
INTERVIEW 

TEYLERS MUSEUM 
PLAATS IN EEN ROMAN

Zo’n jaar geleden verscheen De blinde kamer. In deze roman komt de hoofdpersoon te werken in Teylers 

Scharloo. René van Royen vroeg de auteur naar de keuze van dit museum als werkplek en naar de 
betekenis die het museum voor hem heeft.

Je hoofdpersoon noemt het museum een ‘goddelijke 
plaats’. Dat is nog eens iets.

“Ja, dat was het voor hem ook. Uiteindelijk vertrekt hij er 
weer, maar het is als het ware de enige plek waar deze licht 
onaangepaste man kan laten zien waartoe hij in staat is.” 

Tegelijkertijd voelt hij dat hij er op nogal toevallige 
gronden terecht is gekomen. Hoe kan zoiets?

“Teylers Museum heeft iets unieks. Het trilt in alle hoeken. 
Het past niet alleen bij deze man, het is ook een uiterst 
aantrekkelijke plek om te beschrijven. Dit museum is 
een wonder van combinaties. We zien er natuurkundige 
instrumenten in overvloed. De manier waarop die getoond 
worden, doet nog steeds recht aan de tijd waarin de 
collectie vorm begon te krijgen. We hebben het dan over de 
Verlichting. Een grenzeloos vertrouwen in de wetenschap 
en gevoel voor presentatie aan het publiek. Zowel die 
inhoud als dat streven het allemaal te tonen was iets wat 
toen heel modern was. Maar er zijn ook veelsoortige 
objecten over de geschiedenis van onze aarde en over 
dieren van lang geleden.”
“Dat is voor de hoofdpersoon, Rick Alting von Geusau, 
allemaal symbolisch geworden. Hij is opgegroeid in 
merkwaardige omstandigheden, nogal alleen en was 
voornamelijk te vinden in de zogeheten blinde kamer van 
een villa aan zee. Hij las zich daar drie keer in de rondte. 
Wat hij las, voerde hem mee; het ging hem soms boven de 
pet, maar hij kon er niet vanaf blijven.”
“Ik heb het dan niet eens over de kunstverzameling die 
ook zo haar hoogtepunten kent. Maar die combinatie 
van de drang tot weten en de verbeelding die haar eigen 
subjectieve kanten heeft, dat is typerend voor zijn houding. 
Hij weet met beide raad, maar diep in hem verborgen zit 
een onrust die telkens opspeelt als hij wordt geconfronteerd 
met tegenstellingen als materie en geest, of persoonlijker: 
lichaam en geest.”

Hoe werk je die tegenstelling van ‘lichaam en geest’ uit?

“Dat krijgt uiteindelijk zijn vertaling in de manier 

natuurkundige er in 2003 in slaagde ‘het licht stil te zetten’, 
haalde dat bij hem zoveel naar boven, dat hij niet schroomde 
de tastbaarheid van de fysica te willen verbinden met zoiets 
als ‘geest’. Wie het licht stilzet, haalt de adem uit het leven, 
vindt hij. Hij heeft het moeilijk te verkopen idee dat we te 
ver zijn gegaan in het experimenteren met de natuur. En dat 
we met het objectiveren van de omstandigheden waarin de 
natuur wordt onderzocht, een grens hebben overschreden. 
We zijn door al dat geëxperimenteer steeds verder van ons 
bed geraakt: de eenheid waar alles uiteindelijk deel van 

uitmaakt, is steeds meer achter de horizon verdwenen. Hij 
verlangt als het ware naar een manier van zijn waarin dat 
wel voelbaar is.” 

maar dat wil niet zeggen dat hij het verkeerd ziet. 
De verbondenheid tussen materie en geest gaat hem 
bezighouden. Hij stelt zelfs het plan voor om een 
tentoonstelling te maken over de contacten tussen de 
natuurkundige Pauli en de psychiater Jung. Die twee 
kenden elkaar goed. Materie en geest: er zou een stippellijn 
tussen beiden lopen, en geen streep. Zijn voorstel wordt 
doodgezwegen, het zou ook nooit door hebben kunnen 
gaan, want hij vertrekt vanwege ongeregeldheden met 
het instellen van het museumalarm en zijn contacten met 
de vrouw die het licht heeft stilgezet. Het was voor mij 
vanzelfsprekend dat ik dit alles wilde situeren in Teylers 
Museum.”  

Wat heeft dit museum voor jou zelf betekend?

“Ik kwam er voor het eerst toen ik zestien was. Ik wist niet 

overdonderend. Op school had ik het nooit horen noemen, 
terwijl ik in Haarlem op het lyceum zat. Thuis ook nooit 
iets over gehoord. Wat mij opviel, was het gevoel dat er 
iets werd overbrugd, wat ik als een soort tegenstelling 
had leren ervaren. Er was, in een en dezelfde oogopslag, 
natuurwetenschap en er was een gevoel voor geschiedenis. 
Het was een wat sombere namiddag, op een zaterdag, toen 
ik er voor het eerst kwam. Heel gepast voor zo’n eerste 
ervaring.” 

En wat maakt Teylers Museum zo bijzonder?

“Nu zie ik scherper wat ik destijds ook wel aanvoelde. 
Onlangs was ik in Parijs en bezocht nog eens de collecties 
bij de ‘Jardin des Plantes’. Het valt dan onmiddellijk op wat 
Teylers Museum extra heeft. Het is een weldadige warmte, 
een gevoel van intimiteit, terwijl je zozeer geconfronteerd 
wordt met wonderen van kunst en natuur, dat je omver 
geblazen wordt. Het is net alsof je met uitgestelde kracht 
opnieuw beleven kunt hoe de nieuwe kennis van toen 
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gemeengoed werd onder de gegoede en gestudeerde 
burgerij. Denk aan de grand tour die vanaf de zeventiende 
eeuw door jonge mannen ondernomen werd. Daar kwamen 
ook dingen bij die met de oudheid van doen hebben. Men 
ging immers naar Italië. In Teylers Museum beleef je ook 
een grand tour. De prentencollectie kent bijvoorbeeld 
toonaangevende voorbeelden van Piranesi, die de oudheid 
met gevoel voor drama heeft verbeeld. Maar gezien zijn 
eigen deskundigheid, is mijn hoofdpersoon toch het meest 
betrokken bij de verzameling van het Fysisch Kabinet.” 

Dat Fysisch Kabinet, dat is natuurlijk niet toevallig...

“Hoe iets in een roman terechtkomt, is, denk ik, nooit 
toevallig. Het heeft van doen met het bewuste experiment 
waarin het licht is stilgezet. Dat is moderne natuurkunde 
waar een heel scala van uiterst geavanceerde apparatuur 
aan te pas komt. Quantumoptica is nogal sophisticated. 
Het komt dan mooi uit om iemand als beheerder van 
historische instrumenten op te voeren. Misschien heeft 
het ook wel te doen met mijn vader, die instrumentmaker 
was. Bij mijn weten heeft hij dit museum nooit bezocht, 
terwijl we in een dorp onder de rook van Haarlem 
woonden. Hij zou zijn ogen hebben uitgekeken over 
zoveel vindingrijkheid en preciezie. Donker hout, koper, 
gietijzer en glas – heel romantisch ook, vinden wij nu. 
Ik stel me zo voor dat mijn protagonist als een soort 
conservatieve dandy door de zalen loopt. Hij heeft ook 
een dubbele naam, wat vroeger in de museumwereld 

dit museum past, of andersom, dat is moeilijk te zeggen. 
Het is vervlochten geraakt. In elk geval heeft mijn eerste 
bezoek aan het museum een rol gespeeld in het schrijven.”

Het museum past zijn presentatie niet wezenlijk aan de 
eisen van de tijd aan. Hoe belangrijk is dat?

“Dat is vitaal. Teylers Museum was het eerste museum 
in ons land. Doordat het niet meedoet aan hypes, is het 
hierdoor ook een ‘museum van het museumwezen’ 
geworden. Je kunt denken aan video’s en aan grote 
schermen waarop allerlei natuurkundige processen 
zichtbaar worden. Vertraagd of versneld, al naar gelang 
de aard van het gebeuren. Het ‘stil zetten van het licht’ 
zal hier dus niet getoond worden. Het museum kent ook 
nauwelijks interactiviteit. Houden zo! Er is natuurlijk wel 
eens iets veranderd. De zalen kenden schuinlopende en 
krakende vloeren. Dat is aangepast. Het hoorde wel bij 
de sfeer van het gebouw, maar zoiets kan natuurlijk geen 
stand houden.”

Er wordt dus een streep getrokken?

“Ja. Men heeft wel eens iets opgenomen in de vaste 
opstelling, dat daar volgens mij niet thuis hoorde. Jaren 
geleden zag ik tot mijn verbazing een klein model van een 
ultracentrifuge. Gegoten in een soort perspex, stond dat 
daar als een fremdkörper tussen de oude instrumenten. 
Het had, geloof ik, iets van doen met Kistemaker, een 
belangrijke man als het ging om kernfysica. Op een 
gegeven moment zag ik ook weer dat het ding verdwenen 
was. Zo hoort het in een museum als dit...”  

Je sprak eerder al van de verbondenheid tussen materie en geest  Kun je iets zeggen over die intimiteit in relatie tot 
natuurkunde, waar we het eigenlijk over hebben?

“De hoofdpersoon heeft een voorkeur voor het zogeheten luminescentiekabinet. Daar kun je zien hoe licht zich onder 
invloed van wijzigende omstandigheden gedraagt. Het zijn onderwerpen die nu tot technische kwesties zijn geworden. In 
het begin moeten die dingen gevoelsmatig een andere sfeer om zich heen gehad hebben. Romantischer, zou je dus kunnen 
zeggen. Het is een tegenstelling waar mijn hoofdpersoon ook niet uitkomt. In ieder geval, in dit kleine kabinet zie je hoe 
sommige stoffen, terwijl het licht is verdwenen, zelf licht gaan uitstralen. Of hoe voor ons oog onzichtbaar ultraviolet licht 
door fossielen en mineralen wel zichtbaar gemaakt kan worden. Het is hier zo gepresenteerd, dat het in weerwil van zijn 
huidige technische toepassing intiem getoond wordt. Het schreeuwt niet, het is van zichzelf al spectaculair genoeg.”
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De blinde kamer – het verhaal
Als het lichaam van de vrouw die ‘het licht heeft stilgezet’, in het Spaarne gevonden wordt, is Rick 
Alting von Geusau de meest voor de hand liggende verdachte. Op dat moment bevindt hij zich in 
Noorwegen – niet op de vlucht, maar op zoek naar stilte. Hij belandt in de cel en schrijft op wat er 

naar zijn idee toe doet.
Als kind maakt hij kennis met grote vragen uit de oude boekenkast thuis. De kiem voor wat later 
een aversie tegen de hoogmoed van de materialisten wordt, is dan gelegd. Veel van wat hij later 

meemaakt, is te beschouwen als een aanloop tot een pleidooi voor een natuurkunde waarin plaats is 
voor zoiets als ‘geest’. 

Als je zoiets hoort, is Goethe nooit ver weg.

“Nee, die is er dan direct. Die man had een geest als een orkaan, mijn hoofdpersoon is daar een briesje bij. Maar er is een 

hem het licht op de pijnbank hebben gelegd. Goed dat de man nu niet meer leeft, hij zou buiten zinnen geraakt zijn als 
hij hoorde dat iemand ‘het licht heeft stilgezet’. Goethe heeft aan dit soort onbehagen zijn Faust gewijd, en volgens de 
deskundigen van nu heeft hij zich vergaloppeerd met zijn beruchte ‘Farbenlehre’. Hoezeer zijn geest door dit museum 
waart, is ook een kwestie van interpretatie. In ieder geval is de hoofdpersoon als puber lezend in die blinde kamer zo 
getroffen door een citaat uit Faust  

Meine Fernhout, De blinde kamer
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