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0.   Verantwoording 
 

 
 
 

    De masterproef "Trauma en Geweld in het Oeuvre van Ivo Michiels" is geschreven binnen het 

kader van de vakgroep Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Gent. Na vier jaar 

verdieping in de Nederlandse Letterkunde, vormt deze masterproef de opdracht om een 

volwaardig master diploma in de Taal- en Letterkunde te behalen. Zoals de titel al doet 

vermoeden, vindt in deze masterproef een kruisbestuiving plaats tussen psychologie en literatuur. 

De literaire pool vindt uitdrukking in vijf literaire werken van een van Vlaanderens belangrijkste 

naoorlogse, experimentele schrijvers: Ivo Michiels. De vijf werken die voor deze masterproef 

gehanteerd worden, zijn in chronologische volgorde: het door het existentialisme gekleurde 

verhaal Het Afscheid, het kortverhaal Ikjes Sprokkelen gelicht uit de Journal Brut-cyclus, Michiels' 

meest bekende werk Het Boek Alfa, de taalexperimentele parel Orchis Militaris en tot slot de 

filmtekst Een Tuin tussen Hond en Wolf. Het psychologische aspect in deze masterproef wordt 

vertegenwoordigd door traumatheorieën van onder andere Cathy Caruth en Dominick LaCapra. 

Ook in mijn bachelorproef verdiepte ik mij al in een soortgelijke materie, al werd toen de roman 

W ou le souvenir d'enfance van de Franse, laat-modernistische schrijver, Georges Perec, belicht. De 

thematiek die in deze masterproef centraal staat, is dan ook het resultaat van een diepgaande 

interesse die vorm gekregen heeft gedurende vier jaar academie lopen aan de faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte.  

    Verder had ik graag van de gelegenheid gebruik gemaakt om Dr. Lars Bernaerts te bedanken. 

Dit zowel voor zijn uitstekende begeleiding en feedback bij deze masterproef als voor het 

aanwakkeren van mijn interesse in het oeuvre van Ivo Michiels.  
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1.   Inleiding  
 

'Wit drukt zwart uit' 
 
 

    Rik Ceuppens, geboren in 1923 en actief als schrijver onder het pseudoniem Ivo Michiels, 

behoort tot de belangrijkste naoorlogse experimentele schrijvers van de lage landen. Auwera 

bemerkt in zijn voorwoord tot een interview met Michiels dat de auteur 'geen veelschrijver, ook 

geen veelgelezen schrijver, maar wel een belangrijk schrijver [is]' (Auwera, "Ivo Michiels", 102). 

Wesselo formuleert het nog sterker en bejubelt Michiels als 'dé vertegenwoordiger van de 

naoorlogse moderne Vlaamse literatuur' (Wesselo, "Dixit Ivo Michiels", 12). Verder benadrukt 

Wesselo het belang van Michiels als opus-auteur, die zijn hele schrijverscarrière lang sleutelt aan 

eenzelfde artistiek systeem (Wesselo 14). Een auteurscarrière die bovendien nog niet aan zijn 

zwanenzang toe is, wat de publicatie van De Mirakelen, Elizabeth, de mirakelen in 2001 illustreert.  

    Michiels mag dan al geen veelschrijver zijn, het belang van zijn literaire werk valt niet te 

onderschatten. Dit literaire werk vangt aan met de roman Het Afscheid uit 1957. In de periode 

voor dit boek van de drukpers rolde, publiceerde de auteur een achttal andere werken. Deze 

worden door de auteur zelf als onbelangrijk aan kant geschoven. De Wispelaere beschouwt die 

werken als exempels van 'de realistische en psychologische romanliteratuur' waarin de taal slechts 

een middel was om de 'geordende zielsodyssee tot op de hoogten van de pathetiek te registreren' 

(De Wispelaere, "Van Belijdenis tot Creatie", 51). Vanaf Het Afscheid begeeft Michiels zich op het 

experimentele pad en overheerst de vormpreoccupatie in zijn werken. De auteur stelt dan ook dat 

elk goed boek een experimenteel boek is in die zin dat de auteur met taalmateriaal iets nieuws 

verwezenlijkt (Van Marissing 150). Een auteur werkt met vormen en herschept het ruwe 

materiaal dat de taal is (Maes 11). Ook het engagement, de maatschappelijke betrokkenheid uit 

zich in Michiels' werken 'vooral in de literaire vormen' (Vervaeck, "Hoe Zwart", 137).  

    Ondanks het onderkenbare taalautonomistische streven, wat leidt tot de creatie van een 

zelfstandig taaluniversum, blijft Michiels voeling hebben met de buitentalige werkelijkheid 

(Wesselo 54). Een dergelijke maatschappelijke bekommernis blijkt uit de prevalentie van het 

fenomeen 'oorlog' in zijn werken. De Wispelaere verkondigt dat 'de problematiek van oorlog en 

naoorlog een hem vertrouwde materie [is], die trouwens zijn hele oeuvre beheerst' (241). De 

auteur verklaart dat hij met zijn keuze een spanningsveld wou oproepen tussen de esthetische 

bezigheid van het schrijven en het daarvoor gehanteerde gruwelijke onderwerp, de oorlog (Van 

Marissing 156-157). Kenmerkend voor de oorlog is het geweld dat ermee gepaard gaat. Het 

geweld neemt bij Michiels zowel fysieke als metaforische proporties aan. In zijn werken wordt de 

mens vaak blootgesteld aan de gruwelen die de oorlog met zich meebrengt. De lezer ervaart dan 
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ook aan den lijve de pijn van de getormenteerde mens. Daarnaast is er ook de metaforische 

dimensie van het geweld. Deze dimensie is het belangrijkste voor Michiels. De metaforiek van 

het geweld is waarneembaar in het gebruik van talrijke symbolen, in talige structuren zoals 

herhalingen en zelfs in de titels van zijn werken. Offermans concludeert dan ook terecht dat het 

centrale probleem in Michiels' schrijverschap de vraag is, hoe hij de destructieve kracht van het 

geweld kan tonen in zijn werken (Offermans, "Antisystematiek", 58). Ook in de vijf werken die in 

deze masterproef aan bod komen, zijn oorlog en geweld een wederkerend motief.  

    Ten eerste creëert de oorlog een klimaat van onzekerheid en twijfel voor de twee 

protagonisten, Pierre en Laure in Het Afscheid (HA) uit 1957. Pierre is werkzaam als marconist op 

het schip De Gambetta dat wacht op een vorderingsbevel om uit te varen. Zolang dit bevel niet 

van kracht is, is de bemanning van het schip verplicht om dagelijks naar huis terug te keren om 

zich vervolgens de volgende ochtend weer aan te melden op het schip. Pierre is dus genoodzaakt 

om elke dag afscheid te nemen van zijn echtgenote Laure en zijn twee kindjes. Bovendien wordt 

Pierre door de continue opeenvolging van afscheidsmomenten herinnerd aan 

afscheidsmomenten in het verleden. De lezer vangt in deze flashbacks een glimp op van Pierres 

vroegere werkzaamheden waarbij telkens het afscheid, maar ook de dood, als rode draad 

fungeert. Zo was hij werkzaam als brancardier in Polen, heeft hij een tijd in New York en in het 

zuiden van Frankrijk vertoefd, maakte hij als kind bombardementen mee en ontmoette hij zijn 

huidige echtgenote in Duitsland. Het geweld gaat in deze roman voornamelijk schuil onder de 

vorm van het steeds wederkerende afscheid en is dus van metaforische aard. Uiteindelijk 

culmineert de beklemmende onzekerheid in een wanhoopspoging van Pierre om het afscheid 

echt te maken. Hij besluit dan ook om Laure te verlaten.  

    Vervolgens fungeert de oorlog ook als voornaamste motief in het verhaal Ikjes Sprokkelen (IS) 

uit 1958. In dit verhaal met cyclische structuur wordt de naamloze ik-figuur geconfronteerd met 

de stank van zijn verleden. Dit verleden blijkt getekend door de oorlog. Dat resulteert in een 

identiteitscrisis bij de ik-figuur. Om deze crisis te ontvluchten, zoekt de ik-figuur zijn heil in de 

straten van de stad. Maar ook daar vindt hij geen gemoedsrust aangezien de stank hem verhindert 

in contact te treden met zijn medemens. Ook hier genereert de oorlog dus geweld dat zich 

manifesteert op het vlak van de menselijke verhoudingen. Bovendien wordt de ik-figuur op zijn 

zwerftocht doorheen de stad geconfronteerd met flarden uit zijn oorlogsverleden. Zo ervaart hij 

een reminiscentie aan de tijd toen hij nog werkte als brancardier in het belegerde Duitsland. Hij 

denkt terug aan het jonge meisje met gebroken ruggengraat dat voor zijn ogen stierf. Uiteindelijk 

realiseert hij zich dat de enige oplossing voor zijn identiteitscrisis een terugkeer naar de stank 

inhoudt en al schrijvend trachten vat te krijgen op zijn verbrokkelde persoonlijkheid.  



Trauma en Geweld in het Oeuvre van Ivo Michiels 7 

    Ook Het Boek Alfa (BA) uit 1963, dat het eerste luik van de vierdelige Alfa-cyclus vormt, wordt 

overschaduwd door de dreiging van de nakende oorlog. De schildwacht op post bij aanvang van 

de roman, wordt overspoeld door een voortbewegende massa van vluchtende mensen, op drift 

voor het komende oorlogsgeweld. Deze schildwacht vormt het referentiepunt waaraan de lezer 

alle andere beschreven situaties ophangt. Deze situaties of herinneringspassages behandelen 

steeds een verschillende fase uit het groeiproces van een jongen tot adolescent. Ze zijn niet 

chronologisch en vinden willekeurig hun ingang in de tekst. Toch zijn ze niet volledig 

onafhankelijk van elkaar, aangezien het basisgegeven van elke situatie geweld is. In dit boek wordt 

de lezer dus geconfronteerd met allerlei soorten geweld waaraan de mens onderhevig is vanaf de 

prille jeugdjaren, tot de tienerjaren en zelfs tot de adolescentie. Soetens verklaart dan ook dat de 

oorlog in dit boek uitgroeit 'tot geweld in het algemeen, zowel seksueel en mentaal' (94-95). Het 

geweld is in deze roman zowel op inhoudelijk als formeel vlak aanwezig. De schildwacht ziet als 

enig alternatief voor het geweld, het in beweging komen met An.  

    De destructieve kracht van de oorlog en de chaos die de oorlog teweegbrengt, komt pas echt 

goed tot uiting in Orchis Militaris (OM), het vervolg van Het Boek Alfa en het tweede deel van de 

Alfa-cyclus. De titel van het werk, geschreven in 1968,  is hiervoor reeds illustratief en 

symboliseert volgens Georges Adé de hele tekst (Adé, "Ivo Michiels: Orchis Militaris", 224). De 

titel bestaat uit de Latijnse benaming voor de bloemensoort orchidee. Letterlijk vertaald betekent 

de titel: 'het soldatenkruidje' (Adé 224). Door de expliciete referentie naar de soldaat is de link 

met oorlog en geweld niet ver weg. De oorlogschaos brengt de personae1 van de ene 

geweldsituatie in de andere. Hendrickx verklaart dat 'de oorlog zelf wordt ondergaan, ervaren 

vanuit diverse situaties tegelijk' (158-159). Moyaert constateert terecht dat er in Orchis Militaris 

'een nacht van verschrikking en chaos geëvoceerd' wordt (Moyaert, "Een reader over Ivo 

Michiels: De materialiteit van de taal en het geweldloze spreken" in De Nieuwe Warande). Michiels 

problematiseert in deze tekst vooral het talige geweld en probeert de nulgraad van het schrijven te 

bereiken door dit taalgeweld met taalgeweld te lijf te gaan. De complete destructie die het werk 

teweegbrengt zowel op het vlak van het mensbeeld, het wereldbeeld als de taal, is nodig om 

opnieuw tot constructie te komen. Immers, Michiels stelt dat 'de vernietiging reeds onafwendbaar 

het begin is van de opbouw' (Michiels in interview met W.M. Roggeman, 11).  

    Ten slotte schetst de auteur in de filmtekst, Een Tuin tussen Hond en Wolf (ET) uit 1977, net als 

in Het Afscheid, een relatie die getekend is door de allesoverheersende oorlog. Toch verschilt deze 

roman in talrijke opzichten van Het Afscheid, al is het maar om het feit dat Michiels hier het 

                                                 
1 Bousset stelt dat er vanaf Het Boek Alfa niet meer gesproken kan worden over personages, maar dat er slechts 
   personae weer te vinden zijn in Michiels werk (17-18). Ook Soetens deelt deze mening: 'Het personage wordt 
   persona. De bewustzijnstoestanden die rond een bewustzijnsidentiteit samenklonteren en alsdus een continuïteit in 
   een bewustzijnsstroom teweegbrengen, scheppen geen "personage" of "karakter" meer in traditionele zin '(8).  
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probleem van collaboratie centraal stelt. Het geweld van de oorlog, waardoor Adriaan 

geïndoctrineerd is, drijft Lieve steeds verder weg van haar geliefde. De schaduw die de oorlog 

werpt over hun verhouding wordt gekenmerkt door de slagzin 'Zo is geweld gepleegd in de tuin, 

deze tuin' (ET 5) die in het eerste en voorlaatste hoofdstuk opduikt. Ook hier wordt, net als in de 

twee voorgaande werken, het geweld zowel op inhoudelijk als op formeel vlak behandeld.   

Wanneer Adriaan aan het front in Duitsland strijdt voor zijn idealen, ontfermt Lieve zich over 

François, een verzetsleider. Er ontstaat een bloeiende romance. Wanneer België bevrijd wordt en 

Adriaan in een interneringskamp geplaatst wordt, besluit Lieve Adriaan weer in huis te nemen. Al 

gauw wordt duidelijk dat Adriaan vastgeroest zit in oude denkpatronen en het verleden niet kan 

loslaten. Uiteindelijk besluit Lieve om Adriaan te verlaten en om zonder de hulp van François een 

nieuwe toekomst op te bouwen voor haar en haar zoontje Patrick-Georges.  

    De preoccupatie met de oorlog als thema, zoals bij Michiels duidelijk het geval is, is niet zo 

verwonderlijk want 'als ervaring was WO II een onuitwisbaar bestanddeel in het werk van hen die 

na de oorlog debuteerden' (Verkruijsse & van Bork  27). Zelfs de vijftigers, de literaire generatie 

waar ook Michiels deel van uitmaakt, die zich voornamelijk toelegden op het experiment, 

verwerkten de oorlog in hun literaire creaties (Verkruijsse & van Bork  28). In dergelijke werken 

wordt de vreselijke gebeurtenis die de oorlog is en de daaraan gepaarde gruwelijkheden 

gereminisceerd. Hieruit volgt dat ook Michiels' werken fungeren als 'lieux de mémoires' (LaCapra, 

History and Memory after Auschwitz, 10).  

    Niet enkel fungeren Michiels' literaire werken als herinneringsplaatsen, ook als lezer is het 

aangewezen, aangezien Michiels een schrijver van een opus is, om 'alles "alvast niet [te] vergeten" 

' (Wesselo 19). Dit betekent dat met de verschijning van elk nieuw werk, een verhelderend licht 

wordt geworpen op de voorgaande werken. Maar dit impliceert eveneens dat de voorgaande 

werken bijdragen tot een betere kennis van de daaropvolgende teksten. Er kan worden gesteld 

dat de werken van Michiels opereren als een pars pro toto: elk deel of elk afzonderlijk werk 

draagt bij tot de kennis van en inzicht in het geheel. Zo verduidelijken de diverse titels van 

Michiels' werken de centrale problematiek, meer bepaald het oorlogsmotief, dat de verschillende 

werken overkoepelt. Daarenboven geven de titels ook inzicht in de poëticale beslommeringen 

van de auteur.  

    Zo verduidelijkt Het Afscheid de verbinding van de oorlog met de dood, de onzekerheid en 

existentiële angst die eraan gelinkt is en het gevoel van nergens thuis te horen. Op poëticaal vlak 

kondigt dit werk het afscheid van de voorgaande fase in Michiels' schrijverschap aan en de 

effening van het experimentele pad. Het verhaal Ikjes Sprokkelen duidt op een identiteitscrisis die 

kan worden veroorzaakt door de oorlog of de verpletterende impact dat een gebeuren als de 
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oorlog op de psyche van een subject kan hebben. Op poëticaal vlak duidt de identiteitscrisis, 

cryptisch verwoord in de titel, op het zoeken naar een nieuwe literaire identiteit van de auteur. 

Nog meer dan in Het Afscheid wordt het geleidelijke taalautonomistische streven duidelijk. De 

tekst Het Boek Alfa drukt het verlangen uit naar een nieuw begin, een nieuwe start zowel op het 

niveau van de inhoud als op het metafictionele niveau. Ook op het laatstgenoemde niveau is  

nieuw begin aangebroken: een tekst dat een eigen taaluniversum schept, los van de buitentalige 

realiteit. Het boek Orchis Militaris staat in het teken van de complete destructie die de oorlog 

teweegbrengt. Die destructie zit ingekapseld in de taal zelf. Het is het woord dat de mens 

onderdrukt en verwoest. Op poëticaal niveau betekent de destructie het verlangen naar een nieuw 

soort taalgebruik, ontdaan van elke vorm van geweld en indoctrinatie. Tot slot wordt in Een Tuin 

tussen Hond en Wolf  de nadruk gelegd op het zich losmaken uit de verstikkende greep van de 

oorlog. Ook vormt de tekst een culminatiepunt van de aspecten, behandeld in de voorgaande 

werken.  

    Niet alleen fungeert Michiels' oeuvre als een pars pro toto, er kan ook worden geargumenteerd 

dat het oeuvre operatief is als een totum pro parte. Immers, het is het oorlogsmotief dat de 

diverse themata uit de vijf werken hun oorsprong verleent. Bovendien zijn de verschillende 

onderwerpen ook in mindere of meerdere mate aanwezig in elk werk afzonderlijk. Dit zorgt voor 

uitdieping van elk onderwerp en een andere inkleuring ervan. Het ene werk geeft bijgevolg ook 

uitdrukking aan het andere (Wesselo 20). Of om het met Michiels' woorden te zeggen: 'wit drukt 

zwart uit' (Michiels in interview met W.M. Roggeman, 23). 

    Een dergelijke herhaaldelijke terugkeer van eenzelfde thema, de oorlog, en de verschillende 

motieven die daaruit voortvloeien appelleren aan het fenomeen 'trauma'. LaCapra verklaart dat 

zogenaamde herinneringsplaatsen al snel operatief zijn als 'sites of trauma': 'The point is that a 

memory site is generally also a site of trauma, and the extent to which it remains invested with 

trauma marks the extent to which memory has not been effective in coming to terms with it' 

(LaCapra, History and Memory after Auschwitz, 10). Ook bij een trauma is er een sterke band met de 

dood onderkenbaar, treedt er een identiteitscrisis op en is er het verlangen naar het verwerken 

van het trauma en de creatie van een nieuwe start voorhanden. Daarenboven kent Michiels' 

affiniteit met de oorlog een sterk persoonlijk karakter. Toen Wereldoorlog Twee uitbrak, vluchtte 

hij naar Zuid-Frankrijk (Verkruijsse & van Bork  389). Bovendien was hij in 1943 werkzaam als 

verpleger in Duitsland (Maes 6). Verder kende hij 'een kortstondig verblijf in een Belgisch 

interneringscentrum na de bevrijding' (Verkruijsse & van Bork  389). Het is dan ook naar 

aanleiding van de aanwezige themata in Michiels' werken en zijn persoonlijke band met het 

fenomeen oorlog, dat ik besloten heb om de vijf hierboven vermelde werken aan een lezing en 
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analyse te onderwerpen waarbij een aantal traumatheorieën als zoeklicht dienen. Hierbij schenk ik 

aandacht aan twee onderwerpen die reeds aangereikt zijn in de literaire werken zelf. Ten eerste 

behandel ik de identiteitscrisis die zich manifesteert in een getraumatiseerd subject. Hierbij 

worden de diverse personages of indien dit niet mogelijk is, formele structuren uit de 

verschillende werken, van naderbij bekeken. Ten tweede onderzoek ik of Michiels erin slaagt om 

een succesvolle verwerking van het aanwezige trauma te bekomen. Met deze traumatheoretische 

analyse hoop ik een nieuw licht te werpen op het oeuvre van Ivo Michiels.  

 

2.  Werkwijze 

 
    Als methodologische onderbouw voor de traumatische lezing van Michiels' vijf werken, maak 

ik voornamelijk gebruik van Cathy Caruths Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History 

(Unclaimed Experience) en tevens van Caruths "Trauma and Experience: Introduction". Verder 

wordt deze lezing ook gestaafd door een aantal werken van de hand van Dominick LaCapra: 

"Trauma Studies: Its Critics and Vicissitudes", Writing History, Writing Trauma, Representing the 

Holocaust en Memory and History after Auschwitz.  Daarenboven hanteer ik ook twee artikels van 

Dori laub, getiteld "Truth and Testimony: The Process and the Struggle" en "Bearing Witness or 

the Vicissitudes of Listening". Ook doe ik een beroep op "Trauma, Memory, and Transference." 

van Saul Friedlander. Tot slot wordt het theoretische kader vervolledigd door het 

wetenschappelijk essay "A Comparison of Flashbacks and Ordinary Autobiographical Memories 

of Trauma: Content and Language" geschreven door Hellawell en Brewin en door het essay "The 

Question of Guilt" van Jens Meierhenrich. Stelselmatig zullen de traumatheoretische concepten 

hun ingang vinden in deze masterproef. Steeds zullen zij vergezeld worden van een literaire 

illustratie, ontleend aan de werken van Michiels.  

    Eerst en vooral wordt het concept 'trauma' gedefinieerd. Vervolgens worden verschillende 

traumatheoretische termen geïntroduceerd, al dan niet gestaafd door een literaire illustratie. 

Verder wordt aangetoond dat er in Michiels' oeuvre een netwerk van trauma-indicatoren present 

is. Hierbij wordt steeds verwezen naar de literaire teksten. Ook wordt bepaald of het manifeste 

trauma van individuele dan wel van collectieve origine is. Aangezien een trauma onderdeel 

uitmaakt van het geheugen, wordt ook hieraan aandacht besteed evenals aan het concept 

'flashback'. Tot slot wordt ook het schuldgevoel, waaraan menig getraumatiseerd subject 

onderhevig is, onder de loep genomen.  

    Na de omlijning van het trauma in Michiels' literaire werken en de duiding bij het concept 

trauma, staat de traumaverwerking in de kijker. Er worden drie mogelijke manieren van 
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traumaverwerking beschreven om te concluderen dat een wisselwerking tussen twee manieren 

ervan het gewenste proces is. Bovendien gaat ook aandacht uit  naar de houding die een getuige 

dient aan te nemen tegenover het neergeschreven trauma. Tot slot zal ook worden gewezen op 

de mogelijke gevaren die verbonden zijn aan een ongenuanceerde vorm van traumaverwerking.  

Vervolgens wordt, na dit overwegend theoretische gedeelte, de eigenlijke analyse van de vijf 

werken aangevat. Deze werken worden steeds afzonderlijk en chronologisch bestudeerd. Deze 

werkwijze laat toe om te wijzen op constanten in de beschrijving en verwerking van het trauma, 

en om cruciale verschillen aan te stippen. Zo kan de evolutie van traumabehandeling en 

traumaverwerking duidelijker in kaart worden gebracht.  

    Ten eerste wordt de identiteitscrisis die zich manifesteert bij een subject dat een traumatische 

ervaring ondergaan heeft, besproken. Uit de analyse blijkt dat Michiels dit onderwerp op 

tweeërlei wijze behandelt: Michiels opteert zowel voor een inhoudelijke als voor een vormelijke 

verwerking van het onderwerp. In de twee werken daterend van voor 1960, wordt dit onderwerp 

voornamelijk op inhoudelijk vlak uitgewerkt. Het motief van de flashback is in deze werken van 

cruciaal belang. Ook zal op de invloed van het existentialisme in deze teksten worden gewezen. 

In Michiels' meest hermetische en taalautonomistische werken, Het Boek Alfa en Orchis Militaris is 

dit onderwerp op formeel niveau present. Centraal in deze werken staat de taal. Het is de taal die 

een stem krijgt en die zowel opposities als geweld genereert. Dit leidt in Orchis Militaris tot een 

algehele destructie. Een destructie waarin evenwel reeds de kiemen aanwezig zijn om aan 

constructie te doen. De filmtekst Een Tuin tussen Hond en Wolf behandelt het fenomeen zowel op 

inhoudelijk als op formeel vlak. Deze tekst combineert de verworvenheden uit de vorige werken, 

maar geeft er toch een unieke invulling aan.  

    Ten tweede wordt er gekeken naar de wijze waarop Michiels het proces van traumaverwerking 

incorporeert in de diverse werken. Hierbij vormt het begrippenpaar 'beweging versus stilstand' 

een houvast en een leidraad. Stilstand representeert 'acting out' terwijl beweging 'working 

through' vertegenwoordigt. Toch is enige voorzichtigheid gebaat in het toepassen van dit 

begrippenpaar, aangezien het gekenmerkt wordt door ambiguïteit. In Het Afscheid en in Ikjes 

Sprokkelen primeert het motief van de thuiskomst dat een symbool voor 'working through' is. In 

Het Boek Alfa en Orchis Militaris krijgt 'working through' een andere invulling en wordt het 

gesymboliseerd door het concept 'rite of passage'. Ook zal de traumaverwerking ook in Een Tuin 

tussen Hond en Wolf worden bestudeerd, waaruit alweer diens uitzonderingspositie blijkt.  

Ten slotte worden de diverse bevindingen aangaande de tweevoudige probleemstelling in het 

laatste hoofdstuk nog eens geresumeerd. 
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3.  Oorlogstrauma  

 

3.1.    Trauma  

 

    Zoals de inleiding reeds aantoonde, vormen oorlog en geweld constanten in de werken van Ivo 

Michiels. De herhaaldelijke terugkeer van de oorlog als thema of als motief zoals Soetens en 

Hendrickx in hun verhandeling aangeven, de destructieve kracht die het teweegbrengt en de 

nefaste impact die het heeft op alle menselijke relaties, doet denken aan een trauma. Over wat het 

concept trauma precies inhoudt bestaan er veel verschillende opvattingen. Caruth stelt in 

"Trauma and Experience: Introduction" dat er een algemene consensus heerst aangaande 

volgende definitie:  

there is a response, sometimes delayed, to an overwhelming event or events, which takes the form of 
repeated, intrusive hallucinations, dreams, thoughts or behaviours stemming from the event, along with 
numbing that may have begun during or after the experience, and possibly also increased arousal to (and 
avoidance of) stimuli recalling the event. (Caruth, "Trauma and Experience: Introduction", 4) 

    Uit bovenstaande definitie blijkt al dat het traumatische gebeuren niet volledig gevat kan 

worden door het menselijk brein op het moment van plaatsvinden zelf. Het begrip ervan of een 

poging tot kennis ervan treedt slechts op na het verstrijken van de tijd, wat ook wel aangeduid 

wordt met de term 'belatedness'. Freud gebruikt hiervoor de term 'latency' (Caruth, "Trauma and 

Experience: Introduction", 7). Caruth bemerkt ook dat 'belatedness' een inherente karakteristiek 

is van de traumatische ervaring: 'the experience is repeated after its forgetting, but that it is only 

in and through its inherent forgetting that it is first experienced at all' (Caruth, "Trauma and 

Experience: Introduction", 8). Paradoxaal genoeg houdt het vergeten van de traumatische 

ervaring, op het moment dat het subject de ervaring heeft, net de kern van het trauma in en is het 

net daardoor dat de ervaring als traumatisch kan worden gezien. Het vergeten van het trauma is 

er dus een essentieel kenmerk van. In Het Afscheid wordt de protagonist Pierre Wesselmans aan de 

hand van flashbacks teruggeworpen in zijn verleden waar hij telkens geconfronteerd wordt met 

een moment van afscheid nemen. Zo veroorzaken de loensende ogen van het barmeisje een 

flashback naar het front in Polen waar hij zijn geliefde, die eveneens loensende ogen had, in een 

bombardement verloor: 'Onmerkbaar haast begon ik te beven dan harder en de tranen drupten 

uit mijn ogen, omdat ik nu opnieuw afscheid moest nemen' (HA 44). Het is de permanente 

situatie van afscheid nemen in het heden dat de herinnering oproept aan afscheid nemen in het 

verleden. Herinneringen die de protagonist getracht heeft te onderdrukken maar die plots 

opnieuw komen aanzetten.  
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    Het concept 'latency' wijst erop dat het subject de traumatische ervaring mist wat een gebrek 

aan inzicht in en kennis van het trauma tot gevolg heeft. Het brein van het getraumatiseerde 

subject wil deze epistemologische aporie opvullen. Het probeert krampachtig meester te worden 

over de ervaring en doet dit door het subject te confronteren met de herhaaldelijke terugkeer van 

het trauma. Dit wordt binnen het domein van de traumatheorie bestempeld met de term 

'repetition compulsion' of 'herhalingsdwang'. Zoals reeds aangegeven is dat bij Michiels de oorlog 

en het daarmee samenhangende geweld. Dit wordt in elk werk op unieke wijze gerepresenteerd. 

Toch zijn er bepaalde beelden aanwijsbaar die steeds terugkomen binnen eenzelfde werk en die 

zelfs herhaald worden in alle vijf de werken. Deze beelden zijn de volgende: de kelder, de modder 

en het kruis. Wesselo beschouwt deze als narratieve symbolen: 'zijn dus het narratief symbool 

voor het verleden -de tijd die volledig "geconcretiseerd" wordt in de vorm van de oorlog ' 

(Wesselo, "Dixit Ivo Michiels", 33). Mijns inziens fungeren ze als indicators van het trauma 

aangezien ze staan voor het verleden dat getekend is door de oorlog en dat vaak onderdrukt 

wordt. Ze creëren bovendien een netwerk, wat impliceert dat de werken ook retrospectief gelezen 

dienen te worden om het geheel volledig te begrijpen (Wesselo 19). Dit kan weer gelinkt worden 

aan de 'wit drukt zwart uit' - ideologie van de auteur. Dit betekent dat Michiels oeuvre 

functioneert als een pars pro toto maar eveneens als een totum pro parte, wat reeds aangegeven is 

in de inleiding van deze masterproef.  

 

    3.1.1     Trauma-indicatoren  

 

3.1.1.1     De Kelder  

 

    Een eerste trauma-indicator zijn de kelder en andere gesloten ruimtes. In Het Afscheid zit Pierre 

lange tijd in een schuilkelder terwijl buiten 'de dood neerviel in de stad' (HA 43). De kelder kan in 

Michiels' oeuvre gelinkt worden aan het onderdrukte verleden. Pierre wordt in de kelder, die hier 

meer specifiek een schuilkelder is, teruggeworpen op zichzelf en herinnert zich het Poolse meisje 

van wie hij gedwongen afscheid moet nemen. Cruciaal hierbij is ook dat de kelder de plek is waar 

hij dat meisje voor het eerst ontmoette. De kelder wordt figuurlijk verwoord als 'mijn eigen 

verleden'. Pierre zegt dat hij afscheid genomen heeft van de stad en dat dit afscheid plaatsvond. 

Hiermee bedoelt hij natuurlijk het Poolse meisje waarmee hij een affaire had:  

Meer dan een uur bleef ik in de kelder, luisterde naar de explosies heel dichtbij, in de stad die al vele uren 
achter me lag. Ik zat daar in mijn eigen verleden te luisteren naar de dood die uit de hemel viel, maar het 
deerde me niet, nu de dood neerviel in de stad waarvan ik reeds op de sofa afscheid had genomen. (HA 43) 
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    In Ikjes Sprokkelen stijgt er een stank op uit de kelder van de woning waarin de protagonist 

huist. Ook hier is de kelder verbonden met het verleden. Een verleden waar een geurtje aanzit en 

dat de protagonist het liefst zou verdrukken en vergeten. Hij is echter op zoek naar een identiteit, 

naar een antwoord op de vraag: 'wie ben ik?'. Dit zijn de woorden die hij tijdens zijn ontbijt 

neerschrijft bovenaan een wit blad. Hij realiseert zich dat hij zijn eigen verleden niet links kan 

laten liggen, als hij een antwoord op die vraag wil vinden: 

Over de kelderroostering aan de straatkant van het huis raspte de wereld aan de stank voorbij en het viel me 
in dat ik nooit eerder in de kelder was geweest om mijn naam te roepen. Misschien had ik tot hier in de aarde 
moeten dalen om mijn naam te roepen en ernaar te luisteren hoe de echo van mijn naam nog slechts een 
naam van klinkers was en dus een gehavende naam. (IS 10) 

 

    Het Boek Alfa gebruikt niet het beeld van de kelder om een link met het onderdrukte verleden 

te bewerkstelligen, maar doet beroep op verschillende donkere ruimtes waarin de hij-persona zich 

verschuilt om al dan niet met succes te ontsnappen aan het geweld. Als kleine jongen is de hij-

persona onderhevig aan het talig geweld van zijn ouders. Hij probeert hieraan te ontsnappen door 

tussen de donkere ruimte van de tafelpoten te kruipen. Hierin waant hij zich ingekapseld, beschut 

tegen het ouderlijke gezag. De donkere plek is een huis om in te schuilen voor hem. Dit blijkt uit 

het feit dat hij het tafelblad als een dak omschrijft. Hij tracht ook het talige geweld van zijn 

ouders te bezweren, door zijn speelgoedtreinen over de stemmen van zijn ouders te laten rijden. 

Het ja- en- neen patroon zal hem echter zijn hele leven blijven achtervolgen en de zogenaamde 

beschutting is slechts een illusie.  

en daarop kwam het donker bij hem in de kamer zitten […] en borg de treinen erin op die over de stem van 
zijn moeder had gereden, en hij diepte een doosje op uit zijn rechterbroekzak en stopte daarin de treinen die 
over de stem van zijn vader hadden gereden en omzichtig op zijn knieën, kroop hij naar de tafel toe, borg 
zich op in de donkere doos tussen de poten, liet hun stemmen roffelen op zijn dak […] tussen een ja en een 
neen in . (BA 39-40)  

    Ook in Orchis Militaris is het niet het beeld van de kelder, maar van de gesloten donkere 

ruimtes dat terugkeert. Een opmerkelijk beeld dat verscheidene keren herhaald wordt, steeds 

vanuit een ander perspectief, is het beeld van een donkere cel, waarin een vrouw mishandeld 

wordt. De man is aanvankelijk getuige van het geweld, transformeert tot agressor om dan zelf 

slachtoffer te worden van het geweld. In laatste instantie is hij figuurlijk blind: hij wil het geweld 

niet meer zien, wil het onderdrukken. De verschillende passages worden verbonden door de 

slagzin 'Komt zien komt zien hier worden klappen uitgedeeld'. In de eerste passage wordt 

duidelijk dat het om een cel gaat. Het vertrek wordt omschreven, net als de figuren die zich in de 

ruimte bevinden. De jonge vrouw is vermoedelijk geblinddoekt aangezien de jongen die zich 

eveneens in de cel bevindt, niet kan uitmaken of de vrouw kan zien. Naast de jongen, wiens 

hoedanigheid onbepaald is, daar hij naar zichzelf verwijst met een aantal begrippen zoals kapper 
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en masseur, bevindt zich ook een man in de kamer die de folteraar is. Hij wordt zeer gedetailleerd 

beschreven:  

Het was zelfs niet uit te maken of ze wel echt keek, waarnam, zag. Bij voorbeeld het gezicht zag, rond, rood, 
bijna vrolijk, de schouders zag, de borst, het hemd met de das, de bretellen over het hemd, bij voorbeeld de 
kamer zag, de cel, dat was het ongeveer, en hem zag, de jongen, de kapper, de verpleger, de masseur, de 
vreemdeling tussen andere vreemdelingen die met haar en met de man in het vertrek was gebleven, bij 
voorbeeld de muren zag en dus ook zag dat er hoegenaamd geen venster was, daar niet en daar niet en daar 
niet en daar niet . (OM 139)  

 

De tweede passage is een geweldsituatie pur sang. De agressor slaat de vrouw herhaaldelijk, de 

jongen kijkt enkel toe en handelt niet. Hij probeert het slaan niet te verhinderen maar doet er ook 

niet aan mee:  

 Op en neer. De hand, de arm, de hand aan de arm, de arm aan de hand. Op en neer. Komt zien komt zien hier 
worden klappen uitgedeeld. Ze stond nu met de rug vast tegen de muur gedrukt. Vier keer, vijf keer wel sloeg de 
man haar hard in het aangezicht. Onzeglijk luid klonken de klappen in het enge vertrek. (OM151)  

 

In de laatste passage beschrijft de vrouw voor de jongen wat er zich allemaal in de cel bevindt. 

De ruimte komt als het ware tot leven en nadert hem zodat hij erin gevangen genomen wordt. De 

jongen is blind. Vreemd genoeg ziet hij wel de kamer tot leven komen. Waarschijnlijk wordt 

bedoeld dat hij kijkt met zijn geestesoog:  

Er zijn geen vensters daarbinnen. Er brandt alleen een lamp, vlak onder de lamp staat een stoel, over de 
leuning van de stoel hangt zijn jasje. Het lijkt wel een cel, zei ze, maar goed dat je niet kunt zien hoe naar het 
daarbinnen is. […] waarna ook de deur als het ware te stappen begon, de kruk, de hengsels, geluiden die 
dichter en dichter op hem toe traden, hem bij de arm vatten en in de kamer voerden en aldus losgelaten en 
weer vastgegrepen schreed hij over de drempel van het ene donker in het andere. (159)   

 

    Tot slot komt ook in Een Tuin tussen Hond en Wolf  het beeld van de kelder voor. De kelder 

wordt verbonden met twee belangrijke personen uit Lieves leven. Enerzijds wordt de kelder 

gelinkt aan Adriaan, haar jeugdliefde met wie ze ook gehuwd is: 'Adriaan heeft Lieve bij de pols 

gegrepen, trekt haar mee het huis in, verliest onderweg nog een pantoffel en wil teruglopen, maar 

de explosie kortbij die de grond doet trillen jaagt hen voorgoed naar binnen, de kelder in' (24-25).   

Indien dat het geval is, staat de kelder voor het verleden: hun relatie wordt niet meer beleefd in 

het heden maar staat in het teken van het verleden, de impasse zoals uit de laatste zin van 

bovenstaand citaat blijkt. Het is het verleden, meer bepaald Adriaans oorlogsverleden dat hun 

relatie in een wurggreep houdt omdat hij het niet kan loslaten. Anderzijds staat de kelder ook 

symbool voor een hoopvolle toekomst. Indien dat het geval is wordt de kelder verbonden met 

François, de verzetsheld aan wie Lieve een toevluchtsoord verleent. Hij leeft gedurende de oorlog 

in Lieves kelder en langzamerhand ontplooit zich een liefdesromance tussen beiden. In 

onderstaand citaat beschrijft de alwetende vertelinstantie hoe François en Lieve slapen na de 

liefdesdaad. Ze vormen één geheel, een eenheid zoals man en vrouw behoren te zijn: 
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Als je van boven naar beneden kijkt, vanuit het gat van de kelderdeur quasi loodrecht op het bed, vormen 
hun lichamen bijna een volmaakte cirkel: het ene lichaam ingepast in de plooi van het andere, plooi ingepast 
in plooi, benen en dijen ingepast, rug en buik ingepast, holte en volte, wat tot de ene behoort de perfecte 
aanvulling van wat behoort tot de ander, zodat niet alleen een eenheid ontstaat maar eenheid wordt 
gesublimeerd, een wereld-in-vrede. (ET 90)  

 

In François' kelder vindt zij wat ze in Adriaans kelder niet vond: geborgenheid. Die geborgenheid 

is echter geen lang leven beschoren, want het verleden achtervolgt haar, wat benadrukt wordt 

door Adriaans terugkeer. Dit suggereert dat er pas hoop is op een voorspoedige toekomst indien 

ze in het reine komt met haar verleden.  

  

3.1.1.2.    Modder     

 

    Vervolgens kan ook modder als een signaal voor trauma beschouwd worden. De modder staat 

eveneens voor het duistere verleden: het verleden dat de identiteit van het ik besmeurt. De 

modder zorgt ook voor belemmering van beweging.2 Het is een plakkerige, stroperige massa die 

het ik vastzuigt in het verleden, waardoor hij niet in beweging kan komen of tot een verwerking 

van het trauma kan komen. Bousset zegt dan ook dat modder 'niet het begin van een evolutie (is), 

maar het stilleggen ervan' (49).  

    In Het Afscheid is modder als indicator van trauma niet terug te vinden. Een verklaring hiervoor 

is dat Het Afscheid als een schakelboek kan beschouwd worden in Michiels' schrijverschap. Met dit 

werk neemt hij immers afscheid van de existentiële fase in zijn schrijverschap en gaat hij zich 

toeleggen op de vorm, op de taal zelf: 'literatuur is een behandelen van de matière in taal en 

structuur' (Van Marrissing 155). Wel zou het begrip 'puin' dat enigszins aan modder verwant is, 

als aanwijzing voor trauma kunnen doorgaan. Modder bestaat aldus Bousset uit een mengsel van 

aarde en water. Water staat voor puurheid en zuiverheid en wordt eveneens met dynamiek 

geassocieerd. Door de aarde wordt die puurheid teniet gedaan (49). Ook stof staat voor een 

dergelijke bezoedeling aangezien stof eveneens verwant is met aarde. Ook puin kan binnen deze 

categorie worden geplaatst. Puin is in onze maatschappij verwant met afval. Het is net als modder 

een onzuivere materie en kan daardoor eveneens als een entiteit worden gezien dat evolutie en 

dynamiek tegengaat. In de roman moet Pierre de brokstukken of het puin van zijn verleden 

proberen te verwijderen. Hij moet dieper delven in zijn verleden wil hij inzicht krijgen in datgene 

wat hem blijft achtervolgen:  

Het was, of ik lang geleden haar broekje had uitgedaan met het vaste voornemen het eenmaal op een grauwe 
puinhoop als op zijn ware bestemming te leggen. Ik voelde nergens pijn. Er was geen twijfel aan, ik hoorde ze 
duidelijk, hun lied trok over de Trave, het lied dat ik nooit meer had mogen horen. (HA 44)   

                                                 
2 De symboliek van beweging komt in hoofdstuk 5 'beweging versus stilstand' ten volle aan bod.  
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Bovendien hoort hij bij het aanschouwen van het puin het lied van de Polen aan de Trave, dat 

een gevoel van melancholie en drang naar het verleden bewerkstelligt. Hij mocht dat lied nooit 

meer horen aangezien hij daardoor weer in de impasse van het verleden verzeild raakt.  

In Ikjes Sprokkelen worden de kelder en de stank als 'de concretisering van de obsessie van het 

verleden' (Gerits 62) nog versterkt door de associatie met 'de brij': 'Ze zegen neer in de brij en 

duwden die millimeter na millimeter vooruit en reeds was er ook helemaal geen scherm meer. 

Mijn bevangenheid sloeg over in misselijkheid en voor ik erop bedacht was moest ik kokhalzen' 

(IS 13). Het ik had als bescherming een scherm tussen zichzelf en zijn verleden geplaatst, wat 

hem de positie van toeschouwer opleverde. Zo hoeft hij immers geen verantwoordelijkheid op te 

nemen voor wat er gebeurd is in het verleden. Dat scherm valt echter weg en daardoor grijpen de 

tentakels van het verleden hem vast, immobiliseren ze hem maar dwingen ze hem tegelijkertijd 

ook om een dialoog aan te gaan met zijn verleden.  

    In Het Boek Alfa oefent 'modder' een soortgelijke functie uit als in Ikjes Sprokkelen. De modder 

representeert eveneens immobilisering in het verleden:  

Aan het kruispunt had hij de modder zien samenstromen, de doorweekte aarde met de plassen, de kuilen, de 
karresporen uit vier richtingen die op elkaar toe liepen, elkaar sneden, kwetsten, verder trokken, en overlegd 
of ze nu rechts zouden of links of gewoon rechtdoor. (BA 11)   

 

Ook in Orchis Militaris staat modder voor het bezoedelde verleden. De hij-persoon, die 

vermoedelijk een verpleger is daar hij een wit kostuum draagt, probeert zich in onderstaande 

passage onder te dompelen in de modder en zich bijgevolg af te sluiten voor het heden. Dit 

impliceert dat de hij-persoon ook hier weer gevangen zit in de vicieuze cirkel van het verleden:  

Hij legde zijn draagriem af, knoopte zijn schort los en hij schikte zijn witte kostuum op de bank die langszij 
het bad was neergezet en het deed hem goed, weg te glijden in de lauwe aarde, tot aan de kin te verdwijnen in 
de modder. en waarschijnlijk zou hij pas niets meer horen wanneer hij nog dieper in de modder dook en alle 
gaten en dit wil zeggen al zijn zintuigen met modder vulde, zijn mond ermee vulde, zijn neusgaten , zijn oren, 
de ogen ermee vulde. (OM 171)  

 

Tot slot hanteert Michiels net als in Het Afscheid het beeld 'modder' niet in Een Tuin tussen Hond en 

Wolf. Dit suggereert reeds de bijzondere positie dat dit werk aanneemt in Michiels' oeuvre.  
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3.1.1.3.     Het Kruis  

 

    Als laatste indicator van trauma is het beeld van het kruis onderkenbaar. Het kruis draagt 

verschillende connotaties in de vijf besproken werken. Het kruis kan eerst en vooral staan voor 

het kruispunt. Het kruispunt vormt een snijpunt waar verschillende lijnen samenkomen. Een 

beslissing dient genomen te worden en is bepalend voor de weg die gevolgd zal worden. 

Bijgevolg wordt het kruispunt geassocieerd met het statische, het immobiele: het is een punt 

waarop men halt houdt en waarop men reflecteert over wat er moet gebeuren. Of zoals Bousset 

stelt: 'Het kruispunt is de overgang van de ene wereld in een andere, van de ene levensfase in een 

volgende. Men blijft er onbeweeglijk wachten omdat men niet weet welke richting men moet 

inslaan' (47). Een dergelijke verbinding met het kruis komt voor in Het Afscheid, Het Boek Alfa  en 

in Orchis Militaris.   

    De eerste passage is afkomstig uit Het Afscheid. Pierre Wesselmans is aan het woord. Hij denkt 

terug aan zijn diensttijd in Polen. Hij verwijst naar de sofa aangezien hij op die plek afscheid 

genomen heeft van het Poolse meisje waarmee hij een kortstondige relatie had. Terwijl hij op de 

terugweg is naar zijn kamer in de Poolse stad waar het leger gestationeerd is, denkt hij zowel aan 

het verleden, als aan wat hij die dag beleefd heeft en ook aan de toekomst:  

De Polen hadden zich reeds lang op hun strozak te ruste gelegd wanneer ik door de nachtelijke straten naar 
mijn kamer liep en Duitsland ver achter mij had liggen, achtergelaten op de sofa. Ik liep op het snijpunt van 
gisteren, vandaag en morgen, liep aan het snijpunt voorbij. (HA 42)   

 

    Het tweede citaat is afkomstig uit de proloog van Het Boek Alfa. In dit citaat wordt naast het 

kruispunt ook melding gemaakt van de trauma-indicator 'modder'. De jongen bevindt zich op een 

kruispunt wat betekent dat hij daar een beslissing moet nemen om zo zijn weg en die van de 

andere kinderen, verder te bepalen. Het kruispunt impliceert twijfel. De modder benadrukt 

nogmaals het stilstaan van de jongen. Uiteindelijk neemt hij, na lang aarzelen, toch een beslissing 

en kiest om een bepaalde richting uit te gaan: 'Aan het kruispunt had hij modder zien 

samenkomen [...]. En in zijn benen de onwil om in beweging te komen, om het besluit te nemen 

dat hij toch en uiteindelijk nam' (BA 11). 

    Het laatste citaat komt uit Orchis Militaris. Er wordt een piloot beschreven wiens vliegtuig door 

het afweergeschut met behulp van twee lichtbundels geviseerd wordt. Deze kruisen elkaar en 

vormen bijgevolg een kruispunt. De piloot probeert angstvallig aan dit kruispunt te ontsnappen. 

Hier vormt het kruispunt een kruising van leven en dood. Immers, ofwel ontsnapt hij aan het 

landelijke vuureskadron ofwel wordt hij neergeschoten en stort hij neer: 'terwijl het zweet van 

onder zijn helm drupte en het vliegtuig hoog daarboven zich wanhopig inspande om aan het 

kruis te ontkomen waarin de schijnwerpers het gevangen hielden' (OM 107). 
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    In Ikjes Sprokkelen wordt er niet letterlijk gerefereerd aan een kruispunt. Daar vormt het werk 

zelf echter een kruispunt omdat het fungeert als culminatiepunt waarin de lijnen van het tijdelijke 

en het ruimtelijke samengaan. De ik-figuur tracht zijn eigen identiteit te achterhalen waardoor hij 

in de tijd moet reizen. Hij moet brokstukken van zijn identiteit uit het verleden oprakelen. Wil hij 

echter vat krijgen op zijn eigen identiteit, dan moet hij deze proberen vast te leggen. Hij doet dit 

door te schrijven op het ruimtelijke vlak dat wit papier is. Door zijn poging om zijn verleden 

schriftelijk vast te leggen, meent hij dat er toch een deel van zichzelf zal verder blijven bestaan en 

dus niet verdwijnen zal: 'En omdat ik van nature uit een vluchter was die nooit helemaal wilde 

verdwijnen, boog ik me diep over het blad papier en schreef vlak boven het zinnetje met het 

vraagteken, in het midden van het blad, als titel: 'ikjes sprokkelen' (IS 41). 

    Ten tweede wordt ook het religieuze met het kruis in verbinding gebracht. Dit aspect is vooral 

sterk aanwezig in de drie laatste werken. In Het Boek Alfa is het religieuze aanwezig op inhoudelijk 

en formeel vlak. Op inhoudelijk vlak drukt dat zich uit in passages die bijvoorbeeld een processie 

beschrijven, het alcoholisme van de koster verwoorden... Ook de fabrieksscène waarin de hij- 

persoon gedwongen wordt om een muntstuk uit een emmer lijm te vissen, een ritueel dat hem 

toelaat binnen te treden in de volwassen wereld, is doorspekt met religieuze metaforiek. Deze 

scène wordt beschreven in onderstaand citaat. Terwijl de hij-persona zoekt naar het muntstuk, 

maken zijn lippen en zijn neus kruisen op de bodem van de emmer. Het lijkt alsof de hij-persona 

herboren wordt. Het euforische einde van het citaat bevat de meeste verwijzingen naar het 

religieuze domein. In die zin worden onder andere de woorden heilig, hostie en gelovigen 

gehanteerd:  

Luid hamerden de kreten door zijn hoofd terwijl zijn lippen en zijn neus zoekend over de bodem schoven, 
nieuwe kruisen tekenend diep in de warme vochtige schoot. Dan stond hij weer rechtop, de ogen 'verzegeld, 
de mond verzegeld, zijn aangezicht klevend onder de lijm. Iemand duwde een spaan tussen zijn tanden, 
wrikte zijn mond open en traag, het hoofd achterovernijgend, stak hij de tong  uit, toonde de heilige hostie 
die ze hem jubelend ontnamen terwijl de fabriekssirene de gelovigen opriep. (BA 45)  

 

Ook op formeel vlak is het religieuze sterk aanwezig. Zo last de auteur 'bid voor ons'-rites in: 'bid 

voor ons Koningin der engelen baden ze bid voor ons Koningin der Patriarchen baden ze bid voor ons' 

(BA 63). Of zo incorporeert de auteur 'laat ze nooit meer God zeggen'-rites': 'laat hem nooit meer 

God zeggen, laat er nu nooit meer iemand God zeggen, laat ze zot zeggen of luiaard of leugenaar 

of lafaard en laat ze alles zeggen wat pijn doet en alles wat waar is of niet waar maar laat ze nooit 

meer God zeggen' (BA 68).  Deze fungeren als illustratie van het talige religieuze geweld dat een 

indoctrinerend effect kan hebben op het subject. In Orchis Militaris is het religieuze op het 

formele vlak aanwezig door het hanteren van een 'ik zweer'-rite die overgaat naar een 'ik geloof'-

rite:   



Trauma en Geweld in het Oeuvre van Ivo Michiels 20 

Ik zweer dat allen die geboren worden uit de schoot van mijn volk geboren worden om te leven en te sterven 
voor de grootheid van mijn volk. Ik zweer. Ik geloof dat de heer die heer is over mijn land door de Heer 
gezonden is. Ik geloof. (OM 163) 

 

Het doel van deze rites is ook weer om het talige religieuze geweld aan te tonen.  

    In Een Tuin tussen Hond en Wolf is het religieuze aanwezig op het inhoudelijke en formele vlak 

en beiden worden gerepresenteerd in de figuur van Adriaan. Adriaan houdt er een rechts 

gedachtegoed op na en spreekt met dezelfde drammerigheid die ook dienaars van God kenmerkt. 

Bovendien wordt in zijn persoon duidelijk wat voor gevolgen de ideologische, indoctrinerende 

taal kan hebben: Adriaan kan het verleden niet loslaten en dat uit zich ook in zijn taalgebruik:   

 

Adriaan: Gemobiliseerd, meneer de paster, gemobiliseerd! […] Adriaan (luid declamerend): …zich onmiddellijk 
begeven naar Roeselaere of Ieper, voorzien van mondvoorraad voor twee dagen, deken en klederen… Hij 
stapt opnieuw rond de boom (roept ondertussen nog: Men zegge het voort!). (ET 26)   

 

    Al heeft Adriaan het ideologische discours van de kerk geïncorporeerd, toch bevindt hij zich 

niet op eenzelfde golflengte wat politiek betreft. Integendeel, hij kant zich radicaal tegen het 

kerkelijke opportunisme: 'En als onze jongens dan optrekken ben je ineens niet meer te zien. Een 

paar zwarte schapen uit jullie kerk, jaja, maar dat zijn de gekken hé. De 'echte' kerk blijft buiten 

schot…Nu ben je daar terug, neef. Wat nu weer, neef?' (ET 161). Adriaans taalgebruik vormt een 

scherp contrast met Lieves dichterlijke, vrije en haast kinderlijke taal: 'Lieve: Er staat een grote 

ster, links naast je oor' (ET 88). Haar taal drukt hoop uit om de vicieuze cirkel van het verleden 

dat Adriaan blijft achtervolgen, te doorbreken. Adriaan moet anders leren spreken of moet Lieves 

taal aannemen wil hij verder kunnen gaan met zijn leven.  
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    3.1.2.     'Collective Trauma' 

 

    De herhaaldelijke terugkeer van de oorlog en het geweld in Michiels werken toonde aan dat 

een trauma aan de basis ervan ligt. Het dwangmatige herhalen van bepaalde beelden leidde zelfs 

tot de creatie van een traumatisch jargon, waarvoor het collectief van trauma-indicatoren 

illustratief is. De vraag rijst nu of het bij Michiels om een individueel dan wel om een collectief 

trauma gaat.  

    Caruth verklaart dat een traumatische ervaring niet gedefinieerd kan worden door het gebeuren 

zelf. Een traumatische ervaring is in hoge mate gelimiteerd tot de ervaringswereld van een 

individu: het is in de eerste plaats een persoonlijke ervaring. Dat de oorlog zo prominent 

aanwezig is in Michiels' oeuvre valt bijgevolg te verklaren aan de hand van een persoonlijke 

gebeurtenis die hem al dan niet in mindere of meerdere mate getraumatiseerd heeft.  

Michiels verklaart zelf dat hij op zeventienjarige leeftijd voor het eerst in aanraking kwam met het 

fenomeen 'oorlog'. Hij behoorde tot een lichting van Vlaamse jongelingen die bij het uitbreken 

van Wereldoorlog Twee naar het zuiden van Frankrijk getransporteerd werden. Toen de oorlog 

reeds volop aan de gang was in 1943, werd hij door de Duitse bezetter tewerkgesteld in het 

hospitaal van Lübeck (Michiels in De Vos & Louage 229). Michiels geeft zelf aan dat hij vatbaar 

was voor een zekere vorm van 'idealisme en dit was nu toevallig van rechts' (Michiels in De Vos 

& Louage 231). Bovendien werd Michiels beschuldigd als een verrader van de Belgische Staat en 

werd hij geplaatst in een interneringskamp samen met talloze anderen (Huyse & Dhondt 43). 

Deze feiten, gegrepen uit Michiels' leven, worden ook systematisch in zijn literatuur verwerkt. De 

auteur wijst zelf in een interview met Carlos Alleene in De Spectator daterend uit december 1982, 

op het traumatische karakter van zijn oorlogservaring:  

Dat de oorlog in mijn werk zo'n belangrijke rol is gaan spelen heeft te maken met het feit dat hij altijd 
aanwezig is gebleven. Het bewustzijn dat de oorlogssituatie niet aan een jaartal gebonden is, maar constant in 
de samenleving aanwezig blijft heeft mijn oeuvre sterk beïnvloed. Jaren na de oorlog zag ik het geweld maar 
niet verdwijnen. Uiteindelijk heeft het creatieve elan van het schrijven mij geholpen. Ik ben dan over de 
andere aspecten van het leven gaan nadenken. (Michiels in De Spectator)  

 

    Al heeft het oorlogstrauma een individuele oorsprong, toch tracht de auteur het in zijn werken 

van alle persoonlijke allures te ontdoen. Dit anonimiseren en universaliseren wordt gemotiveerd 

door Michiels' poëticale opvattingen. De vorm krijgt bij Michiels de voorkeur op de vent of alles 

'staat in het teken van de abstrahering van de literatuur vanuit en boven de werkelijkheid tot een 

autonome werkelijkheid' (Wesselo 17). In een interview met van Marrissing zegt hij:'Ik bedoel steeds 

een jeugd, een oorlog. Begrijp me goed. Ik probeer te universaliseren, niet te lokaliseren' (151). 

Aangezien in deze masterproef vijf werken bestudeerd worden die zich situeren binnen een 
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tijdspanne van twintig jaar, is het logisch dat er een evolutie waarneembaar is in termen van 

representatie en abstrahering van het trauma.  

    In Het Afscheid en in Ikjes Sprokkelen wordt er nog gerefereerd aan een specifieke 

oorlogssituatie, meer bepaald aan Wereldoorlog Twee, wat te motiveren valt vanuit Michiels' 

aanraking met die oorlog. In het eerste citaat, gelicht uit de roman Het Afscheid, wordt in het kort 

de levensloopbaan van Pierre Wesselmans geschetst. Vijftien jaar lang zwierf hij over het 

Europese vasteland, voortgedreven door de oorlog. Deze omzwervingen brachten hem zelfs tot 

in New York zoals blijkt uit één van de flashbacks die aanwezig zijn in de roman. Na deze talrijke 

omzwervingen is hij werkzaam op de Gambetta, het schip dat een cruciale invloed heeft op het 

verdere verloop van zijn leven. Ook dit schip is gelinkt aan de oorlog, aangezien het pas kan 

uitvaren naar een oorlogssituatie als het bevel daartoe geleverd wordt. Zo blijkt dat Pierres leven 

volledig in de greep van de oorlog is: 'en sedert drie jaar was hij marconist op de Gambetta, nadat 

vijftien jaar gekommandeerd zwerven dwars door oorlog en vrede voldoende waren gebleken om 

er een vak uit over te houden' (HA 20).   

    Ook het tweede citaat is afkomstig uit Het Afscheid. De marsmuziek op de radio verwijst 

impliciet naar de oorlog want roept het beeld op van marcherende colonnes van soldaten. Verder 

refereert de vermelding van het bezette Duitsland eveneens aan de oorlog. Zowel Pierre als Laure 

hebben een tijdje in Duitsland verbleven en gewerkt. Het is ook in Duitsland dat zij elkaar 

hebben leren kennen. Ironisch genoeg heeft de oorlog hen samengebracht, maar drijft deze hen 

ook uit elkaar zoals blijkt uit het verdere verloop van het boek:  

De radio gaf marsmuziek aan en Pierre zei 'tot straks', hij zei het zacht tegen de fikse muziek in. Straks kwam 
hij terug, van de telefooncentrale, zijn eerste betrekking sedert ze samen uit bezet Duitsland waren 
teruggekeerd en de briefcensuur hadden opgegeven. (HA 65)   

 

    Volgend citaat is gehaald uit Ikjes Sprokkelen. De metser en de ik-figuur bevinden zich in de 

kelder van de ik-figuur alwaar een lek is. Er wordt letterlijk naar de oorlog verwezen die op dat 

moment tien jaar achter de rug is. België werd toen bezet door de Duitsers en tijdens hun 

overheersing werden er talloze wetten met de voeten getreden, alsook de wetten van de 

woningbouw. De ik-figuur wijst aan het einde van het citaat op de destructieve kracht van de 

oorlog door melding te maken van vernielingen van gebouwen en dergelijke:  

 

Hij spuwde in de brij en zijn gezicht stond alsof ik er mede schuldig aan was dat ze tien jaar geleden de wetten 
van de bezetter hadden ontdoken en de wetten van de woningbouw met de voeten hadden getreden en ik 
begreep niet waaraan ik schuldig kon zijn, want tien jaar geleden had ik geen huizen zien optrekken maar 
huizen zien instorten en in die tijd had ik evenmin kelders zien dichtmetselen, slechts kelders zien 
openbreken. (IS 15-16)   
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    In onderstaand citaat wordt de ik-figuur gebruuskeerd doordat de vrouw, die hij kort daarvoor 

op straat ontmoette en met wie hij naar een kamer trok, een Duits woord in de mond neemt. Hij 

vroeg haar of zij dan afkomstig is uit Duitsland. Zij reageert zeer heftig op deze vraag en snauwt 

hem toe dat ze niet uit het land komt waar ze haar handen gruwelijk verminkt hebben. Ze voegt 

er laconiek aan toe dat in België soms dezelfde taal wordt gesproken als in Duitsland. Hiermee 

bedoelt ze een taal van geweld. Om wat haar is aangedaan, associeert ze Duits met folteringen, 

geweld en oorlog. Ook het Belgische Nederlands wordt soms gekleurd door dergelijke 

connotaties:  

Niet het woord, maar zo gans onverwacht die taal verwarde me en nadat ze nog eenmaal 'liebling' had 
gemurmeld vroeg ik of ze dan uit het land kwam waar men liebling zei tot elkaar. Brutaal sloeg ze de ogen op 
en daar lag de haat van heel de wereld in. Nu lagen daar die verminkte en gescheurde en weer dichtgenaaide 
handen als klauwen op de gladde huid. 'Neen', zei ze en er was om zo te zeggen geen toon in haar stem, 'ik 
ben niet uit het land waar ze me dit hebben aangedaan. Maar soms wordt er bij ons net zulke taal gesproken 
als in dat land.' (IS 25)   

 

    Govaerts stelt dan ook dat er in die eerste werken 'uitdrukkelijk naar wo ii wordt verwezen (en 

dat) die als oorzaak van schuld- en onzekerheidsgevoelens bij de personages werd aangeduid' 

(389). Vanaf Het Boek Alfa treedt de abstrahering meer prominenter op de voorgrond en gaat het 

aldus Govaerts om 'een niet nader te identificeren oorlog en om een naamloze hoofdfiguur' (389-

390). Dit zal in wat volgt uitvoerig worden beschreven. Er kan nu echter al opgemerkt worden 

dat er in de evolutie van persoonlijk geïnspireerde representatie van het oorlogstrauma naar de 

voorstelling van datzelfde trauma als abstract concept, steeds een zekere ambiguïteit 

waarneembaar blijft. Ook hier biedt de poëticale opvatting van de auteur soelaas. Vervaeck stelt 

in zijn essay "Hoe Zwart was mijn Dal? Realiteit en Fictie in het Nederlandstalige proza van de 

jaren vijftig" dat Michiels de romancier wegcijfert om het literaire werk volledig in de 

schijnwerpers te plaatsen. Roland Barthes' credo 'de dood van de auteur' vindt bijgevolg ook 

aanhang bij Michiels. Toch merkt Vervaeck op dat ondanks het feit dat 'het subject dat de 

schrijver is, lijkt op te gaan in het vormenspel dat de literatuur is Michiels (toch) nog vasthoudt 

aan de rationele ingreep van de schrijver' (Vervaeck, "Hoe Zwart", 142).                                                  

Al is het trauma inherent individueel bepaald, zoals hierboven reeds aangegeven is, toch moet er 

in Michiels' geval gewag gemaakt worden van een collectief trauma. Meierhenrich definieert een 

collectief trauma als volgt: 'a dramatic loss of identity and meaning, a tear in the social fabric, 

affecting a group of people that has achieved some degree of cohesion' (314-315). Een collectief 

trauma beslaat dus een collectief van mensen waartussen een zekere band bestaat. Deze band kan 

bijvoorbeeld nationaal geïnspireerd zijn omdat ze allen tot dezelfde natie behoren. Om te kunnen 

spreken van een trauma, moet er aldus Meierhenrich, een breuk ontstaan in het identiteitsbesef 

van een dergelijke groep mensen. Nytagodien en Neal verklaren verder dat collectieve trauma's 
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net op dezelfde wijze functioneren als een individueel trauma: 'Just as traumas at the individual 

level reappear in intrusive flashbacks an psychological disorders, collective traumas from the past 

continue to have a living influence upon the contemporary present' (465). Om te kunnen spreken 

van een collectief trauma, moet er een gebeurtenis voorhanden zijn die betrekking had op een 

collectief van mensen. De oorlog, specifiek Wereldoorlog Twee en bij uitbreiding de oorlog als 

abstract begrip, is een fenomeen dat de maatschappij van de jaren vijftig overschaduwde. Vele 

schrijvers die in de jaren vijftig ophef maakten en tot de literaire vernieuwingsbeweging hoorden, 

hadden de oorlog van dichtbij meegemaakt. Hun literatuur was dan ook doordrongen van deze 

schokkende ervaring: 'deze auteurs (zijn) vertegenwoordigers van het 'ontluisterend realisme' met 

als gevolg dat hun werk gekarakteriseerd wordt door een negativisme dat 'als een reactie op de 

oorlog ontstaat' (Vervaeck, "Hoe Zwart", 121). Dit collectieve gebeuren dient vervolgens 

ingeprent te zijn in het collectieve geheugen van de betrokken gemeenschap, net als een 

individuele gebeurtenis opgeborgen is in het geheugen van een individu.   

 

    3.1.3    'Collective Memory' 

    De gebeurtenis die het collectief aan mensen traumatiseerde, inclusief Michiels, was 

Wereldoorlog Twee. Ook al behoort de oorlog reeds tot het verleden, de ervaring ervan is 

onuitwisbaar gevestigd in het geheugen van de mens uit de jaren vijftig. Het oorlogstrauma 

belichaamt een deel van het collectief geheugen. Het collectieve geheugen wordt door 

Meierhenrich als volgt omschreven: 'la mémoire générale is concerned with the lived experience 

of individuals in group.[…] collective memory is by definition governed by society , while 

simultaneously acknowledging the undeniable fact that collective memory is ultimately located 

within individuals' (13). Uit deze definitie spreekt alweer de ambivalentie tussen het persoonlijke 

en het universele niveau dat ook bij Michiels' representatie van het oorlogstrauma sterk naar 

voren komt: het collectieve is steeds geworteld in het individuele.                                                                 

    LaCapra stelt verder dat er onderscheid dient te worden gemaakt tussen 'primary memory' en 

'secondary memory'. Het eerste concept houdt in dat een subject dat bepaalde traumatische 

gebeurtenissen heeft meegemaakt, zich deze ook op een bepaalde manier herinnert. Dit gaat vaak 

gepaard met 'denial, repression, suppression and evasion' (LaCapra, History and Memory after 

Auschwitz, 20). Voorbeelden van subjecten die 'primary memory' tentoonspreiden uit Michiels' 

oeuvre zijn Pierre Wesselmans, Laure en Jessen uit Het Afscheid, het schrijvende ik uit Ikjes 

Sprokkelen en Adriaan en Lieve uit Een tuin tussen Hond en Wolf. Al deze karakters lijden onder een 
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traumatisch verleden dat ze koste wat het kost trachten te verdringen en te vergeten maar dat hen 

blijft achtervolgen. Bij Pierre Wesselmans en Laure uit zich dat door de plotse confrontatie met 

flashbacks terwijl Jessen 'een kast vol scherven had' (HA 75). Het schrijvende subject wordt 

eveneens door het plotse optreden van flashbacks herinnerd aan het verleden. Daarnaast opereert 

de stank als een zintuiglijke representatie van het verleden die bovendien een irrationele angst 

veroorzaakt: 'omdat ik  bang was voor de stank en voor alles wat samen met de stank uit de muur 

kon breken' (IS 17). Adriaan, ten slotte, lijkt geïsoleerd te leven in het verleden. Dit uit zich in 

Adriaans taalgebruik en in zijn houding: hij lijkt al declamerend te marcheren in de vicieuze cirkel 

van het verleden:  

Waar naartoe? Waar naartoe gaat de blik? Links-rechts links-rechts links-rechts links-rechts links-rechts…Zijn benen, 
merkt ze, stappen nauw merkbaar mee op, ze ziet het aan de knieën die vaagjes plooien. Links-rechts links-rechts 
links-rechts links-rechts links-rechts links-rechts links-rechts … (ET 170) 

 

    Het tweede concept omschrijft LaCapra als volgt: 'Secondary memory is the result of critical 

work on primary memory, whether by the person who initially had the relevant experiences or, 

more typically, by an analyst' (LaCapra, History and Memory after Auschwitz, 21). Michiels spreidt dit 

ten toon in de twee werken uit de Alfa-cyclus. Eerst en vooral kunnen er moeilijk personages 

aangewezen worden in deze boeken. Dit aspect doet de idee van de persoonlijke ervaring van het 

trauma (vanuit het perspectief van het personage) teniet. Verder drijft de auteur de abstrahering 

ten top in deze werken. Het traumatische is enkel aanwezig in de taal alsook in de resem 

geweldsbeelden die de auteur evoceert. Er kan echter geargumenteerd worden dat er in alle 

werken sprake is van 'secondary memory'. Dit argument houdt steek als het trauma vanuit het 

persoonlijk perspectief van de auteur belicht wordt. Doordat de auteur het trauma door 

narrativisering probeert weer te geven, heeft hij automatisch gereflecteerd over zijn 'primary 

memory' van het trauma. Narrativisering impliceert altijd vervorming, aangezien taal een 

communicatievorm is die niet transparant is en die de notie van afstand inlast: ' the unmediated 

presence of the self to its own voice as opposed to the reflective distance that separates this self 

from the written word' (de Man 114). In het westerse logocentrische denken heerst de indruk dat 

er geen afstand aanwezig is wanneer een subject spreekt. De boodschap lijkt direct, onbemiddeld, 

te worden overgeleverd aan de recipiënt. Geschreven taal, daarentegen, bevat wel de notie van 

bemiddeling en bijgevolg van afstand. Wanneer een subject zijn verhaal neerschrijft, fungeert het 

witte blad als bemiddelaar tussen de zender en de uiteindelijke ontvanger, de lezer van het witte 

blad. Er is niet alleen afstand waarneembaar tussen zender en ontvanger, maar ook tussen de 

zender en wat hij geschreven heeft. Door deze bemiddeling kan de oorspronkelijke boodschap 
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verloren gaan. Maar aangezien Michiels zelf verkondigt dat hij het persoonlijke tracht weg te 

filteren, wordt er best voor de eerste visie geopteerd.                                                                                                                         

    Verder is het collectieve trauma dat verborgen zit in het collectieve geheugen 'situationally 

accessible' (Hellawin & Brewin 2). Dit houdt in dat deze herinneringen van traumatische aard 

enkel via automatische processen kunnen worden achterhaald. Deze processen zijn bijgevolg niet 

door het subject controleerbaar. Typerend voor het 'situationally accessible memory' is dat het 

verbonden wordt met flashbacks alsook met dromen. Flashbacks verschillen op drie punten van 

gewone autobiografische herinneringen3: ten eerste kunnen ze enkel op automatische wijze 

opgerakeld worden, ten tweede bevatten deze herinneringen een hoog gehalte aan perceptuele 

detaillering en ten derde treedt er ook een breuk op in de subjectieve tijdservaring waardoor het 

subject de gebeurtenis die eigenlijk plaatsvond in het verleden, gaat plaatsen in het heden 

(Hellawell & Brewin 3). Volgens Freud stond een flashback voor de letterlijke terugkeer van de 

gebeurtenis tegen de wil van het subject die de ervaring reeds heeft doorgemaakt (Caruth, 

Unclaimed Experience, 59). Hellawin & Brewin ondersteunen deze opvatting door te stellen dat 

flashbacks meestal een intense en soms fragmentaire herbeleving van een traumatische 

gebeurtenis genereren (3).  

    De flashback is een middel waar Michiels frequent een beroep op doet om het trauma van de 

personages of, in zijn latere werk, van de personae te representeren. Dit zal nog uitgebreid aan 

bod komen in wat volgt. Wel kan er al aangestipt worden dat de flashback in de eerste twee 

werken doelbewust gehanteerd wordt als constructieprocedé om het trauma weer te geven. Het is 

in die werken naast de indicatoren van trauma en het scherven-motief 4, het enige middel om het 

trauma weer te geven. Soetens merkt op dat de flashback (vanaf Journal Brut) 'geen louter 

technisch constructieprocedé (meer is) maar een metafysische overtuiging en een methode 

waardoor - de grotendeels fictieve - onderscheiding tussen de tijdsdimensies van verleden, heden 

en toekomst wordt uitgewist' (77).  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Autobiografische herinneringen behoren niet tot het 'situationally accessible memory' maar tot het 'verbally  

   accessible memory'. Hellawin & Brewin zeggen hierover het volgende: '[They] can be retrieved either automatically 
   or using strategic processes. Ordinary autobiographical memories can be edited and interact with the rest of the  
   autobiographical knowledge base, so that the trauma is represented within a complete personal context comprising 
    past, present, and future' (2).  
4  Zie onderdeel 4: Fragmentatie van het 'ik'  
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      3.1.4    'Collective Guilt' 

 

    Hellawell en Brewin bemerken vervolgens dat er tijdens het optreden van flashbacks 

secundaire emoties gegenereerd worden. Het schuldgevoel is een voorbeeld van dergelijke 

secundaire emoties (3). Dit roept het concept van 'collective guilt' op. Meierhenrich toont aan in 

zijn artikel "The Question of Guilt" dat het concept heel wat tegenkanting oproept:'As George 

Fletcher (2002b, 38) writes: “There is something about the combination of the two words—

„collective‟ and „guilt‟—that sets the „liberals‟ teeth on edge." ' (Meierhenrich 326-327). Schuld is 

volgens de critici van het concept iets dat inherent persoonlijk is en wat niet door een 

collectiviteit kan worden gedragen. Hendrickx geeft echter aan dat er bij Michiels wel sprake is 

van een collectief schuldgevoel: 'We kunnen spreken van een kosmische schuld, in die zin dat 

iedereen schuldig is in het aanvaarden van het onderscheid onderdrukker-verdrukte, dus in het 

standhouden van de mogelijkheid tot realisatie van geweld' (180). Ook De Wispelaere maakt 

gewag van 'een kosmische schuld die het ganse bestaan doordringt' (50).                                                                                                                          

Het gaat in Michiels' oeuvre weliswaar om een specifiek soort van schuld: de schuld die een 

subject voelt wanneer hij een traumatische gebeurtenis overleeft. Dit duidt Caruth aan met de 

term 'the enigma of survival': 'trauma is not simply an effect of destruction but also, 

fundamentally, an enigma of survival' (Caruth, Unclaimed Experience, 58). Michiels duidt zelf op het 

belang van de schuld in zijn werk: 'Schuldgevoel en oorlogsbackground zijn inderdaad de 

algemene themata, ja, maar daar bovenop ligt nog een ruimere thematiek: het slachtoffer-zijn' 

(192). Het is aangewezen om de definitie van trauma even vanuit deze invalshoek te duiden. Een 

essentieel aspect van een trauma was dat de ratio van het subject de traumatische ervaring op het 

moment van het gebeuren zelf niet kan vatten. De personages in Michiels' werken5 kunnen met 

andere woorden niet begrijpen dat ze aan de oorlog ontsnapt zijn. De oorlog waarin de dood 

alomtegenwoordig was en een pregnante bedreiging voor hun leven vormde: 'The shock of the 

mind's relation to the threat of death is thus not the direct experience of the threat, but precisely 

the missing of this experience, the fact that, not being experienced in time, it has not yet been fully 

known' (Caruth, Unclaimed Experience, 62). Paradoxaal genoeg is het missen van de 

traumatiserende ervaring net de oorzaak van het trauma. Omdat het subject deze ervaring miste, 

wordt de ervaring steeds heropgevoerd in dromen en flashbacks omdat de ratio vat probeert te 

krijgen op het traumatiserende gebeuren. Herhalingsdwang werd vervolgens gezien als een 

symptoom van de poging tot rationalisering en kennis van het trauma door het menselijk brein. 

                                                 
5 Dit gaat enkel op voor de personages uit Het Afscheid, Ikjes Sprokkelen en Een Tuin tussen Hond en Wolf. In Het Boek  
 Alfa wordt er een situatie voor het uitbreken van de oorlog geschetst, terwijl Orchis Militaris als het ware de oorlog is.  
  Bovendien kan er in deze boeken ook niet meer van personages gesproken worden.  
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In het kader van 'the enigma of survival' of het overlevingsmysterie kan dit nog specifieker als 

volgt gezien worden: 'Repetition, in other words, is not simply the attempt to grasp that one has 

almost died but, more fundamentally and enigmatically, the very attempt to claim one's own survival' 

(Caruth, Unclaimed Experience, 64). Doordat het getraumatiseerde subject het trauma dat hij ervoer, 

gemist heeft, heeft hij logischerwijze ook het moment van overleven gemist. De herhalingsdwang 

kan bijgevolg ook worden beschouwd als een poging van het subject om het moment van zijn 

overleven te vatten. De overlevers worden vervolgens ook geconfronteerd met een dilemma: 

moeten ze vertellen over wat ze meegemaakt hebben of betekent dat net een verraad aan diegene 

die het niet overleefd hebben? Of zoals Caruth het stelt: 'but a betrayal precisely in the act of 

telling, in the very transmission of an understanding that erases the specificity of death' (Caruth, 

Unclaimed Experience, 27). Het vertellen van het trauma betekent het trachten te doorbreken van de 

dwangmatige herhaling van het gebeurde, het proberen los te komen uit het verleden en een 

proces van 'working through' te initiëren (LaCapra, Representing the Holocaust, 208). Hieraan 

koppelt de overlever echter twee nefaste gevolgen. Enerzijds is er het verlies aan precisie. De 

visuele beelden die de overlever blijven achtervolgen zijn erg gedetailleerd. Het proberen 

weergeven van het trauma in woorden betekent dat de uniciteit ervan, het authentieke ervan 

verloren gaat omdat taal niet neutraal is (Schrover 31). Anderzijds gaat ook de essentiële 

onbegrijpelijkheid van het gebeuren verloren: 'Yet beyond the loss of precision there is another, 

more profound, disappearance: the loss precisely, of the event's essential incomprehensibility, the 

force of its affront to understanding' (Caruth, "Recapturing the Past: Introduction", 154). De oorlog 

is een fenomeen dat niet te vatten valt. Het geweld ervan is zinloos, wat sterk tot uiting komt in 

Het Boek Alfa en Orchis Militaris. Het reduceert alle verschil en lijkt zich als een virus uit te zaaien 

over de gehele mensheid. Zo kan een onderdrukte plots onderdrukker worden eens hij gegrepen 

wordt door het machtsgevoel dat uitgaat van het geweld. Daarnaast wijst LaCapra op nog een 

aspect van het schuldgevoel:  

Victims of trauma may experience not only "guilt" about surviving but intense anxiety about rebuilding a life 
and beginning again. One basis of anxiety is the feeling that building a new life is a betrayal of loved ones 
who died or were overwhelmed in a past that will not pass away. This feeling of betrayal must, I think, itself 
be explicitely recognized in the attempt to work through it, notably in processes of mourning. (LaCapra, 
Representing the Holocaust, 200)   

    De overlever ervaart niet alleen een intens schuldgevoel maar lijdt ook onder extreme 

angstpsychoses om een nieuw leven op te bouwen. Het lijkt alsof het subject vindt dat hij, ter 

nagedachtenis van diegene die het trauma niet overleefd hebben, geen recht heeft op een nieuw 

bestaan. Een nieuw leven opbouwen is, voor de met schuld beladen overlever, hoogverraad 

plegen. In het slot van bovenstaand citaat zit echter al de mogelijkheid tot oplossing besloten. 

Indien de overlever de draad van zijn leven weer wil oppikken, het schuldgevoel van zich wil 
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afschudden, zal hij een proces van 'working through' moeten starten. Indien hij dit niet doet 

bestaat er een reële mogelijkheid tot een niet aflatende toestand van 'acting out' en de daaraan 

verbonden fragmentering van de identiteit van het getraumatiseerde subject. Deze twee 

concepten, van cruciaal belang in de verwerking van een trauma, komen aan bod in het volgende 

onderdeel.  

3.2.   Traumaverwerking     

    

    Nadat het oorlogstrauma in de verschillende werken van Michiels aangetoond is, de collectieve 

aard ervan onderkend is en het daaraan verbonden schuldgevoel beschreven is, komt in dit 

onderdeel de mogelijkheid tot verwerking van het trauma aan bod. LaCapra duidde in zijn 

traumatheoretische werken op drie manieren waarop een trauma kan worden verwerkt: 'denial' of 

ontkenning, 'acting out' en 'working through'. Het zijn de twee laatste begrippen die van belang 

zijn in het verwerkingsproces van een trauma.  

 

       3.2.1   'Denial', 'acting out' en 'working through' 

 

    Het eerste begrip 'onkenning' houdt in dat het subject ontkent dat het trauma ooit heeft 

plaatsgevonden. Ook al lijdt het subject onder de gevolgen dat het trauma met zich meebrengt, 

toch blijft het met klem beweren dat de traumatische gebeurtenis nooit heeft plaatsgevonden. 

Ontkenning gaat meestal gepaard met 'repression' of onderdrukking (LaCapra, Representing the 

Holocaust, 202). Dit betekent dat het subject signalen of elementen uit de werkelijkheid die hem  

aan het trauma kunnen herinneren, negeert. Deze elementen zouden immers de traumatische 

flashbacks waar het subject onderhevig aan is, kunnen stimuleren. Verder zijn er verschillende 

stadia van ontkenning aanwijsbaar. Dit kan gaan van het vergoelijken van een bepaalde situatie 

tot het eenvoudigweg ontkennen dat er ooit een trauma present was. Ontkenning van een trauma 

zal nooit leiden tot een verwerking ervan. Bijgevolg is het een niet-gewenste vorm van 

traumaverwerking.  

    Ten tweede  wijst LaCapra op het concept 'acting out'. Hij omschrijft deze term in History and 

Memory after Auschwitz als volgt:  

In acting-out one has a mimetic relation to the past which is regenerated or relived as it were fully present 
rather than represented in memory and inscription. In psychoanalytic terms, the acted-out past is 
incorporated […] and it returns as the repressed. (LaCapra 45)  

 

Het subject dat onderhevig is aan 'acting out' onderhoudt een mimetische relatie met het 

verleden. Dit wil zeggen dat het traumatische gebeuren dat zich afgespeeld heeft in het verleden 
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van het subject, letterlijk afgebeeld wordt in het heden. Het lijkt alsof er geen tijdsbarrière 

aanwijsbaar is tussen het moment dat het trauma voor het eerst plaatsvond en de herhaling ervan 

in het heden. Doordat het traumatische verleden letterlijk en uiterst gedetailleerd optreedt in het 

heden, lijkt het weer ten volle aanwezig te zijn en wordt het herbeleefd. Ook Caruth wees op de 

letterlijkheid van een dergelijk herhaaldelijk optreden van het verleden onder de vorm van 

dromen of flashbacks (Caruth, "Trauma and Experience: Introduction", 5). Het verleden vormt 

geen afgesloten hoofdstuk behorende tot de herinneringen van het subject. Integendeel, het keert 

steeds terug en dringt zich op aan het subject. LaCapra omschrijft deze terugkeer als 'the return 

of the repressed'.  

    LaCapra verwijst ook naar de definitie die J.-B. Pontalis en Laplanche geven aan het concept 

'acting out':  

action in which the subject, in the grip of his unconscious wishes and phantasies, relives these in the present 
with a sensation of immediacy which is heightened by his refusal to recognize their source and their repetitive 
character. (LaCapra, Representing the Holocaust, 208)  

 

Beiden zijn bedreven in de klinische psychologie en daarom is hun definitie van praktischere aard 

dan LaCapra's definitie. Opvallend is wel dat zowel LaCapra als Pontalis en Laplanche wijzen op 

de herbeleving van het verleden in het heden, alsook dat het subject dit verleden tracht te 

onderdrukken. Pontalis en Laplanche verwijzen expliciet naar het onderbewuste terwijl LaCapra 

hier geen vermelding van maakt in zijn definitie. Maar aangezien het traumatische verleden ook 

onderdrukt wordt en het zich aan het subject opdringt onder de vorm van dromen en flashbacks 

die niet op bevel opgerakeld kunnen worden, behoort het eveneens tot het domein van het 

onderbewuste.  

    Het laatste concept dat LaCapra aanhaalt is 'working through' dat hij als volgt definieert:  

working through trauma does not imply the possibility of attaining total integration of the self, including the 
retrospective feat of putting together seamlessly […] the riven experience of the past trauma. […]. Working 
through means work on posttraumatic symptoms in order to mitigate the effects of trauma by generating 
counterforces to compulsive repetition (or acting-out), thereby enabling a more viable articulation of affect 
and cognition or representation, as well as ethical and socio-political agency, in the present and future. 

(LaCapra, "Trauma Studies: Its Critics and Vicissitudes", 118-119)  

 

LaCapra beschouwt 'working through' als een kracht die tegenwicht kan leveren tegen 'acting 

out'. Hij stelt dat het getraumatiseerde subject een dialoog moet aangaan met zijn trauma in plaats 

van het te onderdrukken. Die dialoog is noodzakelijk om tot begrip van het trauma te komen. 

Deze dialoog zal geen volledige kennis opleveren en het subject zal geen totaalbeeld krijgen van 

het trauma. Een volledige integratie van een trauma in een narratief kader is onmogelijk. Steeds 

zullen er aporieën blijven bestaan. 'Working through' is verder ook nodig om een betere 

prospectie op de toekomst te bewerkstelligen. Als een subject volhardt in 'acting out', blijft het 
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vastzitten in de impasse van het heden en belemmert hij het ontstaan van mogelijkheden die tot 

een hoopvolle toekomst kunnen leiden. Deze tegenwerkende kracht leidt idealiter tot ethisch en 

sociaal-politiek handelen. Het subject kan, na het proces van 'working through', weer voeling 

krijgen met de heersende ethische normen en deze ook weer toepassen in zijn dagelijkse leven. 

De opinie die het subject had van goed en kwaad, was door het trauma grondig verstoord. Zeker 

als het trauma gesitueerd is in een oorlogssituatie kan een dergelijke verwarring optreden doordat 

het subject permanent wordt blootgesteld aan gewelddadige buitensporigheden. Het subject is 

bijgevolg zijn geloof in de mogelijkheid tot het goede en tot het goede doen, verloren. Hiermee 

verwant zijn de opbouw van een sociaal en politiek leven. Het subject moet weer leren geloven 

dat zijn medemens tot het goede in staat is en als die overtuiging er weer is, kan er een 

wederopbouw van het sociale leven plaatsvinden, gekenmerkt door wederzijds respect. Ook kan 

het subject zich weer politiek gaan engageren, gesterkt door de overtuiging dat hij iets kan 

veranderen aan het onrecht waarvan ook hij het slachtoffer is geweest.  

    LaCapra stelt ook het volgende vast: 'Yet working through […] requires the effort to achieve 

critical distance on experience through a comparison of experiences and through a reconstruction 

of larger contexts that help to inform and perhaps to transform experience' (LaCapra, Writing 

History, Writing Trauma, 200). Het is bijgevolg noodzakelijk om afstand te nemen van de 

traumatische ervaring indien hij het engagement wil aangaan om zijn trauma te verwerken. Uit dit 

citaat blijkt, dat een getraumatiseerd persoon niet alleen een dialoog moet aangaan met zijn eigen 

trauma, maar ook moet kijken naar de ervaringen van anderen. Bovendien, stelt LaCapra, is het 

ook aangewezen om de bredere context waarmee het persoonlijke trauma verwant is, te 

reconstrueren. Want die informatie kan helpen om meer vat te krijgen op de individuele ervaring. 

LaCapra merkt vervolgens ook op dat 'mourning' of het rouwproces een belangrijke component 

van 'working through' is. Het rouwproces stelt het subject in staat om het volgende te doen: 

'Mourning brought the possibility of engaging trauma and achieving a reinvestment in, or 

"recathexis" of, life that allowed one to begin again' (LaCapra, History and Memory after Auschwitz,, 

45). Rouwen betekent immers dat er een dialoog wordt aangegaan met het traumatische 

gebeuren, maar wel is er een zekere afstand geïmpliceerd. Die afstand is, zoals eerder gezegd, 

nodig om een objectieve en nuchtere kijk op het trauma te verwerven. Door het rouwproces 

wordt het trauma verwerkt en kan er een rehabilitatie van de identiteit optreden. Verder stelt 

LaCapra dat:  

Mourning involves introjection through a relation to the past that recognizes its difference from the present 
and enacts a specific performative relation to it that simultaneously remembers and takes at least partial leave 
of it, thereby allowing for critical judgment and a reinvestment in life, notably social life with its demands, 
responsibilities, and norms requiring respectful recognition and consideration for others. (LaCapra, History 
and Memory after Auschwitz, 45)    
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Hieruit blijkt wederom dat er een dialoog wordt aangegaan met het verleden vanuit het heden en 

dat het onderscheid tussen beiden gerespecteerd wordt. Deze dialoog kan ook als een soort van 

performatieve daad worden gezien waarbij het trauma tegelijkertijd in herinnering wordt 

gebracht, maar waarbij er ook afstand van wordt genomen. De draad van het leven kan weer 

worden opgepikt en het getraumatiseerde subject wordt door dat rouwproces als het ware 

klaargestoomd om zich weer in te passen in de maatschappelijke structuren.     

    Zoals ik ook al in mijn bachelorproef "Trauma en Identiteitsproblematiek in W ou le souvenir 

d'enfance " bemerkte, verbindt LaCapra het rouwproces met de begrippen 'absence' en 'loss', wat 

vertaald kan worden door 'afwezigheid' en 'verlies' (LaCapra, History and Memory after Auschwitz, 

48-49). Het eerste begrip situeert LaCapra op het metahistorische niveau, wat wil zeggen dat het 

van toepassing is op onhistorische gebeurtenissen en dat het geen tijdsconcepten hanteert. Het 

tweede begrip daarentegen, heeft wel betrekking op specifieke historische gebeurtenissen en 

wordt bijgevolg wel door de tijd gekleurd. Het concept 'verlies' situeert LaCapra dan ook op het 

historische niveau. Een trauma dat zich op het historische niveau bevindt, wordt logischerwijze 

een historisch trauma genoemd (LaCapra, History and Memory after Auschwitz, 47).  

    De tegenhanger van het rouwproces, 'melancholia' of melancholie, verbindt LaCapra met het 

concept 'acting out'. De definitie van dit begrip luidt: 'melancholia as a characteristic of an 

arrested process in which the depressed and traumatized self, locked in compulsive repetition, 

remains narcissistically identified with the lost object' (LaCapra, History and Memory after Auschwitz, 

44-45). Een subject dat lijdt aan melancholie, slaagt er niet in om zich los te maken van datgene 

wat hij verloren heeft. Hij blijft zich vasthechten aan het verleden en blijft onderhevig aan 

herhalingsdwang. Verder typeert LaCapra melancholie als volgt: 'Melancholia is an isolating 

experience allowing for specular intersubjectivity that validates the self in its desperate isolation' 

(LaCapra, Representing the Holocaust, 214). Een subject verscheurd door melancholie, wordt 

teruggeworpen op zichzelf en op zijn eigen traumatiserende verleden, waardoor het bijgevolg 

geïsoleerd geraakt van zijn medemens. Het kan ook leiden tot een dubieuze vorm van 

intersubjectiviteit die het zijn van het subject bevestigt in die uitzichtloze staat van isolatie. Toch 

wordt melancholie door Freud en ook door LaCapra als een voorwaarde van het rouwproces 

gezien. Paradoxaal genoeg is melancholie ook wel een factor die het rouwproces kan blokkeren. 

Dit is het geval wanneer het subject een te grote fixatie heeft op datgene wat verloren is 

(LaCapra, Representing the Holocaust, 213).  
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    3.2.2    Wisselwerking tussen 'acting out' en 'working through'  

 

    LaCapra bemerkt dat 'acting out' en 'working through' geen termen zijn die elkaar uitsluiten. 

Integendeel, hij ijvert voor 'a tense mutual articulation of acting out and working through in 

coming to terms with trauma' (LaCapra, History and Memory after Auschwitz, 55). 'Working through' 

is ook geen allesomvattende oplossing van een trauma. Het procedé is niet in staat om het 

getraumatiseerde subject te verlossen van het verleden waarmee het opgezadeld is (LaCapra, 

"Trauma Studies: Its Critics and Vicissitudes", 119). Het is een proces waarbij de wonden, 

veroorzaakt door het trauma, geheeld kunnen worden. De littekens van deze wonden zullen 

echter altijd present blijven.  

    Ook de klinische psychologen, Pontalis en Laplache, delen de mening van LaCapra: 'they 

present working-through as countering compulsive acting-out, […] do not give way to a simple 

ideology of liberation from the constraints of the past' (LaCapra, Representing the Holocaust, 209). 

LaCapra stelt dat een gematigde vorm van 'acting out' wenselijk is in het verwerken van een 

trauma: 'Acting-out and working-through are in general intimately linked but distinguishable 

processes, and it may be argued that creating conditions in which could counteract (while never 

fully transcending) the force of acting-out and the repetition-compulsion would generate 

different possibilities in thought and life' (LaCapra, History and Memory after Auschwitz, 45). Een 

vruchtbare wisselwerking tussen beide concepten is wenselijk.  

    Het gevaar dat sommige critici zoals onder andere Caruth verbonden met 'working through', 

was dat de uniciteit en de essentiële onkenbaarheid van het trauma door dit proces zouden 

worden teniet gedaan (Caruth, "Recapturing the Past: Introduction", 154). Wat Caruth vreest is 

dat een doorgedreven vorm van 'working through' zou leiden tot 'closure'. Saul Frielander stelt 

dat deze vrees onterecht is: ' without giving in to the temptation of closure. Closure in this case would 

represent an obvious avoidance of what remains indeterminate, elusive and opaque. Put 

differently, working through means facing the dilemma which […] we try to escape' (Friedlander, 

"Trauma, Memory, and Transference", 261). Ook bij een getraumatiseerd subject is een dergelijke 

tweestrijd merkbaar: enerzijds is er een noodzaak voelbaar om datgene wat het subject heeft 

meegemaakt te veruitwendigen, anderzijds is er de continue vrees van het subject dat door het 

vertellen van het trauma, verraad wordt gepleegd.  

    Dori Laub wijst op deze innerlijke drang om te vertellen:  
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The survivors did not only need to survive so that they could tell their stories; they also needed to tell their 
stories in order to survive. There is, in each survivor, an imperative need to tell and thus to come to know 
one's story, unimpeded by ghosts from the past against which one has to protect oneself. One has to know 
one's buried truth in order to be able to live one's life. (Laub, "Truth and Testimony",  63)  

 

Deze drang is volgens Laub zo sterk, dat deze een subject in staat stelt om een traumatiserende 

gebeurtenis te overleven. Deze 'imperative to tell' lijkt een onderdeel van 'working through' te 

zijn. Door het vertellen, gaat het subject immers een dialoog aan met datgene wat hij heeft 

meegemaakt, en poogt er eveneens kennis van te nemen. Het kennen van dit verleden dat 

aanvankelijk onderdrukt werd, is een levensnoodzakelijkheid, aldus Laub. Vervolgens verklaart 

Laub dat het getraumatiseerde subject een proces van 'her-externalisering' moet doormaken:   

a process  of re-externalizing the event - has to be set in motion. This re-externalization of the event can occur an 
take effect only when one can articulate and transmit the story, literally transfer it to another outside oneself 
and then take it back again, inside. Telling thus entails a reassertion of the hegemony of reality and a re-
externalization of the evil that affected and contaminated the trauma victim. (Laub, "Truth and Testimony", 
69)  

 

Dit betekent dat een subject datgene wat hij heeft doorstaan moet vertellen aan een ander, 

iemand anders dan hijzelf en dat hij na deze veruitwendiging van het trauma, opnieuw reflecteert 

over het vertelde. Dit proces houdt volgens Laub een bevestiging van de hegemonie van de 

realiteit in en zorgt ervoor dat 'het kwade' dat het getraumatiseerde subject belaagde, als het ware 

mee veruitwendigd wordt als een soort van exorcisme. Een soort van exorcisme, want eens het 

'kwade' dat het subject belaagde, uitgedreven is, moet het subject het opnieuw verinnerlijken en er 

nogmaals over reflecteren.  

    Dit proces appelleert aan het verwerkingsproces 'working through', beschreven door LaCapra. 

Ook bij Laubs proces dient het subject afstand te nemen van zijn trauma om er objectief over te 

kunnen nadenken. Er wordt net als bij 'working through' een dialoog aangegaan. Laub heeft het 

hier wel specifiek over een gesproken getuigenis. Maar het principe is eveneens toepasbaar op 

geschreven getuigenissen. Ook via het schrift kan een getraumatiseerd subject zich distantiëren 

van het trauma. Het geschreven resultaat fungeert in dit geval als de ander. Door reflectie over 

het geschrevene wordt het trauma weer verinnerlijkt. LaCapra zegt over een dergelijke 

narrativisering het volgende: 'Narrative at best helps one not to change the past through a 

dubious rewriting of history but to work through posttraumatic symptoms in the present in a 

manner that opens possible futures' (LaCapra, "Trauma Studies: Its Critics and Vicissitudes", 

121-122). Ook hier wordt Caruths vrees dat de uniciteit van het traumatische gebeuren verloren 

zou gaan, ontkracht door LaCapra's stelling. Natuurlijk treedt er een vervorming op van het 

trauma. Laub stelt dat een getraumatiseerd subject, gedreven door de verteldwang, zich 

tegelijkertijd realiseert dat zijn woorden altijd tekort zullen schieten: 'Yet no amount of telling 
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seems ever to do justice to this inner compulsion' (Laub, "Truth and Testimony", 63). Taal kan 

nooit voldoen aan de eisen die het trauma stelt. Een trauma verwoorden betekent dat er steeds 

aporieën aanwezig zullen blijven. Bovendien onderkent de verhouding taal - traumaverwerking 

een essentiële paradox: „Language is asserted as that which can realize trauma (or has the 

possibility of healing for the survivor) even as it is theorized as that which fails in the face of 

trauma‟ (Gilmore 7). Taal is enerzijds een noodzaak voor traumaverwerking, maar slaagt er 

anderzijds niet in om de littekens te laten verdwijnen.  

    Zoals uit Laubs definitie bleek, is het belangrijk dat het gebeuren aan iemand anders verteld 

wordt. Er moet dus een getuige zijn die het gebeuren aanhoort. De houding die de getuige 

tegenover de getuigenis van het getraumatiseerde subject dient aan te nemen, is uitvoerig 

beschreven door LaCapra:  

In the virtual (in contrast to the vicarious) experience of trauma, one may imaginatively put oneself in the 
victim's position while respecting the difference between self and other and recognizing that one cannot take 
the victim's place or speak in the victim's voice. Such virtual experience may be connected with what I have 
termed empathic unsettlement, which, I would argue, is desirable or even necessary for a certain form of 
understanding that is constitutively limited but significant. (LaCapra, "Trauma Studies: Its Critics and 
Vicissitudes", 125)  

 

Wanneer een getuigenis van een trauma afgelegd wordt, kan diegene die het relaas aanhoort, twee 

houdingen aannemen. Enerzijds kan de luisteraar de slachtofferrol van het getraumatiseerde 

subject op imaginaire wijze aannemen. Deze houding treedt op wanneer de luisteraar zich al te 

zeer gaat identificeren met de persoon die het trauma onderging. De luisteraar transformeert tot 

een surrogaat slachtoffer en kan zelfs symptomen aannemen die de getraumatiseerde 

tentoonspreidde. Deze houding bestempelt LaCapra met de term 'vicarious victimhood'. 

Anderzijds kan de luisteraar zich wederom in de positie van het getraumatiseerde subject 

plaatsen, maar tegelijkertijd verhinderen dat hun beider identiteiten samenvallen. De luisteraar 

houdt de afstand tussen zichzelf en de ander intact. Deze houding, die de gewenste is aldus 

LaCapra, heet 'empathic unsettlement'. De luisteraar leeft mee met datgene wat de 

getraumatiseerde heeft doorgemaakt. Empathie is noodzakelijk om tot een begrip van andermans 

trauma te komen. Teveel empathie is echter nefast en zorgt ervoor dat de luisteraar hervalt in 

'vicarious victimhood'. Ook hier is, net als bij de schijnbare tegenstelling tussen 'acting out' en 

'working through' alsook bij de daaraan verwante begrippen 'melancholia' en 'mourning', de 

gulden middenweg vereist.  

 

 

 



Trauma en Geweld in het Oeuvre van Ivo Michiels 36 

 

3.3.  Conclusie  

 

    In dit theoretische gedeelte werd de lezer geconfronteerd met een aantal begrippen, gelicht uit 

verschillende traumatheorieën. De toepasbaarheid ervan zal in de verdere analyse van de boeken 

worden geïllustreerd.  

    Uit dit gedeelte bleek dat een oorlogstrauma de werken van Michiels beheerst. Dit 

oorlogstrauma gaat gepaard met geweld dat zowel letterlijk als metaforisch behandeld wordt in de 

diverse boeken. Verder is het opvallend dat de herhalingsdwang zich niet alleen manifesteert in 

de werken afzonderlijk, maar dat er ook beelden te onderscheiden zijn die terugkeerden in elk 

van de vijf werken. Deze beelden vormen bijgevolg een netwerk van trauma-indicatoren. 

Vervolgens is aangetoond dat het oorlogstrauma een individuele oorsprong heeft bij Michiels. 

Toch werd voor een collectief trauma geopteerd wat ondersteund werd door Michiels' poëticale 

overtuigingen. Dit collectieve oorlogstrauma is ingeprent in het collectieve geheugen van de 

gemeenschap. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 'primary en secondary' memory. Ook is in 

dat onderdeel gewezen op het belang van flashbacks. Michiels maakt hier frequent gebruik van en 

het is een van de procedés dat op 'acting out' wijst. Verder is er ook op gewezen dat een 

schuldgevoel, dat eveneens van collectieve aard is, de meeste protagonisten in Michiels' werken 

tekent. Tot slot kwam ook het proces van traumaverwerking aan bod. Hieruit bleek dat er een 

evenwicht dient te worden gezocht tussen 'acting out' enerzijds en 'working through' anderzijds. 

Een ongedoseerde vorm van 'acting out' betekent immers dat het subject zich niet van het juk 

van het verleden kan bevrijden. Bovendien is het subject niet meer in staat om een onderscheid te 

maken tussen verleden, heden en toekomst. Deze aspecten, gekoppeld aan 'acting out' hebben 

een nefaste invloed op de identiteit van het getraumatiseerde subject. Deze problematiek wordt 

onder de loep genomen in het hoofdstuk dat handelt over 'de fragmentatie van het ik'. Een 

volledige 'working through' van een trauma bereiken is daarentegen ook niet wenselijk. Dit heeft 

'closure' tot gevolg wat afbreuk doet aan het fenomeen 'trauma' an sich. Of Michiels in zijn 

behandeling van de verwerking van het oorlogstrauma en het geweld eveneens opteert voor de 

gulden middenweg, zal blijken uit het hoofdstuk dat handelt over 'beweging versus stilstand'.  
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4.   Fragmentatie van het 'ik'  

    Sinds de doorbraak van de Verlichting gaat het individu een steeds prominentere plaats 

innemen in de westerse literatuur. Wesselo stelt dat de ' "ik-problematiek" het brandpunt van de 

westerse literatuur in de afgelopen eeuw' is, aangezien 'alles draait om de vraag naar de identiteit 

van het ik, en om de vraag naar de identiteit van de uitdrukking van het ik ' (10). Ook literatuur waarin 

een trauma centraal staat, schenkt aandacht aan de identiteit van het getraumatiseerde subject en 

aan de identiteit van de uitdrukking van het ik. Immers, het ervaren van een trauma bevat de 

mogelijkheid tot destructie van de eigen identiteit: 'Especially for victims, trauma brings about a 

lapse or rupture in memory that breaks continuity with the past, thereby placing identity in 

question to the point of shattering it' (Caruth, Unclaimed Experience, 59). Door het trauma wordt 

de continuïteit tussen verleden, heden en toekomst verstoord. Het 'ik' is incapabel om te 

ontsnappen aan de traumatiserende impact van het verleden. Het subject wordt herhaaldelijk 

geconfronteerd met flarden uit zijn traumatische verleden. Het heden, het 'nu' waarin het subject 

vertoeft, wordt bepaald door zijn verleden: 'The painful repetition of the flashback can only be 

understood as the absolute inability of the mind to avoid an unpleasurable event that has not 

been given psychic meaning in any way. In trauma, that is, the outside has gone inside without 

any mediation' (Caruth, Unclaimed Experience, 59). Zoals de lezer uit het citaat kan opmaken, kan 

het subject de ervaring niet duiden aan de hand van zijn epistemologisch kader. Dat kader 

fungeert normaliter als een filter om stimuli van buitenaf te verwerken en een plaats te geven. 

Doordat het trauma zo bruusk en plots optreedt, valt dit epistemologische kader weg en is er 

geen sprake meer van 'mediation' of bemiddeling. Naast een directe invloed op het heden, heeft 

het verleden ook een impact op de toekomst. Het verleden belemmert immers de doorwerking 

naar een hoopvolle toekomst doordat het subject als het ware vastzit in de tijdsimpasse van het 

heden. Michiels behandelt deze thematiek zowel op inhoudelijk als op vormelijk vlak. De werken 

waarbij de identiteitsversplintering vooral op inhoudelijk vlak onderkend wordt, zijn Het Afscheid 

en Ikjes Sprokkelen. De vormelijke behandeling van de fragmentatie van het 'ik' treedt op in Het 

Boek Alfa alsook in Orchis Militaris. Het werk Een Tuin tussen Hond en Wolf  wordt vanwege zijn 

uitzonderingspositie apart behandeld.   
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  4.1  Fragmentatie van het 'ik' op inhoudelijk niveau 

 

    4.1.1    Scherven in Het Afscheid  

 

    Het eerste werk dat de identiteitsversplintering op inhoudelijk vlak behandelt, is Het Afscheid. 

In Het Afscheid worden zowel Pierre Wesselmans als zijn vriend Jessen geassocieerd met 

'scherven'. De scherven staan symbool voor de gebroken identiteit van beide personages, 

veroorzaakt door de oorlog en de onzekerheid die daaruit voortvloeit. Bij Jessen gaat het om een 

combinatie van reële scherven die hij verzamelt in een kast en figuurlijke scherven die zijn 

versplinterde persoonlijkheid symboliseren: 'Jessen bewaarde de scherf als aandenken. Aan boord 

zeiden ze, dat hij een kast vol scherven had, en iedere scherf was een aandenken' (HA 37). De 

scherven herinneren hem aan de momenten waarop hij, verscheurd door woede en frustratie, in 

gevechten verwikkeld geraakte, na teveel alcohol genuttigd te hebben. Zijn frustratie vloeit voort 

uit de impasse die de Gambetta, het schip waarop hij werkzaam is, veroorzaakt. Immers, hij 

wordt, net als Pierre, in een situatie van permanent wachten en afscheid nemen geduwd totdat de 

Gambetta het order krijgt om uit te varen en bijgevolg de impasse opgeheven wordt. Pas dan kan 

hij de draad van zijn leven weer oppikken en terugkeren naar zijn geliefde die hij enorm mist. De 

reële scherven representeren dus de imaginaire brokstukken van zijn psyche. Hij verzamelt deze 

scherven om de brokstukken van zijn eigen ik niet verloren te laten gaan. Daarnaast 

representeren de scherven eveneens de fysieke afstand die bestaat tussen Jessen en zijn geliefde. 

Ze vormen het mes dat het koppel van elkaar losgesneden heeft. In onderstaand citaat valt te 

lezen, dat Jessen die stukken wegbergt in een kast met de bedoeling om ze te vergeten:  

Jessen verzamelde scherven, puntige stukken glas die hij klemde in zijn vuist en waarmee hij achteruit kroop 
naar de deur, waarmee hij ze allen op een afstand hield, en dan borg hij de scherf op in zijn kast en vergat dat 
hij een kast vol scherven had en het was goed, dat hij een kast had om te vergeten. (HA 75)  

 

Hij tracht de pijnlijke herinneringen te onderdrukken. De kast symboliseert zijn verleden dat hij 

als een afgerond hoofdstuk beschouwt maar waarvan hij de blijvende doorwerking onderschat. 

De lezer vangt een laatste glimp van Jessen op in het midden van het verhaal. Hij heeft besloten 

te deserteren en is een totaal vereenzaamd, gebroken figuur die het liefst zou inslapen om nooit 

meer te ontwaken: 'Nog eenmaal poogde hij Jessen ertoe te bewegen aan boord te gaan en nog 

eenmaal fluisterde Jessen: 'Ga weg', en het klonk of hij slaap had' (HA 76). Jessen weigert, na de 

desertie, in beweging te komen en verkiest letterlijk een immobiele, onverschillige houding aan te 

nemen. De levenslust valt nergens te bespeuren en hij is als het ware een levende dode. Om een 

trauma te verwerken, is levenslust echter een vereiste. Het leven wordt geassocieerd met 
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beweging en continuïteit. Immobiliteit betekent een blijven vastzitten in het verleden. Het laatste 

beeld dat de lezer van Jessen krijgt, wekt de indruk dat hij aan het trauma ten onder zal gaan: hij 

lijkt er niet in te slagen de brokstukken van zijn eigen ik te laten samensmelten tot een nieuwe, 

weliswaar getekende,  identiteit doordat hij zich terugtrekt in de immobiliteit van het verleden.             

    Naast Jessen wordt ook Pierre Wesselmans verbonden met het 'schervenmotief' : 

 Pierre verzamelde andere scherven, scherven die je niet zien kon en niet betasten en die toch even zo scherp 
waren en net zo sneden en evenveel pijn deden als puntige stukken glas, alleen niemand die het aan je merken 
kon dat je daar liep met een binnenste vol scherven en hoe de scherven alsmaar je binnenste verwonden. (HA 
75)  

 
In tegenstelling tot Jessen, die naast imaginaire, ook werkelijke scherven verzamelt, kampt Pierre 

enkel met imaginaire scherven. Pierre wordt net als Jessen verscheurd door de knagende 

onzekerheid die de oorlog teweegbrengt. Hij heeft het vooral moeilijk met de permanente 

opeenvolging van afscheidsmomenten, die eigenlijk niet eens werkelijk afscheidsmomenten zijn. 

Zolang de Gambetta niet uitvaart, wordt de impasse, de schijnbare eindeloze vicieuze cirkel van 

wachten en afscheid nemen, niet doorbroken. Pierre omschrijft deze situatie als volgt: 'Hij ging 

naar huis om afscheid te nemen en een ander doel was er niet, maar er was ook geen zekerheid 

dat het doel wel echt een doel was en het afscheid wel echt een afscheid, en hij voelde het aan als 

een sterven zonder doodgaan' (HA 117). Telkens wanneer hij afscheid neemt, sterft er een stukje 

van zijn eigen 'ik'. Immers, hij voelt zich schuldig, aangezien hij door de situatie waarin hij zich 

tegen zijn wil in bevindt, noch de rol van vader, noch de rol van echtgenoot naar behoren kan 

uitoefenen. Het zijn net die twee rollen die zijn bestaan zin geven en die zijn identiteit 

ondersteunen. Doordat deze twee rollen ondermijnd worden, verliest ook zijn identiteit elke 

stabiliteit. Het enige waarover hij nog zekerheid heeft, is de onzekerheid, of zoals Laure denkt: 

'Daar wilde ze voortaan vast blijven in geloven. Vast geloven dat in de onzekerheid haar enige 

zekerheid lag' (HA 66).   

    De diverse flashbacks die Pierre ervaart, symboliseren de scherven van zijn persoonlijkheid. 

Het is dan ook niet toevallig dat deze flashbacks draaien rond afscheidsmomenten: 'De 

Afscheidsdwang dringt zich vanuit het verleden van Pierres heden (en toekomst) op' (Maes 27). 

De lezer kan in Het Afscheid zes flashbacks onderscheiden, waarvan er vier tussen haakjes 

geplaatst zijn en drie door een witregel gescheiden worden. In de eerste flashback gescheiden 

door een witregel neemt het hoofdpersonage afscheid van zijn geliefde uit het bezette Polen. Zij 

komt om in een bombardement. De tweede flashback met een witregel gaat over een meisje dat 

vermoord is in New York en wier lijk hij voorbij ziet dobberen in het water van de Hudson. 

Later blijkt dat zij afkomstig was uit zijn geboortedorp en alweer ervaart hij de schrijnende pijn 

van het afscheid nemen. De derde flashback met een witregel handelt over een situatie die Pierre 
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ervoer in de Provence. Daar werd hem gevraagd om de gesneuvelde Lucien te imiteren en aan 

het sterfbed van Luciens moeder te verschijnen. Pierre neemt in deze scène afscheid van een 

moeder die niet de zijne is. Dit afscheidsmoment wordt hem, in tegenstelling tot de voorgaande 

momenten van afscheid nemen, opgedrongen door zijn medemens. Hij heeft immers geen 

affiniteit met Lucien en diens familie en wordt gedwongen om Luciens plaatsvervanger te zijn. 

Hierdoor distantieert de protagonist zich letterlijk van zijn eigen identiteit en neemt hij de 

identiteit van een ander aan. Daardoor verliest het hoofdpersonage een stukje van zichzelf: 'Ik 

wilde stilhouden en zeggen dat ik Lucien niet was, wilde midden in het straatje stilhouden en 

roepen tot de gevels en tot de gezichten tegen de gevels dat Lucien dood was en dat ik Pierre 

Wesselmans was en niet dood, bijlange nog niet' (HA 110).  

    Uit bovenstaande blijkt dat Pierre de ervaring van het anders worden negatief opvat. Pierres 

opvatting over alteriteit strookt dus niet met het credo van het postmodernisme waar het begrip 

positief beschouwd wordt. Alteriteit betekent paradoxaal genoeg dat, hoe meer je een ander 

wordt, hoe meer je jezelf wordt en bijgevolg ook dat hoe meer je jezelf wordt, hoe meer je een 

ander wordt (Vervaeck, Het Postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse Roman, 203). De ervaring 

van alteriteit veroorzaakt een splitsing in Pierres identiteitsbesef, wat blijkt uit volgend citaat: 

'Allemaal sliepen ze en ik zei voor me uit in de stille straat: 'Dag,' ik bleef staan en zei: 'Adieu'. En 

ik zei 'Adieu' tot Lucien die gesneuveld was en 'Dag' tot Pierre Wesselmans die niet gesneuveld 

was' (HA 112). Bovendien confronteert deze ervaring hem met de onverbiddelijke dood. Deze 

confrontatie is van tweeërlei aard. Ten eerste draagt de moeder van Lucien, waarvan hij afscheid 

moet nemen, het masker van de dood. Ten tweede belichaamt Pierre de dood zelf. Hij veinst 

immers de reeds gesneuvelde Lucien te zijn. Bovenstaand citaat illustreert wel dat Pierre nog een 

onderscheid maakt tussen de dode Lucien en zijn levend ik. Om de dode aan te spreken blijft hij 

stilstaan. Het verleden en de dood zijn al eerder geassocieerd met immobiliteit, wat nogmaals 

blijkt uit dit citaat. Bovendien richt Pierre zich tot Lucien in het Frans om het onderscheid extra 

te benadrukken. Ook dit afscheidsmoment veroorzaakt dus een breuk in Pierres identiteit.  

Naast de drie flashbacks met een witregel kan de lezer ook vier flashbacks tussen haakjes 

opmerken. Twee daarvan komen voor in het gesprek met meneer Frenkel, de bovenbuur van 

Laure en Pierre. De eerste flashback is van korte duur en wordt geïnitieerd door de volgende 

woorden van Meneer Frenkel: 'Dat is het einde' (HA 85). Exact dezelfde woorden werden ooit 

door zijn vader geuit tijdens een bombardement op hun thuisdorp. De flashback verplaatst Pierre 

naar die oorlogssituatie. De kleine Pierre probeerde zijn vader gerust te stellen na een 

bombardement op het dorp waarin zij woonden. Deze flashback verwoordt de angst die de mens 

voelt in een oorlogssituatie. Deze flashback duidt niet echt een afscheidsmoment aan, maar 
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illustreert wel de versplintering van het 'ik' die teweeggebracht wordt door de angst. In de tweede 

flashback in datzelfde gesprek illustreert de auteur eveneens de angst en raakt hij ook de notie 

van schuld aan. In deze flashback verkondigt een geïnterneerde van een brandend gekkenhuis dat 

hij 'het niet gedaan heeft' en dat het 'zijn schuld niet is' (HA 87). Deze situatie, die Pierre zich 

plotsklaps herinnert, wijst op de angst en schuld die hij nog steeds voelt aangaande zijn 

oorlogsverleden. Uit deze flashbacks spreekt niet direct het afscheidsgevoel. Maar enkele regels 

na de flashbacks wordt er toch het verband gelegd met afscheid nemen:  

Een paar ogenblikken lang was Meneer Frenkel zijn vader geweest, en een paar ogenblikken lang was hij de 
zot geweest die op zijn blote voeten in de scherven stond, en hij nam afscheid van meneer Frenkel gelijk hij 
drie dagen na die vroege morgen afscheid had genomen van zijn, van alles wat lag aan de gene zijde van de 
bom en van de zot en van de man zonder kop. Daar nam hij toen allemaal afscheid van en hij had de dood 
gezien nog eer hij het leven kende en sedertdien zou hij het leven leren samen met de dood, beide 
onafscheidbaar verbonden . (HA 89) 

 

Uit dit citaat spreekt ook het motief van identiteitsverwisseling: Meneer Frenkel wordt in Pierres 

gedachten even Pierres vader. Verder gaat Pierre zichzelf verwarren met de zot uit de tweede 

flashback. Verder duikt ook het schervenmotief op in bovenstaand citaat. De zot waarmee Pierre 

zich verwant voelt - wat blijkt uit de kortstondige identiteitsverwisseling - staat blootsvoets tussen 

de scherven afkomstig van het etalageraam uit een slagerij: 'midden in de scherven als in een 

brede, gebroken plas, ligt een vorm met een doek over en er ligt een tas tegen de gevel van de 

slager. Er zijn stukken uit de gevel en er kleeft bloed op en ik denk: goed dat het bij de slager is 

gebeurd, daar is toch alles rood geschilderd' (HA 88). In bovenstaand citaat is Pierre de 

focalisator. De lezer verneemt het gebeurde vanuit zijn perspectief. Dat Pierre zich zeer duidelijk 

de scherven herinnert, wijst op het traumatiserende karakter van het gebeuren. De reële scherven 

die de hoofdpersoon toen registreerde, zijn al een indicator van zijn latere 

identiteitsfragmentering. Verder wordt er ook gerefereerd aan puin met de zin 'de stukken uit de 

gevel'. Ook puin is reeds eerder opgevat als een trauma-indicator. Het is ook opmerkelijk dat het 

geweld in verband gebracht wordt met een slager. Ook in Het Boek Alfa wordt de slagerij negatief 

geconnoteerd. De slager 'Schram' vertegenwoordigt in dat boek de pool van het geweld. Meer 

uitleg hierover volgt in de bespreking van Het Boek Alfa in dit hoofdstuk. 

    Naast het motief van identiteitsverwisseling is er nog een traumatiserend aspect opmerkelijk in 

beide flashbacks, ingelast in de dialoog tussen Pierre en meneer Frenkel. In beide flashbacks 

wordt het leven met de dood verbonden. Ook voorheen kwam dit traumatiserende aspect al 

voor. Caruth wijst erop in Unclaimed Experience: Introduction dat de paradoxale relatie  tussen de 

dood en het leven aan de basis ligt van wat Freud bestempelt als 'the death drive' of het 

doodsverlangen (64). In hoofdstuk 3 is er reeds op gewezen dat 'the enigma of survival' een 

belangrijke component van een trauma is. Een getraumatiseerd persoon is niet zo zeer getekend 



Trauma en Geweld in het Oeuvre van Ivo Michiels 42 

door zijn confrontatie met de dood, dan wel door het overleven ervan. Of zoals Caruth verklaart 

in "Trauma and Experience: Introduction": 'survival itself, in other words, can be a crisis' (9). De 

herhaling van het trauma werd toegewezen aan een poging van de geest om dit moment van 

overleving te vatten. Freud omschrijft dit overleven als een ontwaken uit de dood: 'Life itself, is 

an awakening out of a 'death' for which there was no preparation' (Caruth, Unclaimed Experience, 

65). In bovenstaand citaat stelt Pierre dat hij 'de dood had gezien nog eer hij het leven kende'. Als 

kind werd Pierre omgeven door de dood die de oorlog met zich meebracht. Bovendien was hij 

ook getuige van de gruwelen die het oorlogsgeweld veroorzaakt. Zo herinnert hij zich dat er 'bij 

de tramhalte een dode ligt zonder kop' (HA 88). Als kind kan Pierre niet vatten hoe het mogelijk 

is dat hij een dergelijke oorlog die zovele mensenlevens eist, kan overleven. Hij is dus deelgenoot 

aan wat Caruth 'the enigma of survival' of het overlevingsmysterie noemt. Het leven kan voor 

hem eveneens als een ontwaken uit de dood worden gezien. De dood waar hij inderdaad niet op 

voorbereid was, zoals Freud stelt, aangezien hij er paradoxaal genoeg door zijn geboorte in 

geworpen werd. Het lijkt alsof de dood een bestaansvoorwaarde is om het leven te leren kennen.                

    Als besluit van de bespreking van de twee flashbacks die optreden in het gesprek met meneer 

Frenkel, is het ook opmerkelijk dat meneer Frenkel zelf met het scherven-motief geassocieerd 

wordt. Meneer Frenkel staat in dit boek voor de beschaafde mens. Zijn appartement ademt een 

sfeer van cultuur en orde uit. Hij houdt van volmaakte dingen en beschouwt het vernietigen van 

iets volmaakts als een grote misdaad: 'Kunt u zich groter misdaad voorstellen, dan het vernietigen 

van iets volmaakts?' (HA 83). Tijdens de conversatie met Pierre, verliest meneer Frenkel zijn 

evenwicht. Hij kan zich ternauwernood overeind houden, maar brengt daardoor een fragiel vaasje 

aan het wankelen dat op een bijzettafeltje stond. Pierre slaagt erin het vaasje op te vangen 

vooraleer het aan diggelen valt op de vloer. Meneer Frenkel is erg ontdaan door de gebeurtenis, 

wat logisch is aangezien hij volmaaktheid als iets goddelijks beschouwt: 'Scherven, fluisterde hij, 

had zichtbaar moeite om te verbergen hoe het woord door zijn hart sneed […] Ja, zei hij, dat zou 

inderdaad het einde zijn' (HA 85). Scherven, versplintering, fragmentering moeten worden 

vermeden. In Frenkels opvatting is een gebroken vaasje onherroepelijk verloren. Deze 

gebrokenheid moet niet enkel op het letterlijke niveau, maar eveneens op het metaforische niveau 

worden geïnterpreteerd. Het vaasje staat niet enkel voor kunst, maar representeert daarenboven 

de beschaafde mens. De val van het vaasje beeldt ook de val van de beschaafde mens uit. Het is 

een val weg van de volmaaktheid, continuïteit en orde die fragmentering, discontinuïteit en chaos 

tot gevolg heeft. Pierre deelt Frenkels mening over volmaaktheid niet. Integendeel, hij merkt 

laconiek op dat 'dat [het] spul daar niet gewoon een klomp aarde is die ze gebakken hebben, of 

het niet hol is van binnen en al zo weinig volmaakt als we zelf zijn' (HA 84). Niets is volgens 
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Pierre perfect. Ook de mens zelf vertoont talloze imperfecties: breuken en barstjes zowel uiterlijk 

als innerlijk. Door deze uiting beseft de lezer dat Pierre zich bewust is van zijn gefragmenteerde 

persoonlijkheid. Doordat meneer Frenkel fragmentering schuwt, rijst de veronderstelling dat hij 

onwetend is aangaande zijn gebroken persoonlijkheid. Niets is echter minder waar. Het koesteren 

van volmaakte objecten vertegenwoordigt meneer Frenkels poging om de angst en de schuld te 

ontvluchten:  

 me gebonden heb aan de volmaakte lijn, aan een vorm die schoon is, aan het woord dat uit een andere 
werkelijkheid komt. Alleen zo'n vaasje kan me dat alles doen vergeten, het belet me te denken aan al wat ons 
te wachten staat en waarvan we niet eens weten of het komen zal en wanneer, aan de vernietiging die we 
wellicht niet kunnen ontlopen en aan de onzekerheid die onze enige zekerheid is. Het is goed - en misschien 
is het alleen maar daarvoor goed- zo'n vaasje in de hand te houden en als het eenmaal komt te kunnen 
zeggen: het is onze schuld niet, we hebben slechts de schoonheid liefgehad. (HA 86-87)  

 

Meneer Frenkel voelt zich schuldig en medeplichtig aan het geweld dat door de oorlog 

plaatsvindt in de wereld om zich heen. Bovendien kampt hij met existentiële angsten zoals de 

angst voor de dood en de onzekerheid die het menselijk bestaan in een wurggreep houdt. Het 

vaasje fungeert als een katalysator voor deze angsten en als een fetish voor Frenkels schuldgevoel. 

Frenkel is er daarenboven van overtuigd dat het vaasje tevens een kracht bezit om al het geweld 

de wereld uit te helpen. Hij gelooft immers dat het vaasje een taal spreekt die wars is van alle 

ideologie en geweld. Die taal is afkomstig 'uit een andere werkelijkheid'. Kunst overstijgt, volgens 

deze overtuiging, het armtierige, sterfelijke, menselijke bestaan. Michiels maakt er zijn persoonlijk 

project van om een zo neutraal mogelijke zegging te bereiken. Reeds in Het Afscheid is deze wens, 

het zij latent, aanwezig. Vanaf Het Boek Alfa zal dit project ook daadwerkelijk in de taal worden 

tentoongespreid en zal Michiels trachten de nulgraad van de taal te bereiken.  

    De derde flashback tussen haakjes handelt over Pierres eerste kus met het Poolse meisje dat 

omkwam in een bombardement. Die kus vond plaats in een dodenkelder van het hospitaal waar 

Pierre toen werkzaam was als lijkentasser. Tijdens een van de talloze bombardementen vluchtte 

het meisje naar de kelder in plaats van een veilig onderkomen te zoeken in de schuilkelder. Ook 

in deze flashback wordt het verband tussen de dood en het leven gelegd: 'Ze kreeg het al kouder 

en huiverde hevig, wat kwam doordat de temperatuur in de kelder niet berekend was voor de 

levenden en ik vroeg me af wat in het leven precies was berekend voor de levenden' (HA 130). 

Pierre die al tijdens zijn prille jeugdjaren geconfronteerd werd met de dood en er ook mee leerde 

opgroeien, zoals het vorig citaat beweert, realiseert zich dat de dood een alomtegenwoordige 

factor is in het menselijk bestaan. De dood is wat de mensheid verbindt en heft ook alle 

onderscheid op.  

    De vierde en eveneens laatste flashback tussen haakjes verschilt van alle andere flashbacks in 

Het Afscheid doordat deze positief geladen is. Ze draagt namelijk een hoopvolle ondertoon. In 
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deze flashback denkt Pierre terug aan zijn eerste ontmoeting met zijn huidige echtgenote, Laure. 

Hij wordt op slag verliefd op haar omdat ze borrelt van levenslust. Bovendien wil zij de volgende 

keer afspreken op een plek waar het groen is: 'Laten we ergens gaan waar er veel groen is, geen 

puin' (HA 145). Onder punt 3.1.1 hadden we het begrip 'puin' verbonden met trauma. Puin werd 

beschouwd als een variant van het begrip 'modder' dat fungeert als een trauma-indicator in het 

hier besproken oeuvre van Ivo Michiels. Laure keert zich af van het puin dat hier op twee 

manieren kan worden opgevat. Ten eerste staat het puin letterlijk voor het puin veroorzaakt door 

de bombardementen. De omgeving is vernield, te neer geslagen door de menselijke 

vernielingszucht. Logischerwijze wordt puin dan ook geassocieerd met de destructieve kracht van 

de dood. Ten tweede heeft het puin ook een figuurlijke betekenis. Die betekenis is gelijk aan de 

trauma-indicatorische betekenis. Puin staat voor de immobiliteit van het verleden, het 

traumatische verleden dat zowel Pierre alsook Laure met zich meedragen door hun confrontatie 

met de oorlog. Laure pleegt verzet doordat ze verlangt naar het groen. Het groen kan worden 

geassocieerd met het leven of - denkend aan de lente - met een soort van herleving of herrijzenis. 

Bovendien wordt groen in het christelijk jargon gezien als de kleur van de hoop. Dat Michiels' 

werken niet vrij zijn van een zekere christelijke ondertoon, geeft hij zelf aan in een interview met 

De Vos en Louage in 1979: 'die christelijke inslag gaat in de eerste plaats terug op mijn (onze) 

opvoeding, maar algemeen op onze beschavingsachtergrond, die ligt er heel sterk in' (192). Het is 

dan ook mogelijk dat de auteur met het hanteren van het woord 'groen' ook een verwijzing naar 

de hoop maakt. Dit wordt nog versterkt door het resultaat van de flashback. Pierre heeft deze 

flashback in de periode waarin hij besluit om van Laure weg te gaan en om het afscheid, dat hij 

voortdurend van haar moet nemen omwille van zijn werk op de Gambetta en dat nooit een echt 

afscheid is, door zijn vlucht echt te maken. Hij denkt immers: 'Ik moet het echt maken, dat is het 

enige wat in mijn macht ligt. En met het plotse bewustzijn dat hij het afscheid echt kon maken 

wanneer hij wilde en hij de macht bezat om ten minste op dit ene punt zijn eigen zekerheid te 

scheppen' (HA 117). Door deze flashback moet Pierre echter terugdenken aan Laure, wat bij de 

lezer de hoop wekt dat het paar weer verenigd zal worden. Eerder kon de lezer lezen dat de dood 

en het leven onafscheidelijk waren. Pierre symboliseert hier de dood door zijn associatie met het 

verleden, zijn verlangen om niet meer in beweging te komen, zijn flashbacks die getekend worden 

door dood en vernietiging alsook door zijn beroep van lijkentasser. Laure daarentegen staat voor 

het leven door haar associatie met het groen, de levenslust en de hoop. Het is de liefde die beiden 

weer samen zal brengen en die weer een zeker evenwicht in hun onzeker bestaan zal 

teweegbrengen, want zoals meneer Frenkel zegt: 'Men beseft niet altijd hoeveel men van iemand 

wel houdt. Misschien gaat hij het ineens merken en dan komt hij terug' (HA 148).  
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    4.1.2    Sprokkels in  Ikjes Sprokkelen  

 

    Met Ikjes Sprokkelen (IS), het tweede werk dat de fragmentatie van het 'ik' op inhoudelijk niveau 

centraal stelt, gaat de auteur nog een stap verder. In dit werk kan de lezer reeds sporen van 

identiteitsversplintering op formeel niveau bemerken.  

    Op het inhoudelijke niveau treft de lezer een ik-persoon aan die duidelijk een identiteitscrisis 

doormaakt: 'Misschien had ik tot hier in de aarde moeten dalen om mijn naam te roepen en 

ernaar te luisteren hoe de echo van mijn naam nog slechts een naam van klinkers was en dus een 

gehavende naam' (IS 13). De ik-persoon is op zoek naar een antwoord op de vraag: 'Wie ben ik?' 

Om hierop een antwoord te kunnen formuleren, realiseert hij zich dat hij zich moet wenden tot 

zijn verleden. Dit wordt in het citaat bedoeld met 'in de aarde moeten dalen om mijn naam te 

roepen'. Dat verleden is weliswaar getekend door het brute oorlogsgeweld dat de ik-figuur te 

verduren kreeg. De persoonlijkheid van de ik-figuur is getekend door dat verleden want zijn 

naam is gehavend. Dit aspect bemoeilijkt de queeste om het ontologische vraagstuk waarmee de 

ik-figuur worstelt, aanzienlijk. Opvallend is wel dat de lezer de naam van de ik-figuur nooit te 

weten komt. Dit geldt eveneens voor alle andere personages in het verhaal, behalve voor één van 

hen: de geliefde van de ik-figuur heeft wel een naam, Lizzie (IS 19). Het bijna geheel ontbreken 

van namen is het eerste aspect van de fragmentering van het 'ik' op vormelijk vlak in dit verhaal. 

Hierdoor creëert de auteur een sfeer van onpersoonlijkheid. Tegelijkertijd kan de lezer zich ook 

gemakkelijker identificeren met de ik-figuur: door het ontbreken van namen heft de auteur dit 

werk tot op het universele niveau. Iedereen worstelt ooit wel eens met de vraag 'Wie ben ik?' in 

zijn leven.  

    Het is duidelijk dat de ik-figuur ernaar verlangt om afstand te doen van de persoon die hij 

vroeger was, daar hij zegt dat 'de stank hier [al die tijd] in mijn kleren geweest [was] en mijn huid 

had hem opgezogen en wat ik evenzeer nodig had was een nieuwe huid' (IS 20). De ik-figuur 

spreekt hier expliciet het verlangen uit naar een nieuwe identiteit, een nieuwe huid. Hij wil met 

andere woorden het verleden van zich afstropen en een nieuw bestaan opbouwen met de blik 

gericht op de toekomst. Zolang hij zijn verleden echter niet verwerkt, in bovenstaand citaat 

gesymboliseerd door de trauma-indicator 'stank', kan hij onmogelijk uit de impasse van het 

verleden losbreken. Noodgedwongen richt het personage zich tot het verleden om zich een beeld 

te vormen van de persoon die hij is.  

    Het schervenmotief uit Het Afscheid komt in dit verhaal voor onder de vorm van 'ikjes 

sprokkelen'. Dit is niet toevallig ook de titel van het verhaal. Reeds uit de titel kan de lezer 
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opmaken dat hij te maken zal krijgen met een figuur die worstelt met zijn eigen identiteit. De 'ik' 

is geen entiteit meer, maar een legpuzzel waarin er cruciale stukken ontbreken:   

 

Ik probeerde me te concentreren op dat ene zinnetje en het was absurd daaraan te willen denken omdat het 
absurd was te willen samentellen wie je was, wie ik was. Het was een optelsom, zo eindeloos, dat je nooit 
moest hopen een uitkomst te halen. Omdat er altijd wat viel bij te schrijven. Overal had je ikjes liggen, van je 
geboorte af. Ze lagen in die stad en in die straat en in alle straten en in alle huizen waar je ooit geweest was en 
in alle bedden waarin je geslapen had en overal lagen zulke stukjes van je ik. En wanneer je al die stukjes bij 
elkaar probeerde te sprokkelen, misschien had je dan net zoveel jaren nodig als er reeds voorbij waren en dan 
waren er alweer zoveel nieuwe ikjes bijgekomen en nooit zou je op die manier de eindsom halen, want je zou 
dood zijn en pas gesprokkeld hebben tot op de helft. (IS 20-21)  

 

    Ondanks het absurde van het trachten jezelf samen te stellen als een mozaïek, besluit de ik-

figuur toch deze onderneming aan te vatten. Tegelijkertijd spreekt uit dit citaat ook het besef dat 

het graven in het verleden nooit tot een duidelijk beeld van wie je bent zal leiden. De ik-figuur 

haalt al het tijdsgebrek aan, maar belangrijker is het feit dat het verleden, en al een zeker een 

getraumatiseerd verleden, gekenmerkt wordt door 'inaccessibility' of ontoegankelijkheid. Caruth 

omschrijft dit in "Recapturing the Past: Introduction" als volgt:  

The ability to recover the past is thus closely and paradoxically tied up, in trauma, with the inability to have 
access to it. And this suggests that what returns in the flashback is not simply an overwhelming experience 
that has been obstructed by a later repression or amnesia, but an event that is itself constituted, in part by its 
lack of integration into consciousness. (152)  

 

Een traumatische ervaring is ontoegankelijk in die zin dat het subject deze niet kan oprakelen 

wanneer hij of zij dat wil. Het bewustzijn kon immers de gebeurtenis niet volledig  vatten op het 

moment dat deze plaatsvond. Het is onder de vorm van gedetailleerde flashbacks dat flarden van 

het verleden zich opdringen aan het subject. Maar ondanks deze detaillering bieden flashbacks 

niet meer inzicht in de eigen psyche: 'The history that a flashback tells, is, therefore, a history that 

literally has no place, neither in the past, in which it was not fully experienced, nor in the present, in 

which its precise images and enactments are not fully understood' (Caruth 153).  

    In Ikjes Sprokkelen wordt de ik-figuur overvallen door een flashback die een sprokkel van zijn 

identiteit voorstelt. De flashbacks representeren in dit werk sprokkels zoals ze in Het Afscheid 

scherven voorstelden. De ik-figuur wordt teruggeworpen naar een situatie die hij beleefde in 

Duitsland ten tijde van Wereldoorlog Twee. Hij bevindt zich in een ambulance en heeft als 

patiënt een meisje met een gebroken ruggengraat. Opvallend is de zeer gedetailleerde beschrijving 

van de gebeurtenis met speciale aandacht voor de handen. De enige vorm van communicatie 

tussen beiden vindt dan ook plaats via de handen. Er wordt haast geen woord gewisseld. Ironisch 

genoeg wekt de ik-figuur in deze flashback de indruk dat niet hij maar de dokter door deze 

ervaring getraumatiseerd is: 'Misschien, dacht ik, is juist dit ene geval hem op de een of andere 



Trauma en Geweld in het Oeuvre van Ivo Michiels 47 

manier te veel geworden' (IS 27). Aan het eind van de flashback blijkt echter dat ook hij 

getraumatiseerd is door de dood van het meisje dat in zijn handen sterft:   

Ik ben niet naar de keuken gegaan en heb niet gegeten uit de voorraad, in mijn kamer heb ik me neergezet op 
de rand van het bed en urenlang gestaard op mijn hand. Ik staarde inderdaad op mijn hand en er lagen 
duizend kilometer en tien jaar tussen deze hand en die andere hand. (IS 30-31)  

 

    De bruuske overgang van verleden naar heden, enkel verbonden door de beweging van het 

staren op de handen, wijst erop dat de ervaring wel degelijk traumatiserend was. Het trauma heeft 

namelijk geen plaats in het verleden: de ik-figuur mist het moment van sterven doordat hij zijn 

hand losmaakt uit de hand van het meisje. Daardoor verbreekt hij het contact met haar en knipt 

hij als het ware de levensdraad die tussen hen beiden bestond, door. Bovendien duikt het motief 

van de handen herhaaldelijk op in het verhaal, wat wijst op de traumatiserende impact van het 

gebeuren:  

ze omvatte de handen van het meisje die als klauwen waren geweest en me geslagen hadden en de hand van 
het andere meisje dat was doodgegaan op een brancard en de rug van de metser in de kelder en de rug daar 
voor mij in de kerk en ik moest er aan denken hoe ieder zijn handen had en ieder zijn rug en dat de wereld 
vol handen en ruggen was die nimmer op elkaar geleken en toch gewoon maar handen en ruggen waren. (IS 
35)  

 

    Het is niet toevallig dat de ik-figuur zijn medemens beschrijft in termen van handen en ruggen. 

Beide lichaamsdelen zijn gerelateerd aan het trauma in Duitsland: de rug verwijst naar de 

gebroken ruggengraat van het meisje, terwijl de handen verwijzen naar hun vorm van 

communiceren. Daarnaast heeft het trauma ook geen plaats in het heden: de ik-figuur begrijpt 

immers niet hoe het kan dat hij nog leeft en dat het meisje dood is. Ze hebben beiden het 

oorlogsgeweld ondergaan en toch is hij uitverkoren om verder te leven en heeft het lot bepaald 

dat zij sterven moest.   

    Ondanks het feit dat het subject het trauma niet kan plaatsen in het verleden, noch in het 

heden, is integratie van het trauma in het epistemologisch kader van het subject vereist. Dit is 

volgens Caruth noodzakelijk 'both for the sake of testimony and for the sake of cure' (153). Ook 

Dori Laub benadrukt in "Truth and Testimony" het belang van integratie: 'This loss of capacity 

to be a witness to oneself and thus to witness from the inside is perhaps the true meaning of 

annihilation, for when one's history is abolished, one's identity ceases to exist as well' (67).  

In Ikjes Sprokkelen tracht de ik-figuur de rol van 'witness from the inside' op zich te nemen. Dit 

wil zeggen dat hij een getuigenis zal afleggen voor zichzelf over wat hij heeft meegemaakt. Hij wil 

het traumatische verleden communiceerbaar maken met zichzelf en wil het niet langer 

onderdrukken. Een beeld hiervoor dat frequent in de roman opduikt is het 'luchten'. In volgend 

citaat geeft de metser die het lek in de kelder probeert te dichten, de volgende raad aan de ik-

figuur: 'Luchten, zei hij en hij lachte opnieuw en hij ze het nog één keer, nog één keer zei hij 
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luchten' (IS 16). Laub stelt dat indien de mogelijkheid tot zelfreflectie niet meer aanwezig is, er 

sprake kan zijn van zelfdestructie. Als iets niet meer communiceerbaar is, kan het immers even 

goed zijn dat het gebeuren nooit heeft plaatsgevonden. Aan deze nakende mogelijkheid tot 

zelfdestructie tracht de ik-figuur te ontsnappen door te getuigen voor zichzelf, aangezien hij er 

niet in slaagt om zijn trauma te vertellen aan zijn medemens. Of zoals Maes stelt: 'Het contact 

met anderen is mislukt, uiteindelijk zal hij pogen met zichzelf in contact te treden, waarmee het 

verhaal rond is, want om dit te bereiken gaat hij schrijven over zichzelf' (35). De ik-figuur is 

bijgevolg op zichzelf aangewezen. Daarom besluit hij zijn verleden neer te schrijven: 'Iets zei me 

van het toch maar te doen, hoe absurd het ook was, want dat je net zo goed ikjes kon sprokkelen 

als ikjes achterlaten en wanneer j'er eenmaal in slagen kon dat de nieuwe ikjes de oude dekten, 

dan vermocht je wellicht iets toch in te halen, een stuk van jezelf inhalen kon je dan' (IS 22).  

    Maes verklaarde in zijn citaat dat door het schrijven 'het verhaal rond is'. Naast het ontbreken 

van namen komt met dit fenomeen het tweede en tevens het laatste aspect van 

identiteitsfragmentering op formeel niveau aan het licht. Deze roman heeft een circulaire 

structuur waarbij het einde van het verhaal eigenlijk het begin is. Maes stelt dan ook terecht dat 

de lezer nu pas weet hoe de structuur van het verhaal precies in elkaar zit: 'of liever: wie schrijver, 

verteller en personage was = ik. Terwijl de ik schrijft, vertelt hij wat hij zojuist heeft meegemaakt 

en herleeft hij de voorbije gebeurtenissen, waarvan hij nochtans een zekere afstand genomen 

heeft door het tijdsverloop tussen beleven-vertellen-schrijven' (32). Hieruit blijkt dat het 'ik' ook 

op formeel niveau een samengesteld figuur is. Het 'ik' is verteller, aangezien hij verhaalt over de 

dingen die hij vandaag en in het verleden heeft meegemaakt. Daarnaast is het 'ik' ook personage 

want hij is de protagonist van de gebeurtenissen waarover hijzelf verslag uitbrengt. Ten slotte is 

het 'ik', zo blijkt aan het einde van de roman, ook de schrijver van de roman. De laatste woorden 

die het 'ik' noteert, vormen eigenlijk de titel van de roman en dus ook het begin van het verhaal: 

'IKJES SPROKKELEN' (IS 41). Maes wijst er ook op dat er een zekere afstand waarneembaar is 

tussen de gebeurtenissen en de schrijver ervan. Die afstand komt er door de reflecterende act van 

het schrijven. In de verwerking van een trauma is deze afstand noodzakelijk. Het feit dat de 

roman een circulaire structuur heeft, kan impliceren dat het subject nog engageert in 'acting out' 

van het trauma en dus nog niet de gewenste status van 'working through' bereikt heeft. Meer 

uitleg omtrent laatstgenoemde termen alsook over de notie van afstand en de act van het 

schrijven, volgt in hoofdstuk 5.  
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    4.1.3.    Conclusie  

 

    Tot slot moet er nog  worden gewezen op de invloed van het existentialisme aangaande de 

identiteitsfragmentering op inhoudelijk niveau in deze twee eerste werken. Joris Gerits wijst in 

zijn nabespreking van Ikjes Sprokkelen dat deze roman, net als Het Afscheid, doorspekt is met het 

existentialistische gedachtegoed waarvan de vraag 'Wie ben ik?' een essentieel onderdeel vormt. 

Dit is niet verwonderlijk aangezien de roman geschreven is in de jaren vijftig. In die periode 

vonden de ideeën van Sartre, Camus en aanverwanten hun ingang in de Nederlandse alsook in de 

Vlaamse literatuur (Gerits, "Proza van een Uitzonderling" opgenomen in Ikjes Sprokkelen, 62). 

Ook Beckett met zijn absurd existentialisme is een belangrijk inspirator. Vervaeck stelt in "Hoe 

zwart was mijn dal: Realiteit en Fictie in het Nederlandstalige Proza van de Jaren Vijftig" dat 

Michiels' existentialisme een uitgepuurde versie van Beckett is (135). Michiels geeft zelf aan in een 

interview met De Vos & Louage hoe belangrijk Beckett wel niet is voor zijn werk: 'Beckett is 

voor mij geen leermeester, het is veel erger, hij is een verwante. En inderdaad, er is een periode 

geweest dat ik al wat Beckett geschreven heeft ook zelf zou kunnen geschreven hebben, gesteld 

dat ik over dezelfde gaven zou beschikken' (De Vos & Louage, 221).  

    In de naoorlogse maatschappij, gekenmerkt door eenzaamheid en goddeloosheid, is het subject 

noodgedwongen op zichzelf aangewezen. Het subject moet zelf zorgen voor zingeving in zijn 

kortstondig bestaan. Het draagt de verantwoordelijkheid voor elke keuze die het maakt. Die 

beklemmende vrijheid doordringt het subject met het gevoel van bestaansangst. Immers, je kan 

de keuzes die je maakt nergens op funderen. Het subject wordt altijd teruggeworpen op zichzelf 

(Groot, Kaas e.a. in De Uitgelezen Sartre, 26). Dit besef heeft vaak een verlammend effect op de 

mens en resulteert vaak in een zich terugtrekken uit de maatschappij.  

    Concluderend kunnen we stellen dat de existentiële kwestie de fragmentering van de 

protagonisten uit Het Afscheid en de ik-figuur uit Ikjes Sprokkelen nog vergroot. Die fragmentering 

werd in eerstgenoemde tekst gerepresenteerd door het schervenmotief. Bij Jessen ging het om 

reële scherven, terwijl het bij Pierre om imaginaire scherven ging die uitdrukking vonden in de 

diverse flashbacks waaraan Pierre onderhevig is. In Ikjes Sprokkelen duiken dergelijke flashbacks, 

representatief voor de identiteitsversplintering, op onder de vorm van sprokkels. In het 

laatstgenoemde verhaal zijn reeds sporen te vinden van de vormelijke behandeling van de 

fragmentering van het 'ik'. Michiels legt met dit werk de link naar zijn latere hermetische 

taalteksten Het Boek Alfa en Orchis Militaris waar de identiteitsproblematiek enkel op formeel 

niveau aan de orde is.  

 



Trauma en Geweld in het Oeuvre van Ivo Michiels 50 

4.2  Fragmentatie van het 'ik' op vormelijk vlak 

 

    Naast de fragmentering van het 'ik' op het inhoudelijk niveau zijn er ook een aantal werken die 

dit aspect voornamelijk op vormelijk niveau weergeven. De aanzet hiertoe werd reeds 

aangekondigd in het verhaal Ikjes Sprokkelen. De werken die de versplintering van het subject op 

formeel niveau behandelen, zijn Het Boek Alfa en Orchis Militaris. Eerst en vooral zal Het Boek Alfa 

(BA) onder de loep worden genomen waarbij aandacht wordt geschonken aan 

herinneringspassages die operatief zijn als dia's en aan het gebruik van symboolnamen. 

Vervolgens wordt Orchis Militaris geanalyseerd waarbij het subject, net als het taalgebruik van het 

subject als zijn leefwereld, volledig worden vernietigd met als doel de creatie van een 'language of 

departure'. 

 

    4.2.1     Het Boek Alfa  

 

    Zoals al in punt 3.1 is aangegeven, kan de lezer in Het Boek Alfa geen personages meer 

ontdekken. Bousset alsook Soetens verklaren dat Michiels vanaf deze roman het concept 

'persona' introduceert. De lezer ondervindt dan ook moeilijkheden om te ontwaren wie er precies 

aan het woord is in de roman. Om deze moeilijkheid te omzeilen linkt de lezer haast automatisch 

de beschreven situaties aan één enkel bewustzijn. Dit bewustzijn is dat van de schildwacht die op 

post staat voor de kazerne op het moment dat de oorlog uitbreekt. Dit bewustzijn wordt hier de 

hij-persona genoemd. Dit is niet foutief, maar het boek mag onder geen beding gereduceerd 

worden tot een evocatie van een innerlijke bewustzijnsstroom of een monologue intérieur van 

een subject. Wesselo haalt in zijn artikel "Dixit Ivo Michiels" de critici Janssens en Adé aan, die 

volgens hem een juiste analyse aangaande dit heikel punt gemaakt hebben (40):  

De bewustzijnstoestanden die rond een bewustzijnsidentiteit samenklonteren en aldus een continuïteit in een 
bewustzijnsstroom teweegbrengen, scheppen geen "personage" of "karakter" meer in de traditionele zin. […] 
Niettemin voltrekt het boek zich in een reeks bewustzijnstoestanden die de aandachtige lezer in de leesact 
herschept als behorend tot één bewustzijn. […] HBA is een boek over een simultane nu-situatie, waaromheen 
situaties uit het verleden en ook projecten van de toekomst samenklonteren. (Janssens in Tachtig jaar na tachtig, 
p. 72-74 aangehaald door Wesselo in "Dixit Ivo Michiels", 40)  

het subject is niets anders dan de pronominalisering van een bundel formele kenmerken. Het heeft dan ook 
niet de minste zin te spreken van de "soldaat" uit HBA. Nochtans is het wel zo dat "hij"6 uit HBA invariant 
lijkt: "hij" stelt steeds dezelfde bundel voor, het resultaat van steeds dezelfde geschiedenis. […] "Hij" van 
HBA lijkt me alleen maar een syntactische index voor het feit dat een situatie zoals de twijfel het feit is van 
een subject. Niet van om 't even wie, nochtans (niet van Elcerlic dus) maar wel van "iemand die twijfelt", 
zodat "hij" eigenlijk overtollig is: het wordt door het verhalen opgedrongen. (Adé in Literair Lustrum 2, p. 215 
aangehaald door Wesselo in "Dixit Ivo Michiels", 41) 

                                                 
6 In zijn citaat hanteert Georges Adé haken om de "hij" te benadrukken in zijn zinnen. Om verwarring te vermijden 

     en de verstaanbaarheid te eerbiedigen heb ik de haken in het citaat vervangen door dubbele aanhalingstekens.  
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    Wat uit bovenstaande citaten blijkt, is dat de tekst beheerst wordt door het tijdsaspect van het 

heden. Na de proloog vangt de tekst aan door een chaotische situatie, gezien vanuit het 

perspectief van één enkele persoon, weer te geven: 'Dit ene ogenblik, dit ene ondeelbare lange 

ogenblik kromp de wereld, de niet-wereld, de niet-meer-wereld samen binnen het smalle vierkant 

van zijn gezichtsveld' (BA 19). De nadruk op 'dit ene ogenblik' doet denken aan een 

momentopname en onderstreept het belang van het 'nu'. Er wordt in bovenstaand citaat gewag 

gemaakt van 'de wereld, de niet-wereld, de niet-meer-wereld'. De wereld slaat naar alle 

waarschijnlijkheid op het 'nu', op wat de hij-persona met eigen ogen waarneemt op het moment 

van spreken. De niet-wereld kan een verwijzing zijn naar de toekomst, naar wat nog komen moet. 

Wat nog niet is, maakt immers nog geen deel uit van de waarneembare wereld. De niet-meer-

wereld tenslotte is een referentie aan het verleden, de wereld die was. Hierbij dient wel te worden 

opgemerkt dat 'het boek is opgebouwd met elementen die in de realiteit aanwezig zijn, maar [dat] 

het […] op zichzelf een autonome realiteit [wordt], een autonome wereld van woorden, tot stand 

gebracht door het schrijven zelf' (Hendrickx 122). Michiels creëert bijgevolg een volstrekt talige 

realiteit.  

    Het heden vormt het culminatiepunt van waaruit het verleden en de toekomst beschouwd 

worden. De 'zijn gezichtsveld' refereert aan een man die de chaos vanop afstand waarneemt. Het 

belang van dit perspectief wordt nog eens benadrukt doordat de zin ergens in het midden van het 

boek haast woordelijk wordt hernomen: 'in dit ondeelbare ogenblik schoof de uittocht aan hem 

voorbij alsof de stad leegliep' (BA 74). Bovendien krijgt de lezer hierdoor de indruk dat er 

nauwelijks tijd verstreken is tussen deze twee momenten. De verteller confronteert de lezer met 

een excessieve vorm van 'vertraging'. Dit wil zeggen dat de verteltijd of de leestijd langer is dan de 

vertelde tijd of de beschreven tijdsperiode in het werk zelf (Bousset 29). De voorgaande 

zeventigtal pagina's kunnen worden gereduceerd tot enkele luttele seconden.  

    De chaos die de hij-persona waarneemt, bestaat uit een vluchtende mensenmassa die veiliger 

oorden opzoekt nu de oorlog hen dreigt te treffen. Enkele zinnen verder blijkt dat de hij-persona 

niets liever wil dan meegaan met deze mensenmassa: 'stappen, niet meer de pijn voelen van het 

schildwacht staan, andere pijnen voelen, An voelen, met An in beweging komen' (BA 20). Maar 

als schildwacht van het leger mag de hij-persona natuurlijk zijn post niet verlaten, want 'hij wist 

dat daar de doodstraf op stond' (BA 20). De hij-persona verkeert met andere woorden in een 

dilemma en hij twijfelt of hij de ene dan wel de andere keuze moet maken. De tweespalt, 

veroorzaakt door de twijfel, verscheurt de identiteit van de hij-persona. Bovendien blijft de hij-

persona  immobiel, terwijl hij twijfelt. Ook volgens Bousset is de hij-persona 'geïmmobiliseerd' en is 

het enige 'wat hij nog kan doen: kijken. Hij is een angstig oog.' (65). Zolang de hij-persona niet 
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kiest, verkeert hij in passiviteit. De twijfel houdt hem gevangen in een impasse, een impasse in het 

heden.  

 

4.2.1.1    Herinneringspassages  

 

    Zoals Janssens en Adé stellen, bestaat Het Boek Alfa uit een aaneenschakeling van nu-

momenten. Ook Offermans beweert dat er in deze roman niet over een verleden wordt 

gesproken, maar dat deze roman de spreekbuis van het heden is (Offermans, "Beckett 

Herschrijven, Over de Alfa-cyclus van Ivo Michiels",167). Deze opvattingen moeten enigszins 

worden genuanceerd omdat er wel degelijk passages voorkomen die handelen over een voorbije 

tijd in de tekst.7 Deze worden echter structureel opgenomen in de tekst zodat er geen duidelijke 

overgang is van heden naar verleden. Zo worden er bijvoorbeeld geen witregels of haakjes 

gehanteerd om de sprongen in de tijd aan te duiden. Michiels schotelt de lezer in Het Boek Alfa 

één doorlopende tekst voor, waarbij enkel een aantal gecursiveerde woorden of zinnen in het oog 

springen.  

    In de roman ontwaart de lezer een aantal situaties die handelen over het verleden. Deze 

situaties worden hier aangeduid met de term 'herinneringspassages'. Opmerkelijk is het dat er 

geen structurerend lineair-chronologisch verloop bestaat tussen deze situaties, maar dat er toch 

een zekere band te bemerken valt tussen deze situaties: ze handelen allen over een situatie die het 

gereconstrueerde bewustzijn in een bepaalde periode van zijn ontwikkelingsfase van kind naar 

adolescent heeft meegemaakt. Het is kenmerkend dat de leidraad in al deze situaties geweld is.  

Verder mag de lezer de herinneringspassages niet als flashbacks beschouwen: 'de gebeurtenissen 

uit de diverse tijdslagen of binnenin die tijdslagen worden als simultane nu-momenten beleefd; ze 

kunnen zich wanneer ook en waar ook voordoen' (Bousset, Lezen om te Schrijven, 165). Toch 

fungeren ze op een soortgelijke manier als de scherven in Het Afscheid en de sprokkels in Ikjes 

Sprokkelen. De lezer wordt gewaar dat er zich in deze fragmenten een verschuiving van tijd 

voordoet, wat eveneens ondersteund wordt door het gebruik van het preteritum in deze situaties. 

Volgens Bousset heeft dit tijdsaspect een louter fictionaliserende waarde (79). Deze fragmenten 

kunnen worden gezien als dia's in een slideshow van geweld. De dia's respecteren geen orde, 

maar worden willekeurig na elkaar geprojecteerd.  

    De schildwacht vormt de instantie die de diverse dia's waarneemt. Dit wordt gemotiveerd door 

twee vaststellingen die al eerder aangehaald zijn. Ten eerste overkoepelt de schildwacht-situatie 

                                                 
7 Ik vat deze situaties als verleden op, aangezien ik -zoals de gemiddelde lezer in zijn leesact doet aldus Janssens en 
  Adé- deze situaties toeschrijf aan een enkel bewustzijn: het bewustzijn van de "hij" op wacht voor de kazerne.  
  Het is perfect mogelijk om deze als totaal onafhankelijk van de schildwacht op te vatten. Dan zijn het eveneens  
  nu situaties vanuit het perspectief van een andere, jongere "hij".  



Trauma en Geweld in het Oeuvre van Ivo Michiels 53 

het gehele verhaal. Ze vormt het begin- en het eindpunt van de tekst. Ten tweede verroert de 

schildwacht zich niet in de tekst. De enige handeling die hij stelt is 'kijken'. Bousset definieerde de 

hij-persona dan ook als een 'angstig oog', zoals al eerder vermeld is. 

    De prevalentie van het 'nu' in deze dia's heeft echter niet tot gevolg dat het traumatiserende 

aspect ervan afgezwakt wordt. Integendeel, Caruth verklaart in "Trauma and Experience: 

Introduction" het volgende: 'the impact of the traumatic event lies precisely in its refusal to be 

simply located, in its insistent appearance outside the boundaries of any single place or time' 

(Caruth 9). Ook Hellawel & Brewin wijzen op het belang van de tegenwoordige tijd aangaande de 

beschrijving van traumatiserende gebeurtenissen: 'the use of the present tense suggests that the 

narrator is no longer simply recounting an episode but is reliving some salient aspect of it' 

(Hellawell & Brewin  3). De herinneringspassages kunnen zich herhaaldelijk voordoen. Dit zal 

verduidelijkt worden door de beschrijving van de tweede herinneringspassage. Hieruit blijkt dat 

ze geen tijdsgrenzen respecteren. Bovendien kunnen ze niet gecontroleerd door de menselijke 

geest opgeroepen worden. Dat zou betekenen dat ze een duidelijk aanwijsbare plek hadden in het 

geheugen. Dit is echter niet het geval: ze duiken plotsklaps op en worden vaak, gestimuleerd door 

één enkel woord, uit de diepten van de geest naar bovengehaald.  

    In wat volgt zullen we twee herinneringspassages, illustratief voor de identiteitsversplintering, 

analyseren. Beide herinneringspassages belichten een andere situatie gelicht uit de levensloop van 

een subject waarbij de prevalentie van het geweld opvallend is. 

    In de eerste situatie uit het verleden ziet de lezer een klein jongetje dat zich verschuilt op het 

toilet van de lokale school. De jongen houdt een dialoog met 'de grote jongen' (BA 22). Deze 

dialoog vindt plaats in de ik-persoon wat de indruk wekt dat deze tekst ingelast is. Bousset 

spreekt van 'een ingebedde tekst'. In een ingebedde tekst wordt 'de rol van de initiële 

vertelinstantie tijdelijk en ten dele overgenomen door een vertelfiguur uit "geschiedenis"' 

(Bousset, Lezen om te Schrijven, 20). De initiële vertelinstantie, dus in de voorafgaande passage, was 

een onpersoonlijk verteller. Vanaf de overgang  wordt deze rol overgenomen door een 

gepersonifieerd verteller aangezien de lezer de indruk krijgt dat er een persoonlijke verteller op de 

voorgrond treedt. Bousset voegt hieraan toe dat deze gepersonifieerde verteller ook 

dramatiserend is: het lijkt alsof de schildwacht verhaalt over wat hij zelf beleefd heeft als kind. De 

overgang van de nu-situatie naar de verleden situatie vindt plaats door een overgang van het 

ruimtelijke in het tijdelijke: 'totdat in het horten van de uittocht de straten uren werden, maanden, 

jaren werden met langgerekt daardoorheen, door de uren heen, de maanden en de jaren heen, het 

zevenmaal zeven keer herhaalde ik wil ervandoor ervandoor ervandoor ' (BA 21).  
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Ook Bousset maakt gewag van een sprong in de tijd: 'Na het dubbele punt die volgt op het 

gecursiveerde 'ik wil ervandoor ervandoor ervandoor' is duidelijk een temporele disjunctie aanwezig ' 

(Bousset, Lezen om te Schrijven, 75). Het citaat uit Het Boek Alfa suggereert immers dat er een reis 

doorheen de tijd gemaakt wordt waarbij het vluchtmotief, uitgedrukt door de gecursiveerde zin, 

het verbindingsmiddel is tussen het heden en het verleden.8 Het bewustzijn op wacht wil immers 

in beweging komen en zijn opgelegde statische positie verlaten.9 Ook vroeger reeds voelde de hij-

persona deze innerlijke drang om zich van het juk van de dwang te ontdoen. Uit deze situatie 

spreekt ook de eenzaamheid en het isolement. Het kind denkt dat 'hij juist nergens bij(hoorde) en 

bij niemand bij(hoorde) en was er alleen dat ene gevoel van hoegenaamd nergens bij horen' (BA 

22). In de dialoog tussen de grote jongen en het kind beschrijft de eerste talloze gruweldaden die 

hij wil uitvoeren op dieren. Bovendien tracht hij het kind te overhalen om mee te doen aan deze 

praktijken ook al weigert het kind herhaaldelijk: ' 'Ik voel niets voor dit spelletje.' 'Loop', zei de 

grote jongen, 'dan moet de kip ook lopen. Als ze niet loopt wanneer wij lopen dan scheurt d'r 

hele bek open.' ' (BA 24). Het kind realiseert zich echter dat, indien hij niet vrijwillig wil meedoen 

aan het geweld, hij door de maatschappij gedwongen zal worden om eraan te participeren. Als hij 

ondanks de dwang van buitenaf nog verzet pleegt, zal hij slachtoffer worden van het geweld. 

Beide keuzes, deelnemen of weerstand bieden, hebben hetzelfde resultaat: de dood. Van jongs af 

aan dringt dit besef reeds door tot de hij-persona. Het is een dilemma waarmee de hij-persona 

zijn hele leven lang zal worstelen. Deze eerste sprong in de tijd wordt afgesloten doordat de naam 

van de schildwacht geroepen wordt: 'werd zijn naam geroepen en hij begreep dat hij nu weldra in 

beweging moest komen' (BA 34).  

    De tweede situatie uit het verleden, die weer gekenmerkt wordt door een temporele disjunctie, 

toont de hij-persona als jonge adolescent. In deze situatie staat de hij-persona samen met zijn 

verloofde An, aan het sterfbed van zijn vader. De verglijding in de tijd wordt hier aangegeven 

door het woord 'dag' (BA 37). Dit woord kan zowel een begroeting als een afscheid betekenen. 

Beide betekenissen zijn hier relevant, aangezien de hij-persona afscheid neemt van zijn vader en 

zijn moeder, gezeten aan het sterfbed, begroet.  

    In deze tijdslaag worden er een aantal herinneringspassages ingelast. Eén van deze 

herinneringspassages is relevant voor deze discussie. Deze herinnering leidt de hij-persona terug 

naar een situatie waarin de hij-persona communiceert met zijn ouders. Of beter, waarin de hij-

                                                 
8 Bousset bemerkt wel dat het ook juist is om te stellen dat 'de schildwacht-persona op een bevroren moment in de  
   tijd staat ('dit ene ondeelbare lange ogenblok') en dat dit hem toelaat uiteenlopende ruimtes dynamisch te beleven,  
   zoals in de overgang van kazerne naar school. De mogelijke omkering van 'statische ruimte/dynamische tijd' in  
   'statische tijd/dynamische ruimte' toont aan dat de taalstroom zich tegelijk nu en altijd, hier en overal afspeelt' (77- 
   78). Op de kwesties van de stromende, vanzelfsprekende taal en de oppositie tussen beweging en stilstand wordt  
   dieper ingegaan in punt 5.   
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persona tracht te communiceren met zijn ouders. Hun taalgebruik, en vooral dat van de vader, 

wordt gekenmerkt door geweld en heeft als doel de hij-persona te onderdrukken. De ouders 

worden dan ook omschreven als monden: 'een mondma en een mondpa die niet ophielden met 

praten tot elkaar, zo maar en nergens over, en eindeloos ermee doorgingen' (BA 39). Zoals ook 

Bousset opmerkt, gebruiken de ouders taal slechts op twee manieren: 'bevelen geven en 

inhoudloos zwetsen' (Bousset, Lezen om te Schrijven, 147). Beide taaluitingen hebben een nefaste 

invloed op de identiteit van de hij-persona. Door de bevelen willen de ouders hem onderwerpen 

aan de passende, maatschappelijke codes. De taal staat dus in dienst van de maatschappij. 

Offermans merkt op in "Herhaling, onderbreking; Beckett, Michiels. Notities over techniek en 

kritiek in de Alfa-cyclus" dat de taal in Het Boek Alfa 'er geperverteerd (is) tot middel tot 

onderwerping' (Offermans, "Beckett Herschrijven", 124). De maatschappij is geconstitueerd door 

dwangmatige structuren en is gericht op de inlijving en de onderwerping van elk individu. Met 

deze taaluitingen willen de ouders de vrijheid van de hij-persona beknotten. Daarenboven is deze 

vorm van taalgebruik als instrument van de maatschappij verantwoordelijk voor het dilemma dat 

het schisma in zijn persoonlijkheid veroorzaakt: toegeven of verzet plegen met het besef dat 

beide keuzes hetzelfde resultaat hebben, met name de dood. Dit komt het sterkst tot uiting in een 

ultiem machtsconflict tussen de vader en de hij-persona:  

en het nog eens gebeurde, in een flits, nog eens zijn vader die zei: 'Zeg het', en hij die neen zei, en eerst niets 
zei maar hardnekkig het hoofd schudde, neen met het hoofd naar het ja uit het rode hoofd dat nu dicht bij 
hem was en niet ophield met ja zeggen zodat hij niet ophield met neen schudden en dan was er niets meer dat 
telde dan dit ja van zijn vader en dit neen van hem […] tot hij zich losrukte en wegliep en het nog één keer 
riep, het schreeuwde bijna toen hij opnieuw werd vastgegrepen en de klap zijn gezicht trof . (BA 40-41)  

 

    De aanvang van het citaat wijst op het traumatische karakter ervan. Het stipt aan dat de situatie 

zich herhaaldelijk, zij het kortstondig, op de meest onverwachte momenten opdringt aan de hij-

persona. Dit is wat Caruth met 'dwangmatige herhaling' bestempelt. Het gebruik van 'in een flits' 

markeert verder het visuele aspect van deze herinnering. De scène ontrolt zich voor de ogen van 

de hij-persona. De scène wordt herbeleefd op dezelfde intense wijze als toen ze voor de eerste 

maal plaatsvond. De intensiteit van de situatie wordt tevens uitgedrukt door het binaire ritme dat 

de scène onderschrijft. Het is het ja-nee-patroon dat het binaire uitdrukt. De herinnering bestaat 

uit één lange doorlopende zin voortgejaagd door de binaire cadans. Niet toevallig symboliseert 

het binaire ook de oppositie, het conflict (Bousset, Lezen om te Schrijven, 155). Ook de 

verscheurdheid van het 'ik', het heen en weer geslingerd worden tussen een al even dwingend 'ja' 

en 'neen' komt tot uiting in dit binaire ritme. Ja zeggen zou immers betekenen dat de hij-persona 

zijn eigen overtuiging geweld aandoet. Bovendien buigt hij dan het hoofd voor het ouderlijk 

gezag en bijgevolg voor de maatschappelijke dwang aangezien het ouderlijk gezag daar een 
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vertegenwoordiger van is. Het neen zeggen heeft eveneens een nefaste uitkomst want zo wordt 

de hij-persoon slachtoffer van het geweld. Uiteindelijk is enkel het conflictueuze van de situatie 

nog van tel: 'was er niets meer dat telde dan dit ja van zijn vader en dit neen van hem'. Dit 

illustreert dat het geweld aan elke logica ontsnapt en bovendien aanwezig blijft totdat een van de 

partijen toegeeft aan de ander.  

    Het praten van de ouders leidde al niet tot communicatie maar na het hierboven beschreven 

machtsconflict trekt de vader zich terug achter een muur van stilzwijgen. Een zwijgen dat volgens 

de zoon 'luider had geklonken dan alle stemmen die hij kende en dwingender was geweest dan 

alle bevelen die hij ooit had gehoord' (BA 41). De hij-persona ervaart de stilte als een nog 

indringender bevel dan de vroegere verbale imperatieven. 'Het zwijgen van zijn vader waarmee de 

lucht was gevuld, urenlang, dagenlang, - en maanden en jaren (BA 41)' vormt volgens Bousset 

een wonde die nooit meer geheeld zal worden (Bousset, Lezen om te Schrijven, 161). Nadat het 

oeverloze, indoctrinerende gepraat de persoonlijkheid van de hij-persona geteisterd heeft, is er nu 

het ijzige stilzwijgen dat een vijandigheid inhoudt en de hij-persona nog meer van zijn vader 

vervreemt.   

 

4.2.1.2    Symboolnamen  

    

    De immobiliteit van de twijfelsituatie heeft tot gevolg dat het 'ik' in deze roman volledig 

weggevaagd wordt. De vernietigende impact die een trauma op de persoonlijkheid van een 

subject kan hebben, wordt hier ten volle tentoongespreid, wat al bleek uit datgene wat 

voorafging. Het feit dat er nog sprake is van een hij-persona verklaarden Janssens en Adé door 

twee bevindingen. Ten eerste wordt de hij-persona ons opgedrongen door de taal zelf. Een 

situatie zoals de twijfel heeft gewoon een subject nodig. Ten tweede gaat de lezer, zoals al eerder 

aangestipt, een bewustzijn reconstrueren terwijl hij leest. Het bewustzijn dat op basis van die 

leesactiviteit naar voren komt, draagt geen naam. Een dergelijke naamloosheid was ook aanwezig 

in Ikjes Sprokkelen. Ook hier bewerkstelligt de naamloosheid, net als in Ikjes Sprokkelen, de 

universalisering, wat identificatie met de hij-persona bevordert. De identificatie zal hier wellicht 

iets minder vlot verlopen dan in Ikjes Sprokkelen. Daar is het vervreemdingseffect, dat hier 

gecreëerd wordt door de hermetische taalrealiteit van Michiels' tekst, minder groot. In 

tegenstelling tot in het verhaal Ikjes Sprokkelen vallen er wel nog namen te bespeuren in Het Boek 

Alfa. Deze namen dekken echter geen personen met een duidelijk aanwijsbare identiteit, maar 

fungeren slechts als symbolen die het schisma in de persoonlijkheid van de hij-persona extra in de 

verf zetten. In wat volgt zullen de twee belangrijkste symboolnamen aan bod komen.  
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    Ten eerste is er Schram. Schram vormt de verzamelnaam voor alle vormen van het geweld 

waarmee de hij-persona te maken krijgt. Zo is Schram een slager van beroep en is het instrument 

waarmee hij actief is het mes.10 Het mes draagt in dit boek negatieve connotaties en wordt op 

metaforische wijze zowel met fysiek als met seksueel geweld geassocieerd. Dit wordt geïllustreerd 

door onderstaande passage:  

en eindelijk vraag je me wat ik hebben wil en je handen grijpen al in het weke vlees, je lange scherpe 
slagersmes glijdt rakelings langs je vingers  en je hakt met je bijl het rode lillende vlees open dat opeens 
hartverscheurend begint te schreeuwen, maar dat hoor je natuurlijk niet, je snijdt en hakt maar . (BA 77) 

 

Uit deze passage blijkt dat Schram een machtsfiguur is waarbij de hij-persona in het niets 

verdwijnt. Schram hoort het immers niet wanneer de hij-persona hem iets vraagt. Verder blijkt 

het fysieke geweld uit de manier waarop Schram met het vlees omgaat: hij hakt gevoelloos op het 

vlees in. Deze vorm van fysiek geweld is traumatiserend voor de hij-persona, wat blijkt uit de 

gehanteerde onvoltooid tegenwoordige tijd en het gebruik van sensorische werkwoorden en 

adjectieven zoals grijpen, hakken, hartverscheurend, schreeuwen, horen. Want volgens Hellawell 

& Brewin wordt een trauma daardoor gekenmerkt: 'The exclusively automatic mode of retrieval, 

the high level of perceptual detail, and the distortion of subjective time, such that the event is 

experienced as happening in the present' (3). Bovendien is er ook sprake van seksueel geweld 

doordat het mes ook aan de fallus kan gelinkt worden. In de zinnen, voorafgaand aan dit citaat, 

krijgt Schram immers een jonge, knappe vrouw over de vloer. Schram heeft enkel oog voor haar 

en zij is er bijgevolg de oorzaak van dat de hij-persona niet gehoord wordt. Het 'weke vlees' kan 

dus ook betrekking hebben op het lichaam van de jonge vrouw waar Schrams handen gretig naar 

'grijpen'. Het 'hakken' en het 'hartverscheurend schreeuwen' zijn dan indicators van een ruwe, 

misschien zelfs ongewenste, seksuele daad. Op beide domeinen waarin Schram lijkt uit te blinken, 

de fysieke kracht en de seksuele activiteit, schiet de hij-persona tekort.  

    De lezer kan een aantal passages in het boek vinden waarin de hij-persona geslagen wordt: 'van 

iemand die roerloos onder hun handen lag en niet vocht, hun stemmen over zich heen liet gaan 

en niets daarbij zag en niets daarbij hoorde en het daardoor won, alleen daardoor' (BA 71). In 

bovenstaande passage werd de hij-persona overmeesterd door vier jongelingen. Hij verweerde 

zich niet tegen hun fysieke noch tegen hun verbale verwondingen. De hij-persona blijft 

onbeweeglijk en roerloos, wat hij als een overwinning ziet. Hij weigert mee te doen met hun 

geweld en weigert dus om terug te slaan.  

    Ook op het seksuele vlak lijkt hij de mindere te zijn in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. In 

het boek worden er talrijke anekdotes opgerakeld waarin meisjes (of steeds hetzelfde meisje) hem 

                                                 
10 Ook in Het Afscheid werd de slager of specifieker de slagerij geassocieerd met geweld.  
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verwijt dat hij niets durft te ondernemen: 'Je durfde niet, ' zei het meisje, 'dat was er met jou, je 

durfde nooit wat' (BA 59). Verder wordt Schram ook met het militaire geweld geassocieerd. Hij 

verpersoonlijkt de legeroverste aan wie de soldaten onvoorwaardelijk moeten gehoorzamen: 'je 

brult over het kazerneplein en de lelijke grijze gebouwen houden je stem stevig vast, we heffen 

moeizaam onze voeten op en ze ploffen weer neer op het ritme van het links-rechts' (BA 81). 

Bovendien wordt Schram ook met de religieuze indoctrinatie verbonden, daar hij altijd het woord 

God in de mond neemt: 'vaag dringt het tot me door dat je onophoudend God roept, God God 

God komt er uit je zwarte keel' (BA 82).  

    Kortom, Schram belichaamt alle domeinen van het geweld waarmee de hij-persona 

geconfronteerd wordt. Schram vormt de pool van het geweld. Opmerkelijk is hierbij ook zijn 

naam. Schram laat schrammen achter op het 'ik' van de hij-persona: hij is getekend door het 

geweld waarmee hij van jongs af aan te maken kreeg.  

     Ten tweede is er de tegenpool van Schram. Die tegenpool wordt gevormd door An. An staat 

symbolisch voor het vrouwelijke, de liefde, de berusting, de natuur en het leven in dit boek. Ze 

belichaamt met andere woorden al het positieve. An is datgene waarnaar de hij-persona het hele 

boek door streeft. Reeds van bij de aanvang van het boek staat er: 'An voelen, met An in 

beweging komen' (BA 20). Van bij het begin is het duidelijk dat An de verpersoonlijking is van 

een alternatieve levenswijze, een levenswijze die afkerig is van het geweld dat hoogtij viert in de 

maatschappij waarin de hij-persona vertoeft. An staat voor een alternatieve beweging, een 

'bewegen dat nauwelijks bewegen zou zijn, verglijden zou zijn, verdwijnen zou zijn, zijn zou zijn 

en niet zijn zou zijn en zoveel meer zijn dan al wat zijn was daarbuiten' (BA 57). De hij-persona 

wil met andere woorden een eenheid vormen met An. Deze eenheid kan hij bereiken door de 

liefde te bedrijven met haar: het is een samensmelten van twee individuen en het is bovendien 

een levensscheppende daad. De liefdesdaad is ook de meest intieme vorm van menselijk contact. 

Deze eenheid gaat echter dieper dan het louter seksuele. Ook op het mentale niveau wordt er een 

eenheid nagestreefd. Zoals eerder gezegd staat An voor een alternatieve levensovertuiging. De 

hij-persona wil zich vereenzelvigen met deze vorm van denken. Door deze vereenzelviging 'is hij 

en is hij niet' tegelijkertijd. Enerzijds is hij niet omdat de hij-persona zijn individualiteit opgeeft 

door de versmelting met An. Hij verdwijnt in haar. Anderzijds is hij net wel, zoals Offermans 

stelt 'zichzelf is het subject alleen als het in de ander bij zichzelf is' (Offermans, "Beckett 

Herschrijven", 180). Dit doet denken aan het postmodernistische begrip 'alteriteit'(Vervaeck, Het 

Postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse Roman, 203). Dit begrip is al aangehaald in dit 

hoofdstuk, meer bepaald in de bespreking van de identiteitsversplintering in Het Afscheid. Hierbij 

is ook van toepassing dat een personage verschillende fictionele scenario's gaat belichamen. In 
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Het Boek Alfa worden er niet echt verschillende scenario's op de hij-persona geënt. Wel gaat de 

hij-persona nu eens aspecten van Schram belichamen dan weer aspecten van An. Zo schept hij 

erover op in een dialoog met de grote jongen, dat hij later een groot en mooi mes zal bezitten. 

Dit mes staat als metafoor voor fysieke kracht alsook voor seksuele potentie: 'Volgend jaar heb ik 

een mes dat groter en mooier is dan jouw mes, en zodoende bewaarde hij in zijn broekzak een 

mes dat groter en mooier was' (BA 47). Dan weer neigt hij naar de pool van An:  

en zag hoe vredig ze tegen de boom aanleunde en hoe ze opkeek naar hem en lachte en toch niet lachte, daar 
onbeweeglijk stond met het hoopje kleren aan haar voeten en haar handen in een schelp op haar buik 
gevouwen […] en misschien niet eens meer een verlangen was maar een rust die scheppen was en een zwijgen 
dat prediken was en een stilte daarin die leven was en nu in deze stilte haar lichaam in leven houden, roerloos 
met zijn hoofd op haar buik, de aarde in leven houden, de bomen, het bos […] de dag, de kleuren, het licht, 
alle leven en alles wat in dit leven leven was in leven houden, roerloos met zijn hoofd op haar buik. (BA 80-
81)  

 

    Opvallend zijn de beelden van berusting en geborgenheid: onbeweeglijk, handen in een schelp 

op haar buik gevouwen, roerloos met zijn hoofd op haar buik. Ook opvallend zijn de beelden van 

leven: een rust die scheppen was, de opsomming van natuurelementen en het woord 'leven' dat 

tot zeven maal toe in deze passage gehanteerd wordt. Het getal zeven draagt ook een zekere 

symboliek met zich mee: 'het duidt de totaliteit aan van ruimte en tijd, is de synthese van vier 

(aarde) en drie (hemel), is de totaliteit van het heelal-in-beweging, is een teken van verandering en 

vernieuwing' (Bousset 75). Dit verlangen naar eenheid met An, naar het roerloos samen zijn met 

haar, benadrukt ook het verlangen naar een nieuw begin. In de An-figuur sluimert de hoop om de 

beklemmende tijdskooi van het 'nu' te doorbreken. Ook de hoop op nieuwe 

toekomstperspectieven, vindt gestalte in de figuur van An. Het is niet toevallig dat het meisje haar 

naam met een A begint. Deze A verwijst naar de titel van het boek: alfa. Alfa is de eerste letter 

van het Griekse alfabet en staat bijgevolg voor de oorsprong, het begin van alles. Ook in de 

christelijke symboliek staat alfa voor het begin. Zo wordt Christus ook wel 'de alfa en de omega' 

genoemd. De titel van dit boek drukt dus een verlangen uit naar een nieuw begin, wat in het 

zoeken naar An nog eens bevestigd wordt (Offermans, "Herhaling, Onderbreking; Beckett, 

Michiels", 102).  

    Concluderend kan worden gesteld dat de hij-persona heen en weer geslingerd wordt tussen 

deze twee uitersten, tussen het geweld en de liefde. Deze slingerbeweging markeert zijn twijfel 

om te kiezen voor het ene dan wel het andere. Zolang hij niet kiest, blijft hij in de impasse van 

het heden steken. Het is tenslotte ook de twijfel die voor de fragmentering van het 'ik' zorgt. 

 

 

 



Trauma en Geweld in het Oeuvre van Ivo Michiels 60 

 

 

    4.2.2   Orchis Militaris: de creatie van een 'language of departure'  

     

    Al vormde de twijfel de basis voor het schisma in de persoonlijkheid van de hij-persona in Het 

Boek Alfa, in Orchis Militaris (OM), het tweede werk waarin de vormelijke behandeling van de 

identiteitsversplintering primeert, valt dit begrip van zijn voetstuk. De tekst bouwt nochtans 

verder op een aantal principes die Michiels in Het Boek Alfa aanwendde. Zo wordt het 

depersonaliseringsproces dat in Het Boek Alfa reeds een aanvang nam, ten top gedreven (Wesselo, 

"Dixit Ivo Michiels", 42). Maes bemerkt in Grote ontmoetingen, Ivo Michiels dat ook in deze roman de 

destructie van het traditionele begrip 'personage' aanwezig is (46). Het grote verschilpunt tussen 

Het Boek Alfa en deze hermetische tekst gaat schuil in het begrip 'gelijkschakeling'.  

Door de hantering van de gelijkschakeling wordt een wereldbeeld van destructie geschetst waarin 

ook het mensbeeld vernietigd is. Ook op het niveau van de taal bereikt Michiels een nulgraad. 

Adé stelt dat 'taalafbraak, afbraak van "het personage" (taalbewustzijn) en van de "wereld van het 

personage"' in OM hand in hand gaan' (Wesselo, "Dixit Ivo Michiels", 43). Michiels beoogt met 

deze gelijkschakeling een nieuw soort taalgebruik dat met de term 'language of departure' kan 

worden bestempeld (Caruth, Unclaimed Experience, 44). Dit begrip betekent dat in het verlaten van 

iets reeds een mogelijkheid vervat zit om iets nieuws tot stand te brengen. Specifiek voor deze 

tekst houdt dit in dat in de destructie reeds een mogelijkheid tot constructie besloten ligt. 

Michiels is er dan ook van overtuigd dat door een andersoortige zegging ook een werkelijke 

wijziging kan optreden: 'De schrijver gaat […] naar de bron: de taal. Door hem wordt er iets 

veranderd aan de basis' (Ivo Michiels, in interview met W.M Roggeman, 14). Met die werkelijke 

wijziging bedoelt hij, de verdwijning van het geweld, verweven in het ideologische taalgebruik.  

    Om een 'language of departure' te bereiken, dient er eerst een destructie voorhanden te zijn. In 

wat volgt zal de destructie van het mensbeeld onder de loep worden genomen. Deze destructie 

houdt twee verschillen in ten opzichte van Het Boek Alfa. Zo kon de lezer in Het Boek Alfa een 

overkoepelend bewustzijn construeren op basis van zijn leesact. Er kon nog worden gesproken 

van een individu, al werd die door fragmentering gekarakteriseerd. In Orchis Militaris daarentegen, 

wordt de lezer geconfronteerd met een chaos van stemmen. Vervolgens was het mogelijk om in 

Het Boek Alfa namen te onderkennen, terwijl Orchis Militaris het boek van de naamloosheid of de 

ultieme anonimiteit is, gerealiseerd door het taalgeweld.  

 

 



Trauma en Geweld in het Oeuvre van Ivo Michiels 61 

 

 

 4.2.2.1    Een chaos van stemmen   

 

    In Het Boek Alfa kon de lezer de verschillende situaties nog linken aan één overkoepelend 

bewustzijn, met name dat van de schildwacht. Er kon dus nog gesproken worden van een 

individualiteit. Soetens stelt echter dat dit niet meer mogelijk is in Orchis Militaris. Ze verklaart dat 

'Alfa een structuur bracht die cirkelde rondom een individualiteit terwijl Orchis Militaris vertrekt 

van een groter geheel of sterker nog een gemeenschap' (97). De lezer bemerkt een veelheid aan 

stemmen in Orchis Militaris. Ook Vervaeck merkt op dat 'personages versmelten, identiteiten 

verdwijnen, maar de veelstemmigheid blijft' (Vervaeck, "Hoe Zwart",143). Wesselo heeft het over 

een 'nulpunt van uitsluitend stemmen' (32). Georges Adé stelt dat er, ondanks de indruk van 

meerstemmigheid, toch twee figuren aanwijsbaar zijn, waarnaar steeds met hetzelfde 

grammaticaal subject verwezen wordt: de soldaat en de verpleger. Deze fungeren als voornaamste 

referentiepunten (Adé 218). Bovendien stipt Adé aan dat de verschuivingen van referentiepunt 

zich niet voordoen op het niveau van het grammaticaal subject, maar dat deze zich enkel 

manifesteren op het vlak van situatieverandering. Deze bliksemsnelle verschuivingen van situatie 

en logischerwijze ook van referentiepunt, worden geïllustreerd in onderstaande bespreking van 

een passage uit Orchis Militaris.  

    Voorafgaand aan de passage met situatieverschuivingen en verschuivingen van 

referentiepunten, krijgt de lezer een beschrijving van een overvolle treincoupé voorgeschoteld. 

Het centrale referentiepunt van deze beschrijving is een soldaat. De overvolheid in de coupé 

komt tot uiting door de minutieuze aandacht voor het lichamelijk contact dat plaatsvindt tussen 

de verschillende mensen. Opvallend is de ijzige stilte, enkel het denderend geluid van de rijdende 

trein is hoorbaar: 'Nog altijd was er geen woord gezegd sedert hij in het brokkelige restant van 

een station door een soldaat met een blauwe handlantaarn en een barse stem de trein in was 

gestoten' (OM 103). Er wordt enkel via het lichaam gecommuniceerd: 'de vrouw aan zijn 

rechterkant die duwde met haar dij, haar arm, haar hele lichaam tegen hem aan drong en vroeg en 

antwoordde wanneer hij vroeg, of niet vroeg, alleen gehoorzaamde, ergens aan' (OM 105). De 

eerste 'hij' die de lezer aantreft, slaat op de soldaat die zich bevindt in de overvolle treincoupé: 

'Hij hield de ogen opengesperd en terwijl de vrouw aan zijn rechterkant zich diep over hem boog' 

(OM 106). Het is nog altijd dezelfde vrouw als een aantal pagina's voorheen, die met haar hoofd 

op zijn schoot ligt. Dan wordt er plots een sprong gemaakt van in de trein naar een vliegtuig, dat 

naar alle waarschijnlijkheid over of langs de trein vliegt: 'terwijl het zweet van onder zijn helm 
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drupte en het vliegtuig hoog daarboven zich wanhopig inspande om aan het kruis te ontkomen 

waarin de schijnwerpers het gevangen hielden' (OM 107). Het vliegtuig, dat een bommenwerper 

is, wordt door de schijnwerpers van het vliegtuigafweergeschut belicht.  

    Dan stuit de lezer op een tweede 'hij'. Deze 'hij' is echter niet meer de soldaat die in de 

treincoupé zit, maar refereert aan een soldaat die zich achter het afweergeschuttuig bevindt: 'en 

hij schot op schot afvuurde op de spijker, op het kruis, in stilte vloekte en bad bij ieder schot dat 

hij afvuurde op het zilver daarboven, de vesting daarboven' (OM 107). Er wordt dus van situatie 

veranderd, ook van perspectief maar niet echt van referentiepunt aangezien het nog steeds om 

een soldaat gaat.  

    De derde 'hij' die in deze passage voorkomt verwijst weer naar een soldaat, die zich ditmaal 

bevindt in het vliegtuig dat onder vuur genomen wordt. Hij dropt plichtsbewust bommen op de 

brandende stad onder hem: 'liet hij nauwkeurig op de bevolen seconde de lading uit het luik naar 

beneden gieren, zond uit het kruis bom na bom langs en tussen de stralen door op het doel aan, 

op de stad' (OM 107).  

    Na de vermelding van de stad treedt de vierde 'hij' op de voorgrond. Deze bevindt zich tussen 

het puin in de gebombardeerde stad. Niet alleen treedt er met de introductie van deze vierde 'hij', 

een situatieverschuiving op, ook het referentiepunt verandert. De 'hij' is nu geen soldaat meer, 

maar een verpleger die zoekt naar overlevenden tussen de brokstukken van de vernietigde 

gebouwen:  

zodat hij eigenlijk niet eens hoefde te rennen: rondom schoven de huizen in elkaar en de branden links en 
rechts verhitten zijn gezicht, maar hij rende niet, stapte tussen de explosies door, tussen het gieren en 
opspatten en onder het rusteloze speuren van de schijnwerpers door en hij sjouwde stenen opzij die zijn weg 
versperden en hij droeg berries de straat over . (OM 107) 

 
    Toch wordt dit vermoeden, namelijk dat de 'hij' nu naar de verpleger verwijst, tenietgedaan 

door de volgende frase 'een burger in de stad, een soldaat in de stad'. Aangezien de drie 

voorgaande grammaticale subjecten telkens verwezen naar een soldaat met een verschillende 

functie en andere activiteit in de oorlog, lijkt het aannemelijker dat het referentiepunt nog steeds 

een soldaat is. Het gaat dan om een soldaat die ingezet is om mensen bedolven onder het puin te 

zoeken. Dan volgt een korte parafrase van de activiteiten van drie van de vier soldaten: de soldaat 

in het luchtruim, de soldaat te lande, wederom de soldaat in het luchtruim en dan de soldaat in de 

stad: 'hoog daarboven […] die vestingen omlaag poogde te halen en bommen neerliet in de rosse 

gloed daar beneden en stapte' (OM 107-108). Na deze parafrase volgt er een sprong terug naar de 

initiële situatie: een terugkeer naar de soldaat die zich in de treincoupé bevindt. De frase 'de blik 

aldoor gericht op de bank aan de overzijde' en even verder 'in zijn schoot het hoofd' versterken 

deze indruk. Toch is de overstap verwarrend en nogal bruusk, aangezien er geen introductie van 
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een nieuw persoonlijk voornaamwoord plaatsvindt. De 'hij' die stapt en de 'hij' die de blik op de 

bank aan de overzijde richt, zijn immers verschillend van elkaar.  

    Deze passage illustreert een evocatie van het oorlogsgeweld in volle gang. In Het Boek Alfa  

werd slechts het uitbreken van de oorlog geschetst, hier wordt de oorlog zelf afgebeeld. 

Hendrickx zegt dat 'de oorlog zelf wordt ondergaan, ervaren vanuit diverse situaties tegelijk' (158-

159). Kenmerkend voor de oorlog is dat alle onderscheid uitgewist wordt. Dit wordt kenbaar 

doordat de referent van de gehanteerde persoonlijke voornaamwoorden en bezittelijke 

voornaamwoorden onduidelijk is. Dergelijke bliksemsnelle verschuivingen treden het hele boek 

op. De lezer moet zeer attent zijn om deze te vatten.  

     Naast het ontbreken van een overkoepelend bewustzijn, is ook het ontbreken van namen 

opvallend in bovenstaande passage. Een dergelijke naamloosheid karakteriseert de hele tekst en 

vormt het tweede opvallende verschil met Het Boek Alfa. Daar kon de lezer nog verschillende 

namen ontwaren die echter wel een symboolfunctie hadden. Hun symbolische functie gaf 

uitdrukking aan de fragmentatie van het 'ik' van de overkoepelende hij-persona: de hij-persona 

werd heen-en-weer geslingerd tussen Schram, of de pool van het geweld en An, de pool van de 

liefde. In Het Boek Alfa genereerden de namen dus opposities en grenzen. De hij-persona bevond 

zich op de grens tussen de Schram-pool en de An-pool en diende een keuze te maken voor één 

van beiden. Op die manier zou hij de oppositie kunnen opheffen. Orchis Militaris daartegen wordt 

het boek van de gelijkschakeling genoemd en tracht bijgevolg alle opposities op te heffen 

(Offermans, "Beckett Herschrijven", 168). Immers, 'gewelddadig is ieder onderscheid' (Adé 220). 

Een dergelijke gewelddadigheid is ook inherent aan het taalgebruik van het subject. Het is de taal 

die leidt tot onderdrukking en opposities. De destructieve impact van het taalgebruik op het 

subject en hoe dat taalgebruik elke notie van individualiteit teniet doet, wordt in het volgende 

onderdeel bestudeerd.  

    

4.2.2.2    Taalgeweld  

 

    Het ontbreken van namen en het slechts refereren naar personen met dezelfde grammaticale 

subjecten kon dus worden gezien als een poging om het verschil tussen de mensen op te heffen. 

Dit heeft echter tot gevolg dat de individualiteit van het subject vernietigd wordt. Een dergelijke 

vernietiging wordt gerealiseerd door de taal. Taal wordt gezien als een instrument dat zich tot 

geweld leent (Maes 53). Het gewelddadige van de taal wordt expliciet verwoord in het boek: 'hoe 

ze mijn keel dichtsnoerde met haar woorden, me terugdrong' (OM 146). Aan de hand van taal 

kan de ander tot een ding, een bruikbaar object herleid worden (Adé 220).  
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    Het gewelddadige gaat schuil in de eenheidstaal: 'Er zou maar één taal mogen zijn, één taal 

verspreid over de hele wereld. Ja mevrouw de barones. Eén taal verspreid over de hele wereld 

zou de vrede bevorderen onder de volkeren. Ja mevrouw de barones. Eén taal en één God. Ja 

mevrouw de barones. Onze taal' (OM 114). Een dergelijke taal zou vrede brengen. Ironisch 

genoeg valt al in de passage zelf het falen van zo'n overtuiging te lezen. Een eenheidstaal heeft 

slechts als doel de ander te onderwerpen, wat blijkt uit de antwoorden die een slaafs 'ja' knikken 

tonen. De eenheid die op die manier gevormd wordt, is een gedwongen eenheid die met geweld 

elke dissidentie tenietdoet. In wat volgt zal eerst de gelijkschakeling die de eenheidstaal realiseert 

worden bekeken. Vervolgens zal de illusie van een dergelijke eenheidstaal worden doorprikt om 

ten slotte de destructie van de taal zelf onder de loep te nemen. 

    Ten eerste kan worden gesteld dat de eenheidstaal gelijkheid tracht te bewerkstelligen. Dit 

komt ook tot uiting in onderstaande dialoog tussen de soldaat uit het oosten en de soldaat uit het 

westen. Inherent bestaat er geen verschil tussen beide soldaten en beide steden. Ze zijn onderling 

omkeerbaar:  

 
Zo is het, zei hij.  
In het westen ook, zei de soldaat naast hem. 
In het oosten ook, zei hij.  
Je zal wel gelijk hebben, zei de soldaat naast hem, het helpt niets aan de regen. (OM 127) 

 

In dergelijke dialogen komt er zogezegd een dichotomie naar voren: het westen versus het 

oosten. Maar steeds wordt de gelijkheid ervan bevestigd. Offermans stelt dan ook in "Herhaling, 

onderbreking; Beckett, Michiels. Notities over techniek en kritiek in de Alfa-cyclus" dat er in 

Orchis Militaris een gelijkgeschakelde dialoog optreedt: vraag en antwoord zijn haast formeel 

identiek (125):  

 
Een bed?  
Geen bed.  
Een stoel?  
Geen stoel. (OM 166)  

 

Verder wordt de gelijkheid ook bevestigd doordat binnen eenzelfde situatie de onderdrukker 

ineens onderdrukte kan worden en omgekeerd:  

 ja, zelfs nu je er niet eens meer bent, niet echt, niet daar waar geslagen wordt, zelfs nu nog blijft de hand op 
en neer gaan. Op en neer. De hand, de arm, de hand aan de arm, de arm aan de hand. Op en neer. Komt zien 
komt zien hier worden klappen uitgedeeld. Ze stond nu met de rug vast tegen de muur gedrukt. Vier keer, vijf keer 
wel sloeg de man haar hard in het aangezicht. (OM 151)  

 

komt zien komt zien hier worden klappen uitgedeeld, zelfs de stem van het volk was uit de buurt verdwenen. Traag, 
heel traag, gleed hij langs de muur naar beneden. Hij deed een laatste poging om zich met de rug tegen de 
muur gestut op de been te houden, maar ten slotte liet hij zich slap door de knieën gaan . (OM 161)  



Trauma en Geweld in het Oeuvre van Ivo Michiels 65 

 

    Het eerste citaat beschrijft een martelscène waarin een man getuige is van de afranseling van 

een vrouw. Opvallend is de tegenwoordige tijd in de beginzinnen. Dit wekt de indruk dat de man 

de scène blijft zien. Deze impressie wordt versterkt doordat de slagen beschreven worden aan de 

hand van de lichaamsdelen 'hand en arm'. Dit zorgt voor een ritmische cadans die waarschijnlijk 

het ritme van de slagen tracht te imiteren. De man doet niets om de foltering van de vrouw te 

verhinderen. Hij kijkt alleen. Na deze scène leidt de man de vrouw rond in de verwoeste stad. Zij 

is blind en ze vraagt hem wat hij ziet. Geleidelijk aan krijgt de scène een erotisch kantje: 'Voel je 

't? Voel je hoe ik je zie? […] Hoor je hoe ik je zie, hoe ik je wil […] Voel je 't? Hoor je 't? (OM 

156). Opnieuw is de tegenwoordige tijd opmerkelijk. Verder is ook de combinatie van de 

sensorische werkwoorden opvallend. Uiteindelijk bedrijven de man en de vrouw de liefde. De 

liefdesdaad wordt echter omschreven met dezelfde afstandelijkheid als de eerste martelscène. 

Ook de frase 'op en neer' komt een aantal keer terug in deze passage. In Het Boek Alfa droeg het 

verlangen naar eenheid met de vrouw positieve connotaties. Hier is dat niet het geval. Na die 

scène is de man blind en begeleidt de vrouw hem door de vernielde stad. Nu vraagt hij haar 

herhaaldelijk: 'wat zie je nu?' (OM 157). Ten slotte wordt de passage tussen de man en de vrouw 

beëindigd doordat de vrouw de man binnenleidt in een cel. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om 

dezelfde cel waarin de vrouw zich aanvankelijk bevond. Nu is het de man die afgeranseld wordt. 

Ook in deze scène keert de slagzin 'komt zien komt zien hier worden klappen uitgedeeld' weer. 

De omkeerbaarheid van de situatie toont aan dat het de taal is die voor onderdrukking zorgt. 

Aanvankelijk was de man aan het woord en kon hij de vrouw verbaal onderdrukken. Daarna is 

het echter voornamelijk de vrouw die spreekt en worden de rollen bijgevolg omgedraaid.  

    Uit bovenstaande passages bleek dat de taal als onderdrukkingsmiddel een eenheid creëert. Die 

eenheid is echter gedwongen waaruit volgt dat de zogenaamde eenheidstaal een illusie is. 

Illustratief hiervoor is de volgende passage. Deze toont aan dat de eenheidstaal een verbloeming 

is voor de taal van de machthebber, de taal van het ego:  

niet voor alle fronten tot één front versmolten waren en alle geuren tot één geur en alle kleuren tot één kleur 
en alle geluiden tot één geluid en alle bevelen tot één bevel en dus ook het bevel dat gefluisterd werd 
doorgegeven van hand tot hand en dus ook van hand tot hand het vuur dat openbrak tot één vuur 
versmolten […]: flankvuur, strijkvuur, gordijnvuur, spervuur, trommelvuur, rood vuur en wit vuur, koudvuur, 
koortsvuur, feestvuur, niet voor het feest hel en hels aan alle zijden openbrak zei hij: Ik. (OM 118)  

 

In bovenstaande passage belt de generaal naar een vrouw die hij seksueel onderwerpt door 

middel van de taal: hij beveelt haar telefonisch wat ze moet doen. De aanloop naar deze passage 

benadrukt weer het verlangen naar een eenheidstaal waardoor alles tot een eenheid herleid wordt: 

één front, één geur, één kleur, één geluid, één bevel en één vuur. Het eerste woord dat de 
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generaal tot de vrouw richt is 'ik'. Het krijgt speciale aandacht doordat het apart geplaatst wordt. 

Ook 'ik' representeert een eenheid: het staat voor de eigenheid van iemands persoonlijkheid. De 

generaal wil door middel van zijn taalgebruik zijn wil opleggen aan de ander. Hij verpersoonlijkt 

een macht. Toch is zijn machtspositie niet oneindig en wel om drie redenen. 

    Hij is eerst en vooral kreupel en loopt met een stok. Hij heeft bovendien steun nodig van 

anderen om zich voort te bewegen: 'hoe de generaal zijn arm rond een middel sloeg en steun 

vond' (OM 119).  

    Ten tweede is hij niet alleen fysiek kreupel, maar wordt zijn ego ook mentaal ondermijnd. Hij 

meent door middel van taal de ander te kunnen onderwerpen. Op het eerste gezicht lijkt hij ook 

te slagen in dat opzet: de vrouw die hij telefonisch opdrachten geeft, antwoordt steeds met: 'Ja 

generaal' (OM 119). Ook hier duiken de slaafse, affirmatieve en bevestigende antwoorden op. 

Toch geeft de tekst zelf terloops aan waarom deze niet-rebellerende antwoorden op de bevelen 

volgen:  

En de hemel wist hoeveel er achter een woord kon schuilgaan dat niet was uitgesproken, hoeveel onveiligs er 
achter een woord kon schuilgaan, hoeveel dreiging, hoeveel list en leugen er achter kon schuilgaan, tenzij het 
vooral vertwijfeling verborg en vrees of gewoon voorzichtigheid zoals ook zijn woorden een en al 
voorzichtigheid waren, en omdat vaak nauwelijks was uit te maken of een woord het ene verborg ofwel het 
andere zei hij: ja generaal. (OM 112-113) 

 

De passage problematiseert de leugenachtigheid van de taal. Hieruit blijkt dat het subject geen 

controle heeft over wat hij zegt: het is niet het subject dat de taal spreekt, maar de taal die het 

subject spreekt (Vervaeck, "Hoe Zwart", 98). De taal in Michiels' boek is de vanzelfsprekende 

taal. Taal genereert een stroom aan betekenissen die door het subject niet te overzien zijn. Dit 

wordt ervaren als 'onveilig' en wordt gezien als 'bedreigend'. Want wat het onderdrukte subject 

ook zegt, het kan door de onderdrukker altijd verkeerd worden geïnterpreteerd. Daarom verkiest 

het subject het slaafs antwoorden, wat niet wil zeggen dat de intentie van de woorden niet van 

een andere aard is. Immers, 'de hemel wist hoeveel er achter een woord kon schuilgaan dat niet 

was uitgesproken' en 'het was vaak nauwelijks uit te maken of een woord het ene verborg ofwel 

het andere'. Met zijn 'ja' kan het subject ook gewoon radicaal 'neen' bedoelen, al spreekt hij die 

'neen' niet uit. De generaal weet bijgevolg niet of zijn machtspositie erkend wordt: uiterlijk lijkt 

dit het geval, maar de vrouw kan innerlijk verzet plegen.  

    Ten derde wordt het ego van de generaal ironisch genoeg vernietigd door de taal van het ego, 

de vorm van taalgebruik die hij zelf hanteert. Offermans merkt dan ook op dat 'vasthouden aan 

het eigen ik en de eigen taal, impliceert geweld, ook jegens de eigen natuur, het eigen lichaam' 

(181). Dit bleek reeds uit de gelijkschakeling van de onderdrukker en de onderdrukte. De 

onderdrukte kan zich evengoed bedienen van het gewelddadige medium dat taal hier is en zich 
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bijgevolg de positie van de onderdrukker aanmeten. Dit is wat Michiels echter wil bereiken met 

dit boek: hij wil het geweld bezweren door het met talig geweld te lijf te gaan. Zo wordt het 

geweld ook op impliciete wijze gerepresenteerd in het boek. Dit komt tot uiting in nazegreeksen. 

Een vrouw verplicht een man, die de intentie had om de liefde met haar te bedrijven - al dan niet 

met haar toestemming - om haar na te zeggen. Aanvankelijk heeft ze het over de angst die de 

vrouwen voelen wanneer hun echtgenoten aan het front zijn: 'Ze sluiten de ogen en ze horen het 

kermen van de jongens aan de fronten dat over hun bedden gaat. Ze sluiten de ogen en ze horen 

het kermen van de jongens aan de fronten dat over hun bedden gaat. Ze sluiten de ogen en ze 

horen de laarzen van de jongens aan de fronten die over hun bedden gaan' (OM 147). Al gauw 

vervalt ze echter in een bezitsdrang doordat ze opsomt wat aan haar volk toebehoort. Zo poogt 

ze de wereld verbaal toe te eigenen. Deze toe-eigening gaat van de meeste elementaire dingen 

zoals voedsel, tot abstracte begrippen zoals zuiverheid, genade en dergelijke. Uiteindelijk rest er 

haar niets anders dan ook de dood tot haar bezit te rekenen. Want dat is de uiteindelijke uitkomst 

van een poging om alles te overheersen. Het leidt tot de ultieme destructie:  

Dat alle vrijheid op deze wereld onze vrijheid zal zijn. Dat alle vrijheid op deze wereld onze vrijheid zal zijn. 
Dat alle waarheid op deze wereld onze waarheid zal zijn. Dat alle waarheid op deze wereld onze waarheid zal 
zijn. Dat alle leven op deze wereld ons leven zal zijn. Dat alle leven op deze wereld ons leven zal zijn. Dat alle 
dood op deze wereld onze dood zal zijn. Dat alle dood op deze wereld onze dood zal zijn. (OM 151)  

   
    Niet alleen wordt het subject door de eenheidstaal vernietigd, de eenheidstaal vernietigt ook 

zichzelf. Dit wordt gemotiveerd doordat de taal zichzelf herhaalt (Adé 216). Door deze herhaling 

vernietigt de taal ook zichzelf en bereikt de ultieme gelijkschakeling of een nulpunt. Dit komt 

sterk tot uiting aan het einde van het boek. In de slotpassage wordt het referentiepunt van de 

soldaat en het referentiepunt van de verpleger, die beiden een bomaanval meemaken en daarvan 

gebruik maken om desertie te plegen, bliksemsnel met elkaar afgewisseld. Hierdoor wordt de 

ultieme oorlogschaos gecreëerd. De overgangen zijn zeer subtiel en hangen vaak af van één enkel 

woord: 'Nu was hij voor een heel klein beetje zeker al geen soldaat meer. Een deserteur 

misschien? Was hij een deserteur omdat hij van alles en allen was weggelopen en maar rende, 

over de paden, tussen de paviljoenen, zich opsloot in het badhuis?' (OM 170). De eerste zin slaat 

met zekerheid op de soldaat in de greppel, wiens ontsnappingspoging daarvoor nog uitvoerig 

beschreven werd. De tweede zin heeft echter al betrekking op het referentiepunt van de soldaat 

alsook op het referentiepunt van de verpleger. Het begin van de derde zin kan nog verwijzen naar 

beide referentiepunten maar van het moment dat er vermelding wordt gemaakt van 'paviljoenen', 

wordt het gebeuren vanuit het referentiepunt van de verpleger beschreven. Dan volgt er een 

dialoog tussen de soldaat en de verpleger: de soldaat bevindt zich in een greppel vol modder 

terwijl de verpleger zich in een bad vol modder bevindt. Beide beschrijven beurtelings het 
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oorlogsgeweld dat rondom hen plaatsvindt: ze beschrijven wat ze zien en wat ze horen. Er wordt 

voornamelijk aandacht besteed aan wat ze horen: het gekrijs van de mensen in doodsangst, het 

gieren van motoren en tanks, het neerploffen van de bommen. Soms worden hun beschrijvingen 

gescheiden door een witregel. Die witregel vormt een moment van stilte dat de blokken 

woordenkabaal omfloerst. Het geweld dat plaatsvindt, wordt dus voornamelijk medegedeeld aan 

de lezer via de flarden van stemmen, via geluiden en via de stiltemomenten afgebeeld door de 

witregels. Kortom, het woord drukt het geweld uit:  

 
Ze roepen over het land de woorden die kinderen roepen. Ze roepen vader, ze roepen moeder, ze roepen 
meisje, ze roepen jongen, ze roepen ai, ze roepen help, ze roepen Jezus. ze roepen over het land de woorden 
die kinderen roepen.  

 
[…]  

 
Van overal uit het donker drijven de woorden aan. (OM 175 - 176)  

 

Het slot van de roman is dan ook zeer toepasselijk een noodkreet: 'Ai, riep hij. Help, riep hij. 

Jezus, riep hij' (OM 177).  

    Concluderend kunnen we stellen dat Orchis Militaris de ultieme vernietiging symboliseert zowel 

op het vlak van mens- en wereldbeeld als op het niveau van taal. Deze destructie is evenwel 

noodzakelijk om een nieuwe constructieve beweging op gang te brengen, zoals het een echte 

'language of departure' vermag. Of in dit destructieve verhaal de mogelijkheid tot de creatie van 

een nieuw soort taal, mens- en wereldbeeld vervat zit, zal blijken wanneer de fragmentatie van het 

'ik' in Een Tuin tussen Hond en Wolf  wordt bekeken.  
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.    4.3  Identiteitsversplintering in Een tuin tussen Hond en Wolf   

   

    De roman Een Tuin tussen Hond en Wolf (ET) vormt een buitenbeentje ten opzichte van de 

andere vier werken die in deze masterproef onder de loep worden genomen. Dit komt 

gedeeltelijk door de literaire opzet die Michiels met dit werk voor ogen had. Deze roman is geen 

roman in strikte zin, daar het werk bedoeld was om te fungeren als basis voor een film met 

gelijknamige titel die geregisseerd is door André Delvaux. Het resultaat is een literair scenario 

waarbij film en literatuur hand in hand gaan. Het werk is enerzijds uitgesproken literair omdat het 

nog steeds gaat om een tekst in woorden, die gelezen dient te worden. Anderzijds is het werk ook 

filmisch van aard aangezien de auteur gebruik maakt van filmtechnieken en een alwetende 

verteller introduceert die opereert als cameraoog. Jan M. Meier noemt het werk in zijn artikel 

"Een boek tussen roman en film" 'een leestekst […] die de kijktekst […] niet louter aankondigt, 

maar ook heeft ingebouwd' (Meier 51)11. Dat het werk een buitenbeentje vormt komt eveneens 

tot uiting in de manier waarop de fragmentatie van het 'ik' behandeld wordt. Michiels behandelt 

dit onderwerp zowel op inhoudelijk alsook op formeel vlak, waarbij er nog steeds banden zijn 

met de voorgaande werken maar ook opvallende verschillen. Op inhoudelijk niveau uit de 

fragmentering zich in de oppositie tussen de protagonisten Adriaan en Lieve terwij,l het motief 

op het vormelijke vlak tot uiting komt zowel in de structurele samenstelling van de personages als 

in de structuur van de roman zelf.  

 

    4.3.1   Op inhoudelijk niveau  

 

4.3.1.1 Adriaan 

 

    Adriaan valt op jeugdige leeftijd voor de retoriek van de Vlaamse aanhangers van de Duitse 

bezetter. Hij stelt zijn leven in dienst van 'het Teken' en 'het Lied' (ET 8-9). Ook is hij een man 

met een duidelijk doel voor ogen: 'Terugkomen, meneer de paster, daar komt het op aan. De 

oorlog overleven en terugkomen om ons werk voor te zetten' (ET 26). Adriaan is aan het woord 

en voert een gesprek in de tuin van zijn huis met de lokale pastoor over de mobilisatie die net is 

afgekondigd. Het werk waarover hij het in bovenstaand citaat heeft, is het Vlaamse gedachtegoed 

verder verspreiden zoals dat door o.a. het VNV verkondigd werd. De beelden die de lezer van 

Adriaan krijgt zijn vaak gelinkt aan 'laarzen'. Deze laarzen symboliseren zijn innerlijke 

                                                 
11 Michiels noemt Een Tuin tussen Hond en Wolf daarenboven zelf een 'kijktekst' in Sissi (Michiels, Sissi, 41).  
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verscheurdheid. Naast dit beeld is er nog een tweede beeld aanwijsbaar dat illustratief is voor het 

schisma in Adriaans' persoonlijkheid. Dat beeld is het beeld van de omgehakte boom. In wat 

volgt zullen beide beelden van naderbij worden bekeken.  

    Beschouwen we eerst de laarzen. Deze vormen een 'pars pro toto' voor de ideologische 

strekking waarmee Adriaan verbonden is. Lieve heeft niet alleen een afkeer van Adriaans laarzen, 

maar ook de manier waarop hij zich ermee door het leven begeeft: 'Lieve: Je draagt je laarzen al… 

Het is niet de eerste keer, dat weet ik wel. Ik heb het over de manier waarop j'ermee door het huis 

stapt, vandaag, trap op, trap af, al afscheid neemt… Je stapt, trapt, je stapt alsof je het huis 

vertrapt, Adriaan…' (ET 35). De laarzen vertrappelen alles wat hun dwars ligt, ongenuanceerd en 

gewetenloos. De dragers ervan zijn er 'om te veroveren, kijk maar naar de laarzen' (ET 55). Lieve 

verafschuwt meer bepaald de taal die de laarzen spreken. Dit komt sterk tot uiting in een dialoog 

die ze met Adriaan heeft, net voor hij weer op een missie moet vertrekken:  

Lieve: Hoe wil je de soep? Dik, met macaronisterretjes? Hij antwoordt niet. Of toch, maar niet daarop: 
stappend begint hij te argumenteren, op en neer achter haar rug, drie stappen naar rechts, vier naar links, vier 
heen, vier terug, gemeten, muzikaal, militair. Proberen haar te overreden.  (ET 37)  

 

De taal van de laarzen is berekend, strak en heeft een persuasief ritme. De laarzen proberen ook 

Lieve mee te krijgen in hun ideologisch discours. Ze zijn gebrand op overreding. Het ontgaat 

Adriaan dat het ritme van zijn laarzen hem regelrecht naar de ondergang leiden. Immers, wanneer 

de oorlog beslecht is in het voordeel van de geallieerden, keert de Vlaamse bevolking zich tegen 

de collaborateurs. Adriaan weigert in te zien dat hij een misstap begaan heeft en het vaandel van 

de verkeerde partij heeft achternagelopen. Zo schrijft hij in zijn memoires voor het nageslacht het 

volgende: 'Adriaan: Als ik terugblik en diep in mijzelf schouw, dan vind ik nergens een antwoord 

op de vraag waaraan ik schuldig zou zijn. Ze zeggen dat ik mijn land heb verraden, maar wat een 

beschuldiging is dit wanneer ik daar tegenover stel dat ik mijn volk heb gediend? ' (ET 156). Hij 

weigert met andere woorden zijn schuld te erkennen. Hij is er ook rotsvast van overtuigd dat hij 

niet schuldig is. Adriaan is dan ook oprecht geschokt wanneer Lieve zijn betoog onderbreekt en 

het volgende opmerkt:  

 'Ja, zegt ze, ik luister. Dan: Je zou dit niet moeten schrijven, zegt ze. Ha, zegt hij. De uitdrukking van verbazing op 
zijn gezicht is oprecht, dat merkt ze wel. Een uitdrukking van verbazing en ongeloof en pijn. Het maakt haar 
dubbel voorzichtig. Ik bedoel, zegt ze, je leeft nog teveel in het verleden, daarom zie je de dingen niet zoals ze zijn, zoals ze 
echt zijn. […] Je moet wakker worden, zegt ze, je moet eindelijk eens wakker worden' (ET 157) 

 

Adriaan blijft in kringetjes in zijn verleden rond marcheren. Zijn bureau, waar hij zich opsluit, 

omringd door kruisbeelden en allerhande insignes die zijn overtuiging symboliseren, wordt 

getransformeerd tot een van de slagvelden waar hij vroeger op gevochten en gemarcheerd heeft. 

Zijn blik doordringt de tijdslaag van het heden en richt zich resoluut op vervlogen tijden:  
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Waar naartoe gaat de blik? Links-rechts links-rechts links-rechts links-rechts links-rechts…Zijn benen, merkt ze, 
stappen nauw merkbaar mee op, ze ziet het aan de knieën die vaagjes plooien. Links-rechts links-rechts links-
rechts links-rechts links-rechts links-rechts links-rechts … (ET 170)  

 

Door dit eindeloze marcheren wordt Adriaans persoonlijkheid verscheurd: een stuk van zichzelf 

blijft vasthechten aan het verleden, terwijl hij zich daarvan zou moeten losmaken indien hij zijn 

vrouw en zoontje een hoopvolle toekomst wil geven.  

    Dat Adriaan zich erg vaak terugtrekt in zijn kamer en vaak afwezig is, blijkt ook uit 

onderstaande dialoog tussen Lieve en haar zoontje Patrick-Georges. Lieves antwoorden 

illustreren nogmaals dat Adriaan er maar niet slaagt om zijn oorlogstrauma opzij te schuiven. Nog 

steeds hoort hij de bevelen van op het slagveld nazinderen in zijn hoofd. Door de eindeloze 

herhalingsdwang is Adriaan zowel fysiek als mentaal vermoeid. Waar Adriaan aan lijdt, 

bestempelt LaCapra met de term 'melancholia'. 'Melancholia' is een onderdeel van 'acting-out' en 

betekent in essentie dat het subject er niet in slaagt om een rouwproces te starten, wat 

noodzakelijk is om een 'working through' van een trauma te bereiken (LaCapra, History and 

Memory afterAuschwitz, 45). Dat ook de kleine jongen begrijpt dat zijn papa wel erg vaak op de 

bovenverdieping van het huis vertoeft, blijkt uit dit citaat. Zijn kinderlijke logica volgend, heeft de 

laatste ontroerende vraag tot gevolg:  

 
Patrick-Georges: Waar is mijn papa nu? 
Lieve: Papa is ver weg, papa is moe.  
Patrick-Georges: Waarom is mijn papa moe?  
Lieve: Hij stapt op, hij marsjeert, hij hoort bevelen. Nog altijd.  
Patrick-Georges: Hoe ver is ver?  
Lieve: Heel ver.  
Patrick-Georges: Hoe ver is heel ver?  
Lieve: Het oosten is heel ver.  
Patrick-Georges: Is het oosten boven?  

 

Dit marsritme doet denken aan het links-rechtspatroon dat voorkwam in Het Boek Alfa: Ook daar 

wordt het patroon gelinkt aan de laarzen. De laarzen worden er eveneens metonymisch gebruikt 

voor soldaten en representeren er eveneens een welbepaalde ideologie:  

het dreunen het links-rechts links-rechts links-rechts van de laarzen over het plein, door de straten, over het 
land … links-rechts links-rechts links-rechts en in de pas het stappen van de laarzen over het land, kolonnes 
van laarzen, legers van lichamen die in beweging waren gekomen en die, nu ze eenmaal in beweging waren, 
stappen waren, gehoorzaamheid waren. (BA 56)  

 

    Naast het marcheren van de laarzen symboliseert de omgehakte boom aan het slot van het 

verhaal Adriaans verscheurdheid. De boom is het centrale punt in de tuin en vormt eigenlijk het 

hart van Adriaans en Lieves relatie. De boom staat voor het leven en de natuur maar ook voor de 

stamboom. De stamboom representeert hun gezin: Lieve vormt de wortels, Adriaan de stam en 
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de takken behoren tot het domein van hun zoontje, Patrick-Georges. De boom wordt vooral met 

Lieve geassocieerd:  

Zonder op een antwoord te wachten gaat ze met haar buik heel dicht tegen de boom staan, kruist haar 
onderarmen tegen de stam, legt haar hoofd op haar armen. Lieve: Weg wezen, we spelen verstoppertje… 
Een… twee… drie… vier… vijf… zes… Zo telt ze, traag. tot tien. Maar ook als ze uitgeteld is draait zich niet 
om, blijft staan en luistert. Naar de muziek. Diep daarbinnen in de boom.  (ET 15) 

 

In bovenstaand citaat onderbreekt Lieve de politieke discussie die Adriaan en de pastoor 

voerden. Met haar kinderlijke onschuld vormt ze een tegenpool voor het politieke gescherm dat 

met ideologisch geladen woorden werd gehouden. Terwijl de mannen over wereldse zaken aan 

het debatteren zijn, bekommert zij zich om aardse zaken, in de letterlijke betekenis van het 

woord: ze is verrukt over een prieel, verft de schommel in hun tuin, spit de aarde om en vraagt 

zich af of de boom niet tegen ongedierte moet worden beschermd. Haar liefde voor de natuur 

spreekt nog eens uit de manier waarop ze de boom omhelst. Dat het Lieve is die het nauwst met 

de boom verbonden is en niet Adriaan, wijst op het feit dat Lieve het kloppende hart is van hun 

relatie. Als Adriaan al in de buurt van de boom komt, maakt hij er een cirkelbeweging omheen: 

'Zien ze dat nou zelf niet? Dat ze niet opstappen door de tuin - als dat al hun bedoeling is 

geweest - maar in een cirkel lopen, rond de boom' (ET 11-12). Het is niet duidelijk of Lieve aan 

het woord is in voorgaand citaat dan wel of de alwetende vertelinstantie de beweging van Adriaan 

en de pastoor becommentarieert. De cirkelbeweging toont aan hoe Adriaan een gevangene is van 

het ideologische discours waarvan hij een fervent aanhanger is. Ook illustreert het citaat dat het 

aftelrijmpje bevat, het spontane taalgebruik van Lieve dat een scherp contrast vormt met de 

hoogdravende woorden die Adriaan vaak in de mond neemt. Hierover volgt meer onder het punt 

dat handelt over de vormelijke aspecten van de fragmentatie van het 'ik'. Aan het begin en het 

einde van het verhaal krijgt de lezer een scène te zien waarin een anonieme man de boom in de 

tuin omhakt. Beide scènes zijn woordelijk identiek:  

 

Maar niet afgesloten zodat, vocht en dood, de kleur en de geur van einde en eindigheid zich voortzetten 
daarbuiten, over de bakstenen muur naar weer een andere tuin, andere omheiningen verderop. […] Driftig 
hakt de man voort […] Tot de boom het begeeft, scheurt, kraakt, toch nog traag naar beneden komt, zij het 
met onnoemelijk gedruis. […] Zo is geweld gepleegd in de tuin, deze tuin.  
 
Deze tuin. Die tuin. (ET 5 of ET 173) 

 

Uit de beschrijving komt een sfeer van treurnis, dood en verval naar voor. De scène vindt dan 

ook symbolisch plaats in de herfst, wat het seizoen van de eindigheid der dingen is. Eigenlijk 

beeldt deze scène het vertrek van Lieve nogmaals uit, maar dan op symbolische wijze. Wanneer 

de lezer voor een tweede maal de scène voor ogen krijgt, weet hij dat de anonieme man eigenlijk 
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Adriaan is. Hij splijt de stam, symbool van zijn relatie met Lieve en van hun gezin, in tweeën. 

Door zich los te hakken van de wortels, symbool voor Lieve, tekent hij nogmaals zijn eigen 

ondergang. Lieve was diegene die hem nog wat levenskracht schonk en wier liefde hem gaande 

hielp.  Nu hij deze steun kwijt is, is hij definitief een willoze prooi in handen van zijn 

traumatische verleden.  

     

4.3.1.2.    Lieve  

 

    Lieve vormde niet alleen Adriaans steun en toeverlaat, zij kan ook gezien worden als zijn  

tegenhanger. Lieve ontmoet in haar leven twee mannen die een enorme impact hebben op haar. 

Lieve en de twee mannen zijn de drie protagonisten van het verhaal en er kan gesproken worden 

van een driehoeksverhouding. Die mannen zijn Adriaan, haar jeugdliefde, met wie ze ook trouwt 

en François, een verzetsheld, aan wie ze onderdak verleent en waarmee ze een amoureuze relatie 

aangaat. 'In beide gevallen wordt haar positie door de wereld van mannen bepaald. Het is de 

positie van de onpersoonlijke en onontkoombare paradox' (De Wispelaere , "Een vrouw tussen 

tuin en wolf", 245).  

    Beide mannen houden er een andere ideologische strekking op na. Beide ideologische 

strekkingen hebben een oorlog tot gevolg, wat de alwetende verteller uit het verhaal illustreert 

met de volgende gedachte: 'Met knikkende knieën geraakt ze de trap op, werpt zich op het bed. 

Zo gaat een oorlog over in een oorlog' (ET 110). De eerste oorlog waarvan gewag wordt gemaakt 

in het citaat, is de bezetting van de Duitsers en de strijd tegen Duitsland. Nadat deze oorlog ten 

einde is en beslecht is in het voordeel van de geallieerden, gaat deze oorlog op het Vlaamse 

platteland over in de oorlog tussen het verzet en de collaborateurs. Ontdaan voor wat ze net met 

eigen ogen gezien heeft, het opblazen van een woonst waarin collaborateurs huisden, zoekt ze de 

veiligheid van haar bed op. François en Adriaan symboliseren dus elk een kant van de oorlog. 

Dat de positie van Lieve onontkoombaar en onpersoonlijk is, zoals De Wispelaere verklaart, 

wordt verduidelijkt door volgend citaat:  

Die stoel, in wijnmoer geschilderd en met biezen zitting, die lijkt wel haar toevlucht te worden deze uren. Wat 
zoveel is als een stijlfiguur om te zeggen dat het voortaan allemaal buiten haar om gebeurt, dat ook binnen in 
huis de dingen, het komen en gaan, van haar, van hem vooral, door de gebeurtenissen daarbuiten gedicteerd 
worden ( wat allicht ook voordien zo geweest is, maar nu wordt zelfs de schijn niet meer opgehouden) en dat 
dit het enige is waar ze de kans toe krijgt die roerige dagen: wachten. Op de stoel. (ET 106)  

 

    De 'hem' verwijst naar François terwijl de 'haar' naar Lieve refereert. Het is duidelijk dat de 

mens een speelbal is van het lot en slechts kan ondergaan wat er om hem heen plaatsvindt. 

François meent dat hij zijn eigen lot in handen heeft en de koers van de geschiedenis kan 
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bepalen. Lieve weet daarentegen dat dit niet het geval is. Ze realiseert zich dat het krachten zijn 

die buiten het menselijke vermogen liggen, die de geschiedenis en de mens sturen. De mens kan 

enkel, aan zijn stoel gekluisterd, wachten op wat komen moet en nog gebeuren zal. Dit motief 

van wachten doet denken aan Laure uit Het Afscheid. Ook haar leven werd bepaald door de 

onzekerheid en het wachten op de terugkeer van haar man. De immobiliteit, de impasse in het 

door oorlog bepaalde heden, wordt verwoord in bovenstaand citaat.  

    Al getuigde het voorgaande citaat van enige immobiliteit, toch laat Lieve zich niet meeslepen 

door de respectievelijke ideologieën van Adriaan en François. Zij spreekt geen oordeel uit ten 

voordele van het ene dan wel het andere dogma: 'François: Heb ik geen gelijk gekregen? U staat 

aan de verkeerde kant, maar u verraadt niet. Lieve: Welke kant is de goede? Wie is zo'n God dat 

hij kan zeggen welke kant de goede is? ' (ET 68). Ze is er zich van bewust dat alle doctrines hun 

gebreken hebben. Ze bekritiseert ook zonder schroom de kant van haar familie die zogezegd tot 

de 'goede kant' behoren: 'En de woekerwinsten die ze maken? Al dat smokkelgeld voor de zwarte 

kous, wie is dat? Maar jouwen en voort hun zakken vullen ! Hoeveel vragen ze nu voor een kilo 

aardappelen ginder? ' (ET 74). Hieruit blijkt dat deze een slachtofferrol op zich nemen maar zelf 

wel profiteren van de oorlogssituatie.  

     Bovendien is Lieve doordrongen van het schuldgevoel, terwijl zij in se niets verkeerds gedaan 

heeft. Zij voelt zich verantwoordelijk voor de collaboratie van haar man: 'Lieve: Alles heb ik hier 

mee te maken. François: Waarmee ? Waar nu weer mee? Als ze van de stoel naar hem opkijkt 

heeft ze tranen in de ogen. Ze laat ze vrijelijk over haar kaken lopen, zonder schaamte' (ET 114). 

Hieruit blijkt dat de keuze van haar man voor het Vlaams-Duitse gedachtegoed wel degelijk haar 

psyche getekend heeft.  

    Dit wordt ondersteund doordat Lieve vaak met spiegels geassocieerd wordt. Ze vindt deze 

spiegel in het tuinhuisje: 'Ze wrijft met de vlakke hand een cirkelvormige opening in de stoflaag. 

Een min of meer spiegelend oppervlakje glas komt te voorschijn. Vaag ziet ze zichzelf daarin 

zitten: een half vergaan portret in een heel oud medaillon' (ET 14). Michiels gaf zelf aan dat zijn 

personages vrij zijn van enige introspectie. Lieve kan echter via de spiegel wel de blik naar binnen 

richten. De momenten van introspectie worden aangegeven door de enigszins vervormde frase, 

ontleend aan een bekend sprookje: 'Spiegeltje spiegeltje aan de wand, hoe lang nog waart de 

oorlog door het land?' (ET 43). Deze zin duidt aan dat ze nood heeft aan inzicht in de situatie 

waarin ze zich bevindt. Ze is er zich van bewust dat de ideologie van beide mannen waarmee ze 

een verhouding heeft, destructie tot gevolg heeft. Daarom keert ze zich in zichzelf en tracht ze te 

ontwaren wat de stem van haar hart aanraadt. Dat dit soms confronterend kan zijn, stipt 

onderstaand citaat aan:  
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 iedere dag, 's avonds voor het slapengaan, de spiegel en alles daarin dat ze wil en niet wil zien, zodat ze soms 
de handen voor het aangezicht slaat en geruime tijd onbeweeglijk blijft zitten, niet huilt, alleen dit gekke beeld: 
een gezicht met vingers erop gekleefd, weerkaatst in de spiegel. (ET 53)  

 

Het kijken in de spiegel herinnert haar aan haar schuldgevoel, waarmee ze opgezadeld is door de 

ideologische overtuiging van haar man. Dat ze dat gevoel probeert te onderdrukken, wordt 

verduidelijkt doordat ze zich tracht te verbergen achter haar handen. Ze probeert zichzelf te 

beschermen tegen datgene wat ze ziet in de spiegel. De spiegel herinnert er haar aan dat ze 

medeplichtig is door eerst voor François en daarna voor Adriaan te kiezen. Want de keuze voor 

een man impliceert de keuze voor een bepaalde ideologie. Opvallend is het dat ze steeds partij 

kiest voor de verdrukte. Ze neemt François op in haar huis, wanneer hij achterna gezeten wordt 

door Duitsgezinde Vlamingen. Wanneer de kaarten keren en Adriaan tot de verliezende partij 

hoort, ontfermt ze zich over hem:  

Toen jij het lastig had, die nacht met je revolver, weet je nog, toen ze je op de hielen zaten, toen heb ik je binnengelaten. Je bent 
gebleven. Goed. Zand erover. Nu Adriaan het lastig heeft, ze hem op de nek zitten, nu is dit opnieuw zijn huis, vanaf het eerste 
uur dat hij vrijkomt. Nee, nu al. En als hij blijft… (ET 126) 

 

Het lijkt alsof Lieve de stuwende kracht is achter beide figuren. Zo wordt François in het 

volgende citaat omschreven als 'herrezen': 'hij is uit zijn kelder tevoorschijn gekropen (verrezen 

zou het woord kunnen zijn)' (ET 106). Adriaan gaat ook pas volledig door het lint wanneer Lieve 

besluit hem te verlaten, wanneer hij zijn luisterend oor kwijt is. 

    Al weerspiegelt de spiegel Lieves schuldgevoel, toch is het ook de spiegel die haar doet inzien 

dat zij niet moet kiezen voor een ander, maar dat ze moet kiezen voor zichzelf en haar zoontje. 

Dit is nodig om uit de vicieuze cirkel te breken waarin zij zou blijven vastzitten indien zij zou 

doorgaan met zichzelf op te offeren: 

Waar dient een spiegel voor? Om in te kijken zo wordt gezegd. […] Of daar allemaal aan voorbij, aan je haar, 
je ogen, je mond […], je huid, aan je portret voorbij de ruimte in, en de tijd, kijkend naar wat je vandaag hebt 
doorgemaakt, of gisteren, wat geweest is of wat komen moet en omdat het daar allemaal samenkomt, een 
beetje kriskras door mekaar in die ene spiegel, gevonden onder het afdak in de tuin en besproet en gevlekt, 
niet altijd zo duidelijk te onderscheiden wat tot gisteren behoort en tot morgen, wat eerst komt en wat later, 
maar er alvast is. (ET 40)  

 

Dit citaat suggereert dat Lieve in de spiegel niet naar haar uiterlijke zelf tuurt, maar dat ze dieper 

probeert te kijken 'door ruimte en tijd' heen. Via de spiegel kan ze terugblikken op wat ze reeds 

meegemaakt heeft en hoopt ze vooruit te blikken op wat nog komen moet. Want beiden 'komen 

daar samen'. Dat verleden en toekomst samenkomen, betekent dat deze versmelten in Lieves 

persoonlijkheid in het 'nu', aangezien zij 'er alvast is'. Doordat ze in de spiegel kijkt, realiseert 

Lieve zich dat zij zelf de sleutel tot haar toekomst in handen heeft. Uiteindelijk kiest zij, nadat ze 

een woede-uitbarsting doorgemaakt heeft, gefrustreerd omdat Adriaan weigert de banden met 

zijn verleden te verbreken:   
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Hoe meer ze stuksmijt van deze wereld en hoe meer ze vertrapt en van hoe dieper het hijgen komt, hoe 
lichter ze wordt, voelt hoe het allemaal van haar loskomt, uit haar losweekt, opwiekt. Heel licht wordt ze 
eronder, niet woedend meer, ook zonder kramp, bijna zonder pijn, bevrijd wordt ze, haar bevrijding is het, de 
Dag aangebroken, eindelijk, en hij, de Dood daar in het midden van de kamer, hij merkt het, ineens. (ET 170-
171)  

 

In deze woedebui slaat ze Adriaans bureau, volgestouwd met spullen van een gekleurd verleden, 

kort en klein. De verlichting die ze voelt wordt beschreven aan de hand van ironisch gebruikte 

termen die verwijzen naar het oorlogsjargon ten tijde van Wereldoorlog Twee. Zo ervaart Lieve 

het als een 'bevrijding'. Dit refereert aan de bevrijding van de bezette gebieden door de 

geallieerden. Verder staat er ook dat 'de Dag' met hoofdletter aangebroken is. Dit roept de 

herinnering aan D-day op. D-day ging van start op de kusten van Normandië en was bepalend 

voor het verdere verloop van Wereldoorlog Twee. Dit moment zal ook bepalend zijn voor de 

koers die Lieve zal volgen in haar verdere leven. Ten slotte gaat Lieve voor het eerst de Dood 

vereenzelvigen met Adriaan. Bij hem blijven impliceert vastzitten in een verstard heden door de 

greep die het verleden op Adriaan heeft. Lieve besluit te kiezen voor haar zoontje, voor de 

toekomst.  

 

 

    4.3.2     Op vormelijk vlak  

 

    Ten tweede is er ook de fragmentatie van het 'ik' op formeel niveau. Deze beslaat twee punten 

met name de samenstelling van de personages alsook de structuur van de roman. Uit deze 

bespreking blijkt dat er weer van een mens- en wereldbeeld kan worden gesproken.  

 

4.3.2.1    De structurele samenstelling van de personages  

 

    Ten eerste is de terugkeer van het personage opmerkelijk, zeker ten opzichte van Michiels' 

voorgaande werken. In deze roman maakt Michiels geen gebruik meer van personae of 

gefragmenteerde referentiepunten, maar hanteert hij weer personages. Toch zijn er nog 

verschillen op te merken met het begrip 'personage' in de traditionele zin van het woord.  

Wesselo merkt op in zijn artikel "Dixit Ivo Michiels" dat de personages niet denken maar dat de 

lezer enkel verschillende beelden van hen voorgeschoteld krijgt en dat daaraan een stem is 

toegevoegd (47). Ook in de literaire tekst zelf vindt de lezer bewijzen voor die werkwijze van de 

auteur: 'terwijl de geschiedenis onder de vorm van louter geluiden over haar trekt, een cursus in 
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auditieve mathematica, als die niet zou bestaan dan speciaal uitgevonden voor dit beeld' (ET 107). 

Hier verwoordt de alwetende vertelinstantie het  werkprincipe van de auteur: een beeld en daarop 

een aangepast geluid monteren. De 'haar' in het citaat is Lieve die bewegingloos in de keuken 

staat terwijl het verzet buiten, in haar straat, in haar dorp, de macht grijpt. In datzelfde artikel zegt 

Wesselo eveneens: 'Het beeld wordt nadrukkelijk, op een literaire manier, toegevoegd aan de zo 

puur tekstuele wereld van daarvoor […] dat was nodig om de koppeling van het literaire werk 

weer te leggen naar het zo concrete maatschappelijke generatie=tijd=oorlogsprobleem' (48). In 

een interview met De Spectator van 11 december 1982 deelt Michiels zelf mee dat enige 

introspectie van zijn karakters ontbreekt en dat hij enkel wat te zien en te horen valt, heeft 

neergeschreven. Deze uitspraak van de auteur werd enigszins genuanceerd doordat er in het 

personage Lieve wel een aanzet tot zelfreflectie te bespeuren valt.  

    Wat de lezer ziet van de personages is een reeks snapshots die achter elkaar gemonteerd zijn. 

In die zin is de persoonlijkheid van de personages fragmentair. Soms geeft de tekst letterlijk aan 

dat het om een beeld dan wel om een geluid gaat:  

Beeld: De hand van Adriaan, daar linksonder binnen haar blikveld, de ring voortaan aan de vinger, dun, goud. 
De sigaret is er ook. Hij moet ze nog opsteken. De hand verdwijnt. Lieve, lieve Adriaan, wat ben je 
zwijgzaam.  Beeld: De terrine met de soep die vlak voor haar wordt neergezet, aardewerk, glanzend, de damp 
erboven.  Geluid: Proost/ Santé / het jonge paar / gezondheid / vivat vivat ! (ET 16-17)  

 

Hierboven worden impressies van op Lieves en Adriaans bruiloft geschetst. De auteur geeft 

woordelijk weer welke shots de camera moet nemen en vanuit welk perspectief dit moet 

gebeuren. Hier moet de hand van Adriaan vanuit het standpunt van Lieve worden gefilmd. Een 

soort van close-up. Dan dient de camera zich te focussen op de soepkom die Lieve waarneemt. 

Terwijl de camera het voorgaande registreert, weerklinkt als achtergrondgeluid een toost op het 

pas gehuwde koppel.  

    Deze additie van beeld en geluid is een belangrijke stap in de creatie van een nieuw mensbeeld 

en wereldbeeld, zoals Wesselo ook aanstipt in zijn bespreking van het boek. Uit voorgaand citaat 

bleek dat de wereld weer tastbaar werd net als de mens. Orchis Militaris stond in het teken van de 

totale destructie. Van een wereldbeeld was er in Orchis Militaris geen sprake meer. Het boek 

bestaat uit een aaneenschakeling van nu-momenten die allen rond oorlog en geweld draaiden en 

die volstrekt geen connectie meer hadden met de buitentalige werkelijkheid. De enige realiteit die 

aanwezig is in het boek, is een destructieve, talige realiteit. Daarnaast is er ook geen mensbeeld 

meer te onderkennen. De enige referenties aan het fenomeen 'mens' waren een resem 

grammaticale subjecten zoals 'hij, zij, de generaal, de verpleger, de soldaat' en dergelijke meer. 

Deze referentiepunten waren in se onderling inwisselbaar, wat Michiels ook illustreerde in zijn 

tekst. Hiermee toonde hij aan dat het menselijke alleen een instrument was om de oorlogschaos 
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weer te geven en markeerde hij tevens dat de mens een speelbal was van de destructieve, 

vanzelfsprekende taal.  

    In Een tuin tussen Hond en Wolf is er wel een wereldbeeld te onderscheiden. Het gebeuren speelt 

zich af ten tijde van Wereldoorlog Twee en handelt over de collaboratie in Vlaanderen alsook de 

perceptie ervan. Daarnaast kan er ook weer worden gesproken van een mensbeeld in dit boek. 

Hoewel de lezer enkel hun stemmen hoort, toch kan elke stem steeds gelinkt worden aan een 

welbepaald personage. Bovendien kan de lezer zich ook een beeld vormen van elk personage. Dit 

was volstrekt niet mogelijk in Orchis Militaris waar elk referentiepunt het masker van de 

anonimiteit droeg. Verder zag de lezer zich in Orchis Militaris ook geconfronteerd met een 

veelheid aan stemmen, maar daar was het vaak onmogelijk om te onderscheiden wie er sprak. Dat 

was ook niet nodig, aangezien Orchis Militaris aan de oorlog, het geweld, de angst en de wanhoop 

zelf een stem wou verlenen. Ondanks het feit dat de personages structureel gezien een 

fragmentair karakter hebben, wat gemotiveerd wordt door het filmische doeleinde van deze 

literaire tekst, heeft de combinatie van beeld en geluid tot het ontstaan van een nieuw mensbeeld 

geleid. Toch kan er nog niet gesproken worden van personages die refereren aan mensen van 

vlees en bloed.  

 

4.3.2.2    Structuur van de roman 

 

    Na de structuur van de personages besproken te hebben, komt nu de structuur van de roman 

zelf aan bod. Het verhaal bestaat uit eenendertig hoofdstukken waarvan het eerste en het 

voorlaatste hoofdstuk haast volledig identiek zijn. Dit wekt de suggestie op dat het boek een 

cirkelvormige structuur heeft (De Wispelaere, "Een vrouw tussen tuin en wolf", 242). Deze 

cirkelvormige structuur symboliseert de herhalingsdwang van het verleden. De haast woordelijk 

identieke hoofdstukken die het begin en het einde van de cirkel representeren, leveren hiervan 

het bewijs. De cirkelstructuur benadrukt de gebroken persoonlijkheid van Adriaan. Toch wordt 

de cirkel ook doorbroken en wel door Lieve. Lieve kiest ervoor, zoals reeds eerder aangegeven, 

om haar man te verlaten en op eigen kracht aan een nieuwe toekomst te bouwen. Dit kiezen is 

niet alleen cruciaal voor Lieve als personage, maar is ook een unicum in het onderdeel van 

Michiels' oeuvre dat in deze masterproef aan bod komt. Met Een Tuin tussen Hond en Wolf  

doorbreekt Michiels de nefaste cirkel die zijn vier voorgaande werken nog in stand hielden. Net 

als Lieve kiest Michiels voor het eerst openlijk partij, ondanks dat sommige critici hem verweten 

dat hij geen duidelijk politiek standpunt inneemt. Michiels kiest 'voor de spontane mens en het 
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leven, tegen de perverterende doctrine en ideologie, voor de bevrijdende zuivere lyriek tegen de 

verslavende retorische leuzen' (De Wispelaere,"Een vrouw tussen tuin en wolf", 241).  

    Het laatste hoofdstuk speelt zich ettelijke jaren later af, wanneer Lieve samen met haar zoon en 

diens vrienden terugkeert naar het huis. Het huis is samen met de boom gestorven, zo deelt de 

alwetende vertelinstantie mee aan de lezer. Nu lijkt het, door de aanwezigheid van menselijke 

stemmen, weer te herleven: 'Het herleeft vandaag, daar lijkt het op want het zendt stemmen uit, 

seinen, gesluierd nog, een gedempt schuiven van klanken en sisgeluiden dat zich neerlegt tussen 

het gras, het onkruid, zich aanvlijt tegen de boom aan' (ET 174). De herinnering aan Adriaan 

blijkt voor Lieve nog altijd zeer sterk te zijn, waardoor de volgende woorden van de zoon een 

wrange nasmaak krijgen: 'Ik dacht, zegt hij, dat we mijn vader hadden begraven. Eergisteren, zegt hij. 

Voorgoed. Heeft hij dat gezegd, voorgoed?' (ET 176). Patrick bedoelt dat hij samen met zijn 

vader ook het verleden dat zijn vader met zich meebracht, begraven heeft. De vraag rijst of dit 

mogelijk is. Dit zal verduidelijkt worden in het hoofdstuk dat handelt over 'bewegen versus 

stilstand'.   
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4.4    Conclusie  

 

    In dit hoofdstuk werd duidelijk dat een vasthouden aan 'acting out' leidt tot een fragmentering 

van het subject. In Het Afscheid zijn het de flashbacks, waarin steeds afscheidsmomenten de kern 

vormen, die de scherven van Pierres identiteit representeren. Ook bij Jessen en Meneer Frenkel is 

dit schervenmotief onderkenbaar. Dit schervenmotief duikt ook op in het verhaal Ikjes Sprokkelen 

maar de scherven dragen de naam 'sprokkels'. In datzelfde verhaal zijn er reeds sporen aanwezig 

die wijzen op de formele behandeling van identiteitsversplintering. Dit verhaal vormt het 

sleutelwerk dat de latere, meer taalautonomistisch gerichte werken inluidt. Het Boek Alfa is een 

van deze werken. In dit werk blijkt de fragmentering uit de afwezigheid van personages. Wel kan 

er nog een overkoepelend bewustzijn worden onderscheiden dat operatief is als spectator. Deze 

spectator neemt de herinneringspassages waar, die als dia's fungeren. De dia's vertegenwoordigen 

net als de scherven en de sprokkels, de versplintering van het 'ik'. Verder verwoordt de oppositie 

tussen de symboolnamen Schram en An de fragmentatie van het subject. Nu eens neigt de hij-

persona de Schram-pool of het geweld te omhelzen, dan weer zoekt de hij-persona zijn toevlucht 

bij de An-pool of de liefde. In Orchis Militaris dient er eerder van destructie dan van fragmentering 

te worden gesproken. Die destructie wordt gerealiseerd door het taalgeweld. Deze tekst maakt 

komaf met het mensbeeld, wat uitdrukking vindt in het ontbreken van personages, de anonimiteit 

en de omkeerbaarheid van de beschreven situaties. Bovendien prevaleert het 'nu' en is het 

verleden een afwezigheid terwijl dat wel nog onderkenbaar was in de voorgaande werken. Met 

Orchis Militaris probeert Michiels tot een 'language of departure' te komen, waardoor wel de 

mogelijkheid tot een hoopvolle toekomst opengelaten wordt. Ten slotte verduidelijkt Een Tuin 

tussen Hond en Wolf dat de opzet van Orchis Militaris als 'language of departure' geen ijdele hoop 

bleek te zijn. In dit werk is de fragmentering van het subject nog onderkenbaar, waarvoor vooral 

de figuur van Adriaan illustratief is, maar zijn er toch al enige veranderingen in positieve zin op 

til. Zo hanteert Michiels opnieuw personages, al wijken deze nog af van het traditioneel 

gedefinieerde personage. Ook is er opnieuw een wereldbeeld bemerkbaar. Het meest positieve 

element uit dit verhaal is echter Lieve. Zij is het eerste personage dat besluit om te handelen en 

zo tracht ze de onzekerheid, de twijfel die de vier vorige werken beheerst, enigszins te 

overstijgen. Die aanzet tot handelen is cruciaal in het proces van traumaverwerking, wat 

verduidelijkt zal worden in het volgende hoofdstuk.  
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5.   Beweging versus stilstand  

 

    Indien het subject een verwerking van het bestaande trauma wil bereiken, is de aanzet tot 

'agency' of handelen vereist. Het getraumatiseerde subject transformeert bij deze onderneming tot 

een 'actor'. Het tegenovergestelde van 'handelen' is het onbewogen blijven. Het getraumatiseerde 

subject verkiest zich in te kapselen in zijn cocon van het verleden. De enige enigszins actieve 

daad die het subject stelt, is kijken. De rol van 'spectator' is weggelegd voor het onbewogen 

getraumatiseerde subject.  

    Deze oppositie tussen handelen enerzijds en onbewogen blijven anderzijds vormt een 

belangrijke component van Michiels' oeuvre. In zijn oeuvre komt de tegenstelling tot uiting in het 

begrippenpaar 'beweging' versus 'stilstand'. Beweging veronderstelt een zekere dynamiek, een 

dynamiek die nodig is om een daad te stellen of te handelen, terwijl stilstand een statische positie 

met zich meebrengt en bijgevolg gerelateerd is aan een subject dat onbewogen blijft.  

Beweging speelt, net als bij de trauma-indicatoren, ook in flashbacks, zoals die voorkomen in Het 

Afscheid en Ikjes Sprokkelen, een rol. Dit blijkt uit een analyse van Hellawell & Brewin. Zij 

markeren 'beweging' als een specifiek kenmerk van perceptuele informatie dat via flashbacks 

wordt aangereikt: 'The general proposition that dynamic mental imagery mediates anxiety and 

focal fear' (3). De dynamische opeenvolging van beelden genereert een sterk angstgevoel bij het 

getraumatiseerde subject. Hieruit blijkt dat het begrip 'beweging' zelf ambigu is. Het staat niet 

enkel voor continuïteit maar kan eveneens een verlammend effect hebben op het subject. Ook 

Bousset bemerkte reeds dat de termen 'statisch' en 'dynamisch' dubbelzinnig van aard zijn in 

Michiels' oeuvre (Bousset, Lezen om te Schrijven, 21).  

    Niet alleen markeert een zekere ambiguïteit het begrippenpaar, Soetens stelt zelfs dat beide 

opties dezelfde uitkomst hebben, namelijk de dood (89). Zoals al eerder aangestipt is, impliceert 

participeren aan het geweld, de dood. Deze participatie houdt een vorm van gedwongen 

beweging in. Een gedwongen beweging resulteert  in herhalingsdwang of 'symptomatic acting 

out' (LaCapra, Representing the Holocaust, 193). Het participeren aan het geweld leidt daarenboven 

tot de destructie van de eigen individuele kern, wat verduidelijkt is onder 4.2.1. Het verzet plegen 

tegen het geweld biedt daarentegen geen oplossing. Integendeel, zo bleek uit de analyse van de 

identiteitsversplintering in Het Boek Alfa, het weerstand bieden tegen het geweld impliceert 

tegelijkertijd de erkenning ervan. Bovendien brengt de resistentie zelf een vorm van geweld met 

zich mee. Zo resulteert de zogenaamde tegenpool eveneens in een participatie aan het geweld 

met de dood als gevolg.                    
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    Beweging is echter ook noodzakelijk wil men een 'working-through' van een trauma realiseren. 

Wesselo verklaart dat ' het bewegen […] nodig [is] om te blijven bestaan, […] de dood wacht altijd 

op het kruispunt […] en de boeken eindigen dan ook met een evenwichtpunt dat open is, en 

waaruit een nieuwe beweging kan starten' (Wesselo, "Dixit Ivo Michiels", 32-33). Michiels zoekt 

in zijn oeuvre naar een andersoortige dynamiek die alle geweld ontstijgt. De oplossing zou dus 

een alternatieve beweging zijn: 'een beweging die geen gedwongen beweging is, een 'bewegen dat 

nauwelijks bewegen zou zijn,  zijn zou zijn en niet zijn zou zijn', een radicale negatie kortom van 

de alternatievendwang, en daarmee van het geweld als zodanig' (Offermans, "Beckett 

Herschrijven", 168).  

 

 

5.1.  De thuiskomst in Het Afscheid en in Ikjes Sprokkelen  

    

    De dichotomie tussen de begrippen 'statisch' enerzijds en 'dynamisch' anderzijds zijn present 

zowel in het boek Het Afscheid als in het verhaal Ikjes Sprokkelen. Wesselo stelt dat 'de constante 

heen-en-weer-ritmiek' Het Afscheid beheerst (Wesselo, "Dixit Ivo Michiels", 23). Deze ritmiek is 

ook aanwijsbaar in het verhaal Ikjes Sprokkelen, al treedt het continue 'weggaan en terugkomen' 

hier minder prominent op de voorgrond. Zoals al aangegeven in bovenstaande inleiding, is het 

begrippenpaar in deze werken van ambigue aard. In wat volgt zal eerst naar de aanwezigheid van 

beweging en stilstand in beide werken worden gekeken, waarbij gewezen zal worden op 

verschillen alsook op gelijkenissen. De aanwezigheid van het bovenvermelde begrippenpaar, 

wordt gemotiveerd door het motief van de thuiskomst dat in beide werken aanwezig is. De 

protagonisten van beide teksten, in Het Afscheid is dat Pierre Wesselmans en in Ikjes Sprokkelen is 

dat de naamloze ik-figuur, koesteren het verlangen om ergens 'thuis te komen'. Deze thuiskomst 

is van tweeërlei aard. Immers, de lezer dient het thuiskomen zowel letterlijk als metaforisch op te 

vatten. Het streefdoel van de heen-en-weer-ritmiek is dus het bereiken van een thuis wat in 

traumatheoretische termen ook wel het bereiken van een 'working through' genoemd wordt.  
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    5.1.1    Het Afscheid  

 

    Pierre, wiens persoonlijkheid gefragmenteerd is door zijn traumatische verleden van afscheid 

nemen, herhaalt zijn traumatische verleden in het heden doordat hij nog steeds onderhevig is aan 

situaties van afscheid nemen. Aangezien hij steeds geconfronteerd wordt met afscheid nemen, 

heeft hij nooit de kans om zich ergens thuis te voelen, laat staan om ergens thuis te komen:  

 

Soms had het hem toegeschenen of hij helemaal niet thuis was gekomen, alleen maar ergens van een ander 
thuis was weggegaan, en normaal had het kunnen lijken of hij twee huizen had, maar dat had hij nooit op die 
manier kunnen voelen, eerder of hij hoegenaamd géén thuis had. Pas de laatste drie jaar, nadat hij thuiskomen 
als 't ware tot beroep had gekozen, was zoiets hem nooit meer gebeurd. (HA 14)  

 
 

Uit bovenstaand citaat blijkt reeds dat de lezer het thuiskomen zowel letterlijk als metaforisch 

moet interpreteren. Ten eerste is de thuiskomst op het letterlijke niveau aanwezig. De verteller 

vermeldt dat Pierre 'thuiskomen tot beroep gekozen heeft'. Zoals al eerder vermeld, werkt Pierre 

op De Gambetta. Het order van de kapitein van het schip luidt als volgt: 'Zolang we niet varen 

gaan jullie aan wal en jullie komen je dag voor dag melden' (HA 5). Gedwongen door dit order 

maakt Pierre dagelijks de beweging naar huis toe, maar moet hij ook telkens weer zijn huis 

verlaten. Het motief van de thuiskomst vloeit bijgevolg voort uit zijn tewerkstelling op het schip. 

Daardoor is hij onderhevig aan de continue ervaring van thuiskomen en afscheid nemen van wat 

hij als zijn thuis beschouwt: zijn geliefde Laure en zijn twee kinderen. Uit het citaat blijkt dat 

Pierre getracht heeft om zowel de Gambetta als zijn eigenlijke thuis, als 'huizen' op te vatten. Dit 

mislukt echter doordat hij steeds weer op het punt staat te vertrekken. Daardoor denkt Pierre 

nergens thuis te horen.  

    Zo stuit de lezer op de metaforische thematisering van de thuiskomst in dit boek. Pierre is een 

figuur op de dool. De permanente pendelbeweging die hij aflegt in het heden, initieert de 

flashbacks naar zijn getraumatiseerde verleden. De traumatiserende gebeurtenissen uit zijn 

verleden waren ook telkens verbonden met momenten van afscheid nemen. Ook toen 

overheerste het gevoel van isolement en verstoting of van 'geen thuis' te hebben. Bovendien 

resulteerden deze traumatiserende gebeurtenissen in het verleden steeds in een ontmoeting met 

de dood. Het repetitieve karakter van de beweging naar huis toe op het letterlijke niveau, stelt de 

lezer in staat om deze herhaling op metaforisch niveau te lezen als een zoektocht naar een 

vruchtbare verwerking van het trauma. Een zoektocht om de vicieuze cirkel van het zich steeds 

herhalende verleden te doorbreken. Een queeste met als doel om in het reine te komen met 

zichzelf en dus werkelijk thuis te komen.  
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    Die werkelijke thuiskomst kan enkel worden verwezenlijkt indien het getraumatiseerde subject 

overgaat tot handelen en dus 'in beweging is'. Uit het vorige onderdeel bleek al dat de thuiskomst 

de oorsprong is van de aanwezigheid van beweging en stilstand in Het Afscheid. Opvallend is dat 

Pierre permanent in beweging is. Logischerwijze zou dit moeten wijzen op een geleidelijk 

verwerkingsproces van het trauma. De dynamiek die Pierre vertoont, is echter een vorm van 

schijndynamiek. Pierre is zich hiervan bewust en omschrijft het bewegen als volgt: 'En hij zag 

zichzelf van de valreep komen en naar huis gaan, zag zichzelf en al wat een rol had te spelen 

gekregen in het stuk dat De Thuiskomst heette en nog altijd niet definitief was opgevoerd, alleen 

maar eindeloos was gerepeteerd' (HA 21). De schijndynamiek wordt in bovenstaand citaat 

geïllustreerd door twee aspecten. Ten eerste wijst het werkwoord 'zien' in het citaat erop dat 

Pierre geen agens is, maar slechts de status van spectator aanneemt. Deze status wordt zoals 

eerder vermeld, geassocieerd met een geïmmobiliseerd subject. Bovendien impliceert het zien een 

zekere afstand. LaCapra wees erop dat het subject zich dient te distantiëren van het trauma indien 

hij wil overgaan tot het proces van traumaverwerking. De afstand waarvan hier melding wordt 

gemaakt, is echter van een andere aard. Pierre ziet immers zichzelf, wat wijst op een splitsing in 

zijn persoonlijkheid en bijgevolg refereert aan de vernietigende impact die het trauma nog steeds 

op hem heeft.  

    Ten tweede ziet Pierre de pendelbeweging van thuiskomen en afscheid nemen als een 

toneelstuk dat eindeloos gerepeteerd wordt. Die eindeloze repetitie, in beide betekenissen van het 

woord, duidt op een 'acting out' van het trauma. Het bewegen is geautomatiseerd en verandert 

niets aan de toestand waarin Pierre zich bevindt: 'Pierre dacht: dit is thuiskomen net gelijk anders, 

net gelijk de vorige keer en net gelijk de keer daarvoor' (HA 11). Dit geautomatiseerde bewegen 

heeft haast iets van een ritueel. In het boek zelf wordt de vicieuze cirkel waarin Laure en Pierre 

verzeild zijn geraakt, beschreven als een ritus: ' Het was een overbodige vraag, maar ze hoorde bij 

de ritus, ze hoorde bij de drie jaar oude ritus zoals een kus hoort bij het afscheid en hij was blij 

tenminste iets toch van de ritus in stand te houden' (HA 18). Laure weet dat Pierre dagelijks naar 

huis terugkeert maar dat hij ook telkens weer moet vertrekken. Daarenboven is er steeds de 

nakende mogelijkheid dat Pierre nooit meer terugkeert en dat hij haar voorgoed moet verlaten. 

De onzekerheid beheerst dus het leven van beiden.  

    Ondanks de onzekerheid die aan de basis ligt van de ritus, opteren zowel Pierre als Laure om 

deze in stand te houden. Het biedt hen een vorm van valse zekerheid, een al dan niet bedrieglijk 

houvast, een wankele vorm van structuur: 'Yet paradoxically repetition provokes satisfaction, 

pleasure in recognizing […], pleasure in anticipated order' (Sherzer, "Serial constructs in the 

Nouveau Roman", 105). Voor Laure betekent de ritus daarenboven nog een vorm van veiligheid 
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en geborgenheid. Het moment waarop Pierre op de drempel van hun huis arriveert, omschrijft ze 

als 'een rituele minuut van veiligheid'. Deze minuten koestert ze meer dan alles in haar leven en 

ze verlangt er telkens opnieuw naar om dergelijke minuten te herbeleven: 

 zag opnieuw de eindeloze reeks weken voor zich waar ze doorheen zou moeten eer ze weer in deze rituele 
minuut van veiligheid zou staan en wist, klaarder dan ooit dat zij er geen ander verlangen meer op overhield 
dan haar hele leven op de trage terugkeer van die minuut te mogen rekenen, die tien keer één minuut op het 
jaar, en blij zijn als het er elf of twaalf werden. (HA 23) 

 

    Concluderend kunnen we stellen dat de ritus eerder een beklemmend dan een bevrijdend 

effect heeft op haar participerenden, Pierre en Laure. De ritus bewerkstelligt een circulaire 

beweging, die draaiend wordt gehouden rond een spil van 'absence'. LaCapra verbond dit begrip 

met 'het rouwproces' en distantieerde het van zijn tegenhanger 'loss'. Pierre is onderhevig aan 

'absence' aangezien hij getraumatiseerd is door een onhistorisch fenomeen: het missen van een 

thuiskomst. De circulaire beweging van de ritus resulteert dus in een stilstand en verankert Pierre 

nog meer in zijn door het verleden beheerste, heden. Het missen van de thuiskomst is niet enkel 

illustratief voor 'absence' maar wijst er daarenboven op dat Pierre lijdt aan 'melancholia'. Immers, 

de circulaire beweging van de ritus representeert de herhalingsdwang en de fixatie op de 'absence' 

van het getraumatiseerde subject, wat kenmerkend is voor een melancholicus.  

    Illustratief voor zowel 'absence' als 'melancholia' in Het Afscheid, is dat de thuiskomst nooit 

wordt afgebeeld. De lezer krijgt nooit een beeld te zien van Pierre, staande aan de drempel van 

zijn huis, wachtend tot Laure de deur voor hem opent en hem in de armen sluit. De lezer 

registreert ofwel wat er net voor dit moment gebeurt ofwel wat er daarna gebeurt, als Pierre al in 

het huis is binnengetreden. Het drempelmoment, de overgang van buiten naar binnen, ontbreekt.  

De overgang is niet enkel afwezig op het letterlijke niveau, ook op het metaforische niveau valt er 

geen drempelmoment te bespeuren. Deze overgang is echter cruciaal in de verwerking van een 

trauma. Dit drempelmoment zou immers, in tegenstelling tot de schijndynamiek van de ritus die 

veeleer een stilstand is, een werkelijke beweging representeren. Het zou een vorm van alternatief 

bewegen zijn, van innerlijk bewegen zoals dat door Offermans omschreven is: 'een bewegen dat 

nauwelijks bewegen zou zijn, zijn zou zijn en niet zijn zou zijn'. Een dergelijk drempelmoment 

doet denken aan een 'rite of passage' (Duffy, "Illness, Ritual and Liminality in the Post-Nouveau 

Roman", 210) waarin 'de drempel' zelf een belangrijke rol speelt:  

 

As boundary markers indicating points of transition between territories and the places where separation and 
incorporation take place, portals and thresholds have a particularly important symbolic status in rites of 
passages. […] The portal or threshold marks the point of entry into and exit from the liminal zone; it 
demarcates the boundary between […] the familiar and the unknown. (Duffy 212)  
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In Pierres geval markeert de drempel een grens tussen het bekende en het onbekende. Het 

onbekende staat voor zijn traumatische verleden waarmee hij in contact moet treden om een 

'working through' van zijn trauma te bereiken. Het bekende is de ritus. Pierre ondergaat een 

constante tweestrijd tussen de wil om in beweging te komen en de wil om immobiel te blijven: 

'Nu zou hij dadelijk helemaal in beweging moeten komen, niets of niemand was in staat hem 

daarvoor te behoeden, zolang hij leefde zou hij steeds weer gedwongen worden in beweging te 

komen en hij had er veel voor over gehad om het nooit meer te hoeven doen, nooit meer in 

beweging komen' (HA 53). De beweging waarover de verteller het in bovenstaande passage heeft, 

is weliswaar de beweging van de ritus. De vernietigende maalstroom van alledag die zowel Laure 

als Pierre in een wurggreep heeft. Daarom overheerst het verlangen bij Pierre om nooit meer in 

beweging te komen en is er 'iets in zijn binnenste dat smeekte om nooit meer in beweging te 

komen' (HA 71).  

    Toch beseft Pierre dat hij de drempel die het bekende van het onbekende scheidt, moet 

overschrijden: ' Pierre zag hem ontsnappen en hij bewoog niet, hing geparalyseerd tussen twee 

polen en vaag besefte hij dat de polen niet buiten, maar ergens binnen in hem zaten te werken' 

(HA 39). Wanneer Jessen zich losrukt uit de handen van het leger, en bijgevolg probeert te 

ontsnappen aan de maatschappelijke instantie die hem in zijn greep heeft, realiseert Pierre zich 

dat ook hij in staat is om de banvloek van het verleden af te zweren. De polen waarvan hij 

melding maakt, kunnen worden in verband gebracht met het domein van het gekende en het 

onbekende in het citaat van Duffy.  

    Kortom, Pierre beseft dat hij een innerlijke beweging moet maken en de innerlijke barrière die 

de toegang tot zijn onderdrukte trauma verhindert, moet doorbreken. Alleen op deze wijze kan 

hij de ritus met zijn immobiliserende greep destabiliseren en het rouwproces dat zo noodzakelijk 

is voor traumaverwerking, activeren. Als hij hierin slaagt, ondergaat hij een 'rite of passage' of een 

'working through' met een loutering van zijn gefragmenteerde persoonlijkheid en dus een 

werkelijke thuiskomst als gevolg. De slotpassage van het verhaal verduidelijkt echter niet of dit 

het geval is. Hierdoor wordt 'closure' of het onproblematisch verwerken van een trauma 

tegengegaan. Het einde is ambigu, maar dat is ook wenselijk, aangezien het verwerken van een 

trauma een proces is dat gekarakteriseerd wordt door vallen en opstaan.  
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    5.1.2    Ikjes Sprokkelen 

 

    Net als in Het Afscheid prevaleert er in het verhaal Ikjes Sprokkelen een thuiskomstmotief dat het 

begrippenpaar beweging - stilstand reguleert. Er zijn echter wel een aantal verschillen aan te 

stippen met de voorgaande roman.  

     Ten eerste is de pendelbeweging tussen het naar huis gaan en opnieuw te moeten vertrekken, 

afwezig in Ikjes Sprokkelen. Dit verhaal vertrekt vanuit een thuissituatie: de ik-figuur zit al 

schrijvend aan de ontbijttafel wanneer hij belaagd wordt door de stank. Voordat de stank hem 

overviel, trachtte hij een antwoord te formuleren op de vraag 'Wie ben ik?'. Dit impliceert dat de 

ik-figuur in een identiteitscrisis verkeert, veroorzaakt door zijn getraumatiseerde verleden. De 

stank representeert, zoals al eerder aangetoond, het oorlogsverleden dat de ik-figuur blijft 

achtervolgen. Het is deze stank, 'de stank die je niet zien kon, alleen ruiken kon je hem (IS 16)' 

die het gehele huis doordringt en die de ik-figuur uit het huis, de straat op jaagt. De ik-figuur 

maakt dus een beweging van binnen naar buiten toe, terwijl Pierre zich in Het Afscheid 

aanvankelijk in de richting van zijn huis begeeft:  

Ik doorkruiste de stad en had geen doel. Misschien als ik gans de dag liep en niet ophield met lopen tot het 
avond werd en dan immer nog verder liep, in het donker naar de nacht toe, misschien dat de lucht het dan uit 
me weg zou waaien. Maar reeds de gedachte daaraan maakte me ziek, de gedachte dat ik immeraan zou 
moeten lopen, vele uren lang en dat ik steeds aan iedereen voorbij zou moeten en niet anders kon dan ze allen 
voorbij te lopen die ik ontmoette op mijn weg. (IS 21)  

 

    Eenmaal op straat, zwerft de ik-figuur doelloos rond. Ook hier krijgt de lezer te maken met 

een figuur op de dool, net als Pierre in Het Afscheid. Hier dwaalt de ik-figuur rond in de hoop de 

stank van zich af te kunnen schudden, wat echter een illusie is. Enkel de confrontatie met de 

stank of een terugkeer naar huis kan mogelijk tot een vervliegen van de stank leiden. De stank 

belemmert de ik-figuur verder om in contact te treden met zijn medemensen. Het besef dat de ik-

figuur 'meer dan ooit op [… zichzelf] was teruggeworpen' (IS 37), is zeer confronterend.  

    De stank brengt isolatie en eenzaamheid teweeg voor de ik-figuur en tegelijkertijd is er bij de 

ik-figuur de drang aanwezig om zich te distantiëren van de stank. De vlucht uit het huis was 

hiervoor reeds illustratief. Die poging tot distantie wordt verder benadrukt doordat de ik-figuur 

zich doelbewust de status van spectator probeert toe te eigenen:  

 

Opnieuw was er die oude drang om tegelijk te vluchten en te blijven en ik probeerde me stevig in te denken 
dat ik veilig in een bioscoopzetel zat en niet de dingen zelf ervoer maar de dingen op een scherm, zodat ik 
geen deel had aan wat gebeurde en er dus ook met mij niets kon gebeuren. (IS 12)   
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    De ik-figuur beeldt zich in een toeschouwer te zijn van de gebeurtenissen die in zijn verleden 

plaatsgevonden hebben. De ik-figuur transformeert zichzelf naar die positie omdat hij denkt dat 

het verleden zo geen impact meer op hem heeft. Bovendien getuigt dit citaat ervan dat de ik-

figuur, net als Pierre uit Het Afscheid, innerlijk verscheurd wordt door de statische pool enerzijds 

en de dynamische pool anderzijds. De uitgesproken keuze van de ik-figuur voor het onbewogen 

blijven, reduceert de vlucht naar buiten toe tot een schijndynamiek die eveneens onderkenbaar 

was in de figuur van Pierre. Het trachten te vluchten van de stank is een poging tot 

onderdrukking van het trauma geïnspireerd, door de illusie van zelfbehoud. De onderdrukking 

heeft echter het averechtse effect en drijft de fragmentering van het ik nog verder door. Kortom,  

de beweging is veeleer een stilstand, waardoor weer de ambiguïteit van beide termen duidelijk 

wordt. 

    Aangezien de vlucht buitenshuis niet het gewenste resultaat heeft, besluit de ik-figuur terug te 

keren naar zijn huis: 'Alleen terugkeren [was] mogelijk […], me verbergen in de stank' (IS 21). Dit 

betekent dat de ik-figuur een aanzet tot innerlijk bewegen tentoonspreidt. Niet alleen keert de ik-

figuur terug naar zijn huis, hij keert daarenboven terug om de fragmenten van zijn 'ik' neer te 

schrijven. Dit aspect, het overgaan tot de 'act van het schrijven' transformeert de ik-figuur tot een 

agens, wat een belangrijk verschil inhoudt met Pierre uit Het Afscheid. Op deze wijze poogt de ik-

figuur zijn versplinterde zelf te reconstrueren:  

 

Morgen wellicht zou de stank uit mijn kleren zijn gewaaid, maar nog lang zou  ik me voelen als een getekende 
als iemand die geschonden was en nergens heen kon waar mensen bij elkaar waren. Omdat ik me bewust was. 
En omdat ik van nature uit een vluchter was die nooit helemaal wilde verdwijnen, boog ik me diep over het 
blad papier en schreef vlak boven het zinnetje met het vraagteken, in het midden van het blad, als titel: ikjes 
sprokkelen. (IS 41)  

 

     De ik-figuur start meer bepaald een proces van 're-externalizing' wat betekent dat het trauma 

eerst veruitwendigd wordt, om er vervolgens over te reflecteren en tot slot een proces van 

verinnerlijking te starten (Laub, "Truth and Testimony", 65). Volgens Laub moet het trauma 

overgedragen worden naar iemand anders. Aangezien de ik-figuur vervreemd is van zijn 

medemens, vertrouwt hij het trauma toe aan het papier. Het geschrevene fungeert als de ander. 

Om dit proces van veruitwendiging te starten, dient de ik-figuur eerst een innerlijke beweging te 

maken en zich te wenden tot zijn onderdrukte trauma. Het zijn 'sprokkels uit het verleden' die de 

ik-figuur door deze innerlijke beweging uit de diepten van zijn geheugen naar boven haalt. De 

drijfveer die achter deze inwendige beweging schuilgaat is wat Laub  'the imperative to tell' 

noemde (Laub, "Truth and Testimony", 63). Hierdoor gedreven schrijft de ik-figuur de 'sprokkels 

van zijn ik' neer en gaat hij over tot het proces van veruitwendigen.  
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     Uit het bovenstaande citaat blijkt dat de ik-figuur dit proces activeert uit zelfbehoud. Immers, 

zo 'verdwijnt hij niet helemaal'. Het tijdelijke gaat door het schrijfproces over in het ruimtelijke. 

Doordat het aspect van het ruimtelijke verbonden is met de schrijfact, kan de ik-figuur orde 

scheppen in de innerlijke chaos, veroorzaakt door het trauma, en wordt er een zekere afstand 

bewerkstelligt tussen het subject en het neergeschreven trauma. Die afstand is noodzakelijk om 

objectief over het trauma te reflecteren. Door de afstand kan de ik-figuur overgaan tot de laatste 

stap in het proces van 're-externalizing': het opnieuw verinnerlijken van het trauma met hopelijk 

als gewenst resultaat, de verwerking van het trauma en de creatie van nieuwe 

toekomstperspectieven.  

     Uit dit beschreven proces blijkt dat de begrippen 'stilstand' en 'beweging' niet enkel 

oppositioneel zijn, ze zijn ook ambigu en soms zelfs complementair. De ambiguïteit ervan blijkt 

uit volgende zin: 'En omdat ik van nature uit een vluchter was die nooit helemaal wilde 

verdwijnen' (IS 41). De ik-figuur schrijft om niet te verdwijnen. Niet verdwijnen betekent blijven 

of dus een stilstand. Om die stilstand te verwezenlijken moet de ik-figuur overgaan tot handelen. 

De handeling die de ik-figuur stelt is 'schrijven'. Naast de ambiguïteit is ook complementariteit 

kenmerkend voor het schijnbaar oppositionele begrippenpaar. Immers, bij het proces van 're-

externalizing' is een stilstand vereist: eens het trauma door de schrijfact veruitwendigd is, moet 

het subject erover reflecteren en er dus bewust bij 'stilstaan'. De complementariteit van beide 

begrippen blijkt verder uit de laatste woorden van het verhaal die eveneens de titel van het 

verhaal vormen: 'ikjes sprokkelen' (IS 41). De vermelding van 'sprokkelen' wijst erop dat het 

subject er zich van bewust is dat het reconstrueren van een identiteit een niet-aflatend proces is. 

Het sprokkelen is een actieve bezigheid waarin het subject zich zal moeten blijven engageren. Dat 

die beweging niet tot de oplossing van de identiteitscrisis en van het trauma leidt, blijkt uit de 

circulaire structuur van het verhaal. Het einde is gelijk aan het begin en omgekeerd. Het verhaal 

vangt aan met een thuissituatie en eindigt ook met een thuissituatie: 'Thuis […], maar nog altijd 

hing de reuk dik tussen de muren en ik deed mijn ronde door de kamers zoals ik mij dat op de 

terugweg had voorgenomen en ik wierp alle vensters op' (IS 40). Deze cirkelvormige structuur 

wijst, net als in Het Afscheid waar de pendelbeweging als een cirkel kon worden beschouwd, op de 

blijvende werking van 'acting out'. Immers, de stank waart nog altijd rond in het huis van de ik-

figuur. De ik-figuur bevindt zich dan al in een huis, van een werkelijke thuiskomst kan nog niet 

worden gesproken. Bovendien refereert ook de 'ikjes' aan de blijvende doorwerking van het 

trauma. De ik-figuur speelt met de gedachte om op zijn initiële vraag 'Wie ben ik?' als antwoord 

'ik' te formuleren. Dit doet de ik-figuur echter niet 'want er was de pretentieloze hoop en het vage 

weten dat het een leugen moest zijn' (IS 41). De formulering van 'ik' als antwoord zou betekenen 
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dat de fragmentering van het ik probleemloos opgelost is en dat de ik-figuur als het ware 

herboren wordt, met een nieuwe, ongeschonden identiteit. Dat dit onmogelijk is, illustreren de 

laatste woorden van de ik-figuur: 'ikjes sprokkelen'. Op deze wijze, alsook door de circulaire 

structuur van het verhaal, wordt een probleemloze 'closure', waarvoor vele critici van het concept 

'working through'  vrezen, tegengegaan. 

    Concluderend kunnen we stellen dat de complementariteit van 'acting out' en 'working 

through' in het proces van traumaverwerking door dit verhaal verduidelijkt is. Een thuiskomst is 

mogelijk, maar is een proces dat met vallen en opstaan verwezenlijkt wordt.  

 

 

5.2     Het Boek Alfa en Orchis Militaris als 'rite of passage'  

 

    In beide teksten die een hermetische taalrealiteit vormen, wordt de oppositie tussen beweging 

en stilstand veroorzaakt door de taal zelf. De taal is vanzelfsprekend en stroomt ongehinderd 

verder, wat een dynamiek met zich meebrengt. De witruimtes representeren de stiltes en 

bijgevolg de statische pool. Echter, de dynamiek waarvoor de taal staat in beide werken is geen 

gewenste vorm van mobiliteit. Het dynamische bestaat dan ook uit een continue stroom van 

taalgeweld dat het subject onderwerpt, beheerst en zelfs de persoonlijkheid van het subject 

fragmenteert zoals al aangetoond is in hoofdstuk 4. Offermans stelt dat Michiels een intentieloze 

taal wil bereiken, een soort van neutrale zegging waarin alle onderscheid opgeheven wordt 

(Offermans, "Beckett Herschrijven", 124). Deze vorm van taalgebruik werd onder 4.2.2 een 

'language of departure' genoemd. Deze poging tot zuivering vindt zijn aanzet in Het Boek Alfa en 

wordt definitief verwezenlijkt in Orchis Militaris. De eerstgenoemde tekst heeft dan ook de twijfel 

en dus de oppositie of het verschil als kern, terwijl laatstgenoemde tekst de gelijkschakeling of 

dus de opheffing van alle verschil als centraal gegeven kent. Die poging tot loutering kan ook als 

een 'rite of passage' worden gezien. Dit begrip kwam reeds ter sprake in 5.1.1,  de bespreking van 

Het Afscheid. Daar kwam het begrip op inhoudelijk niveau aan bod. In deze teksten is het concept 

zowel op inhoudelijk als op vormelijk vlak van toepassing. De teksten vormen een tweeluik 

waarin Het Boek Alfa de aanwezigheid van de grens benadrukt en waarin Orchis Militaris de 

transgressie ervan symboliseert. Deze transgressie is van constructieve aard, al moet hiervoor 

eerst een destructie plaatsvinden.  
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    5.2.1   Het Boek Alfa  

 

    Net als in de voorgaande werken is het begrippenpaar 'statisch-dynamisch' gepaard gegaan met 

enige ambiguïteit. Zo bleek reeds uit de bespreking van de fragmentering van het ik, dat de 

overkoepelende hij-persona, gevormd door de schildwacht die postgevat heeft voor de kazerne, 

zich niet verroert gedurende het hele verhaal. De tijd lijkt stil te staan. Toch gebeurt er heel wat: 

de verhaallijn bestaat uit dia's die kortstondig geprojecteerd worden en elkaar bliksemsnel 

afwisselen. Die verschillende dia's hebben steeds een andere ruimte als achtergrond, waaruit volgt 

dat de ruimte dynamisch is. Bousset stelt echter dat dit principe ook kan worden omgedraaid. 

Immers, een verschuiving in tijd kenmerkt alle dia's. De omkeerbaarheid van de principes 

stilstand en beweging wordt gemotiveerd door de vanzelfsprekendheid van de taal. In Het Boek 

Alfa krijgt de lezer een monolithisch blok tekst voorgeschoteld waarin haast geen witruimtes 

voorkomen. Daardoor wordt de lezer meegesleurd door de taal en aangezien Het Boek Alfa door 

de bevelstructuur bepaald wordt, is de lezer eveneens onderhevig aan het taalgeweld (Offermans, 

"Herhaling, Onderbreking", 118). Kortom, het is de taal die een constante dynamiek vertoont 

maar die ook een immobiliserende impact heeft door het geweld, wat duidelijk wordt in de figuur 

van de schildwacht.  

    De schildwacht, geïmmobiliseerd door het taalgeweld, vertoont daarenboven een versplinterde 

identiteit, veroorzaakt door de twijfel. Deze twijfel ontspringt aan de keuze tussen in beweging 

komen enerzijds en immobiel blijven anderzijds. De uitkomst van beide mogelijkheden is de 

dood: 'Hij wist dat daar de doodstraf op stond. Geen mens die het hem ooit had gezegd, hij kon 

zich niet herinneren dat het hem ooit was gezegd, maar hij wist het en het deerde hem niet , dat 

er de doodstraf op stond wanneer hij thans in beweging kwam' (BA 20). Immers, als hij zijn post 

verlaat, pleegt hij desertie en daarop wacht de doodstraf. De andere keuzemogelijkheid biedt 

echter geen oplossing. Integendeel, het blijven gehoorzamen aan het geweld heeft de destructie 

van de hij-persona tot gevolg.  

    De hij-persona vertoeft het hele verhaal door op de grens tussen bewegen en niet bewegen en 

overschrijdt deze nooit. De hij-persona neemt bijgevolg nooit de status van een 'agens' aan, maar 

blijft een 'spectator'. Nu eens zijn er momenten aanwijsbaar waarin de hij-persona neigt om mee 

te gaan met de stroom van het geweld: 'nu alle onderscheid was opgeheven in het onstuitbare 

bewegen waarmee de huizen leegliepen en de straten werden overspoeld en alle bestaan 

overspoeld, ook het denken en willen en voelen overspoeld zodat bewegen denken werd en er 

buiten dit bewegen geen denken meer aanwezig was en geen willen en voelen meer, daarbuiten 

niets meer' (BA 20). De hij-persona meent dat in de stroom van het bewegen alle onderscheid 
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opgeheven wordt. Het geweld heeft geen oog voor diversiteit en sleurt alles mee de vernieling in. 

Het beantwoorden aan de lokroep van de gedwongen beweging resulteert in zelfdestructie. De 

hij-persona is er zich van bewust dat deze lokroep zich eindeloos zal herhalen en er zelfs geen 

ontsnappen aan is: 'en hij begreep dat hij weldra in beweging moest komen, dat hij dit steeds weer 

zou hoeven te doen, wanneer ze riepen' (BA 34). Het geweld herhaalt zich en er lijkt geen 

mogelijkheid te zijn om deze vorm van 'acting out' te doorbreken: 

en al wat de eeuwen door beweging was geweest […] en hij wist dat alleen dit ene mogelijk was: mee op te 
stappen in het stof , de eigen laarzen te proeven op de tong, het branden te verdragen van de dorst […] en 
een andere mogelijkheid was er niet, gisteren niet, nu niet, straks niet. (BA 56)  

 

     Zowel in het verleden als in het heden als in de toekomst keert de gedwongen beweging die 

het subject geweld aandoet, terug. De vermelding van de trauma-indicator stof, die verwant is 

met modder, en het laarzenmotief, dat eveneens aanwezig is in Een Tuin tussen Hond en Wolf, 

versterkt de traumatische impact die de gedwongen, gewelddadige beweging veroorzaakt. Dan 

weer zijn er momenten opmerkelijk in de tekst, waarin de hij-persona de neiging vertoont om aan 

het opgelegde geweld te ontsnappen door te vluchten. Tegelijkertijd beseft de hij-persona dat 

deze beweging geen soelaas biedt: 'en tegelijk daarmee het besef dat het nergens toe diende dat je 

ergens van wegliep want dat zoveel nieuwe bevelen en zoveel nieuwe klappen al voor je klaar 

lagen terwijl je voor de vorige nog steeds op de loop was en je dus bestendig en zonder 

ophouden op de loop was en dat het een heerlijk ontsnappen moest zijn' (BA 29). Nog vooraleer 

de hij-persona erin slaagt om de oude bevelen de rug toe te keren, liggen er al nieuwe in het 

verschiet. Aangezien beweging, gedwongen of vrijwillig, nefast is, verkiest de hij-persona om 

roerloos te blijven:  

zo staan en net zoveel uren en dagen en weken zo staan als je zelf maar wilde, hijgend in de zon, alle spanning 
van je afgevallen, staan tot niets aan je lichaam nog bewoog, een pilaar uit de kerk in de zon gezet ( pilaren, 
stelde hij zich voor, kregen nimmer wat te verduren, je zou er alleen moeilijk in slagen heel lang pilaar te staan 
want er zou al gauw iemand opdagen die je vader was of je heer was of een priester was of zo maar een 
jongen was en die niet wilde dat je daar pilaar stond en je een por gaf en zei dat je een luiaard was en een 
lafaard was en een verrader was omdat je daar pilaar stond in de zon en niet meedeed), ofwel liggen, roerloos 
en eindeloos, ergens waar het nergens en waar niemand je vroeg om mee te doen. (BA 29-30)  

 

    De roerloosheid wordt vergeleken met het beeld van 'de pilaar'. De pilaar is het ideaal dat de 

hij-persona nastreeft. Een pilaar is onaantastbaar voor de resem van bevelen waaraan het subject 

zijn hele leven lang wordt blootgesteld. Een pilaar is standvastig en buigt voor niets of niemand. 

De hij-persona is echter gewend om het hoofd te buigen voor allerlei maatschappelijke instanties 

die zichzelf handhaven door geweld: de vader of het ouderlijke gezag, de heer of het burgerlijke 

gezag, de priester of het religieuze gezag en zelfs voor iedere medemens. Deze instanties 

verwachten dat het subject 'meedoet', zich naadloos inpast in de maatschappelijke structuren. Dit 

impliceert echter, zoals reeds aangetoond is, dat de eigen identiteit vernietigd wordt.  
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    Dit verlangen naar roerloosheid vindt ook uitdrukking in de figuur van An. Zoals uit 4.2.1 

bleek,  staat An voor de pool van de liefde en representeert zij een andersoortige vorm van 

beweging. De hij-persona ervaart 'het in beweging komen met An' als het enige alternatief om de 

gedwongen beweging te ontstijgen: 'tenzij dit ene nog: nu met An in beweging komen en in het 

ritme van hun lichamen te vergeten wat beweging was, wat stof was, wat stof van de laarzen was 

en wat dorst en doodstraf was' (BA 56-57).  Door een eenheid te vormen met An, kan het 

traumatische vergeten worden. An heft namelijk de grenzen op en creëert een symbiotische 

eenheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke, het bewegen en het niet-bewegen. In 4.2.1 viel 

te lezen dat de binaire cadans of het 'links-rechtsritme' de onderliggende toon van het werk is: 

een ritme dat de twijfel, de fragmentering, de oppositie en dus de grenzen beklemtoont. Indien de 

hij-persona met An in beweging komt, overstijgt hij deze ritmiek: 'het AAAA van de eerste stem - 

en in iedere stap haar naam, in elk links en elk rechts van zijn voeten over de plaveien. […] Hij 

hoorde het wel, alles hoorde hij, nu hij voort An-An stapte door de straat (hij hoorde het 

neerzijgen van de sneeuw' (BA 87-88). Het 'An-An-ritme' is het ritme van de eenheid, het 

opheffen van de twijfel en de tegenstelling, het verdwijnen van het geweld. Het ritme wordt 

vervolgens geassocieerd met 'de eerste stem', wat refereert aan een nieuw begin. Dit nieuwe begin 

wordt tevens geïllustreerd door onderstaand citaat:  

    

Dan vielen ook de geluiden van hem af: recht en verlaten strekte de straat zich voor hem uit en zo volkomen 
was plots de stilte daarin en zo wit de zon daarboven en zo ontstellend was de leegte die tussen de verstorven 
gevels hing dat het leek of met het leven ook de dood hier voorgoed was weggegaan en zo was er in de dode 
straat waaruit zelfs de dood was weggegaan alleen nog het An-An te horen van zijn laarzen over de plaveien. 
(BA 97)  

 

    In dit citaat lijkt het alsof de schildwacht werkelijk in beweging is gekomen en zijn wachtpost 

heeft verlaten. De hij-persona begeeft zich voort op het ritme van An-An. De straat waardoor hij 

oprukt, is desolaat en vrij van elke menselijke aanwezigheid. Dit gegeven leidt de hij-persona 

ertoe om te stellen dat het leven weggetrokken is uit de straten. Sterker nog, ook de dood is uit 

het landschap verdwenen. Zowel leven als dood, de twee pijlers van het menselijk bestaan, lijken 

te worden opgeheven in de gelijkgeschakelde An-An-cadans. An staat voor een resoluut nieuw 

begin waarvoor eerst een totale destructie dient plaats te vinden. Immers, ook het leven is 

uitgeroeid. Toch kan de eenheid met An slechts kortstondig het geweld doen vervagen: 

 

Dan leek een adempauze lang alle geweld te zijn uitgewoed: weer stonden de huizen rondom in aarde die niet 
beefde, het ploffen en dreunen aan de hemel had opgehouden, ook het links-rechts van de laarzen over het 
plein, de sirenes zwegen […] en in de stilte die neerzeeg over de straten en die toch geen stilte was, niet meer 
was dan een adempauze van niet-meer-beven en niet-meer-dreunen en niet-meer-huilen. (BA 73-74)  
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De vereniging wordt beschreven als een moment van stilte dat vergeleken wordt met een 

adempauze. De stilte representeert een stilstand. Deze stilstand is echter productief van aard in 

tegenstelling tot de gedwongen statische positie waarin de schildwacht zich bevindt. Deze 

momenten van stilte die in Het Boek Alfa slechts inhoudelijk en niet vormelijk weergegeven 

worden, winnen in Orchis Militaris aan belang.  

    Het verlangen naar An of een nieuw begin kan op gelijke voet worden geplaatst met het 

thuiskomstmotief in Het Afscheid en Ikjes Sprokkelen. De thuiskomst representeerde in deze 

werken het trachten te bereiken van een 'working through'. Deze schipperde steeds op de grens 

tussen 'acting out' en 'working through'. Ook in deze tekst wordt het duidelijk dat Michiels kiest 

voor de gulden middenweg tussen beide concepten, waardoor wederom een probleemloze 

'closure' uit de weg gegaan wordt. Illustratief hiervoor is de slotparagraaf van Het Boek Alfa:  

Met kloppend hart duwde hij de sleutel in het slot en terwijl hij lijdzaam wachtte op de order om in te rukken 
keerde hij zich nog eenmaal om naar de straat, en naar de zon die wit en hoog aan de hemel stond, als een 
trom die niet te horen was, wel pijn deed, aan de ogen. (BA 98)  

 

De hij-persona is aangekomen bij het huis waarin An zich bevindt. Na de nevenschikking in de 

eerste zin van de passage valt echter te lezen dat de hij-persona wacht op een order. Hij wacht op 

een imperatief die hem gebiedt om in beweging te komen. Nog steeds is er sprake van een 

gedwongen beweging veroorzaakt door het taalgeweld. De doorwerking van het taalgeweld wijst 

op de herhaaldwang. Bovendien is het niet duidelijk of de schildwacht de deur opent om 

vervolgens het huis binnen te gaan, dan wel of hij zich terug begeeft naar zijn post voor de 

kazerne. Bovendien bevindt de schildwacht zich op de drempel van het huis. Onder punt 5.1.1 

werd al aangetoond dat de drempel een indicator is van een 'rite of passage'. De drempel 

representeert de grens. Aan het slot van deze tekst bevindt de hij-persona zich nog steeds op de 

grens en heeft hij bijgevolg nog steeds geen keuze gemaakt. Het is pas in Orchis Militaris, dat de 

transgressie symboliseert, dat deze grens overschreden wordt en er bijgevolg een 'rite of passage' 

of 'working through' plaatsvindt.  
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    5.2.2    Orchis Militaris  

     

    De tekst Orchis Militaris vormt het tweede deel van 'the rite of passage'. Werden in Het Boek 

Alfa de grenzen of opposities nog beklemtoond, in Orchis Militaris daarentegen, wordt het 

principe van de gelijkschakeling hoog in het vaandel gedragen. Net als in Het Boek Alfa worden de 

twee voornaamste referentiepunten die als focalisator van de opeenvolgende, haast simultane 

geweldsituaties fungeren, gedreven door het verlangen om een thuiskomst te bereiken. De 

thuiskomst of 'working through' representeert immers het zich proberen te ontrukken aan het 

alomtegenwoordige, zich steeds herhalende taalgeweld en de reconstructie van een identiteit.  

De thuiskomst werd in Het Boek Alfa gesymboliseerd door het bereiken van 'An'. In Orchis 

Militaris wordt An getransformeerd tot het kind:  

tot aan de grens en aan de grens voorbij en verder nog, dacht: de grens bereiken zonder denken, het land 
bereiken, de stad, de straat, het huis, de deur bereiken, de gang, de trap, de overloop, en aan het eind van de 
overloop de deur, de kamer, het bed, het kind bereiken zonder denken en niet één ogenblik ophouden 
daaraan te denken zodat daarbuiten nagenoeg alle denken heeft opgehouden en dus ook alle pijn nagenoeg en 
alle bang zijn en alle vragen en alle weten nagenoeg, tenzij dit ene nog, […] het kind, dacht hij. Daar was hij 
voortdurend mee bezig. (OM 112) 

 

    In bovenstaande passage valt onmiddellijk de vermelding van 'de grens' op. Het referentiepunt, 

dat hier het referentiepunt van de soldaat is, koestert het verlangen om die grens te bereiken maar 

ook om eraan voorbij te gaan. Het kind bevindt zich, net als An in Het Boek Alfa, in een huis. Dat 

blijkt uit de enumeratio die van start gaat in de eerste zin, en die verder loopt in de tweede en 

derde zin van het citaat. De enumeratio is conform het principe van Russische poppetjes: de 

opgesomde plaatsen verkleinen steeds, wat impliceert dat de voorgaande ruimte de 

daaropvolgende omvat. Het referentiepunt is geobsedeerd door de gedachte aan het kind. 

Bovenstaande passage wordt dan ook een aantal keer, haast woordelijk identiek, herhaald in de 

tekst. Het kind symboliseert net als An, het verlangen naar een nieuw begin. De onschuld, een 

eigenschap die kinderen karakteriseert, kan ook worden gelinkt aan de aspiraties op een 

hoopvolle 'working through'. Immers, een schuldgevoel is een essentieel onderdeel van een 

trauma. In 3.1.4 is al aangetoond dat in Michiels' werken een kosmisch schuldgevoel overheerst: 

het schuldgevoel wordt in stand gehouden omdat het subject participeert aan het taalgeweld. 

Daarnaast representeert het kind ook de geweldloze taal. Het kind spreekt door zijn onschuld een 

taal wars van allerhande soorten ideologieën. Het referentiepunt tracht zichzelf te verenigen met 

het kind of de pool van vernieuwing, onschuld en geweldloosheid door in beweging te komen. 

Dit bewegen impliceert een dynamiek weg van het immobiliserende taalgeweld dat de 

fragmentering van het ik, het schuldgevoel en de grenzen in stand houdt.  
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Om het taalgeweld een halt toe te roepen, wat uitvoerig beschreven is onder 4.2.2, en om een 

identiteit te reconstrueren, dient het subject dus in beweging te komen. Specifiek voor het 

referentiepunt van de soldaat betekent dit overgaan tot desertie. In onderstaande passage springt 

de soldaat uit de trein de donkere nacht in: 

 hoe hij één seconde nog aarzelde en één stap week, de ogen dichtkneep, de adem inhield, en hoe hij daarop 
met een wijde sprong in het donker dook, neerkwam op de berm, tuimelde, zich oprichtte, rende dan, dwars 
door het open diepe binnenste van de nacht, rende, over sloten en greppels, ademloos om aan de trein te 
ontkomen , en te ontkomen aan het roepen en schreeuwen in zijn rug, aan de geweren in zijn rug, het 
schieten links en rechts daarboven op de berm en eindelijk, misschien even toch, ook neerknielen in het gras. 
(OM 130) 

 

De nachtelijke ontsnappingspoging kan staan voor een sprong in het ongewisse. Immers, zoals al 

duidelijk werd in de analyse van Het Boek Alfa, de desertiebeweging leidt tot de confrontatie met 

nieuwe bevelen. Het is ook hier niet duidelijk of de poging tot handelen succesvol is. Wat wel 

duidelijk wordt, is dat het referentiepunt door de ontsnapping zijn soldateske karakterisering 

meer en meer verliest: 'Voor een heel klein beetje was hij al geen soldaat meer' (OM 161). Hij 

overschrijdt meer bepaald de grens van het geweld en het geweldloze en poogt laatstgenoemde te 

omarmen:  

en aldoor dacht: het kind, dacht: de stad, de straat, het huis, de deur bereiken, de gang, de trap, de overloop, 
en aan het eind van de overloop de deur, de kamer, het bed, het kind bereiken en daar voortdurend en heel 
sterk aan dacht, was dan alles uitgewist? Zijn uniform ook ? Zijn geweer dat in de trein was achtergebleven? 
Zijn ransel ? De schrik die niet afnam ? Het verraad ook ? De desertie ? De moed daartoe ? De vertwijfeling 
daartoe ? Wat nog ? Alle eden uitgewist ? Door de aarde waarin hij was voortgekropen ? Erdoor gezuiverd als 
het ware ? Voor een heel klein beetje was hij al geen soldaat meer. (OM 162)  

 

    In deze passage valt te lezen dat de soldaat de kenmerken van oorlog en geweld wil uitwissen. 

Hij wil datgene wat hem onderscheidt van anderen en wat een destructieve invloed heeft op zijn 

persoonlijkheid, uitvagen zodat hij een gelijke wordt en een zekere eenheid vindt. Die uitwissing 

wordt verder omschreven als een 'zuivering'. Een zuivering is kenmerkend voor een 'rite of 

passage'. Het referentiepunt moet deze zuivering ondergaan indien hij de status van een kind, 

gekenmerkt door vernieuwing, onschuld en geweldloosheid, wil belichamen. Die zuivering 

beslaat in deze tekst zowel de identiteit van het gefragmenteerde subject als het taalgeweld. 

Enerzijds is de notie van zuivering toepasbaar om een nieuwe identiteit te verkrijgen: 'The rite of 

passage and the experience of liminality are closely bound up with questions of identity, with the 

shedding of old identities and the assumption of new ones, with the acquisition of knowledge 

and of a new level of self-awareness' (Duffy, "Illness, Ritual and Liminality in the Post-Nouveau 

Roman", 223).  Anderzijds is de 'rite of passage' ook cruciaal om de taal te zuiveren van het 

geweld. De zuivering is in beide gevallen van destructieve aard. De beweging die het 

referentiepunt onderneemt om de zuivering van start te laten gaan, heeft een stilstand tot gevolg.                                     
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    Dit blijkt uit de slotfragmenten van het boek, waarin de tumultueuze oorlogschaos ten volle 

geëvoceerd wordt. De laatste zinnen beschrijven een figuur die al strompelend een poort tracht te 

bereiken. Een poort heeft alweer een symboolwaarde binnen een proces van een 'rite of passage', 

aangezien ook de poort een over te steken grens representeert. Of het referentiepunt de poort 

bereikt, is onduidelijk. De laatst geuite woorden van het referentiepunt vormen een noodkreet. 

Hieruit kan worden afgeleid dat het subject ten onder gaat aan de oorlogschaos, aangezien het 

vast blijft zitten in de neerwaartse spiraal van geweld. Ook op talig vlak heeft de zuivering een 

totale destructie tot gevolg. Dit blijkt uit de witruimtes die frequent opduiken in de tekst. De 

witruimtes representeren een stilte en een stilstand of de nulgraad van het schrijven. Door geweld 

met geweld te lijf te gaan resulteert Orchis Militaris in een complete annihilatie: 'Ik geloof. Ik 

geloof dat de oorlog schoon is omdat geweld en geweld en daarmee dood en leven te samen 

komen, daarboven, hierbeneden' (OM 168). Doordat het geweld zich ten volle kan ontplooien 

verdwijnt ook elk onderscheid. Zelfs het onderscheid tussen dood en leven vervaagt, waarvan 

bovenstaand citaat getuigt.  

     Desalniettemin is de stilstand die deze annihilatie met zich meebrengt, niet louter van 

destructieve aard. Integendeel, de stilstand is noodzakelijk om van daaruit een nieuwe en 

geweldloze beweging te laten ontspruiten. De destructie brengt constructie met zich mee. Orchis 

Militaris realiseert, net zoals alle vorige besproken werken, geen thuiskomst, maar laat wel de weg 

open om een proces van 'recathexis' of regeneratie op te starten (LaCapra, History and Memory after 

Auschwitz, 45). Door de openheid wordt 'closure' opnieuw tegengegaan. 
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5.3    Een Tuin tussen Hond en Wolf  

 

    De oppositie tussen stilstand en beweging wordt in dit verhaal, net als bij de bespreking van de 

fragmentatie van het ik in dit boek, belichaamd door de protagonisten Adriaan en Lieve. Beide 

figuren zijn onderhevig aan een oorlogstrauma maar nemen er een verschillende houding 

tegenover aan. Die verschillende houding komt onder meer tot uiting in het taalgebruik van beide 

protagonisten. Verder hebben beide protagonisten een verschillende impact op het huis waarin zij 

woonachtig zijn. Ook in dit boek duikt het motief van de thuiskomst op. Net als in de 

voorgaande verhalen, wordt ook in dit verhaal geen thuiskomst of 'working through' gerealiseerd. 

Wel wordt voor het eerst een voorkeur uitgesproken voor deze vorm van traumaverwerking. Tot 

slot zal ook de functie van de alwetende verteller in dit verhaal van naderbij worden bekeken en 

het effect dat de positie van de alwetende verteller heeft op de lezer.  

     Zowel Adriaan als Lieve kampen met de symptomen van een traumatische ervaring. Deze 

traumatische ervaring kan bij beiden op het historische niveau worden gesitueerd. Dit impliceert 

dat zowel Adriaan als Lieve een 'loss' ondergaan hebben. 'Loss' is de term die LaCapra aanwendt 

om een trauma te beschrijven dat gerelateerd is aan een specifieke historische gebeurtenis 

(LaCapra, History and Memory after Auschwitz, 48-49). De beschreven historische gebeurtenis in dit 

verhaal is de collaboratie in Vlaanderen tijdens Wereldoorlog Twee. Beide figuren zijn 

verschillend gerelateerd aan dit historisch fenomeen: Adriaan participeert aan de collaboratie 

terwijl Lieve ongewild de gevolgen van haar collaborerende echtgenoot moet dragen. Hieruit 

volgt dat zij een verschillende relatie aangaan met het verleden.  

    Het verleden blijft een doorwerking realiseren in de figuur van Adriaan. Hij slaagt er dan ook 

niet in om zijn verleden los te laten. Hij kan zich niet verzoenen met de idee dat hij, als aanhanger 

van de Duitsers, het pleit verloren heeft. Hij is zich niet bewust van zijn schuld. Adriaans 

onvermogen om zich te verzoenen met zijn verleden, belemmert de mogelijkheid om tot het 

rouwproces over te gaan, wat een belangrijk onderdeel van 'working through' is. Adriaan blijft, 

daarentegen, vastzitten in 'melancholia'. Hij blijft meer bepaalde gefixeerd op de 'loss' die hij 

ervoer. Adriaan vertegenwoordigt in dit verhaal de pool van 'acting out' en representeert een 

geïmmobiliseerd persoon wat blijkt uit onderstaand citaat:  

Adriaan: Wij zijn de Gekruisigden van deze tijd. Zeker, we leven nog, maar iets in ons is dood, stukgemaakt, 
voorgoed. Voor dit volk zijn wij opgestapt, dit volk dat zo bloedig de wraak op ons heeft afgestuurd. 'Voor 
Outer en Heerd', dat waren zij. Zij die ons hebben gefusilleerd, ook al staan we nog overeind, sommigen… 
Luister je ? Lieve: Jaja, ik luister. (ET 165) 

 

     In bovenstaand citaat weerklinkt drammerigheid en pathetische grootspraak. De taal is 

afgemeten en doorspekt met archaïsmen wat de voorliefde voor het verleden illustreert. 
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Bovendien is het opvallend dat Adriaan zichzelf de slachtofferrol aanmeet. Dat hij verlangt 

gehoord te worden, wordt duidelijk doordat hij zijn relaas onderbreekt om Lieve te vragen of zij 

nog steeds luistert. Ironisch is echter dat Adriaan zelf doof is voor wat Lieve te vertellen heeft. 

Daaruit spreekt weer de compromisloze houding van Adriaan. Ook onderstaand citaat getuigt 

van deze houding:  

     

Adriaan (betogend) : Het zuiden ligt ons niet, wij zijn mensen van het noorden. Ik moet er niet van weten van 
die zuiderse vrouwezielen… Onze dichters wisten het, we moeten naar hun woorden luisteren, hun lessen te 
baat nemen, en leren dat we onze vrienden zorgvuldig moeten kiezen. Iedere ernstige bedreiging voor ons 
volk is steeds uit het Zuiden gekomen, 1302, de Boerenkrijg, 1830… Dat zuiden is onze natuurlijke vijand, 
onze erfvijand. Vandaar komen de aanvallen op onze taal, onze aard, op onze eigenheid en onze eigenwáárde. 
(ET 32)  

 

Bij het lezen van dit citaat voelt de lezer het persuasieve karakter van Adriaans woorden aan. De 

verteller expliciteert zelf in cursief dat deze monoloog, toegeschreven aan Adriaan, betogend 

gedeclameerd wordt. Ook uit dit citaat blijkt de preoccupatie met het verleden en de 

verheerlijking  van de 'eigenheid' van de natie. Ook de radicaliserende houding van Adriaan komt 

sterk tot uiting in de passage: hij plaatst de wereld en de mens binnen een zwart-wit kader. Zo is 

het zuiden en al hetgeen ermee verbonden is, taboe.  

     Lieve, daarentegen, fixeert zich niet op het verleden. Door haar associatie met de boom en de 

natuur getuigt zij van levenskracht. Haar bekommernissen beperken zich tot het heden en zij 

heeft geen zwart-wit blik. Zij is de persoon die zowel Adriaan als François op de been hield. 

Lieve representeert de dynamische pool in Een Tuin tussen Hond en Wolf of vormt de personificatie 

van het concept 'working through'. In tegenstelling tot Adriaan is zij wel tot verzoening in staat: 

'Een seconde lang blijven ze als versteend, zij en hij, tot bovenaan Lieve het eerst weer in 

beweging komt, langzaam de trap afdaalt' (ET 112). Nadat François een opgehitste meute die 

zich komt wreken op zogenaamde collaborateurs, Lieves huis uitgewerkt heeft, blijven beiden 

even als versteend staan. Opmerkelijk is het dat Lieve als eerste de stap naar François toe zet. Zij 

gaat als eerste over tot handelen. Met rechte kan dan ook worden beweerd dat Lieve het eerste 

personage is in de vijf werken van Michiels die hier besproken zijn, dat werkelijk de functie van 

een agens belichaamt. Aan het eind van het verhaal maakt zij immers de keuze om van Adriaan 

weg te gaan en zich zo bijgevolg los te rukken van de verstikkende impact van het verleden.  

    De verschillende houding die Adriaan en Lieve aannemen tegenover het verleden, vindt tevens 

zijn uitdrukking in de beschrijving van het huis. Wanneer Adriaan, na een lange periode van 

afwezigheid, naar huis terugkeert, wordt het huis een kille donkere plek: 'Adriaan die de trap 

afdaalt. Lieve die de trap opgaat. Adriaan die de trap opgaat. Lieve die de trap afdaalt. Af en op, 

op en af. In het stille donkere hart van het huis' (ET 158). Het huis lijkt verstard en verkild, de 
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levenslust die Lieve aan het huis verleende,  lijkt weg te smelten. Als het huis aan de persoon van 

Lieve gelinkt wordt, krijgt het een positieve, levenslustige inkleuring:  

     

Maar dat is geen beweging, dat mag je niet beweren, hoogstens een rimpeling over het oppervlak van het 
wachten. Het duurt tot in het huis de lichten opgaan. Dan nemen de ramen, - in menigvuldige kruisen 
beplakt, nog altijd, maar nu met de luiken open, de gordijnen open -, de melodie over, leggen geel en 
voorgoed de broze brug naar morgen. In alle stilte. (ET 118) 

   

De verteller beschrijft in bovenstaande passage het huis en stelt dat het er roerloos bijligt. De 

enige vorm van beweging zijn de muziektonen die vanuit het huis de tuin in worden gedreven. 

Toch is dat slechts een aankondiging van de echte dynamiek. Die echte dynamiek is 'het aangaan 

van het licht', 'het openen van de luiken' of 'het slaan van een brug naar morgen'. Dit impliceert 

het bereiken van een 'working through' of een thuiskomst. De brug is nog van fragiele aard, maar 

ze is er en wel 'voorgoed'.  

     Ondanks het feit dat Lieve diegene is die potentieel vertoont om 'een working through' of een 

thuiskomst te verwezenlijken, verlaat zij aanvankelijk wel het huis: 'ziet ook wel dat het voorbij is, 

alles, dit. Lieve, de keuken, het huis. De tuin ook.[…] Kijkt iemand hen na, hoe ze met 

opgeheven hoofd voorbij de gevels stappen, de hoek omslaan en meteen zijn verdwenen?' (ET 

172).  In het eerste deel van de zin, voor de ellips, is het François die als focalisator fungeert. Hij 

beseft dat Lieves vlucht uit het huis noodzakelijk is voor haar toekomst en voor die van haar 

zoontje. In de zin die na de ellips komt, is de alwetende verteller aan het woord. Hij beschrijft 

hoe Lieve het huis achter zich laat en tegelijkertijd de bladzijde van haar gemeenschappelijke 

verleden met Adriaan, omdraait.  

    Dat het blad van Lieves toekomst echter niet onbeschreven blijft door het verleden, blijkt uit 

het laatste hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt de terugkeer van Lieve en haar zoon Patrick-

Georges samen met enkele vrienden naar hun vroegere huis beschreven. Door de invoeging van 

dit hoofdstuk wordt duidelijk dat Lieve de cirkelstructuur van het verhaal doorbreekt. Immers, 

was dit hoofdstuk er niet geweest, dan zou de circulaire structuur van het verhaal duiden op een 

'acting out'. Door de toevoeging lijkt het erop dat de herhalingsdwang succesvol wordt 

tegengegaan, wat het gevaar van 'closure' met zich meebrengt. Niettegenstaande is enige 

nuancering vereist. Patrick-Georges merkt op dat 'zijn vader gisteren voorgoed begraven is'. Dit 

statement impliceert dat ook het gekleurde verleden van Adriaan mee onder de grond bedolven 

is. Niets is echter minder waar:  
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Nog vooraleer er antwoord komt slaat hij met een forse klap het deksel dicht en zo luid en bijna ongehoord is 
de klap dat het wel lijkt alsof het huis daarmee definitief is wakker geschud, de stemmen zijn wakker geschud, 
alle geluiden die plots hoog en fel opslaan tegen de muren. En gelijktijdig striemt van ergens daarboven een 
straal knalrode verf op het zwarte vleugeldeel van de piano, maakt een brede vlek, vloeit uit en drupt naar 
beneden. (ET 176) 

 

Bovenstaande passage verduidelijkt dat het oorlogsgeweld zich nog altijd opdringt in het heden. 

Het geweld opereert hier weliswaar onder een verdoken vorm. Het is verdoezeld doordat het lijkt 

op een spel: Patrick-Georges en zijn vrienden bespuiten elkaar met rode verf. Toch doet de 

beschrijving van het spel aan als een gewelddaad: het dichtklappen van de piano, striemen wat 

aan verwonden appelleert en knalrode verf wat de gedachte aan bloed oproept. De lezer kan de 

passage ook positief opvatten doordat de klap het huis uit zijn sluimer wekt en de rode verf kleur 

verleent aan het bestofte huis.  

    Kortom, de dubbele interpretatie van het slotfragment wijst erop dat de ambiguïteit, 

verbonden aan het verwerkingsproces van het trauma en die eveneens aanwezig was in de vier 

voorgaande werken, nog steeds present is. Zoals eerder aangegeven hoeft dit echter niet 

problematisch te zijn. Immers, LaCapra promoot een intense samenwerking, een dialoog tussen 

de concepten 'acting out' en 'working through'. De twee protagonisten in dit verhaal en de 

slotfragmenten illustreren dat Michiels ook in dit boek voor een dergelijke samenwerking 

geopteerd heeft en op zo'n wijze 'closure' tegengaat. 

     Al koos Michiels voor een dialoog tussen beide concepten in zijn behandeling van het trauma, 

dit heeft niet tot gevolg dat hij geen voorkeur heeft voor een bepaald concept. Immers, Michiels 

kiest net als Lieve in het verhaal, voor een welbepaalde strekking. Dit was al kort aangeraakt in de 

analyse van de fragmentatie van het ik van dit verhaal. Die voorkeur verwoordt Michiels in de 

figuur van de alwetende verteller in Een Tuin tussen Hond en Wolf. Deze alwetende verteller heeft 

een aparte functie in deze tekst: 'Die verteller treedt namelijk tegelijk op als een soort getuige en 

regisseur van de taferelen die hij oproept zodat het verhaal zich als een sterk gevisualiseerd 

gebeuren als 't ware onder zijn ogen afspeelt' (De Wispelaere , "Een vrouw tussen tuin en wolf", 

239). De verteller heeft meer bepaald een dubbele functie in het verhaal. Ten eerste opereert de 

verteller als een getuige die de gebeurtenissen waarneemt. De verteller belichaamt dan de functie 

van 'hearer' in het proces van 'bearing witness' (Laub, "Bearing Witness or the Vicissitudes of 

Listening", 57). De vermelding van het werkwoord 'waarnemen' is niet toevallig. De verteller in 

de functie van de getuige is niet zozeer een luisteraar maar is eerder een kijker. Meier stelt dan 

ook dat 'de verhaalinstantie […] niet als persoon in de tekst aanwezig [is], maar werkt filmisch als 

een cameraoog, dat schijnbaar objectief waarneemt. De objectiviteit is schijn, want de 

meegesmokkelde regieaanwijzingen geven sturing' (Meier, "Een boek tussen Roman en Film", 
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53). De laatste zin uit het citaat van Meier wijst reeds op de tweede functie van de verteller in dit 

verhaal. Naast een getuige belichaamt de verteller ook de positie van een regisseur. In de tekst 

zijn er talrijke momenten aanwezig waarin de verteller expliciet regieaanwijzingen meegeeft. Zo 

wordt in volgend citaat gewag gemaakt van een specifieke camerastand: 'Fade out, fade in. 

François is er alweer terug, of hij is helemaal niet weggeweest, het maakt niet zoveel uit, het 

komen, gaan. De tijd loopt door, de gesprekken lopen door' (ET 119-120).  Bovendien verleent 

de regisseurstatus ook de eigenschap van alwetendheid aan de verteller. Hierdoor is de verteller in 

staat om voorspellingen te maken en om commentaar te leveren op de protagonisten in het 

verhaal:   

Zo blijft een structuur met zuurstof (en dus met leven) gevuld, al lijkt precies op zo'n ogenblik alle leven zich 
eerder terug te trekken. Kijk naar de haven. Ze ligt daar in de greep van twee legers, een dat wint en een dat 
verliest. Maar dat ervaar je niet zo. Wat je ervaart deze dagen is het status quo, de hoogst voorlopige stilstand, 
het wachten en daarmee de mededeling: nu kan alles gebeuren, ieder ogenblik, de uitbarsting, het doorstoten, 
het geweld ondergronds en bovengronds. (ET 117) 

 

     In bovenstaande passage doet de verteller onder de vorm van een cryptische omschrijving een 

voorspelling over de afloop van het verhaal. De haven waar melding van gemaakt wordt, is Lieve 

die tussen de twee mannelijke instanties, die beiden een verschillende ideologische strekking 

verwoorden, ingesloten is. Zij laat zich tot hier toe domineren door beide mannen maar 

uiteindelijk zal zij in woede uitbarsten en besluiten om Adriaan te verlaten en François' hulp te 

weigeren. Het is de eerste zin van de passage die aanduidt dat de verteller het over de 

protagonisten heeft en niet over een 'haven' of 'legers'.  

     Verder heeft de laatstgenoemde functie van de verteller een effect op de eerstgenoemde. De 

functie van de regisseur en de daaraan gekoppelde alwetendheid, zorgt ervoor dat de getuige niet 

meer objectief waarneemt. Dit gaf het citaat van Meier reeds aan. Het wordt duidelijk dat de 

getuige systematisch de blik op Lieve richt: 'Ziet iemand dat Lieve plots van haar stoel is 

opgesprongen en wegrent, op het huis toe, in het huis verdwijnt? Ziet iemand dat?' (ET 34). 

Hieruit blijkt dat de getuige meer sympathie heeft voor Lieve dan voor Adriaan. Door deze 

techniek toe te passen maakt Michiels op subtiele wijze duidelijk dat hij de weg van 'working 

through' prefereert. Immers, Lieve representeert de pool van 'working-through' of beweging 

doordat zij de vicieuze cirkel van het verleden doorbreekt, handelt en daardoor ijvert om een 

hoopvolle toekomst tot stand te brengen. Door stelselmatig Lieve centraal te stellen, de 

sympathie voor haar aan te wakkeren, blijkt de voorkeur voor de actieve pool van 

traumaverwerking of 'working through'.  

     Ook de lezer ervaart meer sympathie voor Lieve dan voor Adriaan. Een verklaring hiervoor is 

dat de lezer de blik aanneemt van de verteller wanneer die opereert als getuige. Aangezien een 
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getuige van een trauma ook deelgenoot wordt van de traumatische gebeurtenis door de afgelegde 

getuigenis te aanhoren, of in dit geval, te aanschouwen, heeft dit ook implicaties voor de lezer 

(Laub, "Bearing Witness", 57). De lezer mag dan wel sympathie hebben voor Lieves situatie, hij 

moet er zich van bewust blijven dat: 'While overlapping, to a degree, with the experience of the 

victim - he preserves his own separate place, position and perspective' (Laub, "Bearing Witness", 

58). De lezer mag, met andere woorden, niet verzuimen aan 'vicarious victimhood' of zichzelf 

transformeren tot slachtoffer (LaCapra, "Trauma Studies: Its Critics and Vicissitudes", 125). 

Integendeel, de lezer moet 'empathic unsettlement' aanwenden waarbij empathie voor het 

getraumatiseerde subject voorhanden is maar wel zodanig dat de lezer nog steeds de nodige 

distantie behoudt. Deze rol van de lezer als getuige, is niet enkel op dit werk van toepassing, maar 

is eveneens geldig voor de vier voorgaande werken. Ze wordt hier slechts voor het eerst expliciet 

verwoord, wat het belang van dit werk nogmaals benadrukt.  

    Tot slot kan worden gesteld dat Een Tuin tussen Hond en Wolf een doorbraak betekent in 

Michiels' traumabehandeling. Ook hier kenmerkt het werk zich nog door een zekere ambiguïteit 

aangaande het begrippenpaar 'acting out' en 'working through', waardoor 'closure' alweer teniet 

wordt gedaan. Toch wordt, onder het mom van de alwetende verteller, een sterke voorkeur 

uitgesproken voor 'working through'. Bovendien heeft dit werk voor het eerst implicaties voor de 

houding van de lezer. Uit dit werk blijkt dat Michiels getuigenis wil afleggen van het 

oorlogstrauma en daarvoor ook een toehoorder zoekt. Hij wil het trauma communiceerbaar 

maken, terwijl hij het voordien besloten hield in zijn talig universum. Hij wil zich overgeven aan 

de meerstemmige dialoog, waarin de lezer een essentiële component is: ' Je moet het maar 

goedmaken, het kan nog. Het kan nog allemaal. Zolang er leven is… en zolang we praten, zolang 

we maar niet ophouden met praten…' (ET 143).   
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6.   Conclusie 

 

    Bij aanvang van deze masterproef had ik de doelstelling om twee probleemstellingen te 

onderzoeken. Ten eerste bekeek ik de problematiek van de identiteitscrisis om vervolgens de 

kwestie van de traumaverwerking in vijf werken uit Michiels' oeuvre onder de loep te nemen. 

Deze laatste probleemstelling was mijns inziens de belangrijkste. Er werd immers onderzocht of 

Michiels al schrijvend een toestand van 'harmonie' kon bereiken waarin het trauma op zinvolle 

wijze verwerkt werd en waarin de identiteitscrisis, manifest bij de diverse personages uit Michiels' 

oeuvre, bezworen werd.  

    Vooraleer ik met de eigenlijke analyse kon aanvatten, was het noodzakelijk om een 

theoretische omkadering aan te reiken die als zoeklicht en ondersteuning fungeerde bij de 

traumatheoretische lezing van de verschillende literaire werken. Zo werd eerst en vooral duiding 

gegeven bij het concept trauma. Uit de inleiding bleek reeds dat het trauma bij Michiels 

veroorzaakt werd door de oorlog en het geweld dat daaraan inherent is. Ik merkte ook op dat er 

in de vijf werken beelden present waren die steeds opnieuw opdoken. Deze beelden opereren als 

trauma- indicatoren omdat ze refereren aan de dood en het geweld, de immobiliteit en de 

fragmentering van het ik. Bovendien vormen ze een netwerk dat de vijf teksten met elkaar 

verbindt. Vervolgens werd ook bepaald of er bij Michiels een individueel dan wel een collectief 

trauma aanwezig is. Ik concludeerde dat Michiels het trauma, present in de vijf literaire werken, 

een collectieve invulling verleende door het principe van abstrahering en universalisering. Verder 

wees ik in dit gedeelte op het belang van 'collective memory' en gaf ik duiding bij het concept 

'flashback' en 'collective guilt'. Dit schuldgevoel, dat meer specifiek een schuldgevoel is 

verbonden met het enigma van overleven, is onderkenbaar bij de protagonisten in Michiels' 

werken. Vaak verhindert dit schuldgevoel het proces van traumaverwerking. Na een 

gedetailleerde bespreking van het concept trauma en daaraan verwante termen werd vervolgens 

een theoretisch kader voor het proces van traumaverwerking geschetst. Er werden drie vormen 

van traumaverwerking besproken. Hieruit bleek dat een dialoog tussen 'acting out' en 'working 

through' de gewenste methode is om tot een gunstige traumaverwerking te komen.  

    Na het theoretische luik beëindigd te hebben met de bespreking van traumaverwerking, kon de 

eigenlijke analyse van de boeken worden aangevat. Ten eerste werd de fragmentatie van het 'ik' of 

de eerste probleemstelling bestudeerd. Opvallend is dat er zich een evolutie voordoet in de 

behandeling en representatie van het onderwerp.  

    In Het Afscheid en in Ikjes Sprokkelen vond dit topic uitdrukking op het inhoudelijke niveau. De 

psyche van zowel Jessen, Pierre, Meneer Frenkel als van de anonieme ik-figuur was onderhevig 
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aan versplintering, veroorzaakt door het trauma. Deze versplintering werd vertegenwoordigd 

door scherven in Het Afscheid en door sprokkels in Ikjes Sprokkelen. Deze scherven of sprokkels 

vonden dan weer hun uitdrukking in flashbacks die telkens geanalyseerd werden. In het 

laatstgenoemde verhaal waren er echter al aanzetten present die wezen op de vormelijke 

behandeling van de identiteitscrisis. Die aanzetten kwamen ten volle tot uiting in Het Boek Alfa en 

Orchis Militaris. In het eerstgenoemde werk werd het concept 'personage' van de kaart geveegd en 

kon er enkel nog van personae worden gesproken. De fragmentatie wordt hier geradicaliseerd. 

Ook vindt de fragmentatie uitdrukking in het concept 'herinneringspassages'. Deze kunnen niet 

worden gelijkgesteld met 'flashbacks' maar hebben wel een soortgelijke functie. Ik beschouwde ze 

als dia's die willekeurig geprojecteerd werden en waarbij geweld de enige leidraad vormde. Een 

aantal van deze herinneringspassages werden ook in detail besproken. Ten slotte werd de 

fragmentatie ook gerepresenteerd door de aanwezigheid van symboolnamen. De hij-persona 

werd tussen Schram, die de pool van het geweld representeerde, en An, die de pool van de liefde 

voorstelde, heen en weer geslingerd. Zijn onvermogen om een keuze te maken voor één van de 

polen versterkte de verscheurdheid van zijn psyche. 

    In Orchis Militaris bereikt de fragmentatie zijn hoogtepunt. Terwijl er in Het Boek Alfa nog een 

individu aanwijsbaar of tenminste reconstrueerbaar was, is dit volstrekt onmogelijk in Orchis 

Militaris. Hier zijn er enkel referentiepunten aanwezig waarvan de ontstaansvoorwaarden louter 

door de taal worden gelegitimeerd. De lezer weet nooit met zekerheid wie er precies aan het 

woord is of vanuit welk punt er gefocaliseerd wordt. Ook wordt dit boek, door het ontbreken 

van namen, gekarakteriseerd door anonimiteit. Kortom, de destructie komt in dit werk ten volle 

tot ontplooiing. Deze destructie wordt in dit werk verwezenlijkt door het taalgeweld. De 

uiteindelijke doelstelling van Michiels is het verwezenlijken van een 'language of departure' waarin 

kiemen van vernieuwing reeds schuilgaan in de destructie.  

    Het besluit van dit onderdeel werd gevormd door de analyse van Een Tuin tussen Hond en Wolf.  

De fragmentatie werd in dit werk op zowel het inhoudelijke als het formele niveau behandeld. 

Op het inhoudelijke niveau werd de fragmentatie bestudeerd in de oppositie tussen de 

protagonisten Adriaan en Lieve. Hieruit bleek dat Lieve, in tegenstelling tot Adriaan, het 

potentieel bezat om haar identiteitscrisis te bedwingen. Ook op vormelijk vlak vond dit topic zijn 

weergave. De versplintering kwam tot uiting in de structurele samenstelling van de personages 

evenals in de structurele opbouw van de filmtekst. Uit de bestudering van dit boek bleek dat de 

destructie die uitgevoerd werd in Orchis Militaris wel degelijk tot de creatie van een nieuw mens- 

en wereldbeeld heeft geleid. Bovendien bevat deze tekst de mogelijkheid tot 'working through' of 
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verwerking van het trauma waaraan ook de heling van een gefragmenteerde psyche gerelateerd is. 

Het is in de figuur van Lieve dat deze aspiraties verpersoonlijkt worden.  

    Ten tweede werd de traumaverwerking, waarvan reeds sporen onderkenbaar waren in de figuur 

van Lieve, in de verschillende werken bestudeerd. Bij deze studie vormde het begrippenpaar 

'bewegen versus stilstand' een constante. Eerstgenoemd begrip representeert 'working through' 

en het laatstgenoemde begrip stond voor 'acting out'. Toch diende ook hier op ambiguïteit te 

worden gewezen.  

    In Het Afscheid en in Ikjes Sprokkelen wordt 'working through' gesymboliseerd door het motief 

van de thuiskomst. In eerstgenoemde tekst is Pierre constant in beweging. Deze dynamiek is 

echter een vorm van schijndynamiek want Pierre blijft vastzitten in de verstikkende greep van het 

verleden en blijft onderhevig aan flashbacks. Cruciaal hierbij is dat de lezer nooit 'de werkelijke 

thuiskomst', zowel op letterlijk als op metaforisch niveau, aanschouwt. Het drempelmoment dat 

een innerlijke beweging zou starten, vindt nooit plaats. Het besef dat deze innerlijke beweging 

noodzakelijk is om tot traumaverwerking te komen, is wel al aanwezig. Ook in het verhaal Ikjes 

Sprokkelen is de ik-figuur onderhevig aan een vorm van schijndynamiek. Deze ik-figuur is niet 

alleen doordrongen van het besef dat hij een daad moet stellen, wil hij tot een verwerking van zijn 

trauma komen en bijgevolg zijn identiteitscrisis opheffen, hij gaat ook werkelijk over tot de een 

daad, de schrijfact. Toch is de verwerking ook hier van dubieuze aard. Het subject gaat dan wel 

over tot een daad, de cirkelvormige structuur en de titel van het verhaal wijzen erop dat het 

trauma nog niet verwerkt.  

    Een 'rite of passage' is het beeld dat uitdrukking geeft aan 'working through' in Het Boek Alfa 

en Orchis Militaris. Beide verhalen zijn complementair aangezien het eerstgenoemde de grens 

symboliseert en het laatstgenoemde werk de transgressie ervan. In Het Boek Alfa verkiest de hij-

persona de status van roerloosheid, aangezien meegaan met het geweld of er verzet tegen plegen 

resulteren in de dood. Ook hier prevaleert het besef dat een innerlijk bewegen soelaas kan bieden. 

Dit innerlijk bewegen is het in beweging komen met An, waarbij An ook de thuiskomst 

symboliseert. Wederom is de slotpassage van de tekst ambigu van aard, waardoor 'closure' 

vermeden wordt, maar waardoor evenwel niet duidelijk is of het proces van traumaverwerking 

van start gaat. Ook in de tekst Orchis Militaris dat het tweede deel van 'the rite of passage' 

symboliseert, ontwaart de lezer het motief van de thuiskomst, uitgedrukt in het symbool van het 

kind. Het kind, gekarakteriseerd door onschuld, geweldloosheid en een nieuw begin, belichaamt 

het streefdoel dat de diverse referentiepunten trachten te bereiken. Om dit te bereiken is alweer 

een innerlijke beweging van toepassing. In deze innerlijke beweging wordt zowel het 

gefragmenteerde subject als de taal van het geweld gezuiverd. Deze uitzuivering of innerlijke 
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beweging heeft een complete destructie of een stilstand tot gevolg, gerepresenteerd door de 

witruimtes. Deze stilstand is echter noodzakelijk om een nieuwe beweging op gang te brengen.  

    Die nieuwe beweging vindt uitdrukking in het laatste verhaal Een Tuin tussen Hond en Wolf. De 

oppositie tussen stilstand en beweging of 'acting out' en 'working through' wordt in dit boek 

gerepresenteerd door de protagonisten Adriaan en Lieve. Adriaan lijdt aan melancholie en slaagt 

er niet in om zich te verzoenen met zijn verleden. Lieve, daarentegen, maakt een keuze, stelt een 

daad en begeeft zich daardoor op het pad naar de toekomst. Dit wordt benadrukt doordat Lieve 

op formeel vlak de anders circulaire structuur van het verhaal, doorbreekt. Hierdoor lijkt voor het 

eerst een succesvolle traumaverwerking te worden afgebeeld, wat het gevaar van 'closure' met 

zich meebrengt. Die mogelijkheid tot 'closure' wordt echter ontkracht door de dubbele 

interpretatie die het slothoofdstuk met zich meebrengt. Ook hier opteert Michiels, net als in de 

voorgaande werken, voor een dialoog tussen 'acting out' en 'working through'.  

    Toch vormt dit laatste verhaal een doorbraak op het vlak van traumaverwerking en wel om 

twee redenen. Ten eerste verwoordt de auteur, onder het mom van de alwetende verteller, een 

sterke voorkeur voor het proces van 'working through' en bekent daarmee voor het eerst kleur. 

Ten tweede verduidelijkt dit verhaal de positie die de lezer heeft aangaande het trauma dat in deze 

vijf werken verwoord is. De lezer fungeert als getuige aan wie de auteur het trauma 

communiceerbaar wil maken. Die expliciete drang tot communicatie duikt in dat verhaal voor het 

eerst op. De dialoog die Michiels hanteert in zijn boeken tussen 'acting out' enerzijds en 'working 

through' anderzijds, krijgt in dit verhaal een metafictionele dimensie. De auteur wil via zijn 

literaire werk, via zijn schrijfact een dialoog tot stand brengen met de lezer. Immers, 'Schrijven is 

in beweging komen, in beweging komen is in opstand komen, altijd. In beweging komen en niet 

in opstand komen is ook niet in beweging komen, niet echt. Ziedaar, van opstand naar harmonie' 

(Michiels in interview met Auwera, 105).  
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