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VERBEKE EN 
HET KORTE VERHAAL



■ °1976
■ studie Nederlands en Engels, Universiteit Gent
■ cursus scenarioschrijven, RITCS Brussel

■ roman Slaap! 2003
– o.a. Vlaamse Debuutprijs
– vertalingen

■ roman Reus 2006
■ roman Vissen redden 2009

Annelies Verbeke



Als er naast het maatschappelijk 
bewustzijn nog een constante te 
vinden is in het jongste Vlaamse 
proza, dan is dat wellicht 
vervreemding, een gevoel voor het 
absurde, het groteske en het 
ontsporende. […] Ook de 
debuutroman Slaap! van Annelies 
Verbeke schuwt het bevreemdende 
niet. Maar het is ingebed in een 
psychologisch verhaal over de 
teloorgang van twee aan 
slapeloosheid lijdende personages.

[Brems 2009: 647]



■ roman Dertig dagen 2015
– F. Bordewijkprijs
– NRC Lezersprijs
– Opzij Literatuurprijs
– shortlist ECI Literatuurprijs

■ sinds 2017 lid Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal 
en Letteren (Gent)

■ Theaterteksten 2019

■ www.anneliesverbeke.com

http://www.anneliesverbeke.com/


[2007] [2012] [2017]



[2012] [2019]



Wat deze verhalen wel unaniem illustreren, is de 
intensiteit die zo eigen is aan het genre. De lezer 
krijgt nauwelijks biografische gegevens 
aangeboden over de personages en wordt ook 
op andere vlakken minder ‘ingewerkt’: korte 
verhalen vragen een grotere bereidheid om 
zomaar, onvoorbereid, in iemands leven mee te 
stappen. En die levens zijn meestal eenzame 
levens, geleid door personages die zich aan de 
rand van de maatschappij bevinden, of alleszins 
als buitenstaanders kunnen worden beschouwd, 
zoals Frank O’Connor in 1963 al benadrukte in 
The Lonely Voice, zijn even jubelende als 
degelijke studie van het korte verhaal.

[Verbeke 2019: 12]



Een verhalenbundel verplicht de auteur veel minder om een mening uit te 
dragen, een kant te kiezen, zijn lezer te overtuigen van een gelijk. De 
tegenstrijdigheden die door een thema worden opgeroepen leiden vanzelf tot 
verschillende stemmen en perspectieven, ook rare en radicale. Omdat ze na 
elkaar, telkens in een geconcentreerde tijdspanne, zijn neergeschreven, 
weten ze ‒ bij goede bundels ‒ allemáál te overtuigen. De verhalenbundel 
leent zich van alle genres misschien wel het beste tot tonen in plaats van 
beweren. Morele oordelen worden overbodig. De verhalenbundel gaat de 
chaos van het leven niet uit de weg, wat vaak een zekere tristesse met zich 
meebrengt. Toch kunnen de veelheid aan stemmen en de variaties op 
hetzelfde thema ook alternatieven bieden, of althans een blik werpen op wat 
ik ‘het Al’ zou noemen, waardoor aan die tristesse een heel eigen ademruimte 
wordt verleend.

[Verbeke 2010: 54-55]



DE LOGICA VAN
DE BUNDEL







Brits-Amerikaanse literatuurstudie

■ definitie van short story cycle volgens Ingrams 1971: 
“a book of short stories so linked to each other by their author that the 
reader’s successive experience on various levels of the pattern of the 
whole significantly modifies his experience of each of its component parts”

■ alternatieve termen: o.a. short story sequence, composite novel
■ pogingen om genre(s) af te bakenen op continuüm

tussen ‘gewone’ verhalenbundel en roman
■ pogingen om nationale traditie(s) af te bakenen

[D’hoker & Van den Bossche 2014: 8-11]

“kenmerken”



Frans-Canadese literatuurstudie

■ recueil als belangrijk begrip
– geen genre, maar een literaire/editoriale vorm
– kan verschillende genres en zelfs verschillende media bevatten

■ de bundel als hypertekst

■ nadruk op leesprocessen
– totalisering = “the tendency to read the collection as a whole and not as a 

random conglomerate”
– kruisverwijzing = “the sense that the texts are part of a network, an 

organisation that exceeds them” 

[D’hoker & Van den Bossche 2014: 11-13; Audet 2014]

“effecten”





Deserteren

Orewoet

Limbo

Force majeure

Ezel

Lijst

Om het even

Mantel der liefde

Matroesjka’s

Verloren zang

Vleermuis

Wétiko

Bloopers

Gilles en Edwin

Mer à boire

Hadewijch

“de auteur”

“de auteur”

“Nu de grenzen 
sluiten en de treinen 
tot stilstand komen”

Ik was halverwege mijn bundel toen het virus 
toesloeg. Op dat moment kon ik toch even niet 
helemaal buiten die realiteit denken. Ik wilde 
de pandemie niet als hoofdthema opwerpen, 
maar ik voelde wel de behoefte om sommige 
verhalen in die nieuwe realiteit te schetsen. 

Alle verhalen, behalve de auteurverhalen, zijn 
geschreven vanuit ‘ik’ en ‘jij’. Alleen het 

spilverhaal rond Hadewijch draait rond ‘wij’. 

[Verbeke geciteerd door Dewever 2021]



Deserteren

Orewoet

Limbo

Force majeure

Ezel

Lijst

Om het even

Mantel der liefde

Matroesjka’s

Verloren zang

Vleermuis

Wétiko

Bloopers

Gilles en Edwin

Mer à boire

Goethe, Mann, Aron

Hadewijch

Dante

Cervantes, Nabokov

Apuleius, ‘Fari’

Sei Shonagon

Shelley

Enheduanna

Sand

Homeros

Popol Vuh

De Las Casas, Gogol

Swift

Gilgamesj-epos

Melville

“de auteur”

“de auteur”

Treinen

Kamers

“Nu de grenzen 
sluiten en de treinen 
tot stilstand komen”



paratekstuele signalen
boektitel ≠ titel van een van de verhalen Treinen en Kamers

ondertitel verhalen (genreaanduiding?)

voorwoord of verklaring door de auteur op achterflap
• “hoofdthema” = “de zorg voor de medemens”
• “een persoonlijk eerbetoon aan de literatuur”

motto ‘En hulde aan Nisaba,
godin van het schrijven’
‒ ENHEDUANNA, ‘Inanna en Ebih’ (ca. 2600 v.Chr.) [2021: 5]

verhouding deel/geheel

raamwerk of structuur
(vgl. totalisering)

kader gevormd door openings- en slotverhaal
verhaal 8/15 als scharnier tussen ‘Treinen’ en ‘Kamers’
bronnen en motto’s

zelfstandigheid en 
onderlinge afhankelijkheid
(vgl. kruisverwijzing)

dwarsverbanden tussen verhalen

tekstuele kenmerken terugkerende personages en symbolische ruimtes (treinen en 
kamers)
bronnengebruik
enz.



HET GEBRUIK VAN 
DE BRONNEN

‘Force majeure’ en ‘Ezel’ als voorbeeld



Don heet in wezen Luc De Donker; het was Teresa, je huidige vriendin, die 
hem Don was gaan noemen en jij [Simon] had dat overgenomen, eerst in 
gesprekken met haar, daarna, per ongeluk, tegen Luc zelf en Luc vond dat 
leuk, opperde schalks dat hij jou dan Sancho kon noemen, maar dat heb je 
onmiddellijk afgeblokt, wat hij geen probleem vond. Luc ziet nooit problemen.

[Verbeke 2021: 105-106]

‘Force majeure’



Want het is inderdaad niet normaal dat je je opnieuw hebt laten overhalen. 
Dat je hier zit. Dat je er nog steeds in gelooft als Don je verzekert dat je de 
film niet alleen mag schrijven en regisseren maar er ook een rol in mag 
spelen; jullie dachten aan het personage dat op de Hertog is gebaseerd. Al is 
ook die belofte niet de voornaamste reden waarom je telkens komt als hij 
fluit.

[Verbeke 2021: 106-107]

‘Force majeure’



Je verdenkt je producent ervan Cervantes’ boek nog steeds niet te hebben 
gelezen. En je bent er zeker van dat hij Nabokovs Lectures on Don Quixote, 
dat je in 2013 aan hem hebt uitgeleend, niet eens heeft opengeslagen. Over 
het door jou opgezochte, gescande en naar hem gemailde korte verhaal 
‘Pierre Menard, schrijver van de Quichot’ van Borges had hij vast om dezelfde 
reden nooit met een woord gerept. Eerder op de dag had hij je trots Salman 
Rushdies Quichotte getoond: een Engelstalig exemplaar met een rimpelloze 
rug.
Niemand kon beweren dat Dons obsessie met Het Project ontstaan was door 
het lezen van te veel Quichot-bewerkingen.

[Verbeke 2021: 108-109]

‘Force majeure’





In de zestiende versie van Het Scenario is de Quichot-figuur een 
achttienjarige vlogster die met een Sancho-achtig vriendinnetje aan haar zijde 
tot een aantal – voornamelijk licht pornografische – avonturen wordt genoopt 
en verlangt naar de liefde van een bekende influencer. Ze rijdt op een paarse 
motor. Je wilt niet terugdenken aan hoe het zover is kunnen komen.

[Verbeke 2021: 113]

‘Force majeure’



‘Ezel’

“‘Ik kan het beter niet zeggen,’ had die 
Togolese mevrouw gemompeld.” [2021: 
123]

“’Jullie zullen elk geloof in de mensheid 
verliezen en dieren worden. Als mensen 
zullen jullie nog slechts levende doden 
zijn.’” [2021: 124]

“Ongeveer alles aan een ezel zijn is 
geweldig.” [2021: 126]

‘Force majeure’

“Ook de zware depressie en bijhorende 
lethargie van zijn vrouw – over wie hij zich 
overigens enkel in innige, soms devote 
termen uitliet – zag hij als het gevolg van 
dezelfde betovering, die zij als jonge 
dertigers tijdens een reis naar Togo zouden 
hebben opgelopen.” [2021: 110]



Omgang met bronnen

■ citeren
– motto’s
– citaten door vertellers en personages

■ commentariëren
– ook als handreiking aan de lezer
– bv. Enheduanna, Popol Vuh

■ (on)bewust naspelen door personages

■ formele inspiratie
– bv. Hadewijch, Homeros, Sei Shonagon



Verruiming van de canon

■ mannelijke en Westerse canon

■ literatuur uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika

■ vrouwelijke auteurs



METAMORFOSES
VAN DE AUTEUR



‘Deserteren’

■ uitvoeriger versie 2019 in boekvorm verschenen

■ motto uit Goethes Het lijden van de jonge Werther: 
“En dan lees ik een dichter uit vervlogen tijden, en het is of ik in mijn eigen 
ziel kijk.” [Verbeke 2021: 9]

■ “de auteur” en haar “schaduwzijden”:
Moeke Verbeke en Maarschalk Gianfranco Verbeke



‘Deserteren’

Moeke neemt het woord: ‘Omdat je de laatste tijd een wat mistroostige indruk 
maakt en zoveel leest…’
[…]
‘Ook… en omdat het enige wat je nu schrijvend blijkbaar kan boeien verhalen zijn 
die met klassiekers van voor 1900 in verband staan en nu je die opdracht hebt 
aangenomen omtrent hooggevoeligheid, dachten wij: misschien een goed 
moment om er eens in een groep over te praten.’
[…]
‘Werther en Lotte, Goethe en Charlotte Kestner-Buff, tja, en om Thomas Mann 
konden we dan ook moeilijk heen.’
[Verbeke 2021: 17]





‘Deserteren’

Wat ze niet eens durft te vertellen is dat ze zich tegenwoordig in samenspraak 
met de beschreven kwellingen geplaagd weet door de intuïtie zich niet enkel in 
de laatste fase van haar schrijverschap, en door de verbondenheid ermee, 
daardoor misschien in de laatste fase van haar leven te bevinden, maar 
daarbovenop toeschouwer te zijn van een algemene eindtijd, aan de vooravond 
van een apocalyps te staan, een gevoel dat ook, bijvoorbeeld, de leden van 
Islamitische Staat toebehoort, en de godsdienstwaanzinnige Trump-stemmer die 
ze in North Carolina had gesproken.

[Verbeke 2021: 65-66]



‘Deserteren’

En nog voor een van hen met het droge slikken op kan houden om iets toe te 
voegen of op te vangen, krult het geluid van de deurscharnieren zich weer in een 
vraagteken.

‘Bonjour,’ zegt de man van de auteur.
De tijdreizigers en schaduwzijden draaien hun hoofd met haar mee, en 

vervagen, vervagen, verdwijnen.
[…]
‘Je ziet er blij uit. Goed geschreven?’
‘Ja.’

[Verbeke 2021: 79]



‘De beer’ uit Halleluja

De auteur is een beer geworden. Een oude, bruine beer. Van het mannelijke 
geslacht maar impotent, zo meent hij te ontdekken, voorzichtig tastend met zijn 
kromme klauw.

[…]

Een oude, zieke beer.

[Verbeke 2017: 111]



‘De beer’ uit Halleluja

Helaas, de schaduwen die hem als de tanden van een haai insluiten hebben 
niets met het wolkendek te maken. Ze worden gevormd door de puntmutsen van 
enkele boosaardige gnomen. Die hebben de afmetingen van volwassen mensen 
en hurken in een kring om de beer heen.
Hij heeft ze meteen herkend, met hun lipjes druipend van venijn en hun 
emmertjes vol met wrok. Al jaren trachten ze de auteur soms opzichtig, soms 
heimelijk te dwarsbomen. […] Het was de auteur helder voor ogen blijven staan 
dat ze bovenal nooit wilde worden als de gnomen. En daar had ze zich aan 
gehouden. Ze werd een versleten beer.

[Verbeke 2017: 115-116]



‘De beer’ uit Halleluja

Aan de schadelijke gnomen en die verwarrende ontmoeting met de personages 
denkt hij maar niet. Wel aan de grafdelver, en wat hij had gezegd. Dat je ergens 
mee kunt beginnen, ergens mee op kunt houden. Het klinkt eenvoudig en 
misschien is het dat ook. Misschien schuilt mijn vrijheid in de weigering, denkt 
de beer, net voor hij de slaap in duikelt met een bonzend hart, overstemd door 
gelach dat uit de hemel neerdaalt of uit de aarde opstijgt.

Bij het ontwaken is ze geen beer meer.

En ook geen auteur.

[Verbeke 2017: 124]



‘Mer à boire’

“Ik overleefde mezelf; mijn dood en 
begrafenis zaten opgesloten in mijn 
scheepskist.” [motto Melville; 2021: 271]

“([…] Ze herhaalt de woorden van 
Starbuck:) ‘Laat het geloof de werkelijkheid 
verjagen; laat de verbeeldingskracht de 
herinnering verjagen; ik kijk in uw diepten 
en geloof.’” [2021: 274]

“Melville vond dat Moby Dick zichzelf 
schreef en dat hij slechts als werktuig had 
gediend. Tegelijk was het boek een 
persoonlijke wanhoopskreet. Pers en 
publiek spuwden hem uit. Na al die open 
zee vond hij een baan als douanier. En 
bleef schrijven.” [2021: 275]

‘Deserteren’

“Al wat ze aanraakt, verandert in stront. Ze 
probeert zich zo ongemerkt mogelijk weer in 
te graven, wrijft een handvol aarde langzaam 
over de plek waar haar hart zit, discreet 
maar daarom niet minder melodramatisch.” 
[2021: 12]

“Ten slotte wordt ze, liggend op haar buik, bij 
de benen langs de wand van haar zelf 
gegraven graf naar boven getrokken.” [2021: 
13-14]

“Ze houdt de geel-blauwe outfit die voor haar 
is klaargelegd voor zich uit” [2021: 17]

“’Ik ben nu eenmaal een soldaat, dat zeg ik 
geregeld tegen mezelf sinds ik debuteerde. 
[…] ‘Maar de laatste jaren denk ik 
voortdurend aan deserteren,’ zegt de 
auteur.” [2021: 27]



‘Mer à boire’

Ik begon met een potvis uit een droom die strandde in de werkelijkheid van mijn 
boek. Later liet ik iemand uit wanhoop als een Ambulocetus de zee in lopen; de 
zee wierp haar terug. Deze keer blijf ik op het water om mezelf te overleven. Ik 
maak mijn eigen zeemanslied: ‘Op het land heerst weinig ander lot/ dan dat van 
een kapitein met een been van walvisbot!’
Op de bodem van de zee waar ik woon vond ik schat na schat, een millennia oud 
vangnet, een netwerk van schatten. Hier maak ik kans. Ik moet alsmaar varen, ik 
met mijn lijf van landkaarthuid. Ik heb geen huis dan dit. Niemand kan mij 
thuisloos maken.

[Verbeke 2021: 275]



‘Mer à boire’

(Wat doet de auteur toch?
Zij klautert op de rand van de boot, richt zich wankel op,
een golf tranen stroomt over haar glimlach.
Zij, springt, valt, de blik wolkenwaarts.
Een kleine plons, vervolgens lang niets.
Dan: toegenomen deining, een fonteinnevel vaagt de boot weg.
Achterwaarts, zwaar en sierlijk, rijst een witte walvis op.)

[Verbeke 2021: 276]
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