milles Manson (Ivys, 1985). 

 

I.2.8. A little help from a friend? 

 

Reden genoeg voor Jade om te concluderen dat Hannah Smoke heeft vermoord, maar de 

politie houdt het op een fatale samenloop van omstandigheden en doseringen. Blue is echter 

voorzichtiger met het trekken van conclusies. Ze gaat dan ook – zoals het een goede detective 

betaamt – subtiel polsen bij de verdachte zelf. Deze komt echter met andere verhaallijnen op 

de proppen, waarop Blue concludeert: “Het werd me pijnlijk duidelijk dat Hannah wist wat 

Jade over haar gezegd had.” (2006: 263) Volgens Hannahs versie hadden zij en Jade slaande 

ruzie om „één of andere bagatel‟. Al gauw houdt Hannah de touwtjes in handen:  

 
„Je zult het natuurlijk wel geraden hebben,‟ zei ze. „Je hebt zo‟n grote opmerkingsgave; jou 

ontgaat niets...‟ Ze onderbrak zichzelf. „... of misschien ook niet. Nee. Ze heeft het je niet 

verteld. Volgens mij is ze jaloers. Jij praat altijd zo liefdevol over je vader.‟ [...] „Weet je iets 

van Jade? Haar achtergrond?‟ [...] „Als ik het je vertel, moet je me wel beloven dat je er niets 

over tegen de anderen zult zeggen. Maar ik vind het belangrijk dat je het weet. Want anders, 

wanneer ze op zo‟n avond als deze zo kwaad naar je toe komt... Ze was dronken hè?‟ [...] „Als 

je de waarheid weet, zal dat alles in de juiste context plaatsen. Misschien niet meteen.‟ [...] 

„Maar later, nee dan...‟ [...] „Ja, dan wordt het allemaal duidelijk. Naderhand.‟ [...; en dan nog:] 

„Je mag niemand vertellen wat ik je ga vertellen,‟ zei ze streng. „Zelfs je vader niet. Beloof me 

dat.‟ (2006: 265) 

 

Samen met Blue wordt de lezer op zo‟n moment gek van ongeduld door Hannahs lange 

aanloop naar Jades Top Secret achtergrond. Maar onze schijnbare aandacht en afwachtende 

houding worden meer dan ooit beloond: niet alleen krijgen we Jades geheim te horen, maar 

alle Bluebloods (Blue inclusief) passeren de revue.  

 

Jade:  opgevoed als een erg rijk, verwend kind door een enorme hypocriet van een vader, een 

 oliemagnaat aan wiens handen het bloed van duizenden mensen kleefde (over haar 

 moeder Jefferson kunnen we ons op basis van het voorgaande onderhand wel een beeld 

 vormen). Als kind had ze een hartsvriendin, “een beeldschoon meisje, breekbaar. Ze 

 waren net twee zusjes.” [...] “– de vriendin die iedereen wil hebben maar niemand heeft 
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 – ik weet bij god niet meer hoe ze heette. Wat was het ook alweer? Iets chics. Maar 

 goed.” (2006: 267) Maar ze vonden haar een probleemkind, werd voor de derde of 

 vierde keer betrapt op stelen en stond op het punt om naar een jeugdgevangenis 

 gestuurd te worden. Op haar dertiende is ze dan van huis weggevlucht, van Atlanta 

 helemaal naar San Francisco gelift (4500 km). Ten slotte werd ze door de politie 

 opgepakt in een winkel, Lord‟s Drugstore. (Noot: Blue maakt zich bedenkingen bij dit 

 verhaal, omdat het niet echt past bij de Jade die ze kent, “maar je mocht geen enkel 

 verhaal uit iemands leven weglachen of op voorhand van tafel vegen: „Denk nooit te 

 weten waar iemand toe in staat is, was, of zal zijn,‟ zei Pap.” (2006: 267)) 
 

Leulah: op haar dertiende eveneens weggelopen, maar in het gezelschap van haar 

 wiskundeleraar: knap, hartstochtelijk, achter in de twintig, mediterraan type, Turks 

 (“volgens mij” (2006: 268)). Ze hebben het gered tot in Florida, voordat hij werd 

 gearresteerd. Dit gebeurde op de school vóór St. Gallway. 
 

Charles: al heel jong uit huis geplaatst. Zijn moeder was prostituee, verslaafd. Geen vader. 

 Uiteindelijk is hij geadopteerd. 

 

Nigel: ook geadopteerd. Zijn ouders zitten in een Texaanse gevangenis omdat ze een 

 politieagent hebben vermoord.  

 

Milton: zat in een straatbende – “„ik weet niet meer welke, iets met “nacht”‟” (2006: 269), 

  vandaar zijn tatoeage: een ondeugend kijkende engel ter grootte van een bierpul 

  (“„Dat is ze dan. [...] „Miss America.‟”) Hij is ouder dan iedereen denkt; hij is een 

  paar jaar kwijt, black-outs, waarvan hij niet eens meer weet wat hij heeft gedaan. 

  Leefde op straat in Alabama, maakte de buurt onveilig. “Maar dat begrijp ik wel. 

  Wanneer je niet weet waar je in geloven moet, als je het gevoel hebt dat je verdrinkt, 

  dan zoek je houvast bij zoveel ideeën als je maar pakken kunt. Zelfs de krankzinnige. 

  Uiteindelijk houdt één je drijvende.” (2006: 269)  

 

Als antwoord op het ontstaan van de Bluebloods, vervolgt Hannah haar relaas:  

 

‟Heb je wel eens gehoord van de Onvindbaren?‟ [...] „Dat zijn vermiste personen.‟ [...] 

„Die door de overal aanwezige kieren in het plafond, in de vloer, heen vallen. Weglopers, 

wezen; ze worden ontvoerd, vermoord – ze verdwijnen uit de officiële archieven. Na een jaar 

staakt de politie het zoeken. Ze laten alleen een naam achter en zelfs die wordt uiteindelijk 

vergeten.‟ [...] „Als meisje spaarde ik die [krantenberichten over vermiste personen]. Ik leerde 

de lijsten uit mijn hoofd. Ik kon er honderden uit mijn hoofd citeren.‟ [...] „Daarom heb ik ze 

uitgezocht, denk ik,‟ zei ze. „Of ze hebben mij uitgezocht, dat weet ik niet eens meer. Ik was 

bang dat zij ook door de kieren heen zouden vallen.‟ (2006: 271) 

 

En hoe zit het dan met Blue? “‟Toen ik jou in september in die supermarkt tegenkwam, zag ik 

iemand die eenzaam was.‟ [...] „Ik dacht dat ik je kon helpen.‟ (2006: 272) 

 

Met dezelfde nonchalance als ze de verledens van de Bluebloods rondstrooit, wuift ze het 

vraagteken rond Valerio van de baan: “„Ze denken zelfs dat ik een onbeantwoorde liefde heb. 
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Verdorie, welke naam was het ook weer? Victor. Of Venezia, iets uit Braveheart. Het begon 

met een V.‟ „Valerio?‟ vroeg ik zachtjes.” (2006: 276) 

 

I.2.9. De Uitdaging 

 

Voorlopig moeten we het als lezer stellen met deze wanorde aan verhalen en onze vraagtekens 

wegschuifelen naar ons achterhoofd. Er staat ons immers andere koek klaar. Parallel met de 

„uitdieping‟ van het personage Hannah, krijgen we eveneens een diepere inkijk in Gareths 

(bovenstaande) geschetste profiel. Vermeldenswaardig zijn zijn Determinatietheorie, zijn – 

daaraan gekoppelde – modernistische grootheidswaanzin (die Blue overigens stilaan lijkt te 

doorzien) en zijn vriendschap met een zekere dr. Michel Servo Kouropoulos. 

 

Eén van Gareths lievelingstheorieën is de Determinatietheorie. Wat deze precies inhoudt, 

omschrijft volgende monoloog: 

 
„Wordt het lot van de mens bepaald door de grillen van zijn omgeving of door zijn vrije wil? 

Ik beweer dat het vrije wil is, omdat wat we denken, waar we ons in ons hoofd mee 

bezighouden, een direct effect heeft op de fysieke wereld. Hoe meer je nadenkt over je eigen 

teloorgang, je ineenstorting, hoe groter de kans dat die ook inderdaad zal plaatsvinden. 

Omgekeerd: hoe meer je nadenkt over je eigen succes, hoe groter de kans dat je dat ook 

krijgt.‟ [...] „Toch is visualisatie een concept waar vroeger niet zo oppervlakkig mee 

omgesprongen werd.‟ [...] „Leden van Nächtlich, de Nachtwakers, pasten het vanzelfsprekend 

ook toe. Zelfs Amerika‟s meest adembenemende filmacteur, de in het circus begonnen 

Archibald Leach, begreep het.‟ [...] „Hij zei: “Ik deed net zo lang alsof ik iemand was die ik 

wilde zijn totdat ik die ander was. Of dat hij mij werd.” Uiteindelijk verandert een mens in wat 

hij denkt dat hij is, hoe groot of klein ook. Daarom hebben sommige mensen aanleg voor 

koutjes en rampen, en kunnen anderen op water dansen.‟ (2006: 249) 

 

Ter illustratie, een staaltje (monstertje?) Pap tijdens één van zijn hoorcolleges: 

 

Inleiding: Amerika‟s diepe slaap.  

Midden: Beginnen we een revolutie?  

Slot: Toepassing van cosmetische chirurgie op Amerika.   

Primaire bronnen: Anatomie van het modernisme, “De Nachtwakers en Imaginaire 

Grondregels voor Praktische verandering”, Littleton; Onderdrukking van 

imperialistische krachten, Eidelstein; “Blind dates: de voordelen van een 

stille burgeroorlog”, Meer, Gareth, van. 
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Het is duidelijk dat Gareth zichzelf tot de groep van de waterdansers rekent, hoewel Blue daar 

niet geheel van overtuigd lijkt. De gróte ironie van Gareths gróte verhaal is immers dat zijn 

opvolger – hoewel dezelfde literaire pap in de mond gegeven en opgeleid tot het verderzetten 

van haar vaders levensverhaal – net dóór haar bibliografische training als geen ander begint te 

doorzien dat haar vader(s invloed) eigenlijk simpelweg teert op woorden die ooit door ándere 

mensen zijn uitgesproken:  

 
Weliswaar was Paps concert heel aangenaam, maar geen van zijn melodieën was 

grensverleggend. Voornamelijk vatte hij het Franse La Grimace van een anonieme Franse 

schrijver samen, een grappig boekje over macht dat was gepubliceerd in 1824. Zijn andere 

ideeën had hij bij elkaar gesprokkeld bij H.H. Hills Napoleons veroveringen (1908), Voorbij 

goed en kwaad (Nietzsche, 1886), De Vorst (Machiavelli, 1515), Geschiedenis is macht 

(Hermin-Lewishon, 1990), en onbekende werken zoals Aashir Alhayeds De grondvesten van 

een dystopia (1973) en Zwendel (1989) van Hank Powers. Hij verwees zelfs naar enkele fabels 

van Aesopus en La Fontaine. (2006: 250)    

 

De levensles die Blue hier begint in te zien: de dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Diezelfde 

ervaring komt sterker tot uiting waneer Gareth zijn dochter tijdens de kerstvakantie als 

verrassing trakteert op een reisje Parijs. Het bleek dat een oude Harvard-vriend van hem, dr. 

Michel Servo Kouropoulos, er al een tijdje op had aangedrongen hem in Parijs op te zoeken, 

waar hij de afgelopen acht jaar klassieke Griekse literatuur had gedoceerd aan de Sorbonne. 

Blue stelt hem even kort voor: 

 
Dr. Michel Servo Kouropoulos was een diepgebruinde Griek met veel meningen, verhalen en 

onderkinnen. Hij was te dik, tweede helft zestig en had wit schapenhaar en dofbruine ogen die 

onafgebroken de kamer afzochten. Hij transpireerde en had de vreemde tic om op zijn borst te 

slaan en er vervolgens in cirkels overheen te wrijven, hij verbond al zijn zinnen met een 

onderaards „hmm?‟ en maakte korte metten met ijdele gesprekken die niet over zijn gezin 

gingen alsof het door houtworm aangetaste huizen waren die ontsmet moesten worden met het 

zoveelste verhaal over Elektra en Psyche [zijn dochters]. Hij was vlug ter been, ondanks zijn 

mankheid en houten wandelstok, die nadat hij hem ergens tegen een toonbank had gezet om un 

pain au chocolat te bestellen met enige regelmaat lawaaierig op de grond viel of waarmee hij 

mensen tegen hun schenen of voet sloeg („Hmm? Oh hemeltje, excusez moi). „Hij loopt al zijn 

hele leven mank,‟ zei Pap. „Al toen we op Harvard zaten.‟ (2006: 286) 

 

Verder vernemen we nog dat deze Servo een grote afkeer blijkt te hebben om vereeuwigd te 

worden; hij hanteert dan ook elk mogelijk excuus om aan een foto onderuit te komen. 

 

Wat Blue eerst en vooral niet begrijpt aan Servo, is zijn vriendschap met Pap. Meer nog, de 

twee leken elkaar te verachten. Zo voeren ze bijvoorbeeld – in haar bijzijn nota bene – verbale 
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kampen waarin bepaald zou moeten worden wiens kind(eren) de grootste loef afsteken (de 

strijd blijft uiteraard onbeslist). De wederzijdse minachting bereikt haar toppunt wanneer 

Blue, na haar onbemand tripje doorheen de stad, vroeger dan voorzien als onverwachte gast 

ten huize Kouropoulos opduikt: “Ze kijfden erop los als Jan Klaassen en Katrijn.” (2006: 290) 

Ik wil(/kan) de lezer hiervan ook niet onthouden: 

 
„Half hysterisch vanwege...‟ Dat was Pap (Jan Klaassen). „Jij hebt geen flauw benul wat het 

betekent!‟ Dat was Servo (Katrijn). „Hou toch op met die... Je bent net zo heetgebakerd als...‟ 

„Jij vindt het best, als je je maar kunt verstoppen achter je lessenaar.‟ „Jij gedraagt je als een 

puber met hormoonproblemen! Neem een koude douche!‟ Kennelijk hoorden ze de deur 

(hoewel ik hem zachtjes dicht probeerde te doen) want hun stemmen stokten alsof een grote 

bijl hun woorden had afgekapt. (2006: 290) 

 

Paps antwoord hierop? “‟Servo en ik hebben nog een hoop dingen liggen, onuitgesproken 

kwesties. En we leggen allebei de schuld daarvan bij de ander.‟” (2006: 291)  

 

I.2.10. Het lang verwachte Lijk 

 

Voorlopig komen we hieromtrent niet meer te weten. De lezer begint zich dan ook af te 

vragen waarheen dit allemaal zal leiden en raakt een beetje gefrustreerd. Aangezien je je vanaf 

de eerste bladzijde aan een detective verwacht, wil je dan ook onmiddellijk het 

spreekwoordelijke lijk uit de kast zien vallen, zodat zo vlug mogelijk aan je leesplezier 

(bestaande uit het achteraf ontrafelen van het moordmysterie) kan worden voldaan. Het is hier 

dat Pessl je voor lange tijd (ik wou eerst „tijdelijk‟ typen, maar dat leek een te fel 

understatement) op het verkeerde been zet. 

 

Eindelijk komt op blz.358 Hannah dan toch aan de boom te hangen. Maar eerst dienen we 

deze „hoofd‟-gebeurtenis in de juiste context te plaatsen. Het begint allemaal met het 

kampeeruitstapje dat Hannah de Bluebloods aanpraat. Uiteindelijk op weg naar Sugartop 

Summit, hun kampplaats voor de avond en waar Leulah overigens bij aankomst nog een 

brandende sigarettenpeuk bespeurt, lijkt het of Hannah met elkeen van de Bluebloods een 

soort van intiem afscheidsgesprek houdt. Blues gesprek bewaart ze echter voor het kampvuur. 

Met een teken lokt ze de jongste telg van de Bluebloods weg, waarmee onmiddellijk een sfeer 

van opperste geheimhouding tegenover de rest van de bende gecreëerd wordt. Reden: Hannah 

wil haar een geheim vertellen.  
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Hier komt ze echter niet toe, want het duo wordt opgeschrikt door een zacht maar 

onmiskenbaar geschuifel achter hen. Hannahs zaklamp doet waarvoor ze goed is en “tot mijn 

schrik viel het licht daadwerkelijk op iets – een soort weerspiegeling, brillenglazen.” (2006: 

353) Voor Blue het goed en wel beseft, laat Hannah haar alleen achter met zaklamp en kaart 

en gebiedt haar stil te wachten tot ze terugkomt. Na een tijd besluit ze Hannah toch achterna te 

gaan en laat zich daarbij leiden door een specifiek geluid, een geluid als dat van een kind op 

een schommel ...of een bengelende Hannah aan een boom, zo blijkt. Zelfmoord, concludeert 

de politie, maar dat is uiteraard buiten Blue – door de Bluebloods ondertussen verstoten om de 

belachelijke reden dat zij de laatste was die Hannah levend had gezien – gerekend, die zich 

vanaf dan tot voornaamste taak maakt Hannahs dood (én het geheim dat ze wou vertellen) te 

ontcijferen.  

 

I.2.11. Van bleu naar Blue 

 

Eerste stop in de zaak H. Schneider: Rechercheur Fayonette Harper. Deze wil Blue overtuigen 

door te wijzen op de sporen die op de nek van het slachtoffer ontstaan bij zelfmoord. Tevens 

deelt ze mee dat Hannah eigenlijk een wees is, opgegroeid in Horizon House te New Jersey 

die bovendien reeds op achttienjarige leeftijd een eerste zelfmoordpoging had ondernomen. 

Maar onze privédetective zoekt naarstig verder. Op goed geluk doorzoekt ze Hannahs huis in 

de hoop er te stuiten op een aantal aanwijzingen naar het échte verhaal: dat Hannah vermoord 

is. Naast het opduiken van een aantal verschillende alter ego‟s en de map met artikelen over 

de Onvindbaren die Hannah dus blijkbaar niet enkel als kind spaarde, vindt Blue ook een 

volledige teruggespoelde film in de videorecorder, genaamd L‟Avventura. Over de 

verdwijning van een vrouw, weet Blue de lezer in te lichten.   

 

 Voorlopige conclusie: “Hannah Schneider was niet van plan geweest om te sterven, maar 

om te verdwijnen.” (2006: 435) 

 

Laten we haar redenering even volgen:  

1. “Alle artikelen in de map gingen niet alleen over vermiste personen, maar ook over 

verdwijningen die in scène leken te zijn gezet.” (2006: 434) 
 

2. “De andere artikelen waren specifieker; ze gingen over de werkwijze van de politie, een 

ontvoering in een nationaal park en de procedure bij een zoektocht.” (2006: 435) 
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3. “Volgens de Almanak van vreemde Amerikaanse gewoonten, afwijkend gedrag (uitg. 

1994) zette één op de 4932 inwoners van de VS zijn eigen ontvoering of dood in scène.” 

(2006: 435) 
 

4.  De eenvoudige plot van de film L‟Avventura: een lid van de beau monde, Anna, maakt met 

haar vrienden een boottochtje voor de kust van Sicilië. Op een onbewoond eiland gaan ze 

aan land om te zonnebaden. Anna gaat een stukje lopen en verdwijnt. Haar verloofde 

Sandro en haar beste vriendin zoeken eerst het eiland af en vervolgens heel Italië, in 

navolging van een reeks aanwijzingen die niks opleveren, maar er bloeit wel een romance 

op tussen de twee. Op het eind van de film is de verdwijning van Anna nog even 

raadselachtig als op de dag van haar verdwijning. Het leven gaat door – in dit geval een 

leven vol lege lust en materiële uitspattingen – en Anna is allesbehalve vergeten. 

 

Op basis van Hannahs voorbereidingen en de krantenartikels kan Blue ook vooruitkijken naar 

wat zou moeten gebeurd zijn nadat Hannah haar moederziel alleen had achtergelaten:  

 
Met behulp van haar kompas zou ze naar een van tevoren gepland pad zijn gelopen dat naar 

een van de secundaire uitvalswegen van het park leidde. Daarvandaan zou ze naar een 

kampeerterrein aan de US 441 zijn gegaan, waar een auto op haar wachtte. […] Tegen de tijd 

dat wij waren gered en zij als vermist was opgegeven – een tijdspanne van minstens 

vierentwintig uur, waarschijnlijk langer gezien de weersomstandigheden – was zij een paar 

staten verder, misschien zelfs in Mexico. Misschien was de onbekende die we hadden gehoord 

geen echte onbekende geweest. Misschien was het Hannahs Carlos geweest (haar Valerio) en 

waren het besluipen, het „Ik ben over vijf minuten terug‟, het „Blijf hier‟, in scène gezet; 

misschien was ze van plan geweest om achter hem aan te gaan en samen het pad te zoeken, de 

weg, de auto, Mexico, margarita‟s, fajita‟s. In dat geval zou ik nadat ik was gevonden de 

autoriteiten vertellen dat iemand ons had gevolgd, en wanneer er geen spoor van Hannah was 

gevonden en de Duitse herders haar spoor hadden gevolgd tot een nabijgelegen weg […] zou 

de politie ervan uitgaan dat ze was ontvoerd of haar iets anders was overkomen, of dat ze van 

plan was geweest om te verdwijnen. In dat geval zouden ze weinig ondernemen, tenzij ze werd 

GEZOCHT wegens het een of ander. (Rechercheur Harper had niet de indruk gewekt dat 

Hannah een strafblad had. En ik kon er alleen maar van uitgaan dat ze geen banden had met de 

misdaadfamilies Bonanno, Gambino, Lucchese of Colombo. (2006: 436) 

 

Maar waarom was Blues aanwezigheid dan nodig? Allereerst om het raadsel van Hannahs 

plotse verdwijning op te lossen en de Bluebloods met een warm gevoel achter te laten, 

wetende dat Hannah (die zeker wist dat Blue zich in haar zaak zou vastbijten) ergens in 

Mexico zat te genieten, aldus Blue. Wat ze echter nog niet weet, is dat dit nog maar het prille 

begin is van haar onderzoek, van het verhaal waar zijzelf zal in blijken mee te spelen. Haar 

drijfveer is echter groot genoeg zonder deze kennis. Ze besluit op zoek te gaan naar de reden 

waarom Hannah haar leven achter zich had willen laten. Deze zoektocht zal volgens haar 

immers ook leiden naar de moordenaar, diegene die haar zogezegd zou helpen verdwijnen en 

dus iemand die Hannah klaarblijkelijk kende en vertrouwde.  
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I.2.12. De Nachtwakers 

 

Al gauw stuwen de gebeurtenissen haar verder op onderzoekspad. Zo komt ze via Eva 

Brewster, de administratrice op St. Gallway en tevens bondgenoot in de overtuiging dat 

Hannah geen zelfmoord heeft gepleegd, te weten dat Hannahs metaforische „Mexico‟ 

Griekenland moet zijn, aangezien ze aan het begin van elk schooljaar verkondigde dat ze 

ertussenuit zou knijpen naar Griekenland. Bovendien zou ze in haar twintigerjaren „iets 

vreselijks‟ meegemaakt hebben. Volgens Eva ging er geen dag voorbij dat ze zich níet 

schuldig voelde over „wat ze had gedaan‟. De ware toedracht kent ze echter niet.  

Volgende bron van informatie: literatuur. In De geschiedenis van het lynchen in het 

Amerikaanse Zuiden (Kittson, 1966) ontdekt Blue een zeer effectieve manier van ophangen, 

bijgenaamd „De Vliegende Waterjuffer‟, vanwege „het snelle omhoogschieten van het lichaam 

wanneer het de lucht in wordt getrokken‟ (blz.213); het betekende dat een man met voldoende 

spierkracht iemand eigenhandig kon ophangen. Dit zou Rechercheur Harpers 

neksporenargument tenietdoen. Het verklaart echter nog niets met betrekking tot Hannahs 

vermeende wezenbestaan.  

 

Hier past Ada Harvey, de dochter van Smoke die Blue via internet kan traceren, in het plaatje. 

Van haar vernemen we dat Smoke onderzoeksjournalist van beroep was. Al gauw valt de 

naam Nachtwakers, een groepering van strijders tegen kapitalistisch wangedrag met als enige 

bekende lid George Gracey. Omdat Ada aan het verhaal van de politie omtrent Smokes dood 

(dood door overmatig drankgebruik) twijfelde, is ze immers in zijn aantekeningen gaan 

zoeken. Bleek dat Smoke bezig was aan een boek, genaamd De nachtelijke samenzwering. De 

verwijzing naar de Nachtwakers is terecht: Smoke had hem mei vorig jaar opgespoord op een 

paradijselijk eilandje dat Paxos [in Griekenland!] heet en waar hij leefde als god in Frankrijk. 

“‟Gracey stond in contact met haar. Hij gaf haar de opdracht om Smoke te vermoorden. Net 

zoals bij die anderen. Zij was de verleidster.‟ […] „Zij was de ander.‟ […] „Behalve die ene 

andere. Het andere lid.‟ “(2006: 462)  

Qua timing wordt dit alleszins bevestigd: een maand nadat Smoke terug was van Paxos 

benaderde Hannah hem, waarna ze op korte tijd een zeer goede vriendschap met hem 

opbouwde. Ada gelooft wel degelijk dat Hannah zelfmoord heeft gepleegd: “‟En zíj wist het 

natuurlijk. Ze wist dat we haar op het spoor waren. We hadden de FBI erbij gehaald. Daarom 
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heeft ze zichzelf opgehangen. Ze kon kiezen tussen de dood en de gevangenis.‟” (2006: 460) 

 

Alsof dit allemaal nog niet genoeg was voor Blue om in één klap te verwerken, blaast Ada 

haar out of the blue volledig weg met haar onthulling dat Hannah Schneider eigenlijk niet haar 

echte naam was.  

 
„Ze had hem gepikt van een of andere vermiste vrouw in een tehuis in New Jersey. Ze leefde 

al jaren onder die naam. Haar echte naam was Catherine Baker en ze werd door de FBI 

gezocht voor het doodschieten van een politieman. Tussen zijn ogen, twee keer. Ergens in 

Texas. […] Smoke herkende haar niet omdat niemand precies wist hoe Baker eruitzag. 

Helemaal nu niet. Ze hebben een stel oude getuigenverklaringen, een compositietekening van 

twintig jaar oud – in de jaren tachtig had iedereen idiote kapsels en zag iedereen er raar uit, je 

kent die overjarige hippies wel. En op die tekening was ze blond. En had ze blauwe ogen. 

Smoke hád die tekening van haar, bij de rest van de spullen van George Gracey. Maar dat 

heb je met die dingen – het had een tekening van míj kunnen zijn, weet je. Van wie dan ook.‟ 

(2006: 462)  

 

I.2.13. De stille vrijheidsstrijders 

  

Stof genoeg om een eigen onderzoek naar die fameuze Nachtwakers in te stellen, vindt Blue. 

Haar bronnen: “Idyllische en onzichtbare intriges”, Helig (1889); internet én merkwaardig 

genoeg “Nächtlich: populaire mythen over de vrijheidsstrijd”, Federal Forum, jaargang 10, 

nummer 5, 1998, Meer, Gareth, van, waarin verwezen wordt naar Herbert Littletons essay “De 

Nachtwakers en mythische principes van veranderingen in de praktijk” uit zijn boek Anatomie 

van het materialisme (1990).  

Reeds vroeg blijkt uit deze bronnen dat de groepering als extreem (lees: van geweld 

gebruikmakend) kan getypeerd worden. Een genoodzaakte ommezwaai in hun tactiek maakte 

echter dat zij geheel onzichtbaar werden – volgens Gareth van Meer een zeer slimme en 

geraffineerde strategische zet: “In zijn artikelen over rebellie voert Pap aan: „Als 

vrijheidsstrijders worden gedwongen om geweld te gebruiken, moeten ze dat in stilte doen om 

op de lange termijn effectief te kunnen zijn.‟ […] (Dit was niet Paps eigen idee; hij had het 

gepikt van La Grimace (Anonyme, 1824).)” (2006: 471) 

 

Vanaf dan herstructureerden, trainden en rekruteerden (“‟Je kunt je niet bij ze aanmelden.‟ 

[…] „Ze kiezen jóú.‟” (2006: 479)) de Nachtwakers inderdaad in stilte, waardoor het aantal 

leden over de hele wereld verdrievoudigde. Naar alle waarschijnlijkheid vormden ze een 
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complex web, “een mysterieus netwerk met Gracey in het midden, omringd door andere 

„denkers‟, zoals ze werden genoemd, en hieromheen, aan de buitenkant van dit labyrint zaten 

talloze ondergeschikte leden – waarvan het overgrote deel Gracey of elkaar zelfs nooit 

ontmoette.” (2006: 472).  

Blue ziet de voordelen van een niets ondernemende potentiële vrijheidsstrijder wel in: in die 

noodzakelijke „draagtijd‟ kon hij zoveel mogelijk over zijn vijand te weten komen.  

 
Misschien was dat de opdracht van de leden: het verzamelen (met de precisie en het geduld 

van het verzamelen van vlinders, zelfs de zeldzame, schuwe soorten) van persoonlijke 

informatie over de mensen die Gracey tot hun doelwit had bestempeld. Hannah had blijk 

gegeven van deze aandacht voor detail toen ze het in Hyacinth Terrace had over de familie van 

Harvey. (2006: 472) 

 

In deze periode, 1983-1987, begint ook de mythe „Catherine Baker‟ gestalte te krijgen. Op 

talloze sites vindt Blue ze als „de Doodshoofdvlinder‟, of Die Motte. “(Klaarblijkelijk hadden 

alle leden een bijnaam. Gracey was Nero. Anderen (van wie nooit iemand in verband is 

gebracht met een bestaand persoon, waardoor er geen enkele overeenstemming bestaat) 

heetten Bull‟s-Eye, Mohave, Socrates en Franklin.)” (2006: 474)  Enkel van Gracey waren 

dingen bekend: hij was van Turkse komaf en was na een niet nader omschreven ongeval aan 

zijn heup geopereerd waardoor zijn linkerbeen iets korter was dan het rechter (had Hannah 

ooit eens niet gezegd dat ze een man uit de Adirondacks had gered die was gevallen en een 

heupblessure had opgelopen waardoor hij niet verder kon stappen?) 

 

Op 19 september 1987 werd Gracey voor de laatste keer gespot, op een parkeerterrein van 

Lord‟s Drugstore in Ariel, Texas [de plaats waar Jade volgens Hannah door de politie werd 

gevonden], ín het gezelschap van een blondine. Op basis hiervan werd van hem een 

compositietekening opgesteld. Met geen enkele zekerheid was echter van deze blondine te 

zeggen of het “dezelfde vrouw was als degene die door een agent staande werd gehouden op 

een verlaten zijweg van Highway 18 bij Vallermo [en die hem doodschoot wanneer hij vroeg 

even in de kofferbak (waarin Gracey zat verscholen) te kijken én waarvan toen wél een 

compositietekening kon worden opgesteld].” (2006: 474) – lijkt wel verdacht veel op Valerio, 

niet? 
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I.2.14. Privé-detective Blue 

 

Op basis van alle informatie die op Blue en ook op de lezer wordt afgevuurd, concludeert zij 

samen met de lezer dat Rechercheur Harper Catherine Baker voor Hannah Schneider had 

gehouden, de wees met de zelfmoordpoging, een Onvindbare. De herkenning van sommige 

details als Lord‟s Drugstore, weglopen van huis op dertienjarige leeftijd met een oudere man 

(Gracey!) en het aansluiten bij een bende „iets nachtelijks‟ (de Nachtwakers) doen haar 

beseffen dat de verhalen die Hannah over de Bluebloods vertelde (en die Milton al eens ten 

stelligste ontkend hadden) in werkelijkheid stukjes en beetjes van haar eigen levensverhaal 

zijn, waarvan ze wílde dat het gekend was, nadat ze veilig en wel in Griekenland bij haar 

jeugdliefde was aanbeland, welteverstaan. Om veiligheidsredenen konden de geliefden 

voorheen niet bij elkaar zijn; “ze werden nog steeds gezocht, en dus was het van cruciaal 

belang dat er geen enkel contact was en ze zich niet op hetzelfde continent bevonden.” (2006: 

479) Omwille van haar link met Smoke en Ada‟s koppige vastberadenheid werd het nu echter 

te heet onder haar voeten.  

 

Beetje bij beetje worden alle leemtes opgevuld. De overheersende gedachte is, besluit Blue, 

dat Nächtlich nog steeds springlevend is. Overal ter wereld werden hoge pieten, magnaten, 

industriëlen en corrupte ambtenaren door toedoen van de Nachtwakers uit de weg geruimd. 

Blue wil dit maar al te graag geloven; het zou betekenen dat Hannahs maandelijkse uitstapjes 

naar Cottonwood geen goor geheim seksleven blootlegden, maar van tevoren geplande 

ontmoetingen waar louter platonische uitwisseling van belangrijke informatie plaatsvond. 

Misschien was het daar wel dat ze op de hoogte gebracht werd van het onderzoekswerk van 

Smoke Harvey, redeneert Blue, en hoe meer ze over hem te weten kwam, hoe meer ze van de 

noodzaak werd overtuigd hem uit de weg te ruimen. “Als ze de schuilplaats van haar vroegere 

geliefde op Paxos, zijn sanctum sanctorum, in stand wilde houden had ze geen keus.” (2006: 

480) 

 

I.2.15. Maar hoe had ze het in godsnaam gedaan? 

 
Over die vraag had Ada Harvey zich vergeefs het hoofd gebroken, maar na het lezen over de 

andere Nächtlich-moorden kon ik die vraag met mijn ogen dicht beantwoorden (en met wat 

hulp van Idyllische en onzichtbare intriges van Connault Helig (1889)). Als de geruchten 
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klopten maakten de Nachtwakers net als bij hun onzichtbaarheidsstrategie van na januari 1974 

gebruik van soortgelijke niet te traceren moordpraktijken. In hun repertoire moest net zoiets 

als „De Vliegende Waterjuffer‟ voorkomen, zoals beschreven in De geschiedenis van het 

lynchen in het Amerikaanse Zuiden (Kittson, 1966). […] Ze moesten ook gebruikmaken van 

een andere, nog waterdichtere methode, een procedure die is beschreven door Connault Helig. 

[…] De gerenommeerde, maar verlegen arts en wetenschapper beschrijft in hoofdstuk 3 wat 

hij beschouwt als „de enige feilloze heimelijke executiemethode ter wereld‟ (blz. 18). Feilloos 

omdat het technisch gesproken geen moord was, maar een uitgekiende reeks fatale 

omstandigheden. Het plan werd niet door één persoon uitgevoerd, maar door een „syndicaat 

van tussen de vijf en dertien gelijkgestemde geesten‟, die elk op de uitgekozen dag 

onafhankelijk van elkaar een taak uitvoerden die hun door de centrale planner, „het brein‟ (blz. 

21) was toegewezen. Los van elkaar waren deze taken legaal, zelfs gewoon, maar 

samengevoegd in een kort tijdbestek brachten ze een „volstrekt dodelijke situatie teweeg 

waarin het aanstaande slachtoffer maar één keus had: sterven‟ (blz. 22). „Alle betrokkenen 

werken alleen,‟ schrijft hij op blz. 21. „Hij kent de gezichten, taak en zelfs het uiteindelijke 

doel van degenen waarmee hij opereert niet. Deze onwetendheid is essentieel, want gebrek aan 

kennis is zijn grootste deugd. Alleen het brein is van het eerste moment tot de uitvoering op de 

hoogte van het doel. Voor het effectief vaststellen van het „meest geschikte vergif‟ voor het 

„afmaken‟ was een uitgebreide kennis van het doen en laten van het slachtoffer noodzakelijk 

(blz. 23-25). […] Alle middelen die tegen de prooi werden ingezet moesten van hem of haar 

afkomstig zijn, zodat zelfs „de meest kundige en doorgewinterde onderzoeker van oordeel zou 

zijn dat het om een ongeval ging‟ (blz. 26). (2006: 480) 

 

Op haar gekostumeerde – hoe handig – feest had Hannah dus samengewerkt met een aantal 

andere leden. Hannah was één geweest, de hoofdpersoon. Volgens Helig prepareert deze het 

gif de dag vóór de betreffende dag. Van tevoren had ze al aangepapt met Smoke en zo te 

weten gekomen wat zíjn gif was: Minipress tegen hoge bloeddruk én zijn lievelingsdrank: 

Jameson, Bushmills of misschien Tullamore Dew. In combinatie leidden deze tot 

duizeligheid, desoriëntatie en zelfs bewusteloosheid. Ze zocht dus tussen de negentien 

medicijnflesjes in haar nachtkastje naar Minipress, maalde een vaste hoeveelheid fijn en loste 

het vervolgens op in een glas drank dat ze hem overhandigde bij zijn aankomst op het feest: 

“„Een […] is verantwoordelijk voor het op zijn gemak stellen van het slachtoffer en zorgt 

ervoor dat hij/zij niet alert is. Het kan goed van pas komen als Een aantrekkelijk en charmant 

is.‟” (2006: 483) Einde Eerste Bedrijf.  

Tweede bedrijf: Twee, Drie, Vier en Vijf benaderen hem op basis van zijn kostuum (door Een 

aangewezen), stellen zich voor, bieden hem telkens een drankje aan terwijl ze hem uit de 

slaapkamer leiden, de trap af, naar het terras (en dit in schijnbaar aangeschoten toestand). Dit 

ging zo‟n twee uur door in Smokes geval, tot hij aan de rand van het zwembad belandde. “Dat 

was het moment waarop Zes, die staand in een groepje tegen hem aan botste zodat hij zijn 

evenwicht verloor, viel en Zeven […] zorgde ervoor dat Smoke machteloos was, of hield zijn 
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hoofd onder water, waarna het lichaam naar het diepe deel van het zwembad werd geduwd en 

daar werd achtergelaten.” (2006: 483) Einde Tweede Bedrijf.  

Derde bedrijf: van ontdekking lichaam tot verdwijning betrokkenen. 

 

I.2.16. “‟Maar wie heeft [dan] die „arme‟ juffrouw Schneider vermoord?‟” (Pessl 2006: 

496) 

 

Deze hamvraag stelt ook een ingelichte Gareth aan zijn dochter. Haar beste gissing is dat 

iemand van Nächtlich het had gedaan, omdat Hannah door het vermoorden van agent Sullins 

als een risicofactor diende te worden beschouwd. Bovendien had Ada ook de FBI op de zaak 

gezet, waardoor niet alleen Hannah, maar bijgevolg ook Gracey en de hele groepering gevaar 

liepen.  

 

De volgende morgen wordt Blue wakker in een leeg huis. Alle persoonlijke bezittingen van 

Gareth zijn verdwenen. Ze wordt tijdelijk geveld door een nieuwe depressie. Een dikke 

enveloppe (ontvanger: Mej. Blue van Meer; afzender: Ada Harvey) blijkt de uiteindelijke 

sleutel tot het opvullen van de resterende leemtes. Blue doorzoekt het pakket van Smokes De 

nachtelijke samenzwering en stuit op een aantal belangrijke details: 

 

1. Gracey was van Griekse afkomst, niet Turks; geboren te Athene op 12 februari 1944, 

moeder Grieks, vader Amerikaans, redenen van radicalisme onbekend. 
 

2. krantenartikels over de aanslagen van de Nachtwakers 
 

3. de twee compositietekeningen: van Hannah enerzijds en Gracey anderzijds 

 

Blue herkent hem meteen: Servo. “Er was geen vergissing mogelijk.” (2006: 516) “Maar als 

Servo George Gracey was, wat was Pap dan?” (2006: 518) Door haar aantekeningen spittend, 

op zoek naar de bijnamen die ze lukraak had neergepend, valt alles op zijn plooi: Pap was 

Socrates, de Denker. Alle afspraken met professoren en aanstellingen aan de verschillende 

universiteiten, het constante reizen waren allemaal onderdeel van de Nachtwakers‟ intensieve 

wervingscampagne. 

 

Deze vondst zorgt voor een nieuwe kettingreactie in Blues brein. Ze komt te weten dat Gareth 

een verleden heeft met Hannah. Hannah, die de beste vriendin bleek van het blonde meisje op 
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de foto, beide in uniformen van The Ivy School, de plek waar haar moeder Natasha eveneens 

had school gelopen. Het blonde meisje, waarover ze in Jades verhaal zei dat ze zo breekbaar 

was als vlinder, dezelfde uitdrukking die haar vader gebruikte wanneer hij het over haar 

moeder had; het meisje op de foto ís Natasha!  

 

Via een dorpeling had Blue voordien reeds te horen gekregen dat haar vader en Hannah 

blijkbaar een soort van liefdesrelatie hadden gehad in Stockton. Plots valt haar de ruzie in 

Parijs tussen haar vader en Servo te binnen. Servo was de „puber met hormoonproblemen‟ en 

Gareth was de theoreticus, waarvoor Servo hem ongetwijfeld goed betaalde – weg, financiële 

vraagtekens. De ware reden van discussie blíjft echter: “had ik ze in Parijs betrapt toen ze 

ruziemaakten over Hannah Schneider of het groeiende probleem van Ada Harvey? […] Mijn 

hoofd voelde alsof het met een lepel was uitgehold.” (2006: 520) Er danst nog slechts één 

beeld voor haar ogen: de vrouw met het rode stekeltjeshaar die haar enkele dagen van de 

kleuterschool oppikte na haar moeders dood. Opeens herkent Blue haar en weet ze wie het is: 

Hannah! Dat was het dus: haar moeder had destijds zelfmoord gepleegd omdat ze had ontdekt 

dat haar man een affaire had met haar beste vriendin. 

 

Hannahs levensverhaal eindigt met het vinden van Paps Brighella-kostuum, dat ook aanwezig 

was op het gekostumeerde feest bij Hannah thuis:  

 
Zonder na te denken pakte ik de mantel, schudde hem uit en drukte mijn gezicht erin, een 

beetje gênant en onnozel, maar ik rook meteen een vaag bekende geur, de geur van Howard, 

de Wal-Mart en Hannahs slaapkamer: die vertrouwde zurige Tahiti-sappen, een geur die een 

kamer binnenviel en urenlang bleef hangen. Maar het was een gezicht tussen duizenden andere 

gezichten. Je zag een kaak, ogen of zo‟n fascinerende kin die eruitzag als een kluwen wol 

waarbij een losse draad strak door het holle midden was getrokken. Je wilde het ontzettend 

graag terugvinden maar dat lukte niet, hoe hard je je ook een weg tussen de ellebogen, 

handtassen en hoge hakken door baande. Op het moment dat ik het luchtje herkende en de 

naam door mijn hoofd panterde, was die weer spoorloos verdwenen, voorgoed. (2006: 527) 

 

Overduidelijk betreft het hier een verwijzing naar Andreo Verduga, die dus ook blijkbaar bij 

de Nachtwakers hoort. Is het deze man die Hannah aan haar eind heeft gebracht? Is het Gareth 

zelf? Van wie was de sigarettenpeuk op Sugartop Summit? Zaten de Meikevers ook in het 

complot? Is Gareth wel een echte professor (onderzoek naar zijn zogezegd academische 

lunchpartners laat immers anders vermoeden)? Het allerlaatste nog ongeschreven hoofdstuk is 

klaarblijkelijk voor de lezer.  
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Het laatste geschréven hoofdstuk is echter bewaard gebleven voor Blue zelf, die met haar 

diploma-uitreiking en toelating in Harvard haar verleden achter zich laat, de ogen (opnieuw) 

opent en de wijde wereld tegemoet gaat. Een nieuw Levensverhaal dringt zich op. 
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II. Bespreking 
 

II.1. “Perhaps you can make some Freudian inferences?” (Lopate 2006) 
 

Bovenstaande suggestie komt naar boven in Lopate‟s interview. Laten we eerst even de 

context bekijken waarin hij deze – bovendien door Pessl zelve tijdig onderschepte en 

vervolgens geëxpliciteerde –  gevolgtrekking voorbereidt: 

 
 Like you, she is a child with a single parent, in your case it was your mother, in her case it‟s 

 her father, so obviously you were drawing upon some of those experiences although it‟s very 

 different to have a father as a single parent than a mother. 

  – I don‟t exactly have that in mind when I was making up [the story]. I began the story with 

 this dynamic of father and daughter and how their relationship would change over the arch of 

 the story and I willfully make up my characters and the world in which they live so I … 

 Perhaps you can make some Freudian inferences but I don‟t know if I should go there.  
 

                  (Lopate 2006; mijn cursivering) 

 

Pessl uit duidelijk haar voorbehoud tegen of bevonden nutteloosheid van een dérgelijke 

Freudiaanse lezing, maar dat neemt niet weg dat de naam gevallen is en met de naam de 

associaties. Eerder liet ik hem ook al aan bod komen: “Freud zou zijn handen meer dan vol 

hebben.” (cf. infra: 22)  De patiënt in kwestie betrof/betreft Blue. Het toen gebruikte argument 

was Blues sociale isolement:  

  
She‟s really had no social interaction except with her father and of course through these books 

that she‟s read. They‟re really her peers so it just was a natural extension of how she interprets 

this world and how she gages the events around her through these books. (Lopate 2006) 

 

In de woorden van Nicco Van Nierop klinkt het al iets genuanceerder: “Natuurlijk er is het 

thema van Blue en haar vreemde adorerende verhouding met haar vader.” (Van Nierop 2006) 

Lijkt de stap naar Freud nu al iets kleiner? 

Bovendien is er nog een extra reden waarom ik deze weg insla. Reeds vanaf de eerste 

bladzijde wordt duidelijk wat het boek voorstelt, althans voor onze protagonist Blue. De 

beginzin liegt er niet om: “Pap zei altijd dat iemand wel een geweldig goede reden moet 

hebben om zijn of haar Levensverhaal op te schrijven en vervolgens te verwachten dat iemand 

dat nog zal lezen ook.” (Pessl 2006: 9)  
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Deze “geweldig goede reden” blijkt al meteen te volgen:  

 
Het begon gewoon met slapeloosheid. Het was bijna een jaar nadat ik Hannah dood had 

gevonden en ik dacht dat het me gelukt was om alle details van die nacht in mijzelf te wissen, 

zoals Henry Higgins met zijn eindeloze spraakoefeningen Eliza‟s cockney-accent had 

weggepoetst. Ik had me vergist. (2006: 9) 

 

Baf! Dit in-medias-resbegin zet je als lezer met de voeten op de grond en bepaalt meteen je rol 

in dit verhaal. Je vraagt je af of je het boek hebt overschat. Je hebt reeds andere boeken of 

films van hetzelfde kaliber deze revue weten passeren. Als in een mislukte 

improvisatieoefening krijg je het etiket van psychiater opgekleefd met als enig helpend 

attribuut een witte doktersjas die dan natuurlijk ook weer eens te klein blijkt te zijn. Het enige 

wat je op basis van deze kennis voorbehoudend weet uit te brengen, is dat je niet bevoegd 

bent om je met „zaken van het hoofd‟ bezig te houden en je er eigenlijk eerlijk gezegd ook 

liefst ver weg van houdt. Het wordt er natuurlijk niet makkelijker op als je tegenspeler (in dit 

geval de protagonist Blue) zomaar haar levensverhaal begint te belijden met een veelbelovend 

begin goed genoeg om taboedoorbrekend goud te winnen. En toch. Toch intrigeert dit 

Onbekende en lees je stiekem verder. „Vooral dat woordje “dood” heeft het „em gedaan,‟ 

verantwoord je dan tegenover jezelf. “Apathisch en Vreemd (tussenstation naar Knettergek)” 

(2006: 11) klinkt plots veel aannemelijker.  

Tot je grote opluchting merk je overigens dat het hier niet om een doorsnee patiënt gaat – wat 

zich volgens jouw (mijn?) worst case-scenario zou vertalen in een postmoderne vorm/inhoud-

isomorfie, maar om iemand die zeer goed (iets te goed?) vertrouwd is met de Freudiaanse 

oplossing van een getuigentrauma: het van de diepte naar de oppervlakte laten komen of, in 

Blues geval: het van je afschrijven. Al waren voor de hoogte van deze schommelzwaai wel 

enige duwtjes in de rug nodig. 

 
Mijn geleidelijk wegzakken in een depressie zou onverminderd zijn voortgegaan als ik op een 

koude middag in maart geen verrassend telefoontje had gekregen. Het was bijna een jaar na 

Hannahs dood. „Voor jou,‟ zei Soo-Jin, terwijl ze nauwelijks opkeek van diagram 211.74 

„Aminozuren en peptiden‟ om mij de telefoon aan te reiken. „Hallo?‟ „Dag. Ik ben het, je 

verleden.‟ (2006: 12) 

 

Goed, dan zal deze lezer een (postfreudiaanse) psychiater trachten te zijn. Het zou niet de 

eerste keer zijn dat het analyseren van een ziektegeschiedenis wordt vergeleken met het lezen 

van een tekst, meerbepaald een detectiveverhaal (wat hier overduidelijk het geval is) – een 
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bevinding die overigens ook Freud indertijd niet is ontgaan. Als aanwijzing hiervoor kan 

immers een excerpt van de memoires van één van zijn beroemdste patiënten, de Rus Sergei 

Pankejev, beter bekend als de Wolvenman fungeren: 

 
Once we happened to speak of Conan Doyle [wiens verhalen algemeen beschouwd worden als 

klassieke detectiveverhalen in hun meest pure vorm] and his creation, Sherlock Holmes. I had 

thought Freud would have no use for this type of light reading matter, and was surprised to 

find that this was not at all the case and that Freud had read this author attentively. The fact 

that circumstantial evidence is useful in psychoanalysis when constructing a childhood history 

may explain Freud‟s interest in this type of literature. (Gardiner 1971: 146) 

 

Jaques van der Weide redeneert verder: “Wanneer we de psychoanalyse van Freud naast de 

Sherlock Holmes-verhalen zetten, dan zijn beide [...] inderdaad te omschrijven als „an 

interpretative method based on taking marginal and irrelevant details as revealing clues‟ 

(Ginzburg 1983: 86).” (van der Weide 1996: 60) Bij beide gaat het in feite immers om de 

reconstructie van een verleden aan de hand van symptomatische clues. 

 

In wat volgt, zal ik pogen de Freudiaanse verhoudingen tussen de personages te bespreken, 

meerbepaald tussen Blue en haar beide ouders, Gareth en Natasha en tussen Gareth (Socrates) 

en Servo (Nero), steunend op zijn bekende Oedipuscomplex-theorie en de vadermoord. 

Hierbij zullen ook begrippen als symbiotische illusie, separatie, oerhorde, totemisme,  

massapsychologie, woord-fetisjisme, prestige en dergelijke niet geschuwd worden. Ik zal 

hierbij niet nalaten een pragmatische brug te slaan vertrekkende van de oerhorde tot de 

postmoderne samenleving waarin we nu leven en daardoor uiteindelijk het belang van 

literatuur aangeven (in deze evolutie).  

Het generatieverschil tussen Blue en haar vader staat mij ook enigszins toe een zekere evolutie 

te schetsen, niet alleen vanwege het leeftijdsverschil, maar ook omwille van het feit dat beide 

personages elkaar gelijken. Als twee teksten beschouwd, kunnen ze borg staan voor de 

introductie van de postmoderne omwenteling in de literatuur, althans volgens de definities die 

Brian McHale en Linda Hutcheon hanteren. Het detectivegenre is hier uiteraard ook aan 

onderhevig; zo ook Calamiteitenleer voor gevorderden, onze detectiveroman.  

 

Maar laten we beginnen bij het begin: het Oedipuscomplex.                                                                                                                                                                                                                                           
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II.2. Het Oedipuscomplex of hoe ten tijde van Freud de mannen het voor het 

zeggen hadden 

 

Wie „Freud‟ denkt, denkt „Oedipuscomplex‟, maar meestal niet aan het feit dat dit 

voornamelijk de psychologie van de jongen geldt. De emotionele gevolgen van de speciale 

band tussen een vrouw en haar moeder zijn door Freud pas beschreven nadat hij het grootste 

deel van zijn theorie al in kaart had gebracht. In 1931, op 75-jarige leeftijd, gaf hij in alle 

eerlijkheid toe dat de vrouw hem nog steeds voorkwam als een onopgelost raadsel: “Ik ben 

niet in staat geweest ook maar een enkel geval tot een compleet einde te brengen.” (Freud 

1985: 127) Hij moest wel erkennen dat het Oedipuscomplex – kortweg samengevat: de 

combinatie van liefde voor de ene ouder (van het andere geslacht) en (bijgevolg) door 

rivaliteit gevoede haat tegen de andere (van hetzelfde geslacht) – slechts in beperkte mate van 

toepassing was op de ontwikkeling van meisjes.  

 

Het concept diende aldus ingrijpend te worden opengebroken wilde het ook betrekking 

hebben op vrouwen. Om „de kern van de neurose‟ toch te behouden, bedacht Freud de term 

„pre-oedipaal‟, waarmee hij het probleem van het Oedipuscomplex bij meisjes in feite 

omzeilde om ruimte te maken voor de speciale en langdurige band met de moeder, 

concludeert psychoanalytica H.C. Halberstadt-Freud in Electra versus Oedipus. Feministe 

Theresa Brennan treedt Halberstadt-Freud hierin bij:  “The „riddle of femininity‟, like Freud‟s 

reference to women‟s sexuality as a „dark continent‟, has been treated as a romantic aside or a 

sexist evasion rather than as a problem to be solved.” (Brennan 1992)  

 

II.2.1. Oedipus versus Electra 

 

Aan een passende theorie die meer recht doet aan de specifieke vrouwelijke ontwikkeling 

heeft het lang ontbroken. Dit laatste gebeurt pas in de twintigste eeuw door volgelingen van 

Freud als Melanie Klein, Winnicott en Kristeva. Ik concentreer me evenwel op Halberstadt-

Freuds theorie – die overigens steunt op Klein, winnicott en Kristeva – omtrent het 

Electracomplex. Inspiratie vond Halberstadt-Freud ongetwijfeld bij Jung, die de benaming 

„Electracomplex‟ als allereerste introduceerde. Getuige hiervan volgend citaat:  
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Freud geeft toe dat zijn uitspraken over het Oedipuscomplex „in hun volle rigorositeit slechts 

van toepassing zijn op het mannelijke kind‟, maar stelt vervolgens „dat wij de naam 

Electracomplex (een voorstel van Jung), die de analogie in het gedrag van beide seksen wil 

beklemtonen, terecht afwijzen.‟ Het Oedipuscomplex „komt slechts bij het mannelijke kind tot 

stand‟ (1985 [1931], p. 129). (Halberstadt-Freud 1997: 25)  

 

Om het fenomeen bij jonge meisjes te beschrijven, gebruikte Freud gewoonweg de benaming 

„vrouwelijke Oedipus-houding‟. De manier waarop hij als man over vrouwen dacht, gaat 

blijkbaar meer over het kijken van de man op de vrouw dan over haarzelf te gaan. 

Halberstadt-Freud vraagt zich dan ook af wat er zou zijn gebeurd indien de psychoanalyse niet 

was voortgekomen uit de psychische roerselen van een mannelijke ontdekker, maar uit die 

van een vrouw. Ze voorspelt dat in plaats van het Oedipuscomplex dan wellicht de Griekse 

mythe van Electra zou worden gekozen (daartoe onvermijdelijk geïnspireerd door Jung)  en 

geneert zich vervolgens niet om zélf als deze vrouw op te treden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Ik wil Electra introduceren als paradigma voor de vrouwelijke ontwikkeling omdat deze mythe 

een centrale plaats toekent aan de moeder-dochterrelatie. Het lot van een vrouw wordt vanaf 

haar geboorte bepaald door verschillende aspecten van de ambivalentie jegens de moeder. Als 

de liefde voor de vader bij meisjes een secundaire formatie is, zou het vervangen van het 

Oedipuscomplex door een Electracomplex de term „pre-oedipaal‟ overbodig maken. 

(Halberstadt-Freud 1997: 10) 

 

Laten we eerst deze Electra maar even onder de loep nemen alvorens haar tot een complex te 

bombarderen.  

 

II.2.2. Electra versus Oedipus 

 

De mythen van Oedipus en van Electra zijn zeer verschillend, al behandelen zij beide de 

rivaliteit met de ouder van hetzelfde geslacht en de liefde voor de ouder van de andere sekse. 

De argeloze Oedipus, de beklagenswaardige Thebaanse koningszoon die bijna door zijn eigen 

ouders was vermoord, had geenszins de bedoeling zijn vader te doden. Hij kende zijn eigen 

vader niet eens en ontvluchtte zijn vermeende ouders (in werkelijkheid zijn pleegouders) 

vanwege de voorspelling van het orakel dat hij zijn vader zou vermoorden. Electra beraamt 

gedurende vele jaren in koelen bloede de moord op haar moeder die zij met sluwheid ten 

uitvoer zal brengen. Oedipus daarentegen bracht in een opwelling van onberedeneerde woede 

op een kruising bij Delphi een volslagen vreemdeling om het leven. Electra koesterde een 

levenslange wrok die deel ging uitmaken van haar identiteit nadat haar moeder, samen met 
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Aegisthus, Agamemnon bij zijn thuiskomst (vergezeld van Cassandra, zijn maîtresse) om het 

leven bracht. Na jaren van afwachten slaagt ze er tenslotte in, met behulp van haar broer, haar 

wraakgevoelens te bevredigen door haar moeder Clytaemnestra om het leven te brengen. 

 

Volgens Halberstadt-Freud zijn alle Griekse en moderne schrijvers over deze Electra het eens 

dat haar woede en haar luid uitgeschreeuwde leed bedoeld zijn als een aanklacht tegen haar 

moeder, van wie ze zich al dan niet terecht het slachtoffer voelde. Het blijft moeilijk te 

begrijpen, redeneert ze, waar Electra haar vader Agamemnon, de meedogenloze moordenaar, 

zo bleef idealiseren, ondanks alle bewijzen van zijn zelfzucht, wreedheid en ontrouw. Hij had 

immers niet alleen Clytaemnestra‟s eerste man en kinderen gedood, maar ook hun beider 

dochter Iphigeneia geofferd in de hoop bij Artemis op een goed blaadje te staan. Onmiddellijk 

daarna zeilde hij naar Troje om als legeraanvoerder van de Grieken ten strijde te trekken. Dat 

alles gebeurde toen Electra nog een kind was. Hij kan voor haar dan ook niet veel meer 

geweest zijn dan een mythe omtrent een onzichtbare vader. 

 

Electra groeide uit tot een ongelukkige, eenzame vrouw, vrijwel geobsedeerd door haar wrok 

jegens haar moeder en Aeghistus, haar stiefvader. Ze was chronisch woedend en diep 

teleurgesteld en ging demonstratief, luid jammerend gebukt onder haar trieste lot. Als 

mogelijke voortbrengster van een mannelijke erfgenaam van de troon was zij immers uit het 

paleis verbannen door Aegisthus, terwijl haar geliefde broer Orestes naar een ver land was 

gestuurd. Alsof ze haar gevoelens in twee tegengestelde polen had opgesplitst, haatte ze haar 

moeder even sterk als ze haar vader liefhad. Met de door haar verafgode vader vereenzelvigde 

ze zich sterk in zijn afwezigheid.  

Halberstadt-Freud interpreteert deze paradox – het heftig ontkennen van de band met en liefde 

voor haar moeder en het projecteren van affectgevoelens op haar vader Agamemnon, „de 

meedogenloze moordenaar‟, die ze nauwelijks kent – als het moeten onderdrukken van het 

tegendeel:  

 
 Er is hier sprake, getuige Electra‟s verwijt van verwaarlozing, van een hevige hang naar de 

 liefde van een zorgzame moeder en een terugverlangen naar het verloren paradijs, de 

 homoseksuele band uit het begin van haar leven. (1997: 14) 
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Het eerste liefdesobject van een meisje is haar moeder. Dit werd reeds erkend door Freud 

zelve. Volgens hem zit het meisje dan in de pre-oedipale fase en wisselt ze daarna – wegens 

penisnijd die resulteert in boosheid op haar moeder enerzijds, omdat zij haar in tegenstelling 

tot haar broertje of vader niet van een penis heeft voorzien en aanhankelijkheid gericht op 

haar vader anderzijds, over wie ze fantaseert dat ze van hem zwanger is (wat de ontbrekende 

penis zou moeten compenseren en waardoor ze een aan hem gelijkwaardige status zou 

krijgen) – van liefdesobject (haar vader).  

 

Halberstadt-Freud daarentegen, focust op de ambivalentie (haat/liefde-verhouding; cf. Electra) 

in de gevoelens ten opzichte van de moeder. Haar centrale onderzoeksvraag luidt: “Verruilt 

het meisje haar moeder voor haar vader [zoals Freud vast(/voor?)stelde]? Of voegt ze een 

heteroseksuele objectkeuze toe aan een gegeven homoseksuele objectrelatie?” (1997: 11) 

Door haar keuze voor het Electracomplex en dan vooral diens interpretatie van de Griekse 

mythe kennen we haar antwoord op deze vraag: ze voegt een heteroseksuele objectkeuze toe 

aan een gegeven homoseksuele objectrelatie. Zij concludeert dat de moeder nog steeds de 

meest belangrijke persoon blijft voor meisjes en bijgevolg voor de vrouwelijke ontwikkeling. 

Oorzaak? Een kinderlijk verlangen naar een lieve moeder. Volgend Electra-fragment uit 

Gustav Schwabs Prisma-boek over Griekse mythen en sagen kan hier alleszins als 

representatief voor optreden:  

 
Elektra zelf moest dagelijks ondervinden, dat haar moeder haar met diepe haat en vijandschap 

vervolgde. Het meisje werd door heimelijk hartzeer verteerd, want het was haar zelfs niet 

mogelijk vrijuit te wenen, hoezeer zij in haar binnenste daarnaar snakte. (Schwab 1961: 182) 

 

Afgaande op dit fragment, is de liefde voor de moeder te omschrijven als het basisaffect. De 

(schijnbare?) haat – die, zoals hierboven vermeld, veeleer ten grond ligt aan verwaarlozing – 

is hier dan eigenlijk secundair aan.   

 

II.3. Hoe Oedipus en Electra ook samen kunnen 

II.3.1. In den beginne was er (nog) ... Natasha 

 

Hoewel in Calamiteitenleer voor gevorderden de (postmoderne?) stap naar eenoudergezinnen 

wordt gezet – weliswaar door sterfte gedwongen, zouden we deze theorie over de vrouwelijke 
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ontwikkeling, toch ook hier moeten kunnen onderkennen (míts we daarbij ook zelf de 

postmoderne stap maken, weg van Freuds tijd). Ik zal dit dan ook trachten aan te tonen, 

daarbij steunend op zowel Freuds bevindingen als die van psychoanalytica Halberstadt-Freud 

en feministe Theresa Brennan. Het is immers niet omdat we hier van zijn Oedipuscomplex 

afstappen, dat Freud in dit onderzoek (en met hem, de psychoanalyse) zijn waarde geheel zal 

verliezen.  

Freud zélf stuurt bovendien onrechtstreeks op de mogelijkheid van zo‟n theorie aan door zijn 

eigen theorie als breder toepasbaar voor te stellen (en toont daarmee veeleer zijn streven naar 

naambekendheid aan dan zijn wetenschappelijke integriteit (de man hield „dé wetenschap‟ 

naar eigen zeggen hoog in het vaandel); “Freud is een dramatische figuur gebleken, die de 

hoofdrol heeft vertolkt in het verhaal dat hij zelf geschreven heeft.” (Machiels 2006: 175)) in 

een poging de algemene geldigheid van „zijn‟ Oedipuscomplex te onderstrepen: “Although 

the majority of human beings go through the Oedipus complex as an individual experience, it 

is nevertheless a phenomenon which is determined and laid down by heredity.” (Strachey 

1953-74: 174 [1924c])  

Deze op Lamarckiaanse supposities steunende uitleg was eveneens gericht tegen de 

empirische bezwaren tegen zijn theorie: wat als één of meerdere voorwaarden voor het 

Oedipuscomplex ontbreken (geen vader, geen moeder, geen mogelijke gelegenheid om een 

penis te zien of een vrouw zonder)? Op deze vraag zal ik – weliswaar toegepast op 

Calamiteitenleer voor gevorderden – dus pogen een antwoord te geven. 

 

Daarenboven biedt deze onderneming ook enigszins de kans om de „echte‟, volwaardige 

Freud te onthullen en hierdoor wellicht ook toegankelijker en meer respectabel te maken voor 

het collectieve geheugen dat hem waarschijnlijk miskent. In de woorden van Geerdt Machiels: 

 
Het oedipuscomplex is een van de hoekstenen van de psychoanalyse en een van de freudiaanse 

begrippen die nog steeds vele intellectuelen tot de verbeelding spreekt. Zegt een klein jongetje 

dat hij als hij groot is met zijn mama wil trouwen, dan denken zij: knap toch dat Freud dat 

destijds voor het eerst gezien en geduid heeft. Zij zouden de echte Freud er op na moeten 

lezen, want die heeft geschreven dat een jongen tussen drie en vijf jaar oud zijn vader wil 

doden en met zijn moeder wil vrijen. En dat dat de basisdrijfveer is achter de ontwikkeling van 

de seksualiteit. Sommige van Freuds leerlingen gingen nog verder. Volgens Jacques Lacan is 

de enige vrouw waarmee we ooit echt willen vrijen onze eigen moeder. (Machiels 2006: 35)  
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Uiteraard bedoel ik met de echte Freud niet (letterlijk) hetzelfde als Machiels hier boud stelt. 

Maar de vadermoord waar hij het hier over heeft, is in veel opzichten als nog steeds heel 

actueel op te vatten, zeker in de individualistische postmoderne maatschappij waarin we nu 

leven. Laat ik echter niet teveel op de zaken vooruitlopen. Eerst en vooral wil ik nu aantonen 

dat onze protagonist Blue in haar ontwikkeling tot volwassen vrouw als een (post)moderne 

Electra kan worden omschreven.  

 

In het begin van het boek vernemen we dat Blues moeder Natasha door een auto-ongeval om 

het leven kwam. De toen vijfjarige Blue draagt niet veel moederlijke bagage meer mee van 

deze jaren. En toch vindt ze bepaalde dingen terug wanneer ze gedwongen wordt 

herinneringen op te graven om haar levensverhaal te kunnen vertellen. 

 
Ik herken niets in haar wanneer ik die blondine bekijk met haar geprononceerde jukbeenderen 

en haar prachtige haar. Ook kan ik die verzorgde verschijning niet in verband brengen met wat 

ik me wél van haar herinner: het gevoel van haar pols in mijn hand, zo glad als opgewreven 

hout, terwijl ze me naar de klas brengt met de oranje vloerbedekking en de geur van plaksel; 

de manier waarop tijdens het autorijden haar zijdezachte haar bijna haar hele rechteroor 

bedekte, alleen de rand stak er nog een stukje uit, als de vin van een vis. (Pessl 2006: 24) 

 

Bovenstaande voorbeelden zijn duidelijk te onderscheiden op hun affectwaarde. Om deze 

reden kunnen we ze als illustratief beschouwen voor de gevoelens jegens Blues eerste 

liefdesobject, haar moeder Natasha. In dit opzicht verschilt het Electracomplex echter 

hoegenaamd niet van Freuds pre-oedipale fase. Het verschil zit hem immers in de 

ambivalentie ten opzichte van de moederfiguur of, misschien beter – als je Electra‟s 

verwaarlozing door haar moeder wegdenkt, in het eigenlijke liefdesobject waar de geslaagde 

ontwikkeling van een meisje tot vrouw allemaal om draait. Bij Freud is de vader het primaire 

liefdesobject, bij Halberstadt-Freud is dit de moeder.  

 

Interessant wordt het wanneer we ook het individuatie- en separatieproces bij beiden 

vergelijken. Volgens de klassieke psychoanalytische theorie wordt een vrouw niet geboren, 

maar gemaakt – uitstekend voer voor feministen. Een geslaagde ontwikkeling van haar 

vrouwelijkheid is afhankelijk van vier fundamentele veranderingen: 
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 1. Verandering van erogene zone (van clitoris naar vagina) 
 

 2. Verandering van object (van moeder naar vader) 
 

 3. Verandering van geslachtelijke identiteit (van jongetje naar meisje) 
 

 4. Verandering van een actieve naar een passieve opstelling 

 

Dit betekent dat het meisje al haar oorspronkelijke vitale bronnen van bevrediging zou moeten 

opgeven en zich op andere, nieuwe doelen zou moeten richten om volledig vrouw te worden. 

Deze onwaarschijnlijke argumentatie is niet alleen in strijd met de elementaire logica, 

argumenteert Halberstadt-Freud, zij was evenmin gebaseerd op kennis van de vrouwelijke 

ontwikkeling. Zij was gegrond op de veronderstelde symmetrie tussen jongens en meisjes en 

de toepasbaarheid van het Oedipuscomplex, ontworpen voor de psyche van een man, op 

vrouwen. 

Onze psychoanalytica herformuleert deze theorie dan ook naar afstemming op haar 

Electracomplex. Het vrouwelijke kind wordt volgens haar geconfronteerd met twee taken die 

ze moet vervullen om tot een volwassen, d.i. een zelfstandige en emotioneel evenwichtige 

vrouw, uit te groeien.  

 
In de eerste plaats zal ze zich moeten losmaken, althans gedeeltelijk, van het innerlijke beeld 

van haar moeder dat ze zowel bewust als onbewust met zich meedraagt. Tevens moet zij haar 

seksuele gevoelens ontdekken en haar seksuele identiteit aanvaarden om aan beide plezier en 

voldoening te ontlenen. (1997: 34) 

 

Het eerder vermelde fragment uit Calamiteitenleer voor gevorderden toont alleszins aan dat 

Blue wel degelijk zo‟n innerlijk beeld met zich meedraagt. Het is mijn bijdrage die stelt dat 

ze, door haar ontpopping als detective (en) doorheen haar puberteit, geconfronteerd wordt met 

dilemma‟s waardoor de vermeende „symbiotische illusie‟ – om Halberstadt-Freuds 

terminologie te gebruiken – één te zijn met haar vader Gareth wordt doorprikt. Ironisch 

genoeg leidt dit tegelijkertijd eerst tot een hervinden van de waarlijke symbiotische band met 

haar verinnerlijkte moederfiguur. Daarna zorgt diezelfde aangesproken zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid, die Blue als detective aanwendde om uiteindelijk de band met haar vader 

te verbreken, voor de erop volgende separatie met haar moeder. En die nieuwvonden 

zelfstandigheid en onafhankelijkheid zorgt onrechtstreeks voor de ontluikende seksualiteit. Et 

voilà: het meisje is vrouw geworden én volwaardige wereldburger. 
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II.3.2. Aartje-naar-haar-vaartje Blue 

 

Zoals reeds duidelijk is gebleken, hebben we hier niet te maken met een standaardgezin, maar 

met een eenoudergezin. Door de dood van haar moeder, wijzigen de verhoudingen in het 

gezin en is de vijfjarige Blue helemaal aangewezen op haar vader. In Electra‟s geval hebben 

we eigenlijk in de grond reeds te maken met een nieuw samengesteld gezin. Door de 

affectueuze ambivalentie jegens haar moeder vereenzelvigt ze zich sterk met haar vader die 

ze, in zijn afwezigheid, gaat verafgoden (identificatie na objectverlies). Natasha daarentegen 

is door haar „te grote afwezigheid‟ niet meer te verafgoden door haar dochter. Blue kan haar 

affectueuze gevoelens enkel projecteren op wat voor haar nog enigszins tastbaar is: haar 

vader. Uiteraard heeft ook haar prille leeftijd hiermee te maken; op vijfjarige leeftijd ben je 

nog geheel afhankelijk van je ouders/verzorgers.  

 

Goed, Blue en haar vader vormen vanaf Natasha‟s heengaan met hun tweetjes het nieuwe 

kerngezin. Het is niet moeilijk hieruit af te leiden dat de „symbiotische illusie‟, die normaal 

gezien optreedt tussen moeder en dochter, ook hier tot stand komt. Om deze term beter te 

begrijpen volstaat het even etymologisch terug te grijpen.  

Het begrip „symbiose‟ is ontleend aan de biologie en betekent letterlijk: het intieme 

samenleven van twee ongelijksoortige wezens tot wederzijds voordeel. De ene weg, van de 

dochter (Blue) naar de vader (Gareth) is logischerwijze duidelijk (rekening houdend met de 

volledige afhankelijkheid), maar de omgekeerde weg roept volgende nodige vraag op: welke 

interactie ontstaat er tussen de onbewuste verlangens en fantasieën van de vader en die van 

zijn dochter? Een vraag en begrip die in Pessls boek luidschreeuwerig aan de orde zijn en 

zullen worden beantwoord en verduidelijkt. 

 

Ik dien echter eerst en vooral een kanttekening te maken bij deze onderneming. Bovenstaande 

uiteenzetting over de symbiotische illusie kan de verkeerde indruk wekken dat ook in 

Calamiteitenleer voor gevorderden de weg van de dochter naar de vader als primair want 

logisch optreedt. Haar vader is nu immers de enige op wie zij kan rekenen om te overleven. Je 

zou ook denken dat het gemeenschappelijk verdriet om Natasha hen onlosmakelijk zou binden 

tot een nieuwe kern waarin Gareth zijn vrouwelijkheid zou aanspreken om tegelijkertijd zowel 

als vader én als moeder op te treden voor zijn jonge dochter. Hij biedt als vader immers „de 
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tweede kans‟, de compensatie of correctie van de (in dit geval: verdwenen) relatie met de 

moeder. Het tegendeel is echter waar. Gareth misbruikt deze onvermijdelijke bloedlijn 

waaraan Blues leven vasthangt om aan zijn eigen weg en Levensverhaal verder te werken. 

Blue verwordt tot “de logische keus voor de doublure”. (Pessl 2006: 250) In deze zin spreekt 

Gareth zijn eigen theorie over het Levensverhaal trouwens tegen:  

 
„Iedereen is verantwoordelijk voor de spanning in zijn of haar Levensverhaal.‟ [...] „Zelfs als je 

een Geweldig Goede Reden hebt, kan het nog steeds zo saai zijn als Nebraska en dat is dan je 

eigen schuld. Als het aanvoelt als eindeloze maïsvelden, ga dan op zoek naar iets anders dan 

jezelf om in te geloven, bij voorkeur een zaak zonder de kwade reuk van hypocrisie, en ga dan 

ten aanval. Het is niet voor niets dat ze nog steeds Che Guevara op hun t-shirt zetten, dat er nog 

steeds gefluisterd wordt over de Nachtwakers terwijl er al twintig jaar geen spoor van bewijs 

voor hun bestaan is gevonden. Maar het belangrijkste is, schat, dat je niet moet proberen de 

verhaallijn van de geschiedenis van iemand anders te veranderen, ook al is de verleiding groot 

wanneer je die arme drommels bekijkt die je tegenkomt op school, in je leven, en die argeloos 

een gevaarlijke koers zijn ingeslagen, rampzalige dwaaltochten waaruit ze naar alle 

waarschijnlijkheid niet tevoorschijn kunnen komen. Weersta die verleiding. Stop je energie in 

je eigen verhaal. Herschrijf het. Verbeter het. Vergroot de reikwijdte, diep de inhoud verder uit, 

voeg universele thema‟s toe. Het kan me niet schelen welke thema‟s dat zijn – het is aan jou om 

die te ontdekken en erachter te staan –, als er tenminste maar sprake is van moed. Lef. Mut, in 

het Duits. Je leeftijdgenoten schrijven misschien een novelle, schat, een kort verhaal vol clichés 

en toevalligheden, hier en daar opgeleukt met zogenaamd spitsvondige, schrijnend platvloerse 

of groteske kunstgrepen. Enkelen zullen misschien zelfs een Griekse tragedie schrijven – zij die 

geboren zijn voor ellende zijn gedoemd ook in ellende te sterven. Maar jij, mijn bruid van rust, 

zult een epos scheppen. Van alle verhalen zal alleen dat van jou standhouden.‟ [...] „Dat weet ik 

gewoon,‟ zei hij simpel, en dan deed hij zijn ogen dicht, wat erop duidde dat het gesprek 

afgelopen was. (2006: 79; mijn cursivering) 

 

Dat is nu net precies wat Gareth met de verhaallijn van Blues Levensverhaal aan het doen is: 

omdat hij de touwtjes, of beter, de pen in handen heeft, schrijft hij zijn dochters hele 

geschiedenis voor haar, maar in de eerste plaats voor zichzelf uit. Het gecursiveerde „mijn 

bruid van rust‟ kunnen we in die zin ook lezen als een „omgekeerd Electracomplex‟; de vader 

richt zijn pijlen op zijn dochter om zijn gevisioneerde Levensverhaal te bestendigen. De 

toevoeging „van rust‟ is in die zin dan te interpreteren als het kind dat omwille van haar 

afhankelijkheid weerloos en zelfs gewillig tegenover haar vader staat. Assertiviteit is hier uit 

den boze. Maar hoe ouder het kind wordt, hoe moeilijker het zal zijn deze rol vol te houden en 

geen vragen te stellen.  
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Overigens blijkt het in dit geval ook nog eens om een seksekwestie te gaan:  

 
Wanneer het over de seksen ging, vergeleek Pap assertieve vrouwen graag met 

ruimtevaartuigen (ruimtesondes, satellieten, maanlanders) en mannen met de 

nietsvermoedende doelen van deze missies (planeten, manen, kometen, asteroïden). Pap zag 

zichzelf natuurlijk als een planeet die zo ver verwijderd was dat er nog maar één enkele 

landing had plaatsgevonden, de succesvolle, maar korte Natasha-landing. (2006: 65) 

 

Gareth zou het ongetwijfeld op dit vlak goed kunnen hebben gevonden met onze heer Freud. 

Het grote verschil tussen beide is echter dat Freud vrouwen geen intellectuele wezens acht; als 

vrouw ben je gedoemd (gedwongen?) tot passiviteit
1
. Gareth doet dat wel (zij het selectief, cf. 

Blue en de vrouwen die hij rekruteert voor de Nachtwakers), maar plaatst ze liefst mogelijk en 

bewust in een ondergeschikte rol: de rol van een radertje in zijn hoogst eigen complot. 

Bewust, zeg ik, omdat hij hun macht als verleidsters als geen ander (er)kent en maar al te goed 

beseft hoe zij deze kunnen uitspelen tot het manipuleren van de uitkomst van zaken, de 

„toekomst‟ zo je wil, die van tevoren (door mannen) reeds anders werd gevisioneerd. Zij zijn – 

in voor hem representatieve bewoordingen – de variabelen waarmee in de harde berekeningen 

van de ruwe wetenschap zo weinig mogelijk rekening mee wordt gehouden, maar die wel 

voldoende zijn om een theorie geheel te ontkrachten. We merken dit duidelijk in onderstaand 

fragment, waar de tot aseksueel wezen opgeleide Blue tegen alle verwachtingen in de (haar) 

standaarden gaat verzetten en zich bewust wordt van dergelijke seksuele macht. 

 
Nog maar een paar maanden geleden zou ik [Blue] verbijsterd zijn geweest, misschien zelfs 

als aan de grond genageld hebben gestaan wanneer El Dorado op me af was gekomen en lang 

aan het woord was geweest over Een Meisje [waarmee hij het overduidelijk over Blue zelf 

had]. („De hele geschiedenis draait altijd wel om een meisje,‟ zei Pap met iets van spijt in zijn 

stem wanneer we naar De prins der duisternis keken, de bekroonde documentaire over Hitlers 

jeugd.) In het verleden had ik allerlei momenten van Verborgen Begeerte gehad wanneer ik 

keek naar de El Dorado‟s die door de stilgevallen gangen galoppeerden, de lege footballvelden 

van een eenzame school [...] en het was mijn stille wens dat ik voor één keer met ze mee 

mocht rijden de wildernis in, dat ik, en niet Kaytee Jones met haar Hawaïaanse ogen, of 

Priscilla Pastor Owensby met haar eindeloos lange benen, hun favoriete Allapoosla zou zijn. 

Maar nu lag alles anders. Nu had ik koperkleurig haar en plakkerige mirte-lippen, en zoals 

Jade die zondag tijdens het etentje bij Hannah zei: „De Zach Soderbergs van deze wereld zijn 

knap, zeker, maar ze zijn zo saai als een droog toastje.‟ (2006: 141; mijn cursivering) 

                                                 

 
1
 “U weet ook wel dat men de vrouwen in het algemeen de zogeheten „fysiologische zwakzinnigheid‟ aanwrijft, 

dat wil zeggen: een geringere intelligentie dan de man. Het feit zelf is omstreden, de daarvoor geboden 

verklaring dubieus, maar een van de argumenten voor het secundaire karakter van deze intellectuele verkwijning 

luidt dat de vrouwen gebukt gaan onder de hardheid van het vroege verbod om hun denken te richten op wat hen 

het meest interesseerde, namelijk de problemen van het geslachtsleven.” (Graftdijk 1987: 150 [1927c]) 
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Het kerngezin (vader en dochter) wordt na verlies van zijn postuum geïdealiseerde weduwe 

(Natasha) immuun voor uitbreiding en verleiding en in de wetenschap van het bovenstaande 

daartoe eveneens gemanipuleerd door Gareth. Geen vrouw zal zijn geschiedenis nog 

veranderen. Dit betekent echter geenszins een ontkenning van het bestaan van de Meikevers, 

die zijn seksuele driften bevredigen en de moeite niet waard zijn om een Dubbel Leven te 

gaan leiden, niet tegenover de wereld, niet tegenover zijn dochter en vooral niet tegenover 

zichzelf: 

 
Pap over Dubbele levens: „Grappig genoeg zijn die net zo besmettelijk als analfabetisme, ME 

of welke culturele malaise dan ook die de cover van Time of Newsweek siert, maar helaas is de 

gewone man in de straat niet meer dan een gewone man zonder duistere geheimen, duistere 

praktijken en duistere vermoedens. Je zou bijna geen hoop meer hebben voor Baudelaire. Let 

wel, overspel reken ik niet mee. Daar is niets duisters aan, dat is nogal een cliché.‟ (2006: 

116; mijn cursivering) 

 

II.3.3. Symbiotische wat? Illusie  

 

Vermits ik hierboven voornamelijk heb gefocust op Gareths parasieterij en aangezien ik deze 

nog voldoende aan bod zal laten komen, maak ik hier graag plaats om de behoeften van de 

dochter (Blue) nader te bestuderen. 

 

II.3.3.1. Groent(j)e Blue van (Van) Meer 
 

Een normale symbiotische illusie tussen vaders en dochters kenmerkt zich volgens 

Halberstadt-Freud langs de kant van het meisje door bepaalde haar bevredigende functies die 

de vader vervult. Naast een compenserende functie (“Vaders moeten goedmaken wat er bij 

moeders is misgegaan.” (1997: 31)), onderscheidt zij tevens een scheidende functie (“Hij kan 

het meisje helpen de moeder niet meer als absoluut te zien en haar separatie zodoende te 

bevorderen.” (1997: 63)) , wensvervullende functie (“Bij haar vader en later bij haar man 

zoekt zij natuurlijk in de eerste plaats de vervulling van haar heteroseksuele, erotische en 

vrouwelijke wensen.” (1997: 64)) en identificatiefunctie. Bij dit alles lijkt meer sprake van het 

richten van nieuwe en andere libidineuze tendensen op de vader dan van een objectwisseling, 

concludeert de psychoanalytica in haar herformulering van Freuds „vondst‟. Bovendien treedt 

het meisje bij een mannelijke voogd veel minder absoluut en meer vergevingsgezind op dan 

bij een vrouwelijke. Ze neigt ertoe haar vader meer krediet te geven en minder hoge eisen aan 
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hem te stellen dan aan haar moeder. 

 

Vooral de laatste twee functies zijn in deze analyse van belang. Als je ze samenneemt, zou je 

kunnen stellen dat de vader als identificatie-object kan dienen in zijn erkenning van de 

behoefte van zijn dochter aan zelfstandigheid en seksuele identiteit. Immers, “hij erkent zijn 

eigen begeerte en neemt meer initiatief dan moeders plegen te doen,” stelt Halberstadt-Freud 

vast. (1997: 31) Bovendien krijgt “de functie van de vader als degene die de vrouwelijkheid 

van het meisje erkent, [...] tijdens de adolescentie een nieuwe impuls.” (1997: 32) Dat klinkt 

allemaal zeer mooi, maar reeds eerder heb ik vermeld dat Gareth van Meer zijn dochter tot 

aseksueel wezen opleidt (ja, opleidt). Met „aseksueel‟ doelde ik op een totale miskenning van 

zijn dochters vrouwelijkheid. Twee fragmenten uit Calamiteitenleer voor gevorderden tonen 

dit goed aan: 

 
“‟Waarom denk je dat ik haar belde?‟, riep Pap. „Die halvegare was mijn enige houvast! Van 

al die andere vage types waarmee je bevriend was wist ik geen naam of telefoonnummer. Toen 

ze vertelde dat je net bij haar op de stoep stond wilde ik je meteen komen halen, maar zij 

kwam weer met zo‟n halfzacht psychoanalytisch plan, en aangezien ik, zoals we vanavond 

uitgebreid hebben vastgesteld, nogal een kluns ben als het om mijn dochter gaat, ging ik 

akkoord.‟ […] „Ik denk dat ik me schaamde.‟ […] „En je was druk bezig met je aanvraag voor 

Harvard. Ik wilde je niet van streek maken.‟ (Pessl 2006: 494; mijn cursivering) 

 

De school begon over drie dagen en Pap, in overeenstemming met zijn nieuwe „we doen het 

eens anders‟-personage, stond erop dat we de middag zouden doorbrengen op de tienerafdeling 

van Stickley‟s in winkelcentrum Blue Crest, waar ik van hem allerlei artikelen uit de collectie 

van Back-2-School moest passen en hij zich verliet op de modekennis van ene mevrouw 

Camille Ruthers (zie Curly Coated Retriever, Hondenwoordenboek, deel 1). Camille was 

cheffin van de tienerafdeling, die niet alleen al acht jaar op die afdeling werkte, maar ook 

dankzij Cinnamon, haar eigen zeer gewaardeerde dochter van mijn leeftijd, wist welke lijn van 

Stickley‟s dit jaar de rigueur was. [...] Nadat Pap en ik de tienerafdeling van Stickley‟s met het 

grootste deel van Cinnamons rebellengarderobe hadden verlaten, gingen we naar Surely Shoes 

op Mercy Avenue in North Stockton, op aanraden van mevrouw Luthers. (2006: 62) 

 

Hieruit kunnen we duidelijk afleiden dat Gareth zich geen raad weet met de seksuele identiteit 

van zijn kind. Hij beroept zich op andermans advies en volgt dat ook op. Zelfs voor 

basisartikelen als kledij en schoenen ontwijkt hij zijn verantwoordelijkheid – of moet ik 

zeggen vrouwelijkheid? –, laat staan dat hij zich met andere vrouwenzaken wel zou 

bezighouden. Dat zal op zich niet zo‟n probleem vormen tijdens de jonge jaren van het kind, 

maar met de wisselende en onvoorspelbare stroomsterkte van de puberteit leidt het ontbreken 

van een dergelijke impuls (waarvan boven sprake) in Gareths reeds geringe erkenning van 
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Blues seksualiteit net tot een zelfdestructieve breuk voor een vader, die door zijn eigen illusie 

verblind, de noodzaak tot een dergelijke impuls negeert.     

   

Vreemd genoeg is het in dit boek het geval dat de identificatiefunctie van de vader net deze 

wensvervullende functie in de weg staat. Door haar strikte opleiding als Paps kleine marionet 

zien we dat Blue eigenlijk volgeprop(aganda)t wordt met haar vaders symbolisch kapitaal. Dit 

lijkt in strijd met Gareths eerdere stelling omtrent assertieve want van kennis, woorden en 

welsprekendheid – Gareths belangrijkste en meeste waardevol geachte wapen – voorziene 

vrouwen, maar rekening houdend met zijn (door hem) in haar vrouwelijkheid miskende 

dochter hoeft dit geen gefronste wenkbrauwen op te leveren. Gareth ziet Blue niet als zijn 

dochter, maar als zijn opvolger, degene die zijn rijk op aarde en zijn Woord onverminkt 

verder moet verkondigen, net als Freud dat verwachtte van de door hem aangestelde 7 

opvolgers
2
. Betekent dit dat hij zijn dochter veeleer als een zoon ziet? Bekijken we even 

volgend fragment: 

 
Soms was ik bang dat Pap vond dat een dochter voor hem ook een laatste halte, een eindpunt 

was. Wanneer hij in een bourbonstemming was, vreesde ik weleens dat hij mij en Amerika 

wilde dumpen en zou terugkeren naar het voormalige Zaïre, tegenwoordig de Democratische 

Republiek Congo [...] om daar de Che annex Trotsky annex Spartacus uit te hangen bij de 

vrijheidsstrijd van de inheemse bevolking. Telkens wanneer Pap sprak over de vier 

fantastische maanden die hij in 1985 in het stroomgebied van de Congo-rivier had 

doorgebracht met de „aardigste, hardstwerkende en eerlijkste mensen die hij ooit had ontmoet‟, 

zag hij er ongewoon kwetsbaar uit. Hij leek dan op een oudere acteur uit de tijd van de 

stomme film, gefotografeerd met soft focus-belichting en vaseline op de lens. Ik had het idee 

dat hij eigenlijk terug wilde naar Afrika om een goed georganiseerde revolutie te leiden 

waardoor hij in zijn eentje de politieke situatie in de DRC stabiliseerde. [...] Daarna zou hij 

naar andere landen gaan die als aan spoorrails vastgebonden uitheemse maagden lagen te 

wachten om bevrijd te worden (Angola, Kameroen, Tsjaad). Wanneer ik dat vermoeden 

uitsprak, moest hij natuurlijk lachen, maar ik vond die lach net niet hard genoeg; hij klonk 

opvallend hol, waardoor ik me afvroeg of ik op goed geluk mijn hengel had uitgeworpen en 

per ongeluk de grootste vis aan de haak had geslagen, eentje die ik eigenlijk helemaal niet 

wilde vangen. Dat was Paps diepzeegeheim, nog nooit eerder gefotografeerd of 

wetenschappelijk geclassificeerd: hij wilde een held zijn, een vrijheidsicoon, in zijdezeefdruk 

met uitsluitend heldere kleuren afgebeeld op honderdduizend T-shirts – Pap met marxistische 

baret, martelaarsblik en een dun snorretje (zie Iconografie van helden, Gorky, 1978). (2006: 

55; mijn cursivering) 
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Indien we bovenstaande zin interpreteren volgens de (aanvankelijk door Freud aangehangen) 

biologische wetenschap die mannelijkheid met activiteit en vrouwelijkheid met passiviteit 

verbindt, kunnen we moeilijk anders concluderen. Maar: Blue is en blijft een meisje. Hoe deze 

twee feiten met elkaar te verbinden?  

 

II.3.3.2. Van kadet(/e) naar soldaat 
 

Hoewel hij ontoegeeflijk standhoudt achter zijn stelling dat mannen nu eenmaal mannelijk 

zijn en vrouwen vrouwelijk, moet ook Freud uiteindelijk de omgekeerde identificaties tussen 

zoon en moeder en dochter en vader prijsgeven op basis van het door hem vastgesteld 

probleem van het voorkomen van vrouwelijkheid bij mannen. In een poging zijn gezicht en 

theorie niet te verliezen, ging hij weer terug naar het door hem gelegde fundament: het 

Oedipuscomplex. Zijn oplossing: het dopen van deze randgevallen tot lijders aan een „negatief 

Oedipuscomplex‟. 

 
Yet there is a sense in which the castration complex and the identifications imbricated in its 

resolution could offer an alternative explanation of femininity in men. Some of the reasons for 

the girl‟s turning away from her mother in hostility apply to boys as well, including the idea 

that the boundless love of infancy cannot be satisfied. Under these circumstances, the boy‟s as 

well as the girl‟s libido will give up its old position for a new one (Strachey, 1953-74: 231 

[1931b]). Freud thought that a boy could also identify with his mother, and wish to take her 

position, that is to say, a passive position in relation to his father. This is the boy‟s negative 

Oedipus complex. By the same logic, the girl could and frequently did identify with her phallic 

mother or father, leading to a masculine position in which she wished to take her father‟s place 

in relation to her mother; this is her negative Oedipus complex, and accounts for the 

masculinity and sublimated masculinity which in turn account for active pursuits in women. In 

the boy‟s case however the feminine situation he desired would once again have „castration‟ as 

its phantasmatic consequence, a phantasy which would lead him to repress the feminine 

attitude. (Brennan 1992: 15) 

 

Deze alternatieve, ietwat naar een gemakkelijkheidsoplossing gegrepen theorie haal ik aan 

omdat ze illustreert wat ik nodig heb om mijn analyse verder te zetten: Gareth voedt zijn 

dochter op als zoon. Onderstaand fragment illustreert bijvoorbeeld hoe manipulatief hij hierbij 

te werk gaat in het negeren van Blues vrouwelijkheid: 

 

 

                                                                                                                                                         

 
2
 Uit voorzorg om de zuiverheid en het radicalisme van zijn leer te bewaren, wees Freud een geheime raad van 

zeven leden aan die moest waken over de ontwikkeling van de psychoanalyse. 
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Doordat hij mijn verzoek steeds weer afwees, waarbij hij mijn sentimentaliteit belachelijk 

maakte („Hoe kun je nu een hekel hebben aan reizen? Dat begrijp ik niet. Hoe kan míjn 

dochter nu zo dom en saai willen zijn als een met de hand gemaakte asbak, als 

bloemetjesbehang, als dat bord, ja daar: DE WEEK VAN HET HART? Zo zal ik je voortaan 

noemen: juffrouw Weekhartje‟) was ik ermee opgehouden om ook tijdens onze 

snelwegdiscussies over de Odyssee (Homerus, hellenistische periode) of De druiven der 

gramschap (Steinbeck, 1939) zelfs ook maar te zinspelen op literaire thema‟s zoals Eigen 

Haard, Vaderland of Geboortegrond. En daarom onthulde Pap bij de rabarbertaart in de Qwik 

Stop Diner even buiten Lomaine in Kansas met veel bombarie [...] dat we het héle 

eindexamenjaar, alle zeven maanden en negentien dagen, op één enkele locatie zouden wonen: 

Stockton, North Carolina. (2006: 51) 

 

Hoe kan dit nu in godsnaam tot een symbiotische illusie leiden (lijden?)? Door de biologische 

„mannelijkheid‟ – onder de meer politiek correcte benaming van „zelfstandigheid‟, 

„onafhankelijkheid‟ en „creativiteit‟ – van zijn dochter aan te spreken (“Beslis. Ben je een 

kerel of een nachtdier?” (2006: 356)) en vervolgens te prijzen en te waarderen, wordt deze als 

het ware de voedingsbodem voor een dergelijke illusie (naast een pleidooi voor een 

feministische oproer). Het liefdegierige meisje vertoont dan ook – eerst moedwillig, daarna 

onbewust – het gedrag dat de vader haar door beloning (én aanvankelijke afstraffing) aanleert.  

En de symbiotische illusie is een feit: 

 
Ondanks het gezoem dat af en toe op een rustige avond weerklonk, was het altijd Pap en ik, 

net zoals het George en Martha was, Butch en Sundance, Fred en Ginger, en Mary en Percy 

Bysshe. (2006: 37) 

 

Het woord zegt het zelf al: „illusie‟ draagt enigszins een hint van tijdelijkheid in zich. Eens de 

luchtbel springt en de realiteit de oogkleppen afzwiert, is het afgelopen met de droom. Gareth 

doet er dan ook alles aan om dit te voorkomen. Doorheen het boek zijn er dan ook talrijke 

passages die aangeven dat hij zijn dochter tot op de voet controleert. Zijn voor Blue 

uitgestippelde levensweg kent geen vertakkingen, slechts één doel: zijn diepzeegeheim laten 

bovensnorkelen en de naam Van Meer op de wereldkaart zetten. De citaten spreken voor zich, 

maar ik voorzie ze toch van een korte commentaar:  

 
Het was duidelijk, en dat was het eigenlijk al een tijdje, dat Pap van dit jaar, mijn 

eindexamenjaar, une grande affaire wilde maken. [...] Toch vond hij het ook afschuwelijk. [...] 

Dat kwam ook omdat hij er niet aan moest denken dat ik aan het eind van het jaar bij hem weg 

zou gaan. En ik moest daar eigenlijk ook niet aan denken. Dat idee was moeilijk te bevatten. 

Pap verlaten was zoiets als het fileren van alle oude Amerikaanse musicals door Gilbert en 

Sullivan, Rogers en Hammerstein, Lerner en Lowe, Comden en Green uit elkaar te halen. De 

andere reden – en misschien wel de belangrijkste – waarom Pap zich volgens mij een beetje 

triest voelde was dat ons geplande verblijf van een heel jaar op dezelfde plek een 
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ontegenzeglijk zeer monotone passage zou worden in hoofdstuk 12 van Lesgeven en reizen in 

Amerika van Pap voor de rest uiterst spannende ongeschreven biografie. (2006: 54; mijn 

cursivering) 

 

Volgens mij is Gareth niet alleen om deze reden triest. Het zou inderdaad maar een monotoon 

jaar worden vergeleken met hun verleden als nomaden, waardoor Gareth weinig aan 

rekrutering zou kunnen doen en dit dan ook een weinig vermeldenswaardig jaar zou worden 

in zijn streven naar zijn ultieme droom (cf. Gareths eerder vermelde levensmotto: “Als je 

stilstaat, ben je dom. Als je dom bent, ga je dood.” (2006: 29)) , maar er is mijns inziens – 

afgeleid op basis van nachträgliche betekenisvorming, aangezien ik de uitkomst van het 

detectiveverhaal reeds ken en Gareth dus al van zijn masker ontdaan heb – meer aan de hand. 

Als je stilstaat, ben je niet alleen dom – om in Gareths redenering mee te gaan – maar ben je 

ook vatbaar voor externe invloeden.  

 

Wat verwacht je anders van een zestienjarige wiens natuurlijke habitat de voorbije tien jaren 

niet meer of minder dan een blauwe Volvo uitmaakte? Deze ruimte staat symbolisch voor de 

mate van controle die Gareth op zijn dochter kon uitoefenen. Kón. Want met hun in North 

Stockton aanvangende sedentaire domiciliëring, blijkt die habitat plots als een luchtballon uit 

te zetten. Het is dan ook „logisch‟ dat Gareth zijn best doet om er zoveel mogelijk lucht uit te 

persen en de ballon aan de grond te houden. Alles om de droom levendig te houden en de 

realiteit te beheersen op de weg naar die droom (cf. Freuds „temporal task of deferral‟
3
; 

hoewel oorspronkelijk bedoeld voor seksuele fantasieën, kan de theorie hier ook algemeen 

gelden voor het bevredigen van elk verlangen; in dit geval: megalomanie; Gareth leidt zijn 

illusioneel streven naar de status van een godheid af door zich met de babystapjes van zijn 

dagelijkse realiteit bezig te houden, door een andere illusie dus: de illusie der 

doelgerichtheid).  

 

 

                                                 

 
3 “In Freud‟s earlier theory of the psychical apparatus, the first topography, spatial considerations or metaphors are 

paramount. In it, Freud discusses how „excitations‟ (which owe their economic force to their quantity) are diverted from 

hallucinations to actions, and how motor activity directed towards a goal takes over from wishful phantasies that merely 

imagine the goal, instead of altering reality to achieve it. Subsequently, Freud also credits the ego with this temporal task of 

deferral, arguing that the ego, acting in accord with the reality principle, postpones the demands of the pleasure principle; it 

defers the immediate satisfaction of a wish, which the pleasure principle conjures up through hallucination or phantasy, in 

favour of longer-term action; in deferring, it represses the wish. (Brennan 1992: 16)  
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Concludeer zelf maar (toepassing: specifiek op opvoeding dochter):  

 

Over Blues (niet toegestane) rijbewijs:  
 

„Rijd je zelf niet?‟ vroeg ze [Hannah] terwijl ze naast me bleef staan. „Nog niet. Ik kan wel 

autorijden. Ik heb alleen mijn rijbewijs nog niet.‟ (Pap zag daar het nut niet van in: „Om dan 

een jaar lang langzaam door de stad te rijden als een verpleegsterhaai die bij een rif rondhangt, 

wanhopig op zoek naar guppy‟s? Ik dacht het niet. Voor ik er erg in heb ga je gehuld in een 

leren motorpak. Vind je het niet prettiger om een eigen chauffeur te hebben?) (2006: 89) 

 

Over haar Citizen Kane-bureau: 
 

Paps verrassingen, of ze nu groot of klein waren, hadden altijd een wetenschappelijk karakter 

gehad: de uit het Frans vertaalde Encyclopedie der dingen (Lamure-France, 1999) die niet in 

de Verenigde Staten te koop was („Alle Nobelprijswinnaars hebben die,‟ zei Pap). [...] Hij 

betaalde er een enorm, onbekend bedrag voor en kondigde met veel zwier aan dat dit „Blues 

bureau‟ was, een bureau „dat mijn kleine Eve of St. Agnes waardig is, een bureau waaraan zij 

al de Grote Ideeën zal ontrafelen‟. [...] „Een uitgelezen plek om je toelatingsessay te schrijven 

dat elke grijsaard op Harvard onder zijn chique colbert de rillingen over de rug zal bezorgen.‟ 

(2006: 56) 

 

Over haar weg naar Harvard University: 
 

We waren daar [St. Gallway School] om puur zakelijke redenen. Pap en ik waren er niet alleen 

om een rondleiding over de campus te krijgen van de Inschrijvingsgoeroe Mirtha Grazeley 

[...], maar ook om zoete broodjes te bakken bij degene die ervoor verantwoordelijk was om de 

cijfers van mijn vorige school te integreren in het St. Gallway-cijfersysteem en daarmee mijn 

plaats in de rangorde van mijn klas te bepalen. Pap nam deze taak op zich met de ernst van 

Reagan die Gorbatsjov tegemoet trad voor het INF-verdrag. „Ik voer het woord. Jij moet er 

gewoon erudiet bijzitten.‟ (2006: 70) 

 

Mijnheer Van Meer verwisselt hier autoriteit voor (psychologisch) autoritarisme. Hij 

projecteert zijn eigen verlangens op die van zijn dochter (wiens eigenlijke verlangens 

daardoor onderdrukt worden). Maar hoe lang zal deze situatie nog standhouden in een door 

mondigheid gekenmerkte Bildungsfase als de puberteit waarin Blauwbloed-kliekjes aan de 

top van de habitat staan? Immers, “rationele factoren als de [...] intimidatie van de enkeling, 

[dekken] de werking [...] van zijn drift tot zelfbehoud [...] niet,” (Graftdijk 1987: 33 [1921c]) 

ook al is “wetenschap [...] nu eenmaal de meest radicale verzaking aan het lustprincipe 

waartoe onze psychische arbeid in staat is.” (Graftdijk 1985: 169 [1910h] 
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II.3.3.3. Van soldaat naar stille vrijheidsstrijder 
  

De volgende drie fragmenten behoeven een speciale vermelding. Hoewel ze Blue nog steeds 

als uiterlijk gehoorzaam kunnen typeren, is toch duidelijk te zien dat zij zichzelf vragen begint 

te stellen bij de leefsituatie. Bovendien tonen ze onmiskenbaar aan dat ze uit (haar door 

Gareth aangepraatte) angst niemand te zijn, de schijn ophoudt jegens haar vader. In die zin 

werkt ze zelf aan haar eigen stille revolutie, de uiteindelijke afloop van het boek in acht 

genomen. Maar voorlopig zijn haar lippen verzegeld. “Als spreken en schrijven 

maatschappelijk niet aangemoedigd worden en innerlijk op verbod stuiten, wordt zwijgen in 

het ideaal-ik opgenomen.” (Halberstadt-Freud 1997: 65)  

 

Als ik echt de beste van de klas wilde worden en de afscheidsrede wilde houden aan het eind 

van het examenjaar (en dat was volgens mij zo, ook al vestigde Wat Pap Wilde zich soms 

schaamteloos in Wat Ik Wilde zonder dat hij door de douane hoefde), dan zou ik een 

agressieve campagne moeten voeren met de woestheid van Attila de Hun. „Een mens komt 

maar één keer in zijn leven in aanmerking om de Afscheidsrede te houden,‟ zei Pap. „Net zoals 

je maar één lichaam hebt, één leven, en daarom ook maar één kans op onsterfelijkheid.‟ (2006: 

82; mijn cursivering) 

 

Ik moest vaak denken aan het verhaal van Tobias de Verdoemde, ook toen Jade me na het 

kerstgala naar huis bracht. Wanneer er iets vreemds was gebeurd, hoe onbenullig ook, kwam 

ik altijd weer bij hem uit. Diep vanbinnen was ik bang dat ik in hem zou veranderen, dat ik 

door mijn eigen angst en zenuwachtigheid een vreselijke kettingreactie van tegenspoed en 

ellende in gang zou zetten en daardoor Pap ernstig zou teleurstellen. Dat zou betekenen dat ik 

alle principes van zijn geliefde Determinatietheorie zou hebben genegeerd, inclusief het 

uitgebreide onderdeel over het omgaan met noodsituaties. („Er zijn heel weinig mensen die 

over de scherpzinnigheid beschikken om qua denken en voelen boven de commoties van het 

moment uit te stijgen. Probeer het maar eens,‟ droeg hij me op, waarmee hij de woorden van 

Carl von Clausewitz kort had samengevat.) (2006: 251) 

 

Ik lag bij het raam opgerold op de bank en probeerde het gekostumeerde feest te vergeten met 

de Engelse chick-lit-klassieker Minnaar voor één nacht (Miller, 2002), dat ik om Pap te 

plezieren had verstopt in het grotere, ingebonden Aldus sprak Zarathustra (Nietzsche, 1883-

1884). (2006: 193) 

 

II.3.3.4. Wat verzwijgt ze dan precies? 
 

Ten eerste is dat de haat. De haat tegenover haar vader, omdat Blue hem als steun en 

toeverlaat niet kan missen. Hij is het draadje in het spinnenweb der realiteit waaraan haar 

bestaan vasthangt. En zij kan nog geenszins zelfstandig spinnen, maar kijkt al uit naar de tijd 

der dergelijke Mogelijkheid:  
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Terwijl ze praatte zag ik zo‟n piepklein spinnetje voor me, zo eentje die zijn web niet in een 

logisch hoekje maakt, maar in een enorme lege ruimte, zo groot dat er met gemak twee 

Afrikaanse olifanten in passen. Pap en ik hadden een keer op de veranda van ons huis in 

Howard, Louisiana, zitten kijken, en hoe vaak de wind de bevestigingsdraden ook losrukte, 

hoe vaak het web ook overhoop werd geblazen en zich niet staande kon houden tussen de 

denkbeeldige pijlers, de spin ging onverdroten verder, klom omhoog met een draad achter zich 

aan, tandzijde in de wind. „Ze brengt logica in de wereld,‟ zei Pap. „Ze probeert hem zo goed 

en kwaad als het kan bij elkaar te binden.‟ (2006: 461; mijn cursivering) 

 

Blue verwijst hierbij reeds vooruit naar haar detective-identiteit (en dus onafhankelijkheid) die 

uiteraard pas verworven wordt na het oplossen van de zaak. De detective die ziet wat anderen 

niet zien, die schijnbaar onbelangrijke details in het verhaal weet te incorporeren, die de chaos 

overziet, die objectief kan zijn en die draad ook effectief spint. Bovendien, als Blue haar vader 

haat, haat ze in zekere zin ook zichzelf wegens de symbiotische illusie die hen op dit ogenblik 

nog steeds één maakt.  

 

Ten tweede verzwijgt ze de lust en het bijbehorende orgaan, de clitoris. “Zij heeft haar 

geslachtsorganen niet leren benoemen, mede daardoor denkt ze dat seksueel genot en het 

bijbehorende orgaan beschamend zijn.” (Halberstadt-Freud 1997: 65) Reeds eerder wees ik op 

de impopulariteit van onze „onvermurwbare non‟. Jongens zeggen haar dan ook niks, maar 

toch zal ook ons bleuke niet immuun blijven voor de raadselachtige en sensuele Milton, “de 

Dekhengst [...] voor de slimmeriken en de zonderlingen” (2006: 129), en het niet aflatende 

charme-offensief van ene Zach Soderberg, waarover later meer.  

 

Ten slotte verzwijgt zij haar verlangen naar de liefde van de moeder, omdat zij zich schaamt 

voor het kleine meisje dat nog altijd in haar leeft. Aangezien Natasha niet meer leeft, wordt dit 

verlangen geprojecteerd op haar vader. Maar die kan het niet echt ten goede bevredigen, 

integendeel. In tijden van (identiteits)crisis (als gevolg van laatst vermelde feit bijvoorbeeld) 

roept dit echter wél op tot drastische (lees: om liefde schreeuwende) maatregelen: wanneer 

Blue van huis wegloopt uit koppigheid omdat haar vader weer eens geen rekening met haar 

(vrouwelijkheid) houdt en de nacht uiteindelijk bij Hannah doorbrengt, belt ze pas (en dan nog 

op aandringen van Hannah) de volgende dag haar vader op om hem gerust te stellen: “Ik moet 

toegeven dat het wel ontroerend was om de enorme ongerustheid in zijn stem te horen.” 

(2006: 277)  
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En even later lezen we: 

 
Ik weet niet waarom, maar ik wist niets te zeggen. „Zeg niet dat je een tatoeage op je borst 

hebt laten zetten met de tekst SATANSKIND,‟ zei hij. „Nee.‟ „Je hebt een piercing.‟ „Nee.‟ „Je 

wilt bij een sekte. Een stel extremisten die aan polygamie doen en zich de Kwelling der 

Mensheid noemen.‟ „Nee.‟ „Je bent lesbisch en je wilt mijn goedkeuring voordat je de trainster 

van een dameshockeyteam mee uit vraagt.‟ „Nee.‟ „Goddank. Damesliefde wordt, hoewel het 

zo natuurlijk en zo oud als de zee is, in Midden-Amerika helaas nog steeds gezien als een soort 

modegril, vergelijkbaar met het meloendieet of broekpakken. Het zou geen gemakkelijk leven 

zijn. En zoals we allebei weten is het geen pretje om mij als vader te hebben. Het zou niet 

meevallen twee van zulke lasten te torsen.‟ „Ik hou van je, Pap.‟ Het bleef stil. Ik voelde me 

natuurlijk belachelijk, niet alleen omdat die woorden nadat je ze eruit hebt geflapt direct door 

de ander herhaald dienen te worden, zelfs niet omdat ik besefte dat ik door de vorige avond 

sentimenteel was geworden, een softie, een wandelende For the Love of Benji en een levende 

Lassie Come Home, maar omdat ik maar al te goed wist dat Pap die woorden niet verdroeg, 

net zoals hij geen Amerikaanse politici verdroeg, managers van grote bedrijven die in de Wall 

Street Journal geciteerd werden en woorden gebruikten als „synergie‟ of „insteek‟, armoede in 

de wereld, genocide, spelletjesprogramma‟s, filmsterren, E.T., of, in datzelfde verband, 

Reese‟s Pieces, het in die film aangeprezen snoepgoed. „Ik hou ook van jou, lieverd,‟ zei hij 

uiteindelijk. „Maar dat zou je intussen toch wel moeten weten. Toch kun je zoiets verwachten. 

De meest tastbare en duidelijke dingen in het leven, de olifanten en witte neushoorns voor 

mijn part, staan rustig in hun waterpoel op bladeren en takjes te kauwen en ze vallen niemand 

op. En hoe komt dat?‟ [...] „We bevinden ons in een staat van volstrekte blindheid voor de 

ware aard der dingen,‟ zei hij. (2006: 277; mijn cursivering) 

 

 

Hoezeer zij ook protesteert wanneer het haar teveel wordt (en ze wéét dat haar vader 

dergelijke stunten niet goed verteert), toch heeft zij als ondergeschikte niemand anders aan 

wie zij zich kan vastklampen en niets anders dan wat deze persoon haar aan liefde kan bieden; 

in dit geval: gehoorzaamheidsliefde. Als je het hier uiteindelijk moet mee doen, grijp je dan 

ook deze kans en word je er ook afhankelijk van. Lees maar: 

 
Terwijl ik over het verlichte pad naar onze veranda liep, wilde ik niets liever dan Eva Brewster 

vergeten, Charles Manson, alles wat Jade me over Hannah had verteld, en gewoon in bed 

rollen en de volgende ochtend misschien tegen Pap aan kruipen met De kroniek van het 

collectivisme. Misschien zou ik hem dan door een paar essays van studenten over toekomstige 

oorlogsmethoden heen kunnen helpen, of misschien liet ik hem Het barre land (Eliot, 1922) 

voorlezen. Normaal kon ik daar niet tegen – hij deed dat heel hoogdravend, in de stijl van John 

Barrymore (zie „Baron Felix von Geigern‟ in Grand Hotel). Maar nu leek het me het ideale 

tegengif tegen mijn zwaarmoedigheid. (2006: 251) 
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II.3.4. Kleine meisjes worden groot 

 

Hierboven stelde ik de evolutie die Blue doorheen het boek maakt heel schematisch voor. De 

waarheid is echter dat alle fasen in deze Bildung door elkaar heen lopen, culminerend in Blues 

open einde, blanco pagina zo je wil. Blues separatie van haar vader hangt grotendeels samen 

met de hernieuwde symbiotische band met (het innerlijk beeld van) haar moeder, net zoals de 

separatie van haar moeder voor een groot stuk volgt uit haar eerdere separatie. Woelige en 

verwarrende tijden dus (niet toevallig in een Bildungsfase als de adolescentie gegoten), 

vandaar dat ik ze zoveel mogelijk onafhankelijk zal trachten te behandelen.  

 

II.3.4.1. Separatie vader 

HET OUDERLIJK BEDROG 

 

De aanspreking geeft het zelf al aan: Pap (bovendien ook het allereerste (bewust gekozen) 

woord in Pessls Calamiteitenleer voor gevorderden, een niet onbelangrijk detail). Mét 

hoofdletter, altijd met hoofdletter. Zelfs wanneer ze hem niet aanspreekt en aan hem refereert 

in derde persoon, gebruikt ze nog steeds, tot vervelends toe, zijn heiligennaam. Maar dat belet 

anderen niet haar te doen inzien dat hij bij hen tot „koude pap‟ is verworden: “‟Goeie god,‟ zei 

Jade, „toch niet weer die wonderpappie van je? Je moet ons toch eens vertellen hoe hij 

werkelijk heet en hoe hij er zonder masker en cape uitziet.‟” (2006: 123) Dit masker is de 

constante doorheen het boek, symbolisch voor het masker dat „ons‟ weghoudt van de realiteit, 

het zichtbare onzichtbare; het blijft tenslotte een masker.  

Blue zelf uit deze twijfel en angst reeds op het gekostumeerde feest, waar ze onmiskenbaar 

(want met de hand vervaardigd en geïmporteerd vanuit Venetië) Gareth(s Brighella-kostuum) 

herkent, temeer daar ze ontdekt dat haar vader hun samenlevingscontract heeft verbroken en 

dat ook meermaals doet:  

 
Hij loog. Dat wist ik. [...] Ik was verbijsterd en ook een beetje geïrriteerd. Pap en ik hadden 

lang geleden een Samenlevingscontract gesloten waarin was opgenomen dat wij elkaar altijd 

de Waarheid [Kijk wat hier nu met een hoofdletter staat?!] zouden vertellen, „ook al was ze 

een monster, beangstigend en kwalijk riekend‟. In al die tijd waren er eindeloos veel 

gelegenheden geweest waarbij gewone vaders een ingewikkeld verhaal zouden hebben 

opgehangen, alleen om het Ouderlijke Bedrog in stand te houden dat ze geslachtsloos en 

onkreukbaar waren als Koekie-monsters – zoals die keer dat Pap vierentwintig uur verdwenen 

was en toen hij terugkwam de vermoeide, maar ook tevreden blik in zijn ogen had van een 
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cowboy die succesvol een prikkelbare Palomino had gefluistertemd. Wanneer ik naar de 

Waarheid vroeg (soms koos ik ervoor dat niet te doen) stelde hij me nooit teleur – zelfs niet 

wanneer ik daardoor zijn karakter tegen het licht kon houden en kon zien hoe hij soms kon 

zijn: ruw, vol krassen, enkele onverwachte gaten. Ik moest hem ermee confronteren. Anders 

zou de leugen mij verteren. [...] Maar [...] vlak voordat we gingen eten [...] zag hij er absurd 

vrolijk en trots op zichzelf uit („Wat ben ik goed,‟ zei hij en wreef zich zo enthousiast als Dick 

Van Dyke in zijn handen. „Zo kom ik wel in de hemel, hè schat?‟). Onwillekeurig bekroop me 

het gevoel dat het onnodig en wreed zou zijn om hem vanwege deze goedbedoelde 

verkwisting op het matje te roepen en hem in verlegenheid te brengen. [...] Het was beter om 

niets te zeggen. (2006: 59; mijn cursivering) 

 

Interessant is hier nu het „Ouderlijke Bedrog‟ waarvan hierboven sprake. Deze kan 

gemakkelijk gelezen worden (en ook niet anders worden geïnterpreteerd, me dunkt) als een 

verwijzing naar Freud, die het voorliegen van het nieuwsgierige kind (ook wel te lezen als 

detective) inzake seksuele opvoeding aanklaagt in zijn “Over de seksuele voorlichting van 

kinderen” (Klinische Beschouwingen 2, 1907c). Uiteraard is dit in dit boek niet aan de orde, 

maar als we dit liegen opnieuw algemeen doortrekken naar iets algemeens als „het onthouden 

van belangrijke (want Levensverhaal betreffende) informatie aan het kind‟, vindt ook deze 

theorie zijn toepassing in Calamiteitenleer voor gevorderden.  

 

Vooraleer we uitspraken kunnen doen over het boek, dienen we deze theorie echter onder de 

loep te nemen. Volgens Freud uit de intellectuele belangstelling van het kind voor de raadsels 

van het geslachtsleven, zijn „seksuele weetgierigheid‟, zich op onverwacht jonge leeftijd. 

Wordt deze in de kiem gesmoord, dan ontstaan er infantiele fantasieën (cf. Freuds “Infantiele 

theorieën over de seksualiteit”, Klinische Beschouwingen 2, 1908c). De antwoorden die in de 

kinderkamer wél gebruikelijk zijn, kwetsen de oprechte speurdrift van het kind en brengen 

meestal ook diens vertrouwen in zijn ouders voor het eerst aan het wankelen; vanaf die tijd 

begint het in de regel de volwassenen te wantrouwen, omdat het lucht krijgt van „iets 

verbodens‟ dat hen door de „grote mensen‟ wordt onthouden. Als een soort van tegenreactie 

zal het kind dan ook zijn meest intieme belangstellingen voor hen geheim te houden. Reden 

temeer voor Freud om te stellen dat ouders veel meer winnen door het gebied van het 

geslachtsleven in te sluiten in het elementaire onderricht van toekomstige ethische 

staatsburgers: 

 
Ik [Freud] geloof niet dat er ook maar één reden is om kinderen de voorlichting te weigeren 

waarnaar hun weetgierigheid verlangt. Toegegeven, als het de bedoeling van de opvoeders is 

het vermogen van kinderen tot zelfstandig denken zo vroeg mogelijk te verstikken ter wille 
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van de zo hooglijk gewaardeerde „braafheid‟, dan bestaat er geen betere methode dan 

misleiding op seksueel, en intimidatie op godsdienstig gebied. De sterkere naturen weerstaan 

echter deze vormen van beïnvloeding en komen in opstand tegen de ouderlijke en later tegen 

elke andere autoriteit. (Graftdijk 1985: 50 [1908c]).  

 

 

HET SAMENLEVINGSCONTRACT 

 

Wat betekent dit nu concreet voor ons duo Gareth-Blue? Het zou onderhand al duidelijk 

mogen zijn dat Gareth zwaar zondigt tegen hun samenlevingscontract (waar Freud overigens 

volledig zou achterstaan). Die eerste „onschuldige‟ leugen (cf. bovenstaande „goed bedoelde 

verkwisting‟) is nog maar het begin van een hele reeks in gradatie van overtreding stijgende 

zondes, culminerend in de grote ontdekking (ontmaskering?) van privé-detective Blue (de 

dubbele betekenislaag van „privé‟ niet nagelaten). Hoewel Gareth hier dan ook Freuds 

voorgestelde „Waarheids-experiment‟ lijkt uit te voeren, geldt dit enkel de geleidelijke 

opening van haar ogen tot zíjn wereldbeschouwing (wat kan worden omschreven als 

„verminkt marxisme‟; zie hoofdstuk III) en betreft dit veeleer de opvoeding tot een 

toekomstige  anarchist dan staatsburger, om over de ethiek nog maar te zwijgen.  

 

Wanneer Blue op eigen houtje stukje bij beetje de sluier omtrent de doelgerichtheid van haar 

opleiding oplicht (o.a. door haar confrontatie met andere mensen, met haar vrouwelijkheid 

(seksualiteit), maar vooral met Gareths leugens), knipt zij dan ook stukje bij beetje de „bloed-

ketting‟ met haar vader door. Gareths voor samenlevingscontract verpakte toegediende 

waarheidsserum, een andere vorm van zijn controle over/tot Blues „braafheid‟, werpt door zijn 

eigen falen tot navolging dan ook geen vruchten af; Blues wantrouwen is gewekt (temeer daar 

Gareth de weetgierigheid van zijn dochter net vanaf het begin aanwakkerde) en daarmee de 

stiekeme ongehoorzaamheid. De „sterkere natuur‟ komt in opstand en het nieuwsgierige kind 

gaat op eigen onderzoek uit. Dit begint allemaal heel onschuldig met het verzwijgen van de 

wekelijkse Blueblood-bijeenkomsten bij Hannah thuis:  

 
Ik was van plan om hem de waarheid te vertellen; dat zou ook wel moeten als ik zondag op 

stap wilde gaan met een of andere „troela‟, „slapjanus‟ of „postpuberale nitwit die denkt dat 

Rode Khmer make-up is en guerillaoorlog slaat op de rivaliteit die voorkomt onder apen‟ –, 

maar toen reden we net langs sportcentrum Bartleby en langs het voetbalveld, waar een groep 

jongens met ontblote bovenlijven in de lucht sprong om een voetbal te koppen. Toen we om de 

kapel heen reden deed Hannah Schneider recht voor ons het portier van een oude rode Subaru 
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open; één achterportier was zo gedeukt als een colablikje. Ze streek net haar haar van haar 

voorhoofd toen ze ons zag passeren, en ze glimlachte. Het was overduidelijk de heimelijke 

glimlach van een overspelige huisvrouw, een bluffende pokerspeler of een doortrapte oplichter 

op de politiefoto, en op dat moment besloot ik om wat ze had gezegd nog even te bewaren, het 

zorgvuldig verborgen te houden en het pas op het allerlaatste moment vrij te laten. Pap, over 

het Hebben van een Geheim, een Goed Beraamd Plan: „Niets kan de menselijke geest meer in 

vervoering brengen.‟ (2006: 91)  

 

Maar zal niet stiekem blijven, integendeel. De ongehoorzaamheid zal de stem vinden van “de 

nieuwe Blue, Blue de Veroveraar, de „Hondo‟, Koning van Pecos, Blue Steel, de ongetemde 

„Born to the West‟ blue, de Trefzekere Texaanse, de Lady uit Louisiana die schoot vanaf de 

heup, hoog in het zadel zat, in haar eentje de zonsondergang tegemoet reed.” (2006: 415)  De 

Blue zonder onderdrukking van haar eigen verlangens dus, Blue in opstand, net zoals Freud 

voorspelde.  

 

MANNEN KOMEN VAN MARS, VROUWEN VAN VENUS (JOHN GRAY, 1992) 

 

Voorlopig is het echter nog niet zo ver. Wat heeft Blue dan precies tot dit keerpunt gebracht?  

Laat ik voor het beantwoorden van die vraag even teruggrijpen naar de eerder vermelde zaken 

die het meisje volgens Halberstadt-Freud dient te verzwijgen: de haat tegenover haar vader 

(ambivalentie), de seksuele lustdriften en de liefde voor de moeder. Al deze verdrongen 

gevoelens zijn mijns inziens terug te leiden tot éénzelfde basis: het ontkennen van de 

vrouwelijkheid. Het is dan ook hier dat de separatie van de vader en de symbiotische illusie 

met de moeder een aangrijpingspunt hebben, én Halberstadt-Freud en Freud. 

 

Hoewel hij het seksueel voorliegen van het kind betreurt, acht Freud de eruit resulterende 

opstand toch in zekere zin gunstig voor de algehele ontwikkeling van het kind, namelijk als 

het de separatie bevordert. Hij stelt immers dat in de ontwikkeling van het opgroeiende 

individu het zich ontworstelen aan de autoriteit van de ouders een van de noodzakelijkste, 

maar ook moeizaamste verrichtingen is. Volgens hem is het ook absoluut noodzakelijk dat dit 

proces zich voltrekt, aangezien de vooruitgang van de maatschappij zelfs gebaseerd is op deze 

tegenstelling tussen twee generaties. Een meer wenselijke weg (dan het seksueel voorliegen 

van het kind) waarlangs deze separatie zich dan zou kunnen voordoen, stelt hij voor, is het 

vergelijken van de eigen ouders met die van een ander kind.  
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Voor het kleine kind zijn de ouders aanvankelijk de enige autoriteit en bron van alle geloof. 

Het is dan ook hun vurigste wens hun gelijke te worden
4
 (cf. symbiotische illusie). Maar, 

naarmate het ouder wordt en zich dus verstandelijk ontwikkelt, argumenteert Freud, “kan [het] 

evenwel niet uitblijven dat het kind [...] geleidelijk de categorieën leert kennen waartoe zijn 

ouders behoren. Het leert andere ouders kennen, vergelijkt hen met de eigen ouders en 

verwerft zo het recht te twijfelen aan de hun toegeschreven onvergelijkelijke en unieke 

hoedanigheid.” (Graftdijk 1985: 115 [1908c]) Dergelijke kleine voorvallen die 

ontevredenheid kunnen opwekken, vormen dan aanleiding tot het bekritiseren van de ouders. 

Het verworven inzicht dat andere ouders in sommige opzichten zijn te prefereren en dat het 

dus ook anders kán, sterkt hen in het vinden van het lef dat ze nodig hebben bij dit positie 

kiezen tegen de ouders. De inhoud van deze beweegredenen, concludeert hij, is duidelijk een 

gevoel van achterstelling. Immers, 

 
Maar al te vaak doen zich gelegenheden voor waarbij het kind wordt achtergesteld of althans 

zich achtergesteld voelt, situaties waarin het de volle liefde van de ouders ontbeert en vooral 

betreurt dat het deze liefde moet delen met andere broers en zusters. (Graftdijk 1985: 116 

[1908c]) 

 

Reserveert Freud de „zaken van het hoofd‟ voor de mannen, laat dan ook ik even seksistisch 

zijn om te stellen dat de „zaken van het affect‟ veeleer de vrouwen aanbelangen. Het ontberen 

van liefde kan dan ook aanzien worden als het niet erkennen van de vrouwelijkheid. En het is 

hier dat Halberstadt-Freud en Freud elkaar vinden, de separatie van de vader (die de 

vrouwelijkheid ontkent) en de symbiotische illusie met de moeder (die de vrouwelijkheid 

erkent).  

 

II.3.4.2. Symbiose illusie moeder 
 

Ter illustratie van dit ont/erkennen van de vrouwelijkheid zal ik focussen op drie 

toepassingen, in volgorde van Blues „vrouwelijkheidsgehalte‟ zoals boven geëxpliciteerd: de 

vergelijking van het kerngezinnetje met de familie Soderberg (cf. Freud), Blues hechte band 

met Hannah Schneider en de Bluebloods en haar al dan niet (zie later; cf. Blues tedere stroom) 

moeten delen in Gareths liefde met de Meikevers (cf. Freuds achterstelling). 

                                                 

 
4
 Freud heeft het hier over de gelijke te worden van de ouder van hetzelfde geslacht, maar het mag duidelijk zijn 
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LIKE ONE BIG HAPPY FAMILY 

 

Pessl vergeet ook in haar compensatie van de „harde realiteit‟ en postmoderne groeipijn die 

Blue door moet, ook de liefde niet, die overigens niet alleen voor de lente gereserveerd blijkt. 

Met het aankomende kerstgala slaan de puberale hormonen eveneens op hol en schudden de 

ijverige mannetjes hun versiertruuks uit de mouwen – van seksuele selectie gesproken: het 

vrouwtje heeft maar uit te kiezen. Of toch niet? Wanneer Zach Soderberg zijn magie op de 

door de Bluebloods ge-makeover-de Blue uitprobeert (to put the Blue into Bluebloods), 

betrapt een verwarde Blue dat haar in het nauw gedreven open gevallen mond al gauw ja-

knikt (aangezien de kleine toegevoegde nekbeweging, de minst energierovende beweging die 

een situatie als deze vraagt).  

In het veelbelovende hoofdstuk “Women in Love” wordt ons „aseksueel wezen‟ immers getest 

op een dosis testosteron waarvoor menig vrouwenhart onmiddellijk zou smelten (ik hoor ze nu 

al kwelen) en hun mannen al voor minder met hem op de vuist zouden gaan. Tijdens een 

Studie-uur in de eerste week van december vallen opeens vier jongens de bibliotheek binnen, 

gewapend met een cd-speler, een microfoon met versterker en standaard, een trompetkoffer en 

een bos rode rozen... die in Blues handen terechtkomen. Terwijl alles opgesteld wordt, leest 

Blue het bijhorende kaartje: “Let‟s groove”. Voor ze het weet, wordt ze op een privé-concert 

getrakteerd en daarna op een (ver)brandende tweesprong-vraag: 

 
„Blue van Meer, [...] wil je met mij naar het kerstgala?‟ Ik knikte en Zach zag niet mijn intense 

weerzin en afschuw. Een Cadillac-grote glimlach gleed over zijn gezicht alsof ik ermee 

akkoord was gegaan om hem „handje contantje‟ te betalen, zoals Pap zou zeggen, voor een 

Sedona Beige Metallic Pontiac Grand Prix – met volle tank, tweeduizend boven de vraagprijs 

– en er meteen het parkeerterrein mee af te rijden. Hij zag ook niet – niemand zag dat – dat ik 

me ernstig verloren voelde (zie Our Town (Wilder, 1938)), en dat werd alleen maar erger toen 

Zach de bibliotheek samen met zijn Temptations met een buitengewoon voldane uitdrukking 

op zijn gezicht verliet (Pap had een keer beschreven dat hij een dergelijke gezichtsuitdrukking 

had waargenomen bij mannen van de Zwambee-stam in Kameroen nadat ze hun tiende bruid 

hadden bezwangerd). (2006: 214) 

 

Vrijwillig of niet, Blue gaat dus met Zach naar het kerstgala. De bewuste zaterdagavond 

maakt ze dan ook kennis met Zachs familie, conform zijn staaltje onvervalste Hollywood-

hofmakerij, een Amerikaans modelgezin.  

                                                                                                                                                         

 
dat ik via Halberstadt-Freuds omweg van het Electra-complex deze specifiëring hier achterwege mag laten. 
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Benieuwd naar haar indrukken? Hier zijn ze: 

 

Ik was nog nooit in een gezin met zoveel !!! geweest. Ik was me er niet eens van bewust dat 

zulke nesten van hartelijkheid, warme baden van liefkozingen en knuffels echt bestonden, 

behalve dan in je eigen hoofd wanneer je je eigen ongeregeld ouderlijk huis vergeleek met het 

schijnbaar zo gelukkige gezin aan de overkant van de straat. (2006: 219) 

 

Wat vreemd dat er mensen zoals Zach, Roge en Patsy over de wereld zweefden. Zij waren de 

schattige madeliefjes die langs de spiegelorchissen wervelden, de mariadistels van de Hannah 

Schneiders en de Gareth van Meers die verstrikt waren geraakt in de takken en de modder. Zij 

waren de oppervlakkige mensen waar Pap zo‟n hekel aan had – hij noemde ze „bubbels‟ (of, 

nog kleinerender, „lieve mensjes‟) – wanneer hij in de rij voor de kassa achter ze stond en hun 

altijd pijnlijk onbeduidende gesprekken afluisterde. Ik wist niet wat me mankeerde, maar ook 

al kon ik niet wachten tot ik Zach zou dumpen zodra we bij het Gala aankwamen [...], ik 

verwonderde me over zijn incasseringsvermogen. Ik had op zijn geplande kus met niet minder 

dan afgrijzen gereageerd dan wanneer een grote zwerm sprinkhanen op mijn land was 

neergestreken en toch lachte hij naar me en vroeg opgewekt of ik genoeg beenruimte had. 

Vlak voordat we aan het einde van de oprit rechts afsloegen, keek ik even achterom naar zijn 

huis boven op de steile heuvel met bomen, en ik zag dat Patsy en Roge daar nog steeds 

stonden, waarschijnlijk nog steeds met hun armen om elkaars middel geslagen; reepjes van 

Patsy‟s groene bloes waren tussen de takjes van de bomen zichtbaar. Hoewel ik dat nooit aan 

Pap zou vertellen, vroeg ik me toen Zach het popliedje op de radio harder zette echt even af of 

het nu werkelijk zo verschikkelijk was om zo‟n familie te hebben, om een vader te hebben die 

knipoogde en een jongen met ogen die zo blauw waren dat je niet gek moest opkijken als er 

opeens mussen doorheen vlogen, en een moeder die onafgebroken staarde naar de plek waar 

ze haar zoon het laatst had gezien, als een hond op het parkeerterrein van een supermarkt die 

zijn ogen niet van de automatische deuren afwendt. (2006: 225) 

 

 

Lonkt de vrijheid al, Blue? Voel je de liefde? Ben je al een meisje? Of moet je eerst nog wat 

meer overtuigd worden? Wie beter je op deze bestemming mee te nemen dan een moeder, of 

althans, een moederfiguur. Niettemin zit Natasha, ook al reikt de herinnering niet zo ver meer, 

in Blues gedachten. Op enkele zeldzame maar daarom niet minder belangrijke ogenblikken 

duikt ze toch – zij het kort – op in het boek. Volgend fragment onderschrijft al van in het 

begin de aanwezige sluimerende symbiotische illusie. Het betreft de periode dat Gareth en zijn 

dochter net in hun Permanent Huis (Thuis? Cf. standaardgezin) te North Stockton zijn 

aangekomen. 

 
Nu rende ik de eikehouten trap af en in de kelder vond ik Pap, die voorzichtig de VLINDERS 

BREEKBAAR-doos aan het openmaken was waarin mijn moeders verzameling zat – de zes 

glazen vlinderkasten waaraan ze had gewerkt toen ze verongelukte. Wanneer we in een nieuw 

huis aankwamen, was hij altijd uren bezig om ze op te hangen, altijd in zijn werkkamer, altijd 

aan de muur tegenover zijn bureau: tweeëndertig meisjes op een rij in een verstarde 

schoonheidswedstrijd. Daarom hield hij er niet van als Meikevers – of wie dan ook – 

rondneusden in zijn werkkamer, omdat de betoverende uitwerking van de schubvleugeligen 
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niet schuilde in hun kleur of de onverwachts vele haartjes op de voelsprieten van de Antherea 

polyphemus, en zelfs niet in het gevoel van treurnis dat je overviel wanneer je voor iets stond 

wat eens driftig door de lucht had gezigzagd en nu doodstil met vreemd uitgespreide vleugels 

vastgespeld zat op een stuk papier in een glazen vitrinekastje. Het was de aanwezigheid van 

mijn moeder in die vlinders. Zoals Pap eens had gezegd: in hen kon je haar gezicht scherper 

zien dan op welke foto ook (zie afbeelding 4.0). Ik had altijd gevonden dat ze een vreemde 

aantrekkingskracht hadden, want wanneer je ernaar keek was het moeilijk om je ervan los te 

rukken. (2006: 57) 

 

Deze illusie wordt bovendien genoeg bena(am)drukt in de doop van haar dochter tot Blue, 

naar Natasha‟s specialisatie, de Leptotes Cassius. Combineer dit gegeven met bovenstaand 

fragment en de twee worden één. Blue heeft echter nog wat meer tijd nodig om dit te beseffen. 

Zo oordeelt ze nog vroeg in het boek verkeerd over de band tussen haar en haar moeder: 

 
Nadat ik een bijnaam had gekregen, veranderde alles. Pap zei dat mijn moeder – „Wanneer ze 

een kamer binnenkwam hield iedereen vol ontzag de adem in‟ – zich altijd op dezelfde manier 

gedroeg, ongeacht met wie ze sprak of waar ze was. [...] Als haar dochter kon ik dat niet 

waarmaken, want ik moet toegeven dat ik me wel anders gedroeg nu ik met ze bevriend was, 

nu Milton direct na de Ochtendmededelingen „Kots!‟ had geroepen en alle leerlingen op het 

schoolplein hadden gekeken alsof het brandalarm was afgegaan. Niet dat ik van de ene dag op 

de andere was gemuteerd in een tirannieke, vuilbekkende meid die was begonnen in het 

achtergrondkoortje en zich met haar ellebogen omhoog had gewerkt tot leadzangeres; maar het 

was een onvergeeflijk paparazzi[Pap-arazzi?]-moment om tussen het derde en vierde lesuur 

met Jade Whitestone door Hanover te kuieren. [...] Als Pap me aan het eind van de schooldag 

ophaalde en we ergens ruzie over kregen, zoals over mijn „engelenhaar‟ of over een nieuw, 

iets scherper opstel dat ik had geschreven (Tupac: portret van een modern romantisch dichter) 

waarvoor ik een belachelijke 8 had gekregen („Je eindexamenjaar is niet het moment om 

opeens alternatief, hip en cool te worden‟), dan voelde het daarna anders. Wanneer ik me voor 

mijn vriendschap met de Bluebloods na een ruzie met Pap terugtrok in mijn kamer voelde ik 

me altijd een soort vlek; ik kon niet zien waar ik begon en waar ik ophield. Maar nu voelde het 

alsof ik mezelf nog steeds kon zien, mijn silhouet – een dunne, zwarte lijn, maar wel degelijk 

een lijn. (2006: 136) 

 

Blue focust hier op de onveranderlijkheid van haar moeder (in tegenstelling tot haar 

veranderlijkheid) in plaats van te erkennen dat zij zelf, door haar inwijding tot de Bluebloods, 

nu ook gezag afdwingt wanneer ze een kamer (of St. Gallway) binnenwandelt. Mijns inziens 

misplaatst ze deze focus, omdat ze het gevoel heeft niet te kunnen concurreren met haar 

moeders schoonheid. Volgens Halberstadt-Freud is dit duidelijk een geval van object-

narcisme. “Het gebeurt nogal eens dat meisjes zichzelf lelijk vinden. [...] Object-narcisme, 

afgeleide status (mijn moeder en ik) zal dan de overhand krijgen op ego-narcisme 

(eigenwaarde). Mijn moeder is mooi en goed en dat ben ik niet.” (1997: 55) Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat zij, op het moment dat ze haar moeders dood expliciteert en gesterkt 



 

 

89 

door de makeover, haar ego-narcisme tentoonspreidt. Vergelijk beide fragmenten (en de 

bladzijden waarop ze voorkomen) maar:   

 

„En hoe zit het met je moeder?‟ „Die is dood,‟ zei ik met een dramatische, matte stem. (2006: 124) 

En:  

Ik was niet langer een schuchter, uilachtig wezentje, maar een schaamteloos lekker ding. (2006: 

125) 

 

DE MOEDERFIGUUR 

 

Een mooi begin hierboven, maar niet genoeg om de symbiotische illusie te illustreren; het 

betreft hier immers in de eerste plaats Blues eigenwaarde. Hierboven vermeldde ik een aantal 

keren de benaming „moederfiguur‟ in plaats van „moeder‟. Het lijkt mij dan ook geoorloofd 

Hannah Schneider als moederfiguur voor Blue te bestempelen. Hannah, die naar eigen zeggen 

zich wou ontfermen over de moederloze Blue (“‟Toen ik jou in september in die supermarkt 

tegenkwam, zag ik iemand die eenzaam was.‟ [...] „Ik dacht dat ik je kon helpen.‟” (2006: 

272)) Tenslotte was zij ook Natasha‟s beste vriendin. Er zijn bovendien genoeg momenten in 

het boek die me in deze richting stuwen en dus evenveel Hannahs die de moederrol op zich 

nemen. Bijvoorbeeld: 

 

Hannah die ervoor zorgt dat Blue bij de Bluebloods wordt ingelijfd (inclusief vereiste 

makeover):  

 
Ik vond hun brieven iets vreemds en onoprechts hebben, een beetje te „Madame de Merteuil 

aan de Vicomte de Valmont op Château de...‟, een beetje te „Paris, 4 augustus 17...‟ Niet dat ik 

nu dacht dat ik hun laatste pion was in hun verleidingsspel. Zover wilde ik niet gaan. Maar ik 

wist alles van mensen kennen en mensen niet kennen. Er stak onnodig ongemak en gevaar in 

het introduceren van een nieuwkomer in die exclusieve kring van erbij horen, le petit salon. 

Het aantal plaatsen was beperkt en daarom was het onvermijdelijk dat iemand zou moeten 

opschuiven (een afschuwelijk teken dat je je plek in de hofkringen kwijt begint te raken, dat je 

verandert in une grande dame manquée). Voor alle zekerheid kon een nieuwkomer het best 

worden genegeerd, als haar afkomst onduidelijk genoeg was, of gemeden (gepaard gaande met 

insinuaties over een buitenechtelijke geboorte), tenzij er iemand was – een moeder met een 

titel, een invloedrijke tante (die door iedereen teder Madame Titi wordt genoemd)- die de tijd 

en de macht had om de nieuwkomer voor te stellen en haar naar binnen wist te wurmen (ook al 

vlogen daar heel wat pruiken bij in de rondte). Dan moesten anderen herschikken totdat ze een 

lekker plekje hadden gevonden, waar ze het in elk geval tot de volgende omwenteling konden 

volhouden. Nog bizarrer waren de verwijzingen naar Hannah Schneider. Ze had geen enkele 

reden om mijn Madame Titi te zijn. (2006: 83) 



 

 

90 

Hannah die Luistert en (zo) Blues speurzin (naar zichzelf) aanmoedigt: 

 
Hannah was met haar kin rustend op haar hand en haar ogen zo donker als spelonken [...] een 

meester in de Kunst van het Luisteren. [...] het is onmogelijk om die uitzonderlijke eigenschap 

van haar te beschrijven (volgens mij een van de meest in het oog springende aspecten van deze 

soms zo ongrijpbare vrouw), omdat wat ze deed weinig met woorden te maken had. Het was 

gewoon die manier van doen van haar. En die was niet ingestudeerd, minzaam of geforceerd 

(zie hoofdstuk 9, „Zorg dat je kind je als een van zijn vertrouwelingen beschouwt‟, Word een 

vriend van je kind, Howards, 2000). [...] Wanneer je iemand tegenkwam die kon luisteren, 

iemand die er genoeg aan had om alleen maar te luisteren, was het verschil zo overweldigend 

groot dat je het ontstellende en nogal eenzaam makende inzicht kreeg dat ieder ander die je 

sinds je geboorte had ontmoet eigenlijk helemaal niet naar je had geluisterd. [...] Uiteindelijk 

zei Hannah natuurlijk wel iets, maar ze ging je niet vertellen wat zij ervan vond of wat je 

moest doen. Ze stelde je alleen enkele relevante vragen, die vaak geestig waren in hun 

eenvoud (eentje die ik nog weet was: „Nou, wat denk je zelf?‟) [...] Je had het gevoel dat je een 

antwoord had. (2006: 109) 

 

Verder nog: Hannah die Blue opvangt wanneer ze van huis wegloopt (en dus de persoon naar 

wie Blue vlucht), Hannah die zich zorgen maakt om Blue en zich mengt in Gareths 

huishouden, Hannah die Blue Episch Omhelst (“Heroïsch, met een enorm budget, groots, 

tienduizend figuranten (niet kort, korrelig of goedkoop gemaakt). [...] Zoals mensen op een 

vliegveld [...] die [..] elkaar in geen jaren meer hebben gezien.” (2006: 96). Tenslotte ook 

Hannah die Blue subtiel naar de Waarheid omtrent haar Levensverhaal leidt. Toegegeven, ook 

wel Hannah die Natasha uiteindelijk tot zelfmoord dreef door haar stiekeme verhouding met 

Gareth en daardoor Hannah die Blue misschien uit schuldgevoel bemoedert, maar tevens 

eveneens Hannah, een slachtoffer van Gareth (zowel letterlijk als figuurlijk). Dit alles lijkt te 

kunnen worden gereduceerd tot een seksestrijd, waarin de allerlaatste hoop rust op de 

uitverkoren Blue, de Koningin der Meikevers, de vlinder onder de insecten. Om deze 

conclusie kracht bij te zetten, is het echter nodig om de derde en laatste toepassing te 

bekijken: Blues al dan niet moeten delen in Gareths liefde met de Meikevers (cf. Freuds 

achterstelling). 

 

BLUE VS. DE MEIKEVERS OF BLUE FEAT. DE MEIKEVERS? 

 

Zoals op te maken uit de samenvatting van het boek, eisen deze parasieten naast Gareths 

aandacht (en als gevolg daarvan) ook in dit boek de nodige inkt op. “Vrouwen bleven aan Pap 

plakken zoals draadjes aan wollen broeken blijven hangen,” (2006: 33) getuigt Blue. Ik 

gebruik hier het werkwoord „getuigen‟, aangezien Blue door haar vader zonder „seksuele 
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oogkleppen‟ (en in die zin freudiaans) wordt opgevoed. Aanvankelijk horen de Meikevers 

thuis in de categorie „Onderdrukten‟, conform de ondergeschikte rol die Gareth hen toewijst   

– en toegegeven, hoe ze in het boek naar voren komen, of beter, afgeschilderd worden, 

overtuigen ze de lezer niet echt van het tegendeel. Blue verdedigt haar vader dan ook tegen 

deze verwoede diamant(en ring)-jagers: “Hoewel Pap geen pogingen deed om te verhullen dat 

ze zo tijdelijk waren als een plakbandje, waren ze blind voor zijn onverschilligheid.” (2006: 

35)  

 

Maar feministen, niet getreurd. Kijken we immers naar diegene die aan het woord is én die de 

bijnaam verzon, dan concluderen we dat dit om de „mannelijke‟ Blue gaat, de opvolger, de 

zoon. Lees maar wat volgt, onmiddellijk na hun voorstelling als „draadjes aan wollen 

broeken‟: “Jarenlang had ik een bijnaam voor ze, hoewel ik me wel een beetje schuldig voel 

om die nu te gebruiken: Meikevers (zie Mestkever, Gewone insecten, deel 24).” (2006: 33) 

Overduidelijk is dit een toevoeging van de auteur ná de feiten. We krijgen hier als het ware 

een confrontatie tussen twee Blues: enerzijds de Blue die chronologisch in het verhaal zit en 

anderzijds de Blue die chronologisch achter het verhaal zit. Op zich reden genoeg om hoopvol 

naar de vervolgdelen der Meikevers uit te kijken.  

 

In haar naamkeuze lezen we bovendien onrechtstreeks in Gareths vrouwenkaarten. Zijn 

gedrag zou door Freud ten zeerste kunnen worden omschreven als „afwijkend van de norm‟. 

In feite kunnen we hem terugbrengen tot type 3, zoals voorgesteld in Freuds “Bijdragen tot de 

psychologie van het liefdeleven I: Over een bijzonder type van objectkeuze bij de man” 

(Klinische Beschouwingen 2 [1910h]): 

 
In het normale liefdeleven wordt de waarde van de vrouw bepaald door haar seksuele 

integriteit. Deze waarde wordt geringer naarmate zij duidelijker het karakter van hoerigheid 

vertoont. Het feit dat vrouwen die met een dergelijke eigenschap behept zijn door minnaars 

van ons type als zeer waardevolle liefdesobjecten worden behandeld, lijkt ons daarom een 

opvallende afwijking van de norm. Het onderhouden van liefdesrelaties met deze vrouwen 

kost zeer grote psychische inspanning en kan alle overige interessen ondermijnen; het zijn de 

enige personen van wie zij kunnen houden, en telkens opnieuw stellen zij zichzelf de eis van 

trouw, hoe vaak zij ook in werkelijkheid daarmee in strijd kunnen handelen. Deze trekken van 

de geschetste liefdesrelaties verraden overduidelijk het dwangmatige karakter dat tot op zekere 

hoogte elke verliefdheid eigen is. Men mag echter op de trouw en intensiteit van de binding 

niet de verwachting baseren dat maar één liefdesrelatie van deze aard het liefdeleven van de 

betrokkene vult of daarin maar één keer plaatsheeft. Veeleer herhalen zich dit soort 
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hartstochten met dezelfde eigenaardigheden – de ene het exacte evenbeeld van de andere – 

meer dan eens in het leven van dit type; de liefdesobjecten kunnen elkaar zelfs door uiterlijke 

omstandigheden, bij voorbeeld verandering van verblijfplaats en omgeving, zó vaak aflossen 

dat het komt tot de vorming van een lange reeks. (Graftdijk 1985: 171 [1910h]; mijn 

onderlijning) 

 

 

De Meikevers zijn nu niet bepaald als hoeren te omschrijven, maar Gareth misbruikt ze wel 

degelijk zo (wat verwacht je van een man wiens idee over het meest poëtische einde van een 

relatie een statig stilzwijgen is?) en dat terwijl hij hen overstelpt met schijnbare liefde. Ze 

wanen zich voor even in het paradijs zoals zij het zich voorstelden, maar eens de verliefdheid 

over is en eisen in de plaats komen, beroept Gareth zich op (de éénrichtingsmachtsoverdracht 

van) een nieuwe Meikever.  

 

De Verdediging roept Meikever Eva Brewster, alias „Kitty‟, vertegenwoordigster der horde 

Meikevers, die aanvoelt dat ze gauw weer op de mesthoop zal belanden (indien ze zich daar al 

niet bevindt) en aangekondigd door enkele hysterische voicemails onaangekondigd ten huize 

Van Meer arriveert (maar het mannetje in kwestie blijkt uit eten). “Het was kennelijk zo‟n 

verveelde decembernamiddag toen Liefde en haar opgefokte nichten – Lust, Smoor, Stapel en 

Vlinders (die allemaal leden aan ADHD of het Hyperkinetisch Syndroom) – hitsig aan de 

zwier waren en de buurt terroriseerden.” (2006: 216) 

 
Ik [Blue] wist natuurlijk wie ze was. [...] Hele zwermen Meikevers waren haar op dezelfde 

manier voorgegaan, vanuit het niets, in evenzovele gemoedstoestanden, omstandigheden en 

kleuren als er in een doos kleurpotloden zaten (Gebroken)Hart Groen, Buitengewoon Pissig 

Paars enz.). Ze wilden allemaal Pap spreken, hem het mes op de keel zetten, in het nauw 

drijven, hem ompraten (of verminken, in geval van Zula Pierce), een laatste smeekbede tot 

hem richten. [...] Ze zorgden altijd voor een uitdagend accent bij het optreden van deze 

getuige-deskundige (vuurrode lippen, geraffineerde lingerie onder een vaag doorschijnende 

blouse) om Pap te verleiden, te wijzen op wat hij versmaadde. Als hij thuis was, leidde hij ze 

naar de studeerkamer als een cardioloog die een hartpatiënt slecht nieuws moest meedelen. 

Maar voor hij de deur sloot vroeg hij aan mij (Pap de alwetende arts, ik de grillige assistente) 

of ik een kopje Earl Grey wilde zetten. [...] Als ik water had opgezet liep ik terug naar de 

dichte deur om stiekem mee te luisteren naar haar getuigenis. [...] Er was altijd een klein detail 

dat me een naar gevoel bezorgde. [...] Niet dat ik hoopte dat er een zou blijven. [...] Toch 

voelde ik schaamte als ze moesten huilen. [...] Het was natuurlijk niet fraai wat Pap deed. Hij 

liet volkomen normale vrouwen zich gedragen alsof ze scènes uit Peyton Place naspeelden. 

[...] Als Pap niet thuis was wanneer een Meikever onverwacht haar opwachting maakte, moest 

ik me strikt aan zijn instructies houden: ik mocht haar onder geen beding binnenlaten. [...] Ik 

verstarde. Het was Eva Brewster, Evita Péron. [...] „Kitty‟, besefte ik, was een koosnaampje 

geweest dat ze op enig moment in haar leven had gehad en dat ze nu weer in gebruik had 

genomen als een gezamenlijk geheim. (2006: 317) 
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Bovenstaand fragment vormt wederom een bewijs van Gareths leugens. Zonder Blues 

medeweten, versierde hij haar schooladministratrice. De ambivalentie jegens haar vader neemt 

langzaam grotere proporties aan en het overgewicht kantelt meer en meer naar wantrouwen. 

Maar dat is niet de reden waarom ik deze zijsprong neem. Mijn motivatie is dat Blue hier op 

een keerpunt in haar seksualiteit is beland. Door een groeiende identificatie met Kitty (en 

degenen voor haar; cf. bovenstaand stiekem afluisteren) treedt zij als het ware uit haar 

mannelijkheid en in het spotlicht als de Opperaanvoerster der Meikevers, de koningin die zij 

nooit gekend hebben. Kijk uit, Gareth, de Meikevers slaan terug!    

 

Uit haar lood geslagen vergeet Blue zich aan Paps instructies te houden. De schijnbaar 

dronken Evita komt waarvoor ze gekomen is en raast als een bezeten pletwals door het huis. 

Het antwoordapparaat, de zes vitrines met vlinders en motten – het meest tastbare wat nog van 

Natasha overbleef –, de 18-karaats gouden Mont Blanc (Gareths lievelingspen), groene lamp 

(die zijn bureau sierde) en aantekenschriften moeten eraan geloven, dit alles natuurlijk 

overgoten met een pikant zusterschap opwekkend sausje:  

 
„Het wordt tijd dat je eens wat losser wordt. Hoewel dat met hem in de buurt niet zal 

meevallen. Ik ben vast niet de enige die hij onder de knoet wil houden. [...] Je wist toch wel 

van mijn bestaan, hè?‟ Ik knikte. „Want hij was daar heel raar in. Al die geheimen en leugens. 

Als je er eentje weghaalt, stort de hele boel boven je in. Het kan je je hachje kosten. Hij liegt 

bij alles – zelfs “Leuk om je te zien”, en “Pas goed op jezelf”‟. Ze keek in gedachten naar 

boven. „Hoe word je zo? Wat is er met hem gebeurd? Heeft zijn moeder hem op zijn hoofd 

laten vallen? Was hij het sulletje met zijn been in een beugel die tijdens de pauze door 

iedereen in elkaar werd geslagen?‟ [...] „Ik wíst dat hij een bedrieger was. Dat is het gekke, ik 

wíst het, maar tegelijk ook niet, snap je?‟ [...] „Maar opeens dacht ik dat ik hem kon redden. 

Maar een bedrieger is niet te redden.‟ [...] „Het spel is uit. Ik wéét wat hij is. Hij denkt dat hij 

God is, maar in werkelijkheid is hij een onbeduidend...‟ [...] „Een onbeduidend mannetje.‟ [...] 

„Wie is ze?‟ [verwijzend naar de nieuwe Meikever naar wie Gareth voor honderd dollar aan 

Barbaresco Orientals, peperdure bloemen, had opgestuurd]” (Pessl: 321 e.v.)  

 

De gebeurtenis zelf bevestigt Blue in haar groeiende onafhankelijkheid van haar vader. Het 

zal dan ook zíj zijn die deze keer zal preken: 

 
Ondanks het kloppende gevoel in mijn rechterwang had ik niet de illusie dat de rol van Pap bij 

dit bizarre voorval meer voorstelde dan die van meedogenloze schurk. Natuurlijk haatte ik 

haar, maar ik haatte hem ook. Pap had eindelijk zijn verdiende loon gekregen, alleen had hij 

bezigheden elders gehad waardoor ik, zijn onschuldige rechtstreekse nazaat, de klappen voor 

hem had opgevangen. Ik wist dat het melodramatisch was, maar ik wenste bijna dat Kitty me 

had vermoord (of op z‟n minst bewusteloos had geslagen, zodat Pap me bij terugkeer op de 

grond van de studeerkamer zou aantreffen, mijn lichaam bewegingloos, mijn gezicht grijs als 
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een honderd jaar oude sofa en mijn nek onnatuurlijk geknikt, wat erop duidde dat het Leven 

met de noorderzon was vertrokken. Nadat Pap op zijn knieën was gevallen en koning Lear-

achtige kreten had geuit [...] zouden mijn ogen opengaan, ik zou naar adem happen en mijn 

weergaloze pleidooi houden over Menselijkheid, Mededogen, de smalle lijn tussen 

Vriendelijkheid en Medelijden, de noodzaak van Liefde. (2006: 327) 

 

Tegen de tijd dat Gareth thuiskomt, laat Blue de opeengehoopte woede dan ook meteen op 

hem los: 

 
„Een leugenaar. Een bedrieger. Zíj noemde je een bedrieger. En ze had gelijk.‟ [...] „Je liegt 

over alles en iedereen. Zelfs als je “leuk om je te zien” tegen iemand zegt. [...] „Je kunt de 

politie niet bellen. Je kunt niets doen.‟ [...] „Ze is een doodnormale vrouw, Pap. En jij hebt 

haar respectloos behandeld. Waarom heb je haar telefoontjes niet beantwoord?‟ [...] „In de 

beschaafde wereld is niet terugbellen de wreedste vorm van marteling. Heb je Erop en erover: 

crisis in alleenstaand Amerika niet gelezen?‟ [...] „Het minste wat je kunt doen is haar met rust 

laten.‟ (2006: 330) 

 

De rollen zijn geheel omgekeerd nu. Blue bevindt zich in een levensfase waarin ze niet meer 

automatisch en blindweg respect en ontzag opbrengt voor volwassenen die dat voorheen wél 

enkel en alleen door hun leeftijd verkregen.(“Er is in veel opzichten niets verontrustender dan 

een volwassene die onthult dat ze geen volwassene is, en alles wat dat woord moet impliceren 

– niet degelijk maar onbetrouwbaar, niet stabiel, maar uiterst labiel.” (2006: 352); “Ik was er 

ook van doordrongen hoe vreemd volwassenen in elkaar zaten, dat hun leven veel meer 

omvatte dan ze eigenlijk wilden laten blijken.” (2006: 393))  

 

Waarom omschrijf ik deze toepassing nu als „Blues al dan niet delen in Gareths liefde met de 

Meikevers‟? Ik heb hier een eenduidig antwoord voor: wegens Freuds fenomeen van de 

achterstelling. Door de lange reeks Meikevers voelt het in het begin alsof ze de liefde met hen 

moet delen. Freud zou Blue omschrijven als het kind dat zich achtergesteld voelt door Gareths 

aandacht voor de Meikevers. Deze benaming op zich zou al voldoende moeten zijn om Blues 

gevoel van verwaarlozing aan te tonen.  

Bovendien heb ik hierboven in Kitty‟s pleidooi een stuk weggelaten dat hier van toepassing 

kan zijn: “Ik wíst dat hij een bedrieger was. Dat is het gekke, ik wíst het, maar tegelijk ook 

niet, snap je? Omdat hij ook zoveel gevoel toonde. Ik ben nooit zo‟n romantisch type geweest. 

Maar opeens dacht ik dat ik hem kon redden. Maar een bedrieger is niet te redden.” (2006: 

322; mijn cursivering) Reden temeer om aan te nemen dat Blue zich ook wel degelijk 

achtergesteld voelde (hoewel de Meikevers niet nodig waren om aan te halen dat ze sowieso 
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al aan liefde ontbeerde). Door de erop volgende identificatie en haar feministische 

lotsbestemming heeft ze echter niet meer het gevoel in Gareths liefde te moeten delen, maar in 

het Leed der Meikevers (en daardoor, in de zusterlijke vrouwenliefde). 

 

DE GETRAINDE HARTENBREKER; BLUE LOOPT EEN BLAUWTJE 

 

Wederom vind ik bij Freud het antwoord op Eva Brewsters vraag: “Hoe word je zo? Wat is er 

met hem gebeurd? Heeft zijn moeder hem op zijn hoofd laten vallen? Was hij het sulletje met 

zijn been in een beugel die tijdens de pauze door iedereen in elkaar werd geslagen?” (2006: 

321). Een vraag die ik toch niet kan nalaten te beantwoorden. Eerder al vermeldde ik dat 

Gareth onder type 3 van de „mannen met bijzondere objectkeuzes‟ kon worden ondergebracht. 

Freud onderscheidde 4 types in deze categorie, de drie andere zijnde: zij die vallen op de 

„gedupeerde derde‟
5
, zij die vallen op „seksueel suspecte vrouwen‟

6
 en zij die vallen op 

vrouwen die zij menen te moeten redden (van zowel maatschappelijk als zedenverval). 

 

Vervolgens trachtte hij de oorzaak van deze bijzondere smaak voor objecten te herleiden tot 

één bron (conform zijn Oedipuscomplex-plaatje): de infantiele fixatie van de tederheid aan de 

moeder. Voor Gareth is dit niet anders. Zijn Meikevers zijn volgens Freud dan ook te 

benaderen als moedersurrogaten:  

 
Overziet men de verschillende kenmerken van het hier geschetste beeld [...], dan zal men het 

voor weinig waarschijnlijk houden dat deze kenmerken afkomstig zijn uit één bron. En toch 

valt deze ene bron gemakkelijk aan te tonen wanneer wij ons met psychoanalytische 

technieken verdiepen in de levensgeschiedenis van de betrokkenen. Deze eigenaardig bepaalde 

objectkeuze en het zonderlinge gedrag in de liefde hebben hier dezelfde psychische oorsprong 

als in het liefdeleven van normale mensen, ze komen voort uit de infantiele fixatie van de 

tederheid aan de moeder en zijn een van de eindresultaten van deze fixatie. [...] Bij ons type 

[...] is de libido ook na het aanbreken van de puberteit zó lang aan de moeder gebonden 

gebleven, dat ook de later gekozen liefdesobjecten de kenmerken van de moeder blijven 

                                                 

 
5
 “Inhoudelijk komt het hierop neer dat de man in kwestie nooit een vrouw die nog vrij is, dus een meisje of 

alleenstaande vrouw, tot liefdesobject kiest, maar altijd een vrouw op wie een andere man in zijn hoedanigheid 

van echtgenoot, verloofde of vriend eigendomsrechten kan doen gelden.” (Graftdijk 1985: 170 [1910h]) 

 
6
 “Nooit kuise en boven verdenking staande vrouwen [oefenen] de aantrekkingskracht [uit] die hen tot 

liefdesobject verheft, maar altijd vrouwen die op de een of andere manier in seksueel opzicht suspect zijn en aan 

wier trouw en betrouwbaarheid kan worden getwijfeld.”  (Graftdijk 1985: 170 [1910h]) 
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dragen, allen gemakkelijk herkenbare moedersurrogaten worden. [...] Het is nu onze taak 

aannemelijk te maken dat de karakteristieke trekken van ons type – liefdesvoorwaarden én 

gedrag in de liefde – inderdaad uit de constellatie van de moederfiguur voortvloeien. [...] 

Wanneer de liefdesobjecten bij ons type bovenal moedersurrogaten behoren te zijn, wordt ook 

de vorming van een reeks, die zo rechtstreeks in tegenspraak met de voorwaarde van trouw 

lijkt, begrijpelijk. De psychoanalyse leert ons ook met andere voorbeelden, dat het 

onvervangbare dat in het onbewuste werkzaam is zich dikwijls manifesteert door de 

fragmentatie in een oneindige reeks, een reeks die daarom oneindig is, omdat geen enkel 

surrogaat toch de nagestreefde bevrediging kan verschaffen. (Graftdijk 1985: 172 [1910h]; 

mijn cursivering) 

 

Moedersurrogaten, zeg ik. Maar Gareth is een wees. Hoewel het logisch zou zijn (en tevens 

freudiaans) zijn verzorgsters in het weeshuis voor jongens in Zürich – “waar Liefde (Liebe) en 

Begrip (Verständnis) net zo vaak voorkwamen als Pesten (Piesacken)” (2006: 21) – als 

moederfiguren naar voren te schuiven, rechtvaardigt bovenstaande bijstelling mijn keuze voor 

Natasha. Zij is het moederschip, de anderen rondzwevende ruimtevaartuigen op zoek naar de 

mannelijke doelen die zij bij de be-man-ningsvloot willen inlijven (conform Gareths 

woordkeuze). Met haar dood begint dan ook het vluchten, niet alleen van bestemming naar 

bestemming, maar ook van surrogaat naar surrogaat. De zinnelijke stroom verbergt zich 

geheel achter de tedere stroom en ontwijkt deze ook: 

 
De zinnelijke stroom mag niet gedoemd zijn tot de noodzaak zich in zijn volle omvang achter 

de tedere stroom te verbergen; hij moet krachtig genoeg of ongeremd genoeg zijn om zich 

gedeeltelijk een uitweg naar de realiteit te forceren. De seksuele activiteit van zulke personen 

verraadt echter door zeer duidelijke signalen dat ze niet door de totale psychische drijfkracht 

wordt geschraagd. Ze is wisselvallig en gemakkelijk te verstoren, wordt dikwijls incorrect 

uitgevoerd en schenkt weinig genot. Vooral echter moet ze de tedere stroom zien te ontwijken. 

[...] Het liefdeleven van zulke mensen blijft gesplitst in de twee aspecten die in de kunst 

gepersonifieerd worden als de hemelse en aardse (of animale) liefde. Wanneer zij liefhebben 

begeren zij niet, en wanneer zij begeren kunnen zij niet liefhebben. [...] Het voornaamste 

middel waarvan de mens zich in deze situatie van gespleten liefde bedient om zich tegen een 

degelijke stoornis te beschermen, is de psychische vernedering van het seksuele object, terwijl 

de normaliter aan het seksuele object ten deel vallende overwaardering wordt voorbehouden 

aan het incestueuze object en de substituten daarvan. Zodra aan de voorwaarde van 

vernedering is voldaan, kan de zinnelijkheid zich vrijelijk uiten, tot belangrijke seksuele 

prestaties komen en een intense lust ontwikkelen. (Graftdijk 1985: 188 [1912d]) 

 

Ook Blue, zijn oogappel („appel‟ te lezen als onderdeel van faire appel à, want dat is hoe ver 

zijn zicht tenslotte reikt), zijn plaatsvervangende tedere want uit hetzelfde moederschip 

komende stroom, kan hem niet tijdig (tot dit inzicht) redden en bijgevolg ook niet zichzelf. De 

liefde blijft uit en de Meikevers blijven in. Eva Brewster is alvast wel overtuigd: 
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„Vergeet de dingen die ik over hem zei maar. Het was niet waar.‟ „Het geeft niet.‟ „Het geeft 

wel. Zulke dingen hoef je niet te horen. Het spijt me.‟ Ze keek me vluchtig aan, haar ogen 

gingen over mijn gezicht alsof het een klimrek was. „Hij houdt van je. Heel veel. Ik weet niet 

of hij het zelf in de gaten heeft, maar het is wel zo. Meer dan van... hoe zal ik het noemen, zijn 

politieke geneuzel. We waren een keer uit eten en toen kregen we het over jou. Hij zei dat jij 

het mooiste was wat hem ooit was overkomen.‟ Ze glimlachte. „En dat meende hij.‟ (2006: 

448; mijn cursivering) 

 

Maar voor Blue komt dit te laat, of in schuldgevoelskleren. Zeg nu maar gedag tegen je vader, 

Blue: 

Ik deed alsof ik het niet zag, maar Pap zag er nogal kleintjes uit, zo op de rand van mijn bed. 

Er trok een verdwaasde, zelfs deemoedige uitdrukking over zijn gezicht (dat daar zelf ook van 

opkeek). Toen ik hem zo zag, zo niet-als-Pap, had ik met hem te doen, maar dat liet ik niet 

merken. Zijn verwarde blik deed me denken aan de weinig flatteuze foto‟s van presidenten die 

de New York Times en andere kranten graag op de voorpagina plaatsten om de wereld te laten 

zien hoe de Grote Leider er tussen de georkestreerde enthousiaste menigtes, de voorgekauwde 

uitspraken en de gerepeteerde begroetingen uitzag: niet onwrikbaar en statig, zelfs niet 

evenwichtig, maar broos en dwaas. Die foto‟s waren komisch, maar als je er goed over 

nadacht was de onderliggende implicatie van zo‟n foto angstaanjagend, want ze gaven aan hoe 

wankel het evenwicht in ons bestaan was, hoe kwetsbaar ons rustige leventje was als deze man 

aan het roer stond. (2006: 331) 

 

II.3.4.3. Separatie moeder     
 

Door de verschillende zinsnedes die Hannah Blue toewerpt, ontdekt Blue de Waarheid achter 

haar Levensverhaal en wordt ze op een bepaald moment frontaal geconfronteerd met 

Natasha‟s dood, het moment waarop de vijfjarige Blue (én haar vader) afscheid nam van haar 

vrouwelijkheid (respectievelijk: zijn vrouwelijkheid/tedere stroom), een kruising die ze 

sindsdien is blijven ontwijken. Maar nu, met de neus op de feiten gedrukt, kan ze niet langer 

meer terug. 

 
Ik ging op mijn knieën naast de verhuisdoos zitten en liet mijn vingers door de fluwelen 

fragmenten gaan, de voelsprieten, voorvleugels en borstkasjes, het verscheurde papier en de 

spelden, in de hoop dat Natasha een bericht voor me had achtergelaten, een zelfmoordbriefje 

dat verwees naar haar verraderlijke echtgenoot zoals ze het deel van de Delias pasithoe aangaf 

waarmee ze die vogels op een afstand hield: een verklaring, een lastig maar oplosbaar raadsel, 

een teken uit het dodenrijk, een verklarende illustratie. (Er was niets.) (2006: 525) 

 

De verklaring die Blue hier zoekt (en hier ook zelf vindt) betreft in feite het antwoord op de 

Waarom-vraag naar de dood van haar moeder, die haar sinds haar vijf jaar parten heeft 

gespeeld. Het antwoord dat haar niet alleen over het kruispunt zal helpen, maar bovendien op 

de juiste weg, de Weg van de Zelfstandigheid, de Onafhankelijkheid, de Vrouwelijkheid, de 



 

 

98 

Seksualiteit, kortom: de weg van Blue (noot: blauw zijnde een primaire kleur in het systeem 

van additieve kleurmenging). En deze verandering gaat op de dag van de diploma-uitreiking 

(negeer de symbolische waarde niet) niet onopgemerkt voorbij: 

 
Hoewel ik mijn uiterste best had gedaan om er net zo uit te zien en me net zo te gedragen als 

voor mijn abrupte afwezigheid van school, in totaal zestien dagen – hetzelfde kapsel, dezelfde 

kleding, dezelfde manier van lopen (dat waren de aanwijzingen waar de mensen op gespitst 

waren als ze Huiselijke Rampspoed of een Verslechterde Geestestoestand vermoedden) –, leek 

het alsof Paps desertie me toch op de een of andere manier had veranderd, een klein beetje 

maar, een woordje hier, een stukje uitleg daar. Het voelde ook alsof alle ogen op me waren 

gericht, maar niet op de jaloerse manier zoals tijdens mijn Blueblood-hoogtijdagen. Nee, het 

waren nu de volwassenen die naar me keken, steeds met een korte, verbijsterde blik, alsof ik 

iets ouds uitstraalde, alsof ze zichzelf herkenden. (2006: 529)   

 

Wanneer ze dan ook even later de Afscheidsrede (negeer ook hier de symbolische waarde 

niet) houdt, richt ze hem bovenal (en maar liefst in drievoud) tot de hemel: 

 
‟Ik wil jullie vragen om eens goed na te denken hoe jullie je leven vorm willen geven, [...] niet 

als de Dalai Lama of Jezus – hoewel ze vast behulpzaam kunnen zijn –, maar op een wat 

directere manier, met de Carassius auratus auratus, beter bekend als de gewone goudvis.‟ [...] 

„Als je leeft als een goudvis [...] kun je de zwaarste, onmogelijkste omstandigheden overleven. 

Je kunt ontberingen doorstaan waarbij je lotgenoten – de guppy, de neon-tetra – meteen het 

loodje zouden leggen.‟ [...] „Als je leeft als een goudvis pas je je aan, niet na verloop van 

honderdduizenden jaren, zoals de meeste soorten, die alle procedures van de natuurlijke 

selectie moeten doorlopen, maar binnen een paar maanden of zelfs weken.‟ [...] „Maar het 

opvallendst aan een goudvis is zijn geheugen. Iedereen beklaagt ze omdat ze zich alleen hun 

laatste drie seconden kunnen herinneren, maar het is een geschenk om zo aan het heden 

vastgeketend te zijn. Ze zijn vrij.‟ [...] „En wat is mooier dan de wereld steeds weer opnieuw te 

ontdekken, in al zijn schoonheid, bijna dertigduizend keer per dag? In de zalige wetenschap 

dat je mooiste moment niet veertig jaar geleden was toen je nog al je haar had, maar slechts 

drie seconden geleden, en dat het heel goed mogelijk is dat dat moment nog steeds 

voortduurt?‟ Ik zei in gedachten drie keer „Mississippi‟ [State Highway 7, waar haar moeder 

verongelukte], maar misschien deed ik het in mijn zenuwen iets te snel. „En dit moment ook.‟ 

Weer drie seconden. „En dit moment.‟ Nog een keer. „En dit moment.‟ 

 

De demonen uit het verleden zijn verjaagd, de rust is hersteld en het (h)eden kan beginnen: 

“Ik wist dat er op de dag van de diploma-uitreiking iets mafs en romantisch zou gebeuren, 

want de ochtendhemel bleef maar blozen en de lucht voelde verlegen toen ik mijn 

slaapkamerraam opendeed.” (2006: 528)  

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Primaire_kleur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Additieve_kleurmenging
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Enter kant-en-klare meidenmagneet want vrouwelijkheid erkennende én respecterende Zach 

Soderberg
7
, bijgenaamd Krachtlijf, Blues Begin dat ik de lezer niet wil onthouden:  

 
Ik volgde de stoep langs Hanover en het grasveld voor de kantine dat bezaaid was met takken, 

langs de Scratch, de regen veranderde alles in één grote brij. En Zach bleef zonder: „Wacht‟, 

of: „Waar ga je...?‟ gewoon naast me lopen, aan mijn rechterkant, zonder de behoefte om 

erover te praten. We liepen zonder formule, hypothese of uitgewerkte conclusie. Zijn schoenen 

bewogen net als de mijne stoïcijns door de regen, kringen in een vijver waarbij de vissen die 

ze veroorzaakten een mysterie bleven. Hij hield de paraplu op steeds dezelfde afstand boven 

mijn hoofd. Ik probeerde het uit – Van Meers moeten altijd alles uitproberen: ik schoof een 

klein beetje buiten de beschutting, een fractie naar rechts; ik versnelde, vertraagde, stopte om 

nog meer gras van mijn schoen te vegen, nieuwsgierig of ik een klein stukje van mijn knie of 

elleboog nat kon laten regenen, of wat dan ook, maar hij bleef de paraplu consequent op 

dezelfde plek boven mijn hoofd houden. Toen we boven aan de trap bij de Volvo waren, bij de 

bomen die langs de weg stonden, zachtjes deinend – het waren tenslotte slechts figuranten die 

de aandacht niet van de hoofdrolspelers mochten afleiden – had geen enkele druppel me 

geraakt. (2006: 541; mijn cursivering) 

 

En zij leefde nog lang en gelukkig.  

 

En neen, die derde persoon enkelvoud is bewust gekozen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
7
 Volgens Halberstadt-Freud betekent dit geen afscheid van de moeder: “Zij [in dit geval: Blue] blijft levenslang 

aan de moeder gebonden, en zoekt bij haar partner weer opnieuw datgene wat zij bij haar moeder kreeg, 

verlangde of miste.” (1997: 67) 
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III. Alternatieve theorie: de Vadermoord 
 

Zoals ik reeds in hoofdstuk II kort aanhaalde, is mijn opzet aan een pragmatisch nut 

gekoppeld. Om het vorige hoofdstuk omtrent het Oedipus- en Electracomplex in dit plot te 

integreren, dien ik eerst naar de absolute bron terug te keren, nl. de oerhorde. Van hieruit zal 

ik een pragmatische brug trachten te slaan naar de postmoderne samenleving waarin we nu 

leven en daardoor uiteindelijk het belang van literatuur aangeven (in deze evolutie) (zie 

hoofdstuk IV).  

Om deze brug te construeren, dien ik echter wederom een beroep te doen op Freuds erfenis, 

meerbepaald op zijn theorie over de menselijke cultuur, die – zo stelt Freud – pas aanving met 

het internaliseren van het schuldbewustzijn om de Vadermoord in twee oertaboes. Via deze 

(voor mij) alternatieve theorie die eveneens de verhoudingen tussen de hoofdpersonages poogt 

te interpreteren, zal ik de (post)moderne mens (als aanwezig in Pessls roman) als het ware tot 

zijn meest primitieve vorm herleiden. De theorie werkt echter langs twee kanten. Dat betekent 

dat ik me met het werkwoord „herleiden‟ nog voorzichtig uitdruk.   

Deze psychoanalytische uitweiding, in wezen een herhaling en dus versterking van de vorige, 

zal mij in staat stellen beide uitweidingen samen uiteindelijk als een grensmetafoor te 

behandelen, die aldus een pragmatische brug vormt tussen Pessls fictie en de realiteit waarin 

we leven. 

 

III.1. Van Oedipus naar Totem en Taboe 
 

Ik spreek hierboven reeds van een metafoor. Voor dit onderdeel gebruik ik, zoals u al uit mijn 

inleidend stuk kan afleiden, echter beter „metoniem‟, in acht genomen dat het hier niet gaat 

om de fictie en de realiteit, maar om twee elkaar versterkende manifestaties van Freuds 

kerncomplex (noot: een hypothese). Volgens Jack van der Weide
8
 laat de metonymie een 

keuze tussen „substitutie van deel voor geheel‟ en „substitutie van oorzaak voor gevolg 

(metalepsis)‟. Ik hoef hier eigenlijk niet te kiezen, want beide lezingen zijn mogelijk.  

 

                                                 

 
8
 Weide, van der, Jack, 1996, Detective en anti-detective, Vanthilt, Nijmegen. 
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III.1.1. The primal crime 

 

Freud zag – in zijn hoedanigheid als ontdekker van het Oedipuscomplex – in Charles Darwins 

hypothese over de sociale oerstaat van de mens zijn kans schoon om zíjn theorie een 

allesomvattende wereldbeschouwing mee te geven: “Deze poging knoopt aan bij een 

hypothese van Ch. Darwin. [...] Men zou haar een historische afleiding kunnen noemen.” 

(Beers & Oranje 1984: 170 [1912-1913]) Darwin, zo stelt hij (en hij citeert de man ook even 

later), concludeerde uit de levensgewoonten van de hoger ontwikkelde apen dat ook de mens 

oorspronkelijk in betrekkelijk kleine horden heeft geleefd, waarbinnen de jaloezie van het 

oudste en sterkste mannetje seksuele promiscuïteit verhinderde. Dit mannetje leefde immers 

met zoveel vrouwen samen als hij kon onderhouden of verkrijgen, welke hij jaloers bewaakte 

tegen alle andere mannen.  

Óf: hij leefde ermee in isolement; want alle inboorlingen “zijn het erover eens dat in een groep 

maar één volwassen mannetje te zien is; wanneer het jonge mannetje opgroeit, vindt er een 

strijd om de heerschappij plaats, en wie dan de sterkste [cf. survival of the fittest] blijkt door 

de anderen te doden of te verdrijven, neemt de positie van hoofd van de gemeenschap in.”
9
 

(Beers & Oranje 1984: 171 [1912-1913]) De jongere mannetjes, die aldus zijn uitgestoten en 

nu rondzwerven, zullen wanneer zij er ten slotte in slagen een vrouwtje te vinden, de inteelt 

tussen al te nauw verwante leden van een en dezelfde familie verhinderen.  

 

Door Darwins hypothese gesteund, beweert Freud nu dat dit proces door haar continuïteit 

onuitwisbare sporen in de fylogenese der mensheid heeft nagelaten, meerbepaald “dat de 

ontwikkeling van het totemisme, dat de kiemen van religie, zedelijkheid en sociale 

structurering in zich bergt, verband houdt met de gewelddadige moord op het stamhoofd en 

met de omzetting van de vaderhorde in een broedergemeenschap.” (Graftdijk 1987: 70 

[1927c]) Met andere woorden: Totem und Tabu, voor Freud het begin der menselijke cultuur. 

 

 

 

 

                                                 

 
9
 Dr. Savage in de Boston Journal of Nat. Hist., 5, 1845-1847, p.423. Door Darwin zelf aangehaald. 
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III.1.2. Totem en taboe 

 

In de oerhorde van Darwin is natuurlijk geen plaats voor de aanzetten van het totemisme, gaat 

hij verder. Een gewelddadige, jaloerse vader die alle vrouwtjes voor zichzelf houdt en de 

opgroeiende zonen verjaagt, verder niets. Maar, stelt Freud, deze oertoestand van de 

samenleving is nergens voorwerp van observatie geworden. “Wat wij als primitiefste 

organisatie aantreffen, wat tegenwoordig nog bij bepaalde stammen van kracht is, dat zijn 

mannengenootschappen die uit gelijkberechtigde leden bestaan en aan de beperkingen van het 

totemistische systeem zijn onderworpen, inclusief matrilineaire overerving.” (Beers & Oranje 

1984: 188 [1912-1913]) Hij stelt zich dan ook de vraag: kan het een (totemisme) uit het ander 

(Darwins oerscène) zijn voortgekomen en langs welke weg was dit mogelijk? 

Freuds volmondige antwoord: ja en wel langs de weg van de totemmaaltijd.  

 

Om zijn enthousiasme kracht bij te zetten, breit hij dan ook een vervolg aan Darwins verhaal:  

 
Op zekere dag sloten de verjaagde broers zich aaneen, sloegen de vader dood, aten hem op en 

maakten op die manier een eind aan de vaderhorde. Gezamenlijk waagden zij te doen en 

brachten zij tot stand wat voor ieder afzonderlijk een onmogelijkheid zou zijn gebleven. 

(Misschien had een cultuurprogressie, het gebruik van een nieuw wapen, hun een gevoel van 

superioriteit gegeven.) Dat zij de gedode vader ook opaten, is voor de kannibaalse wilden een 

vanzelfsprekende zaak. De gewelddadige oervader was voor ieder van de broederschaar stellig 

het benijde en gevreesde voorbeeld geweest. Nu volvoerden zij door de handeling van het 

opeten hun identificatie met hem, eigenden allen zich een deel van zijn kracht toe. De 

totemmaaltijd, mogelijk het eerste feest van de mensheid, zou de herhaling en plechtige 

herdenking van deze gedenkwaardige en misdadige handeling zijn waarmee zoveel een 

aanvang nam: sociale organisaties, zedelijke inperkingen en godsdienst. (Beers & Oranje 

1984: 189 [1912-1913]) 

 

En nu komt de aap uit de mouw: 

 
Om deze gevolgen – de premissen ervan daargelaten – geloofwaardig te vinden, hoeft men 

slechts aan te nemen dat de samenrottende broederschaar door de zelfde onderling 

tegenstrijdige gevoelens jegens de vader werd beheerst die wij als inhoud van het ambivalente 

vadercomplex [het Oedipuscomplex dus] bij al onze kinderen en neurotici kunnen aantonen. 

Zij haatten hun vader, die hun machtsbehoefte en hun seksuele aanspraken zo energiek in de 

weg stond, maar tegelijkertijd bewonderden en hielden zij van hem. Nadat zij hem hadden 

geëlimineerd, hun haat hadden bevredigd en hun verlangen naar identificatie met hem hadden 

gerealiseerd, moesten de daarbij overweldigende tedere impulsen zich doen gelden. Dat 

gebeurde in de vorm van rouw, er ontstond een schuldbewustzijn, dat in dit geval met de 

gemeenschappelijk ervaren rouw samenvalt. De dode werd nu sterker dan de levende was 

geweest; wanneer wij de lotgevallen van de hedendaagse mens bestuderen, zien wij precies 

hetzelfde. Wat de oervader vroeger door zijn bestaan had verhinderd, verboden zij zich nu zelf 
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in de psychische situatie van de ons uit de psychoanalyse zo welbekende „gehoorzaamheid 

achteraf‟.
10

 Zij herriepen hun daad doordat zij het doden van het vadersubstituut, de totem, 

voor ongeoorloofd verklaarden, en zagen af van de vruchten ervan doordat zij zich de vrij 

geworden vrouwen ontzegden. Zo schiepen zij uit het schuldbewustzijn van de zoon de twee 

fundamentele taboes van het totemisme, die juist daarom met de twee verdrongen wensen van 

het Oedipus-complex moesten
11

 overeenstemmen. Wie in strijd daarmee handelde, maakte 

zich schuldig aan de enige twee misdaden waarover de primitieve samenleving zich 

bekreunde. (Beers & Oranje 1984: 190 [1912-1913])    

 

Deze twee fundamentele taboes luiden: „Gij zult de totem niet doden‟ en „Gij zult niet met een 

vrouw die van de totem deel uitmaakt seksuele gemeenschap hebben‟. Vervang „totem‟ hier 

door „vader‟ en Freuds plaatje is compleet. Hij bombardeert het Oedipuscomplex als 

ontoereikende verdringing of herleving van de twee oerwensen van het kind dan ook tot 

kerncomplex van alle psychoneurosen. 

 

 

III.2. De massa en de oerhorde; op weg naar de (post)moderne realiteit 

 

Hierboven bestempelde ik Freuds oerscène als een hypothese. Ik hoefde dat echter niet te 

doen, want vijftien jaar na de publicatie van zijn Totem und Tabu expliciteert de geestesvader 

van het tijdperk der psychologische mens zelve dat dit slechts één van de vele pogingen was 

om, net als de prehistorici, licht in de duisternis van de oertijd te brengen. Maar “toch ben ik 

van mening dat het een dergelijke hypothese tot eer strekt als ze geschikt blijkt om op telkens 

nieuwe gebieden samenhang en inzicht te scheppen.” (Graftijk 1987: 70 [1927c]) 

 

En natuurlijk staat hij onmiddellijk klaar om deze geschiktheid te onderschrijven met een voor 

die tijd zeer overtuigend voorbeeld; in de Victoriaanse tijd waarin hij leeft herkent de 

psychoanalyticus in de mensenmassa‟s hetzelfde vertrouwde beeld als in zijn voorstelling van 

de oerhorde besloten ligt: het beeld van de zeer sterke enkeling temidden van een schare van 

gelijke metgezellen.  

 
De psychologie van deze massa, zoals wij die uit de al te vaak genoemde beschrijvingen 

kennen – de teloorgang van de bewuste individuele persoonlijkheid, de oriëntatie van 

gedachten en gevoelens in gelijke richtingen, het overheersen van de affectiviteit en het 

                                                 

 
10

 Cf. de ziektegeschiedenis van de „kleine Hans‟ (Freud, 1909b), een van Freuds patiënten. 
11

 Merk hoe hij hier van de verleden tijd gebruikmaakt om zijn theorie naar voren te schuiven en 

(oer)authenticiteit wil verlenen. 
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onbewust psychische, de neiging om opkomende voornemens onverwijld ten uitvoer te 

brengen –, dit alles komt overeen met een toestand van regressie naar een primitieve 

psychische activiteit zoals men die juist aan de oerhorde zou willen toeschrijven. (Graftdijk 

1987: 71 [1927c]) 

 

De massa schijnt hem dus een herleving van de oerhorde toe. Conform het Victoriaanse 

tijdperk – met haar preutse vlucht in het geloof in de „zuiverheid‟ en „onschuld‟ van het kind, 

loochening van de seksualiteit als onderwerp voor rationeel en wetenschappelijk onderzoek en 

de onoprechtheid en onwaarachtigheid van haar moraal, waartegen Freud met zijn theorie 

overigens in opstand kwam – kan hij hiermee echter enkel doelen op haar (religieuze) 

internalisering
12

 van de oorspronkelijke oertaboes (als rechtstreeks gevolg van het 

schuldbewustzijn en dus een toestand ná de vadermoord), (naast het economische) het 

ontbrekende psychische aspect om van een cultuur te kunnen spreken. We definiëren zijn 

gebruik van „oerhorde‟ hier dus als een toestand vergelijkbaar met die van het totemisme. 

 

III.2.1. De noodzakelijke aanvulling 

 

Laten we vooreerst Freuds definitie van de menselijke cultuur maar eens bekijken: “[De 

menselijke cultuur omvat] al datgene waarin het leven van de mens zich boven zijn animale 

condities verheven heeft en het zich onderscheidt van het leven der dieren.” (Graftdijk 1987: 

101 [1927c]). Onmiddellijk specifieert hij: 

 
Enerzijds omvat ze alle kennis en kundigheden die de mensen verworven hebben om de 

krachten van de natuur te beteugelen en de goederen voor de bevrediging van de menselijke 

behoeften op haar te veroveren, anderzijds alle noodzakelijke instellingen om de betrekkingen 

tussen de mensen onderling en speciaal de verdeling van de bereikbare goederen te regelen. 

(Graftdijk 1987: 101 [1927c]) 

 

Aanvankelijk neemt hij een economisch standpunt in wat betreft cultuurbezit, zoals ook al af 

te leiden uit bovenstaande specifiëring. De cultuur moet volgens hem daarbij wel tegen het 

individu in bescherming worden genomen en haar instellingen, instituties en geboden stellen 

zich in dienst van deze taak; ze beogen niet alleen een zekere verdeling der goederen te 

realiseren, maar ook het in stand houden ervan. Dit betekent, aldus Freud, dat ze al wat de 

bedwinging van de natuur en de productie van goederen dient, tegen de vijandelijke impulsen 

                                                 

 
12

 Volgens Freud gebaseerd op een illusie (cf. later). 
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van de mensen moeten beschermen. De scheppingen van de mensheid zijn immers 

gemakkelijk te verwoesten, en wetenschap en techniek, waarmee ze tot stand zijn gebracht, 

kunnen ook worden aangewend om ze te vernietigen.  

 

Men krijgt op die manier de indruk dat de cultuur iets is dat een tegenstribbelende 

meerderheid is opgedrongen door een minderheid, die zich in het bezit van machts- en 

dwangmiddelen heeft weten te stellen. Het ligt natuurlijk voor de hand aan te nemen dat deze 

moeilijkheden niet aan het wezen van de cultuur zelf kleven, maar, benadrukt Freud, 

“veroorzaakt worden door de onvolkomenheden van de culturele vormen die tot dusver 

ontwikkeld zijn.” (Graftdijk 1987: 102 [1927c]) Nou, dan veranderen we die toch gewoon? Zo 

gemakkelijk is het echter niet: 

 
Men zou denken dat een nieuwe regeling van de menselijke betrekkingen mogelijk zou 

moeten zijn, die de bronnen van ontevredenheid met de cultuur doet droogvallen, door het 

afzien van dwang en onderdrukking der driften, zodat de mensen zich, niet door innerlijke 

strijd gehinderd, aan het verwerven en genieten van goederen zouden kunnen wijden. Dat zou 

het gouden tijdperk zijn, het is echter de vraag of een dergelijke toestand te realiseren is. Het 

heeft er veeleer de schijn van dat elke cultuur op dwang en driftontzegging gebaseerd moet 

zijn. (Graftdijk 1987: 102 [1927c])  

 

Mensen, ook al ontworstelden ze zich door de taboes aan de animale oertoestand, blijven 

immers onderhevig aan hun driftwensen. Er moet dus meer aan de hand zijn, wil het 

onderscheid met de dieren standhouden én als gevolg eveneens het onderscheid tussen cultuur 

en natuur. 

 

Deze (levens)noodzakelijke aanvulling bij de definitie van de menselijke cultuur (of 

beschaving, in Freud terminologie, synoniemen) vond Freud al gauw in de psychologie: 

  
Aanvankelijk waren wij geneigd het cultuurbezit te zoeken in de voorhanden goederen en in 

de instellingen voor hun verdeling. Met het inzicht dat elke cultuur op arbeidsdwang en 

driftontzegging gebaseerd is en daarom onvermijdelijk oppositie uitlokt bij de door deze eisen 

getroffenen, werd het duidelijk dat noch de goederen zelf, noch de middelen om ze te 

verwerven en de bepalingen voor hun verdeling het wezenlijke of enige aspect van de cultuur 

kunnen zijn. Ze worden immers door de rebellie en vernielzucht van de deelgenoten aan de 

cultuur bedreigd. Naast de goederen verschijnen nu de middelen die ertoe kunnen dienen de 

cultuur te verdedigen, de dwang- en andere middelen die moeten bewerkstelligen dat de 

mensen met haar verzoend en voor hun offers schadeloos gesteld worden. Deze offers kunnen 

evenwel worden omschreven als het psychische bezit van cultuur. (Graftdijk 1987: 106 

[1927c]) 
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III.2.2. Het psychische bezit van de cultuur 

 

Vooraleer hier verder te gaan, dien ik eerst even kort Freuds terminologie te eerbiedigen door 

drie van haar telgen te verklaren: 

 

 1. frustratie: het feit dat een drift niet bevredigd kan worden 
 

 2. verbod: de instelling die deze frustratie vastlegt 
 

 3. ontbering: de toestand die door het verbod teweeggebracht wordt 

 

De volgende stap is een onderscheid te maken tussen ontberingen die voor allen en 

ontberingen die voor groepen, klassen of zelfs individuen gelden. De eerstegenoemde zijn de 

oudste en vormen volgens Freud nog steeds de kern van de cultuurvijandigheid; de 

driftwensen die door deze verboden worden getroffen, worden met ieder kind opnieuw 

geboren (cf. kerncomplex). Het betreft hier de drang tot incest, kannibalisme en moorden, 

hoewel het culturele gedrag tegenover deze oudste wensen geenszins eender is; “de intensiteit 

van de incestueuze wensen kunnen wij nog achter het verbod bespeuren, en het moorden 

wordt door onze cultuur onder bepaalde voorwaarden nog in praktijk gebracht, ja zelfs 

bevolen.” (Graftdijk 1987: 107 [1927c]) Maar, voegt Freud onmiddellijk toe, mogelijk staan 

ons culturele ontwikkelingen te wachten waarin nog andere, thans zonder meer mogelijke 

wensbevredigingen even onacceptabel zullen toeschijnen als nu de bevrediging van het 

kannibalisme. 

 

Reeds bij deze oudste driftontzeggingen doet zich volgens hem een psychologische factor 

gelden die ook voor alle verdere driftontzeggingen van betekenis blijft: 

 
Het is niet juist dat de ziel van de mens sinds de vroegste tijden geen ontwikkeling heeft 

doorgemaakt en in tegenstelling tot de vooruitgang in wetenschap en techniek tegenwoordig 

nog dezelfde is als in het begin van de geschiedenis. Eén aspect van deze psychische 

vooruitgang kunnen wij hier noemen. Het ligt in de lijn van onze ontwikkeling dat uiterlijke 

dwang geleidelijk wordt geïnternaliseerd, doordat een bijzondere psychische instantie, het 

Boven-Ik van de mens, deze dwang onder haar geboden opneemt. Elk kind toont ons het 

proces van zulk een transformatie, wordt pas daardoor een zedelijk en sociaal wezen. Deze 

versterking van het Boven-Ik is een uiterst waardevol psychologisch cultuurbezit. De personen 

bij wie ze voltrokken is, ontwikkelen zich van tegenstanders tot dragers van de cultuur. 

(Graftdijk 1987: 107 [1927c]) 
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Voor de oudste culturele eisen lijkt de internalisering hen dan ook in verregaande mate 

bereikt, “indien wij althans de ongewenste uitzondering van de neurotici buiten beschouwing 

laten.” (Graftdijk 1987: 108 [1927c]) Maar vergeleken met de jongere driftontzeggingen, 

verschilt die mate van internalisering nogal. “Tot onze grote verrassing en bezorgdheid 

merken wij dan dat een enorm aantal mensen aan de desbetreffende culturele verboden alleen 

onder druk van de uiterlijke dwang gehoorzaamt, dus alleen wanneer de dwang zich kan doen 

gelden en zolang hij te duchten is.” (Graftdijk 1987: 108 [1927c])  

 

Zoals eerder vermeld, betreffen de jongere driftontzeggingen ontberingen die niet voor allen, 

maar voor groepen, klassen of individuen gelden. Het ligt in de lijn van de verwachtingen, 

zoals Freud ook argumenteert, dat deze achtergestelde klassen de gepriviligieerden zullen 

benijden om hun voorrechten en alles zullen doen om van hun eigen surplus aan ontbering af 

te komen. Waar dit niet mogelijk is, zal zich een blijvende mate van ontevredenheid binnen 

deze cultuur handhaven, die, waarschuwt hij, tot gevaarlijke rebellieën kan leiden: 

 
Indien [...] een cultuur in de fase blijft steken waarin de bevrediging van een aantal deelnemers 

de onderdrukking van een ander aantal, wellicht de meerderheid, als premisse heeft, en dit is 

bij alle contemporaine culturen het geval, dan valt het te begrijpen dat deze onderdrukten een 

intensieve vijandigheid ontwikkelen jegens de cultuur die zij door hun arbeid mogelijk maken 

terwijl zij in de goederen ervan een gering aandeel hebben. Een internalisering van de 

culturele verboden mag men bij de onderdrukten in dat geval niet verwachten; zij zijn juist niet 

bereid deze verboden te erkennen, streven ernaar de cultuur zelf te vernietigen, eventueel zelfs 

haar premissen uit de weg te ruimen. (Graftdijk 1987: 108 [1927c]) 

 

Het is hier dat Freud de waarde van de „religieuze voorstellingen‟ erkent, volgens hem 

wellicht het belangrijkste onderdeel van de psychische inventaris van een cultuur; of, “met 

andere, later te rechtvaardigen woorden: [haar] illusies.” (Graftdijk 1987: 110 [1927c])  

 

III.2.3. De toekomst van een illusie 

 

Freuds beste benadering van deze religieuze voorstellingen – na het verwerpen van 

verschillende eerdere formuleringen – is ze te verbeelden als leerstellingen, uitspraken over 

feiten en omstandigheden van de externe (of interne) realiteit, die iets mededelen dat men zelf 

niet gevonden heeft, en die nadrukkelijk verlangen dat men er geloof aan schenkt. Omdat ze 

informatie geven over wat voor ons het belangrijkste en interessantste in het leven is, aldus 
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Freud, worden ze bijzonder hoog gewaardeerd. Wie er niets van weet, is zeer ignorant; wie ze 

in zijn kennis geïntegreerd heeft, mag zich als zeer verrijkt beschouwen.  

 

Als analogie haalt hij een aardrijkskundig voorbeeld aan, nl. de aarde is rond. Als bewijzen 

worden daarvoor aangevoerd: de slingerproef van Foucault, het gedrag van de horizon en de 

mogelijkheid om met een schip om de aarde heen te varen. Aangezien het, zoals alle 

betrokkenen ook beseffen, ondoenlijk is alle schoolkinderen erop uit te sturen om de aarde 

rond te zeilen, stelt men zich ermee tevreden de leerstellingen die de school biedt op goed 

vertrouwen aan te nemen, maar men weet dat de mogelijkheid om zich persoonlijk te 

overtuigen blijft bestaan. En hier wringt het communicantenschoentje: 

 
Zodoende komen wij tot het zonderlinge resultaat dat juist de mededelingen van ons 

cultuurbezit die de grootste betekenis voor ons zouden kunnen hebben, waaraan de taak is 

toebedeeld om ons de wereldraadsels te verklaren en ons met de verdrietelijkheden van het 

leven te verzoenen, dat juist die mededelingen het gebrekkigst bekrachtigd zijn. (Graftdijk 

1987: 125 [1927c]) 

 

Ook de religie is dus maar een tijdelijke pleister om de onderdrukten zoet te houden, hoewel 

Freud haar toch ook een zekere historische waarheid verschaft, zij het in de enigszins 

veranderde en verhulde vorm van de oervader. De oervader die het oerbeeld van God is 

geweest, het model waarnaar latere generaties de Vaderfiguur gevormd hebben. “Bijgevolg 

heeft de religieuze voorstelling van zaken het gelijk aan haar zijde, God was werkelijk bij het 

ontstaan van het verbod op moorden betrokken, zijn invloed en niet het besef van sociale 

noodzakelijkheid heeft het geschapen.” (Graftdijk 1987: 143 [1927c]) En de verschuiving van 

de menselijke wil naar God is hierbij ten volle gerechtvaardigd, vervolgt hij. De mensen 

wisten immers dat zij de vader uit de weg hadden geruimd en als reactie op hun euveldaad 

namen zij zich voor diens wil voortaan te respecteren. De religieuze leer verkondigt ons dus 

de historische waarheid, maar: onze rationele voorstelling van zaken verloochent haar. 
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III.2.4. De menselijke cultuur: van het totemisme naar het religieuze naar het 

wetenschappelijke stadium 

 

Om de „tijdelijkheid‟ van de religieuze pleister naar waarde te schatten en haar 

doeltreffendheid bij de historisch
13

 onderdrukte en daardoor ook intellectueel zwakker 

ontwikkelde mens te onderschrijven, benadert Freud haar naar analogie met een 

dwangneurose: 

 
Van het mensenkind weten wij dat het zijn ontwikkeling tot cultuurmens niet goed kan 

voltooien zonder een soms meer, soms minder duidelijke neurotische fase te doorlopen. Dat 

komt doordat het kind zovele van de voor later onbruikbare driftaanspraken niet kan 

onderdrukken door rationele inspanning, maar ze moet breidelen door verdringingsakten, 

waarachter in de regel een angstmotief schuilgaat. De meeste van deze kinderneurosen worden 

in de groei spontaan overwonnen, in het bijzonder de dwangneurosen van de vroege jeugd valt 

dit lot ten deel. De psychoanalytische behandeling zal naderhand ook nog met de rest definitief 

afrekenen. Op geheel eendere wijze zou men moeten aannemen dat de mensheid als geheel in 

haar ontwikkeling door de eeuwen heen in toestanden vervalt die met de neurosen analoog 

zijn, en wel om dezelfde redenen, daar de mensheid in de tijden dat zij onwetend en 

intellectueel zwak ontwikkeld was
14

, de voor het menselijke samenleven absoluut 

noodzakelijke driftontzeggingen alleen door zuiver affectieve krachten tot stand heeft 

gebracht. De bezinksels van de in de voortijd voorgevallen, op verdringing gelijkende 

processen kleefden de cultuur daarna nog lange tijd aan. De religie zou dan de algemeen 

menselijke dwangneurose zijn, net als die van het kind zou ze haar oorsprong hebben in het 

Oedipus-complex, in relatie tot de vader. (Graftdijk 1987: 144 [1927c]) 

 

Volgens deze zienswijze valt echter te verwachten dat de afwending van de religie moe(s)t 

geschieden met de door het noodlot bepaalde onverbiddelijkheid van een groeiproces. En naar 

de mening van onze psychoanalyticus bevond de maatschappij zich (in zijn tijd) nu juist 

temidden van deze ontwikkelingsfase. 

Bovendien ging men in de religie achterpoortjes zoeken waardoor zij niet alleen de 

zedelijkheid, maar zelfs de onzedelijkheid tot steun was. In Gods onmetelijke goedheid vond 

men immers een manier om Zijn gerechtigheid te dwarsbomen. Het resultaat van een 

noodzakelijke concessie (zoniet, verraad) aan de hand van de priesters om de onderdanigheid 

van de massa‟s tegenover de religie te blijven handhaven, aldus Freud. Een reden temeer om 

                                                 

 
13

 Ik schrijf „tijdelijk‟ hier bewust tussen aanhalingstekens en plaats deze voetnoet bij „historisch‟, omdat de 

religieuze lokroep ook heden ten dage nog vele mensen in de ban houdt en daarom niet onmiddellijk de 

„onderdrukten‟ zoals Freud ze bestempelt. De functie der religieuze houvast is nog steeds werkzaam. 
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aan haar noodzakelijkheid voor de mensheid te gaan twijfelen. 

 

Hij pleit dan ook voor een zuiver rationele motivering van de culturele voorschriften, een 

pleidooi dat het wetenschappelijk stadium van de menselijke cultuur inleidt (of toch zou 

moeten inleiden). Immers, “indien de cultuur het gebod heeft geformuleerd dat de mens de 

buurman die hij haat, die hem in de weg staat of wiens have hij begeert, niet mag doden, is dat 

kennelijk gebeurd in het belang van het menselijk samenleven, dat anders niet te realiseren 

zou zijn.” (Graftdijk 1987: 141 [1927c]) De oorspronkelijke moord mag dan vanuit 

schuldbesef tot internalisering van het oertaboe hebben geleid, het is de sociale 

noodzakelijkheid die zorgde voor het in stand houden ervan. Freud beschouwt de religieuze 

voorstellingen dan ook, op grond van deze historische waarde, als neurotische relicten. “En nu 

mogen wij zeggen dat het waarschijnlijk tijd is om, net als in de analytische behandeling van 

de neuroticus, de gevolgen van de verdringing te vervangen door de resultaten van de 

rationele geestesarbeid.” (Graftdijk 1987: 146 [1927c])  

 

Net zoals het nieuwsgierige kind niet mag worden voorgelogen (cf. het ouderlijk bedrog), 

heeft de massa dus een verstandige opvoeder nodig, die zich niet tegen een ophanden nieuwe 

ontwikkeling – de wetenschap dus – verzet, maar haar tracht te stimuleren en de 

gewelddadigheid waarmee ze doorbreekt, tracht in te dammen. Met de ontdekking van de 

wetenschap (én daarmee de tot menselijke maar herleide bewijslast) wordt de religie als illusie 

ontmaskerd en breekt een nieuw tijdperk aan: het tijdperk van de Mens, die zichzelf én zijn 

kinderen niets voorliegt. 

 

III.2.5. Het Ware tijdperk der Mensheid, door het Wetenschappelijke oog ontbloot 

 

Althans, zo visualiseert Freud de toekomst, waarvan hij in „zijn‟ maatschappij (anno 1927) de 

kiemen van haar ontwikkeling ziet. Hij ontpopt zich hier duidelijk als positivist
15

: de raadsels 

                                                                                                                                                         

 
14

 Freud gebruikt hier de onwetende en intellectueel zwak ontwikkelde toestand om een fase in de mensheid te 

beschrijven, maar het is ook duidelijk uit zijn bewoordingen dat hij de „onderdrukten‟ een dergelijke toestand 

toeschrijft. 
15

 Het positivisme is een filosofische stroming die haar wortels heeft gevonden in het sterke vooruitgangsgeloof 

en de autonomiegedachte (het sterkst uitgewerkt door Immanuel Kant) van Verlichtingsdenkers en Franse 

Revolutionairen. In tegenstelling tot deze laatsten, hadden positivistische denkers echter een reformistische in 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Verlichting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reformisme
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van het universum worden maar langzaam ontrafeld door onderzoek en op vele vragen geeft 

de wetenschap nog geen antwoord, maar wetenschappelijk onderzoek is de enige weg om tot 

kennis van de werkelijkheid te komen. Wist hij op dat moment veel dat de maatschappij in 

werkelijkheid afstevende op een nieuwe oerhorde
16

, op de tweede moord zo je wil, ditmaal 

met de op de vadermoord volgende broederband als inzet? Zowel de totemmaaltijd, als de 

religie, als de wetenschap bieden de „onderdrukten‟ dus geen soelaas
17

.  

 

Dit laat althans Erich Fromm vermoeden, die Freuds ideaalbeeld door de kapitalistische 

consumptiemaatschappij verdoemd ziet; de consumptiemaatschappij waarin het verbruiken op 

alle mogelijke gebieden wordt bevorderd en het onderdrukken van verlangens wordt 

tegengegaan (en dus niet alleen seksuele verlangens), waarin „superego‟ en „id‟
18

 hand in hand 

dreigen te gaan en waarin het economische aspect van de menselijke cultuur de bovenhand 

krijgt op het psychische aspect. Een maatschappij waarin Darwin en Freud alsdus hand in 

hand gaan, zoniet waarin Darwin de bovenhand krijgt. Als argument hiervoor volstaat het 

                                                                                                                                                         

 
plaats van een revolutionaire instelling. De term duidt op een filosofie die zich enkel op waarneembare feiten 

baseert (cf. empirisme) en godsdienstige of metafysische verklaringen van de hand wijst, gekoppeld aan het 

typische geloof in de vooruitgang van de mensheid in de richting van een positieve, op praktijk gerichte 

wereldbeschouwing. Uitgangspunt van het positivisme is dat kennis alleen mogelijk is aangaande de wereld der 

verschijnselen. De wetenschap wordt gezien als de enige bron van geldige kennis en daarbij zijn alleen 

empirische waarnemingen en logische principes van belang. Het positivisme betekent de afwijzing van alle 

filosofie en theologie, van elke normatieve kennis of ethiek en van alle kennis die niet zintuiglijk controleerbaar 

is. Aanhangers van het positivisme staan op het standpunt dat bij de beoefening van de filosofie iedere 

metafysica dient te worden vermeden. Het kenmerk van de positieve filosofie is dat ze alle verschijnselen als 

onderworpen beschouwt aan onveranderlijke wetten. 

 
16

 Hier wel in de betekenis van de toestand vóór het totemisme gebruikt. 
17

 Freud had dit echter wel kunnen verwachten, getuige volgende citaten: “Het is merkwaardig dat de mensen, 

hoe weinig zij ook in isolement kunnen leven, toch de offers die de cultuur van hen vergt om een samenleven 

mogelijk te maken, als een zware last ervaren.” (Graftdijk 1987: 101 [1927c] 

“Men moet, denk ik, rekening houden met het feit dat in alle mensen destructieve, oftewel antisociale en 

anticulturele tendensen huizen en dat deze bij een groot aantal personen sterk genoeg zijn om hun gedrag in de 

menselijke samenleving te determineren.” (Graftdijk 1987: 102 [1927c]) 
18

 Het belangrijkste onderscheid dat Freud maakt binnen het menselijk brein is dat van: 'id', 'ego' en 'superego'.  

Het 'id' is een onderbewust mechanisme dat op twee soorten energie werkt. Ten eerste Eros, de seksuele energie. 

Daarnaast Tanatos, de woede. Het 'ego' probeert deze twee energieën in bedwang te houden. Hierdoor 

functioneren veel mensen in hun dagelijks leven normaal. Als het 'egomechanisme' zijn werk echter niet goed 

doet kan het 'id' aan de macht komen. Dit gebeurt onder andere tijdens de slaap. Dromen werden door Freud dan 

ook gezien als een belangrijke informatiebron voor onderliggende menselijke behoeftes. Gelukkig is het 'ego' 

vaak erg sterk. Zo sterk zelfs, dat veel mensen niet voor hun gedachten uitkomen. Dit komt door weerstand- en 

verdringingsmechanismen. Deze mechanismen doen nuttig werk, als zij in normale mate voorkomen. Het 

'superego' is ten slotte het beeld dat mensen hebben van hun ideale zelf. Hierin liggen de normen en waarden 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Revolutie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Empirisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Metafysica
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbeschouwing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Metafysica
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slechts naar de functie van de psychologie in onze „tegenwoordige‟ industriële maatschappij
19

, 

zoals geformuleerd door Erich Fromm – overigens zelf een psycholoog – te kijken.  

 

Deze maatschappijvorm, aldus Fromm, stelt als eerste vereiste dat de mens zich gevankelijk 

laat inpassen in een gecompliceerd en hiërarchisch productiesysteem, zonder enige speling, 

dus met een minimum kans op wrijving. Zo werd de organisatiemens geschapen, de mens 

zonder geweten en overtuiging, maar die er trots op is een radertje te zijn, ook al is dat dan 

slechts een kleintje, in een groot en imposant mechanisme. Hij moet geen vragen stellen, niet 

kritisch denken en geen gepassioneerde interessen hebben, omdat dit het soepel functioneren 

van de organisatie zou belemmeren. Maar, vervolgt hij, de mens is niet gemaakt om een ding 

te zijn, om het stellen van vragen te vermijden: 

 
Vandaar dus dat de mens, ondanks zijn “vaste werk” en zijn “ouderdomspensioen” en de 

voldoening te behoren tot een bekende en grote industrie of organisatie, zich vaak onzeker en 

beklemd voelt, en gedeprimeerd raakt. En dan verschijnt de psycholoog ten tonele. Met zijn 

testbatterij heeft hij de wat avontuurlijker en rebelse types al weten te elimineren en voor hen, 

die met dit efficiënt georganiseerde leven nog steeds niet zo bijster gelukkig zijn, verschaft hij 

opluchting door hen zich te laten “uiten”, door hen de voldoening te geven dat iemand naar 

hen luistert, en tenslotte – en dat is wel het allerbelangrijkste – door hen duidelijk te maken dat 

een gebrek aan aanpassing een soort neurose is en zodoende helpt hij hen zich te ontdoen van 

de neigingen die een volledige aanpassing in de weg staan. De psycholoog, die toch de “juiste” 

woorden van Socrates tot en met die van Freud gebruikt, wordt de priester van de industriële 

maatschappij en helpt dit systeem zijn doel te bereiken door het individu te helpen een 

volkomen aangepaste organisatiemens te worden. (Fromm 1970: 140) 

 

Uiteraard is de hedendaagse mens veel mondiger en neemt hij veel meer initiatief, maar het 

loont de moeite om ons af te vragen of dit gevoel – een individu te zijn – geen illusie is. Met 

geld als zijn grote drijfveer (als grote stiller van de (waren)honger), is zijn uiteindelijke doel 

immers ook alleen maar zekerheid en veiligheid, net zoals dat enkele decennia geleden het 

geval was.   

 

 

                                                                                                                                                         

 
besloten, die door de omgeving zijn mee gegeven. Het 'superego' is de grote tegenstander van het 'id' en is gericht 

tegen de seksuele en agressieve energie. Het 'ego' bemiddelt tussen id en superego. 
19

 Fromms artikel dateert van 1970, vandaar de benaming „industrieel‟. Maar omdat zijn beschrijving ervan 

echter nog als actueel kan gelden, heb ik ervoor gekozen dit bijvoeglijk naamwoord – hoewel historisch 

genuanceerd – niet te veranderen. 
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III.2.6. Status quo: Het Gouden Tijdperk? 

 

Het lijkt er sterk op dat we ons nu in een dergelijk tijdperk bevinden, conform Freuds 

bovenstaande bewoordingen: 

 
Men zou denken dat een nieuwe regeling van de menselijke betrekkingen mogelijk zou 

moeten zijn, die de bronnen van ontevredenheid met de cultuur doet droogvallen, door het 

afzien van dwang en onderdrukking der driften, zodat de mensen zich, niet door innerlijke 

strijd gehinderd, aan het verwerven en genieten van goederen zouden kunnen wijden. Dat zou 

het gouden tijdperk zijn, het is echter de vraag of een dergelijke toestand te realiseren is. Het 

heeft er veeleer de schijn van dat elke cultuur op dwang en driftontzegging gebaseerd moet 

zijn. (Graftdijk 1987: 102 [1927c])  

 

Natuurlijk dien ik hierbij de kanttekening te maken dat dit enkel de economische (lees: 

consumptie-) kant van zaken betreft, hoewel die steeds meer terrein wint van de psychische 

zijde; de industriële revolutie heeft geleid tot een mate van materiële productie die de 

overgrote meerderheid van de westerse bevolking een levensstandaard heeft bezorgd die een 

eeuw geleden zelfs door de grootste fantast eenvoudigweg niet voor mogelijk zou zijn 

gehouden. Die bevrediging van werkelijke en gewettigde behoeften, aldus Fromm, heeft 

echter plaats gemaakt voor het scheppen en bevredigen van een zeer machtige en krachtige 

drift: de „waren-honger‟. Zoals patiënten bij bepaalde geestelijke afwijkingen plotseling 

meegesleurd worden door een ongefundeerde lust van alles en nog wat te kopen of evenzeer 

weerloos verzinken in een mateloze eetzucht, concludeert hij, zo zien we bij de moderne mens 

een dergelijk verschijnsel: hij is volslagen in de ban geraakt van een overweldigende drang 

om nieuwe dingen te bezitten, te gebruiken en om steeds meer te consumeren; hij 

rationaliseert die honger als de expressie van zijn verlangens naar een beter leven. Resultaat: 

 
De mens in de geïndustrialiseerde landen [transformeert] zichzelf meer en meer tot een 

begerige, passieve consument. Er worden geen dingen gemaakt om de vervolmaking van de 

mens te dienen, maar de mens is dienaar van de dingen geworden, als producent en als 

consument. (1970: 167)  

 

Dit betreft tevens een overwinning van het kapitalisme op het marxisme, dat het opnam voor 

de economisch onderdrukten. Deze ontwikkeling hoeft ons echter niet al te zeer te verbazen, 

argumenteert Fromm. Het kapitalisme wist op alle mogelijke gebied veel meer successen te 

boeken dan die eerste socialisten zich ooit hadden kunnen voorstellen. In plaats van te leiden 

tot steeds grotere ellende voor de arbeiders (lees: de „onderdrukten‟), maakten de vooruitgang 
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van de technologie en de inrichting van de kapitalistische maatschappij het de arbeiders 

mogelijk van de voordelen ervan te profiteren. 

 

De reden waarom ik hierboven stel dat het citaat enkel de economische kant van zaken betreft, 

moet gezocht worden in de definiëring van wat Freud met „dwang en driftontzegging‟ bedoelt. 

Bekijk de erop volgende toevoeging: “Het lijkt niet eens vast te staan dat, mocht de dwang 

niet langer bestaan, de meerderheid van menselijke individuen bereid zal zijn de arbeidstaken 

op zich te nemen, nodig om nieuwe levensbenodigdheden te produceren.” (Graftdijk 1987: 

102 [1927c]) Deze verantwoordelijkheid, al zij het dan onder dwang, valt onder het 

psychische bezit van de cultuur. Economisch gezien is er in die zin dus geen sprake meer van 

„onderdrukking‟; psychisch echter des te meer (cf. tegenwoordige functie psycholoog). 

 
Na de strijd tegen de autoriteit van Kerk, Staat en Gezin die zo typerend was voor de laatste 

eeuwen zien we nu een volkomen tegengestelde beweging, de vlucht in een nieuwe 

gehoorzaamheid; maar die gehoorzaamheid schenken we niet aan autocratische personen doch 

aan de organisatie. De „organisatie-mens‟ beseft niet dat hij gehoorzaamt, hij gelooft dat hij 

zich alleen maar conformeert aan wat redelijk en praktisch is. Ongehoorzaamheid is inderdaad 

in een maatschappij van organisatie-mensen vrijwel uitgestorven, onverschillig welke 

ideologie zij er op na houden. Toch dient men voor ogen te houden dat het vermogen tot 

ongehoorzaamheid een even grote deugd is als het vermogen tot gehoorzaamheid. (1970: 168) 

 

Want: de mens is door daden van ongehoorzaamheid blijven evolueren.  

 

III.3. Wat heeft dit nu in godsnaam te maken met Calamiteitenleer voor 

gevorderden? 

 

Het zal niet moeilijk zijn (het woord zegt het zelf) om in de relatie tussen Blue en haar vader 

een moderne vadermoord te herkennen. Deze moord treedt bovendien dubbel op, conform 

Blues dubbele rol: als vrouw en als mens. Als aanvoerster van de Meikevers, slaat de vrouw 

immers terug. Geen sterk mannetje dat opgewassen is tegen een dergelijke portie op 

vrouwelijke hormonen handelend geweld. De antiheldin neemt het daarna evenzogoed op 

voor de menselijke zaak tegen Pap, de Vader der Nachtwakers die het economische standpunt 

van Marx „verdedigt‟ en daardoor onmiddellijk ook als oervader geprofileerd kan worden. 
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In een volgende lezing kan het getouwtrek tussen Servo en Gareth gezien worden als twee 

broe(de)rs die vechten om in Marx‟, de Vader,  schoenen te treden. Een deel van de inzet is 

ook „het vrouwtje‟, Hannah. 

Volgens beide interpretaties komt Gareth naar voren als totalitair autoritair
20

 persoon. Om de 

geconstrueerde macht van dergelijke personen uit de boeken te doen (wat bij Gareth zeker 

letterlijk mag worden opgevat; vandaar de consonantwijziging) en Gareth als woord-fetisjist 

te ontmaskeren, zal ik wederom gebruik maken van Freuds bevindingen, ditmaal in verband 

met de massapsychologie.  

Van hieruit zal ik via de omweg van het detectivegenre (waarbij ook Brian McHales en Linda 

Hutcheons postmodernisme-concept aan bod zullen komen) bovenstaande theorie betrekken 

op het belang van literatuur in het algemeen en op (de receptie van) Pessls roman in het 

bijzonder. 

 

III.3.1. De moderne vadermoord 

 

Volgens Erich Fromm is de evolutie van de religie heel nauw verweven met de ontwikkeling 

van het zelfbewustzijn van de mens en zijn individualisering: 

 
Het schijnt dat met de ontwikkeling van zelfbewustzijn de mens zich ook zijn verlatenheid en 

zijn gescheidenheid van anderen bewust werd. Die ervaring leidt tot een intens angstgevoel en 

om dat angstgevoel te overwinnen komt dan bij de mens een hartstochtelijk verlangen om op 

de wereld verenigd te zijn en zich niet langer gescheiden te voelen. (Fromm 1970: 158) 

 

Eerder al wees ik op Gareths Meikevers, die, door hun toewijding als geliefden én in de hoop 

zijn tweede Natasha te worden (en het meikeveromhulsel af te schudden voor een stel 

vlindervleugels zo je wil), de machtsoverdracht lieten gelden. Net zoals de „oervrouwtjes‟ 

voor de oervader vielen, is hun seksuele selectie eveneens gebaseerd op Gareths persoonlijke 

eigenschappen die maken dat hij zich als een leidersfiguur manifesteert. In de woorden van 

Jan H. de Roder:  

 
Mannen worstelen met hun identiteit als man. En laat nou de seksuele selectie een oplossing te 

bieden hebben! Want al is de vrouwelijke keuze hierin een belangrijke factor, het vrouwelijke 

element is bij nader inzien van een maar al te vertrouwde en veilige passiviteit. Zij wijst 

                                                 

 
20

 „totalitair‟ wordt hier in de politieke zin bedoeld, en „autoritair‟ psychologisch. 
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slechts aan. Aan de man de opdracht dat hij het is die verkozen zal worden. Vandaar dat 

mannen altijd gecomponeerd hebben, geschreven, geschilderd, gedicht, geëxploreerd, 

wetenschap hebben bedreven, dingen hebben bedacht, kortom: creatief zijn geweest en 

vrouwen niet. (De Roder 2002: 6)  

 

Hoewel De Roder het hier over de „man-van-nu‟ heeft, gaat dit citaat ook op voor Gareth, die 

– zoals we hebben gezien – nooit helemaal van zijn moeder(figuur) is losgeraakt. Om zich 

aldus „iemand‟ te voelen, grijpt hij naar (de) macht, waaraan zovelen belang en vooral naam-

bekendheid schenken. Is zijn doel herenigd te worden met deze moeder(figuur), dan is dit 

duidelijk een zaak van „temporal deferral‟ (cf.supra): Gareth bedwingt de realiteit om zijn 

driften af te leiden en, op die manier, ze te beheersen. 

Niet toevallig plaatst De Roder, een man nota bene, deze mannelijke onzekerheid in een 

feministische context, “in een tijd dus waarin de vrouwelijke concurrentie niet alleen voelbaar 

maar ook bedreigend voor de mannen wordt.” (2002: 7) In zijn actief streven naar voor macht 

verwisselde mannelijkheid, tracht Gareth dan ook zijn vrouwen te reduceren tot deze 

passiviteit. Maar dit is buiten de feministenpolitie (hier bemand door Eva Brewster en Blue en 

in zekere zin ook Hannah Schneider) gerekend, die hem als een onbeduidend mannetje 

blootstellen en dit in de eerste plaats aan niemand minder dan zichzelf. 

 

III.3.1.1. Geen daden, maar woorden 
 

Maar hoe komt het dan zij (inclusief Blue) aanvankelijk voor deze man vallen (lees: buigen)? 

Het antwoord vinden we in Freuds “Massapsychologie en Ik-analyse” (Cultuur en Religie 5 

[1921c]), die zich hierin op Gustave Le Bons theorie over de leiders van de massa‟s
21

 beroept 

en Erich Fromms Marx, Freud en de vrijheid – de bevrijding van de mens uit de ketenen der 

illusies (1970). Vooreerst dien ik echter de updatende kanttekening te maken dat de functie 

van de religie – zoals hierboven geformuleerd door Erich Fromm –  in onze hedendaagse 

postmoderne maatschappij met al haar –ismen als vanzelfsprekend door de ideologie als 

verschijnsel succesvol is overgenomen. Bij Gareth betreft dit ongetwijfeld het neomarxisme. 

Getuige hiervan – al zou dit onderhand al overduidelijk mogen zijn – zijn beschrijving door 

Blue aan Juffrouw Sheila Crane, die besloten had de rustige dochter, de kleine, draagbare 

ladder te gebruiken om Gareth Van Meer te bereiken: 

                                                 

 
21

 Bon, Le, Gustave, 1895, Psychologie des foules, Félix Alcan, Parijs. 
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Haar ontmoeting met Pap tijdens de bonte avond op de basisschool had maar twintig seconden 

geduurd – ze had zijn toegangskaartje in tweeën gescheurd –, toen ze al besloten had dat hij 

haar Man was. Na de bonte avond had juffrouw Crane, die parttime als schoolzuster op mijn 

school werkte, de gewoonte om in de pauze plotseling op te duiken bij de wip. Dan riep ze 

mijn naam en hield een doosje chocoladekoekjes omhoog. Wanneer ik dichtbij was, hield ze 

me een koekje voor alsof ze probeerde een zwerfhond te lokken. „Kun je me iets meer 

vertellen over je papa? Ik bedoel,‟ zei ze nonchalant, maar haar priemende blik leek wel een 

elektrische boor, „wat voor dingen vindt-ie leuk?‟ Meestal keek ik haar niet-begrijpend aan, 

pakte het koekje en rende weg, maar een keer had ik gezegd: „Karl Marx.‟ Ze keek me met 

wijd opengesperde angstige ogen aan. „Is-ie homo?‟ (2006: 84) 

 

Het zullen vooral Marx‟ woorden (uiteraard gesteund door allerhande verschillende 

woordeigenaars wiens bezit Gareth zich toekent) zijn waarop Gareth zich zal beroepen om 

zich op te werpen als leider van „zijn‟ massa. Volgens Le Bon is dit verschijnsel 

onvermijdelijk; hij is van mening dat zodra een bepaald aantal levende wezens verenigd is, of 

het nu een kudde dieren betreft of een mensenmenigte, die wezens zich instinctief onder het 

gezag van een hoofd stellen. “De massa is een gedweeë kudde die nimmer bij machte is 

zonder een meester te leven. Zij heeft zo een sterke drang tot gehoorzamen, dat zij zich 

instinctief onderwerpt aan eenieder die zichzelf tot haar meester uitroept”, aldus Freud die Le 

Bons bevindingen parafraseert (Kan u reeds opmerken waar hij naartoe wil?). Komt de 

behoefte van de massa op die manier aan de leider tegemoet, toch moet deze door persoonlijke 

eigenschappen daaraan beantwoorden: hij moet zelf door een sterk geloof (aan een idee) 

gefascineerd zijn om in de massa geloof te kunnen opwekken en moet een sterke, 

imponerende wil bezitten die de willoze massa van hem accepteert.  

 

Aan deze ideeën alsook aan de leiders, gaat Freud verder, schrijft Le Bon bovendien een 

mysterieuze, onweerstaanbare macht toe, die hij „prestige‟ noemt. Prestige is een soort macht 

die een individu, werk of idee over ons uitoefent. Het verlamt al onze kritische vermogens en 

vervult ons met verwondering en ontzag en zou een gevoel oproepen dat lijkt op dat van de 

hypnotische fascinatie
22

. Qua ideeën die hiervoor in aanmerking kunnen komen, gelden alvast 
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 Ferenczi (1909) heeft terecht geconcludeerd dat de hypnotiseur met het gebod tot slapen, dat vaak wordt 

uitgevaardigd om de hypnose in te leiden, zich in de positie van de ouders verplaatst. Hij meende dat twee 

soorten van hypnose moesten worden onderscheiden, een vleiend kalmerende, die hij het moederimago, en een 

dreigende, die hij de vader toeschreef. Nu betekent het slaapgebod in de hypnose ook niets anders dan het 

dringende verzoek om alle interesse van de wereld af te wenden en op de persoon van de hypnotiseur te 
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Gareths Determinatietheorie van de vrije wil (zie “Samenvatting”) en het marxisme (in feite 

een dekmantel voor zijn machiavelliaanse praktijken
23

). 

Le Bon maakt vervolgens een onderscheid tussen verworven of kunstmatig en persoonlijk 

prestige. Het eerstgenoemde wordt personen verleend door hun naam, rijkdom of aanzien, bij 

opvattingen, kunstwerken en dergelijke, kortom: door traditie. Daar het prestige hoe dan ook 

zijn oorsprong in het verleden heeft, zal het er weinig toe bijdragen deze raadselachtige 

invloed beter te begrijpen, stelt Freud die de indruk krijgt dat de rol van de leiders en de 

beklemtoning van het prestige bij Le Bon werkelijk overeenstemmen met zijn zo briljant 

gepresenteerde beschrijving van de massaziel (door hem vereenzelvigd met de ziel van de 

primitieve mens; snapt u het plaatje nu?).  

 

Naar mijn mening interpreteert Freud deze vorm van prestige verkeerdelijk. Le Bon doelt hier 

mijns inziens op prestige zoals Erich Fromm dat benadert: het gebruik van woorden van grote 

(historische) persoonlijkheden om authenticiteit te geven aan een tegenwoordige tekst (in 

ruime zin begrepen) (cf. inleiding). In die zin spreekt hij van „woord-fetisjisme‟: 

 
Het woord-fetisjisme is op het gebied van de politieke ideologie even gevaarlijk als op dat van 

de religieuze ideologie. Woorden dienen samen te worden gezien met de daden en de hele 

persoonlijkheid van degene die de woorden uit; woorden hebben alleen in de totale context 

van daden en karakter betekenis. Tenzij er een eenheid bestaat tussen die factoren, dienen 

woorden alleen maar om zichzelf en anderen te misleiden; in plaats van te openbaren hebben 

zij dan de functie te verhelen. (Fromm 1970: 161) 

 

Dat woord-fetisjisme staat volgens hem tegenover de erkenning van de werkelijkheid. Het 

zoeken van de mens naar de realiteit en zijn toenemende benadering daarvan is nét 

kenmerkend voor zijn ontwikkeling. Dat zoeken is zijn ontkenning van de illusies, zijn 

onafhankelijkheid, zijn objectiviteit – in hoeverre dat ook mogelijk is; de geschiedenis van de 

wetenschap toont ons immers dat ze nu eenmaal een geschiedenis van vergissingen is. Maar 

het gaat er niet om of een nieuw inzicht noodzakelijk het laatste woord van de Waarheid is, 

integendeel; het gaat erom of het vruchtbaar is en tot verdere ontdekkingen leiden kan. Spijtig 

genoeg, concludeert Fromm, is de massa dom:  

                                                                                                                                                         

 
concentreren; het wordt ook door het subject op deze manier begrepen, want in dit afwenden van de interesse van 

de buitenwereld is de psychologische karakteristiek van de slaap gelegen, en hierop ook berust de verwantschap 

van de slaap met de hypnotische toestand. (Graftdijk 1987: 76 [1921c]) 
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Ik doel daarbij niet op het gemis aan dat soort intelligentie dat door middel van 

intelligentietests wordt gemeten, maar op het onvermogen de niet zo duidelijke oorzaken van 

verschijnselen te begrijpen, om tegenstellingen in die verschijnselen te vatten en verband te 

leggen tussen verschillende factoren waartussen geen direct opvallend verband bestaat. (1970: 

155) 

 

Die domheid is heel duidelijk te constateren, aldus de psycholoog, aan de opvattingen van 

mensen over hun persoonlijke relaties en maatschappelijke aangelegenheden. Hij vraagt zich 

dan ook af hoe het komt dat zovele mensen de werking van bepaalde factoren in hun 

persoonlijk en maatschappelijk leven niet onderkennen, maar zich in plaats daarvan 

vastklampen aan clichés die ze eindeloos herhalen en waaraan ze nooit twijfelen. De conclusie 

die hij trekt, is dan ook: karakter boven! Afgezien van het aangeboren vermogen is 

intelligentie grotendeels een functie van onafhankelijkheid, moed en levendigheid van geest; 

evenzo is domheid het gevolg van een onderworpen, angstige en dode geest. 

 

III.3.1.2. Geen woorden, maar daden 

DE MACHO-PRIMATOLOGEN 
 

Gareth als woord-fetisjist 
 

Bovenstaande woorden zouden Gareths woorden wel kunnen zijn. Blader maar even terug en 

bekijk opnieuw zijn reeds vermaarde levensmotto: “Als je stilstaat, ben je dom. Als je dom 

bent, ga je dood.” (2006: 29) Of zijn monoloog over het Levensverhaal: 

 
Stop je energie in je eigen verhaal. Herschrijf het. Verbeter het. Vergroot de reikwijdte, diep 

de inhoud verder uit, voeg universele thema‟s toe. Het kan me niet schelen welke thema‟s dat 

zijn – het is aan jou om die te ontdekken en erachter te staan –, als er tenminste maar sprake is 

van moed. Lef. Mut, in het Duits. (2006: 79) 
 

Gareth geeft dan ook duidelijk blijk van deze „bibliografische‟ vorm van prestige, deze code 

scientifique (cf. Barthes) in wiens authenticiteit mensen zich willen omhullen. De opvoeding 

van zijn dochter en zijn maar liefst twaalf bladzijden tellende academische CV
24

 staan op zich 

al borg voor deze stelling.  
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 “Het doel heiligt de middelen.” (Machiavelli, Il Principe, 1513) 
24

 met daarop: diverse diploma‟s; verkregen beurzen (Gareth is een wees); dissertaties (o.a. de door Harvard 

hooggewaardeerde De vloek van de vrijheidsstrijder: misvattingen rond guerillaoorlogvoering en revolutie in de 
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„Je moet mannen met principes hebben,‟ donderde Pap terwijl hij langzaam zijn gezicht naar 

me toe wendde en zijn ogen opensperde in een poging om zowel geniaal als gestoord te lijken. 

„Tegelijk moeten ze hun oerinstincten kunnen gebruiken om meedogenloos te doden, zonder 

emotie, zonder geweten...‟ (Pap trok altijd zijn wenkbrauw op en keek me scherp aan bij het 

woord „geweten‟.) „Want dat geweten kost ons de overwinning.‟ (2006: 275) 

 

Het grote verschil is echter dat Gareths ideeën niet nieuw zijn, maar dat hij ze wel verkoopt 

voor de zijne. De „domme‟ massa kan hij misschien misleiden in zijn rekrutering voor de 

Nachtwakers, maar zijn eigen dochter niet. Door haar bibliografische training begint zij 

immers als geen ander te doorzien dat haar vader(s invloed) eigenlijk simpelweg teert op 

woorden die ooit door ándere mensen zijn uitgesproken. 

 

Weliswaar was Paps concert heel aangenaam, maar geen van zijn melodieën was 

grensverleggend. Voornamelijk vatte hij het Franse La Grimace van een anonieme Franse 

schrijver samen, een grappig boekje over macht dat was gepubliceerd in 1824. zijn andere 

ideeën had hij bij elkaar gesprokkeld bij H.H. Hills Napoleons veroveringen (1908), Voorbij 

goed en kwaad (Nietzsche, 1886), De Vorst (Machiavelli, 1515), Geschiedenis is macht 

(Hermin-Lewishon, 1990), en onbekende werken zoals Aashir Alhayeds De grondvesten van 

een dystopia (1973) en Zwendel (1989) van Hank Powers. Hij verwees zelfs naar enkele fabels 

van Aesopus en La Fontaine. (2006: 250)    

 

Ze verbindt dit gegeven dan ook met haar ervaring met Eva, de Pletwals, (en de andere 

Meikevers wiens afscheidsgesprekken met Gareth ze afluisterde) en samen dienen ze Gareth 

de eerste genadeslag toe. Eva, die de vlinderkasten onder handen neemt en Blue die het daarna 

opneemt voor Eva en alle Meikevers en hem kortwiekt tot wat hij is: een onbeduidend 

mannetje, een leugenaar, een bedrieger.  

 

Gareths zwakke plek 
 

Er is echter meer aan de hand. Door Eva‟s vernieling van de vlinderkasten wordt Gareth als 

het ware geconfronteerd met Natasha‟s dood, die hij nog steeds niet wil en kan aanvaarden. 

(“Het was de aanwezigheid van mijn moeder in die vlinders. Zoals Pap eens had gezegd: in 

hen kon je haar gezicht scherper zien dan op welke foto ook.” (2006: 57)) Enerzijds, omdat dit 

een (definitief) afscheid betekent van de moederfiguur die hij niet kan loslaten (cf. infantiele 

                                                                                                                                                         

 
derde wereld); assistent-, docent- en hoogleraarschappen; frequente publicaties van essays in hooggewaardeerde, 

zeer gespecialiseerde (maar weinig gelezen) tijdschriften; zelfs een eerste gepubliceerde boek De werkelijke 

machthebbers (en een tweede, De ijzeren greep, over de etnische politiek en burgeroorlog in Afrika en Zuid-

Amerika, in de maak); awards, prijzen, onderscheidingen; maar vooral: landen (Frankrijk, Zwitserland, Uganda, 

Nicaragua, Amerika, Colombia, Egypte, Haïti, Cuba, Zambia, Soedan, ... ). 
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fixatie van de tederheid aan de moeder), anderzijds omdat dit een frontale confrontatie met 

niemand minder dan zichzelf betekent, zijn affaire met Hannah Schneider – nota bene 

Natasha‟s beste vriendin – in acht genomen, zíjn aandeel in Natasha‟s zelfmoord.  

Waarschijnlijk vloeide zijn idealisering van haar net voort uit zijn schuldgevoel en liet hij na 

haar dood de tedere stroom voorgoed varen, zelfs jegens zijn dochter (die hij als zoon (en dus) 

met weinig affectiviteit opvoedt). Althans, zo líjkt het, want luidens Eva‟s mooie woorden in 

hun eerste gesprek na het Kitty-incident, verdringt Gareth ook dit gevoel. Voor Blue betekent 

dit uitblijven van affectiviteit echter de druppel die haar (tranenemmer) naar het feministische 

kamp doet overlopen.  

 

Zoals het een (echte) man met „freudiaanse vrouwenonderdrukkings-trekjes‟ echter betaamt, 

schuift hij de confrontatie af naar Hannah Schneider, de Verleidster (“Zij was de verleidster.” 

(2006: 462)), de „Doodshoofdvlinder‟
25

 die om haar kunsten dan ook werd ingelijfd bij de 

Nachtwakers. Haar bijnaam wordt nu wel heel erg letterlijk met de slachtoffers die ze al op 

haar naam heeft staan en, het wordt nog letterlijker dan dat.  

In haar hoedanigheid als Een (“‟Een […] is verantwoordelijk voor het op zijn gemak stellen 

van het slachtoffer en zorgt ervoor dat hij/zij niet alert is. Het kan goed van pas komen als Een 

aantrekkelijk en charmant is.‟” (2006: 483)) is ze te beschouwen als de eerste Meikever in rij 

die Gareths zinnelijke stroom heeft weten te verleiden, maar uniek is ze in haar verbreking, of 

beter, kortsluiting, van diens tedere stroom. Hannah (Catherine) is niet zomaar één of andere 

Meikever of insect, maar zij is de Killer Bee die net om haar oerinstinct of mannelijke 

innerlijk (in combinatie met haar vrouwelijke uiterlijk) haar positie als Een verzilvert.  

 

Als er een Een is, moet er echter ook een Nul zijn, de Bron van alle vrouwelijkheid, de 

oervrouw die de Zinnelijkheid én Tederheid belichaamt, die over het Intellect én het Karakter 

beschikt en die de oerman (en niet de oervader) in symbiose tot zich neemt, wat bijgevolg 

gelijkwaardigheid impliceert. De Een dus die de rest van de in welke getalen dan ook 

komende getallen het nakijken geeft en tot Meikevers reduceert. Deze Meikevers zijn – al dan 

niet mentaal – te verdelgen; de Vlinder, de veredelde soort onder de insecten, blijft echter 
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rondfladderen. Het is híerin dat de mens zich van een dier onderscheidt. Dít is het begin van 

de menselijke cultuur (Zou de naam „Eva‟ hiertoe bewust gekozen zijn?).  

Gareths vasthouden aan Natasha laat alleszins een dergelijke bron vermoeden. Hij waant zich 

echter nog steeds de naar het oerbeeld geschapen Vader en is in die zin een volgeling van 

Freud die zich op zijn beurt, zoals we ondertussen weten, op de bevindingen van Charles 

Darwin baseerde voor zijn theorie over de oerstaat. Het extreme uiterste van het bovenstaande 

dus.  

 

De twee „broers‟ 
 

In die zin staat Gareth echter niet alleen. Hij deelt de megalo-man-ie met 

Nachtwakercompagnon én –stichter Servo. Deze twee kompanen (ke(a?)mphanen?) vullen 

immers niets liever dan de grote schoenen van hun Vader Marx. Zeg maar gedag, Freud, met 

je psychische bezit en menselijke cultuur, Darwin en de verdierlijking zijn terug!  

Volgens deze oertheorie kunnen we beide mannen herleiden tot de broers die tegen elkaar 

strijden voor de heer-schappij die de „dode‟ vader naliet. Wie de sterkste zal blijken, zal de 

macht grijpen én de vrouwtjes; of, in dit geval, het vrouwtje, meerbepaald Hannah. Hernemen 

we de ruzie tussen beide heren in Parijs waar Blue getuige van was: 

 
„Half hysterisch vanwege...‟ Dat was Pap (Jan Klaassen). „Jij hebt geen flauw benul wat het 

betekent!‟ Dat was Servo (Katrijn). „Hou toch op met die... Je bent net zo heetgebakerd als...‟ 

„Jij vindt het best, als je je maar kunt verstoppen achter je lessenaar.‟ „Jij gedraagt je als een 

puber met hormoonproblemen! Neem een koude douche!‟ Kennelijk hoorden ze de deur 

(hoewel ik hem zachtjes dicht probeerde te doen) want hun stemmen stokten alsof een grote 

bijl hun woorden had afgekapt. (2006: 290) 

 

Nadat ze op de hoogte is van Hannahs Levensverhaal, tracht ze deze conversatie in haar plot 

te passen: “Was Hannah de reden waarom Servo en Pap (ondanks hun actieve samenwerking) 

met elkaar overhoop lagen – hadden ze allebei van dezelfde vrouw gehouden?” (2006: 526) 

Inderdaad, ze hadden allebei van dezelfde vrouw „gehouden‟. Hadden, verleden tijd. Maar 

daar gaat deze conversatie niet over, me dunkt. Volgens mij heeft Gareth Servo net zijn plan 

voorgesteld om Hannah (die zijn dochter lijkt in te palmen) te vermoorden. Hij gebruikt 

                                                                                                                                                         

 
25

 De doodshoofdvlinder dankt zijn naam en is te herkennen aan de typische lichte vlek op het borststuk met 

daarin twee donkere vlekken, die met enige fantasie op het vooraanzicht van een menselijke schedel lijkt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schedel
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hiertoe uiteraard enkel
26

 haar risicofactor voor de Nachtwakers als argument, waardoor hij 

Servo eigenlijk voor een tweesprong plaatst; de ene weg naar de liefde leidend (voor Servo 

gesymboliseerd door Hannah), de andere weg naar de ideologie, de narcistische droom. 

Gareth wéét echter dat Servo voor de tweede optie zal kiezen, aangezien de eerste inhoudt dat 

Servo zal moeten afzien van de troon. Gareth, „Pap‟ zal zich in dat geval immers de meest 

geschikte kandidaat tonen, niet alleen omdat Servo dan riskeert de hele vrijheidsbeweging 

bloot te stellen door Hannah in leven te houden, maar ook rekening houdend met het feit dat 

hij bovendien wél zijn liefde voor de machtsdroom en dus voor de Vader heeft kunnen 

opgeven. In ideologietermen luidt het „overleven van de sterkste‟-principe immers: „het 

overleven van diegene die zich het meest waardig toont om in de voetsporen van de Vader te 

treden‟. Bijgevolg, diegene die daartoe de meeste opofferingen maakt.  

 

Persoonlijk prestige 
 

Het gaat hier duidelijk om patrilineaire overerving in plaats van matrilineaire, die Freud 

associeert met het begin van de menselijke cultuur. En daar horen nu eenmaal vrouwtjes bij, 

geen Vrouwtje, heeft Gareth (Darwin) goed begrepen, want dat Ene Vrouwtje is immers 

capabel om je hele geschiedenis te veranderen (“‟De hele geschiedenis draait altijd wel om 

een meisje,‟ zei Pap.” (2006: 141)). Bovendien geniet Gareth ook meer persoonlijk prestige 

dan Servo, het tweede soort van prestige dat Le Bon onderscheidt; “het persoonlijke prestige 

kleeft aan een klein aantal personen, die daardoor leiders worden, en zorgt ervoor dat alles en 

iedereen [hen] als onder invloed van een magnetische toverkracht gehoorzaamt.” (Graftdijk 

1987: 25 [1927c]) 

Zoals we al weten, ontbreekt het hem alleszins al zeker niet aan de looks en aan het charisma: 

 
Ik [Blue] moet er ook bij vertellen dat [...] hij het soort uiterlijk had dat pas op middelbare 

leeftijd echt knap begint te worden. [...] In de loop der jaren echter – voornamelijk door de 

brandend hete Afrikaanse zon – was Pap aardig verruwd tot iemand met een verweerd 

enigszins gehavend uiterlijk. [...] Daardoor was hij het doel, het baken, het lichtpeertje van 

veel vrouwen verspreid over het hele land, vooral in de categorie van boven de vijfendertig. 

(2006: 33) 

 

 

 

                                                 

 
26

 De andere factoren komen later aan bod, voor zover die hier nog niet duidelijk zouden zijn. 
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En wees er maar zeker van dat Gareth zich hier maar al te goed van bewust is: 

 
De X-factor. Charisma. Hij had dat. Net als Zapata. Guevara. Wie nog meer? Lucifer. Je hebt 

het met je geboorte meegekregen. Dat bepaalde je ne sais quoi, en de geschiedenis leert ons 

dat je met betrekkelijk weinig moeite een groep gewone mensen zover krijgt dat ze de wapens 

oppakken en voor jouw zaak gaan strijden, wat voor zaak dat ook is; de aard van die zaak doet 

er eigenlijk heel weinig toe. Als je ze iets toewerpt waar ze in geloven, zullen ze moorden 

begaan, hun leven geven, jou Jezus noemen. Lach maar, tot op de dag van vandaag ontvangt 

Charles Manson meer fanmail dan welke andere gevangene in een Amerikaanse penitentiaire 

inrichting dan ook, zo‟n zestigduizend brieven per jaar. Zijn cd, Lie, verkoopt nog steeds goed 

bij Amazon.com. Wat zegt dat ons? Of beter gezegd: wat zegt dat over ons? (2006: 242)) 

 

Pessls woorden over dit personage zeggen bovendien genoeg: 

 
My intention as a writer was to make him – all of the characters – as fully realized and real as I 

could, to see them as people, with as many strengths and weaknesses as the rest of us. Gareth 

is magnetic, which has to do with his confidence and wit, but also the brazen way he voices 

his opinions. When it comes to what he believes – what he loves, hates – he doesn‟t hold back, 

and this can be deeply attractive to other people, particularly in today‟s world, where many are 

afraid to stand up, express themselves, go against the grain, be unpopular. History is full of 

men who can manipulate a crowd, inspire them to do jaw-dropping things, not by force, but 

simply by speaking. It‟s a fascinating and unsettling phenomenon. (Tisdel 2006c) 

 

Daarenboven staat Servo (wiens compositietekening erg overtuigend is, aangezien Blue hem 

onmiddellijk herkent) helemaal bovenaan gerankeerd op de lijst van de FBI, nu zij via Ada 

Harvey, die haar vaders aantekeningen doornam na zijn dood, op de hoogte zijn van diens 

locatie én veel belangrijker, van het feit dat hij nog steeds leeft. Híj, de stichter en enig (ook 

van gezicht! – een niet onbelangrijk detail) bekende lid van de Nachtwakers, die alleen 

daarom al aanspraak zou mogen maken op de troon. 

 

Dit getouwtrek tussen beide broe(de)rs illustreert nog eens te meer de biologische 

„mannelijkheid‟ waarvan boven sprake
27

. De eerder aangehaalde Jan H. De Roder (een man – 

ik kan het maar niet genoeg herhalen) geeft deze venten echter lik op stuk: 

 
In zijn essay „The Trouble with Psychological Darwinism‟ (London Review of Books, 15 

januari 1998) schreef Jerry Fodor al dat verklaringen van het type waarin een vorm van 

menselijk gedrag gemotiveerd wordt door een evolutionair belang, zoals zelfhandhaving, 

overleving of voortplantingssucces, niet meer is dan een drogreden, in dit geval begging the 

question. Zo‟n evolutionair belang zou iemands gedrag maar al te aannemelijk maken (wat de 

aantrekkelijkheid van dergelijke redeneringen verklaart), als dat belang inderdaad het motief 
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 Hetzelfde verschijnsel deed zich overigens ook voor bij de zeven psychoanalytici die Freud aanstelde om over 

zijn wetenschapsgebied te waken. 
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zou zijn. En dat is nou net wat bewezen zou moeten worden. Hoe dan ook, of ze [mannen] 

zich nu bewust zijn of niet van de drogreden, even relevant is de constatering dat op basis van 

culturele argumenten kan worden verklaard dat mannen zich enthousiast storten op de seksuele 

selectie als verklaringsmodel van menselijk gedrag, terwijl ze nu juist elke culturele factor 

proberen uit te schakelen door te streven naar vaste biologische grond onder de voeten. [...] 

Het verhaal van de macho-primatoloog is het verhaal van de evolutie van mannen, en voor dat 

verhaal vormen vrouwen een lastig probleem. (De Roder 2002: 7) 

 
 

In die zin kan Blues „aanval‟ op haar vader gelezen worden als een feministische 

wraakneming op deze door Darwin geïnspireerde mythe. Moeder Natuur slaat terug; te 

beginnen met haar Meikevers. Gareth, als grote kanshebber op het leiderschap van de 

Nachtwakers en gouden prooi voor ontelbare Meikevers, is immers nog steeds niet van zijn 

voetstuk geduwd en deelt nog altijd de lakens (uit) – zoals zal blijken.  

 

DE MACHO AAN HET WERK 

 

Zoals ik al zei, schuift hij de confrontatie met zichzelf inzake zijn aandeel in Natasha‟s dood 

af op Hannah, in zijn ogen dan ook de enige persoon die hem (en zijn dochter!) nog 

tegenhoudt in de strijd om de heerschappij. Het is zíj die hem brutaal van Natasha heeft 

weggerukt met haar vrouwelijke versiertrukendoos en zíj die nu ook dreigt zijn dochter in te 

palmen. Bovendien is Hannah nu ook een verdachte in de zaak Smoke Harvey en dus een 

risico voor de vrijheidsbeweging. Hannahs moord interpreteer ik dan ook als door hem 

gepland, aangezien hij hiermee twee vliegen in één „knak‟ (cf. Hannahs ophanging) slaat. 

Maar zoals zijn imitatie van Marlon Brando als Vito Corleone al voorspelt, moet hij eerst haar 

volledige vertrouwen winnen: 

 
„Barzini zal het eerst iets tegen jou ondernemen. Hij regelt een ontmoeting met iemand die jij 

volkomen vertrouwt, waardoor je je veilig waant. Bij die ontmoeting word je vermoord... Zo 

gaan die dingen nu eenmaal. Mijn hele leven ben ik al op mijn hoede.‟ [...] „Wie er ook naar 

die door Barzini geregelde ontmoeting gaat: hij is de verrader. Onthoud dat goed.‟ (2006: 38) 

 

Barzini dient hier te worden gelijkgesteld met Gareth. De verrader is Andreo Verduga, zoals 

het boek al suggereert. Laat ik het einde van Hannahs Levensverhaal, het vinden van Gareths 

Brighella-kostuum, dat ook aanwezig was op Hannahs gekostumeerde feest – we weten 

immers niet wie het droeg –, maar eens opnieuw citeren: 

  
Zonder na te denken pakte ik de mantel, schudde hem uit en drukte mijn gezicht erin, een 
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beetje gênant en onnozel, maar ik rook meteen een vaag bekende geur, de geur van Howard, 

de Wal-Mart en Hannahs slaapkamer: die vertrouwde zurige Tahiti-sappen, een geur die een 

kamer binnenviel en urenlang bleef hangen. Maar het was een gezicht tussen duizenden andere 

gezichten. Je zag een kaak, ogen of zo‟n fascinerende kin die eruitzag als een kluwen wol 

waarbij een losse draad strak door het holle midden was getrokken. Je wilde het ontzettend 

graag terugvinden maar dat lukte niet, hoe hard je je ook een weg tussen de ellebogen, 

handtassen en hoge hakken door baande. Op het moment dat ik het luchtje herkende en de 

naam door mijn hoofd panterde, was die weer spoorloos verdwenen, voorgoed. (2006: 527; 

mijn cursivering) 

 

Goed, Verduga mag dus als lid van de Nachtwakers bestempeld worden. Het zal dan geen 

verrassing zijn dat, in de tijd dat Verduga bij de Van Meers als tuinman in dienst was, hij 

meer rondlummelde dan iets anders. Volgens mij vormde zijn advertentie in de krant reden 

genoeg voor Gareth om hem te rekruteren om de vuile en iets meer risicovolle zaakjes van de 

Nachtwakers op te knappen: “‟Tuinwerk,‟ stond er. „Wat en waar dan ook: ik doe het.‟” 

(2006: 41) Overduidelijk gaat het hier om iemand die geld nodig heeft, die misschien wel het 

liefst in het zwart wil werken, een illegale vreemdeling misschien? Denk maar aan het 

Verduga-incident waarna de tuinier plots spoorloos uit het ziekenhuis verdween. De geruchten 

gingen toen al die kant op: 

 

„Hij is vanmorgen rond vijf uur verdwenen uit zijn kamer,‟ vertelde zuster Joanna Kid (zie 

Reuzenskink, Encyclopedie der levende wezens, 4
e
 dr.). „Ik heb zijn verzekering gecontroleerd. 

Zijn pasje was nep. De artsen denken dat hij daarom met de noorderzon is vertrokken, maar 

het probleem is‟ – zuster Kidd boog zich voorover, stak haar ronde, roze kin naar voren en 

sprak waarschijnlijk op dezelfde nadrukkelijke fluistertoon als wanneer ze meneer Kidd 

vertelde dat hij wakker moest blijven tijdens de kerkdienst – „hij sprak geen woord Engels, dus 

dr. Feeds kon niet vragen hoe hij die schotwond heeft opgelopen. De politie weet het ook niet. 

Wat ik denk, en dat is maar een ideetje, hoor, maar ik vroeg me af of hij niet een van die 

illegale vreemdelingen was die naar dit land komen voor een vaste baan met een goede 

arbeidsongeschiktheidsregeling en eindeloos veel ziektedagen. Je ziet ze hier wel vaker. 

(2006: 47)  

 

Het collectieve doofpotmom van de illegale vreemdeling, waarvan in de samenvatting sprake, 

is in die zin dus niet echt gelogen. Wel zijn de Nachtwakers natuurlijk oorzaak van de tweede 

reden waarom Verduga voor de politie vlucht. 

Waarom nu al deze informatie omtrent deze figurant? Omdat ergens in dat onopvallende 

rondlummelen net de speld in de hooiberg blijkt te liggen waarnaar we op zoek zijn. Lees 

maar: 

 
Elke maandag en donderdag om vier uur legde ik mijn opstel Frans of mijn algebra opzij en 

bespioneerde ik hem terwijl hij aan het werk was, hoewel hij het grootste deel van de tijd niet 
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zozeer werkte als wel lummelde, ontspande, lanterfantte, rondhing, ontspannen een sigaretje 

rookte op een plekje in de zon. Hij gooide de peuk altijd weg op een geheime plek, achter een 

bromelia of in een dicht bosje bamboe zonder dat hij keek of hij wel uit was. (2006: 41)  

 

Verduga is dus diegene die op Sugartop Summit, slechts enkele kilometers verwijderd van de 

plaats van het misdrijf, zijn sigarettenpeuk weggooide, net zoals hij in de tuin van de Van 

Meers deed in Howard, Louisiana. Hij is dus verantwoordelijk geweest voor Hannahs dood. 

Aangezien hij lid was van de Nachtwakers, moet Hannah hem wel gekend hebben en af te 

leiden uit bovenstaand Brighella-citaat, goed genoeg om op Hannahs slaapkamer verzeild te 

raken. Met andere woorden: Hannah vertrouwde hem.  

Restte Gareth enkel nog zelf haar vertrouwen te winnen om haar tot zijn zogezegde Grote 

Verdwijningsplan te overhalen, al vulde zij, eens hém in vertrouwen genomen, waarschijnlijk 

wel zelf de details ervan in (cf. de Onvindbaren).  

 

III.3.1.3. Something old, something new, something borrowed and something blue 

MOEDER NATUUR SLAAT TERUG 

 

Het is op dit moment dat de Meikevers veranderen in Vlinders, die prachtige schepsels van 

Moeder Natuur, met de Leptotes Cassius Blue op kop; Blue, die in de Smoky Mountains haar 

eigen stem ontdekt: 

 
De aanblik maakte me triest, maar ik denk dat iedereen die geconfronteerd wordt met de 

weidsheid van de aarde, het licht en de nevel, het adembenemende en het oneindige, zich triest 

voelt – „de eeuwige melancholie van de mens‟ noemde Pap het. [...] Je kreeg het idee dat het 

leven net zo onbeduidend was als een dennennaald. „Klootzakken!‟ riep Hannah. Het geluid 

echode niet, zoals in een Looney Tune, maar werd meteen geabsorbeerd, zoals een 

vingerhoedje dat je in zee gooit. [...] „Klootzakken!‟ riep Hannah nohmaals, met schorre stem. 

Ze wendde zich naar ons. „Jullie moeten allemaal iets zeggen.‟ Ze haalde nog een keer diep 

adem, boog haar hoofd achterover en deed haar ogen dicht als iemand die van plan is om te 

gaan zonnebaden in een ligstoel. Haar oogleden en lippen trilden. „Laat mij geen beletsels 

opwerpen voor het huwelijk tussen oprechte geesten!‟ riep ze. [...] „Er is niets lachwekkends 

aan,‟ zei hannah met een ernstig gezicht. „Zet er wat kracht achter. Doe alsof je een fagot bent. 

En zeg dan iets. Iets wat uit je hart komt.‟ [...] Ik [Blue] weet niet waarom ik niets had 

geroepen. Ik voelde me als iemand die niet kon loskomen van zijn gestotter. Ik geloof dat ik 

iemand probeerde te bedenken met een fatsoenlijke achternaam, iemand die dit voorrecht om 

de wind in geslingerd te worden verdiende. [...] „Laat je niet verleiden om slogans van 

Amerikaanse advertenties te gebruiken om je gevoelens te uiten,‟ zei Hannah. „Gebruik je 

eigen woorden. Wat je te zeggen hebt, wat je in je hart voelt, is altijd goed.‟ [...] „Blue, je moet 

niet zo lang nadenken,‟ zei Hannah. [...] „Roep het eerste wat in je opkomt.‟ „Blue van Meer!‟ 

flapte ik eruit. (2006: 343; mijn cursivering) 



 

 

128 

De naakte waarheid 
 

Wanneer zij van Larson, het „joch van het BP-station‟, te horen krijgt dat haar vader een 

relatie zou hebben met Hannah Schneider, is het hek echter helemaal van de dam. De eerste 

genadeslag, die Gareth überhaupt aanzette tot het om de tuin (ver)leiden van de 

Doodshoofdvlinder zelve, bleek dus niet voldoende om de meester(harte)dief te bekeren. Hij 

blijft dezelfde leugenaar en bedrieger in Blues ogen. Maar, een echte verrassing is het niet, 

moet ze achteraf toegeven:  

 
Als een man zich zo nadrukkelijk neerbuigend als Pap over een vrouw uitliet („gewoontjes‟, 

„zonderling en nukkig‟, „sentimenteel‟, had hij haar genoemd), stond er achter het gordijn van 

die hevige afkeer bijna altijd een gloednieuwe Minnares geparkeerd, groot, glanzend en 

onpraktisch (voorbestemd om binnen een jaar te worden afgedankt). Het was een oeroud 

trucje, eentje waar ik nooit in had mogen tuinen na het lezen van alles van Shakespeare van 

Cary Grant, De onwillige minnaar (Murdy, 1999). (2006: 524) 

 

Hoewel Blue er hem ziedend van woede mee confronteert, heeft Gareth zijn eigen versie al 

klaar: Hannah zocht toenadering tot hem om te praten over Blue na diens mislukte Cupido-

poging (Blue probeerde Hannah, die ze erg mocht, en haar vader aanvankelijk te koppelen, 

omdat ze dacht dat dat Hannahs oorspronkelijke drijfveer was om zich zo te interesseren voor 

haar); ze maakte zich zorgen. Gareth die merkte dat Blue afstand van hem nam, was bezorgd 

en zegde toe tot een afspraak in Hyacinth Terrace. Daar stelde Hannah hem voor een 

kinderpsycholoog te raadplegen om Blue over Natasha‟s dood heen te helpen, wat uiteraard 

niet in goede aarde viel, maar omdat Gareth zich geen raad wist hoe zijn dochter zonder 

moeder op te voeden, is hij nog twee keer met haar uit eten gegaan.  

 

‟Maar op het laatst kwam ik tot de conclusie dat niet jij hulp nodig had, maar zíj. En snel ook.‟ 

[…] „Daarna belde ze me een paar keer op op mijn werk. Ik vertelde dat jij en ik wat dingen 

hadden uitgepraat en dat het prima ging. Daarna heb ik niet meer van haar gehoord. Tot ze 

zelfmoord pleegde. Tragisch, maar ik was niet echt verbaasd.‟ (2006: 493) 

 

De Barbaresco Orientals (waaruit Eva Brewster opmaakte dat Gareth een nieuwe Meikever op 

het oog had) waren uiteindelijk voor Hannah bestemd geweest. Uit medelijden, aldus Gareth, 

omdat hij zo hard tegen Hannah was geweest toen hij haar verteld had hoe hij over haar dacht: 

“dat ze zo‟n wanhopig geval was dat vergezochte theorieën over anderen bij elkaar 

fantaseerde, en ongetwijfeld ook over zichzelf – als tijdverdrijf omdat [haar] eigen leven zo 

saai is.” (2006: 493) Het was ook híj geweest die Hannah had opgebeld toen Blue van huis 

was weggelopen naar Hannah, wanneer Gareth weer met verhuizen dreigde en níet Jade, zoals 
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Hannah zei, toen ze terugkeerde van de telefoon om Blue verder op te vangen. 

 
“‟Waarom denk je dat ik haar belde?‟, riep Pap. „Die halvegare was mijn enige houvast! Van 

al die andere vage types waarmee je bevriend was wist ik geen naam of telefoonnummer. Toen 

ze vertelde dat je net bij haar op de stoep stond wilde ik je meteen komen halen, maar zij 

kwam weer met zo‟n halfzacht psychoanalytisch plan, en aangezien ik, zoals we vanavond 

uitgebreid hebben vastgesteld, nogal een kluns ben als het om mijn dochter gaat, ging ik 

akkoord.‟ […] „Ik denk dat ik me schaamde.‟ […] „En je was druk bezig met je aanvraag voor 

Harvard. Ik wilde je niet van streek maken.‟ (2006: 494) 

 

Eenmaal bevrijd, laat Blue zich echter niet meer weerhouden. Net zoals zij naar Hannahs 

(moeder)armen liep wanneer Gareth het grote V-woord (Verhuizen) aanhaalde, keert zij 

opnieuw naar haar (theorie omtrent diens mysterieuze dood) terug om haar vader uiteindelijk 

de finale slag toe te dienen:  

 
Ik wilde nog een keer naar het huis van Hannah. Niet morgen, niet in het harde daglicht waarin 

alles doodsloeg, belachelijk werd, maar nu, nu de waarheid nog niet was weggekropen. Ik was 

nog niet klaar. Ik kon nog niemand vertellen over mijn theorie. Ik moest meer hebben, tastbare 

bewijzen, feiten, papieren, brieven. (2006: 484; mijn cursivering) 

 

 

Blues revolutie 
 

Allemaal argumenten dus om haar vaders door narcisme aangetaste en daardoor niet 

grensverleggende theorie te (levens)ontkrachten, hem het leiderschap te ontnemen en tegen 

zichzelf te beschermen. Voor hij die leeft en zweert bij de scripta manent-idee, een ware 

moord, het exacte equivalent van wat haar vader haar wou aandoen door opnieuw te verhuizen 

– naast het bedrog, het gebrek en de overvloed aan „mannelijkheid‟, dé grote aanleiding voor 

Blues coup. Ik wil de lezer deze belangrijke passage dan ook niet onthouden, niet alleen 

omdat ze het langzaam escaleren van Blues onafhankelijkheid laat zien, maar eveneens omdat 

ze de vele zaken die reeds aan bod gekomen zijn enigzins samenvat en we het Bildungsproces  

hier dus het volledigst te zien krijgen: 

 
„Je hebt die studiegroep verzonnen,‟ zei hij. „De door jou ontwikkelde flagrante bravoure 

waarmee je liegt, staat eerlijk gezegd in schril contrast tot de leugen zelf. Lieverd, Ulysses is 

een ongeloofwaardige keuze voor een studiegroep op een middelbare school, hoe hoog het 

niveau van die school ook is. Je had beter Dickens kunnen nemen.‟ Hij haalde zijn schouders 

op. „Austen misschien. Omdat je toch niets zegt, ga ik maar verder. Thuiskomen op de 

onmogelijkste tijden. Door de stad dolen als een kale zwerfhond. De drinkgelagen waar ik 

weliswaar geen bewijzen van heb maar die ik moeiteloos kan opmaken uit de talloze verhalen 

over Amerika‟s onhandelbare jongeren waar radio en tv bol van staan, en uit die 

onaantrekkelijke wallen onder je ogen. Ik heb er weinig van gezegd wanneer je als een 
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schuimtaart weer eens de deur uit stormde in wat het vrije Westen unaniem een papieren 

zakdoekje zou noemen, omdat ik er – ten onrechte, blijkt – van uitging dat je gezien je goede 

opleiding uiteindelijk na afloop van dat hele ordinaire, oppervlakkige gedoe zou inzien dat die 

zogenaamde vrienden van je, die halve baby‟s met wie je rondhangt, pure tijdverspilling zijn, 

en dat hun ideeën over de wereld en zichzelf onbenullig zijn. Daarentegen lijk je nu te lijden 

aan een ernstige vorm van blindheid. En gebrek aan mensenkennis? Voor je eigen bestwil 

moet ik nu ingrijpen.‟ [...] „Ik heb voor het volgende semester een betrekking aanvaard op de 

Universiteit van Wyoming, in het plaatsje Fort Peck. Zo‟n salaris heb ik in geen haren gezien. 

Volgende week, na je laatste toetsen, regelen we de verhuizing. Bel maandag het 

Aanmeldingsbureau van Harvard maar op en geef ze de adreswijziging door. „Wat?‟ „Je hebt 

me wel gehoord.‟ „D-dat kun je niet maken.‟ Het kwam eruit als een schril, bibberend 

gejammer, moet ik tot mijn schande toegeven, maar ik probeerde echt om niet te huilen. „Dat 

bedoel ik nou. Als we dit gesprek drie of vier maanden geleden hadden gevoerd, zou je de 

gelegenheid te baat hebben genomen om Hamlet te citeren: “O, dat dit al te vaste vlees 

versmolt/ Vervloeide en tot dauw verging!” Nee, deze stad heeft op jou dezelfde invloed als de 

televisie op Amerikanen. Hij heeft je veranderd in een schaaltje zuurkool.‟ „Ik ga niet.‟ 

Peinzend draaide hij de dop op zijn vulpen. „Lieve schat, ik begrijp volledig dat er nu een 

melodrama gaat losbarsten. Nadat je verteld hebt dat je van huis gaat weglopen en in een 

hamburgertent gaat wonen, ga je naar je kamer, snik je in je kussen dat de liefde niet eerlijk is, 

gooi je met dingen – sokken, stel ik voor, dit is een huurhuis -, morgen weiger je om met me te 

praten, over een week geef je antwoorden bestaande uit één woord en tegenover je Peter Pan-

kornuitjes omschrijf je mij als een lid van de Russische maffia, iemand die er alleen maar op 

uit is om voor jou elke kans op geluk om zeep te helpen. Dat gedragspatroon zal zich 

voortzetten tot we weggaan uit deze stad en na drie dagen in Fort Peck praat je weer tegen me, 

zij het dan vergezeld van rare blikken en grimassen. En over een jaar zul je me dankbaar zijn. 

Dan zeg je dat dat het beste was wat ik ooit voor je heb gedaan. Ik dacht dat wanneer ik je De 

kronieken van de tijd liet lezen, we deze sores zouden kunnen vermijden. Scio me nihil scire.‟ 

(2006: 252; mijn onderlijning) 

 

Inderdaad Gareth, Scio me nihil scire
28

. Zo kon je ook niet weten dat je bloedeigen dochter 

een einde zou maken aan je Amerikaanse droom en dit door middel van een moderne 

(Amerikaanse?) moord: de „monddood‟. Hoewel een figuurlijke vadermoord, het einde van de 

symbiotische illusie zo je wil, slaat (dit op de ruzie) volgend citaat als het ware opnieuw de 

brug die Freud eerder tussen de vadermoord en het Oedipuscomplex sloeg: 

 

Ik kon hem wel vermoorden. Ik kon wel een hete kachelpook in zijn al te vaste vlees prikken 

(of elk ander stevig en scherp ding), zodat zijn verbeten gezicht van angst doortrokken zou 

worden en uit zijn mond niet die volmaakte pianosonate van woorden kwam, maar een 

gesmoord Ahhhhhh! aan zijn ziel ontsnapte, het soort gesnik dat je hoort opstijgen uit vochtige 

kronieken over middeleeuwse martelingen en uit het Oude Testament. Hete tranen waren aan 

hun exodus begonnen, langzaam en dom gleden ze naar beneden. (2006: 254) 

De volgende momenten beleefde ik in een afstandelijke waas. Ik voelde dezelfde sensatie die 

veroordeelde moordenaars in gevangenis-oranje tot in detail beschreven wanneer ze door een 

gretige verslaggever met goedkope, bronskleurige make-up werd gevraagd hoe hij/zij als 

                                                 

 
28

 "Het enige wat ik weet, is dat ik niets weet" - een verhelderende gedachte van Socrates (Gareths bijnaam), die 

de Romeinen met hun opmerkelijke zin voor synthese in de beroemde zin Scio me nihil scire vertaald hebben. 
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ogenschijnlijk normaal mens ertoe gekomen was om een onschuldig iemand zo bruut van het 

leven te beroven. (2006: 254) 

 

 

Het gevecht 
 

Om haar vader te bevechten, gebruikt ze dan ook de wapens waarmee ze hem het diepst van al 

raakt: de boeken waarop zijn door het „id‟ aangetaste („super‟-)‟ego‟ teert. De (in haar 

gepompte) boekenwijsheid keert zich nu tegen hem, zowel letterlijk als figuurlijk: 

 
„Ik walg van je!‟ [...] „Ik ben niet belachelijk! Jij bent belachelijk!‟ Ik draaide me om, graaide 

een willekeurig boek uit de boekenkast achter me en gooide het in zijn richting, hard. Hij 

weerde het af met zijn arm. Het was Portret van de kunstenaar als jongeman (Joyce, 1916) en 

het viel opengeslagen aan zijn voeten op de grond. Ik pakte meteen een ander boek, 

Inaugurele toespraken van de presidenten van de Verenigde Staten (uitgave Bicentennial, 

1989). [...] „Je bent een leugenaar! Een monster!‟ schreeuwde ik al gooiend. „Ik walg van je!‟ 

Hij wist ook dat boek af te weren. [...] Ik gooide Twee steden (Dickens, 1859) naar zijn hoofd. 

Hij ontweek het, dus graaide ik meer boeken bij elkaar, zoveel als ik kon vasthouden, als een 

dolgedraaide, uitgehongerde vrouw die in een cafetaria zoveel mogelijk eten bij elkaar 

probeert te graaien. The Strenuous Life (Roosevelt, 1900), Grasbladen (Whitman, 1891), 

Neerslag uit het paradijs (Fitzgerald, 1920), een buitengewoon zware, groene, gebonden 

uitgave – A Description of Elizabethan England (Harrison, 1577), geloof ik. Een spervuur van 

boeken vloog in zijn richting. Hij wist de meeste te ontwijken, alleen Elizabethan England 

raakte zijn rechterknie. „Je bent een gestoorde leugenaar! Een onmens!‟ Ik gooide Lolita 

(Nabokov, 1955). „Ik hoop dat je een langzame en pijnlijke dood sterft.‟ [...] Ik slingerde De 

kern van de zaak (Greene, 1948) in de richting van zijn buik, en Common Sense (Paine, 1776) 

naar zijn gezicht. [...] Ik gooide Four Texts on Socrates (West, 1998). Ik pakte Het paradijs 

verloren (Milton, 1667). „Dat is een zeldzame uitgave,‟ zei Pap. „Dan hoop ik dat deze je dood 

wordt!‟ Pap zuchtte en beschermde zijn gezicht. Hij ving het boek met zijn handen, sloeg het 

dicht en legde het netjes op het bijzettafeltje. Onmiddellijk gaf ik Rip van Winkle & the 

Legend of Sleepy Hollow (Irving, 1819) een slinger en trof hem in zijn zij. [...] Vertoog over de 

ongelijkheid (Rousseau, 1754) raakte zijn linkerschouder. [...] Een Ulysses (Joyce, 1922) in 

groot font, achterwaarts gegooid na The King James Bible als afleidingsmanoeuvre, was te 

snel voor zijn duik opzij en raakte hem tegen de zijkant van zijn gezicht, dicht bij zijn 

linkeroog. Hij voelde waar de rug van het boek hem had geraakt en bekeek zijn hand. „Ben je 

er klaar mee je vader te bestoken met de westerse literaire geschiedenis?‟ „Waarom heb je 

gelogen?‟ Mijn stem was schor. „Waarom moet je elke keer weer tegen me liegen?‟ „Ga 

zitten.‟ Hij bewoog in mijn richting maar ik zette me schrap door een gehavende How the 

Other Half Lives (Riis, 1890) naar zijn hoofd te gooien. „Als je wat rustiger wordt, bespaar je 

jezelf de ellende van een hysterische aanval.‟ Hij pakte het boek uit mijn hand. Het zachte 

plekje onder zijn oog – ik weet niet hoe het heet – bloedde. Ik zag een kraaltje bloed 

glinsteren. (2006: 490; mijn onderlijning) 

 

 

Met een ongeziene vastberadenheid overvalt ze haar vader hierna met haar hele betoog over 

Hannahs dood en de Nachtwakers en walst ze hem plat. Zichtbaar breekt bij Gareth 

aanvankelijk het angstzweet uit, maar hij herpakt zich en tracht Blue te wijzen op de leemtes 
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en zwakke punten in haar betoog. Vooral door het stellen van één bepaalde vraag waar Blue 

nog steeds geen sluitend antwoord op kon geven: “‟Maar wie heeft die arme juffrouw 

Schneider vermoord?‟” (2006: 496) Haar beste gissing is dat iemand van Nächtlich het had 

gedaan, omdat Hannah door het vermoorden van agent Sullins als een risicofactor diende te 

worden beschouwd. Bovendien, redeneert ze, had Ada ook de FBI op de zaak gezet, waardoor 

niet alleen Hannah, maar bijgevolg ook Gracey en de hele groepering gevaar liepen; wij weten 

onderhand wel beter. 

 

Gareths bluf 
 

Ondanks zijn schijnbaar (ont)nuchtere(nde) kijk op de hele zaak, vertrouwt hij zijn dochter 

toch toe dat hij haar gelooft. Verschillende betekenissen kunnen hieraan worden 

toegeschreven, indien we geen rekening houden met wat wij reeds weten na het boek volledig 

onder handen te hebben genomen: A. om Blue gerust te stellen dat ze niet gek is; B. om Blue 

een goed gevoel over zichzelf te geven (het echte verhaal zal toch nooit opduiken, dus haar 

niet te geloven zou veel meer kwaad doen dan goed, zeker gezien de traumatiserende 

omstandigheden); C. hij gelooft haar omdat het waar ís.  

Zijn voorstel om haar uitgedokterd materiaal te publiceren in een (dag)boek neigt naar 

antwoord B: 

 
„Hoe ga je je bevindingen wereldkundig maken? Schrijven we samen een boek met als titel 

Notenmix: samenzweringen en anti-Amerikaanse dissidenten in ons midden of 

Calamiteitenleer voor gevorderden? Het moet wel pakkend zijn. Of schrijf je een bestseller 

waarin alle namen zijn veranderd, met het spreekwoordelijke “gebaseerd op een waargebeurd 

verhaal” op de eerste bladzij, zodat het beter verkoopt? Dan doet straks het hele land het in 

zijn broek vanwege al die gestoorde activisten die als leraar op school werken en de geest van 

hun brave kindjes vergiftigen.‟ „Ik weet het niet.‟ „Ik heb een idee. Je schrijft het gewoon in je 

dagboek, een leuke anekdote voor je kleinkinderen als ze na je dood je bezittingen doorspitten, 

netjes opgeborgen in een antieke scheepskist. Ik zie ze al rond de eettafel zitten, op ongelovige 

toon mompelend: “Niet te geloven dat oma dat allemaal op de prille leeftijd van zestien jaar 

heeft uitgedacht.” En via dat dagboek, dat op een veiling van Christie‟s voor maar liefst een 

half miljoen dollar zal worden verkocht, zal een verhaal over doodsangst in een klein plaatsje 

van mond tot mond gaan tot het een magische realiteit heeft gekregen. (2006: 498) 

 

Blues literaire genadeslag 
 

Maar zijn veelbetekenende terughoudendheid wanneer Blue aanstalten maakt om naar de 

politie te trekken en daarbij de koppigheid van een Van Meer vertoont, wijzen alleen maar 

naar antwoord C (en Blue zou dit eigenlijk al moeten doorzien): 
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„We moeten naar de politie,‟ zei ik. Hij grinnikte. „Je maakt een geintje.‟ „Nee. We moeten 

naar de politie. Meteen.‟ „Waarom?‟ „Dat moet gewoon.‟ „Je denkt niet na. „Dat doe ik wel.‟ 

Hij schudde zijn hoofd. „Denk eens goed na. Stel dat er een kern van waarheid in zit. Je moet 

bewijzen hebben. Getuigenverklaringen van voormalige leden, manifesten, 

rekruteringsprocedures – die allemaal lastig te krijgen zullen zijn als je theorie over niet op te 

sporen moordtechnieken juist [is]. Wat belangrijker is: er is een inherent risico aan verbonden 

wanneer iemand met een beschuldigende vinger naar voren treedt. Heb je daar al over 

nagedacht? Het is reuzespannend om een theorie te bedenken, maar als er een kern van 

waarheid in zit, is het niet langer een spelletje Rad van Fortuin. Ik wil niet hebben dat je de 

aandacht op jezelf vestigt, vooropgesteld dat er iets van waar is, iets wat we vermoedelijk 

nooit zeker zullen weten. Naar de politie gaan is een dappere daad van dwazen, stommelingen 

– maar wat bereik je ermee? Dat de sheriff een leuk verhaal heeft bij de donuts?‟ „Nee,‟ zei ik. 

„Dat er levens kunnen worden gered.‟ „Wat roerend. Wiens leven wil je redden?‟ „Je kunt niet 

zomaar mensen vermoorden omdat het je niet aanstaat wat ze doen. Dan veranderen we in 

beesten. Zelfs als het ons nooit zal lukken, moeten we blijven zoeken naar...‟ Mijn stem stierf 

weg, want ik wist niet zo goed waar we naar moesten zoeken. „Gerechtigheid,‟ zei ik zwakjes. 

Pap lachte alleen maar. „“Gerechtigheid is een hoer die zich niet laat tillen en zelfs de armen 

hun schaamte laat afkopen.” Karl Kraus. Oostenrijks schrijver.‟ „“Al het goede is in één woord 

uit te drukken,”‟ zei ik? „“Vrijheid, gerechtigheid, eer, plicht, genade. En hoop.” Churchill.‟ 

„“Wanneer gij streeft naar gerechtigheid, zult gij meer gerechtigheid krijgen dan u verlangt.” 

De koopman van Venetië. „“Gerechtigheid hanteert een grillig zwaard/ schenkt genade aan de 

enkele uitverkorene/ maar als de mens niet voor haar strijdt/ zal chaos uiteindelijk zijn deel 

zijn.‟” Pap deed zijn mond open om iets te zeggen, maar hij zweeg met een frons. „Mackay?‟ 

„Gareth van Meer. “De revolutie verraden.” Tijdschrift voor Buitenlandse Zaken. Jaargang zes, 

aflevering negentien. Pap glimlachte, hield zijn hoofd naar achteren en liet een luid „Ha!‟ 

horen. Ik was zijn „Ha!‟ even vergeten. Hij bewaarde het doorgaans voor besprekingen met 

een decaan, als een collega iets humoristisch of opmerkelijks zei en Pap lichtelijk van streek 

was omdat híj er niet op was gekomen, dus zei hij luid „Ha!‟, deels om zijn ongenoegen tot 

uiting te brengen en deels om de aandacht van de aanwezigen weer op hem te vestigen. Maar 

nu, in tegenstelling tot die besprekingen met een decaan [...], zat Pap hier met grote tranen in 

zijn ogen, tranen die uit zijn ogen dreigden te glijden als verlegen meisjes in zwemkleding die 

hun handdoek lieten vallen om dan langzaam en beschaamd naar het zwembad te lopen. 

(2006: 499; mijn onderlijning) 

 

Tijdens deze battle of quotes over het onderwerp „gerechtigheid‟, die beslissend is voor het al 

dan niet inroepen van de politie, wint Blue het van haar vader door hem in te maken met zijn 

eigen citaat, overduidelijk nog daterend van een vroegere, idealistische periode, toen hij nog 

ongeschonden was gebleven van jeugdige teleurstelling in zichzelf en in de wereld; toen hij 

nog veilig in de armen van de tedere Natasha kon wegdromen van dergelijke grote woorden 

als Vrijheid en Gerechtigheid, zonder de harde realiteit van de beproevende machtsgeilheid 

waarvoor hij bezweek op het moment dat hij ervoor koos zich met de zinnenprikkelende 

Hannah in te laten. Vanaf dat moment sloot hij zich als bloed-verwant aan bij de familie der 

Nachtwakers, waar hij, constateert hij nu plots, nooit dezelfde geborgenheid vond als bij 

Natasha. De grote tranen in zijn ogen spreken dan ook boekdelen, naast de wijze raad die hij 
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(uit eigen ondervinding) aan zijn dochter meegeeft én die zij ook opvolgt wanneer ze door 

Hannah moederziel alleen in de Great Smokies wordt achtergelaten: 

 
Na afloop van zijn Stoelendans: De Essentie bij Hachelijke Situaties-seminar op de 

Universiteit van Oklahoma in Flitch zei Pap dat ten tijde van crisis twee individuen in Helden 

veranderen, een handjevol in schurken en de rest in dwazen. „Probeer geen onnozele idioot te 

zijn, de categorie van de dwazen, waar iemand afglijdt tot het niveau van een aap, verlamd 

door de wens om te sterven, snel en pijnloos. Ze willen alleen maar als een buidelrat met hun 

pootjes in de lucht gaan liggen. Beslis. Ben je een kerel of een nachtdier? Heb je moed? 

Begrijp je de betekenis van “begeef je niet gedwee in de goede nacht”? als je een mens met 

inhoud bent, als je niet slechts vulling bent, piepschuim, vulling voor een kalkoen met 

Thanksgiving, tuinmulch – dan moet je vechten. Vechten. Vechten voor datgene waarin je 

gelooft.‟ (Bij dat op een na laatste „vechten‟ sloeg Pap met zijn vuist op het podium.) (2006: 

355) 

 

In die zin herhaalt hij Fromms benadering van de menselijke domheid, maar ook, en veel 

belangrijker, herstelt hij op deze manier de fout die hij jaren geleden maakte: door zijn dochter 

de levenservaring mee te geven die hij op zijn keerpuntmoment ontbrak, behoedt hij haar (en  

de mensheid) – al zij het onbewust –, voor de levensweg die hij insloeg.  

 

Pas op dit tranenmoment gaat hij de confrontatie met zijn vorige „ik‟ aan en wentelt hij zich 

wederom in de thuishaven van de tedere stroom: Blue die zopas haar diploma 

Calamiteitenleer
29

 behaalde, steekt nu met kop en schouders boven zijn Diepzeegeheim uit. 

Ze treedt dan ook uit de schaduw van haar vader die de spots eindelijk op haar laat schijnen:  

 
„Op mijn dochter,‟ zei Pap plechtig, en hij tikte zijn wijnglas tegen de rand van mijn colaglas. 

[...] „Moge je studies voortduren tot het eind van je leven,‟ zei hij. „Moge je pad verlicht zijn. 

Moge je vechten voor waarheid – jouw waarheid, niet die van een ander – en moge je vóór 

alles inzien dat jij het belangrijkste concept, de belangrijkste theorie en filosofie bent die ik 

ooit heb gekend.‟ [...] Ik dacht dat hij een Ierse heilwens aanhaalde, maar toen ik later in 

Voorbij het gesproken woord van Killing keek, kon ik hem niet vinden. Hij was van Pap. 

(2006: 335) 
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 “„Stockton is absoluut het meest theatrale plaatsje waar we ooit hebben gewoond. Alle ingrediënten voor een 

goed verhaal zijn aanwezig.‟ […] „Er zit seks in, zonde, en dat pijnlijkste ingrediënt van allemaal: jeugdige 

teleurstelling. Je bent klaar, liefje. Je hebt je ouwe pa niet meer nodig.‟” (2006: 494) 
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Gareth druipt af 
 

De cirkel is rond. Hij kan nu afscheid nemen, (de literaire dood) sterven als een krijger
30

 en de 

fakkel doorgeven: 

  
Hij ging staan, legde even een hand op mijn schouder en liep naar de deur. ‟Zo zij het, mijn 

kleine Gerechtigheidsonderzoekster.‟ […] „Schei uit met kniezen en kom hier,‟ riep Pap vanuit 

de keuken. „Je moet wat eten als je ten strijde wilt trekken tegen radicalen met hun hangbuiken 

en hun flubberarmen. Volgens mij zijn de jaren niet ongemerkt aan ze voorbijgegaan, dus zou 

je ze te snel af moeten kunnen zijn.‟ (2006: 500) 

 

Rest ons nog één vraag te beantwoorden: als Gareth vrede neemt met dit lang ontweken 

„tedere‟ kruispunt in zijn leven en met de aandacht die nu Blue ten deel valt, waarom neemt 

hij dit dan zo letterlijk op en verdwijnt hij helemaal van het papier? De hamvraag is: waarom 

laat hij zijn dochter in de steek? Blue snapt er dan ook geen jota van en belandt na haar eerste 

woede dan ook opnieuw in een depressie waarbij ze alle vocabulariumregisters opentrekt om 

deze de lezer te doen gevoelen: 

 
De schok van Paps verdwijning („schok‟ was te zacht uitgedrukt; het was verbijstering, een 

donderslag, ontsteltenis – verdondernis), het feit dat hij me zonder blikken of blozen had 

belazerd, vernacheld, geflest (ook weer niet sterk genoeg -  verflesnacheld), mij, mij, míj, 

zijn dochter, iemand die, om dr. Luke Ordinote te citeren, „onwaarschijnlijk sterk en 

scherpzinnig‟ was, iemand volgens wie volgens Hannah Schneider „niets ontging‟, was zo 

onwaarschijnlijk, zo pijnlijk, zo onmogelijk (onpijnlijk) dat ik nu inzag dat Pap een 

waanzinnige was, een genie en een bedrieger, een zwendelaar, een gladjanus, de Grootste 

Mooiprater Aller Tijden. (2006: 514) 

 

Hoewel, helemáál in de steek gelaten is ze eigenlijk niet. Of toch niet echt. Wanneer Blue 

immers na zijn vertrek op zoek gaat naar het kleine detail dat ze over het hoofd zou hebben 

kunnen zien, dat kleine íets waaruit ze zou kunnen opmaken waar haar vader is heengegaan en 

waarom, ontdekt ze de met drieduizend strak opgerolde dollars volgepropte IK DENK AAN JE-

mok; een cadeau van Meikever Penelope Slate, dat zij en haar vader altijd gebruikten voor los 

kleingeld. Wanneer Blue echter naar de brievenbus loopt om de post te halen, vindt ze een 
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 Pap over de Dood: „Wanneer het je tijd is – en natuurlijk weet niemand wanneer hij wordt opgeroepen –, heeft 

het geen zin om te snotteren.‟ [...] „Je moet weggaan als een krijger, zelfs als de revolutie waar je je leven voor 

had gewaagd biologie of neurologie is, de oorsprong van de zon, insecten, het Rode Kruis, je moeder aardig 

vinden. Mag ik je helpen herinneren aan de manier waarop Che Guevara stierf?‟ [...], „De man die zonder een 

spoor van sarcasme woorden als “vrijheid” en “gerechtigheid” in de mond nam, die Guevara, die wist wat hem te 

wachten stond.‟ [...] „Ze zeggen dat hij niet bang was, lieverd, geen druppeltje zweet, geen enkele trilling in zijn 

stem. Hij zei: “Schiet dan, lafaard. Je hoeft alleen maar een mens te vermoorden.”‟ [...] „Moge jij en ik zo‟n 

zelfverzekerdheid nastreven.‟ (2006: 185) 
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dikke envelop geadresseerd aan mej. Blue Van Meer, “geschreven in statig handschrift, het 

handschrift waarbij je trompetgeschal hoort en een koets getrokken door paarden ziet. (2006: 

515)) “‟Je had hierom gevraagd. Ik hoop dat je er iets aan hebt,‟ had Ada Harvey geschreven, 

en daarna had ze met sierlijke letters haar naam onder de initialen gezet.” (2006: 515) Het 

vervolg kennen we: de grote ontmaskering van Pap als Socrates. Maar waarom is hij nu 

verdwenen?  

Het “Afsluitend tentamen” – overigens geheel niet (meer) te vrezen – biedt ons soelaas. 

Bekijk hieronder volgende opgave maar: 

 

6 Gareth Van Meer liet zijn dochter in de steek omdat: 

 A Hij zijn buik vol had van zijn paranoïde en hysterische dochter. 

 B Hij, om Jessie Rose Rubiman te citeren, „een vuile smeerlap‟ was. 

 C Hij eindelijk voldoende lef bij elkaar had geschraapt om zijn gooi naar 

onsterfelijkheid te doen en zijn grote droom om voor Che te spelen in de 

Democratische Republiek Congo te verwezenlijken. Daarmee waren hij en zijn 

nephoogleraren uit het hele land stiekem bezig geweest; dat was ook de reden 

waarom direct na zijn vertrek in het huis talloze Afrikaanse kranten werden  

  aangetroffen, waaronder Angola vanbinnen bezien. 

 D Hij geen gezichtsverlies bij Blue, zijn dochter, wilde lijden; Blue die altijd 

hemelhoog tegen hem opkeek, Blue, die zelfs nadat ze had ontdekt dat hij op 

intellectueel gebied net zo achterhaald was als de Grote Socialistische 

Oktoberrevolutie van 1917, een dromer die rampspoed over zich afriep, een 

theatrale theoreticus (en dan ook nog eens een heel onbelangrijke), een 

rokkenjager wiens affaires leidden tot de zelfmoord van haar moeder, een man 

die als hij niet uitkijkt zal eindigen als Trotski (ijspriem, hoofd), nog steeds 

hemelhoog tegen hem opkijkt; Blue, die als ze te laat is voor haar college 

„Amerikaanse Staatsinrichting: Een Nieuw Perspectief‟, of als ze langs een 

park loopt waar de bomen boven haar fluisteren alsof ze haar een geheim 

willen vertellen, nog steeds hoopt dat hij ergens op een bankje op haar zit te 

wachten.  

 

Met wat we onderhand weten, kunnen we afsluiten en ons het best verzoenen met antwoord 

D. 
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IV. Calamiteitenleer voor gevorderden 
 

Het wordt tijd om uit de grenzen van dit boek te treden en gebruik te maken van bovenstaande 

psychoanalytische uitweiding als een grensmetafoor tussen Pessls fictie en de realiteit waarin 

we leven.  

Uit mijn “Inleiding” mag duidelijk blijken dat ik veel belang hecht aan de perceptie van 

literatuur in het algemeen. Ik wil, wegens de gemengde receptie ervan, dan ook graag en nét 

Pessls boek ter hand nemen in de hoop deze verschillende meningen te verenigen vanuit en in 

één perspectivistische beschouwing (en hiermee bedoel ik geenszins ideologie, maar veeleer 

een gemeenschappelijke grond, fundering zo je wil, waarop de maatschappij sinds jaar en dag 

reeds heeft geprobeerd te bouwen en in die zin ook verderbouwt). Dit perspectivisme mag dan 

misschien een wereldbeschouwing verraden, ik zie het veeleer als een soort richtlijn, conform 

Erich Fromms benadering.  

Deze benadering betekent ook onmiddellijk dat ík de literatuur automatisch een pragmatische 

functie toeken, maar tegelijkertijd ook dat deze vanzelfsprekendheid anderen ontbreekt. Dus 

laat ik haar dan toch gewoon (van)zelf spreken? Mits wederom eerst enige hulp vanuit onze 

vertrouwde psychoanalytische hoek.  

 

IV.1. Opvoeden tot de realiteit 

IV.1.1. Karakter 

 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat Gareth Blue dus al die tijd opvoedde tot het 

type karakter dat Fromm hierboven zo aanprijst: “Teneinde [het] algemene domheidsniveau 

terug te brengen hebben we niet meer „intellect‟ nodig, maar een ander type karakter: mensen 

die onafhankelijk, avontuurlijk zijn en die van het leven houden.” (1970: 156) Hij die bang is 

om anders-dan-anderen te zijn, stelt Fromm, zal weigeren de coulissen van zijn persoonlijke 

en van de sociale ficties als zodanig te herkennen, laat staan dat hij er achter wil kijken, en dat 

zal  bij hem een grote hinderpaal vormen voor het ontdekken van de werkelijkheid, waarin net 

de redding voor het menselijke ras is weggelegd. Immers: “Al wat het menselijke ras, 

geestelijk en materieel heeft bereikt dankt het aan de vernietigers van illusies en zoekers van 

de realiteit.” (Fromm 1970: 162) 

Dat zoeken naar de realiteit en ontmaskeren van illusies brengt niet alleen kennis en inzicht 
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teweeg, vervolgt hij, maar het verandert bovendien ook de mens tijdens dat proces; zijn ogen 

gaan open, hij ontwaakt, hij ziet de wereld zoals die is en leert daarmee gelijktijdig hoe hij 

zijn eigen intellectuele en affectieve krachten moet gebruiken en ontwikkelen om die 

werkelijkheid aan te kunnen. Alleen hij wiens ogen open zijn gegaan is een realist. Het is dan 

ook geen toeval, beweert Fromm, dat de meest creatieve mannen en vrouwen uit wetenschap 

en kunst vandaag
31

, met maar heel weinig uitzonderingen, allemaal aan dezelfde zijde staan. 

Allen delen zij dezelfde overtuiging; de noodzaak tot internationaal begrip te komen, politieke 

en economische emancipatie van de onderontwikkelde gebieden, de noodzaak een einde te 

maken aan de oorlog en de bewapeningswedloop. Allen delen zij ook het geloof dat de mens 

in staat is volledig mens te worden en dat hij dient te kiezen voor het leven en tegen de dood. 

Maar toch, betreurt hij, worden deze voormannen van onze beschaving er door de 

zogenaamde echte „realisten‟ van beschuldigd „sentimenteel‟, „week‟ en „irreëel‟ te zijn. 

 

Rekening houdend met zijn fulminering tegen het woord-fetisjisme waaraan zovele „dommen‟ 

zich schuldig maken, is het duidelijk dat Fromm het hier heeft over een beleving en ervaring 

die de realiteit achter de woorden zou moeten vormen; in zijn woorden: een zichzelf 

herkennen als een deel van de mensheid, leven in overeenstemming met een reeks waarden 

waarin het volledig beleven van liefde, rechtvaardigheid (lees: gerechtigheid; cf. Blues 

pleidooi) en waarheid het overheersende levensdoel is waaraan al het andere ondergeschikt is; 

een voortdurend streven naar het ontwikkelen van iemands vermogen tot liefde en rede tot het 

punt waarop er een nieuwe harmonie met de wereld wordt bereikt; streven naar nederigheid en 

deemoed, begrijpen dat men gelijk is aan alle anderen en het opgeven van de illusie van een 

afzonderlijk onverwoestbaar ego.  

“Het infantilisme is toch gedoemd te worden overwonnen, nietwaar?” treedt Freud hem bij 

(Graftdijk 1987: 152 [1921c]) – of beter, treedt hij Freud bij, als we de chronologie 

respecteren. “De mens kan niet eeuwig kind blijven, hij moet ten slotte naar buiten, het 

„vijandige leven‟ in. Men kan dat „de opvoeding tot de realiteit‟ noemen, en moet ik u nog 

vertellen dat mijn geschrift als enige bedoeling heeft de aandacht te vestigen op de noodzaak 
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 Zoals reeds gezegd dateert Fromms artikel van 1970. De stelling gaat mijns inziens anno 2007 echter ook nog 

op, al betreft het nu misschien veeleer een minderheid, maar dan toch een minderheid die meer en meer van zich 

laat horen en ook wil gehoord worden door het publiek. 
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van deze stap vooruit?” Fromms onafhankelijkheid laat zich hier vertalen naar Freuds 

gehechte belang aan de separatie, dat wij ook teruggevonden hebben bij de bevindingen van 

Halberstadt-Freud (cf. Electracomplex). 

Fromms bejubelde „realist-karakter‟ is in die zin ook te beschouwen als het gewenste gevolg 

dat Freud met de functie van respectievelijk het totemisme, de religie en de wetenschap voor 

ogen had: het aanwenden van de „intelligentie‟ om het driftleven te onderdrukken uit sociale 

noodzaak; een pragmatische functie dus. Immers, zoals ik hem al eerder aanhaalde: “Indien de 

cultuur het gebod heeft geformuleerd dat de mens de buurman die hij haat, die hem in de weg 

staat of wiens have hij begeert, niet mag doden, is dat kennelijk gebeurd in het belang van het 

menselijk samenleven, dat anders niet te realiseren zou zijn.” (Graftdijk 1987: 141 [1927c]) 

De oorspronkelijke moord mag dan vanuit schuldbesef tot internalisering van het oertaboe 

hebben geleid, het is de sociale noodzakelijkheid die zorgde voor het in stand houden ervan.  

 

IV.1.2. Wetenschap 

 

Het is hier dat ik mijn vorige opmerking in verband met Freuds wetenschapsconcept moet 

herzien. Hoewel hij haar destructieve kracht (denk maar aan haar indienststelling van de 

oorlog, waarbij de morele regel van het niet doden van burgers maar al te gemakkelijk wordt 

verbroken in haar legitimering een politiek doel te dienen; ) ongetwijfeld moet hebben ervaren 

(kijk maar naar het jaar van publicatie: 1927), alsook de verderfelijke verdierlijking van de 

mens, benaderde Freud haar toch vanuit onvoorwaardelijke positivistische hoek. Deze 

lovende, humanistische benadering geldt bijgevolg eveneens voor de mens(heid), het object 

van de psychologie waaraan Freud het opperste geloof schenkt.  

Volgend citaat erkent alvast de destructieve macht van dit menselijk intellect en kan 

misschien iets onvoorwaardelijker lijken qua geloof dan het positivisme voorschrijft, maar de 

lezer dient in acht te nemen dat Freud zijn zaak (zijn „irreligieuze experiment‟) hier verdedigt 

tegen een denkbeeldige opponent: 

 

Aanval 1: Het menselijk intellect is krachteloos in vergelijking met het menselijk driftleven 

Freuds tegenaanval:  

 
Wij kunnen nog zo vaak benadrukken dat het menselijk intellect krachteloos is in vergelijking 

met het menselijk driftleven, en daarmee gelijk hebben. Maar er is toch iets bijzonders aan de 
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hand met deze zwakte; de stem van het intellect is zwak, maar ze rust niet aleer ze zich een 

gehoord verschaft heeft. Ten slotte, na talloos herhaalde afwijzingen, vindt ze dat gehoor toch. 

Dit is een van de weinige punten waarop men optimistisch over de toekomst van de mensheid 

mag zijn, maar als zodanig betekent ze heel wat. [...] U weet waarom; op den duur kan niets de 

rede en de ervaring weerstaan. (Graftdijk 1987: 156 [1927c])  

 

Aanval 2: De geschiedenis van de wetenschap ontmaskert haar als een geschiedenis van 

        vergissingen 

Freuds tegenaanval: 

 

Men klaagt over de onzekerheid van de wetenschap, dat ze thans als wet verkondigt hetgeen 

de volgende generatie als dwaling onderkent en door een nieuwe wet van al even korte 

geldigheidsduur vervangt. Maar dat is onbillijk en gedeeltelijk onwaar. De veranderingen in de 

wetenschappelijke opvattingen betekenen ontwikkeling en vooruitgang, geen omwenteling. 

[...] Een ruwe benadering van de waarheid maakt plaats voor een zorgvuldiger afgewogen 

benadering, die op haar beurt weer verdere vervolmaking te wachten staat. (Graftdijk 1987: 

159 [1927c]) 

 

Aanval 3: Objectiviteit is onmogelijk; de menselijke geest is een slecht onderzoeksinstrument 

Freuds tegenaanval: 
 

Ten slotte heeft men de wetenschappelijke inspanningen radicaal van hun waarde trachten te 

beroven door de overweging dat ze, gebonden als ze zijn aan de condities van onze eigen 

organisatie, niets anders dan subjectieve resultaten kunnen opleveren, terwijl de werkelijke 

aard van de dingen buiten ons ontoegankelijk voor ze blijft. Daarbij stapt men heen over 

enkele aspecten die voor de zienswijze van de wetenschappelijke arbeid beslissend zijn: onze 

organisatie, oftewel ons psychisch apparaat, is juist ontwikkeld bij het pogen de buitenwereld 

te exploreren, moet in zijn structuur dus een zekere doelmatigheid hebben gerealiseerd; dit 

apparaat is zelf een bestanddeel van de wereld die wij dienen te onderzoeken, en laat zulk een 

onderzoek ook zeer wel toe; de taak van de wetenschap is volledig omschreven wanneer wij 

haar beperken tot het laten zien hoe de wereld ons als gevolg van de specifieke aard van onze 

organisatie moet toeschijnen. (Graftdijk 1987: 159 [1927c]) 

 

Freuds conclusie:  
 

Nee, onze wetenschap is geen illusie. Een illusie zou het zijn te geloven dat wij uit andere bron 

zouden kunnen krijgen hetgeen zij ons niet geven kan. (Graftdijk 1987: 160 [1927c]) 

 

Wat de wetenschap betreft, waarschuwt Fromm daarentegen wel nog voor het in een op macht 

gebaseerde maatschappijvorm aldus gekweekte gevaar tot volledige organisatiemensen te 

worden bekeerd, wat tot (een nieuwe vorm van) politiek totalitarisme zou leiden; in een 

postmoderne samenleving waarin alle –ismen het (te) bont maken, wel degelijk een reëel 

gevaar. De verschillende ideologieën draaien immers op de „patrilineaire‟ krachten van het 

darwiniaanse recht van de sterkste-principe. Om ons te behoeden voor een dergelijke 
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verdierlijking, is het herwinnen van het zo belangrijke vermogen tot ongehoorzaamheid en het 

leren twijfelen een prioritaire noodzaak. Maar, benadrukt hij, een dergelijke objectiviteit is 

alleen mogelijk als iemand niets voor zichzelf verlangt. 

 

IV.1.3. Wie „bek-lijft‟, die blijft 

 

Het moge duidelijk zijn dat ook Pessl(s roman), deze visie ondersteunt. In het personage Blue 

heeft zij alvast de perfecte be(k)lijving gevonden van dit besef van sociale noodzaak, 

bijgevolg de oproep tot ongehoorzaamheid (cf. Fromm) en weerstand tegen de hypnotische 

fascinatie (cf. Ferenczi) van het prestige (cf. Le Bon) uitdragend. Het juiste moment om Pessl 

ditmaal aan het woord te laten over de protagonist Blue, me dunkt:  

 
At the risk of sounding somewhat mystical, I simply go with my gut when I‟m christening 

characters. I try to determine if the name matches the face and body of the person I see in my 

head. It‟s very much like being a shoe salesman: you have to find the right pair of shoes for 

them to walk in. They can‟t be too big, flashy, or impractical. […] Certainly, if the book had 

an overriding hue, a lens through which we‟d see all the characters and events, it would be 

dark blue, implying beauty, sadness, and secrecy. Apart from countless cultural connotations 

of the color – singing the blues, Picasso‟s Blue Period, blue sky (happiness, but also a knack 

for creating something from nothing) – it signifies morality and strength, two of Blue‟s 

prevailing qualities. (Tisdel 2006c; mijn cursivering) 

 

Ik zeg hierboven „perfect‟, want Blue kan immers als de ware antiheldin getypeerd worden, 

die „het volk‟ ook net door haar „toegankelijkheid‟ kan opvoeden tot de realiteit
32

: 

 
On the surface she‟s quite shy and unassuming, perceives herself as something awkward and 

ordinary, totally camouflaged by her environment. And yet her inner life is Dickensian, 

teeming with incessant observations about people, her surroundings, the world, scientific 

theory, life, love. I like this juxtaposition, the idea that there are people moving through the 

world, people you wouldn‟t look at twice, who are brilliant, painfully human, great.  

Blue really tries for the truth too – something else I like about her. She tries her utmost to be a 

reliable and judicious narrator, even thought, given the calamitous events of her life, it‟s nearly 

impossible. Unlike her father, she has no ego, and doesn‟t mind how naïve, blind, or, most 

embarrassing of all, uncool, she comes across in the narrative, which is more than you can say 

for other first-person narrators who don‟t think twice about manipulating events simply to 

make themselves look good. (Pessl over Blue; Tisdel 2006c; mijn cursivering)  
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 Dit misschien in tegenstelling tot de auteur, Marisha Pessl, zelve (cf. receptie Calamiteitenleer voor 

gevorderden). 
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Pessl kaart het hier zelf al aan. Gareth, de zelfingenomen „held‟ met het stiekeme 

Diepzeegeheim en het hoge prestige-gehalte (cf. Le Bon) zal op heel wat minder sympathie 

kunnen rekenen. Alsof hij dit ook beseft, trekt hij zich op het einde dan ook symbolisch in 

Blues schaduw terug; de schaduw van de organisatiemens, want dat is feite wie hij is 

(geweest). Het door Fromm zo gevreesde gevaar opnieuw in politiek totalitarisme te 

vervallen, blijkt aldus gegrond als we Gareths praktijken van naderbij bekijken, zoals we dat 

hier al voldoende hebben kunnen doen.  

 

Het is niet moeilijk om Gareths „ontoegankelijkheid‟ hier vervolgens even op Pessl te 

projecteren: het is immers ook háár prestige-gehalte dat een gunstige receptie van haar boek 

tegenhoudt. Kijken we nog maar even naar haar foto, die door de succesvolle 

marketingcampagne als een beeld op het netvlies van het publiek blijft hangen; wat zien we 

dan? Schoonheid en Jeugd. Kijken we naar haar boek? Geld, want dat was immers het Eerste 

Verhaal. Wat associëren we hiermee? Macht, zoals we die eerder al als onruststokende factor 

in de „patriarchie‟ hebben kunnen ontmaskeren. In feite dient deze jaloezie gelezen te worden 

als een aanklacht tegen de (huidige) maatschappijvorm die de Mensheid tot een door 

verdierlijking aangetaste patrilineaire oerhorde reduceert. 

 

In die zin is het interessant te kijken naar het boek waarmee Blue hem onder zijn linkeroog 

raakte, een weetje waar Gareth zelf ook wel best in geïnteresseerd is: “„Dus je hebt me 

geraakt,‟ zei hij schaapachtig en hij voelde aan zijn gezicht. „Was het de Bijbel of Een 

Amerikaanse tragedie? Dat wil ik wel graag weten, om symbolische redenen.‟” (2006: 495) 

Blue antwoordt niet op deze vraag, maar de lezer kan wel afleiden om welk boek het hier gaat: 

Ulysses. Hoe meer symbolisch kan het nog worden?  

 

Ulysses van James Joyce wordt immers regelmatig genoemd als meest invloedrijke roman van 

de twintigste eeuw. Over het algemeen wordt het boek zelfs, samen met het, eveneens in 1922 

verschenen, gedicht The Waste Land van T.S. Eliot beschouwd als de belangrijkste exponent 

van de modernistische literatuur. Door zijn vaak heikele en confronterende thematiek was 

Ulysses lange tijd het onderwerp van controversie; met name het feit dat Joyce herhaaldelijk 

expliciet aan seks refereert werd hem niet in dank afgenomen. Dit resulteerde dan ook in een 

http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roman_%28literatuur%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Waste_Land
http://nl.wikipedia.org/wiki/T.S._Eliot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Modernisme


 

 

143 

langdurig verbod op het boek in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en 

de Ierse Republiek.  

Beweerd wordt bovendien dat Ulysses, na de Bijbel en de Odyssee van Homeros, het meest 

bestudeerde boek is in de literatuurwetenschap. Nog steeds zijn wetenschappers verdeeld over 

de vraag of Ulysses een misplaatst stuk ego-tripperij of een absoluut meesterwerk is. Het is 

ongetwijfeld voor het grote publiek ook een weinig toegankelijk boek: velen zijn eraan 

begonnen maar slechts zeer weinigen houden vol tot het eind. In een door het Engelse dagblad 

The Guardian in 2007 georganiseerde verkiezing van de minst uitgelezen boeken ooit 

eindigde Ulysses royaal in de top-10 met een derde plaats. 

 

Plaatsen we Blue hier even tegenover, die Pessl waarschijnlijk om dezelfde symbolische 

redenen – vooral dan in de hoedanigheid als tegengewicht – na de Literaire Slag eveneens een 

boek toekent: 

 
Ik bleef tegenover de lege stoel zitten, omringd door de boeken. Ze hadden allemaal een 

zwijgende, trotse standvastigheid over zich. Ze zouden zich niet laten vernietigen door een 

aanval op een eenvoudig mens, nee. Met uitzondering van De kern van de zaak, dat een pak 

losse bladzijden had uitgebraakt, waren ze allemaal intact, ze lagen opgewekt open en toonden 

hun inhoud. De zwarte woordjes vol wijsheid bleven onaangetast op hun plaats in keurige 

rijtjes, roerloos, aandachtig als leerlingen die zich niet van de wijs laten brengen door een 

ondeugend kind. Naast me lag Common Sense te pronken met zijn opengeslagen bladzijden. 

(2006: 500) 

 

Gezond verstand; Pessls vertaling die Fromms principe van het karakter, van de 

ongehoorzaamheid zo je wil en Freuds onvoorwaardelijke geloof met elkaar verenigt. Gezond 

verstand. Dat is het enige wat je nodig hebt om net zoals Blue je diploma Calamiteitenleer te 

behalen, maar zoals we reeds zagen, is dat echter ook het moeilijkst te verwerven en vooral, te 

behouden goed in de consumptiemaatschappij waarin we leven. De immer op macht 

gebaseerde „samenleving‟ lokt haar dan ook voortdurend uit met verleidingen die de 

zinnelijke stroom boven de tedere stroom en dus het „id‟ boven het „superego‟ dreigen te 

plaatsen, of, zoals in de biologie, de mannelijkheid boven de vrouwelijkheid. 

Maar, zoals we onderhand al weten (en het net vermelde biologische tegengestelde geeft ons 

daartoe alvast gelijk), rust het echte geheim tot het samen-leven op de „vrouwelijkheid‟, een 

gegeven dat macho-primatoloog Freud in volgend citaat tegen alle verwachtingen zelf 

duidelijk aangeeft, ook al is het totaal zijn bedoeling niet geweest (maar voor ons wel lekker 

http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
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„vruchtbaar‟ hier, want tot ontdekkingen leidend):   

 
Van het mensenkind weten wij dat het zijn ontwikkeling tot cultuurmens niet goed kan 

voltooien zonder een soms meer, soms minder duidelijke neurotische fase te doorlopen. Dat 

komt doordat het kind zovele van de voor later onbruikbare driftaanspraken niet kan 

onderdrukken door rationele inspanning, maar ze moet breidelen door verdringingsakten, 

waarachter in de regel een angstmotief schuilgaat. [...] Op geheel eendere wijze zou men 

moeten aannemen dat de mensheid als geheel in haar ontwikkeling door de eeuwen heen in 

toestanden vervalt die met de neurosen analoog zijn, en wel om dezelfde redenen, daar de 

mensheid in de tijden dat zij onwetend en intellectueel zwak ontwikkeld was, de voor het 

menselijke samenleven absoluut noodzakelijke driftontzeggingen alleen door zuiver affectieve 

krachten tot stand heeft gebracht. (Graftdijk 1987: 144 [1927c]) 

 

IV.1.4. Aphrodite 

 

Moeder Natuur en Vrouwe Justitia. Twee gedaantes die Blue hierboven reeds heeft 

aangenomen. Er is echter nog een derde vrouw in wiens voetsporen Blue treedt, namelijk 

Aphrodite, de Griekse godin van de liefde, schoonheid en vruchtbaarheid, personage in 

Homerus‟ Ilias, een bekend voorbeeld van de epiek. Reeds in de Inleiding van 

Calamiteitenleer voor gevorderden vinden we de bewijzen voor een dergelijke lezing. Hierin 

deelt onze Blue immers de rechtstreekse aanleiding voor het schrijven van dit boek mee: haar 

bijwonen van het college „Griekse en Romeinse epiek‟ van de emeritus hoogleraar klassieke 

talen, Zolo Kydd – “Alsof het zo moest zijn” (2006: 13). Na het aanhoren van diens 

uiteenzetting over de kracht van epiek, daagt de van een „ping‟-geluid en opgestoken vingertje 

voorziene spreekwoordelijke gloeilamp Blue uit zich als boekenwurm een weg te banen 

doorheen de donkere bibliotheek van haar hoofd en het labyrint als ontpopte vlinder te 

verlaten: 

 
„Epische poëzie [is] een zeer geschikt middel om de, de, de gevaarlijkste criminelen tot inkeer 

te brengen. Het blijkt, grappig genoeg, dat het de woede, de stress en de pijn vermindert en 

zelfs degenen die ver, ver, ver heen zijn hoop biedt. Het ontbreekt in deze tijd namelijk aan 

echt heldendom. Waar zijn de nobele helden? De grootse daden? Waar zijn de goden, de 

muzen, de krijgers? Waar is het oude Rome? Ze moeten toch, toch, toch ergens zijn, want de 

geschiedenis herhaalt zich, zoals Plutarchus heeft gezegd. Hadden we maar het lef om in 

onszelf op zoek te gaan, dan zou misschien...‟ Ik weet niet wat er me opeens overkwam. 

Zonder na te denken stond ik met wild bonzend hart op. Zolo stopte midden in een zin en 

staarde me samen met de driehonderd andere half ingedutte studenten in de collegezaal aan 

toen ik me met gebogen hoofd een weg baande over rugtassen, uitgestoken benen, jassen, 

sportschoenen en studieboeken om het dichtstbijzijnde gangpad te bereiken. Ik strompelde 

naar de klapdeuren van de uitgang. „Daar gaat Achilles,‟ schimpte Zolo in de microfoon. Hier 
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en daar klonk een verveeld lachje. Ik rende terug naar het studentenhuis. Ik ging achter mijn 

bureau zitten en begon haastig deze Inleiding neer te pennen. (2006: 15; mijn cursivering) 

 

Kennelijk voelt Blue zich door deze lokroep aangesproken. Maar, was dit ook niet net Gareths 

grote droom, een held te zijn? Hernemen we zijn diepzeegeheim maar: 

 
Paps diepzeegeheim, nog nooit eerder gefotografeerd of wetenschappelijk geclassificeerd: hij 

wilde een held zijn, een vrijheidsicoon, in zijdezeefdruk met uitsluitend heldere kleuren 

afgebeeld op honderdduizend T-shirts – Pap met marxistische baret, martelaarsblik en een dun 

snorretje (zie Iconografie van helden, Gorky, 1978). (2006: 55) 
 

IV.1.5. -isme 

 

Om op de vraag te antwoorden, al zal het antwoord niet verrassend zijn: neen. Blue maakt 

haar eigen ervaringen immers publiek; ze schrijft Calamiteitenleer voor gevorderden niet voor 

zichzelf (ook al biedt het haar de kans om met eventuele demonen van het verleden af te 

rekenen), maar voor het volk; zij is een epische heldin, zoals hierboven door Zolo Kydd 

beschreven.  

Hun „ideologie‟ is dus totaal verschillend. Laat daar hun gebruik en omgang met 

(woorden)boeken maar van getuigen. Het is hier dat Brian McHales en Linda Hutcheons 

postmodernisme-concept hun gehoor vinden. De lezer zal echter wel al kunnen hebben 

aanvoelen dat beide ideologieën tegenover elkaar staan zoals het modernisme, met haar grote 

verhalen, en het postmodernisme, met haar verschillende stijlen en mix van zowel hoge als 

lage cultuur
33

. Conform Ulysses, het boek dat Gareth naar zijn hoofd geslingerd krijgt en 

uniek in zijn eenvoud, is Gareth dan ook als modernistisch te bestempelen. Blue die zich 

omringd voelt door boeken (meervoud) met álle een dergelijk gevoel van “zwijgende, trotse 

standvastigheid” (2006: 500), als postmodernistisch. Het verhaal dat „zij‟ hier neerpent, kan 

als een perfecte illustratie gelden voor bovenstaand kenmerk. Het heeft werkelijk alles, in 

Gareths woorden: alle ingrediënten voor een goed verhaal. Volgens Brian McHale, zoals die 

uiteenzet in zijn boek Postmodernist Fiction (1987), kan het verschil tussen beide periodes 

worden begrepen door middel van het aan Jakobson ontleende concept van de dominant: 

modernistische teksten worden gekenmerkt door een epistemologische dominant, 
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postmodernistische door een ontologische dominant. Kort gezegd: voor Gareth bestaat er 

slechts één Waarheid, die van Marx, de Vader; voor Blue bestaat de waarheid niet. Deze 

levensbeschouwing reflecteert dan ook hun respectievelijke biologische „mannelijkheid‟ en 

„vrouwelijkheid‟ in het leven.  

Hutcheon benadert beide literaire stromingen op een andere manier. Bij haar onderscheidt het 

postmodernisme zich van het modernisme door zijn bezit van „historiografische metafictie‟: 

“„[Historiographic] Metafiction‟ [...] is fiction about fiction – that is, fiction that includes 

within itself a commentary on its own narrative and/or linguistic activity.” (Hutcheon 1980: 1) 

Volgens haar staat in moderne metafictie niet zozeer het product van mimesis centraal (het 

verhaal, „the story told‟; cf. modernisme) als wel het proces van mimesis (het vertellen, „the 

storytelling‟; cf. postmodernisme): “Modern metafiction is largely what shall be referred to 

here as a mimesis of process.” (1980: 5) Het is duidelijk hoe dit postmodernisme-concept in 

Calamiteitenleer voor gevorderden, „Blues‟ werk, aanwezig is. Niet alleen vormelijk komt dit 

aan bod door de eigenaardige Westerse canon-structuur waarin Blue haar Levensverhaal 

indeelt, maar ook inhoudelijk, omdat het een detectiveverhaal betreft (waarin langs alle kanten 

met het plot wordt gespeeld). En het is maar al te goed duidelijk aan wie Pessl de blanco 

pagina laat: het postmodernisme (waardoor de rasechte modernisten als publiek ook al 

afvallen) – want:  “Narcissistic narrative […] is process made invisible.” (Hutcheon 1980: 6) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
33

 Ik haal hier bewust twee (van meerdere) kenmerken naar voren die het best overeenstemmen met de 

personages zoals ik die reeds aan bod heb laten komen. Dit betekent geenszins dat beide stromingen door dit ene 

kenmerk hier representatief voorgesteld worden.  
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V. Besluit: het belang van literatuur 
 

In deze thesis ben ik teruggegaan naar de maat der dingen die zowel object van de 

psychologie als van de sociologie vormt: de mens. Marx en Freud, de twee geestesvaders van 

deze aldus nieuw ontdekte Wetenschap van de mens zijn verantwoordelijk geweest voor het 

oplichten van de bedrieglijke sluiers die de menselijke realiteit bedekten. Hun in se 

humanistische ideeën verwerden door het historische proces echter tot ideologieën in de 

handen van parasitaire woorden-fetisjisten. 

 

De ruimte die ik hier aangeboden kreeg, bood me echter de kans wat weerwerk te bieden. 

Hiertoe geïnspireerd door Marisha Pessls detectiveroman Calamiteitenleer voor gevorderden 

besloot ik dan ook samen ten strijde te trekken. Ik heb eerst gepoogd deze ideologieën 

enigszins te demythologiseren en hen (hun ideeën) weer te laten zegevieren in een poging tot 

een humanistische renaissance, of moet ik zeggen, de humanistische renaissance waaraan 

onze hedendaagse postmoderne maatschappij dringend nood heeft? Deze poging betrof 

wegens tijdsgebrek echter vooral mijnheer Freud (die ik aansterkte met latere bevindingen van 

een duidelijk freudiaanse volgeling). Het zou interessant zijn in een volgend onderzoek beide 

heren eens te laten kennismaken en hun krachten ook daadwerkelijk te bundelen in een 

dergelijke wedergeboorte van de mens.  

 

Marisha Pessls roman doet exact hetzelfde, maar dan met literaire middelen. Niet alleen vangt 

zij de strijd aan op eigen kunstgebied, maar door haar keuze voor het detectivegenre (in zijn 

relatie met de psychoanalyse overigens eveneens een zeer overtuigend onderzoeksobject) 

toont zij zich immers ook een sterk wapen in bovenstaande humanistische renaissance: door 

haar eigenaardige plotstructuur dient de lezer zich immers eerst te verplaatsen in de rol van 

slachtoffer, dader én detective wil hij deze plot achter(ver)halen. Iedereen heeft immers recht 

op zijn eigen Levensverhaal.  Maar, één ding is zeker: de rust wordt altijd hersteld, ook al 

krijgen wij (ook in het leven) meer en meer te maken met het postmoderne verschijnsel van de 

antidetective. De meest kenmerkende eigenschap van het leven is immers de drang haar in 

stand te houden, hoeveel destructie een mens ook ondervindt. Het is dát wat hem onderscheidt 

van de dieren. 
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In die zin kan literatuur een richt- en levenslijn zijn voor het inspireren van lezers tot een 

dergelijke humanistische instelling. Maar net zoals ook bij diverse andere richtlijnen het geval 

is, loert ook hier steeds het gevaar van de verdierlijking. Men weze bij deze gewaarschuwd én 

aangespoord dit gevaar ook te onderzoeken.  

 

En wil men het van mij niet aannemen, van een schrijfster als Marisha Pessl misschien wel: 

“Even though I explored other professions, if you‟re a writer it‟s in your blood, and you never 

get away from it. But the magic has a darker side. Special Topics is a book about the reading 

experience, and how the books we read inform our perceptions and our reality in ways that are 

both beneficial and destructive, and how you have to find a balance between those things.” 

(Page 2006: 23) 

 

Lees (haar boek) maar. 
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