
V A N D E Z E T I J D 

c E E s  K O S T E R  In degreep van de leegte 

Het fijn gesneden proza van Michael Bracewell 

A A N H E T E I N D  van de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig 

publiceerde de Britse auteur Michael Bracewell (1958) een drietal romans 

die hem de, aan een van de vele aliassen van David Bowie ontleende, bij -

naam de ' T h i n White Duke of British Publishing' opleverde. Net als Bo

wies personage Th in White Duke zijn de hoofdpersonen van deze romans 

vooral bezig met veel gevoel voor het esthetische vorm te geven aan de 

leegte van hun bestaan. In Missing Margate (1988, Slopende zaken, 1991) 

bijvoorbeeld volgt de lezer de jonge en buitengewoon succesvolle architect 

Max im de Winter. Na jarenlang met een aantal prestigieuze projecten 

(met namen als 'Zelf & Verzekering' o f 'Het Museum van het Verenigde 

Geldwezen') zijn bijdrage te hebben geleverd aan de skyline van Londen, 

raakt hij in de ban van een nostalgische roes waarin een groen en grazig 

Engeland zijn ideaal wordt. Omdat hij de discrepantie tussen wat hij tot 

stand heeft gebracht en zijn nostalgische ideaal niet kan verdragen, begint 

hij een eenmansguerrilla tegen zijn eigen gebouwen en blaast ze een voor 

een op. 

Het thema van het vormgeven aan de leegheid gaat in de eerste drie 

boeken van Bracewell samen met een sterk parodistisch element. Zo 

bouwt M a x i m de Winter voor zichzelf een landhuis dat hij 'New Mander-

ley' noemt, en heet zijn vrouw, met, jawel, alweer een verwijzing naar 

Daphne du Maurier, Rebecca; de beschrijvingen van de wederwaardig-

heden van het upmarket tijdschrift Designate, dat in Missing Margate te-

vergeefs probeert zich in de markt te prijzen met een omslagverhaal over 

de geslaagde architect, vormen regelrechte satire. 

In  The Conclave (1992, Het conclaaf, 1996) en  Saint Rachel (1995), zijn 

laatste twee romans, is de humor naar de achtergrond verdwenen, maar is 

het thema van de narcistische leegheid gebleven. Het accent is echter van 

de uiterlijke verschijningsvormen van narcisme verschoven naar de bele-

ving, of liever gezegd: de doorleving ervan - je zou beide boeken dan ook 

kunnen omschrijven als bewustzijnromans: het gaat meer om de manier 

waarop de hoofdpersonen hun wereld waarnemen dan om die wereld zelf. 

Die wereld is in beide romans dus bijna louter decor, maar door de ver-


