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Inleiding 

Un devenir douteux battait dans nos poitrines, 

Comme une annonciation. 

La civilisation n’était plus qu’une ruine; 

Cela, nous le savions
1
. 

(Houellebecq, La poursuite du bonheur) 

 

In de laatmoderne fictie worden we een verschuiving van de epistemologische naar de 

ontologische dominant gewaar, met andere woorden een verschuiving van problemen van 

kennis naar problemen van het zijn. Dit houdt in dat een laatmoderne tekst zich vooral focust 

op de ontologie van de literaire tekst zelf of op de ontologie van de geprojecteerde literaire 

wereld, en bijgevolg vragen zal oproepen in de trant van ‘Wat is een wereld?’ en ‘Welke 

bestaanswijze hebben een tekst en de wereld (of werelden) die door deze tekst geprojecteerd 

wordt (worden)?’
2
. Zo ook de romans van Michel Houellebecq. Houellebecq staat er immers 

om bekend een erg cynische en kritische houding tegenover onze twintigste- en 

eenentwintigste-eeuwse maatschappij aan te nemen. Immers, reeds in zijn schooltijd werd hij 

door zijn vrienden “Einstein” genoemd, naar aanleiding van zijn uitstekende reflecties en 

krachtige analyses. Hij kon zich bovendien uitstekend vinden in Lovecrafts tekst: “Je ne 

participe jamais à ce qui m’entoure, je ne suis nulle part à ma place
3
”

4
. Dit werk stelt zich als 

doel te onderzoeken hoe zijn maatschappijkritiek zich uit in zijn oeuvre, en welke gevolgen 

dit heeft voor het wereldbeeld dat de lezer percipieert.  

We zullen zien dat het wereldbeeld dat Houellebecq schetst gebaseerd is op onze huidige 

maatschappij, al gaat hij in één van zijn romans nog een stapje verder door tevens een 

toekomstvisie te integreren. Het beeld dat Houellebecq weergeeft is hoofdzakelijk negatief, en 

lijkt zijn maatschappijkritiek te reflecteren. Om dit te onderzoeken heb ik zowel de vijf 

romans (De wereld als markt en strijd, Elementaire deeltjes, Platform, Mogelijkheid van een 

eiland en De kaart en het gebied) als het kortverhaal “Lanzarote” van Houellebecq 

geanalyseerd. De koude revolutie – zijnde een compilatie van enkele essays, manifesten en 

andere niet eerder gepubliceerde teksten van de hand van Houellebecq, waaronder het essay 

“H.P. Lovecraft – Tegen de wereld, tegen het leven”, het poëtisch manifest “Leven, lijden, 

                                                
1 Michel Houellebecq, Poésies: Le sens du combat, La poursuite du bonheur, Renaissance, Parijs, Editions J’ai 

lu, 2000, p.206 
2 Brian McHale, Postmodernist Fiction, London, Methuen, 1987, p.10 
3 Geciteerd in Michel Houellebecq en Michelle Levy, Michel Houellebecq, 2001-2011, 

<http://www.houellebecq.info/bio.php>, (23/01/2012) 
4 <http://www.houellebecq.info/bio.php>, (23/01/2012) 

http://www.houellebecq.info/bio.php
http://www.houellebecq.info/bio.php
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schrijven – methode”, en “Kunst als afschillen”, “Nader tot de ontreddering”, “Het mensdom, 

tweede fase” en “De twintigste eeuw voorbij” – heb ik vooral gebruikt als kennisbron voor de 

gedachten en meningen van Houellebecq als schrijver. Zijn dichtbundels Le sens du combat, 

La poursuite du bonheur en Renaissance heb ik buiten beschouwing gelaten, al zijn de 

tekstjes aan het begin van elk hoofdstuk hier wel uit afkomstig. 

Voor de constructie van zijn wereldbeeld maakt Houellebecq gebruik van twee technieken. In 

een eerste instantie doet hij dit expliciet door in zijn romans bepaalde situaties te creëren en 

zijn personages kritische en cynische uitspraken te laten doen, die vaak zullen weerspiegelen 

(zij het in extreme mate) wat Houellebecq als auteur van onze maatschappij vindt. Ten tweede 

doet hij dit op een veel subtielere manier door gebruik te maken van literaire ruimtes. Deze 

verhandeling is dan ook opgedeeld in twee grote delen. Aangezien we ons eerst en vooral de 

vraag moeten stellen wat Houellebecq precies bekritiseert, is het wenselijk te beginnen met 

een kort overzicht van de voornaamste tendensen die onze twintigste- en eenentwintigste-

eeuwse maatschappij karakteriseren. Daarna zal ik deze tendensen – zijnde de commodificatie 

van goederen, de informatisering en de hieraan gelinkte fenomenen van sociale ongelijkheid 

en hyperindividualisme, en vooral de capsularisering – bespreken zoals ze in de romans van 

Houellebecq tot uiting komen. Samen met het theoretisch referentiekader vormt dit het eerste 

deel over Houellebecqs discursieve constructies. Het tweede deel van dit werk is vervolgens 

volledig aan de ruimteconstructie gewijd. In een eerste hoofdstuk komen enkele theorieën 

over ruimtes in de laatmoderne context aan bod, gevolgd door een tweede hoofdstuk waarin 

besproken wordt hoe narratieve ruimtes precies gebruikt kunnen worden om uiting te geven 

aan onderliggende sociologische fenomenen. Eens deze theoretische basis gelegd is, focus ik 

mij in het derde hoofdstuk van dit deel op het ruimtegebruik in de romans van Houellebecq en 

de consequenties ervan voor het wereldbeeld dat we als lezer waarnemen. Hier zullen we zien 

dat Houellebecq vooral gebruik maakt van de overgang van utopische naar dystopische 

ruimtes en van de weergave van negatieve ruimtes om een negatief wereldbeeld te 

construeren.  
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1. Theoretisch referentiekader5 

Nous refusons l’idéologie libérale parce qu’elle est 

incapable de fournir un sens, une voie à la 
réconciliation de l’individu avec son semblable dans 

une communauté qu’on pourrait qualifier d’humaine. 

Et d’ailleurs le but qu’elle se propose est même tout différent
6
. 

(Houellebecq, Le sens du combat) 

 

Dat Houellebecq onze huidige maatschappij streng veroordeelt in zijn werk, is geen nieuw 

gegeven. Zo zegt ook Christian Authier dat de auteur “un portrait du dépressif contemporain” 

schetst in zijn romans
7
. Maar waarom is hij zo tegen onze liberale samenleving gekant? Om 

op die vraag te kunnen antwoorden, is het nodig om in dit hoofdstuk wat dieper in te gaan op 

de tendensen die onze 20
ste

 en 21
ste

 eeuw kenmerken – zoals de commodificatie van goederen, 

de informatisering die de sociale ongelijkheid en het hyperindividualisme als gevolgen heeft 

gehad, en vooral de capsularisering. In het volgende hoofdstuk zal ik dan overgaan op 

Houellebecqs visie omtrent deze ontwikkelingen. 

De opkomst van het kapitalisme heeft een aantal essentiële veranderingen teweeg gebracht, 

zowel op economisch, op politiek als op socio-cultureel vlak. Vooraleer men geld als 

betaalmiddel ontdekte, voorzag iedereen in zijn eigen levensbehoeften of deed men aan 

ruilhandel. Geleidelijk aan begon men echter goud als ruilmiddel te gebruiken, en in een 

latere fase ontstond dan het ruilmiddel bij uitstek: geld
8
, zoals Aristoteles reeds beschrijft in 

zijn Politica. Oorspronkelijk werd dit puur voor de activiteit van het ruilen gebruikt, maar 

samen met het ontstaan van het privébezit en van een klassensysteem dat niet langer 

gebaseerd was op geboorte maar op kapitaal, werd geld steeds belangrijker. Het opbouwen 

van een kapitaal werd een doel op zich
9
, en bracht het ontstaan van een competitielogica met 

zich mee.  

Een eerste gevolg hiervan is de commodificatie van goederen, overtuigingen en levensstijlen. 

Dit houdt in dat steeds meer terreinen op de markt komen en dat alles tot koopwaar herleid 

                                                
5 De indeling van dit hoofdstuk is tevens gebaseerd op de cursus van Prof. Dr. Bart Keunen, “Literatuur en 

Maatschappij”, Universiteit Gent, Gent, September-December 2011. Hierbij merk ik op dat het in geen geval een 

exhaustief overzicht van de 20ste en 21ste eeuw betreft, maar eerder een theoretische omkadering van waaruit 

bepaalde tendensen in Houellebecqs romans gemakkelijker te verklaren zullen zijn. 
6
 Houellebecq, Poésies, p.52 

7 Christian Authier, À propos de l’intervention du 4 décembre de Maurice G. Dantec, 2001-2011, 

<http://www.houellebecq.info/temoignages.php#3>, (23/01/2012) 
8 Aristoteles, The Politics (vert. E. Baker), Oxford, Clarendon Press, 1946 (Oorspr. Ed. 4e eeuw v.Chr.), p.23-24 
9 Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, New York, Oxford University Press, 1954, p.62 

http://www.houellebecq.info/temoignages.php#3
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wordt. Daarenboven wordt deze koopwaar voortdurend geësthetiseerd. Volgens Walter 

Benjamin zorgt het esthetisch glanslaagje dat aan een object wordt toegewezen er bovendien 

voor dat het verheven wordt tot een fetisjobject: “the object qua commodity (…) possesses 

auratic worth”
10

. Dit houdt in dat het object naast zijn financiële waarde tevens een waarde 

toegekend krijgt door de hype die de maatschappij en de reclame errond creëren, waardoor het 

voorwerp een zeker aanzien of in ieder geval een must-have status geniet. Onze maatschappij 

is veranderd in een consumptiemaatschappij waar het hebben de rol van het zijn vervangen 

heeft, en identiteit bijgevolg door bezit wordt gedefinieerd. Ook wordt het sociale leven steeds 

vaker gedomineerd door de wetten van de reclame, als we Adrian S. Franklin mogen geloven: 

Consumerism has changed the way we organize our individualism in specific ways: we no 

longer even think or dream of satisfaction; of permanent states of satiation. Rather we are 
motivated by both permanent states of desire (which correspond to a fixation on what might 

be next; how better to be pleasured, how one’s subjectivity may shift in a permanent state of 

exploration and becoming) and wish (which recognizes that along the pathways of life there 

may/will be all manner of things which hail us, distract us or lure us away from the current 
path we are on). According to Bauman consumerism organizes our individual stance to things 

in general; everything, including relationships, is aestheticized and evaluated in terms of its 

capability to offer beauty, desire and pleasureability. Everything and consequently everybody 
becomes disposable (or exchangeable), and the experience of being disposed of (or 

exchanged), the fear of immanent disposal (or replacement) and the background steady state of 

disposability all serve to undermine, erode and ultimately destroy human bonds
11

. 

Wie niet consumeert, hoort er niet bij. Dat is althans het beeld dat we dagelijks 

voorgeschoteld krijgen door diverse media volgens Lieven De Cauter: 

De alomtegenwoordige publiciteit (…), deze onvermijdelijke hersenspoeling die al onze media 

constant uitbraken, is de matrix geworden van ons consumentenbewustzijn. Of met Debord: 

het onmiddellijke leven is nu werkelijk en heel letterlijk opgegaan in zijn representatie via het 

spektakel
12

. 

En die media lijken steeds alomtegenwoordiger te zijn. De evolutie naar ons liberale 

kapitalisme werd immers mede mogelijk gemaakt door de drijvende kracht van de 

technologie. De industriële revoluties hebben geleid tot een grotere kennis, die op zijn beurt 

nieuwe kennis gegenereerd heeft. We zijn terechtgekomen in een informatietijdperk, “the era 

of communication” zoals Baudrillard het noemt
13

, waar de steeds snellere informatiestromen 

en technologieën als het internet ervoor zorgen dat de wereld een global village is geworden. 

                                                
10

 Zie Mark Featherstone, “Ruin Value”, Journal for Cultural Research, 9 (3), 2005, p.314 
11 Adrian S. Franklin, “On Loneliness”, Geografiska Annaler. Series B. Human Geography, 91 (4), 2009, p.345 
12 Lieven De Cauter, De capsulaire beschaving. Over de stad in het tijdperk van de angst, Rotterdam, Nai 

Uitgevers, 2004, p. 41-42 
13 Zie Brian McHale, Constructing Postmodernism, London, Routledge, 1992, p.127 
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Naast de oneindigheid aan mogelijkheden, zijn er echter ook erg negatieve consequenties aan 

deze globaliseringstendens verbonden. 

Eerst en vooral heeft het informatiekapitalisme een erg grote sociale ongelijkheid teweeg 

gebracht
14

. Zo kunnen de derdewereldlanden niet mee met de vooruitgangen op technologisch 

gebied, waardoor ze geïsoleerd geraken van onze technologisch overontwikkelde westerse 

samenleving. Maar ook mensen die in de westerse landen leven hebben het niet allemaal even 

gemakkelijk. Door de rationalisering van de arbeid, het systeem van de loonarbeid en door de 

consumptiecultuur zijn er vele mensen die niet over voldoende kapitaal beschikken om in hun 

elementaire levensbehoeften te kunnen voorzien volgens Zygmunt Bauman
15

. Of, om het in 

de woorden van Manuel Castells te zeggen: “de herstructurering van het kapitaal in de 

netwerkmaatschappij, corresponderend met de verschuiving van industrieelkapitalisme naar 

‘informatiekapitalisme’ [heeft] een gigantische sociale uitsluiting (…) opgeleverd, een 

polarisatie van de samenleving en de wereldeconomie
16

”: 

Ooit zal een historicus in de verre toekomst ons tijdperk behandelen als een van de obsceenste 
uit de wereldgeschiedenis: de capsulaire beschaving. Waarom? Omdat de stand van de 

technologie en de productie schrijnender dan ooit afsteekt tegen de systematische, 

nietsontziende uitsluiting van het grootste, steeds grotere deel van de mensheid
17

. 

Een tweede negatieve ontwikkeling die uit de technologische vooruitgang voortvloeide, is het 

hyperindividualisme en de toename van de eenzaamheid, veroorzaakt door het verzwakken 

van de persoonlijke relaties enerzijds en de tendens tot capsularisering ten gevolge van de 

blootstelling aan een enorme hoeveelheid prikkels anderzijds. In een eerste instantie zijn de 

relaties die tussen de 21
ste

 eeuwse mensen ontstaan volgens Franklin over het algemeen 

minder diepgaand geworden, daar ze vaak gebaseerd zijn op gesprekken via de telefoon, via 

het internet en daar deze “electronically mediated contacts (…) could, and would be, broken 

at any moment”
18

. Of zoals Franklin het zelf verwoordt: 

In a more mobile, more networked, connected and extra-territorial world (…) the social bonds 
that can now be created (and even proliferate) are looser, weaker – and emotionally less 

satisfying, leaving loneliness as an endemic state affecting everyone, rather than a socially 

isolated minority.
19

 

                                                
14 Zygmunt Bauman, Postmodernity and its Discontents, Cambridge, Polity Press, 1997, p.23 
15

 Ibid., p.14 
16 Geciteerd in De Cauter, De capsulaire beschaving, p.84 
17 De Cauter, De capsulaire beschaving, p.50 
18 Franklin, “On Loneliness”, p.347 
19 Ibid., p.344 
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Een tweede oorzaak van het hyperindividualisme en de toename van de eenzaamheid is de 

tendens tot capsularisering. De moderne ervaring – met zijn toename van informatiestromen 

en snelheidverhogende transport- en communicatiemiddelen eigen aan de constante groei van 

de technologie – brengt immers een hyperstimulatie van het zenuwleven van de moderne 

mens met zich mee
20

 volgens De Cauter. Door de veelheid aan prikkels hebben steeds meer 

mensen last van nervositeit en stress, met capsularisering als logisch gevolg. Met als doel zich 

te beschermen tegen deze overdaad aan stimuli gaat de moderne mens zich immers zowel 

mentaal als fysiek afschermen van de buitenwereld volgens Freud, Simmel, Benjamin en 

McLuhan
21

. Op het mentale vlak heeft dit als gevolg dat de consument zich van de publieke 

sfeer afschermt door een blasé-attitude gebaseerd op reserve te ontwikkelen, die uiteindelijk 

kan uitmonden in staalhard cynisme
22

 stelt Georg Simmel in “The Metropolis and Mental 

Life”.  

Ook op het fysieke vlak worden er maatregelen getroffen om zich zo goed als het kan af te 

schermen van deze ‘boze buitenwereld’. Immers, niet alleen de overvloed aan stimuli, maar 

ook de confrontatie met de ander boezemt de mensen angst in: 

[A]ngst leidt tot capsularisering en capsularisering leidt tot angst. (…) Het wordt een 

vicieuze cirkel als dit aan de andere zijde wordt aangevuld: uitsluiting leidt tot misdaad en 

misdaad leidt tot uitsluiting. (…) Het zou de wereld weleens kunnen veranderen in een 
archipel van geïsoleerde entiteiten, vestingen, ‘gated communities’, afgesloten complexen 

(hotels en winkelcentra), enclaves, enveloppen, cocons, kortom capsules in een zee van 

chaos
23

. 

Die veilige eilandjes, capsules, creëren bovendien een geheel eigen leefwereld, die vooral 

bestaat uit spektakel en simulaties, “erop gericht de ontberingen van de vijandige omgeving 

uit te sluiten”
24

. Met andere woorden, de capsule is wat Baudrillard een hyperrealiteit zou 

noemen
25

, en  

de groei van de buitenkant [vergroot] alleen maar de logica van spektakel en simulatie. (…) 
Hoe grimmiger en lelijker de werkelijkheid buiten wordt, hoe meer de hyperrealiteit de 

binnenkant van de capsulaire beschaving zal domineren. Of nog korter: hoe meer infra-

realiteit, hoe meer hyperrealiteit
26

. 

                                                
20 De Cauter, De capsulaire beschaving, p.82-83 
21 Zie De Cauter, De capsulaire beschaving, p.83 
22 Georg Simmel, “The Metropolis and Mental Life” (1903), The Blackwell City Reader (eds. Gary Bridge and 

Sophie Watson), Oxford and Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2002, p.14-15 
23 De Cauter, De capsulaire beschaving, p.85 
24 Ibid., p.88 
25 Zie De Cauter, De capsulaire beschaving, p.88 
26 Ibid., p.88 
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We brengen steeds vaker onze tijd door in capsules. Het winkelcentrum, het stadspark, onze 

transportmiddelen en vooral onze woonplaatsen zijn immers veranderd in capsulaire 

eenheden. Deze capsulariseringstendens is grotendeels afhankelijk van allerlei netwerken, al 

mogen we zeker ook niet vergeten dat dit in de andere richting eveneens geldt: netwerken 

zonder capsules zijn evenmin mogelijk. Zo functioneert de hedendaagse woning enkel 

wanneer ze is aangesloten op het wegennet, het water-, elektriciteit- en gasnetwerk, het 

internet en het telefoonnetwerk. Zonder deze netwerken is een huis haast ondenkbaar
27

. Maar 

omgekeerd zouden netwerken ook niet kunnen bestaan zonder capsules, en “hoe meer de 

netwerken zich gaan uitbreiden, hoe meer capsules (…) [dus] de graad van capsulering is 

recht evenredig aan de groei van de netwerken”
28

 volgens De Cauter. Zo is het spoorwegennet 

bijvoorbeeld volledig afhankelijk van treinen, het wegennet van auto’s, het luchtverkeer van 

vliegtuigen en het internet van computers
29

. Eerder vermeldde ik al het verzwakken van de 

menselijke banden als gevolg van de nieuwe technologieën, maar ook de capsularisering heeft 

het huidige hyperindividualisme als negatief gevolg gehad: 

[D]e logica van het hyperindividualisme (…) wordt versterkt door ons technologisch 

gereedschap en door onze alledaagse ruimtelijke ordening [suburbanisatie, I.D.]. ‘Suburbia 

behoort tot een heel scala van twintigste-eeuwse ruimtes die hun eigen gelokaliseerd-zijn 
zoveel mogelijk trachten te maskeren. (…) Deze cellulaire of capsulaire werkelijkheid van in 

zichzelf gekeerde ruimtes wordt bijeengehouden door een al even of althans zo sterk mogelijk 

ontruimtelijkt netwerk van verbindingen. (…) Cocooning (een activiteit voor capsulaire 
instituties als het kerngezin) is het mooie woord dat de glossy magazines gebruiken voor het 

harde feit van de capsularisering van het wonen.
30

. 

De samenleving is niet langer gebaseerd op sociabiliteit en solidariteit, en het individualisme 

is inmiddels verheven tot de officiële ideologie van het neoliberalisme
31

. Dit resulteert steeds 

vaker in een gevoel van eenzaamheid, en hoewel Franklin zegt dat mensen die alleen wonen 

niet noodzakelijk eenzaam zijn en dat omgekeerd mensen met een uitgebreid sociaal netwerk 

ook eenzaam kunnen zijn, merkt hij toch een duidelijk verband tussen de 

capsulariseringstendens en het wijdverspreide gevoel van eenzaamheid op: 

Contemporary Western societies are characterized by ‘until further notice’ relationships (and 
precarious or very loose social bonds), historically high levels of mobility of both capital and 

labour and growing numbers of single person households. As artefacts of freedom and choice 

                                                
27

 De Cauter, De capsulaire beschaving, p.91 
28 Ibid., p.90 
29 Ibid., p.90 
30 Ibid., p.86 
31 Ibid., p.85 
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these social arrangements do not inevitably give cause for concern but they may come at a 

price and that might involve more frequent and more sustained experiences of loneliness
32

. 

Eenzaamheid op zijn beurt leidt dan weer vaak tot gevoelens van depressie, en het is dan ook 

niet verwonderlijk dat wanneer de illusies – gecreëerd door verscheidene media – 

openspatten, sommigen overgaan tot wat voor hen de enige oplossing lijkt, namelijk 

zelfmoord. Of, om Bauman te parafraseren: voor wat hoort wat, en zo moet ook de 

laatmoderne mens in ruil voor een deel van zijn geluk aan een groot deel van zijn 

mogelijkheden tot veiligheid inboeten
33

. 

Tot slot nog een woord over de impact van de capsularisering op de machtsuitoefening in de 

westerse landen. Volgens De Cauter wordt de 20
ste

 eeuw gekenmerkt door een systeem 

gebaseerd op politieke inmenging – door Michel Foucault biopolitiek genoemd
34

. Het huidige 

systeem van capsularisering zal bovendien ook aan de basis liggen voor de overgang van een 

disciplinaire beschaving gericht op zelfbeheersing naar een controlemaatschappij – althans 

volgens Deleuzes commentaar op Foucault, beschreven in De capsulaire beschaving: 

Geen netwerk zonder controle. (…) We zouden wel eens getuige kunnen zijn van de overgang 
van een disciplinaire beschaving naar een controlemaatschappij. (…) Discipline werkt via 

interiorisering van controle. (…) In een controlemaatschappij wordt controle naar buiten 

verplaatst, naar ontwikkelde mechanismen als coderingen, wachtwoorden, camera’s, systemen 
voor het bankwezen, stedelijk design, architectonische knowhow en hightech 

beveiligingssystemen. Dit is opnieuw een aspect van capsulaire logica. (…) [D]e capsule is 

per definitie een controle-instrument. In essentie is de capsule een gecontroleerde atmosfeer. 
Daarom vormt de capsule de ideale ruimtelijke configuratie voor een controlemaatschappij. 

Hoe meer de controle uitwendig wordt, hoe meer onze omgeving ingekapseld zal raken
35

. 

 

Op een licht ‘Houellebecqiaanse’ manier kunnen we dus stellen dat het liberale kapitalisme 

ons niet alleen voordelen, maar ook heel wat nadelen gebracht heeft. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat er al veel kritiek is gekomen op de huidige stand van zaken, alsook uit de 

hoek van de hedendaagse kunst. In wat volgt zal ik me focussen op de manier waarop 

Houellebecq dit uit in zijn romans, en in welke mate dit het wereldbeeld beïnvloedt dat 

geschetst wordt in zijn oeuvre. 

  

                                                
32 Franklin, “On Loneliness”, p.343 
33 Bauman, Postmodernity and its discontents, p.3 
34 De Cauter, De capsulaire beschaving, p.89 
35 Ibid., De capsulaire beschaving, p.91 
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2. Wereldbeeld en cultuurkritiek in de romans van Michel Houellebecq 

Nous avons traversé fatigues et désirs 

Sans y retrouver le goût des rêves de l’enfance 
Il n’y a plus grand-chose au fond de nos sourires, 

Nous sommes prisonniers de notre transparance
36

. 

(Houellebecq, Le sens du combat) 

 

Zoals reeds gezegd komen de nadelen van de laatmoderne cultuur stuk voor stuk aan bod in 

het oeuvre van Houellebecq. Dit negatief wereldbeeld komt niet enkel expliciet tot stand in de 

vorm van de uitspraken die de verschillende personages van zijn romans doen – wat reeds 

onderzocht werd door critici als Katherine Gantz, Jerry A. Varsava, Bülent Diken en Adrian 

S. Franklin – maar ook subtieler in het gebruik van bepaalde ruimtes, zoals ik in het tweede 

deel van dit werk zal onderzoeken. Of, zoals Keunen het zegt, kunnen sociale fenomenen 

zowel benadrukt worden “through the reader’s immersion in the spatial world, but also – and 

secondly – by mention of social themes or issues typical for the modern context”
37

. In dit 

hoofdstuk ga ik dieper in op het wereldbeeld dat Houellebecq oproept via zijn 

hoofdpersonages. De hoofdpersonages in Houellebecqs romans worden door Katherine Gantz 

in “Strolling with Houellebecq: The Textual Terrain of Postmodern Flanerie” immers 

omschreven als “neo-flâneurs” die ons meenemen op hun weg door de laatmoderne stad. In 

tegenstelling tot de klassieke flaneurs bestuderen ze vooral de mensen van hun eigen klasse 

(wat beantwoordt aan de nood van de laatmoderne lezer die zichzelf afgebeeld, ontleed en 

uitgelegd wil zien) en leggen ze zo de decadentie van hun tijd en dus tegelijk van onze 

huidige samenleving bloot. Doordat ze de manier van beschrijven van de fin-de-siècle 

flaneurs overnemen, maar daar de angst en het cynisme eigen aan de laatmoderne 

samenleving aan toevoegen, krijgen we volgens Gantz een nostalgisch, decadent en tegelijk 

obsceen beeld van de maatschappij voorgeschoteld
38

. 

Vooraleer we echter de inhoud van hun observaties kunnen behandelen, moeten we ons eerst 

een essentiële vraag stellen: komen de meningen die de hoofdpersonages uiten wel overeen 

met de mening van de auteur? Of nog: komt het wereldbeeld dat Houellebecq schetst in zijn 

romans wel overeen met de manier waarop hij in werkelijkheid de wereld percipieert? Hoewel 

                                                
36

 Houellebecq, Poésies, p.9 
37 Bart Keunen,“Urban Crime Fiction and the Diagnostics of Modernity. Emotional and Moral Space in ‘a world 

of lies and survival’”, Leipzig, Transcript, 2012 (ter perse) 
38 Katherine Gantz, “Strolling with Houellebecq: The Textual Terrain of Postmodern Flanerie”, Journal of 

Modern Literature, 28 (3), 2005, p.150-159 
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Houellebecq zelf tegen een gelijkstelling van zichzelf met zijn personages pleit, hebben vele 

critici – waaronder Mark Lilla – enorme gelijkenissen gevonden tussen de uitspraken in zijn 

romans en deze geuit in interviews of in zijn poëzie
39

. En hoewel fictie niet altijd gezien mag 

worden als een bron van maatschappijkritiek, kunnen we er volgens Bülent Diken niet 

omheen dat belangrijke sociale tendensen vaak een inspiratiebron kunnen zijn voor 

fictieverhalen
40

. Een tweede argument is het grote aantal overeenkomsten tussen zijn 

privéleven en het leven van zijn personages, waardoor het soms niet gemakkelijk is “to 

distinguish where Houellebecqs fiction leaves off and his personal commentary begins [but] 

numerous colorful interviews between 1998-2001 suggest that this is precisely how the author 

prefers it”
41

. Jerry A. Varsava bijvoorbeeld heeft een korte analyse gemaakt van de roman 

Elementaire deeltjes om deze overeenkomsten aan te tonen:  

It should be noted that there are strong autobiographical overtones to The Elementary 
Particles. Born in 1958, like Michel, Houellebecq was himself abandoned by his parents, and 

raised by his paternal grandmother. Like Bruno, he attended boarding school though, unlike 

the latter, he was not abused by his peers. After the collapse of his marriage in the mid-1980s, 
he spent time in a psychiatric clinic, as does Bruno. Further, like Bruno, he frequented a sex 

vacation village for a number of years. And, like Michel, he moved to Ireland where he 

continues to reside. No biography of Houellebecq has been written to date and the "Michel 
Houellebecq" website is the best source of information, however sketchy, about his life. See 

also Mackenzie (2002) in which she notes that Houellebecq has not treated his own son, now 

in his mid-twenties, much better than his parents did him, a point that Houellebecq ruefully 

acknowledges in conversation with her. Houellebecq last saw his mother at the age of twelve 
when she, like Janine in the novel, left to take up a hippie lifestyle. He admits to not seeing his 

son "very often." Finally, while it has been reported in the press that he frequently talks of 

suicide, we can hope that he does not follow the example of his character Michel
42

. 

Tait op zijn beurt beaamt dit door te stellen dat fictie soms als een vorm van wraak op de 

wereld kan gezien worden, en dat Houellebecq daar een extreem voorbeeld van is. Immers, 

wanneer je zijn biografie met zijn romans vergelijkt, dan merk je dat de romans bol staan van 

aanvallen tegen banen, plaatsen en mensen die hem op één of andere manier erg tegen het 

hoofd gestoten hebben in zijn privéleven
43

. Ook vermeldt hij zijn woonplaatsen Almería in 

Spanje, Le Raincy in Frankrijk,… en zijn eigen favoriete lectuur van Pif le chien
44

 in een 

groot deel van zijn boeken. Als derde argument tenslotte haal ik het belang van Houellebecqs 

boek De Koude Revolutie aan. Dit is een compilatie van “een dichtbundel, een essay over de 

fantasy-auteur H.P. Lovecraft en een poëtisch manifest met de titel Leven, lijden, schrijven 

                                                
39 Jerry A. Varsava, “Utopian Yearnings, Dystopian Thoughts: Houellebecq’s The Elementary Particles and the 

Problem of Scientific Communitarianism”, College Literature, 32 (4), 2005, p.165 
40

 Bülent Diken, “Houellebecq, or, the Carnival of Spite”, Journal for Cultural Research, 11 (1), 2007, p.58 
41 Gantz, “Strolling with Houellebecq”, p.149 
42 Varsava, “Utopian Yearnings, Dystopian Thoughts”, p.164 
43 Zie Diken, “Houellebecq, or, the Carnival of Spite”, p.65 
44 <http://www.houellebecq.info/bio.php>, (23/01/2012)  

http://www.houellebecq.info/bio.php
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(…) omlijst door een groot aantal kortere, deels nog niet eerder gebundelde teksten (…) [en] 

het lange essay ‘Nader tot de ontreddering’”
45

. Aangezien dit vooral non-fictie teksten zijn, 

kunnen we ervan uitgaan dat de uitspraken die we hierin te lezen krijgen de mening van 

Houellebecq zelf weerspiegelen, eens te meer omdat Martin de Haan, Houellebecqs vaste 

vertaler, in zijn voorwoord van De koude revolutie zelf zegt: 

Houellebecqs essays vormen onmiskenbaar de kweekvijver voor zijn literaire en 

wereldbeschouwelijke ideeën, en als zodanig zijn ze onmisbaar voor wie de man niet louter als 
een provocateur of een profeet, maar bijvoorbeeld ook als een schrijver wil zien – dat wil 

zeggen als iemand die de literaire kunst met haar hele instrumentarium als uitdrukkingsvorm 

heeft gekozen omdat ze door haar principiële openheid iets kan wat andere 

uitdrukkingsvormen (de filosofie, de wetenschap) niet kunnen
46

. 

Dit wordt nog eens beaamd door Houellebecq wanneer hij in “De kunst als afschillen” 

letterlijk zegt: “[D]e hedendaagse kunst maakt me depressief, maar ik besef dat er geen beter 

commentaar op de huidige stand van zaken bestaat”
47

. Bovendien zegt hij in zijn poëtisch 

manifest “Leven, lijden, schrijven – methode” dat het leven pijnlijk en teleurstellend is
48

, dat 

de samenleving waarin we leven als doel heeft ons te vernietigen
49

 en dat de wereld bestaat 

uit lijden “omdat ze in essentie vrij is”
50

. Omdat deze commentaren niet bepaald milder zijn 

tegenover de maatschappij dan die in zijn romans, kunnen we besluiten dat de uitspraken van 

zijn personages naar alle waarschijnlijkheid vaak parallellen met zijn persoonlijke mening 

vertonen. In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik aantonen dat hij ook over de punten van 

kritiek aangehaald in het eerste hoofdstuk, zijn kritische bijdrage levert in zijn essays en 

manifesten. Wanneer hij het in “Leven, lijden, schrijven – methode” tenslotte heeft over de 

activiteit van het schrijven, zegt hij dingen als: “Elke samenleving heeft haar zwakke punten, 

haar wonden. Leg uw vinger op de wond en druk goed hard
51

” en  

Spit onderwerpen uit waarover niemand wil horen. De achterkant van de façade. Hamer op 

ziekte, lelijkheid, verval. Spreek over de dood, over de vergetelheid. Over afgunst, 
onverschilligheid, frustratie, liefdeloosheid. Wees abject, dan bent u waarachtig

52
 

en vooral dat een dichter een diep ressentiment jegens dit leven moet creëren
53

. Dit kan erop 

wijzen dat hij wel beseft dat het leven niet enkel negatieve dingen inhoudt, wat tevens een 

                                                
45 Achterflap De koude revolutie: Michel Houellebecq, De koude revolutie. Confrontaties en bespiegelingen 
(vert. M. de Haan), Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 2004 
46 Houellebecq, De koude revolutie, p.10 
47 Ibid., p.154 
48 Ibid., p.19 
49

 Ibid., p.127 
50 Ibid., p.113 
51 Ibid., p.127 
52 Ibid., p.128 
53 Houellebecq, De koude revolutie, p.115 
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verklaring kan zijn voor het feit dat hij niet volledig gelijkgesteld wil worden aan zijn 

personages. Immers, misschien beseft hij net als Varsava wel dat hij slechts één kant van het 

verhaal vertelt: 

The Elementary Particles says very much more about insecure, sexually obsessed European 
men in early middle age than it does about European society at large. (…) The social history 

that Michel Houellebecq writes in The Elementary Particles, and that is generally supported 

by his two other novels, is demonstrably a very incomplete rendering of the contemporary 
epoch

54
. 

 

Hoe dan ook zal het wereldbeeld dat hij schetst overwegend negatief zijn, en om aan te tonen 

dat Houellebecq net als andere maatschappijcritici de negatieve gevolgen van onze liberale 

samenleving uitspit en aanvecht, zal ik de structuur van het eerste hoofdstuk volgen. Hierbij 

zal ik de verschillende punten van kritiek telkens illustreren met citaten uit zijn romans, 

ondersteund door eerdere theoretische studies over Houellebecq en uitspraken uit De koude 

revolutie die zijn mening hieromtrent nog duidelijker staven. 

 

  

                                                
54 Varsava, “Utopian Yearnings, Dystopian Thoughts”, p.162-163 
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2.1 Het liberale kapitalisme 

In wat volgt heb ik de consequenties van het liberale kapitalisme opgedeeld in verschillende 

hoofdstukken, maar eerst iets meer over de globale impact van het liberale kapitalisme. Zoals 

ook Varsava zegt, vormt Elementaire deeltjes een sterk staaltje kritiek op het liberalisme en 

de liberale democratie, en meer bepaald op hun economische vorm (het kapitalisme) en hun 

culturele vorm (de consumptiemaatschappij)
55

. Of, om dit met de woorden van Diken uit te 

breiden naar het hele oeuvre van Houellebecq: 

Houellebecq’s is a (…) world “without expectation” (Houellebecq 1998, p. 71). Further, it is a 

liquid, informational society, in which everything is in formation, one “never finishes 
anything”, never bonds. (…) And finally, Houellebecq’s is a society of fear, of scare 

mongering, in which one is continuously reminded of the need to be protected. “Even when 

there is nothing left to expect from life, there is still something to fear” (Houellebecq 1998, p. 
71). (…) Having definitively moved beyond religious values, we live in the objective reality of 

a perverse society, in which excess sells and anarchy is institutionalized
56

. 

 

Zelfs wanneer er dus niets meer te verwachten valt van het leven, blijft er altijd iets te vrezen, 

en hier lijkt de mentaliteit van het hoofdpersonage in het kortverhaal “Lanzarote” het perfecte 

voorbeeld van. Wanneer hij op een avond samen met twee Duitse vriendinnen in bed kruipt, is 

dit deze keer niet voor seks, maar omdat ze “de aanwezigheid van iets duisters voelden, van 

een ondergrondse en boosaardige kracht”
57

, immers: “Geen enkele sociale positie of 

persoonlijke band bood nog zekerheid. We leefden in een tijd waarin alles mogelijk was en 

alles kapot kon
58

”. Zo zegt het hoofdpersonage in Platform ook dat het kapitalisme een 

permanente strijd zonder einde is
59

 en dat de voornaamste stimulans voor het werken het 

financieel gewin is
60

. Hij maakt het bovendien erg duidelijk dat hij zich daar helemaal niet 

mee kan verzoenen: 

Tot het einde toe zal ik een kind van Europa, van de zorg en de schaamte blijven; ik heb geen 

enkele hoopvolle boodschap te geven. Voor het Westen voel ik geen haat, hooguit een diepe 
minachting. Ik weet alleen dat wij allemaal stuk voor stuk naar egoïsme, masochisme en dood 

stinken. We hebben een systeem gecreëerd waarin je domweg niet meer kunt leven, en we 

blijven het ook nog eens onvermoeibaar exporteren
61

. 
 

Ook in Elementaire deeltjes vinden we deze tendens terug. Michel Djerzinski is erg 

ontgoocheld door deze wereld en enkel wiskundige vergelijkingen kunnen hem gemoedsrust 

                                                
55 Varsava, “Utopian Yearnings, Dystopian Thoughts”, p.145 
56 Diken, “Houellebecq, or, the Carnival of Spite”, p.60 (mijn cursivering, I.D.) 
57 Michel Houellebecq, Lanzarote. Midden in de wereld (vert. K. Coumans), Amsterdam, Uitgeverij De 

Arbeiderspers, 2001 (Oorspr. Ed. 2000), p.76 
58

 Ibid., p.76 
59 Michel Houellebecq, Midden in de wereld: Platform (vert. M. de Haan), Amsterdam, Uitgeverij De 

Arbeiderspers, 2002 (Oorspr. Ed. 2001), p.241 
60 Ibid., p.241 
61 Ibid., p.304 
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brengen
62

, waardoor het dan ook niet verwondert dat hij verdwijnt en vermoedelijk zelfmoord 

pleegt eens zijn wetenschappelijk levenswerk af is
63

. Deze minachting voor onze huidige 

levenskwaliteit en voor onze westerse beschaving wordt tevens ondersteund door de citaten 

die Houellebecq aan het begin van Platform en De kaart en het gebied vermeldt, bijvoorbeeld 

“De wereld heeft genoeg van mij,/En ik al evenzeer van haar
64

” en enkele uitspraken in De 

koude revolutie. Zo zegt hij onder andere in “Nader tot de ontreddering” dat het liberalisme 

op korte termijn vooral pijn en moeite voorspelde en dat ze er prat op gingen dat dit enkele 

generaties later zeker zou lonen, maar dat dergelijke redeneringen in het verleden er telkens 

alleen maar in slaagden om schade aan te richten
65

. In zijn essay over Lovecraft – “H.P. 

Lovecraft – Tegen de wereld, tegen het leven” – zegt hij dan weer dat de samenleving door 

zijn mechanisering en modernisering zich “alsmaar verder [heeft] ontwikkeld in een richting 

die zijn afkeer alleen nog maar zou hebben vergroot”
66

. Kortom, het beeld dat geschetst wordt 

van onze liberale maatschappij houdt niet veel goeds in, en we zullen zien dat dit er niet op 

zal verbeteren in de beschrijving van haar karakteristieke eigenschappen, waarvan de 

capsularisering als de belangrijkste geldt. 

 

  

                                                
62 Michel Houellebecq, Elementaire deeltjes (vert. M. de Haan), Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 1999 

(Oorspr. Ed. 1998), p.73 
63

 Ibid., p.326 
64 Michel Houellebecq, De kaart en het gebied (vert. M. de Haan), Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 

2011 (Oorspr. Ed. 2010), p.5 
65 Houellebecq, De koude revolutie, p.211 
66 Ibid., p.103 



19 

 

2.2 Commodificatie 

Door de opkomst van het liberale kapitalisme in de 20
ste

 eeuw zal alles tot koopwaar herleid 

worden, wat uitgebreid bekritiseerd wordt in Houellebecqs oeuvre. Dat hij hier niet mee 

akkoord gaat konden we al lezen in “Nader tot de ontreddering”, waar hij zegt dat het 

jaarinkomen en het aantal arbeidsuren de economische hiërarchie bepalen, terwijl de leeftijd, 

de lengte, het gewicht, de maten van de heupen, de taille, de borst voor de vrouwen, en de 

maat van het opgerichte geslachtsdeel voor de mannen de erotische hiërarchie bepalen
67

. Dat 

de waarde van het menselijk wezen tegenwoordig wordt gemeten aan de hand van zijn 

economisch rendement en zijn erotische potentie verfoeit hij net zoals Lovecraft,
68

 en hij 

beschrijft deze tendens nauwkeurig wanneer hij – opnieuw in “Nader tot de ontreddering” – 

zegt dat we 

niet alleen in een markteconomie, maar meer algemeen ook in een marktmaatschappij leven, 

dat wil zeggen in een beschavingsruimte waar alle menselijke relaties, en alle relaties van de 
mens tot de wereld, worden geordend aan de hand van een eenvoudig kwantitatief 

rekensommetje met drie variabelen: aantrekkingskracht, nieuwheid en prijs-

kwaliteitverhouding. [D]ie logica [bevat] (…) zowel erotische, amoureuze en beroepsmatige 
relaties als koopgedrag

69
. 

 

In zijn romans focust Houellebecq echter vooral op één aspect hiervan: de commodificatie 

van seks. Zo vormt de thematiek van de economische en de seksuele competitie de leidraad 

van De wereld als markt en strijd en omschrijft Houellebecq in Elementaire deeltjes 

nauwkeurig hoe de libidineuze massaconsumptie Europa veroverd heeft vanuit Amerika
70

 en 

gedurende het jaar 1970 een hoge vlucht nam
71

: 

In de liberale maatschappij waarin Bruno en Christiane leefden, was het seksuele model dat de 

officiële cultuur (reclame, tijdschriften, sociale instellingen en gezondheidsorganisaties) 
voorstelde dat van het avontuur: binnen een dergelijk systeem vormen verlangen en genot de 

uitkomst van een verleidingsproces waarin nieuwe uitdagingen, passie en individuele 

creativiteit centraal staan (eigenschappen die overigens ook worden vereist van werknemers in 

het kader van hun beroepsleven)
72

. 
 

Samen met het op de markt brengen van de seksualiteit kwamen ook vragen omtrent 

seksualiteit naar boven, wat geleid heeft tot het ontstaan van vrouwenbladen, zoals 

Houellebecq eveneens in Elementaire deeltjes beschrijft: 

In dezelfde tijd verspreidde de libidineuze massaconsumptie van Noord-Amerikaanse 
oorsprong (…) zich over West-Europa. (…) Het ideologische conflict, dat gedurende de jaren 

zestig nog verborgen bleef, kwam begin jaren zeventig tot uitbarsting in de meisjesbladen 

                                                
67 Houellebecq, De koude revolutie, p.207 
68

 Ibid., p.104 
69 Ibid., p.204 
70 Houellebecq, Elementaire deeltjes, p.28 
71 Ibid., p.54 
72 Ibid., p.262-263 
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Mademoiselle Âge tendre en 20 Ans, waar het uitkristalliseerde rond de destijds centrale vraag: 

‘Tot waar mag je gaan vóór het huwelijk?’
73

 

 

In De wereld als markt en strijd zegt een vriend van het hoofdpersonage dat “de 

belangstelling die onze maatschappij veinst te voelen voor erotiek (in reclame, tijdschriften en 

de media in het algemeen) volkomen kunstmatig [is]”
74

. Dit wijst erop dat 

consumptieproducten steeds vaker een esthetisch glanslaagje toegewezen krijgen, een 

fenomeen dat ik ook in het eerste hoofdstuk aangekaart heb. Om de consumptie in stand te 

houden, worden producten immers opgehemeld en aangeprezen door reclames die er alles aan 

zullen doen om onze begeerte continu aan te wakkeren, zoals ook Michel Djerzinski 

verslagen meedeelt: 

De erotisch-publicitaire maatschappij waarin wij leven, daarentegen, beijvert zich juist om de 

begeerte te organiseren, tot buitensporige proporties aan te wakkeren en de bevrediging 

ondertussen binnen de privé-sfeer te houden. Om de maatschappij te laten functioneren en de 
concurrentie te laten doorgaan, moet de begeerte blijven groeien, zich uitbreiden en het leven 

van de mensen verwoesten
75

. 

 

Maar juist het feit dat ze – om die begeerte in stand te houden – denken te moeten 

vernieuwen, transformeert het leven van de consument in een “uitputtende, wanhopige 

zoektocht, een eindeloos ronddolen tussen telkens veranderende schappen”
76

 volgens het 

personage Houellebecq in De kaart en het gebied. Dat Houellebecq als auteur hiermee 

akkoord gaat, kunnen we aantonen met het feit dat hij in “Nader tot de ontreddering” zegt dat 

de reclame een voortdurend vernieuwingsproces is, en dat je moet begerenswaardig zijn als je 

wilt blijven bestaan
77

. Bovendien heeft de supermarktlogica tot een verstrooiing van 

verlangens geleid, waardoor die bijgevolg iets vluchtigs gekregen hebben. Die verlangens zijn 

dan wel geen drogbeelden, toch zijn ze het resultaat van externe publicitaire krachten en 

leiden ze tot een gebrek aan persoonlijkheid bij de consument
78

. De reclame mist bijgevolg 

haar doel volgens Houellebecq, want 

de depressiviteit neemt toe, de ontreddering wordt steeds drukkender [en] desondanks blijft de 

reclame voortbouwen aan de infrastructuur voor de ontvangst van haar boodschappen. Ze blijft 

vervoermiddelen vervolmaken voor mensen die geen plek hebben om naartoe te gaan, omdat 
ze geen plek hebben waar ze thuis zijn; ze blijft communicatiemiddelen ontwikkelen voor 

mensen die niets meer te zeggen hebben en mogelijkheden tot interactie bevorderen tussen 

mensen die geen zin meer hebben om met wie dan ook in contact te treden
79

. 

                                                
73 Houellebecq, Elementaire deeltjes, p.60-61 
74 Michel Houellebecq, De wereld als markt en strijd (vert. M. de Haan), Amsterdam, Uitgeverij De 

Arbeiderspers, 2000 (Oorspr. Ed. 1994), p.35 
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 Houellebecq, Elementaire deeltjes, p.172 
76 Houellebecq, De kaart en het gebied, p.135 
77 Houellebecq, De koude revolutie, p.217 
78 Ibid., p.212-213 
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Een andere trend die de esthetisering van de consumptieproducten in stand houdt, is de 

invloed van de Verenigde Staten. Alles wat daar in de mode is, verspreidt zich zeker ook naar 

West-Europa om daar eveneens een cultobject te worden. Een voorbeeld hiervan vinden we 

terug in Elementaire deeltjes, waar de vader van Bruno de opkomende markt van de 

siliconenborsten totaal gemist heeft, en achteraf zegt dat hij het had moeten weten aangezien 

er niets is uit Amerika dat niet de mode wordt in Europa
80

. De esthetisering gecreëerd door de 

reclames en de hype die het Westen in de greep van Amerika houdt, leiden tot een cultuur van 

het hebben in plaats van het zijn, waar merken en imago’s van levensbelang lijken, en 

waaraan Houellebecq een grondige hekel heeft. Zo vraagt Jean-Yves in Platform aan de baas 

van de Aurore Groep (“de grootste hotelketen ter wereld”
81

) wanneer die zegt dat “[e]en 

concern van de omvang van Aurore (...) het aan zijn stand verplicht [is] een publiek imago te 

hebben”
82

: “Hecht u meer belang aan de resultaten of aan het imago
83

”? Ook zegt Michel, het 

hoofdpersonage, dat hij weet dat de macht van Nike, Adidas, Armani en Vuitton groot is, 

maar dat hij niet begrijpt hoe dat komt
84

. Valérie – zijn vriendin – sluit zich daarbij aan en 

zegt dat de wereld om haar heen raar is, want “het enige wat de westerse markt te bieden 

heeft, zijn merkproducten”
85

. Het duidelijkste voorbeeld vinden we tenslotte in De wereld als 

markt en strijd, waar het hoofdpersonage in een brochure op een interessante beschrijving van 

de hedendaagse mens stuit: 

Na een drukke werkdag zakken zij weg in een diepe canapé met een ingetogen streepjesmotief 
(Steiner, Roset, Cinna). Met een jazzmuziekje op de achtergrond kijken zij waarderend naar 

het dessin van hun Dhurries-tapijt en de vrolijke kleuren van hun wandbekleding (Patrick 

Frey). In de badkamer liggen de handdoeken al klaar voor een onstuimige set (Yves Saint-
Laurent, Ted Lapidus). En tijdens een diner met vrienden, in hun door Daniel Hechter of 

Primrose Bordier ontworpen keukens, herscheppen zij de wereld
86

. 

 

Hieruit kunnen we dus besluiten dat de commodificatie, de consumptie en de esthetisering 

van objecten niet meer uit het twintigste-eeuwse wereldbeeld weg te denken zijn. Zowel in het 

universum van Houellebecqs romans als in de huidige maatschappij zijn het trends die welig 

om zich heen tieren, en zeker niet geapprecieerd worden door Houellebecqs personages of 

door Houellebecq zelf. 
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2.3 Technologisering, hyperrealiteit en polarisatie 

Naast de commodificatie van goederen karakteriseert ook de technologisering het leven van 

de moderne mens. Technologische revoluties zijn immers de drijvende kracht achter het 

kapitalisme geweest (cf. supra) en volgens Lovecraft is “alles in deze moderne wereld niet 

meer dan het absolute, onmiddellijke gevolg van de ontdekking hoe stoom en elektrische 

energie op grote schaal konden worden toegepast”
87

. Net als vele boeken van hedendaagse 

schrijvers zijn ook de boeken van Houellebecq gericht op deze “breakdown in space-time 

reality that transportation, speed, networks, and precise knowledge of the planet have brought 

up”
88

, om Sophie Deramond te citeren. Vooral in De wereld als markt en strijd is Houellebecq 

negatief over de technologisering van onze maatschappij. Zo zegt het hoofdpersonage: 

Onder onze ogen wordt de wereld almaar eenvormiger; de telecommunicatiemiddelen zijn 

steeds geavanceerder; de woningen worden vanbinnen met allerlei nieuwe snufjes voorzien. 

Menselijke relaties worden steeds onmogelijker. (…) Dat belooft veel goeds voor het derde 
millennium

89
. 

 

Het is zelfs zo erg gesteld dat zelfs de massa niet meer kan genieten van deze snelle 

transportmiddelen: ze kiezen eerder opnieuw voor het genot van de traagheid wanneer ze op 

reis gaan (denk maar aan cruises, woestijnreizen, treinreizen…)
90

, aldus Jean-Yves in 

Platform. Deze technologische revoluties impliceren tevens dat informatie zich steeds sneller 

verspreidt en we bijgevolg in een informatietijdperk zijn terechtgekomen. Ook dit wordt door 

Houellebecq absoluut niet als positief omschreven wanneer hij een theoreticus in De wereld 

als markt en strijd laat zeggen dat in de productie van informatie redundantie en 

onnauwkeurigheid eerder regel dan uitzondering zijn
91

, en wanneer het hoofdpersonage zijn 

levensmoeheid duidelijk linkt aan de overvloed aan informatiestromen: 

Ik houd niet van deze wereld. Nee, ik houd er absoluut niet van. Van de maatschappij waarin 

ik leef moet ik walgen; van de reclame word ik misselijk; van de informatica moet ik kotsen. 
Het enige wat ik als IT’er doe, is de wereld overspoelen met verwijzingen, controleprocedures 

en rationele beslissingscriteria. Het heeft geen enkele zin. Om eerlijk te zijn is het zelfs nogal 

negatief, een nutteloze belasting van de neuronen. Deze wereld heeft overal behoefte aan, 
behalve aan extra informatie

92
. 

 

In “Nader tot de ontreddering” zegt Houellebecq dat de “ingrijpende technologische 

veranderingen (…) grootscheepse economische, psychologische en sociale 
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aardverschuivingen tot gevolg hadden”
93

, en we zien dat hij hiertegen kritiek uit wanneer hij 

dit relateert aan de activiteit van het lezen: 

Lezen is niet mogelijk zonder stil te staan, terug te keren op je schreden en te herlezen – een 
onmogelijke, zelfs absurde zaak in een wereld waar alles in beweging is, fluctueert, en waar 

niets blijvende geldigheid bezit: regels niet, dingen niet, mensen niet. Uit alle macht (…) 

verzet de literatuur zich tegen de idee van permanente actualiteit, onafgebroken heden
94

. 

 

Door de veelheid aan informatie en de dagelijkse aanwezigheid van verschillende media 

krijgen we een hyperrealiteit: een verdubbelde stedelijke wereld die bestaat uit de werkelijke 

fysieke stedelijkheid en de wereld in de media. Of om de woorden van Brian McHale in 

Postmodernist Fiction te gebruiken: ons “pluralistic and anarchistic ontological landscape of 

advanced industrial cultures (…) [is permeated] by secondary realities, especially mass-media 

fictions”
95

. Zo vermeldt Gantz bijvoorbeeld dat in Elementaire deeltjes Michel Djerzinski’s 

contacten met de maatschappij vaak gemedieerd worden door technologieën als de televisie
96

. 

McHale beschrijft deze tendens eveneens, en maakt de vergelijking met de scenes die 

Pynchon gebruikt in Vineland. Deze laatste geven immers vaak personages weer die dingen 

doen terwijl ze tv kijken, wat de toegenomen interactie tussen de televisie en het 

dagdagelijkse leven reflecteert, en bovendien aantoont dat de televisie door deze regelmatige 

interactie steeds meer ons dagelijks leven binnendringt en onze verlangens, gedragingen en 

verwachtingen beïnvloedt
97

. Deze interactie tussen de media en het dagelijkse leven is vooral 

zichtbaar in “Lanzarote”, wanneer het hoofdpersonage naar MTV zapt: 

MTV zonder geluid is heel goed te verdragen; het heeft zelfs wel wat, al die grietjes die in een 
klein bovenstukje staan te heupwiegen. Uiteindelijk haalde ik mijn lul tevoorschijn en trok me 

af bij de rap clip om vervolgens in een slaap van iets meer dan twee uur weg te zinken
98

. 

 

Het belangrijkste kenmerk van deze media is dat ze onze werkelijkheid vorm geven. Immers, 

niemand neemt nog de werkelijkheid in zijn pure vorm waar, maar veeleer gevormd door de 

verschillende media
99

. Dit wordt echter als negatief ervaren, door zowel McHale en Pynchon 

als in het fictionele universum van Houellebecq. Immers, zoals McHale het verwoordt, is de 

televisie ontworpen om de aandacht af te leiden van onze gezagsondermijnende en kritische 

inzichten, onze revolutionaire ambities en vooral van de natuur. En aangezien zowel aandacht 

als natuur in Pynchon een intrinsiek positieve waarde bezitten, kunnen we stellen dat de 

                                                
93 Houellebecq, De koude revolutie, p.207 
94 Ibid., p.215 
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televisie als dusdanig als negatief wordt beschouwd
100

. In Elementaire deeltjes wordt dit 

bijvoorbeeld sterk ironisch weergegeven: 

Meer in het algemeen bood de televisie, met name TFI, een aanhoudende les in waardigheid. 

Als tiener dacht Michel dat het lijden de mens extra waardigheid gaf. Hij moest nu erkennen 

dat hij zich vergist had. Wat de mens extra waardigheid gaf, was de televisie
101

.  

Naast de informatisering en het ontstaan van een hyperrealiteit is er tenslotte nog een laatste 

negatief gevolg verbonden aan de toenemende technologisering. Door de steeds snellere 

communicatiemogelijkheden en transportmiddelen hebben we een stijgende globalisering van 

de wereld kunnen waarnemen, wat op zijn beurt heeft geleid tot de mondialisering van de 

economie. Dit heeft echter als gevolg dat een deel van de bevolking niet meer meekan met de 

huidige moderniseringen en we een “demographic polarization in the new geopolitics of 

North versus South
102

” krijgen zoals Andreu Domingo het verwoordt. Houellebecqs kritiek op 

deze polarisatie kunnen we terugvinden in Elementaire deeltjes: 

Later gaf de mondialisering van de economie aanleiding tot een veel hardere 
concurrentiestrijd, die een einde zou maken aan de droom de totale bevolking te integreren in 

een veralgemeniseerde middenklasse met een regelmatig toenemende koopkracht. Steeds 

bredere maatschappelijke lagen zagen zich met precaire leefomstandigheden en werkloosheid 

geconfronteerd
103

. 

Hoewel de technologisering dus ook vele positieve veranderingen met zich mee heeft 

gebracht, wordt het eerder als een boosdoener dan als een positieve waarde beschreven in het 

wereldbeeld van Houellebecqs romans. De informatisering en de polarisatie die er nauw mee 

samenhangen, worden immers sterk bekritiseerd door de personages, wat tot een negatief 

beeld van de huidige maatschappij leidt. De technologisering zal bovendien – samen met de 

informatisering en de polarisatie – tot een nog veel negatiever fenomeen leiden, namelijk de 

capsularisering. 
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2.4 Capsularisering 

Zoals reeds bleek uit het eerste hoofdstuk, hebben zowel de nieuwe consumptiemaatschappij 

als het informatietijdperk in combinatie met de vele technologische vooruitgangen een 

hyperstimulatie van het zenuwleven van de moderne mens tot gevolg gehad. Dit leidt in vele 

gevallen tot nervositeit en stress en wordt bijgevolg steeds vaker bestreden door het optrekken 

van capsules – zowel mentaal als fysiek. Door zijn sterke ruimtelijke verankering zal de 

capsularisering ook voor de ruimteconstructie in de romans van Houellebecq een erg 

belangrijke rol spelen, waardoor dit fenomeen als een belangrijke tendens in Houellebecqs 

oeuvre moet gezien worden.  

 

Mentaal: blasé, morele ontreddering en onverschilligheid 

Op het mentale vlak schermt de consument zich steeds meer af van de publieke sfeer door 

reserve in te bouwen tegenover de medemens, wat vaak overeenkomt met een blasé-attitude. 

Deze teneur werd reeds in 1987 beschreven door McHale in Postmodernist Fiction: 

[E]scapes range from mental strategies of ironic disengagement (…) through hobbies, games, 
gambling, sex, holidays, mass-media entertainment, therapy, the use of alcohol and drugs (…) 

to the extreme of radical escapes such as religious conversion, Utopian alternative societies, 

and, ultimately, schizophrenia
104

. 
 

Gevolg is dat “Houellebecq’s anonymous protagonists blasé loners in big cities” zijn “[who] 

spend most of their time doing nothing or performing indifferent functions”
105

. Een voorbeeld 

hiervan vinden we in De wereld als markt en strijd, waar het hoofdpersonage net als een 

flâneur buiten de maatschappij gaat staan en zijn tijdsgenoten beschrijft: 

Ze lopen rustig rond, de één met een spottende glimlach op het gezicht, de ander met een 

afgestompte blik. Sommigen die de kinderschoenen nauwelijks ontgroeid zijn hebben jassen 

aan met opdrukken ontleend aan de ruigste hardrock; er staan kreten op te lezen zoals: ‘Kill 
them all!’, of ‘Fuck and destroy!’ Maar allemaal zwelgen ze in de zekerheid dat ze een 

aangename middag hebben, die hoofdzakelijk consumerend wordt doorgebracht en derhalve 

wel móét bijdragen tot de versterking van hun innerlijke wezen
106

. 
 

Hierbij wil ik opmerken dat ook Houellebecq zelf als een goed voorbeeld van een blasé-figuur 

gezien kan worden. Immers, zoals zijn uitspraken in zijn poëtisch manifest “Leven, lijden, 

schrijven – methode” en het citaat van Varsava over het feit dat Houellebecq slechts één kant 

van de samenleving beschrijft (cf. supra) aantonen, beseft hij wel dat het leven ook positieve 

elementen bevat. Toch creëert hij bewust een zwartgallig wereldbeeld, waardoor we kunnen 
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stellen dat zijn hele werk in feite gebaseerd is op een hyperbolische uitvergroting van de 

laatmoderne onverschilligheid.  

 

De blasé-attitude van zijn personages slaat dan ook vaak over in verbittering en een cynische 

levenshouding. Houellebecqs hoofdpersonage is volgens Diken immers telkens een “abject 

hero [who] remains a socially peripheral but symbolically central figure who refuses to 

conform to the society which he despises”
107

, of, om het in de woorden van Varsava te 

zeggen: het hoofdpersonage “harbor[s] a profound degree of Weltschmerz”
108

. Zo vertelt het 

hoofdpersonage in De wereld als markt en strijd over een vreedzame demonstratie, en voegt 

hij er erg cynisch aan toe: “En net als alle vreedzame demonstraties is ook deze uit de hand 

gelopen, een student heeft een oog verloren, een ME’er is een hand kwijtgeraakt 

enzovoort
109

”. Diezelfde protagonist zegt eveneens dat menselijke relaties altijd uitlopen op 

ontnuchtering en ontgoocheling, en dat het leven muurvast zit
110

. In Elementaire deeltjes is 

het vooral Bruno die zich enorm cynisch uitlaat over de huidige stand van zaken. Zo 

ridiculiseert hij het feit dat zijn werk nauwelijks een bijdrage levert voor de samenleving, 

maar dat hij toch een erg goed salaris ontvangt
111

. Hij zegt eveneens dat een kind krijgen voor 

een man tegenwoordig geen enkele betekenis meer heeft
112

 en dat we in “een vreselijke 

wereld”
113

 leven vol met ziekelijk egoïstische mensen: 

Die deerniswekkende, vuige soort, nauwelijks van een aap te onderscheiden, die toch zoveel 
edele ambities in zich meedroeg. Die gekwelde, tegenstrijdige, individualistische en twistzieke 

soort met zijn grenzeloze egoïsme, die soms tot enorme geweldsuitbarstingen in staat was 

maar toch altijd in goedheid en liefde bleef geloven
114

. 
 

In Mogelijkheid van een eiland zegt Daniel25
115

 dat de meeste aantekeningen van zijn 

voorgangers “blijk [gaven] van een wonderlijke, ontgoochelde verbittering
116

” en dat ze 

“doordrongen [leken] van een merkwaardig menselijk gevoel van afmatting en leegte”
117

. Dit 
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zien we ook in Platform terug, waar het hoofdpersonage vertelt over zijn leven zonder veel 

inhoud: soms gaat hij naar een prostituee, kijkt daarna steevast naar zijn favoriete programma 

gevolgd door een hele resem andere willekeurige programma’s
118

. En hij voegt hieraan toe: 

“Ik was niet ongelukkig, ik had 128 kanalen. Om een of twee ’s nachts maakte ik er met 

Turkse musicals een einde aan
119

”. Zijn leven bestaat dus vooral uit activiteiten zonder veel 

inhoud, en hoewel hij zegt dat hij niet ongelukkig is, zegt hij tevens dat “de mens duidelijk 

niet voor het geluk geboren is
120

”. Deze verbitterde houding van de hedendaagse mens komt 

bovendien erg treffend tot uiting wanneer ditzelfde hoofdpersonage zijn ontmoeting met een 

Cubaan beschrijft die de “wereld in het algemeen met een gedesillusioneerde blik [bezag]
121

”. 

De Cubaan vertelt hem over de revolutie onder leiding van Che Guevara waar hij volledig 

achterstond, hoewel het hem uiteindelijk enkel teleurstelling heeft opgeleverd
122

: 

[I]n ieder geval was de revolutie er overduidelijk niet in geslaagd haar ideaal van een 

onbaatzuchtige nieuwe mens te verwezenlijken. Zodoende was de Cubaanse samenleving net 
als alle samenlevingen niets anders dan een kolossale leugenmachine, ontwikkeld met het doel 

een kleine groep mensen de gelegenheid te geven te ontkomen aan saai en zwaar werk. Met als 

enig verschil dat de leugen hier was mislukt, niemand trapte er meer in, niemand werd meer 
gesterkt door de hoop dat hij ooit vreugde zou beleven aan de gemeenschappelijke arbeid

123
. 

 

In de woorden van het hoofdpersonage van De wereld als markt en strijd tenslotte komt deze 

verbittering nog het meest opvallend naar voren: 

Meer in het algemeen worden we allemaal ouder en gaan dood. Dat idee van veroudering en 

dood is voor het menselijk individu onverdraaglijk; in onze beschaving grijpt het soeverein en 

ongehinderd om zich heen, het vult geleidelijk aan ons hele bewustzijnsveld en verdringt al het 
andere. Zo wint beetje bij beetje het besef terrein hoe beperkt de wereld is. Zelfs de begeerte 

verdwijnt; het enige wat overblijft is verbittering, afgunst en angst. Vooral verbittering; een 

peilloze, onvoorstelbare verbittering. Geen enkele beschaving en geen enkel tijdperk hebben 

ooit zo’n enorme hoeveelheid verbittering kunnen opwekken. Uit dat oogpunt beschouwd 
leven we in tijden die hun weerga niet kennen. Als ik de huidige geestesgesteldheid in één 

woord zou moeten samenvatten, zou ik zonder enige twijfel dat woord kiezen: verbittering
124

. 

 

Maar volgens Tait zijn het niet enkel Houellebecqs personages die zich zo cynisch opstellen: 

ook Houellebecq zelf noemt hij “a right-wing misanthrope who has produced a genuinely 

perceptive and resonant picture of French societey – obscenified and isolating”
125

. Al moeten 

we dit zeker relativeren en construeert Houellebecq vaak kritieken waarvan we vermoeden dat 

hij zelf weet dat ze soms te eenzijdig zijn. Zo beseft hij maar al te goed dat hij een misantroop 
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wordt genoemd. In De kaart en het gebied bijvoorbeeld laat hij het hoofdpersonage zelfs het 

volgende zeggen over het personage Houellebecq: “Iedereen wist dat Houellebecq een 

eenzame ziel met sterke misantrope neigingen was, zelfs tegen zijn hond praatte hij amper
126

”. 

Ook wanneer we het over Houellebecq’s racisme zullen hebben, zullen we zien dat dit 

bovenal een constructie is (cfr. infra). In ieder geval zou het fout zijn om hem zomaar een 

“right-wing misanthrope” te noemen.  

 

De mentale capsularisering zal als extreem gevolg hebben dat de aandacht voor de medemens 

verslapt en plaatsmaakt voor onverschilligheid, waardoor we vaak het gevoel krijgen dat de 

moraal aan belang verliest. Of zoals Diken zegt, is het universum van Houellebecqs romans 

“a social world subject to permanent transgression and inversion of all values”
127

. Een wereld, 

volgens Varsava, waar het economisch liberalisme de sociale verantwoordelijkheid teniet doet 

en waar burgers onverschillig staan tegenover hun medemens
128

. Dit onderwerp wordt 

uitgebreid uitgespit in het oeuvre van Houellebecq. In Elementaire deeltjes bijvoorbeeld 

kunnen we als het ware een geschiedenis van de moraal terugvinden. Om te beginnen 

reflecteert Michel Djerzinski over de moraal in het algemeen. Hij legt uit dat er een zuivere, 

universele moraal is, maar dat er tevens andere morele elementen bestaan die afhankelijk zijn 

van historische, economische en socio-culturele factoren. In de praktijk zijn deze twee soorten 

moraal gemengd, maar hoe meer zuivere elementen in een samenleving, hoe duurzamer die 

zal zijn
129

. Volgens Michel krijgen we echter in het Westen in de 19
de

 eeuw en vooral vanaf 

de jaren vijftig in de 20
ste

 eeuw te maken met een geleidelijk sociaal en moreel verval
130

 en 

krijgen we een mensbeeld dat “veel bescheidener was in zijn ethische aanbevelingen
131

” en 

dat uiteindelijk zal evolueren naar “de ruimere genietingen van de wreedheid”
132

. Een 

synthese hiervan vinden we in de openingsregels van het boek: 

Dit boek is vóór alles de geschiedenis van een mens, die het grootste gedeelte van zijn leven in 

West-Europa leefde gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw. Hoewel hij over het 
algemeen alleen was, had hij van tijd tot tijd contact met andere mensen. Hij leefde in 

ongelukkige, roerige tijden. Het land dat hem had voortgebracht kwam langzaam maar zeker 

terecht in de economische zone van de middelarme landen. De mensen van zijn generatie 

werden vaak door armoede bedreigd, en ze brachten hun leven bovendien in eenzaamheid en 
verbittering door. Gevoelens van liefde, tederheid en menselijke verbondenheid waren er 
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nauwelijks meer; in hun onderlinge relaties gaven zijn tijdgenoten meestal blijk van 

onverschilligheid, of zelfs van wreedheid
133

. 

 

Verder vinden we veel concrete voorbeelden van deze morele onverschilligheid verspreid 

over de zes romans. Zo lezen we situaties waarin het hoofdpersonage doodziek is en een taxi 

wil nemen naar het ziekenhuis maar dat de chauffeur hem bijna weigert uit angst voor vlekken 

op zijn kussens
134

, waarin een oudje een lytische cocktail krijgt toegediend zodat ze een snelle 

dood sterft en het ziekenhuis geen bed kwijt is aan een herstel dat anders maanden zou duren, 

en krijgen we een erg negatief beeld van de inwoners van Parijs voorgeschoteld: 

Volgens haar zou iedereen zich moeten houden aan een strikte methodologie die uitgaat van 
gestructureerde programmering; maar in plaats daarvan heerst er volstrekte anarchie, de 

programma’s worden geschreven zoals het uitkomt, iedereen doet in zijn hoekje waar hij zin in 

heeft, zonder zich iets van de anderen aan te trekken, er is geen eensgezindheid, er is geen 

overkoepelend plan, er is geen harmonie, Parijs is een vreselijke stad, de mensen hebben geen 
contact met elkaar, ze interesseren zich niet eens voor hun werk, alles is oppervlakkig, 

iedereen gaat om zes uur naar huis, of het werk nu af is of niet, het zal ze een rotzorg wezen. 

(…) In Parijs kun je op straat liggen creperen, het zal iedereen een rotzorg wezen
135

. 
 

Er wordt tevens geopperd dat liefde enkel kan voorkomen in specifieke mentale 

omstandigheden die lijnrecht tegenover de huidige vrijheid van zeden staan, en het 

hoofdpersonage in Platform zegt zelf letterlijk dat hij een slecht mens is: “Ik walg van 

liefdadigheid, het lot van mijn medemensen laat me over het algemeen koud, ik kan me niet 

eens herinneren dat ik ooit een gevoel van solidariteit heb gehad
136

”. In Elementaire deeltjes 

gaat Bruno zelfs nog een stapje verder wanneer hij zelfs zijn eigen moeder een oude del 

noemt, waarna hij haar de dood toewenst en zegt dat hij met plezier op haar as zou 

urineren
137

. Het toppunt van onverschilligheid wordt uiteindelijk beschreven in Mogelijkheid 

van een eiland, waar Marie22 – een nieuwmenselijke kloon waarmee de kloon van Daniel1 

contact heeft – een beeld creëert dat uitlegt hoe het leven van de nieuwmenselijken gezien kan 

worden: 

Haarloze, oude, redelijke mensen in het grijs kruisen elkaar op een paar meter afstand in hun 
rolstoel. Ze bewegen zich door een immense, kale grijze ruimte – er is geen hemel, geen 

horizon, niets; er is alleen maar grijs. Iedereen mompelt in zichzelf met zijn hoofd tussen zijn 

schouders getrokken, zonder de anderen op te merken, zonder zelfs ook maar aandacht aan de 

ruimte te besteden. Een aandachtiger onderzoek wijst uit dat het vlak waarover ze zich 
voortbewegen een klein beetje schuin loopt; lichte hoogteverschillen vormen een netwerk van 

hoogtelijnen dat de vooruitgang van de rolstoelen bepaalt en normaal gesproken elke 

mogelijkheid van een ontmoeting moet uitsluiten
138

. 
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Ook in de kunst gaat artistieke erkenning vooral naar werken die de traditionele moraal in 

vraag stellen en die cynisch egoïsme, agressiviteit en wreedheid als onderwerp hebben
139

 

volgens Daniel, het hoofdpersonage van Mogelijkheid van een eiland. Houellebecq als auteur 

geeft dit bovendien ook als persoonlijke raad aan toekomstige schrijvers. Hij zegt immers: 

“Haat tegen uzelf, minachting voor de anderen. Haat tegen de anderen, minachting voor uzelf. 

(…) Het dichterschap aanleren is het leven afleren
140

”. Dat de moraal stilaan verdwijnt, zal 

tenslotte de overgang van Foucaults disciplinaire beschaving naar wat Deleuze een 

controlemaatschappij noemt als gevolg hebben, waar “the mechanisms of security as a new 

form of power”
141

 gezien worden volgens Domingo. En zoals Diken zegt zullen we die 

overgang ook in Houellebecqs oeuvre terugvinden
142

, bijvoorbeeld in Platform, waar “[d]e 

bedrijfsgebouwen (…) dag en nacht bewaakt [werden] door een gewapende 

beveiligingsploeg”
143

. 

 

De gevallen van agressie en racisme die in de romans van Houellebecq aan bod komen, 

kunnen tenslotte eveneens gerelateerd worden aan deze tendensen van morele ontreddering en 

onverschilligheid veroorzaakt door de mentale capsularisering. Eerst en vooral krijgen we 

door de verzwakking van de moraal steeds vaker te maken met gevallen van agressie. Zo 

noemt Bruno het lichamelijke geweld “de meest volmaakte uiting van (…) individuatie
144

” in 

Elementaire deeltjes en overwegen de personages in De wereld als markt en strijd en in 

Platform zelfs een moord. Het hoofdpersonage van De wereld als markt en strijd geeft zijn 

collega immers de raad een jong koppeltje te vermoorden en biedt hem zelfs een mes aan
145

.  

In Platform tenslotte speelt Jean-Yves met het idee om de schedel van de babysit in te 

slaan
146

, en denkt het hoofdpersonage dat hij niet zoveel problemen zou hebben met het doden 

van een mens: “‘Toen ik klein was,’ zei ze even later, ‘kon ik niet eens een kip doodmaken.’ 

Ik ook niet, om eerlijk te zijn; maar een mens, dat leek me veel gemakkelijker
147

”. Combineer 

dit met de stijgende onverschilligheid tegenover de medemens, en je krijgt een dodelijke 

cocktail. Immers, wanneer de moderne mens een geval van agressie opmerkt in het 
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straatbeeld, grijpt de meerderheid niet in, wat tot dodelijke slachtoffers kan leiden zoals door 

onderstaand fragment wordt geïllustreerd: 

‘Heb je gehoord wat er met Marylise is gebeurd?’ ‘Marylise Le François? Nee, ik heb niets 
gehoord. Is ze ziek?’ ‘Nee, niet ziek. Ze heeft drie dagen onder de tranquillizers in (169) het 

ziekenhuis gelegen, maar ze is niet ziek. Ze is aangerand en verkracht toen ze van haar werk 

kwam, vorige week woensdag in de trein naar Parijs.’ (…) Het had lang geduurd, de trein was 

verschillende keren gestopt; de reizigers stapten uit en gingen wijselijk in een andere coupé 
zitten. (…) De commissaris was niet echt verbaasd; volgens hem mocht ze relatief nog van 

geluk spreken. Het gebeurde vrij vaak dat die lui het meisje dat ze hadden misbruikt daarna 

afmaakten door een staaf met spijkers in haar vagina of anus te duwen. Het was een lijn die als 
gevaarlijk te boek stond

148
. 

 

Tenslotte krijgen we ook steeds vaker te maken met gevallen van racisme. De hedendaagse 

mens is immers bang van het onbekende en van iedereen die anders is dan hen, wat natuurlijk 

de uitstekende voedingsbodem is voor racisme. In Platform bijvoorbeeld zijn enkele 

personages racistisch. Zo hebben we Robert, een reisgenoot van het hoofdpersonage, die 

vrolijk aankondigt racist te zijn geworden nadat hij door zijn vele reizen ontdekt heeft dat de 

anderen helemaal niet hetzelfde zijn als ons
149

. Ook het hoofdpersonage zelf wordt racist, 

nadat zijn vriendin omkomt in een islamitische terreuraanslag tegen hun zelf opgerichte 

vakantieresort. Bij hem worden haat en racisme zelfs een overlevingsstrategie, en lijkt zijn 

haat tegen de islam de enige mogelijkheid om in leven te blijven
150

. Ook Houellebecq zelf 

schrijft dat hij racisme ontdekt heeft tijdens het schrijven van zijn essay over Lovecraft
151

, al 

moeten we dit zeker nuanceren volgens Diken. Immers, volgens hem is het racisme van 

Houellebecq vooral een constructie: 

But in which sense is Houellebecq a racist? Does he not, even though he is a big producer of 

racist clichés on Islam, constantly erase his utterances so that it becomes impossible to 
distinguish irony and fascism, racism and freedom of speech? Houellebecq is a racist in a 

postmodern sense, that is, in a cynical way. (…) Houellebecq knows very well that his hatred 

of Islam is a construction, that not all Muslims are terrorists or idiots and so on, but 
nevertheless arranges his writing according to this scheme. This is only possible because this 

“ironic” stance sustains the Sadistic/libertarian scenario that is repeated in all his books. What 

is immoral in an ideology appears as its opposite, as an ironic mask. It is precisely through the 
(mis)conception of an “I” outside the reach of ideology that the ideology is sustained. 

Essential to Houellebecq’s success is thus his colorful exploitation of the fact that the 

dominant culture itself has endowed his “provocative” position with the compensatory prestige 

of prophetic perversions denied to those seen as “normal”
152

. 
 

Zoals reeds gezegd zou dit tevens een verklaring kunnen zijn voor het feit dat Houellebecq 

weigert gelijkgesteld te worden aan zijn personages. Vele dingen die hij zegt komen 
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inderdaad overeen met zijn persoonlijke mening als auteur, maar hij beseft ook dat hij het 

soms eenzijdig aanpakt en bepaalde kritieken bewust construeert. Hij is en blijft een 

maatschappijcriticus, al is het dus zeker noodzakelijk om sommige uitspraken met een 

korreltje zout te nemen. 

 

Fysiek: isolatie 

Hoewel ik de capsulariseringstendens in technische zin uitvoerig in het deel over de 

ruimteconstructie zal bespreken, haal ik hier kort al enkele sociologische gevolgen van de 

hyperstimulatie van het zenuwleven van de moderne mens aan. Zo zien we in de romans van 

Houellebecq de trend terugkeren dat de moderne mens graag thuis blijft: “Over het algemeen 

ga ik in het weekend nooit bij iemand op bezoek. Ik blijf thuis, ik ruim wat op; ik zit rustig 

een beetje depri te zijn
153

”. Thuis is voor velen immers de enige plek waar ze zich nog veilig 

voelen, de enige plek waar ze geen last hebben van confrontaties met vreemden en waar ze 

beschut zitten tegen de constante prikkels die de huidige maatschappij voorbrengt. Een 

geslaagde metafoor hiervan vinden we terug in Elementaire deeltjes, waar Michel een witte 

kanarie koopt en vertelt hoe hij de kanarie wil laten rondvliegen in zijn woonkamer: 

Op een keer had hij de vogel uit zijn kooi gehaald. Doodsbang had die op de bank gescheten, 

om zich vervolgens op de tralies te storten op zoek naar het toegangsdeurtje. Een maand later 
herhaalde hij de poging. Dit keer was het arme beestje uit het raam gevallen. (…) Michel 

haalde het beestje op, dat rillend van de kou en de angst ineengedoken tegen de betonnen 

afscheiding zat
154

. 

 

De moderne mens kan hier zeker mee vergeleken worden: buiten de veilige beschutting van 

zijn thuis krimpt hij ineen als een bang, zwak dier. McHale beschrijft dit fenomeen wanneer 

hij het metaforisch gebruik van het woord ‘wereld’ beschrijft: “[A] characteristic modernist 

metaphor (…) is the metaphorical use of ‘world’ in the sense of way of life, life-experience, 

or Weltanschauung – a familiar metaphorical extension of the literal ontological sense of 

‘world’ to embrace an epistemological, psychological, or sociological meaning
155

”. Hij geeft 

het voorbeeld van Cortázar, die deze metafoor literaliseert in de vorm van aquariums, waar 

het glas als barrière een uitstekende analogie vormt voor de scheiding van verschillende 

bewustzijns: van verschillende werelden van de mensen in het algemeen, of zelfs van twee 

geliefden in het bijzonder
156

. Of men zich nu bewust afscheidt van de wereld door zich enkel 

thuis veilig te voelen of men tegen wil en dank buitengesloten wordt, het fenomeen kenmerkt 
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onze moderne maatschappij. In verschillende romans van Houellebecq vinden we dit gevoel 

dan ook letterlijk terug, op een manier die vooral kritiek uitstraalt: 

Je hebt het gevoel dat je over de grond kunt liggen kronkelen, je aders kunt doorsnijden met 
een scheermes of jezelf kunt gaan zitten aftrekken in de metro zonder dat iemand er aandacht 

aan zal schenken; niemand zal een vinger uitsteken. Alsof je van de wereld gescheiden bent 

door een doorschijnend, onschendbaar, volmaakt vliesje. Dat heeft Tisserand me de vorige dag 

overigens ook gezegd (hij had gedronken): ‘Ik heb het gevoel dat ik een in cellofaan verpakte 
kippenpoot in een supermarkt ben.’ Hij zei ook: ‘Ik heb het gevoel dat ik een kikker in een 

viskom ben
157

.’ 

 

Michel ervaart hetzelfde gevoel wanneer hij in zijn tent ligt en de regen op het tentzeil hoort 

kletteren, op een paar centimeter van zijn gezicht verwijderd
158

. Het tentzeil wordt een 

metafoor voor de scheiding tussen hemzelf en de wereld: “Plotseling had hij het voorgevoel 

dat zijn hele leven zou lijken op dat moment. (…) Hij voelde zich van de wereld gescheiden 

door een paar centimeter leegte, die als het ware een schild of pantser om hem heen 

vormden
159

”. En ook het hoofdpersonage in “Lanzarote” maakt gewaar van deze trend, 

wanneer hij zegt dat hij “graag televisie [kijkt] met het geluid uit, dan is het een beetje als een 

aquarium”
160

. 

 

We kunnen dus concluderen dat de moderne mens zich, door de overvloed aan stimuli, zo 

goed en zo kwaad als het kan probeert af te sluiten van de publieke sfeer. Dit zowel door een 

mentale pantser – lees: een blasé-attitude – op te trekken die zal leiden tot onverschilligheid, 

agressie en gevallen van racisme, als door een fysieke capsule op te bouwen, die vaak leidt tot 

het gevoel van uitsluiting en eenzaamheid. Dit brengt ons bij mijn volgend punt, waarin ik 

dieper inga op het hyperindividualisme als een gevolg van deze capsularisering. 
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2.5 Hyperindividualisme en eenzaamheid 

 

Hyperindividualisme 

Zowel de fysieke als de mentale capsularisering zorgen ervoor dat de hedendaagse mens 

steeds vaker het contact met de buitenwereld verliest, wat het huidige hyperindividualisme als 

gevolg heeft gehad (cfr. supra). We zullen zien dat alle romans van Houellebecq hier enorm 

veel aandacht aan besteden: het hoofdpersonage is telkens een eenzaat waarvan het leven 

maar weinig inhoud heeft. Varsava beschrijft dit enkel voor Elementaire deeltjes, maar 

eigenlijk is onderstaand citaat toepasbaar op alle boeken van Houellebecq: 

The Elementary Particles is a rather one-sided portrayal of a post-war France in which the 

expression of individual freedoms and the satisfying of individual appetites have become, in 

Houellebecq's construction, hypertrophied and socially self-defeating. All notions of 

responsible citizenship, of the commonweal, have been overwhelmed by the apotheosis of 
individualism, private pleasures, and personal rights

161
. 

 

Onderstaande citaten van drie hoofdpersonages geven die deze problematiek kort en krachtig 

weer. Zo zegt Daniel1 in Mogelijkheid van een eiland het volgende: “In de kern van de zaak 

word je alleen geboren, leef je alleen en sterf je alleen
162

” en zegt Jed in De kaart en het 

gebied: “[E]igenlijk stellen menselijke relaties toch maar weinig voor
163

”. Dat deze 

verbitterde uitspraken gerust als kritiek opgevat mogen worden, bewijzen volgende ironische 

gedachten – respectievelijk van Jed en van het hoofdpersonage uit Platform: “[Zijn vader] 

was volgens de directrice van het verzorgingstehuis ‘redelijk goed geïntegreerd’, wat 

waarschijnlijk inhield dat hij met bijna niemand sprak
164

” en “Mensen leven naast elkaar als 

runderen; af en toe lukt het ze nog net een fles drank te delen
165

”. Vroeger was dit 

hyperindividualisme echter veel minder het geval, en in Mogelijkheid van een eiland wordt 

deze evolutie nauwkeurig beschreven: 

Het sociale verkeer had zijn tijd gehad, zijn historische rol gespeeld; in de begintijd van de 

menselijke intelligentie was het onontbeerlijk geweest, maar het was nu niets anders meer dan 

een nutteloos, lastig overblijfsel
166

. 
 

In deze roman stopt de evolutie echter hier niet. Mogelijkheid van een eiland beschrijft 

immers tevens de toekomst, die er met de komst van de nieuwmenselijken niet bepaald 

rooskleuriger uitziet, zo ook Franklin: 
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This state of affairs in his [Daniel1, I.D.] personal life provides the context for his interest in a 

new socio-spiritual movement which takes individualism to the next degree: sensing that the 

social is now redundant and historically a dangerous stage of human evolution they create a 
new species of autotelic neohumans who live alone. (…) Of course, the genetic technician 

who provided the neohumans with self-sustaining technological life bubbles and the ability to 

photosynthesize all their bodily nourishment and needs in fact provided the economy of this 
perfected individualism, ‘the possibility of an island’. The novel explores Daniel’s experience 

of loneliness as a human and the loneliness of his neohuman descendants. It is surely a novel 

for our times and raises issues that have tended to be ignored or brushed under the carpet
167

. 

 

Zo zegt Daniel24 – de nieuwmenselijke opvolger van het hoofdpersonage – dat bij de mensen 

van vroeger (voor ons de hedendaagse mens dus) “hun onvermogen om interindividuele 

relaties aan te gaan voortkwam uit de ontoereikendheid van hun sociale instincten in 

verhouding tot de complexiteit van de samenlevingen die ze met hun intellectuele vermogens 

konden stichten”
168

 en dat hun hyperindividualisme dus te wijten was aan “een 

tekortschietende organisatie van hun zenuwstelsel
169

”, wat bijgevolg inhoudt dat het een 

inherente eigenschap van de hedendaagse mens zou zijn geweest volgens hem. We zouden 

denken dat de nieuwmenselijken hier verandering in willen brengen, maar volgens Daniel24 

hebben ze echter “het verlangen om [zich] (…) te verenigen verloren
170

”.  

 

Maar nu terug naar het heden. We hebben al gezien dat het hyperindividualisme een logisch 

gevolg van de capsulariseringstendens is, maar Houellebecq haalt in zijn romans nog twee 

extra oorzaken aan. Eerst en vooral zou je je door de omgang met anderen van jezelf bewust 

worden, wat als onverdraaglijk wordt ervaren
171

” en zijn in een tweede instantie alle lichamen 

ongeduldig, waardoor ze “hun beperkte, afnemende, middelmatige levenstijd maximaal willen 

benutten, en (…) daarom van helemaal niemand kunnen houden, want alle anderen lijken hun 

beperkt, afnemend en middelmatig
172

”. Resultaat: mensen zoeken elkaar niet meer op en de 

relaties die nog bestaan zijn vooral gebaseerd op verlangen en plezier in plaats van op 

verantwoordelijkheid en liefde
173

 volgens Franklin, zoals ook onderstaand citaat uit De kaart 

en het gebied ironisch weergeeft: 

[Z]oals zo vaak dacht hij aan al die mensen die naast elkaar in dezelfde stad leven zonder 

speciale reden, zonder gemeenschappelijke belangstelling of bezigheden, en die allemaal hun 

eigen, afzonderlijke weg gaan, soms bij elkaar gebracht door seks (steeds minder vaak) of 
door moord (steeds vaker)

174
. 
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Dit is natuurlijk opnieuw een te radicale conclusie, maar over het algemeen kunnen we wel 

degelijk stellen dat we ons in een negatieve spiraal bevinden en uit Houellebecq dit gewoon 

door er nog een schepje bovenop te doen. In Mogelijkheid van een eiland vindt Esther, die tot 

een jongere generatie dan het hoofdpersonage behoort, het al vanzelfsprekend dat “iedereen 

zichzelf moest zien te redden en zijn eigen boontjes moest zien te doppen zonder op de hulp 

van wie dan ook te rekenen”
175

 en in Platform zegt het hoofdpersonage dat hij eigenlijk zelfs 

“geen behoefte meer heeft aan menselijk contact”
176

. In De kaart en het gebied tenslotte 

kunnen we de hele sociale evolutie van het hoofdpersonage volgen. Na zijn studies komt hij 

tot het besef dat hij waarschijnlijk “voortaan grotendeels alleen zou zijn
177

”, wat goed blijkt te 

kloppen aangezien hij zijn contacten met zijn oude studiegenoten langzaam ziet 

verminderen
178

 en hij tevens geen andere contacten meer aanknoopt
179

. Naar het einde toe 

gelooft hij zelfs niet meer dat vriendschappen nog iets kunnen betekenen in een 

mensenleven
180

, waarna hij zijn absolute dieptepunt bereikt en op een ironische wijze zegt dat 

hij “[d]oor al dat nietsdoen (…) sinds een paar weken tegen zijn combiketel [praatte]. En het 

meest verontrustende (…) was dat hij nu verwachtte dat de combiketel terugpraatte. (…) Het 

was kortom, zijn oudste makker”
181

. Ook in De wereld als markt en strijd en in Elementaire 

deeltjes bereikt dit hyperindividualisme een hoogtepunt. In De wereld als markt en strijd ziet 

het hoofdpersonage er zelfs tegenop om een nieuwe klant te ontmoeten, aangezien dit inhoudt 

dat je met die persoon moet leren omgaan
182

. Hij noemt het kortom “een onaangenaam 

vooruitzicht”
183

. In Elementaire deeltjes gaat het nog een stapje verder: hier worden zelfs 

familierelaties als een struikelblok omschreven. Bruno veracht de tendens tot sociale 

atomisering en wil daarom zijn familierelaties in stand houden
184

, “ook al ging dat ten koste 

van een lichte verveling”
185

. Al zegt hij daarna wel dat, hoewel familierelaties het doorgaans 

langer uithouden dan andere relaties, ze over het algemeen na verloop van tijd eveneens 

afsterven
186

. Dat zelfs familierelaties als een last worden gezien door het stijgende 

individualisme is verontrustend, en wanneer de verschillende hoofdpersonages zelfs hun eigen 
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kinderen als een last omschrijven kunnen we besluiten dat de situatie wel heel erg geworden 

is: 

Tussen het tweede en vierde levensjaar worden menselijke kinderen zich in toenemende mate 
bewust van hun ik, wat tot aanvallen van egocentrische grootheidswaan leidt. (…) Hun 

egoïsme kent geen grenzen meer – dat is waar het individuele bestaan toe leidt
187

. 

 

Voor een ander hoofdpersonage betekent het krijgen van kinderen (met “hun natuurlijke, 

systematische egoïsme, hun aangeboren onbekendheid met de wet en hun diepe immoralisme, 

dat tot een dodelijk vermoeiende en bijna altijd vruchteloze opvoeding noopte”
188

) het einde 

van zijn artistieke dromen, en zelfs het aanvaarden van de dood, en hij voegt hieraan toe dat 

dit waarschijnlijk voor de meeste mensen het geval is
189

. Zoals we weten ziet Houellebecq 

zelf zijn zoon niet vaak, dus hoewel hij de dingen vaak radicaler en negatiever voorstelt dan 

ze in werkelijkheid zijn, zit er zeker een grond van waarheid in en blijven ook hier de 

parallellen tussen zijn boeken en zijn privéleven niet uit. 

 

Tenslotte geeft Houellebecq nog op twee andere manieren kritiek op het huidige 

hyperindividualisme: door de individuele mens te laten opgaan in de massa en door sociaal 

contact op een ironische wijze tot een spel te herleiden. Eerst en vooral is het voor de 

hyperindividualistische hedendaagse mens belangrijk om het gevoel te hebben dat hij uniek is 

en om bijgevolg bewust te zijn van zijn eigen identiteit. Daarom, in tijden waar de 

demografische groei als een echt probleem werd beschouwd, kregen we in de zogenaamde 

demodystopias vaak te maken met hoofdpersonages die bang waren om geabsorbeerd te 

worden in en verward te worden met de grote massa
190

. Als vorm van kritiek op het 

hyperindividualisme gaat Houellebecq dan ook zijn hoofdpersonages simpelweg als een deel 

van het geheel voorstellen: 

Mocht Bruno als een individu worden beschouwd? De achteruitgang van zijn organen was 

hem eigen, hij zou op individuele titel kennismaken met de lichamelijke aftakeling en de dood. 

Anderzijds behoorden zijn hedonistische levensopvatting en de krachtenvelden die zijn 
bewustzijn en zijn verlangens beheersten heel zijn generatie toe. Net zoals je door de 

opstelling van een proefpreparaat en de keuze van één of meer waarneembare feiten kunt 

zorgen dat een atomair systeem zich op een bepaalde manier gedraagt – nu eens als 
opgebouwd uit deeltjes, dan weer als golfverschijnsel – zo kon Bruno ook een individu lijken, 

terwijl hij vanuit een andere gezichtshoek niet meer dan een passief element van een zich 

voltrekkende historische ontwikkeling was. Zijn beweegredenen, zijn waarden, zijn verlangens 
– niets van dat alles onderscheidde hem ook maar enigszins van zijn tijdgenoten

191
. 
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Ook in Platform zegt het hoofdpersonage dat hij niet echt veel persoonlijke papieren heeft, en 

dat de paar documenten die hij bezat “gemakkelijk in een kartonnen dossiermap van het 

gewone formaat pasten”
192

. En hij besluit met de woorden: “Dat de menselijke 

persoonlijkheid uniek zou zijn, is kortom niet meer dan een hoogdravende absurditeit
193

”. 

Tenslotte herleidt Houellebecq het sociaal contact vaak tot een spel, waarmee hij duidelijk wil 

maken dat door het hyperindividualisme de mensen vergeten zijn hoe ze contact moeten 

zoeken. Zo zegt het hoofdpersonage in Platform dat hij nood heeft aan een conversatiecursus, 

aangezien hij de trucen van het sociaal contact vergeten is door teveel met het boekhouden 

bezig te zijn
194

. Wanneer ze tijdens een rondreis aan tafel gaan, wordt dit al gauw herleid tot 

een spelletje Stratego: 

Die tafelschikking, daar was ik algauw van overtuigd, vloeide niet voort uit echte affiniteit 
maar uit de noodsituatie die zich ongetwijfeld had voorgedaan bij de verdeling van de tafels. 

De koppels waren instinctief bij elkaar gaan zitten, zoals in elke noodsituatie; deze lunch was 

kortom niets anders dan een observatieronde
195

. 
 

Groepen van drie mensen of meer hebben ogenschijnlijk spontaan de neiging zich in twee 

vijandige subgroepen onder te verdelen. Het avondeten werd geserveerd op een vlonder die 

was aangelegd in het midden van de rivier; dit keer waren er twee tafels van acht voor ons 
gedekt. De milieufreaks en de naturopaten zaten al aan één tafel; de ex-slagers zaten aan de 

tweede, vooralsnog alleen. Wat zou de reden van de breuk zijn
196

? 

 

Ook in De kaart en het gebied krijgen we te maken met het ironiseren van menselijke relaties. 

Jed zegt immers dat hij al snel doorhad hoe hij zich moest gedragen wanneer hij met 

belangrijke mensen praatte op zijn tentoonstellingen: volgens hem moet je vooral luisteren, zo 

weinig mogelijk zeggen zodat je zeker geen stommiteiten vertelt, en moet je soms “even [het 

gesprek] vooruit helpen met een ‘Echt waar?’ waarmee je je belangstelling en verbazing 

uitdrukte, of een ‘Ja, dat zeker…’ met een nuance van begrijpende instemming”
197

. 

 

Eenzaamheid 

Tenslotte wil ik het nog even hebben over één van de voornaamste gevolgen van dit 

hyperindividualisme: de eenzaamheid. Bovendien zou dit volgens Franklin tevens een gevolg 

zijn van nog een andere, reeds eerder besproken tendens: de roes van de vrijheid van de 

hedendaagse mens: “In liquid modernity loneliness is the price we pay for our freedom and 
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choice
198

”. Het is waarschijnlijk daarom dat Houellebecq vrijheid vaak als een negatief 

fenomeen verwoordt in zijn romans: zo wordt in Elementaire deeltjes het menselijk handelen 

als gedetermineerd voorgesteld, waarbij de weinige keuzemogelijkheden nauwelijks benut 

worden
199

 of afschrikken, zoals bij Anabelle die “de concrete ervaring van de vrijheid”
200

 

ondraaglijk vindt.  

 

Het fenomeen van eenzaamheid wordt perfect weergegeven door de hoofdpersonages in 

Houellebecqs boeken, die stuk voor stuk eenzame zielen zijn. In De wereld als markt en strijd 

bijvoorbeeld klaagt het hoofdpersonage over zijn eenzaamheid en zegt hij zelf letterlijk dat 

“[z]ijn eenzaamheid pijnlijk tastbaar [werd]”
201

. Ook wanneer hij in het ziekenhuis van Rouen 

ligt moet hij voortdurend uitleggen waarom hij geen bezoek krijgt: hij wijt het oorspronkelijk 

aan het feit dat hij niet in zijn thuisstad ligt aangezien hij op werkreis was op het moment dat 

hij ziek werd, maar wanneer ze hem dan vragen of ze zelfs niemand op de hoogte moeten 

brengen, moet hij verslagen antwoorden dat er eigenlijk niemand is
202

. Wanneer hij zich 

bovendien afvraagt wat hij in zijn vrije tijd moet doen, beseft hij dat zijn medemens hem 

eigenlijk niets meer kan schelen
203

. Ook in De kaart en het gebied wordt eenzaamheid 

oorspronkelijk als een positief iets voorgesteld en vergeleken met “het boeddhistische niets 

met zijn ‘onuitputtelijke rijkdom aan mogelijkheden’”
204

, al moet het personage er daarna wel 

verslagen aan toevoegen: “Behalve dan dat het niets vooralsnog alleen maar méér niets 

voortbracht
205

”. Zelfs in relaties kan men eenzaam zijn, en gedeelde eenzaamheid is “vragen 

om de hel
206

”. Houellebecq zelf lijkt hier mee akkoord te gaan, want in “Nader tot de 

ontreddering” zegt hij het volgende over eenzaamheid: 

[D]e ontbinding van het zijn is een tragische ontbinding; en gedreven door een smartelijke 
nostalgie blijft iedereen de ander vragen iets te zijn wat hij niet meer kán zijn, en als een 

verblind fantoom het zijnsgewicht zoeken dat hij bij zichzelf niet meer vindt. De weerstand, de 

duurzaamheid; de diepgang. Uiteraard vangt iedereen bot, en de eenzaamheid is 
afschuwelijk

207
. 

 

Het toppunt van eenzaamheid wordt in de romans echter vooral duidelijk rond de periode van 

Kerst en Oudejaar. Een algemene tendens is dat het hoofdpersonage deze feestdagen ofwel 
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alleen doorbrengt, of dat hij zich niet amuseert wanneer hij dan toch gezelschap heeft. Zo 

moet Jed in De kaart en het gebied zich telkens mentaal voorbereiden op kerstavond bij zijn 

vader
208

. Wanneer zijn vader echter sterft brengt hij kerstavond alleen door, en “[h]etzelfde 

gold voor oudejaarsavond. En ook de dagen daarna was hij alleen
209

”. In De wereld als markt 

en strijd belooft de arts in Rouen dat het hoofdpersonage voor de kerstdagen naar huis mag, 

en zijn enige reactie is: “Thuis weet ik niet, maar toch in ieder geval ergens
210

”. Wat oudejaar 

betreft loopt het meestal niet veel beter: het ene hoofdpersonage “bel[t] (…) naar SOS 

Vriendschap, maar het nummer is in gesprek”
211

, een ander probeert op internet te komen 

maar “[h]et geklooi liep op niets uit; het ging me al snel vervelen en tegen elf uur ben ik in 

slaap gevallen. Een moderne oudejaarsavond”
212

 en nog een ander bracht “een vreemde 

oudejaarsnacht door met het herkauwen van eenvoudige, terminale, uitzonderlijk weinig 

tegenstrijdige gedachten”
213

. Als het hoofdpersonage integendeel de kans krijgt om zijn 

oudejaarsnacht met anderen door te brengen, verknalt hij het ofwel bij de vrouw waar hij mee 

zou willen vieren
214

 zoals in Platform het geval is, ofwel amuseert hij zich totaal niet op het 

feest waar hij is uitgenodigd en wordt hij zelfs ziek van de alcohol
215

, zoals in De kaart en het 

gebied. Het toppunt van een slecht oudejaar wordt echter beschreven in De wereld als markt 

en strijd, waar deze avond gepaard gaat met een enorme verandering in de gevoelswereld van 

het personage: 

De nacht van 31 december is zwaar. Ik voel vanbinnen dingen breken, als glazen wanden die 
kapotbarsten. Woedend loop ik te ijsberen, ik moet iets ondernemen maar ik kan niets doen 

want alle pogingen lijken me bij voorbaat mislukt. Mislukking, overal mislukking. Alleen het 

beeld van zelfmoord flikkert daarboven, onbereikbaar. Tegen middernacht voel ik dat er een 
soort van stille omslag plaatsvindt; er knapt iets in mij, en het doet pijn. Ik begrijp er niets 

meer van
216

. 

 

We kunnen dus besluiten dat door de toenemende technologisering en capsularisering het 

individualisme en bijgevolg de eenzaamheid stijgen. Deze tendens die onze hedendaagse 

maatschappij kenmerkt zal ook het universum van Houellebecqs romans kenmerken, en 

bijgevolg bijdragen aan het negatief wereldbeeld dat in deze laatste geschetst wordt. De 

opeenstapeling van de steeds frequenter voorkomende momenten van eenzaamheid zal zich 
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uiteindelijk sublimeren in een toestand van lijden, wat ons bij het volgende puntje brengt, 

namelijk de grote toename van depressies en het aantal zelfmoorden: 

Feit is echter dat niets de steeds vaker terugkerende momenten kan tegenhouden waarin de 
combinatie van volstrekte eenzaamheid, de indruk van algehele leegte en het voorgevoel dat je 

leven afstevent op een pijnlijke, onherroepelijke catastrofe je doen verzinken in een toestand 

van acuut lijden
217

. 
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2.6 Depressie en zelfmoord 

Als we kijken naar alle voorgaande tendensen die het universum van Houellebecqs oeuvre 

bepalen – de grote sociale ongelijkheid, de hyperstimulatie van het zenuwleven, de stress, de 

capsularisering, de individualisering en de groeiende eenzaamheid – en we tellen daarbij de 

illusies gecreëerd door de spektakelmaatschappij die één voor één openspatten, dan hoeft het 

feit dat de hoofdpersonages in de romans van Houellebecq stuk voor stuk tekenen van 

depressie vertonen, ons niet te verbazen. Dingen als: “Er kwam uit naar voren dat ik een nogal 

treurig, solitair leven had geleid, een leven van keihard werken, regelmatig onderbroken door 

periodes van depressie
218

”, hoofdpersonages die de hele dag in bed blijven liggen met als 

enige onderbreking dat ze de airco ’s ochtends aandoen en ’s avonds weer uitdoen
219

 en 

hoofdpersonages in een “licht depressieve periode, waarin [de] (…) voornaamste dagelijkse 

afleiding het kijken naar Vragen voor een kampioen werd”
220

 zijn geen uitzonderingen in de 

romans van Houellebecq. In De wereld als markt en strijd geeft het hoofdpersonage zelfs raad 

aan zijn collega, maar in de plaats van zijn collega op te monteren is het eerder raad die tot 

een depressie zou kunnen leiden: 

 Zelfs al zou je vanaf nu wel vrouwen kunnen krijgen – wat ik eerlijk gezegd niet geloof – dan 

zou dat nog niet voldoende zijn; niets zal ooit meer voldoende zijn. Je zult altijd het gemis 

blijven voelen van de puberliefdes die je niet hebt gekend. De wond binnen in je is nu al 

pijnlijk; hij zal steeds pijnlijker worden. Je hart zal uiteindelijk vervuld raken van een 
ondraaglijke, onafwendbare verbittering. Er zal geen verlossing en geen redding voor je 

komen. Zo is het en niet anders
221

. 

 

Zoals vaak het geval is bij depressies gaan ze ook in de romans van Houellebecq gepaard met 

het overdreven gebruik van geneesmiddelen en alcohol. Of zoals Houellebecq zelf schrijft in 

het deeltje “Overleven” van zijn manifest “Leven, lijden, schrijven – methode”: “In het 

algemeen zult u heen en weer worden geslingerd tussen angst en verbittering. In beide 

gevallen is alcohol een steun
222

”. In de romans zelf zien we dat de eerste vrije avond van 

Michel in Elementaire deeltjes met drie Xanax-tabletten eindigt
223

, dat Daniel in Mogelijkheid 

van een eiland een hele strip Xanax slikt voor hij moet optreden
224

 en dat het hoofdpersonage 

in De wereld als markt en strijd na een nare droom een kalmerend middel neemt “en alles 

komt in orde”
225

. In Platform zegt Michel dat hij door zijn isolement niet meer weet hoe hij 
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een deftige conversatie moet voeren, en wanneer hij een blunder maakt door een domme 

vraag te stellen en zijn reisgenote Valérie desalniettemin vriendelijk antwoordt “vloog [hij 

toch] (…) bij aankomst in het hotel meteen naar de bar”
226

. Jean-Yves daarenboven, een 

collega van Valérie, zit volgens Valérie aan de drank nu het slecht gaat met zijn vrouw
227

. 

Tenslotte illustreert onderstaand fragment uit De kaart en het gebied over het personage 

Houellebecq deze combinatie van depressie, pillen en drank uitstekend: 

 De mensen eten vroeg in dit land, maar voor mij is het nooit vroeg genoeg. Wat ik nu het liefst 
heb is het eind van de maand december, als het om vier uur donker wordt. Dan kan ik mijn 

pyjama aantrekken, mijn slaappillen nemen en naar bed gaan met een fles wijn en een boek. 

(…) [I]n de lente is het ondraaglijk, de zonsondergangen zijn eindeloos en prachtig, het lijkt 
verdomme wel een soort opera, er zijn telkens weer nieuwe kleuren, nieuwe schijnsels, ik heb 

een keer geprobeerd hier de hele lente en zomer te blijven en ik dacht dat ik doodging, elke 

avond randje zelfmoord, met die nacht die maar niet wilde vallen
228

. 

 

Dat de hoofdpersonages van de verschillende romans de veertig al gepasseerd zijn, is zeker 

geen toeval. Het verouderingsproces wordt immers als slecht ervaren, en wanneer je ouder 

bent kan het leven alleen nog maar verslechteren, of zoals Domingo het zegt: 

 The aging of populations, the result of increasing longevity and falling fertility, has made 

young people scarcer and old people more abundant. These changes are reflected in the 
shifting treatment of youth and old age. (…) As demographic conditions have evolved over the 

last several decades, we have gone from youth seen as a problem to youth idealized, and from 

an old age menaced by obsolescence to gerontocratic societies where the young are detested 

but youth is worshipped
229

. 
 

Alles draait dus om jeugdigheid, zoals ook Daniel treffend verwoordt in Mogelijkheid van een 

eiland: “In de moderne wereld mocht je partnerruiler, bi, trans, zoöfiel of SM zijn, maar het 

was verboden om oud te zijn
230

”. In dezelfde roman vinden we bovendien taferelen van de 

verwaarlozing van ouderen terug, waarvan een journalist zegt dat die “een modern land 

onwaardig zijn”
231

. Daniel zegt echter dat “die taferelen nu juist het bewijs vormden dat 

Frankrijk een modern land aan het worden was, omdat alleen een werkelijk modern land in 

staat was bejaarden als louter afval te behandelen”
232

. Verder wordt er cynisch gezegd dat 

ouder worden vooral frustraties en lijden met zich meebrengt
233

 en dat “[h]et leven begint op 

je vijftigste, dat klopt; alleen eindigt het op je veertigste”
234

. Hierdoor wordt het leven steeds 
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vaker gezien als “een geleidelijk verlammingsproces”
235

 en zien we in de meeste romans dat 

je na een bepaalde leeftijd “niet veel meer van het leven [mag] verwachten”
236

.  Uitspraken 

als “[I]k stond weer midden in het leven, ook al wist ik dat het voor het laatst was”
237

 zijn dan 

ook schering en inslag in de boeken. Het lijkt alsof elk hoofdpersonage dat op latere leeftijd 

(lees: na een jaar of vijftig) nog het geluk vindt, beseft dat dit voor het laatst is: 

Tijdens het eerste deel van je leven word je je pas bewust van je geluk nadat je het bent 

kwijtgeraakt. Daarna komt er een leeftijd, een tweede leeftijd, wanneer je, als er een periode 

van geluk aanbreekt, al weet dat je het uiteindelijk zult kwijtraken. (…) Ik begreep ook dat ik 

nog niet was aanbeland bij de derde leeftijd, die van de ware ouderdom, wanneer het 
vooruitzicht dat je het zult kwijtraken het geluk al meteen onmogelijk maakt

238
. 

 

Mede daardoor zien we dat de dood geen angst meer inboezemt. Wanneer het hoofdpersonage 

van Platform bijvoorbeeld vertelt over het lawinegevaar waarin hij ooit verkeerde en over die 

keer dat hij vergeten was een condoom om te doen tijdens seks met een Thaise prostituee 

terwijl bewezen is dat één derde van die prostituees seropositief is, omschrijft hij dit als 

“vervelend dat het zo liep”
239

 en “[t]och kan ik niet zeggen dat er een schok van angst door 

me heen ging, ik vond het hooguit een beetje vervelend”
240

. 

 

Deze depressies hebben dan ook vaak – zowel in het echte leven als in de romans van 

Houellebecq – zelfmoord als gevolg. Het steeds stijgende aantal zelfmoorden waar onze 

huidige samenleving mee te maken krijgt is immers ook Houellebecq niet ontgaan. Zo zegt hij 

in “Leven, lijden, schrijven – methode” uitdrukkelijk dat zelfmoord niet de oplossing is: 

 In een permanente, algehele oorlogssfeer bevindt de dichter zich in de frontlinie van alle 

levenden. Door zijn dagelijkse aanraking met het ondraaglijke zal hij worden blootgesteld aan 

de verleiding van de desertie, de euthanasie. Hij moet zich verzetten, de waardigheid 
verachten, bestaan tot hij erbij neervalt. Wie werkelijk wil overleven, moet eerst zien te 

overleven in beperkte zin. Houd moed
241

. 

 

Daarom kaart Houellebecq deze problematiek uitgebreid aan in zijn oeuvre, zegt ook Diken: 

“Although the movement of desire in Houellebecq often is restricted to a hedonistic pleasure 

principle in many instances it is pitched beyond it, towards drive and its consummation in 

death
242

”. Vaak is het hoofdpersonage door en door ongelukkig, vindt hij even het geluk 

wanneer hij een vrouw ontmoet, maar wanneer deze vrouw sterft, zelfmoord pleegt of hem 
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verlaat dan keert het hoofdpersonage terug naar zijn depressieve leven en weet hij er soms 

niets beter op te vinden dan zelfmoord te plegen. En zelfs wanneer hij geen zelfmoord pleegt, 

zien we dat de gedachte toch vaak bij hem opkomt. Zo zegt het hoofdpersonage van Platform 

dat hij eraan gedacht had zelfmoord te plegen door naar beneden te springen uit een 

elektriciteitsmast toen hij deze beklommen had in zijn jonge jaren. Hij zegt zelfs dat hij 

“eindeloos van [z]ijn vlucht had kunnen genieten”
243

, en dat het enige dat hem tegenhield de 

gedachte verpletterd te worden was
244

. Het hoofdpersonage van De wereld als markt en strijd 

op zijn beurt laat zich in een psychiatrische kliniek opnemen en voert daar voortdurend 

argumenten tegen zijn eigen voortbestaan aan, waarvan “zelfs het minst zwaarwegende 

argument [hem] (…) al voldoende [leek] om stante pede tot zelfmoord over te gaan”
245

.  In 

Mogelijkheid van een eiland tenslotte zegt het hoofdpersonage Daniel ironisch: “[I]k had de 

boel onder controle. Min of meer onder controle; drie keer in twee weken tijd was ik toch 

bijna van het klif af gesprongen
246

”. Bij Daniel blijft het echter niet bij zeggen alleen. Immers 

wanneer hij zichzelf vergelijkt met “een dodelijk gewond oud dier dat alles aanvalt wat bij 

hem in de buurt komt, tegen alle obstakels aan botst, valt en weer overeind komt, steeds 

woedender, steeds zwakker, steeds radelozer en steeds meer bedwelmd door de geur van zijn 

eigen bloed”
247

 en wanneer hij na de zelfmoord van Isabelle zegt dat hij “vroeg of laat ook 

koers zou zetten naar een dergelijke oplossing”
248

, voelen we de bui al hangen. En inderdaad, 

op het einde van de roman wordt gesuggereerd dat dit ook effectief de oplossing is waar hij 

voor gekozen heeft. Maar Mogelijkheid van een eiland is niet de enige roman van 

Houellebecq waarin er personages zelfmoord plegen: in Elementaire deeltjes is de balans 

immers nog groter, zoals ook Varsava beschrijft: 

 By the end of Part Three, the novel has accumulated more abject despair, not to mention 
bodies, than a Shakespearean tragedy. Bruno's first love, the teenaged Annick, has committed 

suicide. His self- indulgence and dipsomania have destroyed his marriage and his relationship 

with his son. Subsequently, with his girlfriend, Christiane, he has adopted the liberal sexual 
ethos promoted by the "dominant culture."(…) When Christiane becomes a paraplegic, Bruno 

abandons her, "no more capable of love than his parents before him" (205). She ends her own 

life. For his part, Bruno winds up in a mental clinic where he will spend the rest of his days. 
Similarly, love remains beyond Michel's capacity. Final efforts by Annabelle in middle age to 

reunite with Michel are rebuffed by him. In failing health, she too commits suicide, becoming 

like Christiane an emblem of the futility of love in a liberal, narcissistic age. Michel will later 

kill himself but not before crafting his putatively Utopian vision. The existential score: one 

                                                
243 Houellebecq, Platform, p.272 
244
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247 Ibid., p.276 
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failed marriage, one failed father-son relationship, one psycho-emotional crippling, and four 

suicides
249

. 

 

Een vorm die verwant is aan zelfmoord is de euthanasie. We krijgen echter niet enkel te 

maken met gevallen van euthanasie naar aanleiding van een ziekte – zoals de vader van het 

hoofdpersonage in De kaart en het gebied – maar ook met gevallen van euthanasie omdat men 

simpelweg ten onder gaat aan het verouderingsproces en men bijgevolg het leven beu is
250

. 

Dit wordt treffend verwoord in Mogelijkheid van een eiland: 

Op geen enkel moment van de menselijke geschiedenis lijkt ouder worden een lolletje te zijn 
geweest; maar in de jaren die voorafgingen aan de verdwijning van de soort

251
 was het 

duidelijk zo’n grote kwelling geworden dat het aantal vrijwillige sterfgevallen, door de 

publieke gezondheidsinstellingen eufemistisch omgedoopt tot afscheid, tegen de honderd 
procent liep, en dat de gemiddelde afscheidsleeftijd, wereldwijd op zestig jaar geschat, in de 

meest ontwikkelde landen eerder in de buurt van de vijftig kwam
252

. 

 

In De kaart en het gebied is het echter het personage Houellebecq zelf die deze gevoelens 

ervaart: 

[M]ijn leven loopt ten einde en ik ben ontgoocheld. Niets waar ik in mijn jeugd op hoopte is 

gebeurd. Ik heb interessante momenten gekend, maar altijd waren ze moeilijk, altijd vergden 
ze een uiterste krachtinspanning, nooit heb ik het gevoel gehad dat iets me vanzelf aan kwam 

waaien en nu heb ik er schoon genoeg van, ik zou gewoon willen dat er een eind aan kwam 

zonder al te veel pijn, zonder ziekte die me aan mijn bed kluistert, zonder grote gebreken
253

. 
 

Tot slot nog een bizarre opmerking in verband met deze problematiek. Verschillende 

personages van Houellebecqs romans gaan er prat op erg geschikt te zijn voor begrafenissen. 

Zo lezen we uitspraken als “[b]egrafenissen waren me duidelijk op het lijf geschreven”
254

, 

“Jasselin en Ferber waren allebei best wel geschikt voor begrafenissen”
255

 en “[m]et hun 

bleke, uitgebluste verschijning en hun donkere pakken kostte het hun [Jed en zijn vader, I.D.] 

geen enkele moeite om de ernst en de droeve gelatenheid uit te drukken die de gebeurtenis 

vereiste”
256

. 
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250 Houellebecq, De kaart en het gebied, p.273 
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2.6 Conclusie 

We kunnen dus besluiten dat al deze tendensen – stuk voor stuk gevolgen van de invloed die 

de komst van de vrijemarkteconomie op de stedelijke conditie gehad heeft – zowel in de 

hedendaagse maatschappij als in het universum van Houellebecqs romans opduiken. Vooral 

de capsularisering speelt hier een erg grote rol. Andere tendensen – de commodificatie, de 

technologisering, de informatisering en de sociale polarisatie – worden immers vooral als 

oorzaken van de capsularisering afgeschilderd, terwijl het hyperindividualisme, de 

eenzaamheid en de vele gevallen van depressie dan weer als gevolgen van de capsularisering 

opgevat worden. Houellebecq gaat deze fenomenen echter vaak nog radicaler en negatiever 

weergeven dan ze in werkelijkheid zijn. Het wereldbeeld dat we in zijn romans terugvinden is 

dan ook erg negatief, en de situaties die hij creëert vormen samen met de uitspraken van de 

personages een scherpe vorm van kritiek op onze laatmoderne samenleving. Zoals reeds 

gezegd zijn dit echter niet de enige factoren die bijdragen aan de creatie van een negatief 

wereldbeeld. De literaire ruimte wordt tevens ingezet als strategie van kritiek, zoals ik in het 

volgende deel zal bespreken. Ook dan zal de capsularisering een grote rol spelen. We konden 

immers al zien dat de fysieke capsularisering een sterke ruimtelijke verankering heeft, 

waardoor deze tendens ook op de ruimteconstructie een grote invloed zal hebben. 
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3. Theoretisch referentiekader: ruimte in de laatmoderne context 

 

C’est notre vie, c’est notre mort 

Qui se dessinent sur les réseaux 

La ville nourrit ses bourreaux 
Et le dégoût emplit nos corps

257
. 

(Houellebecq, Le sens du combat) 

 

In de romans van Houellebecq worden de sociale tendensen niet alleen weerspiegeld via de 

uitspraken van de personages, maar zijn ook de ruimtelijke constructie-elementen indicatief 

voor bepaalde sociologische fenomenen. Immers, zoals Lieven De Cauter in De capsulaire 

beschaving aanhaalt, “[heeft] [h]et kapitalisme (…) de metropool voortgebracht, als machts-, 

handels-, productie- en distributiecentrum”
258

 en is architectuur “de derde huid [dus] (…) een 

van de belangrijkste verlengstukken van de mens”
259

. Om de hedendaagse maatschappij te 

begrijpen moeten we dus ook naar de huidige ruimtelijke indeling van de metropolen kijken. 

Volgens Paul Smethurst immers wordt ruimte gevormd door sociale processen die sporen 

nalaten in het fysieke landschap: 

To study the social structures and processes that interact with, and modify, ‘natural’ rhythms, 
and inscribe themselves in space (…) involves the analysis of such traces within physical 

space, ranging from the near incomprehensible scribbling in the networks and paths formed by 

people traversing rural space, to the complex structures imposed on urban space by work-

related activities, such as the construction of specific work-places, and the means of 

transporting materials and goods
260

  

 

Of ze worden gevormd door economische krachten operatief in onze samenleving: “In 

postmodernity, global capitalism has its own spatial dynamics, operating through social space 

and shaping it
261

”. Aangezien ruimte een invloed heeft op de hedendaagse mens, is kritiek op 

de metropool tevens een kritiek op het kapitalisme en de sociologische gevolgen die ermee 

gepaard gaan. Twee voorbeelden, waarvan het eerste van de socioloog Bauman, en het andere 

van het architectenpaar Alison en Peter Smithson illustreren dit verband tussen ruimtes en het 

sociale. Volgens Bauman immers heeft het fenomeen van de ontruimtelijking (iets waar ik 

verder in dit werk dieper op in zal gaan) een grote impact op de eenzaamheid van het 

individu
262

, een toestand die bijgevolg als een “located emotional experience”
263

 kan gezien 

worden. Ook de Smithsons zeggen dat de architecten door de serieproductie en de 
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massaconsumptie nog geen passende bouwstijl gevonden hebben. We hebben immers nood 

aan onze eigen stek met voldoende luxe en comfort, maar de serieproductie van goederen en 

wegwerpartikelen heeft ervoor gezorgd dat de bouwindustrie tegenwoordig zoals een 

kledingindustrie is waar geen modehuizen bestaan, en waar persoonlijkheid geen rol meer 

speelt
264

. Dit sluit bovendien perfect aan bij wat Houellebecq zelf zegt over de hedendaagse 

architectuur in “Nader tot de ontreddering”: 

 Zelf bereikt de hedendaagse architectuur haar optimum door omgevingen te maken die zo 
functioneel zijn dat ze er onzichtbaar van worden, en als zodanig is het een transparante 

architectuur. Omdat ze een snelle circulatie van individuen en goederen moet waarborgen, 

heeft ze de neiging de ruimte tot een zuiver geometrisch gegeven te reduceren
265

. 
 

We kunnen dus besluiten dat het verband tussen ruimtes en sociale fenomenen reeds door 

verscheidene disciplines is opgemerkt, wat door Jameson “the spatial turn in cultural 

theory”
266

 genoemd wordt. Vooraleer ik echter dieper inga op de behandeling van de ruimte in 

Houellebecqs romans begin ik met een kleine theoretische introductie over ruimtes in de 

laatmoderne context, waarbij begrippen als utopie, heterotopie, capsularisering, dystopie en 

ruïne de revue zullen passeren. We zullen immers zien dat heterotopieën en vooral dystopieën 

steeds vaker de plaats van utopieën innemen – een evolutie die tevens de romans van 

Houellebecq typeert en die het verval van de westerse samenleving zal symboliseren. 
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3.1 Utopie 

Volgens De Cauter is een utopie een “irreële ruimte die de samenleving spiegelt, maar dan 

geperfectioneerd of via omgekeerde analogie”
267

. Utopieën worden al lange tijd gebruikt als 

een vluchtstrategie uit de ‘slechte’ hedendaagse realiteit. Thomas More beschreef reeds een 

perfecte samenleving – een “heaven realized on Earth”
268

 – als  protest tegen de toenmalige 

maatschappij in zijn zestiende-eeuws werk Utopia, maar besefte toen al dat deze visie eerder 

een ijdele droom zou blijven en vooral niet gerealiseerd zou kunnen worden op aarde. Ook de 

situationisten bijvoorbeeld registreerden “met de nodige luciditeit de opkomst van de 

consumptie- en vrijetijdsmaatschappij”
269

 in de tweede helft van de twintigste eeuw en 

stichtten een utopie van een nieuwe stad met mobiele architectuur en symbolische 

bouwwerken met een emotie-oproepend vermogen, gericht tegen de banalisering in de 

hedendaagse (consumptie)maatschappij
270

. Dat deze utopische beelden van zowel stedelijke 

planners als sociologen, filosofen en kunstenaars vaak lijnrecht tegenover de werkelijkheid 

ingingen en bijgevolg nooit werkelijkheid zouden worden, beseft ook Michel de Certeau, 

waardoor hij een onderscheid maakt tussen de ervaring van de dagelijkse ‘gebruikers’ van de 

stad en de plannen van de stedelijke bouwkundigen die vooral abstraherende visies 

weerspiegelen, volgens Natalie Collie: 

 Thus, de Certeau makes a central distinction between the ordinary practitioners of the city, and 

the city itself, as a static picture and concept (the Concept-city), produced and imposed from 

above by the panoptic eye of the planner, council or cartographer. Walkers’ ‘bodies follow the 
thicks and thins of an urban ‘‘text’’ they write without being able to read it’

271
. 

 

We moeten er ons dus bewust van zijn dat utopieën niet altijd ideaal zijn wanneer toegepast 

op de reële stad, en dat er een belangrijke spanning bestaat tussen “the totalising and utopian 

impulses of planning, governing, or studying a city, and the fragmentary, heterogenous nature 

of everyday urban life at the street-level”
272

, zoals Collie het verwoordt. Stedelijke planners 

waren vroeger vaak utopisch van aard en ontwierpen ruimtes die vooral gebruikt werden om 

ofwel een perfecte versie van de maatschappij of een maatschappij helemaal anders dan hij in 

werkelijkheid is te weerspiegelen. Daardoor beantwoordden deze plaatsen niet aan de wensen 

en noden van de bewoners, kwamen ze vooral onecht over en kunnen we ze eerder 
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bestempelen als “non-place”
273

. Het valt trouwens op dat utopie steeds meer als een negatief 

begrip wordt voorgesteld. In Utopian Yearnings, Dystopian Thoughts zegt Varsava dat deze 

utopische organisaties de menselijke ontwikkeling als het ware stopzetten door te kiezen voor 

slechts één utopische perfectie, ongeacht de vooruitgangen die de toekomst ons zou kunnen 

bieden, en dat deze “gilded cages”
 274

 slechts geconstrueerd kunnen worden door de eliminatie 

van de individuele burger en van de persoonlijke ambities die tot de verbetering van de 

menselijke conditie zouden kunnen leiden
275

. Als een laatmoderne tegenhanger van de utopie 

heeft Foucault bijgevolg een nieuw concept geïntroduceerd: de heterotopie
276

. 
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3.2 Heterotopie 

Aangezien het realiseren van een utopie vaak moeilijk zal blijken doordat het niet altijd 

mogelijk is om de hedendaagse tendensen die als slecht worden ervaren zomaar uit een 

maatschappij te bannen, zal men een andere strategie toepassen: men gaat eilandjes creëren 

als veilige havens tegen deze onveilige, ‘slechte’ buitenwereld. Deze eilandjes heeft Foucault 

heterotopieën genoemd en zijn, om het in zijn woorden te zeggen 

een soort effectief gerealiseerde utopieën, waarin de andere plaatsen van de maatschappij 
tegelijk gerepresenteerd, gecontesteerd en verdraaid zijn, plaatsen die buiten de plaatsen 

liggen, hoewel ze effectief lokaliseerbaar zijn
277

. 

 

Net als utopieën zijn ze dus gebaseerd op “een systeem van opening en sluiting die ze tegelijk 

isoleert en toegankelijk maakt”
278

 en zijn ze meestal verbonden met heterochronieën
279

, 

volgens de basisprincipes van Foucault. Deze afgesloten ruimtes die het slechte willen 

buitensluiten doen dit – net zoals utopieën – door ofwel binnen hun grenzen de werkelijkheid 

als beter voor te stellen (“heterotopieën van de compensatie”
280

 en “heterotopieën van de 

illusie”
281

 zoals pretparken en winkelcentra) of door juist het slechte in te sluiten en eventueel 

trachten te verbeteren (“heterotopieën van de deviatie”
282

 zoals gekkenhuizen en 

gevangenissen). Het doel is vooral het vreemde, het andere buiten ons bereik te houden, 

waardoor we ons niet enkel gaan opsluiten in onze veilige cocons – onze woonplaatsen – 

maar waardoor zelfs warenhuizen en bioscopen, wegrestaurants en universiteiten, kortom de 

meeste openbare ruimtes, uit de openbaarheid zullen verdwijnen en slechts toegankelijk 

zullen blijven voor een selecte groep mensen. In de continue plaatsloze ruimte van het 

netwerk zijn heterotopieën volgens De Cauter de norm geworden, en niet langer een 

afwijkende ruimte
283

. Bijgevolg kunnen we zeggen dat “[h]eterotopisch urbanisme en 

capsulaire architectuur (…) de instrumenten van een (schijnbaar) naadloze synthese tussen 

consumptie en segregatie [zijn]”
284

 en dat de heterotopie een uitstekend model is om bepaalde 

sociologische veranderingen zoals individualisering en het fenomeen van de eenzaamheid 

beter te begrijpen
285

.  
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Zoals gezegd is het doel vooral om een veilig binnen tegenover het onveilige buiten te 

creëren, en zo ervoor te zorgen dat “these privatized domiciliary and commercialized ‘public’ 

spaces are (…) excluded from the real and percieved threats of another fiercely hostile, 

dystopian environment ‘out there’”
286

 om de woorden van Gordon MacLeod en Kevin Ward 

te gebruiken. Eerder vermeldde ik al het feit dat dit nauw samenhangt met de sociologische 

veranderingen in onze maatschappij. Immers, het kapitalisme brengt een binaire structuur 

voort in onze samenleving, en wanneer er een te grote ongelijkheid ontstaat zal de ruimtelijke 

ordening zich vooral richten op de defensie van het binnen tegenover het buiten
287

. Concreet 

kunnen we dit fenomeen volgens De Cauter zowel terugvinden in de “Disneyficatie” van het 

stadscentrum gecombineerd met een “Bronxificatie” van de periferie – wat inhoudt dat het 

historische stadscentrum heruitgevonden wordt voor dagjesmensen en toeristen en dat de 

periferie verandert in een restzone gekenmerkt door geweld
288

 – als in de 

suburbaniseringstendens: 

[T]he suburb has long been proclaimed as the foremost expression of a ‘bourgeois utopia’ 
(Fishman, 2002). The late nineteenth and twentieth century was to witness a stampede of the 

upper and middle classes to suburbia, viewed as an ‘aesthetic marriage of town and country’ 

embodying a new ideal of family life that rendered the home a more sacred refuge than any 
public place of worship. One by-product of this was that suburbia soon became premised on 

certain principles of exclusion
289

. 

 

Een gevolg hiervan is dat we te maken krijgen met een nieuwe vorm van stedelijkheid, een 

“fortified, authoritarian or revanchist”
290

 urbanism. In deze vorm van stedelijkheid worden de 

architectuur, het stedelijk ontwerp en alle controle-organismen georganiseerd in één groot 

veiligheidsmechanisme: sproeiers in openbare parken die elk moment kunnen afgaan 

waardoor overnachten in het park onmogelijk wordt, slecht zittende busbankjes zodat 

bedelaars hier niet op kunnen slapen en het sluiten van openbare toiletten om daklozen zo min 

mogelijk toe te laten, zijn hier enkele voorbeelden van
291

. Dit is een onderdeel van wat Lévi-

Strauss een “anthropoemic strategy”
292

 noemt, gericht op het uitsluiten van het vreemde. De 

alternatieve strategie wordt “anthropophagic”
293

 genoemd, en is erop gericht om de vreemden 

die toch binnen geraken te assimileren. We kunnen dus spreken van een evolutie richting 
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eilandjes “struggling to secure themselves in a sea of spreading decay”
294

, ook wel “purified 

places”
295

 of “inside spaces”
296

 genoemd. 

 

Dit alles vormt een onderdeel van de capsulariseringstendens, een tendens ik tevens 

aangehaald heb in het eerste hoofdstuk. Capsularisering zal in het teken staan van 

“afscherming, veiligheid en controle”
297

, waardoor we kunnen stellen dat het belangrijkste 

kenmerk van de architectuur van de eenentwintigste eeuw de omheining zal zijn
298

. De 

capsulearchitectuur zal ook steeds meer mobiliteit en gesimuleerde openbaarheid creëren, en 

een plaatsloosheid als gevolg hebben. De mobiliteit, de communicatie-explosie en de 

beweeglijkheid zijn immers recht evenredig aan de capsularisering, aan afsluiting en 

geslotenheid; hoe mobieler de mens wordt, hoe meer hij verlangt naar een veilige haven, een 

heterotopische enclave
299

, wat natuurlijk een paradoxale beweging is. Dit heeft belangrijke 

sociologische gevolgen. De technologische netwerkstad die geregeerd wordt door het 

kapitalisme is soortelijk aan het worden, zonder enige vorm van identiteit of geschiedenis: een 

“generic city” zoals Koolhaas het uitdrukt
300

. Eerder vermeldde ik eveneens het 

hyperindividualisme, de toenemende polarisatie van de wereld op het vlak van rijkdom en 

armoede, en de toenemende isolatie die eruit voortvloeien. In combinatie met de totalitaire 

associaties die vaak aan utopieën vasthangen, wordt de capsularisering dan ook vaak als iets 

negatiefs gezien en zal de oorspronkelijke utopie, na de fase van de heterotopie doorlopen te 

hebben, steeds vaker als een dystopie eindigen. Ook De Cauter maakt gewag van deze kritiek 

wanneer hij de utopie van de nieuwe stad volgens Ivain Chtcheglov bespreekt, waar elke wijk 

overeen zou stemmen met een gevoel: 

Men kan in dit soort droombeelden voelen dat de utopie en de artificiële paradijzen van de 
consumptie een vreemde verwantschap vertonen. Het radicale alternatief voor de 

consumptiemaatschappij van toen blijkt achteraf een voorafschaduwing van haar meer 

geperfectioneerde hedendaagse versie [door] de aantrekkingskracht van de stad als pretpark
301

. 
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Volgens hem evolueren de utopieën die een vlucht uit de slechte maatschappij willen 

mogelijk maken dus tot heterotopieën, die eigenlijk de slechte tendensen nog meer in de hand 

zullen werken.  
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3.3 Hoe utopieën dystopieën werden 

In “The city: heaven-on-earth or the hell-to-come?” stelt Clarke dat de metropool steeds vaker 

een evolutie van utopie naar dystopie ondergaat: “Before 1914 heaven was the organized, 

industrial metropolis. Since then the city of the future has moved through a history of hell-on-

earth
302

”. Deze evolutie is dan ook één van de belangrijkste tendensen die ik zal bespreken 

wanneer ik het in het volgende hoofdstuk over de ruimteconstructie in het oeuvre van 

Houellebecq zal hebben. Maar waarom worden utopieën steeds frequenter als slecht ervaren? 

Volgens De Cauter heeft dit iets te maken met “de neiging tot begrenzing, (…) de 

toenemende plaatseloosheid van de mobiliteit, (…) de suburbanisatie en de 

netwerkruimte”
303

. We leven immers in “een tijdperk waarin de ruimte aan ons verschijnt 

onder de vorm van relaties van positionering”
304

 volgens Foucault en waar de cyburbia – de 

netwerkmetropool – gekarakteriseerd wordt door “verspreide bebouwing, snelwegen en 

glasvezelkabels”
305

. Hierdoor kan de netwerkmetropool als een “homogene, isotrope en 

ongedifferentieerde ruimte”
306

 getypeerd worden. Behalve het feit dat dit geleid heeft tot een 

toename van het hyperindividualisme, is het vooral de capsularisering van de openbare 

ruimtes die als slecht wordt ervaren
307

. Een eerste negatief gevolg hiervan is immers de 

overgang naar een controlemaatschappij waar de controle uitwendig wordt door middel van 

nieuwe technologieën en iedereen als het ware vierentwintig uur op vierentwintig in de gaten 

gehouden kan worden
308

. Ten tweede krijgen we te maken met het ontstaan van utopische 

voorsteden, waar het leven oorspronkelijk als veel beter werd voorgesteld, maar waar we 

uiteindelijk eveneens met problemen als te hoge huizenprijzen, files en tekortschietende 

publieke voorzieningen te kampen krijgen aangezien ze vaak niet overeenstemmen met 

politiek geografische grenzen en bijgevolg niet altijd kunnen rekenen op een charismatische 

burgemeester om hun wensen door te duwen
309

. Tenslotte, het derde en eveneens het grootste 

punt van kritiek, is dat ze het slechte gewoon buitensluiten in plaats van te handelen en de 

problemen in de buitenwereld aan te pakken. De capsularisering van de publieke ruimte zorgt 

immers voor “an institutional reinforcement of the boundaries between city and suburb, rich 

and poor, north and south, all accompanied by new forms of elitism and intolerance”
310

. 
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Hierdoor hebben de dystopieën over de hedendaagse stad gelijk wanneer ze ons waarschuwen 

voor deze tendensen die – wanneer ze ongecontroleerd blijven – kunnen resulteren in een 

wereld die we zouden verachten volgens Friedman
311

. We moeten volgens Matthew Gandy 

met andere woorden verder kijken dan de doembeelden over de moderne stad en de 

achterliggende politieke oorzaken die deze beelden gecreëerd hebben aanpakken
312

. 

Bovendien, zelfs wanneer we nog niet met de vorming van dystopieën over de stad in zijn 

geheel te maken hebben, moeten we toegeven dat de utopieën eigenlijk ook enkel terug te 

vinden waren in de heterotopische ruimtes van de stad en dat de stad op zijn geheel nooit 

utopisch kan zijn. Immers, de plaatsen die buiten de capsularisering vallen representeren al 

decennia lang duidelijk de andere kant van de medaille
313

. We moeten dit echter wel 

nuanceren, aangezien dit vooral het standpunt van de mensen die binnen de heterotopieën 

leven weerspiegelt. Immers, wat voor de ene mens een wasteland is, kan voor de ander een 

woonplek, een plaats van ontspanning of zelf een veilige haven zijn
314

. Desalniettemin 

kunnen we er niet omheen dat het niet altijd even goed gesteld is met onze welvaartstaat, en 

wordt de utopie van de metropool steeds vaker overschaduwd door zijn dystopische karakter. 

We kunnen dus stellen dat “the distinctions between the carefully orchestrated spectacle and 

the emerging dystopian cityscape ‘outside’”
315

 reeds weggevaagd zijn, of – om het met de 

woorden van De Cauter te zeggen – dat de capsulaire beschaving een dystopie is geworden
316

. 

Tot slot vermeldt hij ook dat het beeld natuurlijk nog veel donkerder kan: naar aanleiding van 

Lyotard’s hypothese dat het ultieme doel van de technologie het overleven van de mensheid 

zou zijn, suggereert hij dat de capsulaire beschaving misschien wel een eerste fase in de 

overbodigheid van de mensheid is, aangezien ze nu al een groot deel van de bevolking 

uitsluit
317

. Hoewel dit overdreven kan lijken, zullen we zien dat Houellebecq deze 

mogelijkheid eveneens beschrijft in Elementaire deeltjes en Mogelijkheid van een eiland. 
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3.4 Ruïnes 

Het beeld bij uitstek om deze zwarte visie tot uiting te brengen is natuurlijk de ruïne, en zoals 

ik in het volgende hoofdstuk zal aantonen, is dit een beeld dat eveneens frequent door 

Houellebecq gebruikt wordt. De ruïne symboliseert het verval en de vergane glorie van 

gebouwen die eens een utopie waren, of zaken die een auratische glans hadden gekregen en 

zo tot de verbeelding van de mensen spraken: 

The marginal spaces of the post-industrial city are now littered with technological relics: the 
twisted combinations of metal and concrete which cluster along rivers and major rail 

intersections and extend beneath the surface of the city can be likened to what William Gibson 

describes as the ‘semiotic ghosts’ of yesterday’s tomorrows (cited in Dery, 2002: 303). These 
‘anxious landscapes’, to use the historian Antoine Picon’s (2000) term, are emblematic of a 

new kind of urban form which finds its logical counterpart in the new shopping malls, 

corporate atria and other quasi-public spaces that characterize the post-industrial city. Yet even 

before their neglect and abandonment these complex assemblages of physical artefacts, 
technical expertise and accumulated cultural meaning had begun to fade from collective 

consciousness and were no longer an integral part of the ‘social imaginary’ of the modern 

city
318

. 
 

Volgens Benjamin is het dus belangrijk dat de ruïnes – die de praal eigen aan het fetisjisme 

van het kapitalisme verloren hebben – ons uit de auratische betovering (fantasmagorie) halen 

en ons zo bewust maken van de mogelijkheden die de toekomst ons kan bieden wanneer we 

ons kritisch opstellen tegenover de maatschappij
319

. De mislukkingen uit het verleden moeten 

ons motiveren om politieke actie te ondernemen en zo eventuele verbetering voor de toekomst 

te genereren
320

. Bij het zien van ruïnes worden we geconfronteerd met de realiteit van de 

verandering en met een verloren beschaving waarvan de wensen en verlangens reeds 

veranderd zijn
321

 volgens Bradley Stephens, waardoor we wakker geschud worden en als het 

ware een les in de destructieve kracht van de tijd krijgen
322

. Bijgevolg krijgen we ook een les 

in waardigheid, aangezien we er telkens weer op gewezen worden dat de natuur het altijd zal 

halen op de cultuur: “[f]or Simmel the decay of architecture illuminates the truth of natural 

transcience in relation to mythologies of cultural achievement and political hubris [and] (…) 

that the processes of natural ruination will always remain beyond the scope of human 

control”
323

. 
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3.5 Conclusie 

We kunnen dus besluiten dat dystopieën steeds vaker de plaats van utopieën en heterotopieën 

innemen, wat erop kan wijzen dat de toekomst door steeds meer mensen negatief wordt 

ingezien. Deze techniek wordt ook door Houellebecq gebruikt bij de creatie van zijn fictionele 

universum, dat op vele momenten de vermeende neergang van de liberale westerse 

samenleving lijkt te weerspiegelen. De concepten die hier aan bod zijn gekomen zullen 

bijgevolg gebruikt worden om de ruimteconstructie in de romans van Houellebecq te 

benaderen. Hoe deze verschillende soorten ruimtes en evoluties gebruikt kunnen worden om 

de sociale tendensen die onze huidige maatschappij kenmerken te reflecteren en hoe ze 

bijgevolg kunnen bijdragen tot de creatie van een wereldbeeld, zal ik bespreken in het 

volgende hoofdstuk.  
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4. Theoretisch referentiekader: ruimteconstructie en laatmoderniteit in de 

roman 

 

Il y a toujours une ville, des traces de poètes 

Qui ont croisé leur destinée entre ses murs 
L’eau coule un peu partout, la mémoire murmure 

Des noms de villes, des noms de gens, trous dans la tête
324

. 

(Houellebecq, Le sens du combat) 

 

Om te weten hoe Houellebecq ruimtes in zijn oeuvre kan gebruiken om uiting te geven aan de 

steeds groeiende kritiek op de hedendaagse liberale samenleving, is het nodig om eerst te 

kijken hoe de literatuur in het algemeen met ruimtes omgaat. Immers, waarom is de literatuur 

van de twintigste eeuw zo geïnteresseerd in ruimtelijke problemen, zoals Spencer beweert
325

? 

Literatuur is – zo zeggen ook Deramond en Keunen – in staat om een specifieke waarheid 

over ruimtes bloot te leggen
326

 door met behulp van ruimtelijke verbeelding te appelleren aan 

de emotionele en conceptuele waarden die de moderne mens met de moderne wereld 

associeert
327

. François Lyotard drijft het zelfs nog een stap verder en beweert dat het 

laatmodernisme gekarakteriseerd wordt door “the collapse of so-called ‘grand narratives’”
328

. 

In plaats daarvan wordt steeds vaker gebruikt gemaakt van subtielere kritiek in de vorm van 

ruimtes om ons inzicht te geven in de angsten en verlangens die een bepaald tijdperk 

overheersen – of zoals Verraest en Keunen het formuleren: “Uncovering affective fears and 

dreams in spaces may teach us more about the present condition than any explicit criticism of 

ideology could
329

”. De moderne stad wordt dus een “objective correlative” voor het moderne 

Europa en zijn heterogene samenleving volgens McHale
330

, zoals ook Keunen duidelijk maakt 

in onderstaand fragment: 

The modern (post)industrial city is conceived by many a writer as a privileged environment, a 

space in which the most important social and historical processes came to the surface. Urban 

space is widely regarded as the modernization process itself turned flesh; it is what Simmel 
called the “point of concentration of modernity” (Frisby 1992: 69). (2) (…) As such, literature 

performs the role of an instrument that bestows meaning upon the world.  (…) [U]rban stories 

constitute important cultural tools, since they tell us something about the way in which people 

deal with modernity. (…) Cities are the seat of modernity and, as such, offer a frame of 
reference which can easily be filled in with knowledge concerning modern social 

fragmentation and anomy, as well as with individualization, cynicism and so on
331

. 
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Voorbeelden hiervan in de literatuur zijn talrijk. Zo haalde Smethurst al aan dat in de 

laatmoderne literatuur de auteurs vaak verscheidene, schijnbaar losgekoppelde werelden 

ensceneren als reactie op de globalisering
332

, ontstaat er het idee van de “cyborg” – een 

metafoor voor de hedendaagse metropool als morfologische entiteit maar ook als de 

verpersoonlijking van politieke en culturele ideeën
333

 – en sluiten ook Jameson en Lehan zich 

bij deze trend aan. Jameson gebruikt de laatmoderne architectuur als een hulpmiddel om na te 

denken over het anders moeilijk weer te geven wereldbeeld
334

 en Lehan zegt dat de 

verschillende narratieve genres elk een specifieke manier hebben om de stad weer te geven, 

afhankelijk van de ruimere narratieve realiteiten eigen aan de tijd en het genre
335

. Science 

fiction bijvoorbeeld beschrijft de stad van de toekomst als een een “hypnogogic site where the 

anxieties, desires, fetishes of a culture’s waking world and dream world converge and are 

resolved into a substantial and systematic architecture”
336

. Sporen van dit genre zullen we 

tevens terugvinden in Houellebecqs Mogelijkheid van een eiland, waarvan reeds een 

voorproefje gegeven wordt in Elementaire deeltjes. Hierbij komt dat fictie soms van plaatsen 

gebruik maakt die reeds bestaan in de ‘echte’ wereld, wat een dubbeldekkerstructuur van 

referentie oplevert: een eerste interne referentiezone geconstrueerd in en door de tekst zelf, en 

een tweede externe referentiezone die verwijst naar de objectieve wereld als verpersoonlijking 

van een theorie, een ideologie of een filosofie
337

. Aangezien ruimtegebruik in literatuur dus 

verscheidene functies heeft, is het belangrijk om te beseffen dat literatuur ook iets in te 

brengen heeft in stedelijke planning. Literatuur kan er immers voor zorgen dat we de 

overgang maken van het abstracte niveau van de ruimtelijke planning naar het concrete niveau 

van de alledaagse realiteit door tevens de ervaringen van de stadsbewoners weer te geven. Zo 

worden de heterogeniteit en de subjectiviteit van de stadservaring benadrukt, wat ervoor zorgt 

dat de literatuur een meerwaarde voor de ruimtelijke planning kan betekenen
338

. 

 

Maar hoe worden ruimtes precies gebruikt om een boodschap over te brengen? Volgens 

Keunen – die de epistemologie van Cassirer in het licht van de literaire ruimte interpreteert – 

vormen ruimtes een belangrijk onderdeel van kennis en ervaring voor de mens, en kunnen ze 
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drie soorten ervaringen overdragen: de ervaring van de ruimte als een expressieve kracht (de 

omgeving roept gevoelens bij ons op), als een conceptuele ervaring (wanneer we de ruimte als 

onderdeel van een bredere socio-historische ontwikkeling bekijken) en als een representatie 

(waarin we objecten en processen waarnemen). De meeste literatuurtheoretici kijken echter 

vooral naar deze laatste volgens Keunen: de representationele ervaring van ruimtes
339

. Het is 

echter van groot belang de andere twee aspecten even grondig te bestuderen, aangezien ze 

eveneens (en in sommige gevallen zelfs meer) bijdragen tot de kennis van de huidige 

samenleving. Ook in de analyse van Houellebecqs oeuvre zullen we de drie verschillende 

aspecten aan bod laten komen. Immers, op het vlak van de representatie zullen we zien dat 

Houellebecq vooral ruimtes typisch voor moderne tijden ensceneert; op het expressieve vlak 

valt het op dat hij de moderne gebouwen en de stad vaak met negatieve gemoedstoestanden 

combineert en zelfs in onze ogen positieve ruimtes vaak als negatief zal afschilderen; en dit 

allemaal met de bedoeling om op het conceptuele vlak ruimtes te kunnen linken met de meer 

abstracte sociologische en economische fenomenen die door hem als slecht ervaren worden.  

 

Vooraleer over te gaan op deze analyse, nog enkele woorden over de expressieve en 

conceptuele ervaring van literaire ruimtes. Laten we beginnen met de expressieve 

verbeelding. Zoals Keunen zegt, is het waarnemen van ruimtes niets anders dan het opmerken 

en het beoordelen van de emotionele krachten die van een situatie, een object of een persoon 

uitgaan
340

. Dit gevoelseffect wordt bereikt door de lezer in een fictionele biotoop onder te 

dompelen met behulp van verschillende technieken als “[a]rchitectural details (landmarks, 

places, buildings, urban infrastructure), movement through space (a ride with a train) and 

detailed overviews of the topographical situation (by means of toponymic references)”
341

, 

kortom allemaal dingen die Houellebecq ook gebruikt. In De wereld als markt en strijd 

bijvoorbeeld beschrijft het hoofdpersonage het landschap vanuit de trein
342

 en ook in zijn 

andere romans gebruikt hij reële plaatsnamen en beschrijft hij uitgebreid de gebouwen die hij 

tegenkomt of ziet. Verder geven vooral literaire beelden die op een erg intensieve manier 

appelleren aan de expressieve verbeelding de moderne toestand het beste weer
343

. Enkele 

voorbeelden hiervan vinden we terug in de misdaadromans in de beschrijvingen van eenzame 

helden in verlaten landschappen, portretten van wastelands, onophoudelijke regen die zorgt 
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voor een gevoel van onbehagen wat bijdraagt aan de onvoorspelbaarheid van de stad en 

vooral verlaten, lege, anonieme en nachtelijke steden, waarbij deze laatste meestal het verval 

van de moraal in combinatie met seksuele bevrijding en geweld symboliseren
344

. Ook in de 

psychogeografie, een sleutelbegrip van het situationisme dat “staat voor het in kaart brengen 

en registreren van psychische toestanden die corresponderen met de sferen van plaatsen en 

plekken tijdens het dwalen”
345

 wordt de affectiviteit van de literaire ruimte benadrukt. Ten 

slotte – wat voor deze verhandeling het interessantste is – zijn er volgens Deramond tal van 

romans die ruimtes gebruiken om de negatieve gevoelens die hun auteurs met het liberale 

kapitalisme associëren, weer te geven: 

[I]nfrastructures, suburbs, underground zones, wastelands, these are the places where feelings 

of strangeness may occur; this preference or inkling for « negative » spaces, brings out a latent 

world of resistances, of individual destinies, often dramatic but also carrying genes of 

subversion. Therefore, the themes of the enclosure and the park find their counterparts in those 
of peripheral zones, frontier, and excluded areas. (…) River, canal, every zone of spontaneous 

vegetation, vacant areas or ruined constructions speak also the language of wasteland and its 

midway position, in unstable equilibrium between decline and urban renewal. (…) 
Construction sites and blind walls symbolize human affects; ruined buildings are often linked 

to personal dramas
346

. 

 

 

Tot slot nog iets meer over de conceptuele verbeelding. Literaire ruimtes kunnen gebruikt 

worden als symbolen voor morele waarden eigen aan een tijd of maatschappij, die vaak de 

drijfveren vormen voor bepaalde vormen van sociaal gedrag die als moreel of immoreel 

geschetst worden. Het doet de lezer nadenken over het gedrag van de personages en dus over 

het wijdere wereldbeeld van deze personages
347

. Maar wat deze ruimtes ons vooral meegeven 

volgens Keunen, is dat ze een microkosmos vormen die eigenlijk symbool staat voor tal van 

grotere evoluties in de maatschappij, zoals bureaucratiserings- en industrialiseringsprocessen, 

de rationalisering en fragmentering van het morele discours en de commodificatie en 

individualisatie van levenswijzen die hiermee gepaard gaan
348

. We kunnen dus stellen dat 

ruimtes wijzen op de bredere socio-historische ontwikkeling waarvan ze deel uitmaken
349

. 

Een voorbeeld hiervan zien we in verhalen die de toekomstige stad beschrijven en 

bijvoorbeeld een dode stad of het overblijven van enkelingen die grote rampen overleefden 

ensceneren om de gevolgen van overbevolking, nucleaire oorlogen, vervuiling, de neergang 

van de industrie, politieke dictaturen en vele andere factoren die het gevolg zijn van de 
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globalisering en het liberale kapitalisme te benadrukken
350

. Houellebecq doet iets 

gelijkaardigs wanneer hij in Mogelijkheid van een eiland het verhaal van de “nieuwe mensen” 

vertelt, die ronddwalen in dode landschappen vernield door nucleaire bommen en 

verschillende natuurrampen, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien. 

 

We kunnen dus besluiten dat literaire ruimtes wel degelijk onderdeel kunnen uitmaken van 

een kritiek op de huidige samenleving. Dit kunnen ze ten eerste doen door te appelleren aan 

de representationele kracht van de narratieve ruimte, en bijgevolg door landschappen en 

gebouwen representatief voor de slechte tendensen in onze maatschappij te ensceneren. In een 

tweede instantie kunnen ze ook gebruik maken van de affectieve functie van literaire ruimtes 

om negatieve gevoelens op te roepen bij het beschrijven van hedendaagse landschappen. Ten 

derde kan een auteur er ook voor opteren om – door gebruik te maken van de conceptuele 

verbeelding van ruimtes – zijn ruimtes te plaatsen in het groter geheel van socio-historische 

ontwikkelingen die als negatief worden gezien. In wat volgt zal ik het ruimtegebruik in de 

romans van Houellebecq analyseren, en mij daarbij vooral focussen op de manier waarop 

Houellebecq een negatief wereldbeeld oproept. 

  

                                                
350 Clarke, “The city: heaven-on-earth or the hell-to-come?”, p.704 



66 

 

5. Ruimtes in de romans van Houellebecq 

 

Vu d’un compartiment de train, la campagne. 

Une purée de vert. Une soupe de vert. 

Avec tous ces détails si foncièrement inutiles  
(arbres,etc.) qui surnagent, justement  

comme des grumeaux dans la soupe. 

Tout cela donne envie de vomir
351

. 

(Houellebecq, Renaissance) 

Houellebecq schetst hoofdzakelijk een negatief wereldbeeld in zijn oeuvre, en maakt hiervoor 

gretig gebruik van de mogelijkheden die literaire ruimtes bieden. Vooral de overgang van 

utopieën naar dystopieën (vaak via de weg van de heterotopie) is een vaak terugkerend 

fenomeen in het ruimtegebruik in zijn romans. Zowel in de ruimtes die te maken hebben met 

wetenschappelijke ontwikkelingen, in New Age ruimtes die de vrije liefde promoten, in 

heterotopische ruimtes en in de weergave van de natuur vinden we deze overgang terug, die 

de neergang van de liberale westerse samenleving lijkt te weerspiegelen – een neergang die 

Houellebecq overigens daadwerkelijk in beeld brengt in Mogelijkheid van een eiland. Verder 

zullen we zien dat vele plaatsen in de romans, naar aanleiding van verschillende socio-

historische tendensen, gerelateerd worden aan negatieve gevoelens en bijgevolg als negatief 

worden afgebeeld. Tot slot zullen we tevens het gebruik van ruïnes terugvinden in de romans. 

Hierbij wil ik nog opmerken dat de reeds eerder beschreven affectieve en conceptuele 

ervaringen van de literaire ruimte hieraan gekoppeld moeten worden. Immers, de utopische en 

dystopische ruimtes die Houellebecq gebruikt, vormen een microkosmos die de conceptuele 

verbeelding van de lezer stimuleert en symbool staat voor de onderliggende maatschappelijke 

evoluties, terwijl de negatieve ruimtes de lezer vooral op het affectieve vlak zullen raken. 

 

Houellebecq gebruikt dan wel de overgang van utopie naar dystopie om bepaalde 

maatschappijproblemen aan te kaarten, zoals Clarke echter zegt in “The city: heaven-on-earth 

or the hell-to-come?” bestaat er ook een totaal andere werkwijze. Zoals reeds vermeld in 

hoofdstuk drie zullen vele auteurs immers proberen te vluchten uit ‘slechte tijden’ door 

utopische ficties te schrijven. Al sinds Plato hebben schrijvers in tijden van grote sociale 

verandering hun toevlucht gezocht in utopieën als ideale vluchtoorden, en in de moderne 

tijden – waar allerlei uitvindingen het wereldbeeld grondig overhoop gooiden – was dit eens 

te meer het geval
352

. Houellebecq is zich duidelijk van dit fenomeen bewust en verwoordt het 
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in Mogelijkheid van een eiland met de installatiekunst van Vincent, die een wereld vol 

liefelijke tafereeltjes creëert en woorden als ‘liefde’, ‘tederheid’ en ‘geluk’ laat verschijnen in 

zijn kunstwerk: 

Sinds Duchamp neemt de kunstenaar er geen genoegen meer mee om een wereldbeeld aan te 

bieden, hij probeert ook zijn wereld te scheppen: hij is niets minder dan Gods rivaal. In mijn 
kelder ben ik God. Ik heb ervoor gekozen een kleine, gemakkelijke wereld te scheppen, waarin 

je alleen maar gelukt ontmoet. Ik ben me volkomen bewust van de regressieve kant van mijn 

werk. (…) [I]k ben een hulpbehoevend, ernstig ziek klein kind dat niet kan leven. Ik kan de 
meedogenloosheid van de wereld niet aanvaarden; het lukt me gewoon niet

353
. 

 

In zekere zin wordt dit ook gedaan door Houellebecq zelf in Mogelijkheid van een eiland: 

men lijkt te kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid door de utopie van het klonen, maar 

telkens weer zal het erop neerkomen dat dit proces juist de voedingsbodem van een 

dystopische werkelijkheid zal vormen. Houellebecq schept net als Vincent een eigen wereld, 

maar in tegenstelling tot de wereld van Vincent is het is een wereld waarin de personages de 

meedogenloosheid van de wereld maar al te goed erkennen. Zo vinden we zelfs positieve 

landschappen terug die negatieve gevoelens oproepen bij de personages, alsof ze het slechte 

van hun tijd alleen nog maar willen bestrijden met een nog pessimistischere blik. Ik zal 

beginnen met de bespreking van de overgang van utopie naar dystopie in het oeuvre van 

Houellebecq – een overgang die het symbool zal vormen voor de neergang van de westerse 

samenleving – om te eindigen met de negatieve ruimtes en de ruïnes die hij eveneens gebruikt 

voor de creatie van een specifiek wereldbeeld. 
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5.1 Van utopie naar dystopie 

 

Van utopie naar heterotopie: capsularisering 

Zoals reeds gezegd is de capsulariseringstendens vooral ontstaan uit gebrek aan de 

mogelijkheid van het realiseren van concrete utopieën, waardoor men in de plaats door het 

creëren van veilige eilandjes het dystopische buiten probeert uit te sluiten
354

. Deze 

heterotopieën leken oorspronkelijk ideaal, maar zoals ik al heb aangetoond zijn ze steeds meer 

uitgegroeid tot dystopische plaatsen, of in ieder geval plaatsen die als erg negatief worden 

gezien. Zo ook de heterotopieën in Houellebecqs romans. Een eerste voorbeeld is het eiland 

Lanzarote. Dankzij
355

 het feit dat Lanzarote een eiland is, wordt Lanzarote op zijn geheel als 

een heterotopie afgeschilderd bij Houellebecq. In “Lanzarote” wordt immers beschreven hoe 

het eiland een geschiedenis van volledig isolement heeft waarbij de bewoners zich afzijdig 

hielden van iedere vorm van contact
356

. In Mogelijkheid van een eiland wordt het eiland op 

zijn beurt als een evenwichtschronotoop beschreven,  aangezien het met zijn “gematigde, 

gelijkmatige klimaat, waar de temperatuur en het aantal zonuren door het jaar heen enkel 

minieme variaties kenden, echt de ideale plek was om het eeuwige leven te betreden”
357

. Maar 

ook de ‘dystopische’ kant van Lanzarote als heterotopie wordt aangehaald, als onderdeel van 

de kritiek op de reële hedendaagse heterotopieën. Lanzarote wordt immers tevens getypeerd 

als een eiland zonder veel troeven
358

, met veel hotelcomplexen en toeristische 

infrastructuren
359

, waar resten van vulkaanuitbarstingen steeds weer opduiken
360

. In wat volgt 

zal ik het vooral hebben over de heterotopieën in de steden. Houellebecq vermeldt immers 

zowel het afschermen van huizen en woonwijken, als de capsularisering van de 

kantoorgebouwen en de openbare gebouwen die de sociale uitsluiting en de afschaffing van 

de openbaarheid als gevolg heeft gehad. Hier zien we de conceptuele kracht van literaire 

ruimtes naar boven komen. Immers: de overgang van heterotopie naar dystopie zal symbool 

staan voor de maatschappij die er steeds meer op achteruitgaat, aangezien de ruimtes die 

Houellebecq schetst gerelateerd kunnen worden aan verschillende sociologische fenomenen – 

denk maar aan de capsularisering en de bijbehorende uitsluitingspolitiek – die door hem als 

slecht ervaren worden. 
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Eerst en vooral iets meer over de wooneenheden, die oorspronkelijk als positief afgebeeld 

worden. In De kaart en het gebied beschrijft Jasselin zijn huis als een “eilandje van geluk en 

rust (…) een soort van vredige nis”
361

 en ontwierp zijn utopische vader woonflats zonder 

ramen maar met doorschijnende daken zodat de bewoners enkel de lucht zouden zien en dus 

geen onnodig visueel contact met de buitenwereld zouden hebben
362

. Geleidelijk aan komt 

men echter tot het inzicht dat – zoals ook Bauman zegt – het huis als een capsule niet enkel 

een droom betekent voor diegene die zich erin kan terugtrekken en er tot rust kan komen, 

maar dat het net zo snel weer als een gevangenis kan aanvoelen aangezien we in onze huidige 

maatschappij allemaal steeds in beweging willen blijven
363

 om mee te kunnen met de steeds 

veranderende trends. Zoals we ook zullen zien bij de capsularisering van de openbare ruimtes, 

hebben tevens de woongebieden hun identiteit verloren en zijn ze vooral gericht op de sociale 

uitsluiting van anderen voor de veiligheid van hun bewoners, wat steeds meer als een negatief 

gegeven wordt gezien. Zo noemt Houellebecq de politiek van de modernistische 

woonblokken (grands ensembles) een perfect voorbeeld van het sociale leven dat steeds vaker 

enkel nog uit de gezinskern bestaat,
364

 en beschrijft hij uitgebreid de beveiligingstrends rond 

huizen, in appartementen en in wijken. Wanneer het hoofdpersonage van De wereld als markt 

en strijd bijvoorbeeld door een bungalowwijk loopt, voelt hij zich niet welkom, zoals 

waarschijnlijk de bedoeling is: 

Ondanks het vroege uur waren er al enkele bewoners wakker; vanuit hun garages volgden ze 

me met hun blik. Ze leken zich af te vragen wat ik daar deed. Als ze me om uitleg hadden 
gevraagd, zou ik niet hebben geweten wat ik moest antwoorden. Inderdaad rechtvaardigde 

niets mijn aanwezigheid daar. En elders net zomin, om eerlijk te zijn
365

. 

 

Ook wordt in De kaart en het gebied, wanneer daklozen zich op de binnenplaats van een 

flatgebouw installeren, de politie gebeld aangezien hun vechtpartijen vaak uitlopen op 

gewonden of doden,
366

 wat de tendens tot capsularisering als gevolg van de toegenomen 

agressie illustreert. Het gaat zelfs nog een stapje verder: het huis van Jeds vader bevindt zich 

in een erg gevaarlijke buurt (zo gevaarlijk dat zelfs de taxibedrijven er niet naartoe willen 

rijden), waardoor ze het huis beveiligd hebben met een muur, schrikdraad en een 

videoverbinding met het politiebureau
367

. Ook Jed zelf volgt dit voorbeeld op en laat een drie 
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meter hoog metalen hekwerk met stroomdraad en laagspanningsgenerator aanleggen rond zijn 

eigen zevenhonderd hectare groot gebied
368

. In “Lanzarote” gaat het zelfs zo ver dat het 

hoofdpersonage verhuist naar een wijk waar vaak politiepatrouilles passeren wanneer hij 

merkt dat er steeds meer dealers beginnen rond te hangen in de wijk waar hij woont
369

.  

Verder lezen we veel kritiek op de woonblokken uit de tijd van Le Corbusier, die eens zo 

utopisch leken aangezien ze werden voorgesteld als woonblokken gebaseerd op de principes 

van solidariteit en die komaf zouden maken met de sociale ongelijkheid
370

. Ze hebben echter 

elk spoortje identiteit en eigenheid verloren, wat als negatief wordt voorgesteld. In De kaart 

en het gebied bijvoorbeeld worden de woonflats van Le Corbusier omschreven als banale 

gebouwen die “in [hun] ornamentale kaalheid (…) identiek [waren] aan al die duizenden 

andere witbetonnen flats waaruit de gemengde woon-werkzones rond alle grote steden over 

de hele wereld waren opgebouwd”
371

. Houellebecq als auteur lijkt hier zeker mee akkoord te 

gaan. Immers, in “Nader tot de ontreddering”, beweert hij dat – net zoals het publiek na een 

korte fase van ongemak redelijk positief reageert op het toevallig stilvallen van 

informatienetwerken – ze ook opgelucht zouden reageren wanneer een in de voorsteden 

gebouwd woonblok uit de jaren zestig opgeblazen zou worden
372

. Immers, “[d]e geest die in 

die gebouwen huist is slecht, onmenselijk, vijandig; het is de geest van een uitputtend, wreed, 

voortdurend versnellend raderwerk”
373

.  

Ook andere heterotopieën worden bekritiseerd: “karakterloze woonwijk[en]”
374

 nemen de 

bovenhand in de romans en ook de complexen van vakantieflats in Les Sables-d’Olonne 

worden als negatief beschreven. Het zijn moderne witte gebouwen die zo ontworpen zijn dat 

het grootste deel zicht op zee heeft. Echter, op het moment van het jaar dat het personage van 

De wereld als markt en strijd deze vakantiegebouwen beschrijft, is alles er leeg en verlaten, 

zijn de supermarkt, de pizzeria en de discotheek gesloten en had “de wind die tussen de 

betonnen structuren huilde (…) iets zeer onheilspellends”
375

. Zelfs een luxeverpleegoord – 

tevens een duidelijke heterotopie en een schijnbaar erg positieve omgeving – wordt als een 

“hightech crepeerkot” en bijgevolg als een negatief gebouw beschreven: 

Hij [Jeds vader, I.D.] woonde nu in een verpleegoord in Le Vésinet dat was gevestigd in een 

groot Napoleon III-landhuis, veel chiquer en duurder dan het vorige, een soort elegant 
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hightech crepeerhok. De appartementen waren ruim, voorzien van een slaapkamer en een 

woonkamer, de bewoners beschikten over een grote LCD-televisie met kabel- en 

satellietabonnement, een dvd-speler en een snelle internetverbinding. Er was een park met een 

meertje waarin eenden zwommen en keurig onderhouden lanen waarlangs reeën huppelden. 

Ze konden zelfs, als ze wilden, een voor hen gereserveerd stukje tuin bewerken, groenten en 

bloemen kweken – maar niet veel mensen vroegen erom
376

. 

Tot slot krijgen we ook te maken met de Disneyficatie van de historische binnenstad
377

. In een 

eerst instantie komt hier volgens Smethurst “the postmodern chronotope of superficiality”
378

 

naar de oppervlakte. De momenten die het verliefde koppel in Elementaire deeltjes beleeft in 

het utopische Parijs worden bijvoorbeeld omschreven als “het soort dat in parfumreclames te 

zien is”
379

 – wat superficieel is aangezien deze spontane blijdschap net als in Disneyland 

alleen nog lijkt te bestaan op de reclamespots of in kortstondige momenten
380

 volgens De 

Cauter. In een tweede instantie krijgen we ook te maken met de commodificatie van de 

geschiedenis van de binnenstad als remedie tegen het ontbreken van de differentiatie die 

vroeger een identiteit oplegde aan zowel traditionele als moderne plaatsen
381

. Zoals we straks 

nog zullen zien bij de capsularisering van openbare gebouwen en al hebben kunnen 

waarnemen bij de woonflats van Le Corbusier, is ook plaatsloosheid een belangrijk effect van 

het laatmodernisme. Gebouwen lijken steeds meer op elkaar en ook steden verliezen hun 

identiteit doordat de ketens en bouwwijzen bijna overal hetzelfde zijn en ze zich allen laten 

omringen door buitenwijken zonder specifieke kenmerken
382

. Een voorbeeld van zo een 

generische plaats zonder identiteit is het Ierse stadje Shannon in De kaart en het gebied. Het 

stadje zelf is enkel en alleen maar ontstaan door de bouw van een luchthaven op die plaats en 

de architectuur is niet eigen aan het stadje, maar vormt eenvoudigweg een mengeling van de 

Amerikaanse en de Engelse bouwstijl,
383

 wat volgens Houellebecq de hedendaagse 

architectuur typeert. Deze is immers vooral een functionele architectuur, en zorgt ervoor dat 

gebouwen geen autonome betekenis of specifieke sfeer oproepen, om zo mee te kunnen met 

de stroom van het vergankelijke
384

. Dit probeert men vaak te compenseren door als het ware 

een andere richting aan een landschap te geven: “it is quite common for landscapes to be 

produced for tourists, or to simulate some other place or time, creating what Relph calls 
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‘inauthentic place’”
385

 volgens Smethurst. Zo beschrijft Jed in De kaart en het gebied 

Beauvais, waar in het centrum speciale “voetgangerszones met historische en culturele 

informatieborden”
386

 aangelegd zijn, en werd er ook in het dorp waar Houellebecq woont een 

grote inspanning geleverd om het toerisme op gang te trekken: de huizen zijn ofwel typische 

huizen voor de streek ofwel huizen die je eigenlijk op het Normandische platteland verwacht, 

de kerk heeft een uitvoerige renovatie ondergaan, sierstruikjes en grasveldjes zijn speciaal 

aangelegd, er zijn tentoonstellingen over de lokale ambachten en er staan bordjes om een 

avontuurlijke wandeling langs de rand van de Puisaye aan te kondigen. Desalniettemin is er 

volgens hem nooit iemand op straat, en zijn de huizen vooral buitenverblijven in plaats van 

echte woonplaatsen
387

. Het dorpje is dus geconstrueerd en zeker niet authentiek, waardoor het 

personage er ironisch aan toevoegt dat er daar met het erfgoed duidelijk niet te spotten viel
388

 

en dat het allemaal – zonder een spoor van ironie deze keer – “de indruk [bood] van een 

decor, een nepdorp, nagebouwd voor een televisieserie”
389

. 

Ook kantoren zullen onderhevig zijn aan de capsulariseringstendens die door de personages 

als negatief ervaren wordt. Zo achtte het advocatenbureau van Jef zijn vader in De kaart en 

het gebied het noodzakelijk een statusverhoging te ondergaan door het hoofdkantoor in een 

herenhuis te vestigen, het liefste bij een geplaveide binnenplaats en als dat niet mogelijk was 

in een lommerrijke laan met platanen die een landelijke rust uitstralen
390

. In onze 

gecapsulariseerde samenleving wordt immers alles in het werk gesteld om de burger een 

gevoel van afgeslotenheid, veiligheid en rust te bieden. Een karakteristiek kenmerk hiervan is 

dan ook de binnenplaats, zoals MacLeod en Ward in hun beschrijving van de agglomeraties 

zeggen: 

Our new Edge Cities are tied together not by locomotives and subways, but by freeways, 

jetways, and jogging paths. Their characteristic monument is not a horse-mounted hero in the 
square, but an atrium shielding trees perpetually in leaf at the cores of our corporate 

headquarters, fitness centres, and shopping plazas
391

. 

De Cauter gaat hier eveneens mee akkoord door het atrium het prototype van de 

capsularisering te noemen: 
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Voor de architectuur is het postmoderne atrium het prototype van de capsularisering. Het is 

een binnenin gesimuleerde buitenruimte, een verzegelde piazza. Niet toevallig duiden zowel 

Sorkin als Koolhaas, die nochtans zeer uiteenlopende conclusies trekken uit hun analyses van 
de nieuwe stad, het atrium aan als prototypisch voor de gesimuleerde openbaarheid van de 

postmoderne stad
392

. 

Bovendien worden de bedrijfsgebouwen waar Valérie en Jean-Yves werken in Platform 

constant bewaakt door een gewapende beveiligingsploeg, en wordt het personeel er 

aangeraden om het openbaar vervoer te vermijden door zelf met de wagen te komen of 

gebruik te maken van de taxidienst waarmee het bedrijf een vast tarief heeft afgesproken
393

. 

Tenslotte veranderen ook de openbare plaatsen in heterotopieën en uiteindelijk in dystopieën. 

Dit gebeurt door middel van twee bewegingen. Eerst en vooral is plaatsloosheid een 

belangrijk gevolg van de laatmoderne architectuur (cfr. supra). Dit houdt tevens in dat er een 

groei is van identieke pseudo places zonder identiteit, zoals tankstations, winkelcentra en 

internationale restaurantketens
394

. Door menig schrijver wordt dit als een negatieve evolutie 

beschouwd, waardoor ze volgens Smethurst deze pseudo places meestal gebruiken in hun 

laatmoderne romans als een belichaming van het verlies van absolute waarden en van het 

reële
395

 of om moderne waarden en geloofssystemen in vraag te stellen
396

. Voorbeelden 

hiervan zijn talrijk aanwezig in de romans van Houellebecq, vooral in de vorm van 

vliegvelden en winkelcentra. Het winkelcentrum van het vliegveld van Phuket in Platform 

bijvoorbeeld wordt – met zijn internationale standaardproducten, plaatselijke souvenirtjes en 

winkeltjes in de vorm van hutten hoewel de hal zelf ook al overdekt is – omschreven als “een 

ruimte van nationaal leven, maar dan wel van een veilig, afgezwakt nationaal leven, dat 

volledig aan de mondiale consumptienormen was aangepast”
397

. Bovendien heeft het 

hoofdpersonage “het voorgevoel dat de wereld in zijn geheel steeds meer op een vliegveld 

zou gaan lijken”
398

. Hoewel volgens Jed in De kaart en het gebied de luchthaven van Shannon 

de periode van technologisch enthousiasme oproept waarvan het luchtverkeer het ultieme 

symbool was, heeft dit luchtverkeer nu aan een groot deel van zijn prestige en aura 

ingeboet
399

. Meer nog: de vertrekhal van Charles de Gaulle wordt als sinister en tamelijk 

doods
400

 omschreven. Het vliegtuig zorgt er bovendien voor dat het laatmoderne gevoel van 
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plaatsloosheid alleen nog maar versterkt wordt
401

 volgens Smethurst, wat het gevoel van het 

vliegveld als dystopie in plaats van heterotopie tevens vergroot.  

Een tweede beweging die eigenlijk als de oorzaak van de openbare plaats als heterotopie kan 

gezien worden is natuurlijk de capsularisering. De openbare plaatsen verliezen hun 

openbaarheid doordat ze het comfort van een huiselijke sfeer willen imiteren door gebruik te 

maken van een uitsluitingsmechanisme
402

. Immers, het fenomeen van zich ergens in een 

veilig binnen te voelen is nog steeds mogelijk, ook in een toestand van plaatsloosheid of in 

plaatsen die vanuit het buiten als plaatsloos gezien worden
403

. Het ziekenhuis bijvoorbeeld 

wordt omschreven als een oase van rust waar de stadsgeluiden nauwelijks hoorbaar zijn
404

 en 

ook het psychiatrisch ziekenhuis bevindt zich aan de rand van een bos, in een park dat 

afgesloten is van de buitenwereld door een groot hek
405

. Stations groeien eveneens steeds 

meer uit tot luxegebouwen, vaak gekoppeld aan winkelcentra: 

Boven het busstation in eigenlijke zin verheft zich trapsgewijs een hypermoderne constructie 

van glas en staal van vier à vijf verdiepingen hoog, met elkaar verbonden door vernikkelde 

roltrappen die in werking treden als je ook maar een klein beetje in de buurt komt; niets dan 

luxe winkels (cosmetica, mode, nieuwe snufjes…) met absurd agressieve etalages; niets waar 
ook maar íets nuttigs te koop is. Zo’n beetje overal videoschermen met clips en reclame; en 

natuurlijk een permanent geluidsbehang in de vorm van de laatste top-vijftighits
406

. 

Dit wordt als oppervlakkig en bijgevolg negatief gezien, en de politiek van de sociale 

uitsluiting die ermee gepaard gaat maakt het er zeker niet beter op. Immers, wanneer in De 

wereld als markt en strijd enkele bedelaars in de stationshal rondhangen, worden deze 

gewoon genegeerd door het hoofdpersonage
407

, en in het winkelcentrum van het busstation 

worden de “randfiguren en semi-clochards” die er ’s nachts rondhangen erg minachtend 

beschreven als levend in hun eigen bloed en uitwerpselen, verkikkerd op de reclamebeelden 

en de luxe etalages en bovendien belust op ruzies en moorden
408

. 

We kunnen dus besluiten dat de laatmoderne stedelijke cultuur sterk bekritiseerd wordt in 

Houellebecqs romans. Dat Houellebecq diezelfde mening blijkt te delen wordt duidelijk 

wanneer hij in “Nader tot de ontreddering” beweert dat de moderne architectuur niet in staat is 
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om bewoonbare ruimtes te construeren
409

 en wanneer hij in “De twintigste eeuw voorbij” een 

citaat uit het boek City van Simak – dat de invloed van de stad op de intermenselijke relaties 

onderzoekt – vermeldt: “een levend wezen met een zenuwstelsel dat complex genoeg is om 

zoiets als een stad voort te brengen, zou er nooit hebben kunnen overleven”
410

. De kritiek op 

de liberale samenleving die dus geuit wordt via de overgang van heterotopie naar dystopie in 

de romans van Houellebecq wordt tenslotte uitstekend samengevat in onderstaand citaat. Het 

attractiepark, dat normaal als de ultieme heterotopie wordt gezien, wordt in Michels droom in 

Elementaire deeltjes een troosteloze plaats, en kan bijgevolg gezien worden als een symbool 

voor de toekomst van onze heterotopische maatschappij: 

Op een nacht droomde hij van een attractiepark in de buurt van Rouen, op de rechteroever van 

de Seine. Een bijna leeg reuzenrad draaide rond in een loodgrijze lucht, hoog uittorenend 
boven de contouren van gestrande vrachtschepen met hun door roest aangevreten metalen 

karkassen. Hij liep voort tussen barakken in tegelijkertijd flets en schreeuwende kleuren; een 

ijskoude wind, zwaar van de regen, striemde in zijn gezicht. Toen hij de uitgang van het park 

bereikte werd hij aangevallen door jongeren in leren pakken gewapend met scheermessen. 
Nadat ze een paar minuten lang hun agressie op hem hadden botgevierd, lieten ze hem weer 

gaan
411

. 

Hij voegt er echter aan toe dat “ondanks het bloed en de pijn (…) hij ook [wist] dat Annabelle 

altijd bij hem zou blijven en hem eeuwig met haar liefde zou omgeven”
412

, wat erop wijst dat 

het geloof in de menselijke relaties niet compleet verdwenen is, en meer nog, dat onze 

menselijke relaties gekoesterd moeten worden aangezien ze het enige vangnet zijn dat ons kan 

behoeden voor de slechtheid in de wereld. Zo zegt ook Smethurst dat een gevoel van 

insideness ook gevonden kan worden in menselijke relaties in plaats van in reële plaatsen
413

, 

wat net zoals de evolutie van heterotopie naar dystopie in de romans van Houellebecq een 

kritiek op de capsularisering impliceert. 

 

  

                                                
409

 Houellebecq, De koude revolutie, p.219-220 
410 Ibid., p.292 
411 Houellebecq, Elementaire deeltjes, p.255 (mijn cursivering, I.D.) 
412 Ibid., p.255 
413 Smethurst, The Postmodern Chronotope, p.289 



76 

 

Van utopie naar dystopie: New Age 

In bijna alle romans van Houellebecq speelt seks een belangrijke rol. Vele hoofdpersonages 

zijn enkel gelukkig tijdens de seks; andere momenten lijken van weinig belang voor hun 

geluk: “Behalve in de geslachtsdaad zijn er weinig momenten in het leven waarop het lichaam 

jubelt van louter levenslust en vervuld is van vreugde om het loutere feit van zijn 

aanwezigheid op aarde
414

”. Op die momenten voelt het alsof alle kwaad is uitgebannen, en 

voelt het hoofdpersonage in Platform vaak voor het eerst perfecte vreugde
415

. Het is echter 

niet enkel seks dicht bij huis die een rol speelt in Houellebecqs oeuvre, maar tevens New Age 

kampen gebaseerd op het principe van de vrije liefde en sekstoerisme komen aan bod, het 

eerste vooral in Elementaire deeltjes en “Lanzarote”, het tweede hoofdzakelijk in Platform. In 

beide gevallen maakt Houellebecq gebruik van de conceptuele kracht van de ruimte om zijn 

kritiek over te brengen. De ruimtes zullen immers eveneens als utopieën starten, om via de 

concretisering in heterotopieën als dystopieën te eindigen, en zo de neergang van een ideaal 

en een kritiek op onze liberale kapitalistische maatschappij te impliceren. Ik begin met de 

New Age ruimtes. 

Maar wat is New Age eigenlijk? De New Age beweging is een spirituele beweging die gelooft 

in een nieuw tijdperk van harmonie, liefde en vooruitgang, en waarvan de aanhangers hopen 

op een tijdperk waar hun sociale utopieën werkelijkheid worden
416

 volgens John P. Newport. 

Ze willen met andere woorden vrede en minder politieke spanningen, en moedigen het 

individu aan in zijn zoektocht naar zelfkennis
417

. Woodhull bijvoorbeeld pleitte voor een 

utopie waar principes als de vrije liefde, seks gebaseerd enkel op verlangen, democratie, 

gelijkheid, religieuze vrijheid en vrijheid van spreken zouden heersen. Ze bestrijdt bijgevolg 

de dystopie van de geïndustrialiseerde samenleving en wil niet alleen de bijbehorende 

massaconsumptie en sociale ongelijkheid bannen, maar ook een samensmelting van het 

contemporaine individualisme en de communautaire utopie tot stand brengen
418

. In 

Elementaire deeltjes wordt dit verlangen naar een breuk met het immoralisme, het 

individualisme en het libertaire karakter van de twintigste eeuw van de New Age gezien als 
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een logisch gevolg van het ecologisme en het traditionele eigen aan de hippiebeweging,
419

 al 

zullen we in wat volgt zien dat Houellebecq de New Age juist als typisch individualistisch zal 

beschrijven. In Elementaire deeltjes trekt Bruno naar een New Age gemeenschap die “het 

Oord van Verandering” wordt genoemd. Dit is een plaats die als een concrete utopie – een 

heterotopie dus – gezien moet worden, en waar alle utopische plannen van de beweging in 

samenkomen: 

Het plan, dat sterk de stempel droeg van de libertaire idealen die begin jaren zeventig in de 

mode waren, bestond erin een concrete utopie tot stand te brengen, dat wil zeggen een plek 

waar men ‘hier en nu’ zou proberen te leven volgens de uitgangspunten van zelfbestuur, 
directe democratie en respect voor de vrijheid van het individu. Toch was het Oord niet de 

zoveelste leefgemeenschap. De bedoeling was bescheidener, namelijk het stichten van een 

vakantieoord, een plek waar de sympathisanten van die filosofie gedurende de zomermaanden 

de gelegenheid zouden hebben de geformuleerde uitgangspunten concreet in praktijk te 
brengen en er zo de confrontatie mee aan te gaan. Daarnaast was het de bedoeling dat er 

krachten zouden worden gebundeld en scheppende ontmoetingen tot stand gebracht, dat alles 

in een humanistische, republikeinse gezindheid. En ten slotte ging het er ook om, zoals een 
van de oprichters het uitdrukte, ‘een lekker potje te neuken’

420
. 

Een voorbeeld van dit “lekker potje neuken” in combinatie met het genoemde 

gemeenschapsgevoel vinden we in de passage die de regels voor seks in de duinen van 

Marseillan-Plage uitlegt, waar vaak op het initiatief van één koppel “een golf van liefkozingen 

en ongelooflijke opwindende wellust over het strand”
421

 gaat. Deze duinen zijn echter geen 

officieel New Age oord, maar we zullen zien dat ook de New Age oorden voldoen aan deze 

idealen en bijgevolg erg idyllisch overkomen. Immers, volgens Newport, vereisen de New 

Age idealen heilige plaatsen waar de jonge geesten zich volop kunnen ontwikkelen. Deze 

heilige plaatsen worden vooral in de natuur teruggevonden, aangezien de natuur als sinds de 

romantiek als een plaats gezien wordt waar een persoon genezende krachten en een ervaring 

van vrede en geluk kan opdoen
422

. In Elementaire deeltjes bijvoorbeeld wordt het hippie-oord 

van David di Meola als een idyllische plaats geportretteerd, waar een terugkeer naar de 

basisbehoeften van de mens gestimuleerd wordt: 

Het landgoed liep met een flauwe helling af naar het zuiden, het was een beetje heuvelachtig, 

er stonden struiken en bloemen. Een waterval stortte zich in een draaikolk, groen en kalm; 

vlak ernaast lag een vrouw op een platte steen naakt te drogen in de zon, terwijl een ander zich 
inzeepte voordat ze in het water zou springen. Dichterbij zat een grote kerel met een baard op 

een mat geknield te mediteren of te slapen
423

. 
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Het Oord van Verandering beslaat een gelijkaardig terrein met beboste heuvels, open plekken, 

gemeenschappelijke sanitaire blokken en vrij van alle afbakeningen waardoor de bezoeker een 

onbeperkte keuze heeft als het op het opzetten van zijn tent aankomt
424

. Ook de hippies die 

net buiten het dorpje Saorge wonen en waarbij Janine, de moeder van Michel en Bruno, 

intrekt, hebben met dit dorpje een idyllische plaats uitgekozen. Het huis zelf is opgebouwd uit 

allerlei materialen afkomstig uit de natuur en het is bovendien vlak bij een bron gelegen in 

een brede vallei met beboste hellingen. Het landschap biedt dan ook een serene indruk 

volgens Michel
425

. Als we tenslotte in Mogelijkheid van een eiland naar het kamp van de 

elohimieten op Lanzarote – een eiland dat zoals eerder gezegd zowel als een heterotopie als 

een dystopie geportretteerd wordt (cf. supra) – kijken, zien we een gelijkaardig verschijnsel. 

De elohimieten behoren tot een sekte die de Elohim – de buitenaardse wezens die 

verantwoordelijk zijn voor de schepping van de mens – vereert, en die gelooft dat ze door de 

bouw van een ambassade voor de Elohim te weten zal komen hoe de mensheid aan de dood 

kan ontsnappen
426

, wat later het proces van het klonen zal blijken te zijn. De vertrekken van 

de profeet zijn opgebouwd in typische hippie-stijl met hun meubels in jarenzeventigstijl en 

overwegend oranje, gele, turquoise en roze kleuren
427

. Maar het zijn vooral de plannen voor 

de bouw van de ambassade die utopisch ogen: voorwerpen zweven door de ruimte en 

omringen de bezoeker met “hun vriendelijke aanwezigheid”, vertrekken vol met jacuzzi’s 

door edelstenen overladen, en dit alles omringd met weiden vol kleurige bloemen. Daniel stelt 

zich hierbij wel de vraag hoe de profeet dit zou kunnen realiseren in het dorre landschap van 

Lanzarote, maar hij voegt er al snel aan toe dat de profeet er waarschijnlijk alles aan zal doen 

om de utopie in stand te houden en bijgevolg gewoon gebruik zal maken van kunstmatige 

weiden
428

. Deze beschrijving wijst echter al gedeeltelijk op de deconstructie van het ideaal, 

aangezien de beschreven ruimte al meer een simulacrum dan een echt idyllische ruimte is. 

Dus hoewel de New Age plaatsen de hippie-idealen en het principe van de vrije liefde zo goed 

mogelijk proberen te concretiseren in hun utopische omgevingen, merken we echter op dat 

ook deze plaatsen geen utopieën zullen blijven. 

Immers, zoals in de werken van Victor Hugo de utopie altijd te zien is maar constant buiten 

het bereik blijft aangezien het individu en het subjectieve nooit volledig opgenomen worden 
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in de objectieve en geïdealiseerde totaliteit
429

 volgens Stephens, zo is ook Houellebecqs 

seksuele utopie slechts een illusie gezien het feit dat ouderen er uitgesloten worden
430

 en niet 

iedereen er toegang tot heeft. Immers, in Houellebecqs oeuvre wordt seks volgens Diken een 

marktwaarde toegekend en net als rijkdom gezien als een eigenschap waardoor men zich kan 

onderscheiden. Houellebecqs personages vragen dan ook stuk voor stuk voor rechtvaardigheid 

op de seksuele markt
431

. Terwijl Bruno’s moeder geniet van de voordelen van de 

massaconsumptie van het seksueel genot
432

, wordt Bruno – die haar voorbeeld volgt – dit 

genot ontzegd volgens Gantz: “Despite his numerous attempts to participate actively in 

society, he is repeatedly denied entrance; Bruno is never able to find the pleasure and relief 

that these liberated times seem to offer his peers
433

”. Dit zorgt ervoor dat hij steeds meer 

geobsedeerd en steeds gefrustreerder geraakt en hij het gevoel heeft dat zijn leven slechter 

wordt met de dag
434

. In de zomer van 1976 is het zelf zo erg gesteld dat hij dagen achtereen 

rondloopt met uitpuilende ogen van begeerte, meisjes aanspreekt voor de ingang van 

discotheken met als enige resultaat een reeks vernederingen. Het is zelf zo erg dat hij het 

gevoel krijgt dat zijn penis “een druipend, bedorven stuk vlees [is] (…) dat door de wormen 

werd verteerd”
435

.  

Dat de seksuele utopie verandert naar een dystopie en dat bijgevolg de dromen en idealen van 

de New Age bewegingen langzaam veranderen in een immer groeiende leegte, wordt telkens 

weer bewezen in Houellebecqs oeuvre. In Elementaire deeltjes klaagt Bruno erover dat, 

hoewel de seksuele bevrijding voorgesteld wordt als een gemeenschappelijke droom, het in 

feite gewoon een “nieuwe fase in de historische ontwikkeling van het individualisme” is en 

leidt tot het verdwijnen van de laatste sociale buffer, zijnde het gezin
436

. In de epiloog van 

Elementaire deeltjes zegt Houellebecq dan ook dat de belangstelling van de sympathisanten 

van de New Age voor verschillende spirituele tradities in de eerste plaats het bewijs is van “de 

schrijnende staat van ontreddering waarin ze verkeerden, op de rand van het schizofrene”
437

. 

Ook het Oord van Verandering wordt daarom niet langer gezien als een utopische plaats te 

midden van de prachtige natuur, maar als een plaats waar dromen langzaam plaats ruimen 

voor een allesoverheersende leegte: “Het Oord van Verandering was bij uitstek een plaats van 
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seksuele vrijheid en ongebreidelde begeerte, en als zodanig moest het wel een plaats van 

neerslachtigheid en verbittering worden, meer dan enige andere
438

”. Deze evolutie naar 

individualisme wordt ook vertaald in Mogelijkheid van een eiland waar, hoewel de high-tech 

tipi’s van het elohimitische kamp dicht op elkaar staan, iedereen in zijn eigen tent blijft zitten 

zonder met elkaar te praten, waardoor de volgelingen elkaars bestaan volledig lijken te 

negeren en het vooral de stilte en het isolement zijn die opvallen
439

. 

Tot slot nog enkele bijkomende negatieve fenomenen die gelinkt worden met deze New Age 

kampen. Eerst en vooral worden we geconfronteerd met het gewelddadige karakter van enkele 

New Age leiders, zoals Charles Manson en bovenal de fictieve David di Meola, wiens 

libertinisme via drugsgewoonten en promiscuïteit algauw uitmondt in een lust voor 

folteringen en moorden, waarvan hij op de koop toe ook nog eens opnames maakt. En net 

zoals Bruno’s hedonisme zijn ook Di Meola’s zonden een product van het morele failliet van 

de hedendaagse maatschappij volgens Varsava
440

. Of zoals het in Elementaire deeltjes zelf 

verwoord wordt: 

Volgens Daniel Macmillan was het geleidelijke verval van de morele waarden in de loop van 

de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig een logisch en onvermijdelijk proces. Wanneer ze 
het arsenaal van seksuele genietingen hadden uitgeput, lag het voor de hand dat individuen die 

zich hadden bevrijd van de gewone morele beperkingen, zich wendden tot de ruimere 

genietingen van de wreedheid
441

.  

Volgens hem was er niet alleen een groepje mannen, maar tegelijkertijd ook een hele 

samenleving in het geding; de zaak leek hem kenmerkend voor het sociale en morele verval 

waarin de Amerikaanse samenleving sinds het einde van de jaren vijftig langzaam was 
weggezonken

442
. 

Dit kan vergeleken worden met de uitspraken van Rudi in “Lanzarote” over de bezoeken van 

zijn vrouw en hijzelf aan clubs voor ruimdenkende paren: oorspronkelijk genoten ze van dit 

“vrolijk feestje zonder taboes”, maar het werd algauw “een vreugdeloze oefening in 

perversiteit, die iets kils en uiterst narcistisch had”
443

. Een tweede negatief punt verbonden 

aan de New Age organisaties is volgens Newport het feit dat sommigen inderdaad wel 

bekommerd zijn om sociale pijnpunten, maar dat vele organisaties louter geïnteresseerd zijn 

in het maken van financiële winst
444

. Dit vinden we tevens terug in “Lanzarote”, waar Rudi 

besluit om zich aan te sluiten bij de azraëlianen. De azraëlianen zijn de aanhangers van een 
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sekte die allerhande gelijkenissen vertoont met de sekte van de elohimieten: ze vereren de 

Anakims – tevens buitenaardse wezens die de mensheid en het leven op aarde geschapen 

hebben – en willen eveneens een ambassade voor hen bouwen. Net als de elohimieten 

experimenteren ze bovendien met het klonen
445

. In ruil voor zijn opname in de sekte, moet 

Rudi immers zijn huis en bezittingen aan hen schenken
446

. Een derde dystopische reactie die 

we in het oeuvre van Houellebecq kunnen waarnemen is volgens Domingo de reactie tegen 

het feminisme
447

. Christiane in Elementaire deeltjes kan de feministes niet uitstaan, aangezien 

diezelfde vrouwen na verloop van tijd telkens weer terug beginnen te verlangen naar de 

oorspronkelijke mannelijkheid van hun man
448

. Dit zijn echter drie bijkomstige factoren, en 

als we de twee belangrijkste gevolgen bekijken – de individualisering en de sociale uitsluiting 

– en de weerspiegeling ervan in de literaire ruimtes, kunnen we concluderen dat de 

oorspronkelijke New Age utopieën gezamenlijk veranderen in regelrechte dystopieën. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat Houellebecq in “Het mensdom, tweede fase” Valerie Solana’s 

minachting voor de hippie verwoordt, door een alinea te citeren waarin ze het hippie-ideaal 

volgens hem “onnavolgbaar” samenvat: 

Hij wil terug naar de Natuur, terug naar de rimboe, terug naar het rijk van de harige dieren 
waar hij er een van is, weg van de stad, waar je tenminste nog een spoor, een rudiment van 

beschaving vindt, om op het niveau van de soort te leven en zijn tijd te besteden aan 

eenvoudige, niet-intellectuele bezigheden: het land bewerken, neuken, kralen rijgen
449

. 

 

Een tweede veel voorkomend verschijnsel in de romans van Houellebecq, dat bovendien een 

gelijkaardige evolutie zal ondergaan als de New Age, is het sekstoerisme. Oorspronkelijk 

worden zowel de seksclubs als de sekshotels in Platform als positieve ruimtes omschreven, en 

noemt het hoofdpersonage het sekstoerisme “de toekomst van de wereld”
450

. Bij het 

binnenkomen in de ‘Health Club’ in het hotel waar het hoofdpersonage verblijft tijdens zijn 

groepsreis door Thailand, krijgt men drie mooie meisjes te zien die de bezoeker champagne 

aanbieden en samen met de afbeelding van de Eiffeltoren in de achtergrond het vertrek een 

aangename sfeer meegeven
451

. Ook het erotische vakantiehotel dat het hoofdpersonage samen 

met Valérie en Jean-Yves heeft opgericht, heeft veel weg van een idyllische plaats: 
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Het strand was enorm uitgestrekt en ongerept, het zand als poeder zo fijn. Binnen een afstand 

van enkele tientallen meters verkleurde de oceaan van azuur naar turquoise en van turquoise 

naar smaragd. Enorme kalkrotsen, begroeid met intens groene wouden, verhieven zich tot aan 
de horizon uit het water en losten daar op in het licht en de verte; ze verleenden de baai een 

onwerkelijke, kosmische weidsheid
452

. 

De bars en het massagesalon zijn bovendien uitgerust met fonteinen, standbeelden van 

Griekse godinnen, watervallen en tropische planten
453

. Het geluk is echter van korte duur, 

aangezien een islamitische aanslag de bar algauw verandert in een slagveld: “Binnen in de bar 

hing een zwarte walm; de grond was glad en rood van het bloed dat uit de lichamen en de 

afgerukte organen stroomde
454

”. Tot overmaat van ramp beweert de buitenlandse pers de 

moslims die de aanslag gepleegd hebben volledig te begrijpen, aangezien het hotel een 

terugkeer naar de slavernij zou bevorderd hebben
455

. Ook hier vinden we dus een evolutie van 

utopie naar dystopie terug. 

 

Tenslotte hangen de New Age bewegingen tevens samen met een derde en laatste fenomeen, 

dat van wetenschappelijke vooruitgang op het vlak van klonen. Eerder vermeldde ik reeds 

Woodhull en haar utopische plannen. Cathy Gutierrez merkt op dat de aanhangers van haar 

visies geloofden dat de drempel van de dood gemakkelijk overschreden zou kunnen worden in 

de toekomst als logisch gevolg van het communicatietijdperk, en dat Woodhull volledig 

achter het eugenetische experiment van John Humphrey Noyes staat, die mensen wil klonen 

om spirituele superioriteit te bereiken
456

. Ook de sekte van de azraëlianen in “Lanzarote” en 

die van de elohimieten in Mogelijkheid van een eiland zetten stappen in deze richting. In 

Elementaire deeltjes, die op dit vlak als de voorganger van Mogelijkheid van een eiland kan 

worden beschouwd, wordt dit al aangekaart in de experimenten van Michel Djerzinski, die de 

gedachte verwoordt dat de mensheid moet verdwijnen en een nieuwe soort moet produceren 

die het huidige individualisme zou elimineren
457

. Dit klinkt nog redelijk utopisch, maar we 

zullen zien dat deze utopie in Mogelijkheid van een eiland een stuk minder altruïstisch 

uitdraait: de elohimitische Kerk belooft daar een overwinning op de dood als een “onbeperkte 

verlenging van het materiële leven, (…) [een] onbeperkte bevrediging van de lichamelijke 
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verlangens”
458

 aangezien de mensen een vrij en onverantwoordelijk leven willen leiden en dus 

willen sterven “in de hoop op een eindeloze voortzetting van datzelfde aan genoegens gewijde 

bestaan”
459

. Zoals ook Michel in Elementaire deeltjes over de vergelijking van de boeken 

Island en Brave New World van Aldous Huxley zegt, hebben de beelden over harmonieuze 

hippie-gemeenschappen en de dystopische wetenschappelijke schrikbeelden bijgevolg meer 

gemeen dan we op het eerste gezicht zouden denken
460

. Dat de wetenschappelijke vooruitgang 

die ik hieronder zal bespreken en die oorspronkelijk utopisch werd weergegeven uiteindelijk 

eveneens in een dystopie zal eindigen, hoeft dus niet te verbazen. 
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Van utopie naar dystopie: wetenschap en klonen 

Houellebecqs Mogelijkheid van een eiland is een roman die volledig in het teken van het 

klonen staat. De elohimieten vinden immers een manier om mensen te klonen en denken een 

systeem van dagboeknotities uit om de nieuwe mensen – de opvolgers van de menselijke 

soort – de herinneringen en gevoelens van hun voorgangers in te prenten, wat een oplossing 

moet vormen voor het probleem van het mee overbrengen van de emotionele en psychische 

bagage gelinkt aan de voorganger van het gekloonde lichaam. In het relaas van Daniel1 – de 

oorspronkelijke mens die in het huidige tijdperk leeft – vinden we net zoals in alle andere 

romans de reeds beschreven fenomenen van individualisme, atomisering en sociale uitsluiting 

terug. Volgens Varsava verwoordt de titel van Elementaire deeltjes zelf dit probleem. Immers, 

in eerste instantie suggereert deze een erg gefragmenteerde maatschappij waarin individuen 

als dysfunctionele deeltjes van een dysfunctioneel geheel worden afgebeeld. De tweede 

betekenis van de titel moet dan als de oplossing van dit probleem in de zin van het genetische 

klonen gezien worden, gezien het feit dat de titel tevens wijst op de mogelijkheid van 

wetenschappers om sub-atomische genetische deeltjes, ‘elementaire deeltjes’ met andere 

woorden, te manipuleren
461

. Deze utopische oplossing duikt op in het laatste werk van Michel 

Djerzinski voor zijn vermeende zelfmoord, en zou in staat moeten zijn om de praktische 

mogelijkheid van menselijke relaties – eens vernietigd door het liberalisme – weer te 

herstellen en zo een nieuwe betekenis aan begrippen als broederschap, sympathie en liefde te 

geven
462

.  

Hiermee transformeert Houellebecq de dystopische visie van Aldous Huxley in Brave New 

World naar een utopie waar rivaliteit en individualiteit uitgesloten worden en vervangen 

worden door een gelijke verdeling van economische en seksuele macht. In Houellebecqs 

ideale gekloonde samenleving dragen alle nieuwmenselijken dan ook dezelfde genetische 

code, en bestaat de bevolking steeds uit een priemgetal om te wijzen op het gevaar dat 

subgroepen kunnen vormen voor de samenleving
463

 aldus Varsava. Het leven van de nieuwe 

mensen wordt bijgevolg beschreven als “a timeless hermeticized condition, beyond 

contingency”
464

, waardoor de eerste beelden in Mogelijkheid van een eiland die Houellebecq 

linkt aan de wetenschappelijke vooruitgang erg positief klinken. De profeet van de 

elohimieten besluit bijvoorbeeld dat het leven prachtig is, en belooft dat het mogelijk zal 
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worden om dit genot eeuwig te laten duren: “Wetenschap, kunst, schepping, schoonheid, 

liefde… Speelsheid, tederheid, vrolijkheid… Wat is het leven mooi, vrienden! Wat is het 

prachtig, en wat willen we het graag eeuwig zien duren!
465

”. Wanneer Daniels hondje Fox 

sterft en hij naar Vincent belt, geeft deze laatste hem de raad om – net zoals alle aanhangers 

van de Elohim – het genetische materiaal van Fox naar de elohimieten op te sturen met als 

doel hem weer tot leven te wekken. Wanneer Daniel beseft dat dit inderdaad werkelijkheid 

kan worden, slaat zijn wanhoop om in vreugde; een gevoel dat perfect weerspiegeld wordt in 

de ruimtelijke veranderingen. Immers, samen met de hernieuwde hoop, ziet hij het blauw van 

de hemel en de zon opkomen, wat het begin van een utopisch tijdperk lijkt aan te kondigen: 

[H]ij leek er absoluut in te geloven, en ik voelde me plotseling verlamd van vreugde. Van 

ongeloof ook: ik was groot geworden, oud geworden met de gedachte aan de dood en de 
zekerheid van zijn overmacht. In een vreemde geestestoestand, alsof ik elk moment wakker 

kon worden in een toverwereld, wachtte ik de dageraad af. Kleurloos brak die aan boven zee; 

de wolken waren verdwenen, een hoekje blauwe hemel verscheen aan de einder, minuscuul. 

(…) [I]k begon de reikwijdte van de Belofte te begrijpen; en op het moment dat de zon zijn 
plaats aan de hemel innam en opkwam boven zee, voelde ik voor het eerst, nog vaag, ver, 

verhuld, een soort emotie die op hoop leek
466

. 

 

Het vooruitzicht van de praktijk van het klonen zorgt er dus voor dat de toekomst plots weer 

positief wordt ingezien. Er zijn echter heel wat elementen in de romans die een domper op 

deze utopie proberen te zetten. Zo wordt bijvoorbeeld ook de moderne wetenschap als 

boosdoener afgeschilderd. Volgens Smethurst heeft deze immers elk gevoel van veiligheid en 

stabiliteit van de oude wereld vernietigd
467

. In Elementaire deeltjes zegt Michel dan ook dat 

het huidige rationalisme en individualisme het gevolg zijn van de “metafysische omwenteling 

die het materialisme en de moderne wetenschap heeft voortgebracht”
468

. De weinige echte 

mensen die nog over zijn in Mogelijkheid van een eiland worden dan ook erg negatief 

afgeschilderd door de nieuwmenselijken. Ze zijn volgens Daniel25 “niet anders dan de 

karikaturale resten van de gewone mensheid op haar allerergst”
469

 en zelf hun gekromde en 

mismaakte uiterlijk
470

 lijkt dit te reflecteren. Daarnaast zijn de ruimtes die ze gebruiken vaak 

niet om aan te zien volgens hem: 
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Na een korte inspectie van de kamers besefte ik dat er niet veel meer positiefs te melden viel: 

de bewoning van het gebouw door de wilden vertaalde zich vooral in bende, stank en hopen 

gedroogde uitwerpselen op de grond. Er was niets dat wees op geestelijke, intellectuele of 
artistieke bedrijvigheid

471
. 

De laatmoderne wetenschap van het klonen probeert dan misschien wel deze negatieve 

kenmerken van de liberale maatschappij ongedaan te maken en bijgevolg de wilden – die het 

symbool zijn voor het mislukken van deze maatschappij – te laten uitsterven en zich enkel 

nog te focussen op de nieuwmenselijke klonen, toch wordt in Elementaire deeltjes reeds 

voorspeld dat ook nu de tussenkomst van de wetenschap minder goed zal doen dan de 

utopische hoop van in het begin liet uitschijnen. Bruno zegt immers dat de westerse 

samenleving voortdurend het model van Huxley’s Brave New World probeert te benaderen, 

wat uiteindelijk zal leiden tot de reproductie van de menselijke soort in het laboratorium met 

als gevolg daarvan “de verdwijning van familierelaties, van de idee van vaderschap en 

afstamming”
472

. Dit is natuurlijk precies waar de kloonexperimenten uit Mogelijkheid van een 

eiland op lijken af te stevenen, en hoewel dit voor Bruno en Michel een paradijs lijkt, is dit 

voor de moderne mens een nachtmerrie.  

Volgens Gandy immers neemt de angst voor de technologie weer toe nu de moderne mens het 

gevoel heeft dat deze steeds ongecontroleerder en autonomer wordt
473

. De laatmoderne 

literatuur, die volgens McHale veel gemeenschappelijke kenmerken heeft met het genre van 

de sciencefiction maar die zich in tegenstelling tot dit genre vooral focust op de sociale en 

institutionele gevolgen van technologische innovaties in plaats van op de innovaties zelf, geeft 

immers vaak toekomstige werelden weer als alternatief voor de parallelle ruimtelijke 

werelden die frequent voorkomen in de sciencefictionliteratuur
474

. Deze werelden van de 

toekomst zijn soms utopisch, maar hebben volgens McHale steeds vaker de neiging om naar 

de dystopische pool af te buigen
475

. Immers, schrijvers reageerden op de kwaden van hun tijd 

en het vijandige en ongrijpbare karakter van de stad door hun angsten over de aankomende 

terreur in dystopieën uit te drukken en bijgevolg de ideale staat uit het toekomstbeeld weg te 

vagen
476

. Sinds de jaren 70 van de negentiende eeuw is het dan ook opvallend dat dystopische 

technologische fantasieën floreren als mogelijke toekomstbeelden van de steden
477

. Volgens 

Collie leggen deze dystopieën vaak de nadruk op de achteruitgang van het intermenselijke 
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contact en de afschaffing van de openbare ruimtes, de dominantie van de privéplaatsen 

overladen met beveiligingssystemen, de risico’s op het vlak van privacy en controle die met 

de nieuwe technologieën gepaard gaan, en op de Certeaus concept van de stad gevormd naar 

politieke eisen en niet naar de noden en levens van zijn bewoners
478

. Tot slot worden ook de 

ethische consequenties van de wetenschappelijke vooruitgang op het vlak van het klonen 

nauwkeurig onderzocht in de laatmoderne dystopieën
479

.  

Ook in Houellebecqs Mogelijkheid van een eiland vinden we deze dystopieën terug. Hij gaat 

zelfs een stapje verder en beschrijft in de hoofdstukken die het leven van de 

nieuwmenselijken afschilderen een “post-urbane periode”
480

, waardoor zijn roman net als 

sommige romans van Volodine als “literature of the end”
481

 beschouwd kan worden. Of zoals 

ook Clarke zegt, geeft hij het einde van de geschiedenis weer, “when the solar system 

disintegrates or the world population has dwindled to a few thousands”
482

. En deze sterk 

gereduceerde wereldbevolking bestaat hoofdzakelijk uit nieuwmenselijke klonen die, in het 

post-urbane verwoeste landschap, het geluk niet meer lijken te vinden. 

De nieuwmenselijke wereld wordt vooral gekenmerkt door heterotopieën die als beveiligde 

eilandjes de verwoeste landschappen en hun wilden buiten proberen te houden: “[d]e kleine 

nieuwmenselijke gemeenschap was samengebracht in enclaves met een feilloos 

beveiligingssysteem, beschikte over een betrouwbaar reproductiesysteem en een autonoom 

communicatienetwerk”
483

. Hier komt ook de topos of the closed-system world
484

 – om een 

term van McHale te gebruiken – naar boven: de enclaves van de nieuwmenselijken vormen 

een wereldje op zich, met eigen regels en gebruiken. Zelf het menselijk lichaam werkt niet 

meer op dezelfde manier als voorheen: de “nieuwe mensen” leven vooral van de fotosynthese 

en van mineraalzoutcapsules. Net zoals in Farmers Riverworld is het doel van deze closed-

system world een nieuwe kans te krijgen op een superieure ethische ontwikkeling
485

, zoals 

ook Daniel25 vermeldt in zijn relaas: “In tegenstelling tot ons zullen de Toekomstigen geen 

machines zijn, en zelfs geen echt afzonderlijke wezens. In hun meervoudigheid zullen ze één 

zijn
486

”. De resten van de klassieke wereld waar de nieuwmenselijken in leven zijn op hun 
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beurt eerder “ruined cities of the Aftertime” die de angsten van de twintigste-eeuwse mens 

reflecteren
487

 en zoals in Volodine’s literature of the end vooral bestaan uit karakterloze, 

desolate landschappen bedekt met stof en zand, waar alles met de grond gelijk gemaakt is, alle 

vorm verdwenen is en de enige levende wezens enkele groepjes wilden zijn
488

. Al tijdens het 

leven van Daniel3 en Daniel4 wonnen dichte bossen vol wolven en beren snel terrein op de 

voormalige industriële complexen, waardoor de vroegere menselijke heerschappij volgens 

Daniel25 slechts blijkt uit nostalgische resten
489

. Beelden van het “gescheurde en met zand 

bedekte wegdek [dat] (…) met gras overwoekerd [was]”
490

, “metalen tafeltjes en stoelen die 

werden aangevreten door de roest”
491

, verwoeste landschappen van “hoge, grijze flatskeletten 

met gapende ramen (…) [waar een] bulldozer met zijn schuifblad menselijke geraamtes in de 

zwartige modder [versplinterde]”
492

 in de ruïnes van New York en “het landschap van 

verkoolde, opengereten flatgebouwen en de bergen puin en stof”
493

 op de plaats van het 

vroegere Madrid, zijn bijgevolg schering en inslag in de delen waar Daniel25 zijn reis buiten 

de compound beschrijft. Een straat bestaat er nog slechts uit “twee zwartgeblakerde stukken 

muur, met aan één ervan bij toeval nog een straatnaambordje”
494

 en in het gebouw waar eens 

een luxueus verjaardagsfeest had plaatsgevonden zijn de meubels en het tapijt verdwenen en 

is de vloer bezaaid met hoopjes verdroogde uitwerpselen
495

. We kunnen dus stellen dat het 

vroegere Madrid, net zoals andere steden herleid werd tot een ruïneus landschap, zoals ook 

volgend citaat over de restanten van de luchthaven van Barajas treffend illustreert: 

[I]k [bevond] me midden op een immense asfaltvlakte, die zich bijna tot aan de horizon 

uitstrekte, pas in de verte was vaag een landschap van droge, vrij lage heuvels te zien. Hier en 

daar was de bodem enkele meters opgetild, waarbij hij monsterlijke blaren had gevormd, alsof 

er een golf van angstaanjagende hitte uit de grond was gekomen. Slierten asfalt verhieven zich 
in de lucht, maakten bogen van tientallen meters en braken dan plotseling af, om te eindigen in 

een berg van grint en zwarte stenen; metalen brokstukken en ontplofte ruiten lagen verspreid 

over de bodem. (…) Toen ik mijn weg vervolgde naar het westen zag ik een paar tekenen van 
vroegere menselijke bedrijvigheid: platte televisieschermen, stapels verkruimelde cd’s, een 

reclamezuil waarop de zanger David Bisbal was afgebeeld
496

. 

Hoewel het hoofdpersonage ervan overtuigd is dat de verdwijning van de menselijke soort 

alleen maar goed nieuws is, vindt hij dat deze aangetaste resten desalniettemin iets 
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dieptreurigs hebben
497

. Oorzaak hiervan zijn allerhande natuurrampen, vaak ten gevolge van 

wetenschappelijke ontwikkelingen of van oorlogsvoering met geavanceerde technologieën. 

Madrid bijvoorbeeld werd verwoest door een reeks atoomexplosies tijdens de laatste fase van 

de intermenselijke conflicten
498

 en ook het hele Aziatische continent werd vernietigd door 

vloedgolven veroorzaakt door de explosie van twee thermonucleaire bommen op de Noord- 

en de Zuidpool die het smelten van het poolijs als gevolg hadden
499

. De reeksen 

kernexplosies, cyclonen, radioactieve stralingswolken, extreme droogte en de vergiftiging van 

de waterlopen
500

 die deze verwoestingen als gevolg hadden, kunnen dan ook gezien worden 

als een dystopische waarschuwing voor de rampen die de moderniteit en zijn wetenschap 

kunnen veroorzaken. 

Het lijkt er echter op dat de genetische wetenschap in zekere zin opnieuw dezelfde fout 

gemaakt heeft, maar dan nu op een geavanceerder niveau, namelijk dat van het klonen. Het 

was immers de bedoeling dat de nieuwe mensen het geluk zouden vinden en dat de 

Toekomstigen één zouden zijn
501

, maar volgens de Opperzuster – de geestelijke leidster van 

de nieuwmenselijken wiens lering aan de basis van hun filosofische opvattingen ligt
502

 – moet 

het sociale leven daarvoor eerst verdwijnen
503

. Ook het maken van persoonlijke keuzes wordt 

door de nieuwe mensen als een kwelling omschreven
504

 en hun kalme, contemplatieve leven 

zou voor de mensen van de klassieke tijd als saai overgekomen zijn volgens Daniel25
505

. Met 

andere woorden: een vlak en rimpelloos leven valt zeker te verkiezen boven een leven met 

hoge toppen en steeds meer diepe dalen volgens de Opperzuster
506

. Dit vlak en rimpelloos 

bestaan zal bijgevolg geen geluk kennen: “[D]e mogelijkheid tot geluk ligt in zijn [de hond 

Fox, I.D.] aard besloten. Ik ben maar een nieuwe mens, en in mijn aard ligt geen enkele 

mogelijkheid van die orde besloten
507

”. Alles zou bij voorbaat vastliggen, en zowel de nieuwe 

als de oorspronkelijke mensen worden omschreven als machines met een bewustzijn, met het 

enige verschil dat de oorspronkelijke mensen dit niet beseften terwijl de nieuwe mensen zich 

hier wel degelijk bewust van zijn
508

. Hoewel de idee van het klonen heel utopisch leek, beseft 
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Daniel25 dat hij bij lange niet het leven leidt dat zijn voorganger Daniel1 had willen leiden
509

. 

De utopie is niet wat hij ervan verwacht had, meer zelfs: “De zinloosheid van de wereld, die 

al overduidelijk was in het levensverhaal van Daniel1, leek me niet aanvaardbaar meer; ik zag 

er alleen nog een fletse plek zonder potentialiteiten in, waar het licht afwezig was
510

”. Hij 

besluit dan ook om zijn compound te verlaten met als doel om zich – waarschijnlijk net zoals 

Marie23 – aan te sluiten bij een groep nieuwmenselijken die de leer van de Opperzuster 

verworpen hebben. Hoewel deze beslissing niet gemakkelijk was
511

 en hij beseft dat hij deze 

nog ongedaan kan maken door simpelweg terug te keren, wil hij dit niet: 

Ik kon teruggaan, maar daar had ik geen zin in: de eenzame, alleen door intellectuele 

gedachtewisselingen onderbroken routine die mijn leven uitmaakte en tot het einde toe zou 
hebben uitgemaakt, leek me nu ondraaglijk. Er had geluk moeten komen.. (…) Maar het geluk 

was niet gekomen en de gelijkmoedigheid had tot versuffing geleid. (…) [O]nze 

gedesincarneerde generaties waren juist overspoeld door droefheid, melancholie en kwijnende, 
uiteindelijk dodelijke apathie. Het duidelijkste bewijs van het echec was wel dat ik Daniel1 op 

het eind benijdde om zijn lot, zijn tegenstrijdige, heftige weg, de hartstochtelijke liefde die 

hem had beroerd – hoezeer hij ook mocht hebben geleden, en hoe tragisch zijn einde al met al 
ook was geweest

512
. 

Zoals Smethurst zegt wordt naast de dominante vormen van het kapitalisme tevens een 

tegenkanting van deze vormen gegeven in de laatmoderne roman door het geloof in 

menselijke waarden als liefde en familie te bevestigen
513

. Hoe verder de reis vordert, hoe 

meer Daniel25 dan ook het gevoel krijgt eindelijk te begrijpen hoe het leven van de mensen 

was geweest
514

. Hij voelt zich steeds vrijer en hoewel hij er niet zeker van is of hij zijn 

einddoel wel zal halen – aangezien hij water nodig heeft om te kunnen overleven en er 

voorlopig geen water in de buurt is – begint hij zich toch op een of andere manier beter te 

voelen, wat weerspiegeld wordt in de ruimtes die hij doorkruist. Zo “werd de as wit [onder 

zijn stappen], (…) [nam] de lucht (…) bergblauwe tinten aan”
515

 en vertoonde het terrein geen 

enkel obstakel waardoor hij al lopend in een vredige dagdroom kon verzinken
516

. Wanneer hij 

uiteindelijk de plaats met het dichte wolkendek bereikt, denkt hij eerst een luchtspiegeling te 

zien, maar uiteindelijk beseft hij dat het de wolkenformaties zijn, die “mooie matwitte cumuli 

(…) met daartussen dunne krullen van een bovennatuurlijke roerloosheid”
517

 die wijzen op de 
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aanwezigheid van zijn einddoel, namelijk de zee. Op deze vredige plek aangekomen voelt hij 

zich weer compleet, een gevoel dat in het proces van het klonen verloren was gegaan.  

De ruimte waarin hij zich op het einde van de roman bevindt heeft veel weg van “the 

chronotope of the island” van Smethurst. De eiland-chronotoop is ontstaan in de romans van 

het (post)kolonialisme, en typeert vaak een tijdloze idylle die buiten de moderne chronotoop 

van de kapitalistische klok-tijd en kaart-ruimte staat en waar de tijd bepaald wordt door de 

cycli van de natuur
518

. Premoderne concepten van ruimte en tijd van voor de kaart, het 

kompas en de chronometer worden er opnieuw bevestigd
519

, waardoor de eilandchronotoop 

als “an anti-modern escapist fantasy in which the individual reacts against the order, toil and 

tyranny of capitalist clock time”
520

 gezien wordt. In de tijd van de kolonialisten betekende dit 

een overschrijding door het individu van een kolonialistisch regime, maar zoals we hier zien 

kan dit ook een overkomen van het Europese kapitalisme en een ontsnapping aan de zorgen 

van de moderne tijden betekenen
521

. Daniel25 komt dus in een ruimte terecht die doet denken 

aan het eeuwige leven dat heel wat monotheïstische godsdiensten utopisch beloven volgens 

hem, en dat de elohimitische religie werkelijkheid gemaakt heeft door “iedere spirituele of 

zweverige dimensie uit te bannen” en zo de “onbeperkte verlenging van het materiële leven” 

mogelijk te maken
522

:  

Toen realiseerde ik me ik dat ik hier zou gaan leven en dat mijn dagen talrijk zouden zijn. De 
dag en de nacht duurden allebei twaalf uur, en iets zei me dat het zo het hele jaar door zou 

blijven, dat de astronomische veranderingen die tijdens de Grote Opdroging waren opgetreden 

hier een zone hadden gecreëerd die geen seizoenen kende, waar eeuwig de omstandigheden 
van de vroege zomer heersten

523
. 

Hij voelt zich zichtbaar minder beklemd in deze ruimte
524

 en voelt zich klaar om hier zijn 

dagen te slijten tot het einde: “ik had nu een vredige ruimte betreden, waaruit alleen het 

doodsproces me nog zou wegrukken
525

”. 

We kunnen dus besluiten dat, hoewel de wetenschap veel positiefs in petto leek te hebben, we 

opnieuw in een dystopische wereld terechtkomen. Het is pas wanneer het hoofdpersonage 

besluit om zich hier niet langer bij neer te leggen en de compound waar hij in eenzaamheid 

aan zijn levensverhaal zou moeten schrijven ontvlucht, dat hij in een utopische ruimte 
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terechtkomt waar hij vredig zijn dagen zal kunnen slijten tot zijn dood. En toch is hij niet 

compleet bevrijd: “Geluk was geen mogelijke horizon. De wereld had verraad gepleegd. Mijn 

lichaam behoorde me voor korte tijd toe; nooit zou ik het gestelde doel bereiken. De toekomst 

was leeg
526

”. 
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Van utopie naar dystopie: natuur 

Een laatste soort ruimtes die de overgang van utopieën naar dystopieën ondergaan, zijn de 

natuurgebieden. In Houellebecq komen zowel de Europese agrarische ruimtes als de Thaise 

wildernis aan bod. Beiden maken een gelijkaardige evolutie door, en zullen hoofdzakelijk de 

toenemende technologisering aanklagen. Ik begin met de Thaise ruimtes. 

In Platform reist het hoofdpersonage af naar Thailand om daar een begeleide tocht door het 

land te maken met de reisorganisatie Nouvelles Frontières. Wanneer de groep de hoofdsteden 

verlaat en zich richting de niet-urbane gebieden begeeft, wordt de omgeving als steeds 

paradijselijker omschreven. Hun verblijfplaats symboliseert een terugkeer naar de natuur, en 

wordt bijgevolg gekenmerkt door een hele reeks van onthoudingen. Het ontbreken van 

allerhande westerse snufjes in combinatie met het prachtige schouwspel van zonovergoten 

vijvers die allerhande levensvormen herbergen, maakt van deze plaats een betoverende plek 

die de essentiële waarden doet herontdekken volgens de groep
527

. Ook wanneer ze met een 

praam de Klong Samsen afvaren, lijkt het wel alsof ze in een andere wereld terechtgekomen 

zijn: 

Het leven was hier sinds de vorige eeuw nauwelijks veranderd. Langs de hele gracht stonden 

teakhouten huizen op palen, onder de afdakjes hing was te drogen. (…) Kinderen badderden 
en spetterden tussen de palen, ze zwaaiden enthousiast naar ons. Overal groeiden planten, onze 

praam baande zich een weg door een dicht tapijt van waterlelies en lotussen; overal bruiste en 

krioelde het van het leven. Elk vrij stukje grond, lucht of water leek meteen te worden bedekt 
door vlinders, hagedissen of karpers. (…) We werden omringd door louter zachte geluiden en 

glimlachende gezichten. (…) De boot bewoog niet meer: we bevonden ons in de kortstondige 

eeuwigheid van een gelukkige middag
528

. 

Kortom, de idyllische Thaise natuur wordt omschreven als “[h]et paradijs op aarde”
529

, waar 

het lijkt of niets of niemand de rust kan komen verstoren en waar iedereen zijn eigen 

nietigheid herontdekt
530

. Dit is echter buiten de komst van de vrijemarkteconomie gerekend. 

De Thaise utopieën zullen eveneens geleidelijk aan veranderen in dystopieën, enerzijds 

doordat de twintigste-eeuwse moderniseringen en praktijken nu ook hun intrede in deze 

streken doen, en anderzijds omdat sommige streken juist niet meer meekunnen met de rest 

van de wereld op het vlak van innovaties en daardoor tot derdewereldlanden gedegradeerd 

worden. 
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Wanneer het twintigste-eeuwse technologietijdperk zijn intrede doet in Thailand wordt dit 

aanvankelijk als positief bekeken. Het uitzicht van op de zevenentwintigste verdieping van het 

hotel waarin het hoofdpersonage verblijft, bestaat uit indrukwekkende gebouwen, grote 

structuren van piramiden en kegels, betonnen kubussen “opgestapeld als de verdiepingen van 

een trappenpiramide” met als kers op de taart het Lumphinipark en een volmaakt blauwe 

lucht. Dit uitzicht wordt als positief en spectaculair omschreven
531

, met aanzien voor de 

technologische ontwikkelingen en de bijbehorende architectuur. Het eens zo idyllische eiland 

Phuket – “parel van de Indische Oceaan” – dat gekend stond om zijn droomstranden en zon 

wordt nu echter beschreven als een eiland op zijn retour, volgestort met beton, waar je voor 

een glimlach moet betalen en waar de bungalows voor trekkers vervangen zijn door hotels 

voor “dikbuikige alleenstaande Europeanen”
532

. Dit alles heeft te maken met de komst van de 

vrije markteconomie, en terwijl de mensen in Thailand vroeger gelukkig waren, is dit 

helemaal niet meer het geval nu: 

Thailand was toegetreden tot de vrije wereld, dat wil zeggen tot de markteconomie; het land 

was vijf jaar geleden in een ernstige economische crisis terechtgekomen, waardoor de 
nationale munteenheid voor de helft in waarde was gedaald en zelfs kerngezonde bedrijven op 

de rand van de afgrond terecht waren gekomen. Het was het eerste echte drama dat dit land 

had getroffen in meer dan twee eeuwen
533

. 

Maar ook het andere uiterste, wanneer de utopie niet doorgaat doordat het land juist niet 

meekan met alle westerse innovaties, wordt in Platform aangekaart. De agrarische indruk die 

hij krijgt wanneer hij door de velden rijdt waar de boeren nog met ossen ploegen en de 

bevolking zich nog met paard en kar verplaatst, is allesbehalve een utopie volgens het 

hoofdpersonage: “Maar het was geen utopie, en ook geen ecologische reconstructie: het was 

de werkelijkheid van een land dat zich niet meer kon handhaven in het industriële tijdperk
534

”. 

Ook in de niet-urbane streken in Europa vinden we deze evolutie van utopie naar dystopie 

terug. In De kaart en het gebied valt Jasselin telkens weer voor de charme van de 

Mouffetardmarkt in Parijs, aangezien de Église Saint-Médard erg op een dorpskerk lijkt met 

het plantsoentje ernaast en de haan op de torenspits
535

. Ook wanneer Jed over het platteland 

vliegt en de aaneenschakeling van weiden, velden en dorpen ziet, heeft hij een gevoel van 
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evenwicht en harmonie
536

. Het is dan ook precies dit gevoel dat Jean-Pierre Pernaut wil 

oproepen in zijn tv-programma: 

Uitgaande van de onmiddellijke – rauwe, snelle, razende, krankzinnige – actualiteit volbracht 

Jean-Pierre Pernaut dagelijks de messianistische taak om de geschrokken, gestreste tv-kijker 

naar de idyllische regionen van een behouden stukje platteland te leiden, waar de mens in 
harmonie met de natuur leefde en het ritme van de seizoenen volgde

537
. 

Ook de etablissementen die aan het platteland gerelateerd zijn ademen telkens een sfeer van 

gezelligheid uit, zoals het cafeetje in De wereld als markt en strijd met zijn authentieke 

balken, de kleine houten tafeltjes met kaarsen en het open haardvuur
538

. Hier komt echter al 

gauw verandering in. Steeds vaker zien we dat authentieke dorpjes technologische 

vernieuwingen invoeren om mee te gaan in de veranderingen van het informatietijdperk. Zo 

ook Souppes: “het dorp bleef gestold in zijn landelijke perfectie met toeristisch oogmerk, het 

zou dat blijven tot in de eeuwen der eeuwen, met de discrete toevoeging van enkele elementen 

ter verhoging van het leefcomfort, zoals internetpalen en parkeerplaatsen
539

”. Nog in De kaart 

en het gebied ondergaat het dorpje Châtelus-le-Marcheix dezelfde evolutie. Het dorp is flink 

gegroeid, cafés bieden plots goedkope internetverbindingen aan en het café tegenover de kerk 

die de sfeer van de Parijse belle-époque probeert op te roepen bemoeilijkt dit door op elke 

tafel “een laptop docking station met 21-inch beeldscherm, Europese en Amerikaanse 

stopcontacten en een brochure die uitlegde hoe je kon inloggen op het Creuse-Sat-netwerk”
540

 

te voorzien. Het dorp waar Houellebecq woonde toen hij vermoord werd is ontzettend klein, 

en toch treft Jasselin er een gloednieuw parkeerterrein aan “voorzien van een elektronisch 

betaalsysteem dat Europese en Japanse creditcards accepteerde”
541

. Dit alles duidt erop dat het 

land volledig is veranderd, en de nieuwkomers uit de stedelijke gebieden vervangen steeds 

vaker de traditionele bewoners in de agrarische gebieden
542

. Hierdoor moeten de plaatselijke 

en traditionele bars veranderingen invoeren, anders zal de zaak niet meer blijven draaien zoals 

het café “Chez Claude” aantoont: het etablissement blijft immers zijn traditionele gerechten 

serveren aan de laatste volkse gepensioneerden, maar eens deze één voor één sterven zal het 

café gedoemd zijn om te sluiten aangezien er geen nieuwe klanten in de plaats komen
543

.  
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Het platteland zal bijgevolg niet meer de idyllische allures van weleer behouden. Enkele 

voorbeelden hiervan vinden we tevens in de verschillende romans van Houellebecq terug. Zo 

wandelt Jasselin in De kaart en het gebied langs een rustig kabelend riviertje, tot hij plots bij 

een betonnen vlak komt dat dient voor de aftakking van water en hij plots merkt dat het 

riviertje eerder een smerige poel is waarvan het water een ondoorschijnende, ongezonde kleur 

heeft
544

, net zoals Bruno in Elementaire deeltjes langs een kanaal met rottende waterplanten 

passeert
545

. In De wereld als markt en strijd beschrijft het hoofdpersonage het 

voorbijglijdende landschap vanuit de trein, en hoewel het een schitterend en idyllisch 

schouwspel is, noemt hij het tegelijkertijd ook beangstigend
546

: 

Kleine dorpjes roken nog altijd ver weg in de vallei, als een belofte van vredig geluk. Het gras 

is groen. De zon schijnt, met kleine wolkjes als contrast; het licht lijkt eerder lenteachtig. Maar 
iets verderop zijn de velden overstroomd; je ziet het water langzaam trillen tussen de wilgen; 

je stelt je een zwarte, zuigende modder voor, waarin je voeten abrupt wegzakken
547

. 

Het platteland en de natuur vormen dus niet altijd het idyllische toevluchtsoord van weleer, of 

zoals Jasselin het in De kaart en het gebied verwoordt: “Al met al kon je op het platteland, 

hoe vredig het ook leek, alles verwachten en vaak zelfs het allerergste
548

”. Hierbij wil ik wel 

opmerken dat de natuur op zich niet als negatief gezien wordt. Het is veeleer de invloed van 

de hedendaagse mens en de komst van de vrijemarkteconomie die ervoor zullen zorgen dat 

zelfs de idyllische niet-urbane gebieden langzaam wegkwijnen. Dit heeft als gevolg dat de 

overgang van utopie naar dystopie ook hier in het licht van de conceptuele kracht van literaire 

ruimtes moet gezien worden, en bijgevolg symbool staat voor de negatieve tendensen – vooral 

de sociale ongelijkheid en de technologisering – die de 20
ste

 en 21
ste

 eeuw kenmerken.  
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Conclusie 

We kunnen dus besluiten dat vele utopieën in Houellebecqs romans evolueren richting 

heterotopieën en zelfs dystopieën. Vooral de ruimtes gelinkt aan de New Age bewegingen, aan 

het wetenschappelijke onderzoek van het klonen en de natuurgebieden zullen de overgang van 

utopie naar dystopie maken, en bijgevolg deel uitmaken van het negatief wereldbeeld dat 

Houellebecq schetst. De literaire ruimtes die Houellebecq gebruikt, doen dus beroep op de 

conceptuele verbeelding van de lezer, die de neergang van de ruimtes als symbool voor de 

neergang van de westerse beschaving ten gevolge van de komst van de vrijemarkteconomie 

moet zien. In wat volgt zal ik mij niet zozeer meer concentreren op deze evolutie van utopie 

naar dystopie, maar zal ik deze analyse afsluiten met de narratieve ruimtes die een negatieve 

expressieve functie hebben en tot slot de ruïnes, die Houellebecq gebruikt als extra 

hulpmiddelen voor het schetsen van zijn negatief wereldbeeld. 
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5.2 Negatieve ruimtes 

Zoals reeds gezegd hebben narratieve ruimtes drie functies, en voor dit deeltje focus ik me 

vooral op hun expressieve functie. Houellebecq verwoordt ook zelf dat plaatsen uiting kunnen 

geven aan gevoelens. In De kaart en het gebied bijvoorbeeld, wanneer Jed op de luchthaven 

afscheid neemt van Olga, vindt hij het verleidelijk om in de stilte op het anders zo drukke 

vliegveld een “eerbetoon van het sociale raderwerk aan hun zo vroeg onderbroken liefde”
549

 

te zien. Deze expressieve functie van literaire ruimtes zal Houellebecq dan ook ten volle 

benutten, en dan vooral om negatieve gevoelens op te roepen – een techniek die zal bijdragen 

tot de creatie van een negatief wereldbeeld. 

Eerst en vooral worden de verschillende Europese landen in het algemeen als negatieve 

ruimtes gezien. In “Lanzarote” bijvoorbeeld heeft Rudi – een reisgenoot van het 

hoofdpersonage – geen goed woord over voor zowel Duitsland en België als voor 

Luxemburg. Duitsland wordt als een “onaangenaam en koud land”
550

 afgeschilderd en België 

noemt hij een “land in verval, een absurd land dat nooit had mogen bestaan”
551

 waar de 

gewelddadigheid wantrouwen en angst zaait en het proces van verloedering een dieptepunt 

bereikt heeft
552

. Vooral de hoofdstad – Brussel – wordt als een “terroristische vrijplaats” 

beschreven, waar de criminaliteit allesoverheersend is
553

. Ook Luxemburg moet eraan 

geloven volgens het hoofdpersonage: 

Hij praatte over Luxemburg als over een verloren Eden, terwijl algemeen bekend is dat 
Luxemburg een minuscuul en onbetekenend landje is zonder karakteristieke kenmerken – niet 

eens echt een land, meer een verzameling spookkantoren in parken, die niet meer zijn dan 

postbussen voor ondernemingen die de belasting willen ontduiken
554

. 

Tenslotte wordt ook Frankrijk – en dan vooral de hoofdstad – overwegend negatief 

voorgesteld. In De kaart en het gebied bijvoorbeeld wordt gesteld dat de meeste buitenlanders 

de hoffelijkheid, de gastronomie en de literatuur van Frankrijk erg bewonderen, waardoor ze 

dan ook teleurgesteld zijn wanneer ze het werkelijke land zien, dat zo slecht aan hun 

verwachtingen voldoet
555

. Frankrijk is dus misschien wel een toverland met verscheidene 

prachtige streken, maar dan vooral in de reisgidsen en vanuit het oogpunt van de toerist 

gezien. Deze laatste verblijft immers meestal in hotels en kastelen die met behulp van parken, 
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hammams en weelderige kamers een idyllische plaats creëren
556

 die vaak in schril contrast 

staat met de werkelijkheid van de hoofdstad. Parijs wordt meestal als een onaangename en 

vuile stad beschreven in de romans van Houellebecq: “De lente is in Parijs vaak gewoon een 

voortzetting van de winter – regenachtig, koud, modderig en goor. De zomer is er meestal 

onaangenaam: de stad is lawaaierig en stoffig, de grote warmte houdt nooit lang stand en 

eindigt na een paar dagen in onweer, waarna er een abrupte afkoeling volgt
557

”. Het negatief 

gevoel dat door de personages aan Parijs gelinkt wordt, wordt opgeroepen door het weergeven 

van een ijskoude motregen, bladerloze bomen, een donkere matgrijze lucht
558

 of sneeuw die 

langzaam in modder en vies water verandert
559

. Ook bedelaars
560

, dealers
561

 en het linken van 

de stad met de dood (“[d]iezelfde minuut gingen er her en der in de stad ongetwijfeld mensen 

dood”
562

) zorgen ervoor we de stad als onaangenaam en luguber percipiëren, zoals ook 

volgend fragment doet: 

In Parijs was het koud, en alles was er op de gebruikelijke manier onaangenaam. Wat deed ik 
hier eigenlijk nog? Iedereen weet hoe het leven in elkaar zit, en waar het op uitdraait. Ik moest 

wennen aan de winter, waar maar geen einde aan leek te komen, en aan de twintigste eeuw, 

waarvan het einde ook niet bepaald in zicht leek. Ergens kon ik Rudi’s beslissing wel 

begrijpen. Toch had hij op één punt ongelijk: je kunt heel goed leven zonder iets van het leven 
te verwachten; dat is zelfs meestal het geval. In het algemeen blijven de mensen thuis zitten. 

Ze zijn blij dat de telefoon nooit gaat; en als de telefoon wél gaat, laten ze het 

antwoordapparaat aangaan
563

. 

Ook gebouwen worden soms als “sinister”
564

 of “onheilspellend”
565

 beschreven, net als 

andere niet-stedelijke ruimtes. Een voorbeeld van zo een andere ruimte die een erg 

onheilspellende sfeer oproept is het New Age kamp van de elohimieten op Lanzarote, op de 

dag van de moord op de profeet: 

De lucht stond op onweer maar ik wist dat het niet zou losbarsten, het barstte nooit los, er viel 
bijna geen regen op het eiland. Het tentenkamp van de volgelingen baadde in een zwak geel 

licht; van sommige tenten wapperde de luifel lichtjes in de wind, maar afgezien daarvan was 

het kamp verlaten, niemand bewoog zich door de paden. Door de afwezigheid van menselijke 

bedrijvigheid was de stilte volledig. (…) Het verblijf van de profeet stond wagenwijd open, 
het was voor het eerst sinds mijn komst dat er geen wachters bij de ingang stonden. 
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Onwillekeurig dempte ik het geluid van mijn voetstappen bij het betreden van de eerste 

ruimte
566

. 

Dit fragment illustreert duidelijk dat de ruimte een expressieve kracht heeft, en in een latere 

instantie verwoordt Daniel1 dit nog treffender door de zee “even vlak en grijs als [z]ijn 

leven”
567

 te noemen. Vervolgens nog twee onheilspellende ruimtes die niet alleen 

angstgevoelens, maar tevens een diepe verafschuwing oproepen. Een eerste is de plaats delict 

van de moord op Houellebecq, waar wolken vliegen en een ondraaglijke stank samen met de 

lappen mensenvlees die her en der verspreid liggen de aanblik van de plaats ondraaglijk 

maken
568

. Een tweede afschuwelijke ruimte is de kelder die ontdekt wordt in De kaart en het 

gebied. De ruimte bestaat uit hele rijen vitrinekasten waarin monsterachtige menselijke 

hybriden en andere vreemde composities van menselijke ledematen tentoongesteld worden, en 

doet zelfs de meest ervaren politiemensen kokhalzen
569

. Zowel het kamp van de elohimieten 

op de dag van de moord, als de plaats delict en de kelder roepen bij de lezer een erg negatieve 

en onheilspellende sfeer op. Ze weerspiegelen het geweld dat onze moderne samenleving 

steeds vaker kenmerkt, waardoor ze – hoewel ze eerder deel uitmaken van de narratieve 

ontwikkeling dan van een sociologische beschrijving – toch meewerken aan de creatie van 

een negatieve atmosfeer en bijgevolg het geschetste wereldbeeld nog donkerder maken dan 

het al is. Of zoals Jed zegt over de moord op Houellebecq: “De wereld is middelmatig. (…) 

En diegene die deze moord heeft gepleegd, heeft de middelmatigheid in de wereld 

vergroot
570

”. Hier zien we tevens duidelijk hoe Houellebecq te werk gaat bij negatieve 

ruimtes. Bij het schetsen van dit soort ruimtes draait het immers niet enkel om het personage 

dat bepaalde gevoelens ervaart wanneer het deze ruimtes betreedt, maar vooral om het 

overbrengen van deze gevoelens op de lezer. Het doel is om de ruimte zo realistisch mogelijk 

te beschrijven en zo de lezer op te slorpen in zijn lectuur, waardoor hij de gevoelens die het 

personage ervaart ook zelf ervaart.  

Ook wanneer Houellebecqs personages negatieve gevoelens ervaren bij wat voor de meeste 

lezers een positieve ruimte lijkt, worden deze negatieve gevoelens op de lezer overgebracht. 

Immers, door de positieve landschappen toch de grond in te boren, wordt het negatief 

wereldbeeld versterkt. Zoals reeds aangehaald zijn er enkele ruimtes die in de 20
ste

 en 21
ste

 

eeuw gebruikt werden om het andere buiten te sluiten en bijgevolg een goed gevoel te 
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creëren. Een groot deel hiervan wordt echter neergehaald in de romans doordat de personages 

zich er niet goed in voelen
571

. In een eerste instantie zijn er de hippe stadswijken en bars, die 

enkel bestemd zijn voor wie erbij hoort. In Platform noemt Jean-Yves de hippe wijk waarin 

hij woont “vreselijk”
572

, terwijl het hoofdpersonage niets meer dan “de herinnering van een 

lichte maar constante angst” aan de tenten en bars to be heeft overgehouden. Terwijl Parijs 

voor vele anderen een stedelijk avontuur betekende, is Parijs voor hem “nooit een feest 

geweest”
573

. Vervolgens hebben we de huiselijke capsules, waar de moderniteit wordt 

buitengesloten en familiewaarden weer aan belang winnen. Deze capsules worden door 

sommige personages als positief omschreven. Zo noemt Jasselin in De kaart en het gebied 

zijn huis “een onwaarschijnlijk eilandje van geluk en rust”, een “soort vredige nis” en “het 

volstrekte tegendeel van de barbaarsheid en het geweld waarmee hij in zijn werk dagelijks 

werd geconfronteerd
574

”. De verschillende hoofdpersonages van Houellebecqs romans blijken 

hier echter minder goede gevoelens bij te hebben. Wanneer Daniel1 in Mogelijkheid van een 

eiland het huis van Vincent – dat oorspronkelijk van Vincents grootouders was – bezoekt, 

merkt hij de vele familiefoto’s en herinneringen op. Maar hoewel hij zegt dat hij het gevoel 

heeft dat hij zich in een plaats bevindt waar mensen gelukkig kunnen zijn, beschrijft hij het 

desalniettemin als “dat oude, beladen, lugubere decor”
575

. Het hoofdpersonage in Platform 

ondergaat een gelijkaardig gevoel wanneer hij het ouderlijke huis van Valérie bezoekt waar 

het eveneens vol gezinsfoto’s en prullaria uit lang vervlogen tijden hangt: “Ik bevond me in 

een gezin, dat was ontroerend en een beetje beangstigend
576

”. In De kaart en het gebied 

tenslotte wordt het prachtige huis van Jeds vader op het einde beschreven als “een functionele 

menselijke wooneenheid”
577

 aangezien ook deze ruimte uiteindelijk een negatief gevoel 

oproept doordat – in tegenstelling tot de hoop van Jean-Pierre Martin om er een groot gezin 

op te voeden en er vaak vrienden uit te nodigen – het huis altijd erg leeg gebleven is en men 

er niet de vreugde gekend heeft die men oorspronkelijk voor ogen had
578

. Tot slot is het derde 

toevluchtsoord vaak de natuur, die traditioneel overwegend als een positieve plek werd gezien 

(cfr. supra). In Elementaire deeltjes slaagt Bruno er echter in om ook aan het serene 

landschap met zijn beboste hellingen en de lucht vol met zachte geuren, waar Janine naartoe 

getrokken was om te sterven, een negatieve eigenschap toe te kennen, namelijk dat het er 

                                                
571 Hierbij wil ik opmerken dat dit tevens aansluit bij het deeltje “Van heterotopie naar dystopie” 
572 Houellebecq, Platform, p.130 
573 Ibid., p.176 
574

 Houellebecq, De kaart en het gebied, p.236-237 
575 Houellebecq, Mogelijkheid van een eiland, p.276-277 
576 Houellebecq, Platform, p.166 
577 Houellebecq, De kaart en het gebied, p.317-318 
578 Ibid., p.33 
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waarschijnlijk stikt van de slangen
579

. Ook het strand naast het huis van Daniel1 in 

Mogelijkheid van een eiland krijgt, hoewel omschreven als prachtig, een negatieve connotatie 

mee: 

Het was een prachtig strand, bijna altijd verlaten, geometrisch vlak, met smetteloos zand, 
omringd door kliffen met stralend zwarte verticale wanden; iemand met een echt artistiek 

temperament zou die verlatenheid, die schoonheid ongetwijfeld ten nutte hebben weten te 

maken. Zelf voelde ik me oog in oog met de oneindigheid als een vlo op een wasdoek. Al die 
schoonheid, die sublieme geologie, het kon me uiteindelijk geen ene moer schelen, ik vond ze 

zelfs lichtelijk onheilspellend
580

. 

Een fenomeen dat hiermee samenhangt, is de link tussen de gemoedsgesteldheden van de 

personages en de weersomstandigheden. Wat voor de lezer als prachtig en heerlijk weer wordt 

aanzien, wordt door de personages als ergerlijk ervaren, alsof ze opzettelijk zwartgallig zijn 

om zich te wapenen tegen de oppervlakkigheid en het slechte van alledag. Immers, “we 

[kunnen] ons alleen volledig bewust (…) worden van onze verachtelijkheid en onze ellende, 

van het alomvattende, onherroepelijke karakter ervan, als de klimaatsomstandigheden er 

gunstig genoeg tegen afsteken”
581

 volgens Daniel1 in Mogelijkheid van een eiland. Hij uit dit 

gevoel op verschillende plaatsen in de roman. Zo voelt hij zich tijdens het vliegen plots 

bedrukt, “ondanks of dankzij het strakke blauw van de hemel”
582

, voelt hij al onmiddellijk na 

zijn aankomst op het vliegveld van Barajas dat het fout zou gaan aangezien de hitte haast niet 

te verdragen is
583

, omschrijft hij het opklaren van de lucht als “een klaarheid zonder hoop”
584

 

en wordt de marteling waarnaar zijn geestestoestand zich ontwikkelt “nog versterkt door de 

aanhoudende, brute hitte en de onveranderlijke blauwheid van de lucht”
585

. Ook in De wereld 

als markt en strijd en in De kaart en het gebied worden gelijkaardige emoties met de 

weersomstandigheden verbonden. In De wereld als markt en strijd worden de zon, de warmte 

en de sfeer van vrijheid in de straten als ondraaglijk beschreven
586

 en in De kaart en het 

gebied tenslotte werkt het mooie en rustige weer niet mee om de gepaste gevoelens bij het 

afscheid van Olga op te roepen
587

. Tot slot, wanneer Jed een prachtige zonsondergang ziet die 

de kastanjebomen in de Jardin du Luxembourg in een prachtige oranjeachtige gloed zet, komt 

volgende tekst bij hem op: “Alweer een dag / Zonder liefde / Alweer een dag / Van mijn leven 

                                                
579 Houellebecq, Elementaire deeltjes, p.281 
580 Houellebecq, Mogelijkheid van een eiland, p.94 (mijn cursivering, I.D.) 
581 Ibid., p.358 
582 Ibid., p.197 
583

 Ibid., p.283 
584 Ibid., p.242 
585 Ibid., p.303 
586 Houellebecq, De wereld als markt en strijd, p.159 
587 Houellebecq, De kaart en het gebied, p.82 
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// Het Luxembourg / Is gebleven / Maar lijkt zo oud / Of ben ik het? / Zie ik het fout
588

”. Zelfs 

de schoonheid van de wereld kan hem dus niet meer bekoren of van zijn slecht gevoel 

afbrengen. 

We kunnen dus besluiten dat zowel de puur negatieve ruimtes als de positieve ruimtes die 

door de personages als negatief worden getypeerd met hun expressieve kracht gevoelens van 

eenzaamheid en depressie oproepen, en bijgevolg bijdragen aan de creatie van een 

wereldbeeld dat nog negatiever is dan we zouden verwachten. De schoonheid van sommige 

ruimtes slaagt er immers niet meer in om de personages te bekoren. Integendeel, ze lijkt hun 

pessimisme alleen nog maar te verergeren, waardoor het gevoel dat de moderniteit een 

vergissing is
589

 – zoals verwoord door Jed in De kaart en het gebied – steeds vaker de 

bovenhand krijgt. Aangezien deze gevoelens een duidelijk socio-historisch belang hebben in 

de romans van Houellebecq, is het dan ook belangrijk om deze ruimtes te bestuderen als 

strategieën die helpen bij het tot stand brengen van het negatief wereldbeeld in Houellebecqs 

oeuvre. 

  

                                                
588 Houellebecq, De kaart en het gebied, p.92 
589 Ibid., p.277 
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5.3 Ruïnes 

Een laatste soort ruimtes dat door Houellebecq gebruikt wordt om het negatief wereldbeeld 

dat hij schetst in zijn oeuvre te versterken, zijn ruïnes. Deze roepen net als negatieve ruimtes 

een slecht gevoel op bij het personage en bijgevolg bij de lezer, maar voegen hier nog een 

extra dimensie aan toe door het grotere mechanisme waarvan ze deel uitmaken. Immers, 

ruïnes staan vaak voor gebouwen of dingen die ooit een bepaalde auratische waarde bezaten 

en symbool stonden voor de grote utopische idealen van vroeger, maar die nu dit glanslaagje 

verloren hebben en bijgevolg het oppervlakkige karakter van deze utopieën benadrukken. Of, 

zoals ook Diken het zegt, “the reverse case of commodity fetishism is waste: the object 

devoid of its fetishvalue; totally decommodified and de-sublimated object”, waardoor het 

afval en de braakliggende terreinen die Houellebecq weergeeft in zekere zin als een bezinksel 

van het kapitalisme kunnen gezien worden en de aarde in zijn geheel in een gigantisch 

wasteland zal veranderen als we zo blijven voortdoen
590

. Zo beschrijft Houellebecq de 

staalfabrieken in de streek van Duisburg tot Dortmund en van Bochum tot Gelsenkirchen – 

eens hét symbool van de industriële revolutie – als inmiddels verlaten en verloederd. Enkel de 

fabrieken die nog voor de doeleinden van het industrieel toerisme kunnen gebruikt worden 

zijn gerenoveerd, terwijl de rest aan hun lot wordt overgelaten en zo langzaam wegroest: 

Inderdaad leek de hele streek, met zijn hoogovens, zijn slakkenbergen, zijn afgedankte 
spoorwegen vol wegroestende goederenwagons en zijn rijen keurige, allemaal eendere 

arbeidershuisjes, soms met moestuintjes erbij, op een bewaarplaats van het beginnende 

industriële tijdperk in Europa. (…) Alleen fabrieken die konden worden aangepast aan hun 
nieuwe culturele roeping waren gerenoveerd, de anderen vervielen langzaam tot ruïnes. Die 

industriële kolossen, waarin zich vroeger het leeuwendeel van de Duitse productiecapaciteit 

concentreerde, waren nu verroest, half ingestort, en de planten koloniseerden de vroegere 

werkplaatsen, drongen zich langzaam tussen de bouwvallen, die ze geleidelijk aan 
overwoekerden met een ondoordringbare jungle

591
. 

Stephens stelt dat, wanneer we geconfronteerd worden met dergelijke verloedering, het 

belangrijk is dat we beseffen dat deze overblijfselen symbool staan voor een veranderende 

geschiedenis, en dat het noodzakelijk is om ons kritisch op te stellen tegenover ons huidig 

beleid willen we aan een betere toekomst kunnen bouwen
592

. Maar ook in de steden zien we 

gelijkaardige tendensen terug. Flatgebouwen in Parijs met afgeschilferde gevels, 

weerzinwekkende en schreeuwerige reclames die elkaar voortdurend opvolgen
593

 en 

stadsvernieuwingswerken zo ver het oog reikt. Het kantoor van het hoofdpersonage in De 

                                                
590 Diken, “Houellebecq, or, the Carnival of Spite”, p.68 
591 Houellebecq, De kaart en het gebied, p.338-339 
592 Stephens, “Reading Walter Benjamin’s Concept of the Ruin”, p.162 
593 Houellebecq, De wereld als markt en strijd, p.89 



105 

 

wereld als markt en strijd bevindt zich op een braakliggend terrein, waar de grauwe mist die 

vaak tussen de flatgebouwen hangt bijdraagt aan de onaangename sfeer die het uitzicht 

oproept
594

: 

We werken in een volledig met de grond gelijkgemaakte wijk die vage associaties met een 
maanlandschap oproept. Het is ergens in het dertiende arrondissement. Wanneer je per bus 

aankomt zou je serieus denken dat er net een derde wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Nee 

hoor, het is gewoon een stadsvernieuwingsplan. Onze ramen kijken uit over een braakliggend 
terrein, bijna zover het oog reikt, modderig en volgeplant met afzettingen. Een paar skeletten 

van flats. Roerloze kranen. Er hangt een rustige, kille sfeer
595

. 

Ook het huis van Vincent in Mogelijkheid van een eiland bevindt zich in een zone van 

“creatieve vernietiging”, waar de modderige terreinen en de skeletten van flats samen met de 

kranen en afzettingen het uitzicht bepalen
596

, terwijl er van de tuin van Daniel1 niet meer 

overblijft dan “in de zomer een stoffig braakliggend terrein (…) en in de winter een 

modderpoel”
597

. Zelfs hele dorpen worden als wasteland omschreven. Zo hebben we het dorp 

Famara in “Lanzarote” dat getypeerd wordt als een mislukte badplaats met schrale tuinen, 

lege boulevards, een grauwe zee en plezierboten die tot de helft in het zand waren vastgelopen 

en langzaam lagen weg te roesten
598

. Ook voor Rouen heeft het hoofdpersonage van De 

wereld als markt en strijd geen goed woord over. Hij zegt dat de stad in de Middeleeuwen een 

van de mooiste steden van Frankrijk moet zijn geweest, terwijl alles er nu “naar de kloten” is 

en de voorsteden er verloederd zijn naar aanleiding van de neergang van de industrie
599

”. 

Tenslotte wordt ook het Cubaanse landschap in Platform als een gebied in verval beschreven. 

De weg zit vol kuilen en scheuren, dorre bosjes hoog gras omringen plassen dood water, het 

landschap is bedekt met een laag stinkende gebarsten modder “die niet veel goeds 

voorspelde” en fabrieken braken vette rook uit. De buizen die vanuit deze fabrieken komen 

zijn half verroest, net zoals het bord waarop Che Guevara de arbeiders tot revolutie 

aanspoort
600

.  

We kunnen dus besluiten dat het wereldbeeld dat Houellebecq schetst met behulp van deze 

ruïnes, er één is van een wereld in verval – een verval dat uiteindelijk ook verhaald wordt in 

Mogelijkheid van een eiland. We zullen een verandering van mentaliteit moeten ondergaan 

willen we dat het de betere kant uitgaat.  

                                                
594 Houellebecq, De wereld als markt en strijd, p.137 
595 Ibid., p.22 
596

 Houellebecq, Mogelijkheid van een eiland, p.129 
597 Ibid., p.334 
598 Houellebecq, Lanzarote, p.47 
599 Houellebecq, De wereld als markt en strijd, p.74 
600 Houellebecq, Platform, p.195-196 
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Conclusie 

Het doel van dit werk was om het wereldbeeld in het oeuvre van Houellebecq te beschrijven 

en om tevens te analyseren met behulp van welke elementen de auteur dit wereldbeeld en zijn 

maatschappijkritiek tot stand laat komen.  

Het vertrekpunt was een algemeen overzicht van enkele gevolgen van de invloed die de komst 

van de vrijemarkteconomie op de stedelijke conditie gehad heeft, aangezien deze gevolgen 

voortdurend aan bod komen in het werk van Houellebecq en een basiskennis hiervan nodig is 

willen we begrijpen waartegen Houellebecq zich zoal verzet. Hieruit is gebleken dat de komst 

van de vrijemarkteconomie naast een hele resem voordelen, tevens een aantal negatieve 

gevolgen op zowel economisch, op politiek als op socio-cultureel vlak met zich mee heeft 

gebracht. Zo heeft het kapitalisme tot de commodificatie van goederen en de esthetisering van 

de koopwaar geleid, waardoor we in een cultuur van het hebben in plaats van het zijn 

terechtgekomen zijn. Samen met de verbetering van de verschillende technologieën en de 

komst van het informatietijdperk heeft dit een erg grote sociale ongelijkheid en een 

verzwakking van de intermenselijke relaties als gevolg gehad. Een veel belangrijker gevolg 

van de overvloed aan stimuli die met de toenemende technologisering en informatisering 

gepaard ging, is echter de tendens tot capsularisering – een tendens die door zijn sterke 

ruimtelijke verankering ook op het vlak van de ruimtelijke constructie in de romans van 

Houellebecq een grote rol speelt. De capsularisering heeft bovendien op zijn beurt tot het 

huidige hyperindividualisme en een toename van de eenzaamheid geleid. Deze tendensen 

worden stuk voor stuk bekritiseerd door Houellebecq, en hij maakt hiervoor gebruik van twee 

verschillende strategieën. 

In een eerste instantie gebruikt hij een groot aantal discursieve elementen – denk maar aan 

goedgekozen situaties en de vele kritische, cynische en pessimistische uitspraken van de 

personages die een scherpe vorm van kritiek op onze laatmoderne samenleving vormen – voor 

de creatie van zijn wereldbeeld. Immers, de bovenstaande tendensen komen niet enkel voor in 

onze laatmoderne samenleving, maar tevens in het universum van Houellebecqs romans. 

Houellebecq geeft deze fenomenen stuk voor stuk in zijn oeuvre weer, echter vaak nog 

radicaler en negatiever dan ze in werkelijkheid zijn. Ik heb dan ook aangetoond dat hij zich 

waarschijnlijk ten volle bewust is van het feit dat sommige van zijn kritieken voor een groot 

deel geconstrueerd zijn, maar dat deze hyperbolische uitvergroting van de laatmoderne 
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tendensen een deel van zijn esthetisch programma wordt en er net voor zorgt dat hij erin 

slaagt te provoceren met een wereldbeeld dat nog zwartgalliger is dan we zouden verwachten.  

Een tweede strategie die bijdraagt aan de creatie van Houellebecqs wereldbeeld is het gebruik 

van de literaire ruimte. Literaire ruimtes kunnen immers wel degelijk maatschappijkritiek 

weergeven, zowel door landschappen en gebouwen representatief voor de slechte tendensen te 

ensceneren, negatieve gevoelens op te roepen bij het beschrijven van hedendaagse 

landschappen en tot slot deze te plaatsen in het groter geheel van socio-historische 

ontwikkelingen die als negatief worden gezien, wat overeen komt met respectievelijk de 

representationele, de expressieve en de conceptuele functies van literaire ruimtes. 

Houellebecq gebruikt deze functies dan ook in zijn oeuvre om zijn ruimteconstructie aan zijn 

cultuurkritiek te verbinden. Eerst en vooral zien we dat hij – net zoals vele hedendaagse 

sociologen en schrijvers – de overgang van utopie naar dystopie centraal stelt. Vooral de 

heterotopieën zullen geen heterotopieën blijven, net als de ruimtes die gelinkt worden aan de 

New Age cultuur. Denk maar aan “het Oord van Verandering” in Elementaire deeltjes, de 

nudistenkampen, en de Thaise sekshotels in Platform die één voor één veranderen in 

dystopieën. Ook de ruimtes in Mogelijkheid van een eiland die verbonden worden aan de 

wetenschappelijke vooruitgang op het vlak van de genetica blijven, net zoals de 

natuurgebieden, niet utopisch. Het feit dat alle utopieën in dystopieën veranderen onder 

invloed van de gevolgen van het liberale kapitalisme draagt dan ook bij tot de creatie van een 

negatief universum in Houellebecqs oeuvre. De literaire ruimtes die Houellebecq hier 

gebruikt, maken met andere woorden gebruik van de conceptuele verbeelding van de lezer, 

die de neergang van de ruimtes als symbool voor de neergang van de westerse beschaving ten 

gevolge van de komst van de vrijemarkteconomie moet zien. Tot slot hanteert Houellebecq 

nog een andere strategie – eerder gebaseerd op de expressieve kracht van literaire ruimtes – 

voor de creatie van een wereldbeeld aan de hand van ruimteconstructie. Immers, in plaats van 

de evolutie van positief naar negatief weer te geven, opteert hij tevens voor het weergeven 

van puur negatieve ruimtes. Hiervoor heb ik een onderscheid gemaakt tussen narratieve 

ruimtes met een negatieve expressieve functie en ruïnes. De negatieve narratieve ruimtes 

stralen zodanig veel pessimisme uit, dat ze negatieve gevoelens van eenzaamheid en depressie 

oproepen bij de personages en de lezer. Aangezien deze gevoelens een duidelijk socio-

historisch belang hebben in Houellebecqs romans, heeft dit op zijn beurt een grote invloed op 

het wereldbeeld dat we als lezer percipiëren. Ook de ruïnes roepen ditzelfde gevoel op, maar 

zullen dit nog versterken aangezien zij bovenal overblijfselen zijn van een ooit utopisch ideaal 
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waarvan nu alle glans verdwenen is. Het wereldbeeld dat Houellebecq met behulp van deze 

ruïnes oproept, is er dan ook één van een wereld in verval – een verval dat tevens verhaald 

wordt in Mogelijkheid van een eiland en dat ervoor zorgt dat zowel de huidige situatie als de 

toekomst negatief worden ingezien. 

We kunnen dus besluiten dat zowel de beschreven situaties als de uitspraken van personages 

en de ruimteconstructie in de romans van Houellebecq bijdragen tot de creatie van een erg 

negatief wereldbeeld, dat gebaseerd is op onze 20
ste

 en 21
ste

 liberale samenleving en dat de 

maatschappijkritiek van Houellebecq reflecteert. We zijn er steeds meer op achteruitgegaan 

door de komst van de vrijemarkteconomie, en ook in de toekomst zal het alleen nog maar 

verder bergafwaarts gaan als we zo blijven voortdoen. Enkel menselijke relaties lijken nog 

houvast te bieden, al hebben we gezien dat ook deze steeds schaarser en oppervlakkiger 

worden. Kortom, het universum van Houellebecqs romans is in verval, wat de neergang van 

onze huidige samenleving op een hyperbolische wijze illustreert. 
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