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Was alles maar zo goed te volgen als een 
Hollywoodfilm.  In het leven lijken we eerder 
verzeild in een verhaal van Paul Auster. 

De New Yorkse schrijver en scenarist laat zijn 
personages zwerven door het bestaan als door 
een chaotische grootstad, tot ze niet meer 
weten wie ze zijn en of ze nog een rol spelen 
in iemands verhaal – laat staan dat ze weten 
welke rol en welk verhaal. 
Een liefdesverhaal? een grap? een stilleven, 
een portret? een dialoog? een autobiografie? 
Is het nog wel een verhaal dat hier verteld 
wordt? 

Waarom zijn twee acteurs zo zot om twee jaar 
in het verzameld werk van een van Amerika’s 
bekendste schrijvers te duiken voor iets dat 
amper twee uur duurt? 
Wat drijft de spelers om die schijnbare verha-
len met u te delen, die herhaalde en soms ge-
staakte pogingen om met woorden werelden 
te scheppen?

De Tijd zet voor u het leven op een rijtje. En 
faalt elke keer beter.
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Wat is een verhaal? Doorheen de
westerse cultuur bogen filosofen, schrijvers, 
literatuur- en cultuurwetenschappers, critici 
en antropologen zich geregeld over die vraag. 
Velen zijn het erover eens dat een verhaal 
bestaat uit gebeurtenissen en personages, met 
elkaar verbonden in een plot: een tijdsver-
loop en een relatie van oorzaak en gevolg. 
We ervaren het haast als ‘natuurlijk’ wanneer 
een verhaal begint bij A, en vervolgens B 
gebeurt, dat C veroorzaakt, waardoor onver-
mijdelijk D volgt, maar verrassend genoeg 
ook E, om tenslotte allemaal te leiden tot F, 
van fin. Het hoofdpersonage heeft zodoende 
een weg afgelegd –soms letterlijk, in ieder 
geval figuurlijk– die men ‘de evolutie van 
het personage’ noemt. Zo’n verhaal laat zich 
naadloos beleven, ‘als een trein’; we zouden 
nog vergeten dat het door iemand bedacht en 
gemaakt werd. 

Minder talrijk zijn de verhalen die ons juist 
wijzen op de naden van hun gemaaktheid. We 
vangen een glimp op van de schrijver die het 
verhaal bijstuurt, er kanttekeningen bij plaatst 
of er de weg in verliest, zich luidop afvraagt: 
wat is een verhaal? Wat moet ik me voorstel-
len bij personages ‘van vlees en bloed’? Zijn er 
geen handelingen zonder gevolgen, geen toe-
standen zonder oorzaken? Moet altijd alles in 
volgorde worden verteld? Misschien volstaat 
het om een verzameling gebeurtenissen in een 

zinvol verband te brengen om van een verhaal te 
spreken. Zonder dat oorzaken gevolgen hebben en 
zonder dat de tijd verstrijkt. Zonder ondubbelzin-
nige helden.

Paul Auster voerde in 1985 het personage 
D.Quinn, schrijver van detectives, op in het eerste 
deel van zijn New York Trilogy, het boek waarmee 
hij naam maakte als schrijver van een net iets an-
der genre: de ‘metafysische detective’. Quinn klopt 
in het verhaal aan bij het personage Paul Auster. 
Hij had een privé-detective verwacht, maar Auster 
blijkt een schrijver. Quinn had zich al een tijd 
voorgedaan als private detective Paul Auster nadat 
een vrouw hem opbelde met de vraag om hulp. 
Hij had haar in de waan gelaten dat ze inderdaad 
detective Auster aan de lijn had. 
Quinn gaat zodanig op in zijn speurtocht dat hij 
nog steeds een persoon schaduwt die al gestorven 
blijkt. Meer nog, aan het einde van de rit moet hij 
vaststellen dat hij zelf niet meer bestaat: wanneer 
hij terug naar huis gaat, staat er op de bel van zijn 
appartement een andere naam. Zijn hele hebben 
en houden werd verkocht of weggegooid. Nog 
minder dan u heeft hij een idee van wie wie is.

Het oeuvre van Auster is in feite één verhaal in vele 
gedaantes: een mens, veelal een man, gaat op zoek 
naar ‘zichzelf ’ en naar ‘de zin van het leven’. Vaak 
bedient Auster zich van de figuur van de detective 
of een variant ervan: op zijn speurtocht geraakt het 
personage het spoor bijster van wat hij oorspron-

kelijk moest vinden. In de plaats daarvan ‘komt 
hij zichzelf tegen’. 
Onbewust of niet, zet bijvoorbeeld de jongeman 
in Moon Palace (1992) al wat hij heeft op het spel. 
Net als zijn verwanten in andere verhalen levert 
hij zich over aan iets sterker dan hemzelf. De voor 
Auster typische zwerftochten door New York lei-
den langs de donkere straten, langs veel braakland 
en per uitzondering ook eens langs het Broadway 
van het menselijk bestaan. 
Austers existentiële zwervers –soms verworden 
tot clochards– worden gedreven tot een nulpunt 
dat hen voor de keuze stelt: de laatste strohalm 
loslaten, of iets vinden om voor te leven. it don’t 
mean a thing if it ain’t got that swing Het verhaal 
kan immers ook anders lopen als men wil.
Zowel levens die we leven als verhalen die we ma-
ken plaatsen ons telkens voor keuzes. Hoe meer 
we ze ‘persoonlijk’ willen maken, hoe moeilijker 
het lijkt om ze vorm te geven. 

Wat weten acteurs Jurgen Delnaet en Rosa Van-
dervost? Zij weten dat spelen een deel van hun 
leven moet zijn. Maar wat is spelen, vragen ze zich 
af. Wat is een verhaal op het toneel? Is het al even 
weinig te volgen als een leven waarin je een rol 
toebedeeld krijgt en een naam? Zijn ze nu zichzelf 
wanneer ze een rol spelen? Zij weten het ook niet. 
Wat ze wel met zekerheid weten, is waarom zij 
willen vertellen.
 

iemand die het geluk heeft in een verhaal te leven
in een verbeelde wereld
voelt de pijn van deze wereld niet meer
want zo lang het verhaal duurt
bestaat de werkelijkheid niet

The magic isn’t just simply a dream. It’s real, 
and it carries all the emotions of reality.

voelen dat ge zonder taal zit
dat is gelijk uw lichaam verliezen
als de woorden mankeren
lost ge op in het niets
ge verdwijnt –ge lost op– one disappears


