
Goede literatuur is pessimistisch - ook in deze postmodernistische 

tijd blijf ik daarvan overtuigd - en de Italiaanse wel in het bijzonder. 

De gemeenplaats dat zuiderlingen gelukkige mensen zijn, wordt door 

Filippo Rube op intelligente wijze doorgeprikt: 'Wij Italianen doen of 

we gelukkige mensen zijn, zoals een Engelsman zich als een gentleman 

voordoet, ook al is hij nog zo'n smeerlap.' 
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Jacq Vogelaar over Julio Cortazar 

ALS IK VOOR het magisch centrum in het werk van Julio Cortazar een 

formule zou moeten bedenken, als, dan deze: 1 + 1 = z (z kan een ver-

keerd gelezen 2 zijn of een gekantelde N). Daarvoor kan ik mij op de 

auteur zelf beroepen, want de formule had het extract kunnen zijn van 

de glosse 'Glas met een roos erin' in Reis om de dag in tachtig werelden. 

Het verstrooide type, zegt Cortazar daar, hoort bijvoorbeeld een deur 

dichtslaan, tegelijkertijd is er de glimlach van zijn vrouw, hij herinnert 

zich een steegje in Antibes en ziet een roos in een glas - en op hetzelf 

de moment gewordt hem het inzicht in iets heel anders (z, n). Je zou 

ook kunnen zeggen: er gebeurt een wonder, maar dat is het natuurlijk 

alleen voor iemand die er oog voor heeft, dat wil zeggen iemand die 

niet op een ding gefixeerd is, maar voor alles openstaat en op alles 

tegelijk let. Wat er in die fusie van 1 + 1 (+ 1 + 1 enz.) plaatsvindt, altijd 

vluchtig en nagenoeg ongrijpbaar, is geen optelsom van een (geur) 

plus een (beeld) die zich samenvoegen tot een grotere eenheid; door 

de koppeling van dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken 

hebben ontstaat er iets anders, iets van een andere orde, iets dat we 

misschien wel altijd gezien maar nooit echt bekeken hebben, laat staan 

bespied. 

Hetzelfde geldt in groter verband voor Cortazars werk. Zo lijkt de 

roman  62 - bouwdoosde uitwerking van een hoofdstuk uit Rayuela. 

Daar wordt de vraag gesteld of psychologische drijfveren vervangen 

kunnen worden door externe beweegredenen als toeval en 'gevaarlijke 

relaties'. Maar bij nader inzien is de roman van een heel andere orde 

dan Rayuela; de kaleidoscopische bouwdoos is een raadselachtige 
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