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2.  ‘Woorden zoeken een richting’
Orde versus willekeur in twee  

Nederlandse romans

Tjerk de Reus

Drassige grond
Schrijvers en dichters zijn meestal niet zo sterk geneigd hun lezers 
te verrassen met een richtingaanwijzer naar het goede leven. Als ge-
kozen moet worden tussen ‘houvast’ en ‘verwarring’ – het thema van 
deze bundel – dan zullen vrijwel alle hedendaagse literatoren ge-
neigd zijn te kiezen voor het laatste. Ze begeven zich liever in de 
sfeer van vragen, onzekerheden en onrust, dan passende oplossin-
gen aan te reiken voor welke levensproblemen dan ook. Wie houvast 
aangereikt wil krijgen, zou misschien maar geen literatuur moeten 
lezen. In vroeger eeuwen was dit anders, toen aan de letteren nog 
een didactische waarde werd toegekend. Maar sinds de Verlichting 
en zeker sinds de grote crises van de twintigste eeuw beseft de Eu-
ropese mens zijn sprakeloosheid. Wie is de mens eigenlijk? Wat weet 
hij? Hoe moet hij leven? De antwoorden die ooit gereedlagen, zijn 
goeddeels verkruimeld of in elk geval problematisch geworden. De 
literatuur is bij uitstek een veld geworden waarop die grote vragen 
aan bod komen en tegen het licht worden gehouden.
 Bij sommige auteurs heeft het ‘ontregelen’ van zekerheden de 
overhand. Wat de lezer nog vasthield als levensoriëntatie wordt door 
hen genadeloos om zeep geholpen en als illusie ontmaskerd. Het 
werk van Arnon Grunberg draagt dit karakter, al sinds zijn debuut als 
romanschrijver in 1994. In zijn in 2016 verschenen roman Moeder-
vlekken laat hij de hoofdpersoon, een psychiater die is gespecialiseerd 
in suïcidepreventie, beweren: ‘Wie betekenis zoekt, zal betekenis vin-
den’, om daarbij aan te tekenen dat ‘betekenis groeit op de drassige 
grond van het toeval.’ (37)1
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 Wat betreft de poëzie valt te denken aan de Beweging van Vijf-
tig – de meest revolutionaire Nederlandse poëziebeweging van de 
vorige eeuw – waarin men een grote afkeer en zelfs minachting 
voor het sonnet etaleerde, omdat die versvorm orde en evenwicht 
tot uitdrukking zou brengen, terwijl de werkelijkheid alsmaar chao-
tischer werd. Het sonnet stond wat de Vijftigers betreft voor een valse 
metafysische orde. In hun eigen poëzie verbraken zij de ‘logica’ van 
zinsbouw, ze problematiseerden woordbetekenissen en kozen voor 
vrije versvormen. Via deze ‘verwarring’ wilden zij een authentieke 
bestaanservaring in beeld brengen. Wie mikte op houvast, pleegde 
verraad aan het leven.

Hardnekkig verlangen
Toch staat de onthulling van de desoriëntatie van de mens meestal 
niet op zichzelf. Beter gezegd: het etaleren van verwarring en chaos 
heeft zelden aan zichzelf genoeg. De levensbeschouwelijke leegte 
die de moderniteit heeft blootgelegd, blijft een verontrustend ge-
geven. Ook na Nietzsche, Freud en Darwin – de ‘meesters van het 
wantrouwen’, zoals Paul Ricoeur hen aanduidde – is de zinvraag 
niet verdwenen, maar blijft zich roeren in het zoeken naar levenso-
riëntatie en ultiem houvast. In de letteren worden kwellende vragen 
nogal eens uitvergroot en definitieve antwoorden gewantrouwd – en 
tegelijkertijd tasten personages naar manieren om te dealen met al 
die verlichte maar o zo ongemakkelijke waarheden. De ervaring van 
verlies laat zich dus evenzeer gelden als een hardnekkig verlangen 
naar zin en samenhang.
 Denkend vanuit het thema ‘Vast in verwarring’ kun je in de let-
teren een grote variatie aantreffen van ervaringen van gemis, afkeer, 
leegte en verlangen. In deze bijdrage vestig ik de aandacht op twee 
romans die, elk met eigen insteek, de route van verwarring naar hou-
vast – en omgekeerd – verkennen. Het gaat om Dijk. Een vergelijking 
(2016) van H.M. van den Brink en Verloren zoon (1997) van J. Bern-
lef.2 In de eerste roman is er nostalgie over een verdwenen orde, die 
ons blijft ‘achtervolgen’, in de tweede roman wordt een mens tot zijn 
existentiële naaktheid teruggebracht, met als gevolg dat de taal ‘de 
vorm van een gebed’ aanneemt.

Vast in verwarring proef3.indd   26 13-10-16   09:43



27

I. Van den Brink: Dijk. Een vergelijking
In de roman Dijk van Hans Maarten van den Brink (1956) cirkelt 
alles om een absolute maat, die paal en perk stelt aan willekeur. Maar 
de maat die hier aan de orde is, blijkt de maat van een voorbije tijd 
te zijn. Inmiddels is er een heilloos ‘antropoceen’ aangebroken: een 
tijdperk waarin de mens zichzelf tot maat der dingen heeft gekroond. 
Althans, dat meent de nukkige en ouderwetse Karl Dijk, naar wie de 
roman is genoemd. Het decor in deze roman wordt gevormd door 
de Rijksdienst voor het IJkwezen, een instituut dat sinds 1820 krui-
deniersweegschalen en alle mogelijke andere meet- en weegmecha-
nismen heeft geijkt en afwijkingen afstrafte. Tegen deze achtergrond 
wordt de aandacht helemaal toegespitst op de mysterieuze heer Dijk, 
die gedurende zijn werkzame leven collega was van de ik-verteller; 
beiden zijn nu met pensioen.
 Het verhaal van Dijk begint droomachtig en duister. De ik-vertel-
ler heeft nacht na nacht dezelfde droom: ‘Ik loop over een kade langs 
een donkere gracht.’ (7) Steeds loopt er een man voor hem uit. Hij 
ziet hem op de rug, maar is toch ook in staat ‘zijn witte gezicht’ waar 
te nemen, als de man eventjes door de lichtkring van een lantaren-
paal loopt. Wie is hij? Wat beduidt zijn bijna tastbare aanwezigheid? 
Dat is het existentiële raadsel van deze roman. Waarom brengt deze 
verschijning van Karl Dijk – want hij is het – het zelfbesef van de 
ik-verteller in verwarring? De sleutel tot het raadsel is gelegen in de 
eigensoortige waarheid die Dijk symboliseert, waarbij de ik-figuur 
zich geoordeeld voelt. ‘Hopeloos tekortschieten’ (20) is een belang-
rijk ingrediënt van zijn zelfbesef.

Onveranderlijke waarden
In de orde van maat en gewicht, zoals in deze roman gethematiseerd, 
spiegelt zich het houvast van een voorbije wereld. Voorbij inderdaad, 
want het ontzag voor de absolute orde is verdwenen. We leven in 
een voortdurend veranderende wereld waarin pragmatiek overheerst 
– en Van den Brink laat zijn lezers beseffen dat hier verlies geno-
teerd moet worden. Het gaat bij deze verdwijnende orde niet alleen 
om de mathematische eenheden, maar om een algeheel levensbesef 
dat gedrenkt was in ‘onveranderlijke waarden’ (142). De reactionaire 
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Dijk kwalificeert het huidige ‘antropoceen’ (62) als een tijd van cha-
otisering en verval, waarin nauwelijks nog waardering is voor zaken 
als discipline, wijsheid en zelfbeheersing, en evenmin voor een ideaal 
of een idee.
 De maat die in deze roman aan de orde is, kent een sterke his-
torische en natuurkundige verankering. Van den Brink laat in zijn 
roman de jaren zestig, zeventig en tachtig tot leven komen. En via 
de reflecties over het ‘ijkwezen’ reikt de vertelling ver terug in de 
historie, naar de Franse tijd, rond het jaar 1800. In die periode van 
omwenteling en revolutie stelden twee verlichte geleerden de maat 
van de meter vast, gebaseerd op een zoveel miljoenste deel van de 
Noord-Zuid meridiaan. Daarvan werd vervolgens de kilo afgeleid. 
Nederland voerde deze eenheden als eerste land officieel in, nog 
eerder dan de Fransen, in 1820. Tot in de jaren tachtig van de twin-
tigste eeuw gingen ambtenaren dagelijks het land in om bij winke-
liers en bedrijven de meetinstrumenten te controleren. Maar deze 
jaren tachtig vormden ook de zwanenzang van het aloude instituut. 
Elektronische manieren van meten en wegen maakten het instituut 
overbodig, althans in de vorm die het al die jaren had gehad. Het 
ijkwezen veranderde ‘van een afstandelijke, controlerende organisatie 
naar een service-gericht bedrijf dat meedenkt met de klant’. (108) 
Niet langer een ‘tegenover’ dus, maar een partner. Daarmee was ook 
de eerlijkheid ‘geprivatiseerd’ (151). Dit is een nogal dreigend per-
spectief, lettend op de kwalificaties die steeds worden toegekend aan 
de heilzame, absolute maat waar het ijkwezen pal voor stond. Het 
was al die jaren ondenkbaar dat ‘wat voor eeuwig afgesproken was 
en door ons bewaakt werd ooit weer aan de willekeur van mensen 
zou worden overgelaten.’ (124) Het ijkwezen was ‘op onveranderlijke 
waarden’ gebaseerd en hield afstand van ‘de vanzelfsprekendheden 
van de dag’ (142). 

‘Een strakke streep’
Deze omvattende wereld van vastheid en orde komt samen in de 
persoon van Karl Dijk. Hij heeft met zijn massieve opinies een sterk 
effect op anderen, met name op zijn collega die hier als verteller 
fungeert. Deze herinnert zich: 
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(…) ook als ik hem niet zag, was zijn aanwezigheid voor mij voel-
baar, alsof er ergens een geweten, een strenge blik was die mijn werk 
beoordeelde. Dijk kon mensen als geen ander het idee geven dat ze 
iets verkeerd deden, ook zonder het te zeggen, alleen maar door hen 
vanonder zijn zware wenkbrauwen aan te kijken en zijn mond dicht 
te trekken tot een strakke streep. (56)

Het was karakteristiek voor Dijk dat zijn ‘onwankelbare gevoel voor 
rechtvaardigheid’ welbewust ‘de omstandigheden’ buiten beschou-
wing liet. Door niets of niemand mag de absolute maat beïnvloed 
worden: ‘Niet door de tijden, niet door de mensen.’ (106) 
 Karl Dijk krijgt de trekken van een opperwezen dat een onwrik-
bare maat stelt waar gewone stervelingen zich bij neer moeten leg-
gen, op straffe van chaos en ondergang. Daarmee krijgt de thematiek 
van deze roman bijna transcendente trekken. De verteller noteert: 
Dijk vertegenwoordigde ‘iets wat ik niet begreep en wat me mis-
schien daarom des te meer ontzag inboezemde.’ (106) Dijk was veel 
meer dan een nurkse ijkmeester met ‘starre opvattingen’: hij was ‘de 
verpersoonlijking (…) van een veel groter, onwrikbaar gelijk.’ (114) 
Dit metafysische trekje van Dijks verschijning wordt nog versterkt 
door zijn afkomst. Als de verteller zijn dossier bestudeert omdat hij 
een speech moet voorbereiden bij Dijks afscheid, ontdekt hij dat zijn 
herkomst onduidelijk is: ‘Geen vader. Geen moeder. Over zijn af-
komst vermeldde [de geboorteakte] niets.’ (117) Gaandeweg rijst het 
vermoeden dat Dijk het buitenechtelijke kind is van een Nederland-
se vrouw en een Duitse soldaat; hij is midden in de oorlog geboren. 
Juist deze niet exact te traceren herkomst geeft Dijk de contouren 
van een boven tijd en plaats verheven, onafhankelijke gestalte. ‘Hij 
was van jongs af aan onafhankelijk geweest’, bedenkt de verteller 
(118).
 De herinnering aan Dijk die het dichtst bij het heden ligt, is die 
aan de receptie bij zijn afscheid van het instituut. De ik-verteller 
heeft de genoemde speech voorbereid voor de toenmalige directrice, 
die overigens geen enkele affiniteit heeft met Dijks overtuigingen. 
Dijk verschijnt niet op zijn afscheidsreceptie. De gasten wachten een 
poosje tevergeefs, en dan houdt de directrice haar speech. Voor de 
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verteller verandert Dijks absentie echter in ‘een zeer aanwezige af-
wezigheid’ (163). In een flits meent hij hem dan toch even te zien, 
tijdens deze receptie: als een silhouet tegen de strakblauwe hemel.

Verweesd
Van den Brinks roman over het ijkwezen ademt een sfeer van verlies. 
Een wereld van orde, vastheid en maat blijkt verkruimeld. Het gaat 
daarbij niet alleen om het stelselmatig ijken van de meter en de kilo, 
maar om een algeheel levensbesef waarin de dingen vastheid en orde 
kennen, met inherente waarden als discipline, wijsheid en idealisme. 
Wordt deze orde verlaten, dan resteren willekeur en de waan van 
de dag. De wereld die hier betreurd wordt, heeft niet rechtstreeks te 
maken met het christendom. De orde van maat en gewicht is eerder 
verworteld in de Verlichting, als het gaat om de praktische rationele 
toepassing van vaste meeteenheden. In filosofische zin wordt hier en 
daar een toespeling gemaakt op Plato’s filosofie met zijn onwankel-
bare ideeën, die het onzichtbare raamwerk vormen áchter de tastbare 
werkelijkheid. De absolute kilo is als de Platoonse idee die ‘het ware’ 
representeert ten overstaan van ‘het veranderlijke’. Toch reikt de pro-
blematiek die hier op tafel ligt verder dan Verlichting en Platonisme. 
De roman vormt een persoonlijke worsteling van de verteller: hij 
ervaart ‘leegte’ (65) en desoriëntatie op een existentieel niveau. De 
hemel is leeg, valt ergens te lezen – op een langs flitsende Dijk na, 
die daarmee zijn afstand tot het ‘antropoceen’ lijkt te bevestigen. De 
verteller blijft verweesd achter. Zijn oud-collega is voor hem meer 
dan ooit een mysterie dat fascineert en verontrust.

II. J. Bernlef: Verloren zoon
Anders dan in Dijk wordt in de roman Verloren zoon van J. Bernlef 
(1937-2012) op allerlei manieren aangeknoopt bij het christendom. 
De titel van de roman verwijst naar de bekende parabel van Jezus 
en er is een Mariabeeld dat een centrale betekenis krijgt. Tevens fi-
gureren Adam, Eva en de slang in dit verhaal. Hoofdpersoon Rob 
Noordhoek raakt net als Jona overboord op volle zee. Hij komt niet 
terecht in de buik van een vis, maar spoelt aan op een onbewoond 
eiland, waar hij al snel beseft geen padvinderachtige ‘Adam’ te zijn, 
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van het type dat Daniël Defoe (1660-1731) portretteerde in zijn 
befaamde roman Robinson Crusoe (1719). Die Adam was iemand ‘die 
met het volste vertrouwen in de Heer een bestaan had opgebouwd.’ 
(81) Zo had Defoe het bedoeld, meent Noordhoek: een onbewoond 
eiland als ‘een paradijs voor de gelovige doe-het-zelver.’ (81) Maar 
het breekt Noordhoek allemaal bij de handen af. Wat kan geloof be-
tekenen als de onverschillige oceaan je omringt en de hemel leeg is? 
 De thematische spanning die in Bernlefs roman wordt gecreëerd, 
houdt verband met het zoeken naar houvast te midden van een 
onthutsende leegte. Deze spanning wordt expliciet gearticuleerd in 
een religieus en transcendent kader. Primair is de persoonlijke crisis 
waarin Rob Noordhoek zich bevindt. Hij is ‘buiten zijn geschiede-
nis geplaatst’, zijn ‘naam past niet meer bij zijn biografie’ (78). Dat 
is allereerst een psychisch gegeven, dat echter uitgroeit tot een om-
vattende existentiële kwestie door zijn noodlottige verblijf op het 
onbewoonde eiland.

Perspectieven
Het verhaal dat Bernlef hier vertelt, kent een reeks verhaallijnen. Het 
centrale perspectief betreft het heden waarin Rob Noordhoek zich 
op het onbewoonde eilandje bevindt, in de Atlantische Oceaan. Hij 
maakte een bootreis om wat afstand te nemen, nadat hij een schok-
kende ontdekking had gedaan over zijn familieherkomst. Reflecties 
daarover en herinneringen aan zijn jeugd noteert hij in een reeks van 
acht brieven aan Suzan, een actrice met wie hij ooit samenwerkte. 
Deze brieven vormen een eigen genre in het geheel van de roman. 
Hierin schrijft hij onder meer over herinneringen aan een toneel-
stuk dat hijzelf ooit regisseerde en waarin Suzan een rol speelde. Dit 
laatste vormt een verhaal-in-een-verhaal, dat Bernlef de kans biedt 
om van binnenuit commentaar te leveren op de ontwikkelingen in 
het hoofdverhaal.
 Vervolgens is er het eiland, waarover we veel te weten komen. Het 
is nu onbewoond, maar dat was niet altijd het geval. Het werd ooit 
gefrequenteerd door schepen van slavenhandelaars en in de twin-
tigste eeuw bouwde de Franse marine er een fortificatie. Tot zo’n 
tien jaar geleden was het eiland bewoond. Het vertelperspectief ligt 
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verrassend genoeg een paar keer bij het eiland zelf, maar ook enkele 
keren bij de hond die op het eiland wist te overleven en ook bij de 
papegaai, die door Rob Noordhoek ‘Vrijdag’ wordt genoemd.

Onderuit gehaald
Op het eiland vindt Rob allerlei sporen van voormalige bewoning. 
Er zijn huizen, er is een kerk, er staat een kanon. In de huizen treft 
hij allerlei gebruiksvoorwerpen aan, maar met de meeste kan hij niets 
beginnen. Er zijn gebruikshandleidingen voor elektrische apparaten 
die afwezig zijn. Hij vindt een telefoonklapper waarvan de namen en 
adressen zijn doorgelopen, door vocht of regen. Het kernprobleem 
waar Rob tegenaan loopt, is hiermee in een notendop gegeven. Een 
telefoonklapper schept orde en inzicht: aan elke naam is een nummer 
gekoppeld, wat de mogelijkheid van contact biedt. De orde van de 
taal – het alfabet – schept hier zin en samenhang. Maar de natuurlijke 
elementen hebben deze orde laten vervagen, nog afgezien van het 
feit dat een telefoon hier geen enkele zin heeft.
 Het gebrek aan samenhang laat zich ook gelden in de familiale 
frustratie waarin Rob is gevangen. Het ‘verhaal’ waarin hij thuis was 
– de gezinsorde van vader-moeder-kind – is onverwacht afgebroken 
en betekenisloos geworden. Kort voor hij scheep ging, werd het vijf-
tigjarig huwelijk van zijn ouders gevierd. Zijn zus had hem gevraagd 
een voorstelling te organiseren voor dit feest, wat voor de hand ligt 
vanwege zijn beroep van toneelregisseur. De voorbereiding van dit 
cabaretachtige stuk bracht hem bij oudere familieleden en kennissen 
van zijn ouders, om bij hen navraag te doen naar ‘vroeger’. Wie wa-
ren zijn ouders? Hoe leerden ze elkaar kennen? Hoe was en is hun 
verhouding? Op deze route heeft Rob ontdekt dat zijn ouders altijd 
iets cruciaals voor hem geheim hebben gehouden: hij was een bui-
tenechtelijk kind, bij zijn moeder verwekt door een oom.
 Sinds hij dit weet, ‘wist hij niet meer wie hij was’ (43). Hij staat 
‘buiten zijn geschiedenis’, hij is ontworteld. Dit verlies wordt op for-
mule gebracht met de notie van ‘naam’: zijn ‘naam past niet langer 
bij zijn biografie’ (78). Bernlef laat hem constateren: ‘Het leven is 
geen verhaal. Toch maakt iedereen dat ervan. Plotseling had iemand 
zijn verhaal onderuit gehaald. Onder het vertrouwde beeld was een 
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schildering zichtbaar geworden die de betekenis van wat hij tot nu 
toe zijn leven had genoemd totaal veranderd had.’ (43)

Taal en verankering
Rob Noordhoek voelt de drang om te schrijven. Een dagboek bij-
houden lukt hem niet, wel schrijft hij brieven aan de genoemde 
actrice Suzan, die op een opmerkelijke manier bij hem aanwezig is. 
Suzan, die ook fotomodel was, werd ooit gefotografeerd in badpak 
voor een reclameaffiche voor zonnebrandcrème. Haar ‘in karton uit-
gesneden gestalte had zich over de hele wereld verspreid’ (73). Rob 
vindt zo’n kartonnen afbeelding in een van de huizen. Dat raakt 
hem, in zijn eenzaamheid. Destijds had hij iets in haar herkend, wat 
hem er nu toe brengt haar brieven te schrijven, waarin hij vertelt 
over zijn hopeloze situatie op het eiland en over de tragische ont-
dekking van zijn afkomst.
 Maar wat doe je precies als je een brief schrijft? Rob beseft: ‘Schrij-
ven is net zoiets als een huis inrichten, het verankert je in het leven’ 
(145). Belevenissen vastleggen in taal komt neer op een ‘geschreven 
ordening’ van ‘dagen die anders zonder contouren in elkaar overlie-
pen’ (46). In de ‘existentiële situatie’ (156) waarin hij zich bevindt, 
grenst deze talige verankering aan regelrechte wanhoop. Taal is als 
‘het uitwerpen van een anker’ (165), maar zou het anker ergens vast-
haken, in de oneindigheid? Als je let op de omringende oceaan is er 
weinig reden voor hoop. Als Rob in zee zwemt, valt er te lezen: ‘De 
zee nam hem in zich op. Niet als een moeder, maar zoals de zee dat 
nu eenmaal doet: met dezelfde welwillende onverschilligheid waar-
mee zij vissen voortdraagt, wrakhout, dode bomen en olievlekken.’ 
(108) En even verderop: ‘Hij keek naar de lege zee, de lege hemel, 
keerde hen beide toen abrupt de rug toe.’ (125) De lege zee laat zich 
niet vatten in woorden, beseft hij. De zee is ‘te groot voor het woord 
zee’, de oneindige watervlakte is ‘te ongedifferentieerd met al die 
ongelijk voortrollende golven’ (48).

Hoop en wanhoop
Op allerlei manieren wordt in Verloren zoon het medium van de taal 
verbonden met orde, samenhang en betekenis. Woorden bieden vast-
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heid te midden van verwarring. Maar de reflecties hieromtrent lopen 
uiteen in twee sporen, van hoop en wanhoop. Aan de ene kant is 
er de verwachting dat de taal zijn belofte zal waarmaken: het bie-
den van oriëntatie. Anderzijds is er het afgrondelijke besef dat elke 
orde waarop de mens zich verlaat, op een illusie berust en slechts 
het grote Niets camoufleert. De spanning tussen beide sporen spitst 
zich uiteindelijk toe op de tegenstelling tussen de onmetelijke en 
onverschillige oceaan en een man die bidt. Om dit tafereel goed op 
waarde te kunnen schatten, is het zinvol de thematiek van naam, taal 
en verhaal nog wat nader te verkennen, met in het achterhoofd de 
twee sporen die zich hier aftekenen.
 De Afrikaanse vissers die ooit het eiland bewoonden, hadden ook 
al besef van het grote Niets. Zij vertelden elkaar verhalen over de 
grote schepen met blanken die ooit velen van hun voorouders had-
den meegenomen. Nooit was een van hen teruggekeerd. Maar juist 
daarom 

moesten die verhalen ook steeds herhaald worden. Anders zou de 
band met de voorvaderen verbroken worden en zouden zijzelf red-
deloos verloren op zee ronddobberen. Zij waren gewend aan de zee, 
die te veranderlijk was om benoemd te kunnen worden. Hun boten 
droegen de namen van verdronken stamgenoten. (61) 

Kortom, naam en verhaal bevestigen het eigen bestaan in relatie tot 
de voorouders en bieden een ‘reddende’ oriëntatie, ten overstaan van 
de betekenisloze, onbenoembare en oneindige oceaan.
 Deze ervaring is vergelijkbaar met die van Rob Noordhoek, die 
meermalen de zee als onverschillig ervaart. Zijn gevoelens doen den-
ken aan de fameuze uitspraak van Blaise Pascal: ‘De eeuwige stilte 
van de oneindige ruimten vervult mij met huiver.’3 In het natuurlijke 
bestel schuilt geen reden voor hoop. Houvast valt niet te bespeuren 
in de zwijgende elementen of in het oneindige heelal. Ook het li-
chaam lijkt wat dit betreft afstand te nemen van de diepste dromen 
van de mens. Noordhoek beseft: ‘Een mens kan over zichzelf naden-
ken, maar zodra hij zichzelf als lichaam gaat zien, deinst hij terug. Hij 
heeft een naam die hem beschermt tegen het besef tot een soort te 
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behoren, verwisselbaar te zijn.’ (39) Het lichaam laat zich echter niet 
gezeggen door een ‘naam’: het weigert naar zijn ‘verbale aansporin-
gen’ te luisteren (153). En als de taal krachteloos blijkt – slechts een 
medium van menselijke zinsbegoocheling – dan is taal strikt geno-
men toch niets meer dan de taal van de papegaai: ‘Ieder woord was 
voor [de papegaai] alleen maar een klankbeeld. Die klankbeelden 
kon hij in iedere willekeurige volgorde reproduceren, met dezelfde 
intonatie, gevrijwaard van iedere betekenis.’ (58)

Tweespraak
Niettemin, ondanks de evidente betekenisloosheid, reikt de mens 
in zijn taal naar houvast en oriëntatie. De ‘behoefte aan naamgeving 
welde in hem op, onstuitbaar’, schrijft Bernlef over zijn hoofdper-
soon (82). Zijn eigen naam onthult wie hij is, biedt hem ‘samenhang’ 
en ‘verankering’, plaatst hem in een ‘verhaal’. Dit alles staat op de 
tocht sinds hij weet een bastaardzoon te zijn. Maar deze psychosoci-
ale thematiek krijgt een krachtige existentiële dimensie door Robs 
situatie op het onbewoonde eiland. Zijn bestaan is hier tot een soort 
kaalheid teruggebracht, waarin de bestaansvoorwaarden een scherp 
profiel krijgen. In deze context piekert Noordhoek over het belang 
van al die talige noties. En dan formuleert hij een cruciaal inzicht, 
op basis van zijn jarenlange ervaring als regisseur: ‘Eigenlijk bestaan 
er geen monologen. Op het toneel zijn ze gericht tot het publiek, 
in werkelijkheid richt de spreker zich altijd tot iemand of iets. Taal is 
altijd tweespraak.’ (127) Dit is een pijnlijke notie, want Rob is moe-
derziel alleen. Maar het geeft wel te denken. Als taal naar zijn aard 
tweespraak is, roept taal dan een ander wakker? Schept de taal een 
ander, of wekt de taal het vermoeden van een transcendente Ander? 
De religieuze verschijning van de madonna in het vervallen kerkje 
op het eiland trekt gaandeweg meer aandacht naar zich toe. Waar de 
kaalheid en de naaktheid zich onverbiddelijk presenteren, begint het 
religieuze verlangen zich te roeren. Dit loopt uit op een cruciale pas-
sage waarin Rob Noordhoek bidt en het besef krijgt dat het gebed 
een ‘eigenschap van de taal’ (161) is. Vanwege het belang van deze 
passage volgt hier een uitvoerig citaat:
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‘Madonna zonder arm,’ zei hij. Zijn stem klonk in de kerk omhoog, 
ging daar verloren in het vogelgezang. ‘Madonna zonder arm. Red 
mij. Fluister mij een reddende gedachte in. Ik ben alleen met mijn 
woorden. Help mij een uitweg te vinden. Ik wil hier niet sterven, 
alleen.’
De vogels zongen onverstoorbaar verder, het witte masker van de 
madonna staarde hem met bolle oogleden aan. Ik bid, dacht hij. Er 
zijn momenten dat je niets anders overblijft. Woorden zoeken een 
richting, zelfs als er niemand is tot wie je ze kunt richten. Dat is woor-
den nu eenmaal eigen.
Hij was nooit gelovig geweest, hoogstens op de vage manier waar-
op mensen een wetmatigheid in het heelal en de natuur vermoeden. 
Misschien lag het bidden daar ook in besloten, was het een eigenschap 
van de taal. Ze nam de vorm van een gebed aan als ze maar lang ge-
noeg alleen gelaten werd. (160-161)

‘Woorden zoeken een richting’, bedenkt Rob, die al eerder had ge-
zegd dat taal in essentie tweespraak is, geen monoloog. Daarin huist de 
zin van het spreken: taal reikt naar de ander, legt verbinding, geeft sa-
menhang. Het is daarom ook bijna iets vanzelfsprekends dat Noord-
hoek in deze situatie, volstrekt op zichzelf teruggeworpen, tot een 
gebed komt. En bij dit ene gebed zal het niet blijven. Verderop bidt 
hij nogmaals: ‘Madonna zonder arm, geef mij kracht.’ (181) Als hij op 
de laatste pagina’s totaal uitgeput is, spreekt hij opnieuw de madonna 
aan: ‘Zo komen wij steeds dichter tot elkaar, mijn ogen gericht op 
je lippen die het verlossende woord vanachter hun masker zullen 
spreken, eens.’ (188)
 Het is duidelijk dat het bidden geen oprisping is, maar ‘zwaar-
te’ krijgt door sterke noties als ‘redden’, ‘sterven’ en ‘verlossing’. Wat 
maakt het woord van de madonna ‘verlossend’? De verlossing waar-
op hij hoopt, staat niet los van zijn familiaire ontworteling. De Ma-
riafiguur identificeert hij een enkele keer met zijn moeder en dan 
lijkt zij te staan voor het familieverband waaruit hij is losgerukt. In 
het visioen waarmee de roman afsluit, zal hij weer zijn opgenomen 
in zijn familie. Dit is de tastbare vorm van ‘verlossing’ waarop hij 
hoopt, die echter is ingebed in de behoefte aan verlossing uit een 
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meer omvattende existentiële desoriëntatie. De act van het bidden 
onderstreept de religieuze aard van Noordhoeks besef. Hij heeft veel 
nagedacht over de aard van talige ordeningen, hij is ervan doordron-
gen dat ‘verankering’ allerminst een zekere zaak is – toch is er één 
‘eigenschap van de taal’ die hij niet kan onderdrukken of wegrede-
neren: het bidden. Gebed is het medium van de verlossing, waarin de 
taaiheid van de hoop zich laat gelden.

Contouren van heimwee en verlangen
Vanuit het thema ‘vast in verwarring’ zou je ook andere romans aan 
de orde kunnen stellen. De keuzemogelijkheden zijn eindeloos, om-
dat artistieke bezinning op het menszijn vrijwel altijd iets te maken 
heeft met de chaotische buiten- of binnenwereld en de vraag wat 
daar dan nog over gezegd kan worden. De romans die hierboven ter 
sprake kwamen, zijn echter zeer geschikt voor een exploratie vanuit 
dit thema, omdat hier rechtstreeks ingezoomd wordt op orde versus 
chaos. H.M. van den Brink schrijft tamelijk nostalgisch over deze 
thematiek, maar er valt ook een behoedzame, existentiële ondertoon 
te horen. Het teloorgaan van maat en orde heeft de trekken van een 
boze droom. Tegelijkertijd jaagt de personificatie van ‘vaste waarden’ 
(37), Karl Dijk, angst aan. Dijk staat voor een boventijdelijke werke-
lijkheid – het numineuze, het mysterie – dat naar een uitdrukking 
van religiewetenschapper Rudolf Otto – fascineert en beangstigt.4

 Bij Bernlef krijgt de ervaring van leegte en het afbrokkelen van 
zin-ervaring een expliciet levensbeschouwelijke doordenking, uiter-
aard op de wijze van verhaal en verbeelding. Tastend naar een laat-
ste grond stuit Rob Noordhoek op elementaire gegevens: de taal, 
die het menszijn definieert, postuleert de ander, richt zich op de 
medemens en neigt naar dialoog. Het cirkelt hier om verlorenheid 
versus redding. Teruggebracht tot hun essentie blijken woorden een 
richting te zoeken, een gebed te vormen. Het Mariabeeld bepaalt de 
christelijke inkleuring van het basale besef dat hier ontstaat. Er wordt 
veel gemis ter sprake gebracht in deze roman, wat in deze roman een 
vlijmscherpe articulatie krijgt aan de hand van grondwoorden uit 
de christelijke geloofstraditie: naam, woord, verlorenheid, redding en 
gebed.
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