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Denken over voelen: als filosofen zich over de liefde buigen

Jeffrey Eugenides herschrijft de traditionele huwelijksplot

En ze
leefden
nog lang
en…

DOOR SOFIE DE SMYTER

“Moet je om te beginnen al die
boeken eens zien”, zo opent
Huwelijk. De aanblik van Madeleine
Hanna’s boekenkast is niet aan de
stoeren van inborst besteed: Jane
Austen, Edith Wharton en de gezusters Brontë domineren het geheel.
Samen met Samuel Richardson
vormt dit viertal allicht de bekendste vertegenwoordiging van wat
‘the marriage plot’ is gaan heten,
het soort boeken dat draait om de
zoektocht naar de juiste match en
eindigt met kerkklokken en een
lang en gelukkig, zij het ongeschreven, getrouwd leven. Volgens
Madeleines promotor aan de universiteit betekende de huwelijksplot het hoogtepunt van de roman
en luidde de teloorgang van de
huwelijkswaarden het einde van
die kunstvorm in.

... ongelukkig
Dat Eugenides niet gelooft in de
ondergang van de roman, mag duidelijk zijn, maar de vraag of hij een
huwelijksplot kon schrijven bleef
hem intrigeren. “Ik dacht dat het
onmogelijk was dat soort boeken
nog te schrijven,” zegt de
Amerikaan met Griekse roots.
“Onze maatschappij is enorm veranderd. Scheiden is heel gemakkelijk geworden en het huwelijk
bepaalt je lot niet meer zoals het dat
deed in de negentiende eeuw.”
Eugenides wou van bij het begin
geen ‘komedie’ à la Austen creëren,
noch à la Fielding of Bushnell, die
de Emma’s, Elizabeths en Pamela’s
van weleer in shapewear en Manolo
Blahniks hesen om die ene onbereikbare en in wezen foute man op
de knieën te krijgen.
De Pulitzerprijswinnaar was vooral geïntrigeerd door de duistere
kleur die de negentiende-eeuwse
‘komedies’ geleidelijk aan kregen,
en de aandacht die auteurs begonnen te besteden aan het huwelijksleven zelf. Wat boeken als Madame
Bovary, Middlemarch en Anna
Karenina hem lieten zien is dat er
van het beloofde ‘lang en gelukkig’
enkel het eerste deel overbleef. De
huwelijken bleken stuk voor stuk
dodelijk saai en schreeuwden om
een vlucht. Eugenides’ persoonlijke
antihuwelijksfavoriet is Henry
James’ The Portrait of a Lady. “Het
heeft dat traditionele element van
een vrouw die omringd wordt door
huwelijkskandidaten, met dat verschil dat ze de verkeerde kiest. Je

gewoon samen zijn en praten. Een derde
niveau is het transcendente. Omdat het alledaagse leven het grootste probleem is voor
de romantische liefde, moeten we het in de
eerste plaats accepteren. Alleen dan kan de
romantische liefde voortbestaan, ook al zijn
de concrete gevoelens even niet aanwezig.
Schmids boodschap is eenvoudig, en
eigenlijk een kwestie van gezond verstand.
Hij zegt niets dat we diep vanbinnen niet
weten. Leg de lat niet te hoog. Maak geen
ruzie over banaliteiten als geld en rondslingerende sokken. Verwacht niet dat je overal
en altijd geweldige seks zult hebben. En
wees fair: verdeel de macht.
Nog belangrijker dan de vraag ‘Hou ik van
mijn lief?’ is volgens Schmid ‘Wil ik samen
zijn met deze persoon?’. Omdat liefde volgens hem niet alleen een kwestie is van
gevoelens, maar ook van kiezen.

weet dat Isabel voor de gek gehouden wordt, maar je weet niet hoe en
dat maakt het boek enorm intrigerend.”
De schrijver stelt dat de traditionele plot nooit helemaal verdween: “Ik
merkte dat bepaalde auteurs nog
huwelijksplotten schreven, maar
dan vanuit een andere culturele
invalshoek. Vikram Seths A Suitable
Boy, dat zich afspeelt in een traditionele Indiase maatschappij, is daar
een voorbeeld van.” In de
Amerikaanse context bleken conventionele plots ondenkbaar. “Ik
kwam tot het besef dat de huwelijksplot bij ons niet meer bestaat
als een verhaal dat onze levens
bepaalt, maar dat dezelfde ideeën
wel nog spelen. De boeken die we
lezen en de films die we bekijken
hebben enorm hoge verwachtingen gecreëerd van de liefde.”
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Cockteaser
Zijn bevindingen maakten van
Huwelijk zowel een huwelijks- als
een antihuwelijksplot. Hij besloot
slechts twee dingen van de traditionele verhaallijn te behouden: “De
passie die eigen is aan verliefdheid,
en de obsessie met geld. Ook in mijn
boek speelt de vraag wie geld heeft
een rol, vooral wanneer Leonard
ontdekt dat Madeleine rijk is, maar
daarna wou ik zo ver mogelijk weg
van de plot zoals we die kennen.”
Zou je in een traditioneel verhaal
enkel de versie van de ‘ongeneeslijk
romantische’ Madeleine Hanna te
horen krijgen, dan vult Eugenides
ze aan met die van haar twee vrijers,
Mitchell Grammaticus en Leonard
Bankhead. Mitchell is de onfortuinlijkste van de twee aangezien hij al
heel vroeg weet dat hij Madeleine
huwen wil maar niet verder lijkt te
zullen komen dan first base.
Wanneer hij haar een “cockteaser”
noemt en een gemene opmerking
beloont met “wie zegt dat ik me
geestelijk tot jou aangetrokken
voel?” weet je dat hij tenminste verbaal van de grond is gegaan.

De boeken die we
lezen en de films
die we bekijken
hebben enorm
hoge verwachtingen
gecreëerd van
de liefde
Leonard Bankhead – what’s in a
name – is de andere ‘verliefde gek’, al
lijkt de duistere man ongenaakbaar, tot Madeleine hem Roland
Barthes’ Fragments d’un discours
amoureux naar het hoofd gooit en
zijn bipolaire stoornis ten volle
openbreekt. Geen madwoman in
the attic, zoals de Victorianen het zo
graag zagen, maar een overtuigend
getekende manisch-depressieveling die het in metaforen van parende gistcellen over de liefde heeft.
Dat Barthes door de lucht vliegt, is
geen toeval, want ook met Derrida
en soortgenoten wordt in het rond

DOOR CATHÉRINE ONGENAE

gegooid, zij het dan figuurlijk. Het
eerste deel van het boek leest als een
campusroman die zich afspeelt aan
Brown in 1982, de periode dat
Eugenides er zelf ook studeerde.
Het krioelt er van studenten die als
volleerde multitaskers hoogdravendheid en zwijnerij weten te
combineren. Het is de tijd waarin de
auteur dood wordt verklaard en de
lezer springlevend, en verliefde zielen hun gevoelens ontleed zien als
waanideeën.
“Barthes wil laten zien hoe belachelijk liefde is door de literaire
insteek ervan te illustreren. Als je
zijn boek leest zie je dat liefde een
constructie is en zou je eigenlijk
nooit meer verliefd mogen worden.” Fragments d’un discours
amoureux, zo stelt Eugenides, heeft
echter het tegenovergestelde effect:
“Omdat het discours zo charmant
en poëtisch is brengt het je net in
een romantische bui.” De idee dat
net boeken ons tot hopeloze liefdesslaven maken, is dan ook de rode
draad doorheen Huwelijk. “Boeken
hebben een enorme invloed.”
Als boeken werkelijk zo vermogend zijn en enkel de lamlendige
echtverbintenissen te berde brengen, hoe dan gelukkige huwelijken
te verklaren? “(lacht) Auteurs schrijven niet graag over geluk. Meestal
krijg je een beter verhaal als je vertrekt van een ongelukkige situatie.”
Het enige boek waarin de echtgenoten in een staat van constante koekenbak verkeren, is volgens
Eugenides Ian McEwans Saturday.
“Dat boek focust op een extreem

Huwelijken om
(niet) te herinneren
Jane Austen
Emma
(1815)

Emma koppelt om
zelf niet gekoppeld
te worden en faalt faliekant.
All’s well that ends well, huwelijksklokken in het kwadraat.

Gustave
Flaubert
Madame Bovary
(1856)

Emma vindt het
huwelijksleven maar niks en
beleeft de ene affaire na de
andere. Als ook die uiteindelijk
falen pleegt ze zelfmoord.
Couldn’t get no satisfaction.

Vikram Seth
A Suitable Boy
(1993)

Een huwelijksplot
van 1.349 pagina’s.
Een geschikte man vinden
vraagt tijd. Austen goes India.

Helen Fielding,
Bridget Jones’s
Diary (1996)

Bridget is een ‘singleton’ tegen wil en
dank. Ze haat de zelfvoldane
getrouwde koppels, maar wil
niets liever dan er zelf deel van
uitmaken. Be my baby. Etc.

gelukkig huwelijk en dat is ongebruikelijk.” Toch geeft hij toe dat het
ook daar niet de rozengeur is die de
maneschijn uitmaakt: “De interessantste passages handelen niet over
het huwelijk, maar over de invasie
van geweld in het gezin.”

Non-huwelijk
De markantste gelukkige huwelijken uit de literatuur zijn in zekere
zin de non-huwelijken (pun intended). De mystieke verbintenis tussen God en gelovige is zowat de
enige die niet op ontgoocheling uitdraait, en het is een mogelijkheid
waar ook Mitchell zich over buigt.
Samen met studiegenoot Larry trekt
hij door Europa en India op zoek
naar de zin en onzin van het
bestaan. Hij is geïntrigeerd door de
verschillende religies, maar vindt
zichzelf geboycot door lijf en leden.
“Een meisje is geen watermeloen
waar je een gaatje in prikt om te kijken of ze zoet is”, is het advies dat hij
van een pastoor krijgt, al weet hij
niet “hoe dat zijn celibaat”, hoe tijdelijk ook, moet “vergemakkelijken”.
De klemtoon op religie en het
huwelijk is er, maar leidt nergens
tot een invraagstelling van het
onlosmakelijke verband tussen de
twee. Het enige huwelijk in het
boek voltrekt zich haast stilzwijgend in een kerk. “Dat is hoe onze
samenleving in elkaar zit. Ik trouwde voor de kerk, en de meeste van
mijn vrienden deden dat ook.” Zijn
ze in de States dan geloviger? “Nee,
de meeste mensen gaan daar ook

niet naar de kerk.” (lacht) “Maar
zo’n slecht idee lijkt het me niet.
Voor ik trouwde moesten we lessen
nemen en kregen we bepaalde
richtlijnen over hoe je elkaar zou
moeten behandelen. Er zijn ergere
dingen.”
Dat lijkt ook heel even zo als hij
het heeft over de vertaling van de
titel van The Marriage Plot: “De titel
heeft me compleet verrast. Ik heb
gepraat met mijn redacteur en
begrijp de moeilijkheden die ze
hadden, maar ik zou zelf nooit een
boek lezen dat Huwelijk heet. De
titel creëert volledig andere verwachtingen.” Ook over het kaftontwerp is hij niet laaiend. De foto
toont een vrouw met twee handen
op haar in een bloemenjurk gehulde buik. “Die jurk lijkt eerder jaren
1880 dan 1980. De twee handen
moeten handen van verschillende
mannen voorstellen, maar dat is
nauwelijks te zien.”
De buitenkant is echter de buitenkant, en die, zo ervaart ook
Madeleine na een kortstondige relatie met een onderbroekenmodel, is
niet alles. Eugenides’ advies is ontegensprekelijk: “Over boeken praten
is altijd wat raar. Je moet ze lezen en
ervaren.”
“Do you promise to take The
Marriage Plot as your next read?”
“I do.”

Jeffrey Eugenides
Huwelijk
(The Marriage Plot)
Vertaald door Jan de Nijs & Gerda Baardman
Prometheus, 394 p., 29,95 euro.

Voor dichters en romanschrijvers is de liefde, of het gebrek eraan, een traditioneel
thema. Ook biologen, neurologen, psychiaters, therapeuten en zelfs economen buigen zich vandaag met plezier over het fenomeen. Hersenverbindingen worden ontrafeld, gedragspatronen geanalyseerd, verledens uitgespit, ‘returns on investment’
afgewogen. Zelfhulpboeken worden volgepend over de spirituele waarde ervan of hoe
je je partner naar je hand kunt zetten.
Maar licht dit alles ook maar een tip van
de sluier op? Nee. Ondanks alle verzamelde kennis over dopamine, knuffel- en
andere hormonen, ondanks alle theorieën over vrije liefde en soorten relaties,
ondanks het feit dat we weten dat de liefde ons naar de hoogste toppen, tot in de
diepste dalen en op sommige momenten
zelfs tot waanzin kan drijven, blijft ze
een mysterie dat al meer dan 2.500 jaar
filosofen en denkers bezighoudt.

IN BEELD
Kilometers tape
DOOR JOZEFIEN VAN BEEK

Plakkaten van de jonge kunstenaar Wouter Feyaerts is in alle
opzichten een ambitieus project.
Behalve een boek van de vers
opgerichte uitgeverij BlueBird
Conspiracy is het ook een indrukwekkende tentoonstelling in het
S.M.A.K.
Wouter Feyaerts (°1980) stelt in de
Kunst Nu-ruimte van het S.M.A.K.
452 plakkaten tentoon, gemaakt
van kleurige tape en afvalmateriaal.
De jonge kunstenaar hing de lange,
smalle ruimte helemaal vol, van de
vloer tot het plafond. Eén muur
bleef vrij om – met je rug tegen dat
witte vlak – te kunnen kijken naar de
overrompelende expo. Alle werken
zijn verzameld in het prachtige
gelijknamige boek.

Toch is een van de heersende ideeën van
deze tijd dat liefde niet gedefinieerd kan
worden. Erger nog, het definiëren van liefde
zou gelijk staan aan het vernietigen ervan.
Een restant uit de late Romantiek, toen men
vond dat nadenken over gevoelens het voelen ondermijnt? In elk geval belandde de
liefde de voorbije decennia in de vergeethoek van de denkers. Maar vandaag duiken
wijsgeren stilaan weer met plezier in de
kwesties die het emotionele en het alledaagse leven aanbelangen. De Britse filosoof Alain de Botton nam daar met zijn
essayistische romans Proeven van liefde
(1993) en De romantische school (1994) het
voortouw in. In hun recente werken Love: A
History en De herontdekking van de liefde
hernieuwen ook de Britse filosoof Simon
May en zijn Duitse collega Wilhelm Schmid
het filosofische onderzoek naar de liefde.
Liefde kan wel degelijk gedefinieerd worden, aldus Simon May in Love: A History. Een
veel gehoord argument is dat er niet iets
bestaat als dé liefde, maar dat er verschillende soorten van intimiteit zijn, van hechting,
van verlangen,... die allemaal aan datzelfde
woord worden gelinkt. Niet zo volgens
Simon May. Volgens de Britse geleerde is
liefde liefde, punt. May argumenteert dat
onze kijk op liefde nog steeds gekleurd is
door Plato, die in zijn Symposium de
komiek Aristophanes de mythe laat vertellen over hoe we als mensen eens als één
wezen bestonden, tot Zeus ons als straf voor

Op het eerste gezicht gaat er van
de werken een frivole vrolijkheid
uit. Een witte eekhoorn op zwart
vlak van tape met eronder de tekst
‘The Best Friend I Know’. Woordspelingen als ‘een vreemde eend
die bijt’ en ‘akke akke fietje weg zijn
wij’. Maar onderhuids schuilen tristesse en maatschappijkritiek, verwijzingen naar de consumptiemaatschappij.
Zelf noemt Feyaerts zijn plakkaten
schatplichtig aan het dadaïsme. Wij
zagen ook verwijzingen naar
Magritte, Mondriaan, Matisse, het
modernisme, popart. Abstracte
composities in primaire kleuren
doen denken aan Mondriaan, kleurige collages aan de slak van
Matisse. Feyaerts’ fetisj voor tape en
zijn gebruik van gevonden en waardeloze materialen doen dan weer
denken aan Thomas Hirschhorn, de
boomlange Zwitser die dit jaar een
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onze overmoed verdeelde in twee helften.
Sindsdien zwerven we over de aarde, op
zoek naar onze andere helft waar we ons
mee willen verenigen om weer heel te zijn.
Dat idee drijft ons vandaag nog steeds,
zegt May, maar in twee richtingen: zowel
vooruit als achteruit. We hebben volgens
hem lief om een verloren verleden te herstellen. Wat Freud regressie noemt, het via
relaties helen van de wonden uit de kindertijd, en de veiligheid te vinden die we ervoeren aan moeders rok.
Met het vooruit kijken wijst hij op de
ambitieuze taak die we de liefde toedichten.
We zien liefde als een opstap naar iets

De drang tot versmelten
met elkaar is de bron van
alle onheil, aldus de
Duitser Wilhelm Schmid
hogers. In onze moderne tijden heet dat je
innerlijke zelf actualiseren, worden wie je
bent, de best mogelijke versie van jezelf zijn.
Terwijl de oude wereld het had over een
deugdzaam mens worden, wensen we nu
een innerlijke ontwikkeling. We kunnen
ons afvragen of zelfontplooiing wel de juiste motivator is. Uiteindelijk hou je niet van
iemand anders, maar van jezelf. Maar dat

van de meest interessante paviljoenen had op de Biënnale van Venetië.
Zelf spreekt hij in een inleidende
tekst over de kilometers tape die hij
heeft afgelegd: “Ik ben (...) een wandelaar in tape. Na al die jaren met
tape werken, zijn de kilometers die
ik in plakband heb afgelegd al veel
meer dan een grote wereldreis.”
Feyaerts’ plakkaten spreken meteen aan door de kleuren, de vrolijkheid en de humor. Maar keer na keer
geeft het werk een extra laag prijs.
De correspondentie tussen de kunstenaar en kunstcriticus Wim
Mulders aan het begin van het boek
leert je dat er veel meer achter zit.
Een boek om in te blijven bladeren,
te blijven ontdekken.

Wouter Feyaerts
Plakkaten

Bluebird Conspiracy Antwerpen, S.M.A.K.,
Galerie Transit, 264 p., 33 euro.
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spreekt Simon May tegen: “Vraag aan mensen wat de liefde voor hen betekent. Liefde is
thuiskomen bij jezelf, hoor je dan. In zekere
zin is liefde vinden wat je zoekt, dus het
aspect van eigenbelang is altijd aanwezig.
Nee, liefde is niet altruïstisch.”
Liefde ontstaat volgens hem bij de belofte
dat de ander je een plaats biedt in de wereld.
Dat is het grote verlangen waaruit liefde
ontstaat. Zodra daaraan voldaan is, schiet
het altruïstische mechanisme in gang. Dan
wil een mens voor die ander zorgen, vechten, sterven desnoods. Nee, liefde is niet per
definitie comfortabel. Ze is niet gegarandeerd veilig, kan destructieve vormen aannemen. Maar meestal is de hoop op een
ankerpunt sterker dan de rede.

Kwestie van kiezen
Die drang tot versmelten met elkaar is de
bron van alle onheil, aldus de Duitser
Wilhelm Schmid. Omdat het botst met dat
andere menselijke verlangen: een vrij individu zijn. Vooral verkeerde verwachtingen
zijn dodelijk voor de liefde, schrijft de filosoof in zijn boek De herontdekking van de
liefde. Schmid spreekt Simon May overigens tegen in zijn definitie van liefde.
“Liefde is nooit alleen maar liefde. Zij is
afhankelijk van de betekenis die wij aan
haar geven. Liefde is dus wat als liefde wordt
gezien. Maar wie liefde als een vorm van
harmonieus samenzijn ziet, zal bedrogen
uitkomen. Een relatie is niet altijd harmonieus. Is er op zulke momenten geen liefde?”
Beter is dus om de verwachtingen aan te
passen, en om de ademende liefde na te
streven. Daarmee bedoelt de filosoof dat
geliefden zich tussen verschillende niveaus
zouden moeten kunnen bewegen. Tussen
de energie die de liefde genereert, het voelen dus, en het denken, want over de liefde
moet wel degelijk worden nagedacht.
Schmid pleit daarom voor wat hij ‘Blauw
Stunden’ noemt, uren waarin geliefden

Véél definities dus, en een aantal mogelijke oplossingen. Is het een toeval dat die van
mannen komen? In haar recente boek Alles
over de liefde. Anatomie van de onbeheersbare emotie fileert de Brits-Poolse schrijfster Lisa Appignanesi de liefde in zogoed als
al haar facetten. Maar op geen enkel
moment definieert ze de liefde. Wel richt ze
zich op de ervaring van de liefde. Hoe beleven we wat zij de liefdesboog noemt? Hoe
ervaren we die eerste kus, die huwelijksband, die ontrouw? Wat betekent vriendschap voor ons, en hoe onvoorwaardelijk is
ouderlijke liefde?
Ze bestudeert het spectrum van gevoelens
en ervaringen aan de hand van persoonlijke
anekdotes en voorbeelden uit de literatuur
en de kunstwereld. Dat levert geen grote antwoorden op, maar wel exquis leesvoer voor
donkere winteravonden. Al sijpelen er af en
toe toch antwoorden door. Van Freud bijvoorbeeld. Op de vraag ‘Wat is liefde?’ mag
dit misschien wel volstaan: “We moeten liefhebben om niet ziek te worden, en we zullen
ziek worden als we niet in staat zijn om lief te
hebben.” Liefde is met andere woorden als
zuurstof. Ongrijpbaar, maar broodnodig.

Simon May
Love: A History

Yale University Press,
304 p., 18,99 pond.

Wilhelm Schmid
De herontdekking
van de liefde
(Die Liebe neu erfinden)
Vertaald door Willem Visser
Ambo, 352 p., 29,95 euro.

Lisa Appignanesi
Alles over de liefde.
Anatomie van de
onbeheersbare emotie
(All About Love)

Vertaald door Pon Ruiter
De Bezige Bij, 456 p., 24,90 euro.

Plato
Symposium (Feest) e.a.

Vertaald door Gerard Koolschijn
Athenaeum-Polak & Van Gennep,
249 p., 22,95 euro.

Alain de Botton
Proeven van liefde
(Essays on Love)

Vertaald door Harry Pallemans
Pandora, 232 p., 10 euro.

