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“Ik wil geen troost. Ik wil dossiers.” 

 

Het Slot van Kafka is in mijn ogen het volmaakte kunstwerk. Al decennia lang lees ik 

ieder jaar de roman opnieuw en ik ben er nog steeds niet op uitgekeken. Je zou 

denken dat er een code is, en dat je als je eenmaal de code hebt gekraakt, de roman 

kunt ontcijferen. Maar zo is het niet. Er is geen code, en als hij er wel was zou de 

vervreemding ophouden. Maar zolang de vervreemding er is, is de roman geldig, een 

allegorie voor het leven zelf. 

Het vreemde zit hem in de helderheid van de droom. Alle personages handelen 

volstrekt rationeel, beschikken over normen aan de hand waarvan zij elkaar 

beoordelen, en zijn zich scherp bewust van de zin van het leven en van de doelen 

die zij zichzelf stellen. Maar toch wordt dit apollinische karakter van het boek 

ondermijnd. Niet alleen door zijn humor en de slapstickachtige scènes, maar vooral 

door het dionysische karakter ervan. Het boek brengt niet alleen de lezer in een roes, 

de personages leven zelf in een roes, in het delirium van hun eindeloze analyses van 

de situatie. En in het erotische exces waarbij de partners al bij kennismaking elkaar 

in de armen vallen en van de wereld zijn. 

Overal heerst de erotische uitstraling van de hoge functionarissen. Het maakt niet 

eens uit of zij aanwezig zijn of niet. Zij ontlenen hun aantrekkingskracht aan hun 

relaties met het kasteel. Voor Frieda is Klamm overal. Het liefst zou zij daarom met 

K. emigreren. Maar K. Is een vreemdeling, hij komt van ver en wil niets liever dan 

zich binnen vechten in het dorp en erkenning afdwingen bij het slot. 

Omdat het werk zowel apollinisch als dionysisch is, en op klassieke wijze het 

evenwicht tussen droom en roes weet te bewaren, maakt het zo’n diepe indruk. 

Kafka was een hartstochtelijk Nietzschelezer, maar toch heeft Het Slot niets tragisch. 

Het beschrijft het leven zoals het is, besteedt daarbij veel aandacht aan rivaliteit en 

conflict, maar nergens komt het tot een maatschappelijke omwenteling door de dood 

van de held. De wereld is zoals hij is, en de meeste mensen hebben er vrede mee en 

richten zich daarnaar: “Ik wil geen troost, ik wil dossiers!” Dat zegt één van de 

ambtenaren, en maakt daarmee duidelijk dat het leven één groot bureaucratisch spel 

is. (S 433) 
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De enige die daarin niet mee lijkt te gaan is K. Bureaucratie houdt de dingen op 

afstand, en die afstand, dat is precies waaronder hij lijdt. Hij wil geen geformatteerde 

verhoudingen maar directe betrekkingen. Daarom is hij voor veel mensen zo 

aantrekkelijk. Hoewel hij er regelmatig van wordt verdacht de situatie te manipuleren 

en anderen voor zijn doeleinden te gebruiken, oefent hij met zijn revolutionair elan 

een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit, vooral op vrouwen. 

K. wil niet wachten. Hij wil het absolute hier en nu. Daarin verschilt hij van de man 

van het land in de parabel Voor de wet. Die ziet het licht wel, wil ook wel door de 

poort naar binnen gaan, maar laat zich uiteindelijk tegenhouden door de wachter. K. 

niet. Die zet door. Maar wat is het absolute dat hij door de strijd om erkenning denkt 

te kunnen verwerven? 

Daarop geeft de roman geen antwoord. Iedereen in de roman doet alsof hij het weet, 

maar niemand heeft er iets voor over. Liever gaat men het gesprek over het absolute 

uit de weg. K. heeft als landmeter ook iets vermetels. Hij daagt de mensen uit op een 

terrein waar zij niet willen worden gestoord. Hij doorbreekt taboes. En het is niet 

moeilijk om er om heen te draaien. Men gaat het hebben over K.’s houding en 

gedrag, en hoe onpassend dat is voor iemand in zijn situatie. 

Maar toch. Toch wordt hij geaccepteerd en brengt hij dingen in beweging. Hij laat 

zich niet afschepen en temmen tot iemand die moet wachten. Een hele stap vooruit 

vergeleken met Voor de wet. Maar of het kasteel een ultieme hallucinatie, of dat het 

leven inderdaad niets anders is dan de trance van een bureaucratische arbeidsroes, 

we zullen het nooit weten. 

 

Religieuze en filosofische aspecten van Kafka’s werk 

 

Het Kafka-Handbuch betreurt het dat religieuze en filosofische aspecten van Kafka’s 

werk in het verdomhoekje terecht zijn gekomen en systematisch worden genegeerd 

(KH 423). Ik wil proberen hier iets aan te doen en Kafka proberen te plaatsen in de 

context van religieuze en filosofische vraagstellingen die ik als hoogst actueel 

beschouw. Daarbij gaat het niet om Kafka’s leer (zo die al bestaat) of om zijn 

navolging (zo die al mogelijk is). Heiligen kan men navolgen, schrijvers niet. Precies 
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om dit verschil is het mij te doen bij mijn onderzoek naar de vraag of Kafka’s teksten 

heilig zijn. 

 

Het gaat mij erom te laten zien dat men Kafka niet als een geïsoleerde gebeurtenis in 

de Duitse literatuur moet zien, maar als een baken in een veel omvangrijker veld. Dat 

veld is op de eerste plaats de traditie van de Duitse literatuur zelf. Ik denk daarbij aan 

de reeks Faust – Michael Koolhaas – Prinz Friedrich von Homburg – Hyperion – 

Empedokles – Zarathustra – Der Mann ohne Eigenschaften – Joseph K. – K. Is hier 

niet eigenlijk één iemand telkens op een andere wijze aan het woord? In deze reeks 

spreekt in ieder geval een aantal mannen die zich van hun tijdgenoten 

onderscheiden door hun radicale visie op de werkelijkheid. Je zou daarbij 

verwachten dat zij aansporen hen na te volgen. Maar dat is nu precies niet het geval. 

Literatuur is de plaats waar men tot inzichten komt zonder school te maken.  

 

De tweede gedachte gaat over de vraag of Kafka’s teksten heilig zijn. Voor Max Brod 

en Gustav Janouch die Kafka persoonlijk hebben gekend is dat zonder twijfel het 

geval. Zij zagen Kafka zelf als een heilige. Maar wat is eigenlijk heilig, en heeft deze 

vraag voor mensen van nu wel betekenis? Deze vraag gaat verder dan de Duitse 

literatuur en heeft  veeleer een Europese signatuur. Het heilige speelt niet alleen in 

Duitsland een fundamentele rol bij pogingen de moderniteit te begrijpen en te 

overstijgen. Denk daarbij aan Musils op Meister Eckhart geënte andere toestand en 

Heideggers op Hölderlin geënte andere aanvang maar vooral ook aan María 

Zambrano’s op de mystiek van Jan van het Kruis geënte razón poética, om slechts 

drie voorbeelden te noemen. In Spanje gaat men ver in dit soort dingen. Uitgeverij 

Tusquets geeft een buitengewoon succesvolle reeks poëzie uit die men 

onomwonden afficheert als Nuevos textos sagrados. Op de website van de uitgever 

kan men lezen: “Los poemas son los nuevos textos sagrados del presente, incluso 

los que proclaman ser profanos.” (“Gedichten zijn de nieuwe sacrale teksten, 

inclusief de gedichten die men profaan noemt.”) 

 

Hoort Kafka’s werk in dit rijtje thuis? Ik denk het wel. En ik wil proberen dit aan te 

tonen aan de hand van de Kafka-interpretatie van Maurice Blanchot. Wanneer 

Blanchot gelijk heeft, dan garandeert literatuur met een hoofdletter L - en Kafka’s 

werk hoort daar ontegenzeggelijk bij - het recht op de dood. En wanneer wij het 
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heilige beschouwen als datgene, wat te maken heeft met de dood, dan is alle 

Literatuur heilig, in het bijzonder die van Kafka. Laten wij beginnen met te kijken wat 

Blanchot hiermee bedoelt en daarbij niet alleen kijken naar Blanchots teksten in het 

Frans maar ook aanknopen bij vertalingen van en studies over Blanchot in het 

Nederlands. Blanchot is al lang geen onbekende meer in de Lage Landen. Het gaat 

erom daaraan nu consequenties te verbinden voor de interpretatie van het werk van 

Kafka. 

 

 

De dood als essentie van de literatuur 

 

Vraagstukken rondom de dood zijn hoogst actueel. Men kan niet meer zeggen dat wij 

de dood proberen te verdringen of hem uit ons gezichtsveld willen verbannen. 

Begrafenisrituelen worden hernieuwd, stervensbegeleiding is een vak, en de politiek 

struikelt over euthanasie en levensbeëindiging op eigen verzoek. Dat alles vindt 

plaats in een wereld die weliswaar niet meer in God gelooft, maar wel op zoek is naar 

spiritualiteit en verbondenheid. Schrijvers als Zambrano, Musil en Kafka zouden als 

het op profane religie aankomt veel kunnen betekenen, maar zijn in dit kader nog 

nauwelijks ontdekt. 

 

Blanchot is degene die het helderst heeft gezien wat de dood voor Kafka betekent. 

De dood wordt gewoonlijk op de eerste plaats beschouwd als een moment van het 

leven. De dood is voor het leven noodzakelijk. Wanneer alles en iedereen zou blijven 

bestaan zou het leven vanzelf onmogelijk worden. Bovendien verdwijnen de doden 

niet, alles wat aan hen stof was, keert terug. Je ademt als het ware de atomen van je 

voorouders in. Misschien verhuist de ziel wel mee in dit proces. Maar volgens 

Blanchot is deze dood niet de ware dood, en heeft Kafka de dood achter het sterven 

ontdekt. En precies die dood – de manier waarop literatuur deze verder weg liggende 

dood aan de orde stelt – die dood maakt de essentie uit van de literatuur. 

Twee citaten van Blanchot om dit duidelijk te maken. Het eerste om de denkfout 

zichtbaar te maken die aan de gewone opvatting van de dood ten grondslag ligt: 

 

 “Zolang ik leef ben ik een sterfelijke mens. Maar wanneer ik sterf houd ik op een 

mens en daarmee ook sterfelijk te zijn. Ik kan niet meer sterven en de dood die zich 
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aandient  maakt me bang omdat ik hem zie zoals hij is: niet meer dood maar 

onmogelijkheid te sterven.” (KK 52) 

 

(“Tant que je vis, je suis un homme mortel, mais quand je meurs, cessant d’être un 

homme, je cesse aussi d’être mortel, je ne suis plus capable de mourir, et la mort qui 

s’annonce me fait horreur, parce que je la vois telle qu’elle est; non plus mort, mais 

impossibilité de mourir.”) (KK 52) 

 

Gewoonlijk denkt men over de dood alsof men er nog is als men dood is. Maar dat 

kan niet. Je kunt niet over je eigen dood heen terugkijken naar je eigen leven en 

sterven. Toch koesteren wij die illusie, waaraan Blanchot met een kille logica een 

einde maakt: als ik sterf houd ik niet alleen op met leven, maar houd ik ook op een 

sterveling te zijn. Eenmaal dood is de mogelijkheid te sterven ook voorbij, en dat 

verandert alles. 

 

Het tweede citaat gaat over de specifieke verdienste van Kafka bij deze verandering. 

De grote religies hebben ingezet op zielsverhuizing en wedergeboorte. Men gaat niet 

echt dood, maar men wordt opnieuw geboren en al naar gelang men goed of slecht 

heeft geleefd komt men gelukkig of ongelukkig terug. Volgens Blanchot heeft Kafka 

dit thema van hen geërfd, maar geeft hij daar een geheel eigen wending aan: 

 

“De mens gaat de nacht in, maar de nacht eindigt met ontwaken, en dan ben je een 

kever. Of de mens sterft, maar in werkelijkheid leeft hij; hij trekt van stad naar stad, 

gedragen door rivieren, door sommigen herkend, door niemand geholpen terwijl de 

dwaling van de oude dood hem vanuit zijn bed toegrijnst; het is een gekke situatie, hij 

heeft vergeten te sterven. Maar een ander gelooft dan weer dat hij leeft maar dat is 

alleen maar omdat hij zijn dood heeft vergeten en weer een ander worstelt 

tevergeefs om te sterven hoewel hij weet dat hij dood is, men heeft zijn 

geboortestreek verlaten door een misverstand, een verkeerd begrepen oproep; nu 

kan men alleen maar vechten, zich inspannen om ten einde te sterven, maar vechten 

betekent nog leven; en alles waardoor men het doel nadert maakt het doel 

ontoegankelijk.” (KK 53) 
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(“L’homme entre dans la nuit, mais la nuit conduit au réveil, et le voilà vermine. Ou 

bien l’homme meurt, mais en realité il vit; il va de ville en ville, porté par les fleuves, 

reconnu des uns, aidé de personne, l’erreur de la mort ancienne ricanant à son 

chevet; c’est une condition étrange, il a oublié de mourir. Mais un autre croit vivre, 

c’est qu’il a oublié sa mort, et un autre, se sachant mort, lutte en vain pour mourir; la 

mort, c’est là-bas, le pays natal que l’on a quitté sur un faux appel; maintenant, il ne 

reste plus qu’a lutter, à travailler pour mourir complètement, mais lutter, c’est vivre 

encore; et tout ce qui rapproche du but rend le but inaccessible.” ) (KK 53) 

 

Kafka’s helden zijn al een gewone dood gestorven, maar beseffen dat zij de 

eigenlijke dood nog niet hebben bereikt. Daar zijn zij naar op weg. Alleen daar loopt 

geen weg naartoe. Literatuur is het beschrijven van die weg die er noodzakelijkerwijs 

niet kan zijn, maar die een obsessie wordt wanneer men zich werkelijk de vraag naar 

de dood wil stellen. Het gaat hier om een nieuwe invulling van het begrip 

ballingschap. Voor alle grote godsdiensten en in elk geval ook voor de filosofie in het 

voetspoor van Plato is het leven hier op aarde een vorm van ballingschap. Wij zijn 

allemaal ballingen, maar in het hiernamaals of in het nirwana komt hier een einde 

aan. Zo niet bij Kafka. Na de dood begint de ballingschap pas echt. Daarover gaat 

zijn werk. 

 

 

De dood is niet mogelijk 

 

Wanneer wij nu voor dit ogenblik dit uitgangspunt aanvaarden (wij kunnen er altijd 

nog op terugkomen) - wat draagt het dan bij aan de interpretatie van Kafka’s werk? 

Laat dit uitgangspunt een helder licht op Kafka schijnen en op welke plaatsen in 

Kafka’s werk kan Blanchot zich beroepen? Laat ik me bij het beantwoorden van deze 

vraag beperken tot Blanchots interpretatie van twee werken van Kafka: Der Jäger 

Gracchus en Das Schloss. Opnieuw Blanchot aan het woord in een essay dat in het 

Nederlands is vertaald in de bundel Proces-verbaal van Franz Kafka: 

 

God is dood, dat kan deze nog hardere waarheid betekenen: de dood is niet 

mogelijk. In een kort verhaal, Der Jäger Gracchus, vertelt Kafka ons over een 

uitstapje van een jager in het Zwarte Woud die, nadat hij is bezweken aan een 
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val in een ravijn, er toch niet in is geslaagd het hiernamaals te bereiken – en 

nu leeft hij en is hij dood. Hij had blijmoedig het leven aanvaard en blijmoedig 

het einde van zijn leven aanvaard – eenmaal omgekomen wachtte hij blij op 

zijn dood; hij lag en wachtte. ‘En toen, zei hij, geschiedde het onheil.’ Dit onheil 

is de onmogelijkheid van de dood. (PV 92, KK 70) 

 

Korter en bondiger dan Blanchot doet kan men deze mooie vertelling wel niet 

samenvatten. Is bij de jager Gracchus de doodproblematiek wel erg expliciet aan de 

orde gesteld, in het geval van de hoofdpersoon van Das Schloss, landmeter K., gaat 

Kafka een stuk subtieler te werk. In Das Schloss zit het vraagstuk van de dood 

verborgen in het vraagstuk van het absolute: K. is op absolute wijze op weg naar het 

absolute. Waaraan kun je dat zien? Dat het slot het absolute voorstelt is nog wel na 

te voltrekken. Het torent hoog boven alles uit, het beheerst met zijn bureaucratie alles 

wat er gebeurt maar je kunt er niet bijkomen, er loopt geen weg naartoe, ook al lijkt 

het alsof je er wel zou kunnen komen. Het slot is absoluut, in de zin van 

afgescheiden en  losgemaakt van het gewone leven.  

 

Blanchot zegt het niet, maar het absolute is hier overduidelijk een woord dat het 

woord God moet vervangen. En dat kan gemakkelijk want God wordt immers vaak 

voorgesteld als vaste burcht (Luther) en ook de menselijke ziel is vaak vergeleken 

met een kasteel met veel verschillende kamers die allemaal voor God zijn bestemd 

(Theresia van Avila). 

 

K. wil maar één ding: door het slot worden erkend. In zijn zoektocht spreekt hij 

iedereen aan en vraagt hij iedereen om hulp om dit doel te bereiken. Daarbij is hij 

nietsontziend. Hij kan niet relativeren (relativeren is het tegenovergestelde van het 

absolute) en ziet iedereen alleen maar als middel om dichter bij het slot te komen. 

Dat bedoelt Blanchot wanneer hij zegt dat K. op absolute wijze naar het absolute 

streeft. (KK 122) 

 

Omdat K. geen geduld heeft glipt hem alles door de vingers. In deze roman is de 

ballingschap absoluut geworden, er is alleen maar scheiding. K. wil alles en wel nu 

meteen, hij erkent geen bemiddeling en bemiddelaars. Maar leven zelf is een tussen 
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met tussenstations en tussenpersonen. Valt dit tussen weg, zijn er geen intermediairs 

meer, dan ligt alles dood. Vandaar de afwezige indruk die de mensen maken. 

 

En ja, onwillekeurig krijgt de lezer toch de indruk dat deze roman over het Laatste 

Oordeel gaat. Wel nergens wordt er zoveel gepraat over de laatste dingen als hier. 

Het gaat om zelfrechtvaardiging, om uit kunnen leggen wat je waarom hebt gedaan. 

Het leven na de dood is een nog grotere bureaucratie dan het leven ervoor, - en 

ergens is dat een heel vertrouwde voorstelling. 

 

 

Wat te doen na de dood van God? 

 

Nucleus van de vraagstelling is wat te doen na de dood van God? Wat zeggen 

andere schrijvers en filosofen dan Kafka hierover? Musil reageert hierop door te 

aanvaarden dat men niet langer meer met God kan versmelten, maar wel met de 

wereld en van daaruit  kan zoeken naar een bezield verband tussen de mensen. In 

de Heilige gesprekken in zijn roman De man zonder eigenschappen ontwikkelt hij de 

theorie van een andere toestand die ten grondslag ligt aan een nieuwe profane 

religie. 

 

Vraagt Musil naar een andere toestand, Heidegger is op zoek naar een andere 

aanvang, die voor ons een nieuwe ervaring van het zijn moet openleggen. Maar niet 

alleen de moderniteit en de techniek, de geschiedenis van het westerse denken zelf 

zit die ervaring in de weg. Bovendien moeten wij niet alleen ons voor de zijnsvraag 

open stellen, het zijn zelf moet ook bereid zijn op te houden zich aan ons te 

onttrekken en zich opnieuw aan ons willen presenteren. Heidegger verwacht dat dat 

nog wel even zal duren. Intussen wijst Hölderlin ons met zijn visie op het heilige de 

weg hoe wij het best kunnen wachten op de terugkeer van de goden en de terugkeer 

van het zijn kunnen voorbereiden. 

 

María Zambrano laat zich niet door de dood van God intimideren. De dood van God 

heeft al zo vaak plaats gevonden en is slechts een stadium op de weg van het 

geloof. Het niets is de laatste verschijning van het heilige en de Spaanse mystiek 

heeft ons laten zien dat de woestijn naar God leidt. De mens is eenzaam geworden 
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sinds hij zelf God wil zijn en de moderne kunst legt van dit gebeuren getuigenis af. 

De meeste dingen die uit Duitsland komen zijn belangrijk voor Zambrano, maar zij 

vindt Meister Eckhart met zijn naakt willen zijn voor God wel erg kil. Hetzelfde vindt 

zij van Kafka bij wie de wereld ijs wordt. Zambrano blijft gewoon katholiek en ziet 

voor Europa geen andere weg dan zich opnieuw te bezinnen op de stad van God. 

 

Kafka is als geen ander een naakt dat in het niets van de wereld (Heidegger) 

geweest. Zijn denken over de dood is als al het denken over de dood heilig. Maar in 

de radicalisering van de ballingschap voorbij het sterven, in zijn opvatting dat de 

dood verdwenen is en dat wij niet meer kunnen sterven, laat hij zien hoe groot de 

ongeborgenheid is geworden en hoezeer de moderne mens verlaten is. Het is 

moeilijk deze opvatting als heilig te beschouwen, want zij biedt geen enkele troost.  

 

Toch kunnen wij er niet om heen dat hier de essentie van de literatuur aan de orde is 

gesteld en dat hier iets wezenlijks is gezegd over schrijven in het licht van 

spiritualiteit. Is verbondenheid nog wel mogelijk en is er werkelijk geen uitweg na de 

dood van God? Daar ziet het wel naar uit, zeker wanneer je beseft dat met de dood 

van God niet alleen God, maar ook de dood verdwenen is en zijn gelding heeft 

verloren. Niemand is zo trouw aan Nietzsche als Kafka. Blanchot laat ons dat zien. 

 

 

Helaas geen dood, maar de eeuwige kwellingen van het sterven 

De dood in de dagboeken van Franz Kafka 

 

Blanchots duiding van Kafka beweegt zich langs drie assen en is geconcentreerd op 

het punt waar die drie assen elkaar snijden. De eerste as is de Literatuur met een 

hoofdletter L. Literatuur is voor Kafka een voortdurend proces van 

zelfrechtvaardiging. Het is dit zoeken naar legitimatie dat van de literatuur niet alleen 

een maatschappelijk verschijnsel te midden van andere maatschappelijke 

verschijnselen maakt, maar dat haar een plaats geeft in het hart van het sociale zelf. 

Het is niet alleen zo dat literatuur maatschappelijk relevant moet zijn, het is minstens 

evenzeer het geval dat de maatschappij zich moet kunnen rechtvaardigen ten 

opzichte van de literatuur. Het is om die reden dat Kafka de literatuur zo hoog heeft. 

Niet alleen Kafka, iedereen moet zich rechtvaardigen. 
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De tweede as is de as van de dood. Wij zien hier hoe Kafka evolueert van een 

standpunt waarbij de dood is iets waarnaar men kan verlangen omdat het een einde 

maakt aan de last van ons bestaan. Tevreden sterven en in harmonie aan jezelf 

terugdenken alsof je al gestorven bent, dat is wat Blanchot analyseert als la mort 

contente (KK 132-139). Dat kun je goed zien wanneer je Kafka’s dagboeken 

doorneemt. En dan zie je ook hij zijn standpunt wijzigt en hij tot het inzicht komt: ‘es 

ist leider kein Tod, aber die ewigen Qualen des Sterbens”. (T 546) 

 

De derde as is die van het nihilisme. Het woord zelf heb ik bij Kafka nergens zien 

staan, maar hij zegt er één van de meest dramatische dingen over die ik heb 

gelezen: “Sterben hiesse nichts anderes als ein Nichts dem Nichts hingeben”. (T 

604) 

 

Ik wil hier in het voetspoor van Blanchot Kafka’s dagboeken herlezen, nauwkeurig 

kijken wat Kafka hier precies zegt over literatuur, dood en nihilisme en van daaruit 

kijken of wij met Blanchot mee kunnen gaan en zo meer over onszelf en de literatuur, 

maar ook over onszelf en de spiritualiteit kunnen ontdekken. Leidende vraag daarbij 

blijft: zijn Kafka’s teksten heilig? 

 

 

Tevreden sterven 

 

Kafka geeft in zijn dagboeken een inkijkje in wat hem bij het schrijven ten diepste 

beweegt. Als schrijver wil hij met zijn personages mee sterven, en ervan genieten 

hoezeer hun dood de lezers boeit. Wat hij schrijft, schrijft hij dus met het oog op de 

mogelijkheid zelf tevreden te kunnen sterven. (T 708) 

 

Zijn hang naar eenzaamheid en alleen zijn heeft niet als doel rustig te kunnen leven 

(wat toch nodig is om te kunnen schrijven), maar rustig te gronde kunnen gaan. (T 

663)  

 

Kafka maakt regelmatig moeilijke perioden door en overweegt soms zelfmoord, 

bijvoorbeeld wanneer hij naast zijn baan bij de verzekeringsmaatschappij ook moet 
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zorgen voor de asbestfabriek van zijn zwager. Hij voelt zich overspannen, schaamt 

zich voor zijn hang naar eenzaamheid (“Alleinsein bringt nur Strafen.” T 543), maar 

besluit toch koste wat kost door te gaan met schrijven, “es ist mein Kampf um die 

Selbsterhaltung.” (T 543) 

 

Maar het schrijven staat niet alleen in dienst van het zelfbehoud, het komt ook 

tegemoet aan zijn metafysische verlangen, wat in de grond van de zaak een 

verlangen naar de dood is. (T 415) 

 

Doet deze notitie sterk aan Schopenhauer en aan Freud denken, Kafka’s opvatting 

over de dood heeft ook stoïcijnse trekjes, en een vleugje zwarte humor. Hij heeft in 

zijn eigen ogen wel iets van een wijs man die altijd bereid is te sterven. Maar niet, 

zoals je zou verwachten, omdat hij ervoor zorgt altijd te hebben gedaan wat hij moet 

doen, maar juist omdat hij niets heeft gedaan, en ook niet verwacht iets te zullen 

gaan doen aan het volbrengen van zijn taak. (T 411) 

 

Maar het ideaal van een gelukkige dood spookt toch wel door Kafka’s hoofd. Jizchak 

Löwy, een toneelspeler die vooral stukken in het Jiddisch opvoerde, maakte diepe 

indruk op hem met het verhaal over de dood van zijn grootvader die erg vroom was 

en stierf in volledige helderheid, omringd door veertig mannen terwijl hij zijn gebeden 

opzei: “Mit seinen eigenen Gebeten gieng er hin. Um diesen Tod nach einem so 

frommen Leben wurde er viel beneidet.” (T 225) Een Chagall-achtig beeld van het 

Joodse leven in midden Europa.  

 

Al met al verbindt Kafka met de voorstelling van de dood voorstellingen van geluk en 

vrede. De voornaamste in zijn dagboeken heb ik hier opgesomd. De dood zit ook in 

het hart van zijn schrijven omdat het een middel is lezers te boeien en zich zijn eigen 

einde voor te stellen. Dat geeft troost in moeilijke tijden, maar het stilt ook Kafka’s 

diepste metafysische verlangen en heeft een onverhulde religieuze context.  

 

Er is echter ook een geheel andere voorstelling van de dood in zijn dagboeken. 
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“Mijn droomachtige innerlijke leven” 

 

“God is dood, dat kan deze nog hardere waarheid betekenen: de dood is niet 

mogelijk.” (PV 92, KK 70) Helderder laat zich Blanchots Kafkaduiding niet 

samenvatten. Is er voor die duiding iets te zeggen? Het lijkt alsof Kafka’s dagboeken 

hem gelijk geven. 

 

In de herfst van 1917 noteert Kafka: “Dem Tod also würde ich mich anvertrauen. 

Rest eines Glaubens. Rückkehr zum Vater. Großer Versöhnungstag.” (T 839) Dit is 

de opvatting van de dood zoals ik hem nog op zondagschool heb geleerd. Als je 

dood gaat, ga je terug naar je schepper en sluimer je in de schoot van de Heiland. 

Alle tegenstellingen die je in je leven hebben verscheurd zijn verzoend, je wordt één 

met God. Het oceanische gevoel van Bachcantates. Kafka kende dit gevoel heel 

goed en ziet het als een geloofsrest. 

 

Maar al eerder, op 6 augustus 1914, had Kafka genoteerd dat niet het geloof maar 

de literatuur de plek is waar de dood voor hem vorm krijgt. Bij Kafka herken je veel 

trekjes van het Duitse expressionisme, zoals de obsessie voor straf en voor het zoon 

zijn. Dat Kafka God de vader vertrouwt is moeilijk voor te stellen wanneer je de brief 

aan zijn eigen vader kent. Kafka’s leven is voor een belangrijk deel het leven van een 

opstandige zoon die vrijgezel blijft. En dat komt omdat hij zijn handen vrij wil hebben 

om te schrijven. En dat schrijven, dat gaat vooral over zijn dromen. Heel wat 

dagboekaantekeningen zijn droomprotocollen. In die zin is Kafka eigenlijk veel meer 

surrealist dan expressionist. Alles draait om het vorm geven aan zijn droomachtige 

innerlijke leven. Hij heeft helemaal geen gewoon leven zoals andere mensen maar is 

eigenlijk al dood voor zover hij alles opoffert om te kunnen schrijven. Door deze 

obsessie heeft hij niet alleen geen leven, maar eigenlijk ook geen dood die hem zou 

kunnen bevrijden. Wat hem rest zijn de eeuwige kwellingen van het sterven: 

 

“Von der Litteratur aus gesehen ist mein Schicksal sehr einfach. Der Sinn für die 

Darstellung meines traumhaften innern Lebens hat alles andere ins Nebensächliche 

gerückt und es ist in einer schrecklichen Weise verkümmert und hört nicht auf zu 

verkümmern. Nichts anderes kann mich jemals zufrieden stellen. Nun ist aber meine 

Kraft für jene Darstellung ganz unberechenbar, vielleicht ist sie schon für immer 
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verschwunden, vielleicht kommt sie doch noch einmal über mich, meine 

Lebensumstände sind ihr allerdings nicht günstig. So schwanke ich also, fliege 

unaufhörlich zur Spitze des Berges, kann mich aber kaum einen Augenblick oben 

erhalten. Andere schwanken auch, aber in untern Gegenden, mit stärkeren Kräften; 

drohen sie zu fallen, so fängt sie der Verwandte auf, der zu diesem Zweck neben 

ihnen geht. Ich aber schwanke dort oben, es ist leider kein Tod, aber die ewigen 

Qualen des Sterbens.” (T 546) 

 

Die kwellingen moeten verschrikkelijk zijn geweest. Kafka’s innerlijke klok tikte 

volledig anders dan de wereld. Terwijl in de buitenwereld alles zijn gewone gang 

gaat, jaagt de tijd in Kafka’s binnenwereld maar voort, verliest hij steeds meer het 

contact met de mensen om hem heen en wordt hij steeds eenzamer. Natuurlijk heeft 

dat ook te maken met het feit dat Kafka ernstig ziek was en wist dat zijn einde 

naderde, maar hij wist toch ook dat zijn aanstormen tegen de laatste aardse grens de 

kern van zijn schrijven uitmaakte en daarmee niet alleen van literaire, maar ook van 

spirituele aard was. Hij noemt zijn literatuur zelf een nieuwe geheime leer, een nieuw 

soort Kabbala. (T 877-878) 

 

Geheel consequent opteert Kafka voor zielsverhuizing. Als die werkelijk bestaat, 

aldus Kafka, is hij niet alleen voortdurend bezig te sterven, maar staat hij ook nog 

eens op de onderste trede van de mogelijke gedaanteverwisselingen. Hij is nog maar 

net begonnen. Zijn leven is onophoudelijk aarzelen om geboren te worden (T 888).  

 

Het bestaan wordt door Kafka als een grote last ervaren. Het lastkarakter komt voort 

uit de noodzaak zichzelf te rechtvaardigen. En dat geldt op zowel basaal als 

metafysisch niveau.  

 

Het basale niveau is dat van de gewone gang van zaken zoals Kafka die in Das 

Schloss beschrijft. In die roman zijn de mensen niet bepaald bezig elkaar te voeden 

met positieve gevoelens. Veeleer probeert men de ander er telkens van te 

doordringen dat hij niet ethisch bezig is, een verbod overtreedt of zich ongewoon 

gedraagt. Men spreekt elkaar graag aan op elkaars gedrag.  
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Op metafysisch niveau stelt Kafka dat mensen zonder innerlijke rechtvaardiging niet 

kunnen sterven. Men leeft niet alleen maar om in zijn levensonderhoud te voorzien. 

Vaak denkt men dat mensen redenen achteraf verzinnen om rekenschap over 

zichzelf af te leggen. Maar dat is niet Kafka’s mening, volgens hem speelt de dood 

de hoofdrol in het spel van de legitimatie en moet iedere mens zichzelf kunnen 

rechtvaardigen. (NS II, 99)  Maar wat als de dood niet meer mogelijk is en er geen 

normen zijn waarnaar je kunt verwijzen of waarop je je kunt beroepen? 

 

Kafka’s werk wordt niet alleen gekarakteriseerd door expressionisme en surrealisme, 

ook het nihilisme is een grondtrek van zijn werk. Hoe zich te rechtvaardigen in een 

maatschappij die zichzelf niet kan rechtvaardigen? 
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