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ESSAY  
 

Het onverwachte antwoord 
op de ongestelde vraag: 

 
De Martelaere in de  

voetsporen van Magritte 
 
In het boek Het onverwachte antwoord van Patricia 
de Martelaere1, dat op 11 november 2004 verscheen, wordt een beeld 
geschetst van een man door de ogen van verschillende vrouwen. Voor 
veel recensenten is het verhaal daarmee af. Een enkele keer wordt het 
boek zelf getypeerd als een liefdesroman van een geheimzinnige man 
en enkele aanbidsters. De titel van het boek wordt dan al snel met de 
hoofdpersoon in relatie gebracht: wie is die getrouwde charismatische 
schrijver Godfried H., over wie vijf vrouwen hun hart luchten? Is dat de 
vraag van het boek en komt daar een antwoord op? Voor de meeste 
recensenten is de conclusie snel getrokken: Godfried H. blijft een man 
op afstand en een onverwacht antwoord blijft uit. Het ‘volslagen: ja’ uit 
de slotzin valt niet te rijmen met de voorgaande hoofdstukken. Ingrid 
Hoogervorst noemt het boek als roman mislukt, Marjan Pruis vindt het 
boek duister en alleen geschikt om weg te geven aan junks, Bert 
Bultinck acht de onderliggende vraag duister en Janet Luis vraagt zich 
af wat Patricia De Martelaere met deze roman wil. Marc Cloostermans 
oppert al voorzichtig een andere benadering: misschien is er sprake van 
slechts één personage, met verschillende maskers. Cloostermans legt de 
verbinding met de voelbare pijn van het grote verlies: het overlijden 
van een kind. Hij ziet de romanwerkelijkheid op zijn kop gezet in het 
slothoofdstuk, mede geleid door de verwijzingen naar de Belgische 
schilder René-Ghislain Magritte (1878-1967). 
In het boek worden wel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over 
wat eerst de relatie met Godfried lijkt te zijn. Al de openingszin van 
Esther: ‘Ik ken hem niet eens’ (p.5)2 zet je meteen op het verkeerde 
spoor: het lijkt een zoektocht naar een raadselachtig en onkenbare man 
te gaan worden. ‘Ben je er nog’ vraag Clara in hoofdstuk twee (p.62). 
‘Het was met uw man’ zegt Sybille (p.63) in het begin van hoofdstuk 
drie, op een ongestelde vraag door Anna, de vrouw van Godfried. In 
hoofdstuk vier luidt de startzin van Godfried tegen 
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letterenstudente Marina: ‘Ken ik je ergens 
van?’ (p.98). Het lijkt een portret van Godfried 
dat opgesteld moet gaan worden uit velerlei 
fragmenten, vele laagjes. Zelf zegt hij: ‘ik ben 
een ui… zoveel schillen maar geen kern. Of 
anders is de hele ui een kern, een kern die zelf 
uit schillen bestaat, maar wat is dan de kern 
van de kern’ (p.137). 
In het boek wordt echter gespeeld met de 
begrippen werkelijkheid en realiteit. Er worden 
beelden geschetst die niet verhelderen, er wordt 
gedefinieerd door weg te laten: woorden 
buitelen over elkaar heen in de grote apotheose: 
de liefdesbrief als zesde hoofdstuk. Een aaneen-  De luchvogel 
schakeling van 128 korte stukjes is over 113 
bladzijden tekst verdeeld, waarin de woorden en 
gedachten van de (verschillende) briefschrijvers 
door elkaar heen een plek krijgen. De brief 
wordt raadselachtig: vertrouwde stukken tekst 
en beeld in een ongebruikelijke samenhang: een 
procédé dat welhaast standaard is voor de eerder 
genoemde schilder Magritte. De Martelaere 
schroomt ook niet om vele verwijzingen naar 
deze schilder op te nemen in de roman. Vele 
schilderijen worden scenisch beschreven: ‘het 
lijkt op een schilderij van Magritte, een vogel in 
de wolken, een stuk lucht opgesloten in een kooi’ Het grote gezin 
(p.80) voor L’oiseau de ciel (De 
luchtvogel, 1965), een vogelvorm boven 
een landingsbaan, in opdracht voor 
Sabena, uitgesneden in het schilderij en 
wolken omkaderend. Het vogel-idee werd 
geleend uit eerder werk van Magritte: het 
schilderij La grande famille (Het grote 
gezin, 1947) en Le retour (De terugkeer, 
1940).  
 
                     De terugkeer 
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 De Martelaere beschrijft 
meer werken van Magritte: 
‘de appel vult de kamer’ 
(p.282) voor La chambre 
d’écoute (De luisterkamer, 
1958),  ‘Ra-mi-na-gro-bis’ 
(p.280) voor Raminagrobis 
uit 1946, ‘alleen de vogels 
… de afgehakte hand… het 
oog’ (p.275) voor La 
traversée  difficile   (De  

    Het genot (1926, olie op doek)     moeilijke doorgang, 1926),     
                                                                   ‘de man met het spiegelbeeld 

dat maar niet wilde lukken’ 
(p.285) voor La 
reproduction interdite 
(Nadruk verboden, 1937) 
en ‘het beeld van S., zoals ze 
stond onder de boom met de 
vogel in haar handen… jong 
meisje dat een vogel eet’ 
(p.286) voor Le plaisir (Het 
genot, 1926). 
 

     Het genot (1946, gouache op papier) 
 
    
 
Met al deze indirecte verwijzingen lijkt De Martelaere bewust in de 
voetsporen van Magritte te willen treden en een vervreemdend 
surrealistisch beeld te willen oproepen. In het gesprek van Godfried met 
zijn dochter S. in het slothoofdstuk over Tom, die als kat doodgaat, 
maar telkens weer tot leven kan worden geroepen, in tegenstelling tot 
de verdronken broer van S., zegt G.: ‘een kat is ook geen kat’ en ‘een 
tekening is geen tekening’, uiteindelijk verwijzend naar het bekende 
werk van Magritte Ceci n’est pas une pipe (Dit is geen pijp) uit 1928, 
waar een pijp op het schilderij is afgebeeld en Ceci n’est  
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pas une pomme (Dit is geen appel, 1964), waarop een appel te zien is.  
 
De werkelijkheid is niet hetzelfde als de afbeelding van die 
werkelijkheid. Zelfs in de publicatiedag van haar boek (carnavalsdag), 
laat De Martelaere de vervreemding maximaal toe. 
In het slothoofdstuk, het zevende (bijbels getal voor volheid), dat 
dezelfde titel draagt als het boek en schilderij op het omslag, is een 

sprong terug in de tijd gemaakt. 
Godfried en Anna zijn immers al 
vijfentwintig jaar getrouwd en 
hebben vier kinderen: Bram, 
Sofie, Tom en S. (p.82) en 
tegenover zijn studente en 
minnares Marina, heeft Godfried 
verklaard dat zijn zoon ‘domweg’ 
verdronken is in een zwembad, na 
‘een klaterende lach die niets heeft 
van het verdriet van een vader om 
zijn zoon’ (p.126). De Martelaere 
verbindt in dit hoofdstuk de dood 
met het water: Marina’s vader, 
Godfrieds zoon en buiten het boek 
om ook de moeder van Magritte 
(zelfmoord in het Samber kanaal 
op 12 maart 1912) en de man van 

Jeugdige René Magritte met         Patricia De Martelaere zelf 
moeder Régina (1899)          (verdwenen op zee)3.  
 
 
In het laatste hoofdstuk wordt in een klein fragment de tweelingbroer 
Tom aangehaald: een schorpioen steekt nooit een slapende tweeling, 
‘vandaar dat S. gerust is’ (p.276). S. ligt in bed ‘in tweeën gesneden als 
de medeplichtige van de goochelaar. Doet het pijn? vraagt G.’ (p.284). 
Terug naar het slothoofdstuk: Godfried praat met zijn dan nog jonge 
dochter S. voor het slapen gaan. ‘Wat zal ik voorlezen? vraagt G. Het 
ergste, zegt S.’ (p.276). Vader leest voor: ‘Er was eens. En nog eens. En 
nog eens.’ (p.282). Godfried wil met een gecomprimeerd sprookje het 
geluksgevoel oproepen, maar dochter S. dwingt hem tot verbetering en 
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het sprookjesstramien kantelt tot een bittere vertelling. S. neemt geen 
genoegen met de liefelijke en zoete weergave van de sprookjeswereld: 
de realiteit is schokkend en moet genoemd worden totdat ook voor haar 
de grens bereikt wordt: ‘je overdrijft’ (p.284). Godfried vertelt over een 
kat die hij heeft gedood. Al eerder lazen we: ‘als katten sterven, sterven 
kinderen ook’ (p.129 en nogmaals op p.151). Met alle katten in het 
boek loopt het slecht af, indirect verwijzend naar de omineuze rol die 
katten spelen in de verhalen van Edgar Allen Poe, waarnaar ook door 
De Martelaere veelvuldig verwezen wordt, in navolging van Mgritte die 
een voorliefde voor het werk van Poe had en dit zijn schilderijen heeft 
verwerkt.  
En als een ei dat uitgeblazen wordt, floept dan de geschiedenis van de 
dood, de mooie dood, eruit, als een verlossing uit een wurggreep, na het 
gesprek van Godfried met zijn dochter. Godfried kan weer verder 
leven: de dood van zijn zoon Tom is doorgebroken in de realiteit als 
door een gesloten deur en heeft daarmee een blik naar de erachter 
liggende toekomst geforceerd. De vertrouwde huiselijke omgeving van 
de slaapkamer, de vertrouwde rituelen zoals het lezen voor het slapen 
gaan en het ondraaglijke lijden, verenigen zich tot een Magrittiaans 
complex waarin gedachten geïnspireerd worden tot doorkijkjes voorbij 
de dagelijkse realiteit. 
 
Boekomslag 
Op het omslag van het boek van De Martelaere is het schilderij La 
réponse imprévue (Het onverwachte antwoord)4 van de schilder René 
Magritte afgebeeld. Over dit schilderij uit 1933 schrijft Magritte in 
19405: “Het probleem van de deur vergt een opening waar men 
doorheen kan. Ik laat … een gesloten kamerdeur zien. Een vormloos 
gat in de deur kijkt uit op de nacht.” En in 1957: “Die gesloten deur is 
niettemin open: een opening maakt het mogelijk er doorheen te gaan 
als door een open deur.” En in 1964: “Zo gezien is een opengewerkte 
deur waardoor men naar binnen en naar buiten kan, tegelijk eenvoudig 
en complex. Er is in dit beeld geen sprake van ingewikkeld maken met 
teveel aan oninteressante bijkomstigheden, alleen om de kinderlijke 
fantasie te bevredigen”. In een brief aan zijn vriend en kunstliefhebber 
Harry Torczyner6, schreef hij: “Maar een deur met een gat erin is altijd 
mogelijk…La réponse imprévue gaf de oplossing van het probleem dat 
de deur stelde door te laten zien wat hij is: namelijk een opening”. 
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Het onverwachte antwoord         Er is recht gedaan 
 
De Martelaere handelt volgens de gedachten van Gisèle Ollinger, die 
ooit in haar jeugdige overmoed de vraag stelde bij het schilderij Het 
onverwachte antwoord: “wat betekent dat schilderij?”7 Later moest zij 
erkennen dat op zo’n vraag geen antwoord past. Magritte 
correspondeerde uitgebreid over zijn werk en gaf aan dat hij de 
werkelijkheidsweergave relativeerde. De eigenlijke reden van zijn 
schilderkunst was: het bestaan van de mens en de vragen omtrent de zin 
van leven en dood, die eruit voortvloeien. In zijn doeken stelt hij ons de 
vragen: “Wie zijn wij? Waar komen wij vandaan, waar gaan wij 
naartoe?” Met zijn schilderijen tekende hij fragmenten van concrete 
waarnemingen. De bestaansreden van de deur is om toegang te bieden. 
In Het onverwachte antwoord geef het vormeloze gat in de deur een 
blik op de duisternis erachter. Een werkwijze die hij herhaalde in zijn 
doek La perspective amoureuse (Het tedere vergezicht) uit 1935, dat 
door hetzelfde amorfe gat een blik op een blad-boom gaf en in het doek 
Le grand matin (De vroege ochtend) uit 1942, dat een doorblik op een 
rustige zee bood. 
De Martelaere maakt gebruik van dat beeld van Magritte. De laatste zin 
uit hoofdstuk vijf, voordat de duizelingwekkende liefdesbrief begint 
voorafgaand aan het slothoofdstuk, rept al over de wens, ‘dat er een 
doorgang zou zijn, een deur, een opening,  en dat alles daardoorheen 
zou gaan’ (p.158). 
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De opening in de deur op het omslagschilderij kan staan voor de blik op 
de wereld, op de vragen achter de deur, de levensvragen waarop geen 
eenvoudig antwoord gegeven kan worden. Zoals het verdrinken in een 
zwembad van Tom (p.281), de zoon van Godfried H. en de 
tweelingbroer van S., een zo groot leed kan veroorzaken, dat verder 
leven geen zin lijkt te hebben. Een jongen is geen kat in de traditie van 
de tekenfilm Tom & Jerry, die negen levens heeft en telkens weer 
opnieuw opdoemt. Tom de tekenfilmkat ‘loopt dwars door deuren heen 
en laat de vorm van zijn lichaam achter, uitgesneden’ (p.281), of iets 
‘uitgesneden als het lichaam van een kat’ (p.286). De visuele 
werkelijkheid roept context van associatieve droombeelden op, zoals 
Margritte deed in zijn schilderij La reproduction interdite (Nadruk 
verboden) en Le plaisir (Het genot), die in het slothoofdstuk genoemd 
worden. Liefelijkheid en genot gaan hand in hand met geweld en 
destructie. De opening die in de deur op het schilderij is afgebeeld als 
een Magrittiaans knipselfiguur, kan staan voor een onverwacht 
antwoord  op een ongestelde levensvraag. De werkelijkheid is niet te 
begrijpen en de representatie ervan is begrensd. Bij het bijna te grote 
leed dat Godfried H. moet dragen in het verlies van Tom, kan de vraag 
opgeworpen worden: “kan je hiermee nog wel verder leven, kan je nog 
leven?” Het antwoord dat eindelijk door de deur breekt als een 
geabstraheerde werkelijkheid in een irreële context, luidt als slotzin van 
het boek: ‘ja, hoe dan ook, helemaal, volslagen: ja.’ 
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1 Patricia Marie Madeleine Godelieve de Martelaere werd op 16 april 1957 
geboren te Zottegem (B). Voor het boek Het onverwachte antwoord ontving zij 
de Gouden Uil Publieksprijs 2005 en werd genomineerd voor de Libris 
Literatuurprijs 2005 en de AKO Literatuurprijs 2005. Eerder ontving zij de 
Vlaamse Cultuurprijs voor Kritiek en Essay (2000), de Jan Greshoff-prijs voor 
essay (1994) en de Belgische Staatsprijs voor Literatuur. 
2 De paginaverwijzingen zijn naar de pagina’s in het besproken boek: Het 
onverwachte antwoord. 
3 Persoonlijke mededeling van Prof. G.Buelens (Utrecht, 20 september 2005). 
4 Dit schilderij hangt in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel, 
de stad waar Patricia De Martelaere werkt als hoogleraar wijsbegeerte. 
5 Torczyner, p.126-127 
6 Magritte vereeuwigde de New Yorkse advocaat Torczyner in 1958 op het 
schilderij als Justice a été faite (Er is recht gedaan). 
7 Ollinger-Zinque, p.14 
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