De muziek van het geluk
Contingentie en magisch toeval in de postmoderne situatie
Een filosofische lezing van The Music of Chance van Paul
Auster (i)

Ike Kamphof

"Mamare the streams that come to men,
Now with the heart's delight, and now with sorrow.
Many are the high-flying winds, and blow many ways:
Man's bliss does not go steadyfor long

I wil1 be linie when little is my circumsiance
And great when it is great. What doom,
Now or to come, attends me,
By that I shall set my heart, and serve it after my measure." ( 2)
Aan het woordis Pindarus, exponent van het Oudgriekse levensgevoel waarin lot,
toeval en geluk in 6% woord konden samenvallen. Maar het motief van de mens
die zichzelf ziet als het toevallige voorwerp van blind geluk of ongeluk heeft opnieuw een eigen literaire betekenis gekregen. De strofes van Pindarus zouden ook
als motto voor de laatste roman van Paul Auster kunnen dienen. The Music of
Chance laat zien hoe actueel de thematiek van contingentie, magisch geluk en toevallige wendingen in het postmoderne tijdperk is en voor welke indringende keuzes wij komen te staan als het er om gaat een houding te bepalen tegenover een
toevallige werkelijkheid.
Het toeval heeft de mens altijd uitgedaagd, beangstigd en tegelijkertijd aangetrokken. De ambiguÃ¯teibeleefde een hoogtepunt in het antieke denken, dat aan de
ene kant doordrongen was van een schrijnend besef van de onbestendigheid van
het menselijk geluk, aan de andere kant verliefd was op die toevallige situaties
waarin de gesloten ogen van het lot midden in de vergankelijkheid een bijzondere
schoonheid of een toverachtig geluk toelieten. De tragische mens wist zich een
speelbalvan krachten die hij niet kon controleren, van nu eens jaloerse, dan weer
hartstochtelijk geÃ¯nteresseerdgoden, van zijn eigen passies of van een verborgen
lot.
Het westerse denken heeft de onmacht en frustratie van een leven onder de
heerschappijvan het toeval getracht te overstijgen door te vertrouwen op de rede.
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Door zijn verstand zou de mens uit een lage, passieve levensvorm kunnen opklimmen naar een toestand van zelfgenoegzaamheid en een onveranderlijk en godgelijk
perspectief. (3)
In onze tijd wordt de rede steeds meer met haar grenzen geconfronteerd en de
waarheid heeft voor ons haar vanzelfsprekende bereikbaarheid verloren. De crisis
die culmineerde in het postmoderne levensgevoel was een crisis van het weten.
Maar Lyotard definieerde haar vooral ook als een verlies van de overkoepelende
betekenissamenhang, doordat achtereenvolgens 'de grote verhalen' van God, van
de Verlichting en van het Marxisme teloorgingen.
Met het verval van de gedeelde bronnen van existentiele zin en politieke betekenis en met het verlies van het vertrouwen in de resultaten van het redelijke denken, rijn de moderne westerse mens de middelen uit handen geslagen waarmee hij
zich van de willekeur bevrijd meende te hebben. Het toeval is weer overal aanwezig, in de filosofie, de beeldende kunst,de literatuur en zelfs waar het misschien
het minst te verwachten was: in de moderne wetenschap. Het is de nieuwe vorm
en mythologie van onze ervaring, soms vluchtig en vergezeld van nihilistische
tendenzen zoals in de haastige erotiek van de grote stad (4) en soms romantisch,
een bron van wonderbare wendingen en geluk. (5) De ambiguÃ¯teiin de verhouding met het toeval, kenmerkend voor het tragische denken, keert daarmee terug in
het moderne levensgevoel.
De menselijke situatie, het verloop van het leven en de verhouding met de kosmos, werd door de Grieken samengevat in het begrip ruche, 'dat wat zo treft', dat
zowel te vertalen is als 'lot', 'toeval' en 'geluk' - in de zin van geluk of geen geluk
hebben.
De moderne lezer zal zich misschien verbazen over het gebruik van 'toeval' en
'lot' als bijna synonieme begrippen. Wij zijn gewend geraakt ze als tegengestelden
te zien: het lot als een dwingende noodzakelijkheid en het toeval als vrije singuliere
willekeur. We beschouwen het laatste als een enkele gebeurtenis of een samenloop
van gebeurtenissen waarvan we het toevallige nooit restloos kunnen verklaren. Het
In zijn anti-tragische theater ontwikkelde Plato de grondbeginselenvan de redewaarmee de
mens grip kon krijgenop het onvoorziene: kwantitatieve vergelijkbaarheiden deale eeuwige
vormen. In de Protagoras benoemt hij dit expliciet als een operatie die de mens zou moeten
'redden van het toeval'. Zijn strategische beweging tegen het toeval werd aan het begin van
de Nieuwe Tijd herhaald. Opnieuw was de mens vervallen in onmacht en nietigheid, volstrekt
contingent ten opzichte van de almacht van een voluntaristische God. Descartes bevrijdde
die mens door hem naar binnen te vouwen in zijn eigen geest en vanuit een absoluut nulpunt
de zekerheid van zijn eigen~edeterug te geven. Francis Bacon pleitie voor algemeen geldige
principes en Leibniz formuleerde de basis van de moderne wetenschap in de stelling dat 'niets
zonder reden'is. De fascinatie van de Middeleeuwen voor het miraculeuze en het singuliere
werd rigoreus opzij geschoven ten gunste van causaliteit, wetmatigheid en vergelijkbaarheid.
Zie: Martha C. Nussbaum, The Fragility of Goodness; Luck and Elhics in Graak Tragedy and
Phibsophy. Cambridge 1986; Hans Blumenberg, SÃ¤kularisierunund Selbstbehauptung.
Frankfurt 1966; Francis Bacon, Works l,pp. 280-282en Novum Organum 11, pp. 27-28.
Zie bijvoorbeeld Rudi Laermans, 'De Romaneske Stad' in: Krisis 41 (1990), pp. 25-36 over
toevallige ontmoetingen in de moderne wereldstad.
Deze laatste vorm heeft aan gepriviiigeerdeplaats in de literatuur. Zie bijvoorbeeld Milan
Kundera, De OndraaglukeLichtheid van het Bestaan en Onsterfelijkheid. Baarn 1984 en
1990, en Paul Auster. M w n Palaca. New York 1989.

lot daarentegen associ'ren we met een totalitaire causaliteit en controle. We stellen
ons een hogere macht voor die de levensloop van elk mens van tevoren heeft vastgelegd en haar vervolgens met ijzeren noodzakelijkheid afwikkelt. Met het verdwijnen van het geloof in een persoonlijke god of een zich ontwikkelende Geist
als werkende krachten is er in dit opzicht echter weinig reden meer een onderscheid tussen toeval en lot te maken. Het lot zou de optelsomvan alle toevallige
gebeurtenissen en omstandigheden rond en in het menselijk bestaan kunnen zijn.
Ongeveer op deze manier - als een verwevenheid van toeval en lot - kan de menselijke contingentie bij Paul Auster opgevat worden. (6)
MW er is ook een belangijk verschil tussen de tragische Griek en de hedendaagse mens wals deze in verbeelde vorm door het oeuvre van Auster zwerft
Voor de Grieken had de werkelijkheid een vanzelfsprekende aanwezigheid. De
mens van nu heeft die onschuld in de omgang met de realiteit verloren en is zich
bewust geworden van zijn eigen interpreterenderol. De complexe verhouding die
daardoor is ontstaan tussensubject en buitenwereld vormt de basis van Austers literaire zoektocht en dit maakt zijn werk filosofisch interessant. Zo vormt de ontdekidna dat de mens zelf verantwoordeliikis voor het beeld dat hii van de werkelijkheid ontwikkelt, het breekpunt van de thriller SqueezePlay, die Auster onder
pseudoniem publiceerde. De ik-figuur, een detective, realiseert zich dat zijn oude
weg tot nietsleidt:"/ had wantedfacts, nothing bul cold, hard reality, and rww I
had understood the most importantfact of al1 - that reality doesn't exist without the
imagination to see it." (7)
De detective is niet toevallig 66n van Austers favoriete personages. Probeert de
detective niet voortdurend de waarheid te ontdekken, de werkelijke gang van zaken
bloot te leggen? Dit ontdekkingsproces verloopt via toevallige details en wihcidenties waarin de dingen laten doorschemeren niet te zijn wat zij aanvankelijk
schenen. Op zoek naar het raakpunt tussen fictie en realiteit, tussen een betekenis
die gecreÃ«erof toegekend wordt en &n die zich zelf aandient, belandt Auster in
zijn gehele oeuvre steeds opnieuw bij de overrompelende kracht van het toeval.
Chance, accident en luck vertonen zich in plotselinge ontmoetingen, grillige associaties of in die raadselachtige situaties van een historisch verband waarvoor
Auster het woord 'rijmen' een prachtige nieuwe toepassing geeft. Si TheZnvention
of Solitude bijvoorbeeld ontdekt een jongeman dat hij bij toeval dezelfde kamer in
Parijs heeft gehuurd als die waarin rijn vader zich gedurende de oorlog verborgen
heeft gehouden. Anster schrijft:

"Theseconnections w e commonplace in literary works (...), bul one tends not
6

Het lot als een bij voorbaat vastgelegd persoonlijkgegeven is vooral een christelijke vootsieiiingswijze. In de Griekse godenwereld figureren wel dwingende krachten, meestal m de
vorm van sombere vrouwen~estaiienais Gira (lot), Ananke (noodzaak) en Tuche (toeval),
maar ze ziin dooraaans blind. zodat niet van voorzien~aheidaes~mkenkan worden. Hun aebrak aan zicht maakt ze in feite willekeurig. Daarbij was de Griekse voorstelling van de sturende kosmische krachten zo divers dat de effecten daarvan op het individu nooit bij'voorbaat zeker konden zin, Pas de christelitke alleenstaande en almachtiqe
. god
. kon een absolute controle uitoefenen op de stervelingen en hun beslaan predestineren.
Paut BenjamA Squeeze Play. New Vork 1991. p. 181 (eerste druk 1984).
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â€sec them in rhe world -for the world is too big and one's life is too small. It
is only at those rare mments when one happens to glimpse a rhyme in the
world that the mind can leap out of itself and serve as a bridgefor things across
time and space, across seeing and memry." (8)

Voor de mens die is gaan twijfelen aan de waarheidswaarde van zijn eigen rationele modellen heeft het toeval, als dat wat zich op eigen kracht presenteert, een bijzondere betekenis. Het toeval is het gat in het breiwerk van onze kennis en interpretaties waardoor de werkelijkheid zich direct en naakt lijkt te tonen. "Nothing
was real except chance", merkt Auster aan het beginvan The New YorkTrilogy
op. (9) Maar in dezelfde passage wordt ook vooruit gewezen naar een volgende
beweging.
Het toeval kan een keten van gebeurtenissen en consequenties op gang brengen
die een verhaal vormen. Dit verhaal op zich betekent niets. De mens kan zich echter niet onttrekken aan het feit dat hij altijd betekenis geeft aan de gebeurtenissen.
"Ashuman beings we have e real hungerfor stories. Similarly we compose and
create a sense of ourselves in the world. We construct a narrativefor ourselves..."
(1 0) Auster laat in zijn romans de werkelijkheid schaduwen. Het beeld van een
man die nauweezet het doen en laten van een ander volst. daarbii in de huid van de
ander kruipt en de werkelijkheid van diens bestaan in zichzelf probeert te belichamen, is een terugkerend motief. Dat motief levert een verhaal op, 'een rapport' in
termen van de detective. Maar met dit rapport verandert de werkelijkheid in waarheid, dat wil zeggen: in een interpretatie waarmee zevervluchtigt in fictie, in een
geconstrueerde betekenissamenhang. (11) Dat de omgang met die betekenis voor
de moderne mens grotendeels een individuele aangelegenheid is, is in heel Austers
werk voelbaar. Zijn personages, of ze door de stad dwalen of zich terugtrekken in
de beslotenheid van een eigen ruimte, begeven zich onontkoombaar aan een eenzame zelfkant.

The Music of Chance
In The Music of Chance heeft Auster het thema van de betekenisgeving uitgewerkt
op het terrein van de menselijke existentie. Het toeval vormt het centralemotief van
de roman, opgesplitst in twee antagonistische figuren, gemodelleerd naar de klassieke dubbelzinnigheid. fa de spanning tussen die twee polen vindt de condition
humaine van de mens na de postmoderne crisis haaruitdrukking.
Austers hoofdpersoon, de brandweerman Jim Nashe, staat voor de mens voor
New York 1988, p. 161 (eerste druk 1982).
Paul Auster, 'CiW of Glass' in: The New Yok Trilogv.
.. New York 1987. P 3. (Oorsoronkeli~ke
publialie 1985.)
10 Paul Auster. Interview. The Sundav Times 16-4-1989.
11 Dil mimeHsche motief speelt zich af in de verhouding tussen de personages, maar is natuurlijk ook een metafoor voor Austers eigen schrijverschap. Het schrijven speelt zich, net als het
werk ven de detective en het menselijk existeren als een proces van betekenis geven.
aitild
.
af tussen imitatie, reconstructie en toevallige 'inspiratie'.
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wie het toeval wijst op de fundamentele onbestuurbaarheid van zijn lot. Hij is in
een voortdurende strijd gewikkeld om tegenover de dreigende betekenisloosheid
van zijn bestaan niet in een apathisch nihilisme te vervallen. Tegenover de nederigheid van de conhugente mens staat Jack Pozzi, een pokerspeler om geld die zijn
leven improviseert op het thema van het grote geluk en de medewerking van de
hele kosmos.
Het verhaal begint als Tm Nashe zijn leven in korte tijd ziet omslaan. Van een
verantwoordelijke huisvader, een redder van de bedreigde levens van zijn medemensen, belandt hij in de leegte van de snelwegen van de Verenigde Staten, totdat
het lot hem in een nieuw verband vastklemt.
Op het eerste gezicht zou de roman kunnen doen denken aan een genre dat in
de zestiger jaren populair was: de verhalen van een quest van Jack Kerouac en
Robert Pirsig. Jim Nashe ontbreekt het echter aan de drang naar spirituele ontwikkeling en emancipatie die de hoofdfiguren van deze boeken kenmerkt. Het levensgevoel dat uit The Music of Chance spreekt is dat van een man die geleid wordt
door zijn lot, niet dat van iemand die in overeenstemming met de euforischejaren
zestig het lot in eigen hand neemt in een reis naar zijn eigen verwerkelijking.
Austers Nashe is niet zelf on reis..hii" laat zich reizen.
Jirn Nashe is op drift geraakt door een onverwachte erfenis. Hij heeft een auto
gekocht en als hij na een familiebezoek naar huis terug wil keren, mist hij een afslag naar de juiste snelweg. In een opwelling neemt hij de volgende oprit en begint
een reis in tegengestelde richting. In de duizeling van de vrijheid dat zijn keuze van
richting niet uitmaakt blijft hij ruim een jaar bijna continu op de snelweg.

"Nothing around him lasted for more than a moment, and as one moment
followed another, it was as though he alone continued to exist. He was aftxed
point in a whirl of changes, a body poised in utter stillness as the world rushed
through kim and disappeared." (p. 11 e.v.)
Even zou Sim Nashe daarmee de vervulling kunnen lijken van Nietzsches ideaal
van een mens die zich neerlaat op de drempel van het toevallige ogenblik, om
angstloos en zegevierend het leven tegemoet te treden, los van de last van het verleden. Nashe is wel in staat om te vergeten, maar hij heeft geen enkel houvast meer
om zijn leven creatief vorm te geven. Hij is op zoek naar het gevoel dat hij zijn leven in eigen handen heeft genomen, maar tegelijkertijd begint dit gevoel hem in de
absolute leegte van wat op hem afkomt in toenemende mate te ontvallen.

.

one thing kept leading to another, and by the time Nashe understood what
was happening to him, he was past the point of wanting it to end." (p.1)
. Nashe realized that he was m langer in control of himelf, that he had
fallen into the grip of some baffling,overpoweringforce. He was like some
crazed animal, careening blindlyfrom one nowhere t0 the next..." (p. 6 e.v.)
Nashe is een speelbal van de willekeur geworden. Hij is teruggekeerd naar de
chaos van de eindeloze differentie waarin elk verschil tenslotte onverschillig dreigt
te worden.

Nashe is echter niet direct uitgespeeld. Zijn verhouding tot het toeval heeft ook
iets van de hang naar risico die Nietzsche er mee verbindt. (12) De enigemanier
waarop hij zich uiteindelijk denkt te kunnen bevrijden van het doel- en betekenisloos voortjakkeren van zijn lot is door een wilde sprong in het duister van een toevallige kans te maken. Daarbij ontmoet hij zijn compaan en tegenhanger in het verhaal, de kleine spichtige Jack Pozri, alias Jackpot-kid.
Jim Nashe en Jack Pozzi zijn beiden soldiers offortutte, in Pozzi's tenninologie, maar het wezenlijke onderscheid tussen Nashe en Pozzi komt precies tot uitdrukking in hun verschillende verhouding tot het toeval. Pozzi is een solitairejongen, alleen gericht op zijn pokercaniÃ¨reGeluk is voor hem een hogere macht die
hij in een eigen recept als door tovenarij bedwingt: "Nine times out of ten, i'm
going to come out on top. Ir's like a luw of nature." (p. 56)
Voor Nashe is het toeval niet op dezelfde bravourmatige manier geconcentreerd
in bet geluk. De kansen die het lot biedt zijn voor hem veel diffuser en contingenter. Met een zekere gelatenheid neemt hij op zich wat het lot hem opdient.
Hij is opener, heeft meer gevoel voor verantwoordelijkheid en zijn vermogen tot
liefde is beter ontwikkeld dan dat van Pozzi. Maar Pozzi heeft een benijdenswaardige creatieve levenslust.

Het toeval versus de geschiedenis
Gezamenlijk gaan Nashe en Pozzi een pokerspel aan tegen twee miljonairs om wat
'de toekomst' zelf lijkt te rijn. Dat is een risicovolle onderneming want de opposanten stralen een dreigende macht over de geschiedenis uit. Ooit rijk geworden
door een hoofdprijs in de lotto, hebben Flower en Stone zich sindsdien een vrijwel
onaantastbare positie verworven. 'Yt'sas though God hos singled us outfrom
other men. He's showered us with good fortune and lifted us to the heights of
happittess" (p. 73, zegt Flower. Hij spreekt zelfs over onsterfelijkheid.
In de hobby's van de beide miljonairs resoneert het verlangen naar absoluut
inzicht en controle van een mensheid die zichzelf ziet als het doel en het hoogtepunt
van de schepping. Zoals bijvoorbeeld in Stones miniatuunnodel van de wereld,
waarin alle gebeurtenissen uit zijn leven piepklein in hout zijn uitgesneden, uitgespreid in de ruimte, onttrokken aan de tijd. 'Yt's the way i'd like the world to look.
Everything in it happens at once" (p. 79),legt hij Nashe en Pozzi uit. Het model
is zowel een verbeelding van het verleden als een futuristisch utopia, een verklaring en een voorspelling. Zijn visioen maakt Stone tot de verbeelding van de goddelijke alwetendheid, een ideaal dat lange tijd het menselijk kennen richting gaf.
Omdat voor God alles zichtbaar is op hetzelfde moment - dat dus eigenlijk geen
moment meer is, maar de eeuwigheid - is voor hem niets zonder reden of grond.
Voor God bestaat er geen toeval.
De liefhebberij van de gewezen accountant Bul Flower heeft naast het steriele
12 Nietzschss Zarathustra weet dat do dingen liever op de voeten van hel toevat dansen, maar
dat laagt hem geen angst aan. Hii stooft hel toeval in zijn pot. (Werk8 I/. MÃ¼nche1969, p
416, p. 420.)

licht van Stones visie op de mensheid een meer bedompte atmosfeer. Hij verzamelt
historische memorabilia. Met Stone als verzamelaar van idee'n en Flower als de
archivaris van de materie lijkt de greep van het tweetal op de geschiedenis compleet. MaarFlowers ambitie reikt nog verder. Zijn nieuwste aanwinst is een heuse
vijftiende-eeuwse kasteelruÃ¯negekocht op een reis naar Ierland. De tienduizend
stenen van de ruÃ¯nzijn ingescheept naar Amerika en bevinden zich nu in de tuin
van het landgoed. Het idee is niet om de ruihe opnieuw op te trekken zoals zij was,
maar om er een nieuw monument van te bouwen, een muur, een gedenkteken voor
zichzelf, een "enormousbarrier against time." (p. 86)
Pozzi begrijpt niets van deredeneertrant van de miljonairs. Het gelukvan een
toevallige kans is niet historisch, maar zaak van een ogenblik. (13) Ook de contingentie heeft weinig boodschap aan de geschiedenis omdat alles altijd anders had
kunnen gaan. Er is voor Nashe geen enkelvoudig verhaal en geen historische betekenis of doel. Het toeval breekt altijd in in een geschiedenis. Een toevallige gebeurtenis valt op omdat ze niet inpasbaar is in bestaande ketens van verhalen en
betekenissen. Een geÃ«igendmenselijke reactie is om in zo'n toevalligheid de aanleiding te zien voor een nieuw begin, iets dat de betekenis van alles wat nog komen
gaat in een nieuw licht stelt. Die openheid ten opzichte van de buitenwereld is voor
Nashe een belangrijke leidraad.
Het ongeluk

De muur van Flower wordt de focus van het tweede deel van de roman omdat
Nashe en Pozzi degenen zijn die de muur gaan bouwen; niet omdat zij dat willen,
maar omdat Pozri's geluk hem voor 66x1keer in de steek laat tegen de bijna onsterfelijke miljonairs-. Het verlies, de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren en hoe
er op te reageren vormen de aanleiding voor grote controverses tussen Jack en
Jim. Feit is dat ze na een nacht poker Flower en Stone 10.000 dollar schuldig zijn
die afbetaald moeten worden door het bouwen van de muur, een bijna uitzichtloos
karwei in omstandigheden die lijken op die in een strafkamp.
In de verschillende visies die Nashe en Pozzi hebben op het hoe en waarom
van het verlies kousen hun verschillende houdingen ten opzichte van het toeval tot
uitdrukking.
Pozzi heeft zijn geloof in de magische verhouding met het geluk niet verloren:
"Onceyow luck starts to roll, there's not a damn thing you can do about it. It's
like the whole worldfalls into place. You're kind of outside your body, and for
the rest of the night you sit there watching yourselfpeiform miracles...y OU can't
make a mistake." (p. 136) Zo voelde hij zich ook op de bewuste avond, maar toen
moest Nashe er zonodig tussen uitknijpen. "k's like committing a sin to do a thing
like that, it's violating afundamental luw", vervolgt Pozzi zijn tirade. 'We had
13 Pozzi gelooft in wal de klassieke retorici kairos noemden. Kairos, nauw verwant aan tuche,
is een plek in ruimte of tijd die een speciale relatie heeft met het geluk in de zin van 'gelukken'.
Het is een gift, een gunst van de goden of de netudr, waarop de mens i<aninspelen om een
uitzonderlijk effect te berei~en.Voor Plato was de gedachte dat het geluk tijdgebonden ZOJ
zijn onmogelijk.
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everything in harmony...and then you have to go upstairs and smash al1 the instruments. You tampered with the universe, my friend, and once a man does that,
he's gor topay theprice." (p. 138)
Nashe weigert de dingen op die manier te zien, overvloeiend van diepe kosmische betekenis. Voor hem vennen geluk en ongeluk een gewone alledaagse beweging, hier en daar wat bij te schaven door oefening en hard werken. Tegenslag
hoort bij het leven. Te oordelen naar Nashes opgewekte aanvaarding van de nieuwe wending in zijn lot kunnen tegenslagen zelfs tot op zekere hoogte therapeutisch
werken. Het ligt er maar aan hoe je jezelf opstelt tegenover je omgeving. God en
het grote geluk zijn voor Pozzi eenzelfde manier om te ontkomen aan de conringenie feitelijkheid van het menselijk bestaan, een gestoorde manier om een verborgen doel achter de dingen te zoeken. Nashe ziet in de voor hem liggende taak. een
pragmatische oplossing voor de schuld, maar vooral ook een remedie tegen rijn
zwerftocht door het niets. In zekere zin is hij opgelucht dat iets hem terug op aarde
en in de wereld dwingt.
De manieren waarop Pozzi en Nashe een uitweg uit de tekienunende situatie
vinden, rijn even verschillend. Nashe houdt vol tot en metvernederende uitersten.
Pozzi ontsnapt, maar belandt daarbij zwaar gewond in het ziekenhuis.
Toeval, lot en het doorzichtig subject
Nashe en Pozzi zijn sterfelijke wezens, opgenomen in de stroom van de toevallige
wisselingen van het lot. Hun kwetsbaarheid staat in schril contrast met de boven
de tijd verheven miljonairs Hower en Stone. Op een onmenselijke manier zetten zij
het geluk naar hun hand. Dat lukt noch Pozzi's betekenis-magie, noch Nashes betrouwbare redelijkheid. Hun situatie is fundamenteel onzeker.
Naar het einde van het verhaal toe lijkt de macht van het lot dwingender dan
ooit. Het subject, dat zich eens bevrijd waande van de tragiek, wordt tot in zijn
wezen aangetast.

"Man'slife is a day. What is he?
What is ht not? A shadaw in a dream
Is man..." (14)
dichtte Pindarus. En Aeschylus liet de onfortuinlijke Cassandra klagen:

"Alasfor human destiny. Man's happiest b u r s
Are pictwes drawn in shadow. Then illfortune comes,
And with (wo strokes the wet sponge wipes the drawing OW." (1 5 )
Mocht Nashe een ogenblik denken dat hij solide, autonoom en vrij was, dan wordt
het hem al snel duidelijk dat dit een onmenselijke vrijheid is, een blinde willekeur
14 Pyth. VIII r. 95 e.v.
15 Agamemnon r. 1325-8.

die hem in de greep neemt. Die greep verslapt nauwelijks, hoe Nashe ook probeert
betekenis te scheppen door 'wat hem treft' op zich te nemen.
De grondsituatie van Jim Nashe lijkt sterk op die van de hoofdpersonen uit
SarÃ»eliteraire ethiek. Nashe is diep doordrongen van zijn existenaÃ¨lcontingentie. De mens wordt geboren in een betekenis-vacuÃ¼of, wals in het gevalvan
Nashe, door de omstandigheden met die betekenisleegte geconfronteerd.
Toch is het verschil tussen de verhalen van Auster en Same hemelsbreed. Bij
Sartre wordt de betekenis van een leven geschapen in de individuele daadkracht en
de verantwoordelijkheid van een individu voor zijn keuzes. Same trok de walging
wekkende en beangstigende kloof van de contingentie open, maar hij gooide de
afgrond, ontstaan met 'de dood van God' even snel weer dicht met onontkoombare keuzes. Nashe neemt deverantwoordelijkheidvoor zijn lot wals Sartres ideale
mens dat zou doen, maar hij kiest niet zelf welke daad hij wil stellen. Voor zover
er van een keuze sprake is, is deze abstracter: hij kiest voor bijna alles dat van buiten op hem af komt. Hij kiest voor het uithouden van wat er met hem gebeuren
kan. Zijn individualiteit heeft niet meer de geldingsdrang van Sames helden. Meer
dan het bestaan naar zijn hand te zetten, laat hij het door zich heenstromen. Hij
bouwt aan een muur, waar hij een zekere vrede mee heeft, maar hij heeft niet het
geloof van Fiower in het monument. Eenmaal kan hij door de mist de muur zelfs
helemaal niet meer zien. Eigenlijk is Nashe zelf vaak een nauwelijks bestaande
schaduw, een doorzichtig subject. Het verlies van 'het grote verhaal' roept in
Nashe niet de verleiding op daar een nieuw eigen verhaal tegenover te stellen. Hij
probeertniet, zoals de miljonairs, de vluchtige betekenis te consolideren in monumenten die de tijd trotseren, of zoals Pozzi het spel van de magische betekenis aan
te gaan van een lot dat speciaal voor hem bedoeld zou kunnen zijn. Een dergelijke
intieme verhouding met het geluk is egoÃ¯stiscen veronderstelt een intentioneel
universum. Er is ergens een rest van wil die in speciale gevallen het lot kan sturen
en ons het geluk als een prachtig cadeau in de schoot kan werpen. Dit alles op
voorwaarde dat we ons concentreren op de tekens die die gift onthullen of aankondigen en dat we het risico van het meespelen aangaan.
Nashes houding is meer gelaten en zijn buitenwereld kan volstrekt willekeurig
zijn, het resultaat van een blind mechaniek of een spel waar achter misschien wel
Epicurus' onverschillige goden huizen. Als individu is hij opener dan Pozzi, die
zijn beeld van het geluk opdringt en opeist als een persoonlijke uitverkiezing. Pozzi wekt met die onstuimigheid voortdurend de weerstand en agressie van zijn omgeving op.

De verloren rede
Grote afwezige in het verhaal is de rede, in andere tijden mogelijke redder van het
broze menszijn. De beide gelukzoekers hebben wel een vorm van verstand, maar
dit beâ€¢nvloehun situatie nauwelijks.
Pozzi's praktische levenswijsheid doet hem de zaken soms eerder in het oog
krijgen dan de veel naÃ¯everNashe. Zijn opgewonden temperament, aangewakkerd door het geloof in een persoonlijke connectie met het transcendente, doet dat

weer teniet.
Nashes redelijkheid is van de soort die zich baseert op het vertrouwen in afspraken en omgangsvormen, maar het voordeel dat hij daarvan heeft is zeer twijfelachtie.
- Wat als anderen zich niet aan de afsoraken houden? Wat als ze hem
voorliegen? Als deze mogelijkheid tot Nashe doordringt brengt dat een schrikwekkende morele onttakeling in hem teweeg. Hij had het contract met Flower en Stone
over de afbetaling van de schuld ondertekend als een rationele oplossing. Hij had
geloofd in de macht van de conventie, in een rede die berust op een wederzijdse
overeenkomst. Wanneer die zekerheid wegvalt worden er duistere krachten in hem
wakker. De broosheid van een denken zonder begrondende transcendente waarheid krijgt schrikwekkend vonn in Nashes relatie met een zwakbegaafd kind dat
erg aan hem hecht en hem overal volgt bij zijn werk, luid zijn naam roepend. Zonder zijn vertrouwen in de medemens kan Nashe niet meer antwoorden op de poging tot menselijk contact. Dagenlang droomt hij van al de verschrikkelijke manieren waarop hij het kind om het leven kan brengen. (16)
Het verstand van Nashe richt zich verder vooral op zijn eigen beperktheid.
Nashe accepteert de begrensdheid van zijn vermogens als een onvermijdelijk gegeven. Anster laat hem een scene uit Rousseau lezen, waarin deze probeert het lot
naar zijn hand te zetten door met een steen naat een boom te gooien. Als ik met
deze steen de boom raak zal alles voortaan voorspoedig gaan, zegt Roussean tegen
zichzelf. Het lukt niet, en hij gunt zichzelf vervolgens een tweede en een derde poging, steeds dichter bij zijn doel. Uiteindelijkraakt hij de boomvan nog geen halve
meter afstand en belooft zichzelf het geluk. Nashe is gegeneerd door zoveel zelfbedrog.
Misschien zit er een zekere redelijkheid in het gedrag van de opponenten,
Flower en Stone, maar met haar interesse voor dode materie verliest deze haar belang voor een menselijk perspectief. Het is een meedogenloze inhumane rede die
anderen in de val lokt van de kleine lettertjes van een contract en die er niet voor
terugschrikt grof geweld te gebruiken in naam van wet en orde.
Nergens in de roman leiden zelfinzicht en verstand tot een definitief verlossend
verschiet. Zelfs met een zekere mate van verstand is de mens hoogstens een klein
accoord in de allesoverheersende muziek van het toevallige verloop. Zijn rol bestaat erin mee te spelen met de kosmische muziek en die instemming ten hoogste
met wat kleine persoonlijke variaties te verrijken.
Nashes redelijkheid heeft immers als voornaamste doel zo integer mogelijk mee
te buigen met het lot. Jim Nashe is geen doetje en hij heeft mensen gered. Maar hij
is ook geen held en geen heerser, zoals de hoofdrolspelers in de Griekse tragedies.
Het lot hoeft hem niet te breken, hij is van het begin af aan een veel bescheidener
natuur. De muur die hij moet bouwen van tienduizend losse stenen is voor hem
slechts een tijdelijk gedenkteken voor zijn persoonlijke theodicee. Nashes grootste
prestatie is dat hij temidden van zoveel postmoderne contingentie niet zonder meer
vervalt tot nihilisme. Met een bewonderenswaardig uithoudingsvermogen weet hij
zich lange tijd te weren tegen de opdringende leegte door een bijzonder vermogen
tot liefhebben.
16 Vgl. Euripides' Hecuba, waarin dit probleem ook utgewerkt wordt

Het geluk
Blijft de vraag waarvoor Nashe zichzelf zo laat boeten, en waarom hij tenslotte niet
gelukkig is. Waaraan is hij schuldig, dan alleen aan een gebrek aan zin voor het risico van het geluk? "Kiihne Wagnisse sind in der neuen Zeit seltener", zegt
Nietzsche. "...wir sind dam. unfahie eeworden. an eine wis bestimmte Zukunft zu
glauben." (17) Nashe weigert te investeren in een ongegrond geloof, maar ontneemt hij zich daarmee niet de enige bron van betekenis. Nietzsches noodzakelijke
illusie? Zijn uiteindelijke lot is evenals dat van Pozzi onzeker. Auster laat voor
Pozzi en voor Nashe maar Ã©Ã
kans open: ze zouden geluk kunnen hebben.
In hoeverre Nashes levenskracht uiteindelijk toch tekort schiet is open voor interpretatie. Heeft Nashe genoeg om voor te leven of heeft hij misschien zelfs niet
genoeg om voor te sterven? Zijn revanche is geen planmatige opzet, maar een ongeluk en in zijn uiteindelijke affirmatieve daad is de totale destructie dramatisch
nabij.
Voor de postmoderne lezer, die de positie van FÃ¯oween Stones almacht niet
meer kan terugwinnen, laat Auster de keuze van de weg naar het geluk open. Pozzi's betekenismagie grenst aan de waanzin. Maar Nashe is een bijna verdwenen
mens, zonder veel vooruitzichten omdat, om weer met Nietzsche te spreken, "Kein
Ding gerat an dem nicht der Ãœbermuseinem Teil hut." (18)
Hoe zich te verhouden tegenover een toevallig lot? Inspelen op de magische
betekenis met een geloof, dat zich niet zou kunnen onttrekken aan een bewustzijn
van zichzelf als riskante bravour? Of moeten we het gebrek aan betekenis voor lief
nemen en als dagloners tegen de leegte blijven aanwerken?
De twee extremen in de verhouding met het toeval - dreigende betekenisloosheid en persoonlijke uitverkiezing - scheppen heel Austers werk. In The Music of
Chance heeft hij ze in een klemmend dilemma samengebracht. Hij toont de alarmerende consequenties en de schoonheden van twee polaire posities, maar biedt
geen oplossing. Auster kan de vraag ook niet oplossen. Hij is de verteller van het
verhaal. "The question is the story itself, and wherher or noi it means something is
notfor the story to teil." (19) Die keuze zal de lezer zelf moeten maken.
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Voor Am en Jups
G r a q zou ik professor Burms, professor Moyaert en professor IJsseling bedanken, die lijd hebben vrijeernaakt om verschillende invalshoeken niet mij door ie
denken. Een studieverblijf in Leuven werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Dr. Hendrik Muller's VaderlandschFonds, waarvoor ik zeer erkenrelijk ben.
17 Morgoorbte 111. nr. 155
18

Goizen-Dammerung, Vorwori.

19 The New York Tnlogy, a.w.,p. 3
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