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Voor mij ligt een ouderwets en vergeeld pocketboekje uit 
de Rainbowserie: Een verlangen naar ontroostbaarheid 
van Patricia de Martelaere.1 Ondertitel: Over leven, kunst 

en dood. Het boekje verspreidt een vleugje mufheid. 
Boekwinkeltjes.nl geeft dat geurtje soms met boeken mee. 
Gratis. De prijs valt deze keer mee. 
Meestal lees ik éérst de banners, blader wat door het boek 
en kijk naar de inhoudsopgave. Deze keer laat ik dat al-
lemaal achterwege en begin met ‘titelfilosofie’. Laat ik 
meteen van wal steken: die vier woorden klinken contra-
intuïtief. Hoe kun je nu in godsnaam naar ontroostbaar-
heid verlangen? Wie verdriet heeft wil toch getroost wor-
den? Laat ik de volgende betekenis eens uitproberen: als 
er geen lijden is, is er geen verdriet en is troost overbodig. 
Bewandelt De Martelaere in de titel een omweg en be-
doelt ze het verlangen naar een leven zonder lijden? Hoe 
onzinnig! Leven is verlies, is lijden, is verdriet, is … De titel moet dus iets anders 
betekenen. Laat ik een tweede interpretatie wagen: wie bijvoorbeeld een geliefde ver-
liest, heeft bepaalde ‘rouwtaken’ te verrichten die ertoe leiden dat men in staat is een 
nieuwe relatie aan te gaan. Hoe vaak wordt niet gezegd ‘Je moet het uiteindelijk zelf 
doen’? Zou ‘verlangen naar ontroostbaarheid’ in dat geval kunnen betekenen dat je 
hoopt zó sterk te worden, dat je je verdriet uiteindelijk de baas wordt? Dat je nieuwe 
verbindingen kunt aangaan? Toe bent aan een nieuwe relatie? 
Er is nóg iets: de titel begint met het lidwoord ‘een’. Dat intrigeert me. De Martelaere 
had het ook weg kunnen laten. Of met ‘het’ kunnen beginnen. Dan was het een sterk 

‘verlangen’ geweest. Wil ze dat het verlangen naar ontroostbaarheid 
een bescheiden plaats inneemt tussen alle mogelijke verlangens? 
Ook de ondertitel Over leven, kunst en dood roept vragen op. ‘Leven’ 
en ‘dood’, dát kan ik me voorstellen. Maar wat moet het woord 
‘kunst’ daar nu tussen? 
Intussen ben ik door dit stukje ‘prefilosofie’ alleen maar nieuwgieri-
ger geworden naar wat De Martelaere ons te vertellen heeft. Om met 
Jeroen Pauw te spreken: We gaan beginnen!’ 
 

  

HET VERDRIET TE LIJF? 
Helpt kunst daarbij? 

 

door Frans Holtkamp 

 

 



HET VERDRIET TE LIJF?                                                           2                                                                Helpt kunst daarbij?  

 

Een boek zonder verdriet 

Ik sla het boekje open. Het blijkt geen monografie, maar een bundel essays. Onwille-
keurig borrelen de volgende vragen in mij op: heeft zij die elf essays speciaal voor dit 
boekje geschreven? Of is er uit voorraad geput en daarbij voor een bepaalde samen-
hang gekozen? Of – duivelse vraag! – moest er broodnodig brood op de filosofen-
plank komen? Een baan aan de universiteit levert immers geen topsalaris op.  
Al snel wordt mij duidelijk dat De Martelaere níet het verdriet te lijf gaat en geen 
boodschap heeft aan troost die tranen droogt. Dus komt ook de vraag ‘Helpt kunst 
daarbij?’ in de lucht te hangen. Titel en ondertitel van dit opiniestuk kunnen gevoeg-
lijk worden geschrapt.  
 
Melancholici 

Een verlangen naar ontroostbaarheid is een titel die wél prikkelt tot lezen maar níet 
de lading dekt. ‘Ontroostbaarheid’ is bij De Martelaere iets heel anders dan ik in mijn 
titelfilosofietje vermoed. Zij verbindt het aan mensen die van geen troost willen weten, 
die gehecht zijn aan het eigen lijden. In het vierde essay, dat dezelfde titel draagt als 
het boek, koppelt ze ontroostbaarheid aan de melancholicus, aan de mens die juist níet 
wil dat het rouwproces hem vrijmaakt en nieuwe kansen biedt. Op pagina 91 schrijft 
De Martelaere kernachtig: ‘Door ontroostbaar te worden maakt de melancholicus 
zichzelf in zekere zin ook onkwetsbaar: niets vanuit de buitenwereld kan hem nog on-
gelukkig maken, hij is het vanzelf al, uit zichzelf al – en hij klampt zich aan zijn lijden 
vast als aan het enige, volstrekt enige, dat niemand hem buiten zijn wil kan ontnemen’. 
Een ándere ontroostbaarheid dus dan die van een nabestaande die de draad van het 
leven weer wil oppakken en dus toewerkt naar het moment dat troosten niet meer no-
dig is.  
 
De Martelaere neemt voor haar eigenzinnige ‘ontroostbaarheidstheorie’ de omweg via 
Jenseits des Lustprinzips en de opvattingen over een autonoom werkende doodsdrift 
van Sigmund Freud. Gehechtheid aan het eigen lijden en verlangen naar de dood ont-
waart ze ook in De kleine zeemeermin van Hans Christiaan Andersen. Ze noemt het 
één van zijn verschrikkelijkste sprookjes. De zeemeermin die een prins van de ver-
drinkingsdood redt, vervolgens liefde voor hem opvat en in een situatie terechtkomt 
waarin zij hem, ondanks haar mensenbenen in plaats van een vissenstaart, onmogelijk 

kan krijgen, lijkt zich in een 
pijnlijke tweeslachtigheid af 
te vragen ‘Snijd ik hem het 
hart uit of laat ik hem leven?’ 
Het wordt het tweede, níet 
uit edelmoedigheid, maar 
omdat ze verstrikt zit in haar 
bestaan als zeemeermin. Wat 
ze aldoor wil is het verlies, 
‘eerst en vooral van zichzelf’ 
(pagina 112). Treffend illu-
streert dit de melancholicus 
uit het essay dat eraan voor-
afgaat.  
 

 

  

 
Verstrikt in haar bestaan als zeemeermin 
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Kunst verbindt 

De ondertitel Over leven, kunst en dood dekt de lading van de bundel beter. De eerste 
term spreekt vanzelf. Wat de dood betreft, focust De Martelaere vooral op zelfmoord. 
Niet als persoonlijk en sociaal drama of als ethisch probleem, maar als afronding van 
een mensenleven en in díe zin esthetisch.  
Kunst blijkt de rode draad die door deze bundel loopt. In acht essays filosofeert De 
Martelaere over onderwerpen die met kunst te maken hebben, literatuur voorop. Zij 
houdt van de letteren, dat spat van haar essays af. Ze blijkt belezen en kan zélf de pen 
uitstekend hanteren. Ze formuleert scherp en uitdagend, ze gebruikt prachtige metafo-
ren en paradoxen. 
 
Filosoof met fileermes 

Bovendien filosofeert ze op het scherpst van de snede door kritisch ‘in gesprek’ te 
gaan met Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein, schrijvers en overige kunstenaars. 
Niets neemt ze voor zoete koek aan, maar bevraagt tal van meningen en opvattingen, 
prikt ze door en zet er de hare tegenover. 
 
Het is ondoenlijk de elf essays in één overkoepelende tekst samen te vatten. Ik pak het 
anders aan en laat mij leiden door de vraag ‘Wat zijn haar meest opmerkelijke ge-
dachten?’ Daarbij start ik vanuit het kunstwerk. Door al haar essays heen schrijft ze er 
behartigenswaardige dingen over. Om te beginnen dít: elk kunstwerk – een symfonie, 
een beeld, een schilderij of een roman – is iets afgeronds. De intentie van de kunste-
naar is om zijn werk te voltooien, letterlijk perfect te maken. De Martelaere noemt het 
kunstwerk ‘dood’. Zo’n woord prikkelt. Ze bedoelt er mijns inziens mee, dat het crea-
tieve proces in het kunstwerk zijn voltooiing vindt. 
 

 

 

De esthetische zelfmoord 
Het meest schrijft De Martelaere over taal en literatuur. Daartoe beperk ik me nu. 
Neem de getormenteerde schrijver, de man of vrouw die schrijven moét, maar voor 
wie deze bezigheid een permanent pijnlijk proces is. Als het beoogde literaire werk áf 
is, wordt een kort moment van voldoening genoten. Er is immers iets voltooid, iets tot 
stand gebracht met een ‘absoluut karakter’. Daarna zet de worsteling zich voort. Soms 
is dat niet om uit te houden. Dus is het niet vreemd dat in zo’n schrijversleven de ge-
dachte aan zelfmoord opkomt. Niet weinigen voltrekken de daad. De Martelaere filo-
sofeert hierover als volgt: de zelfmoord van de kunstenaar kan gezien worden als af-
sluiting van zijn leven dat op die manier ook een kunstwerk wordt en van die zelf-
moord een esthetische categorie maakt. Vaak gaan er aan deze daadwerkelijke vol-
einding zelfmoordpogingen vooraf. Filosofisch logisch, meent De Martelaere, want 
de kunstenaar verlangt er hevig naar terug te kunnen kijken op het ‘kunstwerk’ van 
zijn leven. Eenmaal echt dood, lukt dat hoogstwaarschijnlijk niet meer.  
 
  

Ik voeg er graag iets uit het gedachtegoed van Hans Georg Gadamer aan toe. In zijn Waarheid en methode benadrukt hij de 

‘autonomie’ van het kunstwerk. Als het kunstwerk af is, gaat het een eigen leven leiden. Wat de kunstenaar denkt, voelt of 

hoe hij tegenover zijn eigen schepping staat, doet er niet (meer) toe. Het kunstwerk mag niet onaangeroerd of ‘dood’ blij-

ven. Er moet iets mee gebeuren. In interactie met de kijker, toehoorder of lezer komt het tot leven. Essentieel is dat er 

mensen zijn die met het kunstwerk ‘in gesprek’ gaan. Gadamer beschrijft dit als een spel. 
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Zich essentieel weten tegenover de wereld 

Het dagboek en de dood, nummer tien in de reeks essays, schurkt tegen de voorgaan-
de gedachtegang aan. De Martelaere verwijst de opvatting dat schrijvers die een dag-
boek bijhouden dat alleen maar voor zichzelf doen, naar het land der fabelen. Non-
sens: de dagboekauteur wil ‘zich essentieel weten tegenover de wereld’, om nogmaals 
met Sartre te spreken. Hij doet het écht niet alleen om later, moe en der dagen zat, 
terug te kunnen kijken hoe zijn leven zich heeft ontwikkeld. Al tijdens het schrijven 
voelt hij dat er iemand over zijn schouders meekijkt, een sterk beeld voor ‘ik wil ge-
lezen worden’. Veel dagboeken worden immers uitgegeven. 
 
Filosofisch schijnprobleem 

Het essay Echter dan werkelijk, Over ‘fictie’ in de literatuur – we blijven bij het vak 
van de schrijver – spreekt mij het sterkst aan, omdat De Martelaere niet schroomt ook 
de filosofie een pak slaag te geven. Doorgaans onderscheidt men ‘fictie’ van ‘werke-
lijk gebeurd’. Voor veel filosofen is dit een groot vraagstuk. Bij ‘fictie’ gebruiken zij 
dan termen als ‘gradaties van waarheid’, ‘verschillende werelden’, ‘imiteren’ (schrij-
ver) en ‘opschorten van ongeloof’ (lezer). Zij zijn zó op ‘waarheid’ gefocust, dat ‘fic-
tie’ zo dicht mogelijk in de buurt van het ‘werkelijke’ geredeneerd moet worden. Al-
leszins begrijpelijk, want anders dan verf, klei, marmer of klank hebben woorden in 
het taalsysteem een collectief overeengekomen betekenis. Ze verwijzen naar een refe-
rent, naar iets reëels buiten de taal om. Toch veegt De Martelaere de vraag in hoeverre 
‘fictie’ zich van het ‘ware’ onderscheidt als een schijnprobleem van tafel. De literaire 
auteur gebruikt de taal niet als medium maar als materiaal. Het literaire kunstwerk 
creëert ‘waarheid’ door de voorstelling zelf, het is ‘sur-realiteit’. Het argument dat 
lezers alléén met Anna Karinena kunnen meeleven omdat ze de drek niet over zich 
heen krijgen die zij over zich krijgt uitgegoten, is verre van steekhoudend. In het le-
ven van alledag is identificatie met mensen die het zwaar te verduren hebben óók 
nooit volledig. We weten intuïtief dat we niet al het lijden van de wereld op ons kun-
nen nemen, dat we niet zonder zelfbescherming kunnen, dat we tot op zekere hoogte 
stoïcijns moeten zijn. In het échte leven schuilt soms meer ‘fictie’ dan in de literatuur! 
 
Animale fictionale 

De Martelaere schrijft ook behartigenswaardig over de ‘wereld als woord’ en de mu-
ziek, maar ik besluit deze, uiteraard zeer onvolledige, weergave van haar rijke essay-
bundel met de zin die mij het meeste treft: liefde, kunst en religie zijn alle drie imagi-
nair. In het jargon van De Martelaere: ze gaan over ‘niets’. Weer zo’n prachtig prik-
kelwoord! De mens is eerder een animale fictionale dan een animale rationale. Men-
sen willen bevestigd krijgen dat ze er zíȷń, kunstenaars in het bijzonder. Dus creëer je 
zélf een wereld. ‘Alleen het kunstwerk is in staat de onbetwijfelbare, onverwoestbare 
zekerheid te geven van bestaan én van betekenis, de volmaakte coïncidentie van zien 
en zijn’, vertrouwt De Martelaere ons op pagina 153 toe. 
Kortom, kunst is misschien geen middel tot troost, maar helpt je wel om in een turbu-
lente wereld overeind te blijven. 
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Krabben maar 

Kunst helpt. Filosofie ook? In het laatste, korte essay Moet men krabben waar het 

jeukt? geeft De Martelaere een bondig antwoord: filosofisch krabben is krabben dat 
jeuk teweegbrengt. De lange slotzin op pagina 214 spreekt boekdelen: ‘Maar wie 
nooit heeft gekrabd, op een zwoele zomernacht, nat van het zweet, uitgeput en slape-
loos, met het scherp van de nagels en tot bloedens toe, hopeloos en zonder verlichting 
– wie nooit heeft ondervonden hoe het genot uiteindelijk toch nog een gestalte kan 
worden van de kwelling – die heeft misschien ook wel een kleinigheid gemist’. 
Kortom, het krabben van De Martelaere bevalt mij. Met uitzondering van haar consta-
tering dat er nu eenmaal ‘zeemeerminnen’ onder de mensen zijn en dat zelfmoord een 
esthetische afronding van een mensenleven kan zijn, stem ik met haar opvattingen in.  
 

 
 
 
Rijswijk, 
9 augustus 2021 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Martelaere, Patricia de, Een verlangen naar ontroostbaarheid, Over leven, kunst en dood, Meulenhoff Amsterdam, 19957 

Rest mij nog een korte levensbeschrijving: Patricia de Martelaere wordt op 16 april 1957 in het 

Belgische Zottegem geboren. Ze studeert filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en 
promoveert er in 1984 op het scepticisme van Hume. Aan dezelfde universiteit doceert ze, maar 

ook aan de Katholieke Universiteit Brussel. Ze schrijft over Arthur Schopenhauer, Friedrich 

Nietzsche, Ludwig Wittgenstein en Jacques Derrida. Maar ook de poëtische en vaak paradoxale 

teksten van Chinese denkers als Lao Zi en Zhuang Zi hebben haar interesse. Het boek Taoïsme, 

De weg om niet te volgen is er de vrucht van. 

Daarnaast is De Martelaere auteur. Ze schrijft tal van romans, waarvan vele met literaire prijzen 

worden bekroond. 

Als filosoof en schrijver gaat het De Martelaere vooral om het zo helder mogelijk observeren van 

zaken die met leven, dood en verandering te maken hebben. Ze is een meester in het hanteren van 

metaforen. Ze noemt deze werkwijze het ‘plegen van plagiaat op de werkelijkheid’. Publiciteit 

zoekt ze niet op. Ze is terughoudend. Een essay moet voor zichzelf spreken, meent ze. 

Op 29 januari 2009 wordt tijdens de dies natalis van de Utrechtse Universiteit voor Humanistiek 
het eredoctoraat aan haar uitgereikt voor haar gehele werk. Een maand later overlijdt ze aan een 

hersentumor. 

 


