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Lof en lauwerkransen: metaforen in de kritiek

‘een scherfbom’ (De Standaard)

‘een boze opiumdroom’ (Utrechts Nieuwsblad)

‘een vlammend juweel’ (De Groene Amsterdammer)



De paradox: metaforen in het oeuvre

De fluwelen machine (1998)

Koudvuur (2005)

Schaduwvlammen (2007)

De zoetheid van geweld (2013)



Weerstand

‘Kennis vergaren zonder tegenwerking bestaat niet. 
Er is een weerstand nodig. De kunst van het leren 
kennen is daarom in feite de kunst om de juiste 
weerstand te ontdekken.’



Wat wil ik weten?

• Hoe engageert deze roman zijn lezers?

• Intenties van de auteur?

• Intenties van het werk?

• Intenties van de lezer?

• Effecten op de aangesproken lezer (p. 11)?

• Effecten op (groepen) lezers?

• Effecten op deze lezer?



Wat gaan we doen?

• De kringen naar binnen: compositie

• De kringen naar buiten: intertekstualiteit

• De tovercirkel: fascinatie en het sublieme 

• De medeplichtige lezer: het boek als brief



De kringen naar binnen: compositie

Omslagbeeld

Titel

Opdracht

Motto

Inhoud

Verantwoording

Stamboom







Nu geen paniek, bekijk alles gelaten,

probeer de zaak op zijn beloop te laten,

je bent toch anders ook de bangste niet.

’t Is gruwelijk wat je te zien zult krijgen,

men zal zich haasten om het dood te zwijgen,

noteer dus heel precies wat je hier ziet.





Lezer,

Ik wilde dit verhaal niet vertellen. Lang heb ik me vastgehouden aan het idee van 
mijn miraculeuze ontsnapping, mijn ‘quantum leap’, hopend kalm en met controle 
in een wereld van fictie te kunnen bestaan. Een van eigen hand, die ik vrij kan 
binnengaan en weer verlaten.
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Zo ver als mijn geheugen teruggaat hou ik al van het verhaal en heb ik gehunkerd 
naar de vertelling met een honger die het gewone, normale ver oversteeg, en met 
een speciaal oog, oor en neus voor de tragedie.



Lezer,

Ik wilde dit verhaal niet vertellen. Lang heb ik me vastgehouden aan het idee van 
mijn miraculeuze ontsnapping, mijn ‘quantum leap’, hopend kalm en met controle 
in een wereld van fictie te kunnen bestaan. Een van eigen hand, die ik vrij kan 
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Zo ver als mijn geheugen teruggaat hou ik al van het verhaal en heb ik gehunkerd 
naar de vertelling met een honger die het gewone, normale ver oversteeg, en met 
een speciaal oog, oor en neus voor de tragedie. Dan trappelde en snoof ik als een 
paard… nieuwsgierig, verheugd. Eindelijk gebeurde er iets, eindelijk werden de 
dingen duidelijk! Bijbelse verhalen, mythen, sagen, gruwelijke sprookjes. Ze porden 
mijn hart en prikkelden mijn zintuigen. Kijk daar, een hand met spijkers doorboord, 
een kind met een ijssplinter in het hart, een voor straf verwoeste stad. Wat 
vreselijk, ernstig, echt.



• Het verhaal als geheugenarbeid

Het geheugen gaat ver terug, maar wat het ons brengt komt eerder in uitbarstingen 
van geuren, kleuren en beelden dan in taal of een samenhangend verhaal (weet ik 
nu). [89]



De kringen naar buiten: intertekstualiteit

• Hoog verwijskarakter: al in eerste hoofdstuk

• Maatschappelijke werkelijkheid naar de achtergrond



De kringen naar buiten: intertekstualiteit



De kringen naar buiten: intertekstualiteit

T.S. Eliot, ‘Ulysses, Order and Myth’ (1923):

Mr Joyce’s parallel use of the Odyssey has a great 
importance. It has the importance of a scientific 
discovery. No one else has built a novel upon such a 
foundation before: it has never before been 
necessary.

It is simply a way of controlling, of ordering, of giving 
a shape and a significance to the immense panorama 
of futility and anarchy which is contemporary history. 
… Instead of narrative method, we may now use the 
mythical method.



De kringen naar buiten: intertekstualiteit

J.W. von Goethe, Faust (1808/1829)

- Met motto
- Het slothoofdstuk



Ovidius, Metamorfosen, boek 8



‘[…] En op de rand van die puinhoop
van rotsblokken lag languit de schande van Kreta,
verwekt in een namaakkoe. En
toen hij ons zag, beet hij zichzelf
als iemand die zich opvreet van woede.

Dante Alighieri, Mijn komedie: Hel. Vertaald, ingeleid en 
geannoteerd door Jacques Janssen. Nijmegen: SUN, 1999, 
p. 161-162.



Wat kan ik zeggen over het ontzag 
waarmee het leven daar gepaard 
ging, in die ruimte met het 
bewegende behang, waarbinnen 
het beefde van de zuchtjes, 
kreuntjes en pufjes? Afgrijzen en 
beklemming, totale verstilling, 
woldraadjes van het kleed op de 
lippen, terwijl men door de 
Minotaurus in miljarden zwarte 
rondjes werd geknipt, in elk 
confettistukje een seconde 
eeuwigheid waar men een ogenblik, 
beroofd van echte zintuigen, met 
een binnenblik naar keek: 
wonderbaar, wonderbaar… [98]



Vernederd, zeggen jullie? Stelletje idioten! Ik werd niet vernederd, ik werd tot 
vlamhete zonnekoningin gemaakt! Tegen iedereen die met minachting praat over 
de positie waartoe ik was uitverkoren roep ik: ‘Laster!’, en die bespuug ik: ‘Laster!’ 
Jullie kinderwereld was miserabel en armzalig, de mijne was grandioos! Ik slingerde 
de planeten met één arm uit hun baan en in mijn binnenbuik leegde een machtige 
God zich die me nederig diende. [100]



De tovercirkel: fascinatie en het sublieme

• Angst en verwondering: vallen en vliegen

• De disharmonische ervaring



‘In het sublieme is de mens aanvankelijk overweldigd door 
het machtige en grootse. De sublieme ervaring begint met 
desoriëntatie en de schrik voor het mensvijandige, maar 
door een bijzondere inspanning van de psyche groeit het 
vertrouwen dat het oppermachtige niet onoverwinnelijk 
zal blijven. Het angstaanjagende wordt gedomesticeerd 
doordat het een esthetische belevenis wordt.’



Zie je, ik ben een van de kinderen Holbein.

Dochter van Henri Elias Henrikus Holbein.

De briljante architect van onze angst en opwinding, en grootmeester en regisseur 
van onze momenten van extreme verrukking en vrees. [32]



Ja, soms dwaal ik door het donker, mijn handen vooruitgestoken, in een ellendige 
lust, een afgrijselijk verlangen, voelend dat ik al niet meer besta; dat ik gestorven 
ben, verloren, moleculen, verloren, daar is geen zwaartekracht. [102]



De paradox

• De essentiële meerduidigheid van de herinnering:

• Vallen is als vliegen (titel)

• Angst en opwinding (32)

• Extreme verrukking en vrees (32)

• Ellendige lust (102)

• Afgrijselijk verlangen (102)



De paradox

Paradoxen de-automatiseren de waarneming en 
openen daardoor een nieuw perspectief.

Paradoxen staan vaak in functie van een 
innerlijk conflict, van ‘a more complicated state 
of mind in the author’.

Een taal vinden waarmee onmededeelzame 
ervaringen kunnen worden verwoord.



Een ‘lichamelijk’ boek

• Een vrouwelijk perspectief (focalisatie) op de mannelijke blik

• Representaties van lichamelijkheid: masteronderzoek Maike van 
Eldert (RUG, Neerlandistiek)



Een ‘lichamelijk’ boek
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Masteronderzoek Maike van Eldert (RUG, Neerlandistiek)

De representaties van mannelijke en vrouwelijke lichamelijkheid in Vallen is als vliegen



De medeplichtige lezer: het boek als brief

• Brief:  monoloog van een adressaat aan een adressant

Hoe kan ik jullie toegang verschaffen tot dit labyrint, waar wij Holbein-meisjes in 
opeenvolging leefden, en mee naar binnen vragen als ik zelf zo lang heb geaarzeld 
en (in alle eerlijkheid) Hennes tuimelval nodig had? [96]

➢ De manipulatie van de lezer, die niet terug kan spreken



1864

De bekentenissen en filosofie van een kelderbewoner, een 
denker in paradoxen

Deze kelderbewoner spreekt zijn imaginaire publiek toe 
(‘heren’)

Tegen de gemeenplaatsen: het recht van ieder mens om 
tegen zijn eigen belang in te handelen

Afzondering als engagement?



‘laat ik nu vanuit mijn gezichtspunt deze ene nutteloze 
vraag stellen: wat is beter – goedkoop geluk of een 
verheven lijden? Zeg het maar, wat is beter?’



‘Dat er anderen zijn geweest, drankjes
geslikt, snoepjes gekauwd, kiekjes
gemaakt (van lulletjes en kutjes, van 
piggywinkle-biggetjes op een rij, neusjes
tegen kontje). En dat onder deze diffuse, 
angstaanjagende havikmensen (‘leg je bril
daar maar neer’) HEHH de best opgeleide, 
meest verfijnde Humbert Humbertiaanse
was.’ [133]



V. Nabokov, Lolita (1955)

Humbert Humbert:

Gentlewomen of the jury! Bear with me! 
Allow me to take just a tiny bit of your 
precious time. So this was le grand 
moment. I had left my Lolita still sitting on 
the edge of the abysmal bed, drowsily 
raising her foot, fumbling at the shoelaces 
and showing as she did so the nether side 
of her thigh up to the crotch of her panties 
she had always been singularly absent-
minded, or shameless, or both, in matters 
of legshow.



‘De zaken zijn gecompliceerder dan jij wel denkt’

Milan Kundera, De kunst van de roman (1986)



Het kind dat gelooft in mythen en magie hunkert naar de oude tweedeling. En 
herinnert zich tevens de vreugde, die vrij en echt beleefd werd, van het 
zielstransport en het kunnen toekennen van een geest aan de kleinste en 
onaanzienlijkste dingen. Je moet weten: ik hield van Henri Elias Henrikus Holbein, 
wij allemaal hebben onze god liefgehad. [110]



Vernederd, zeggen jullie? Stelletje idioten! Ik werd niet vernederd, ik werd tot 
vlamhete zonnekoningin gemaakt! Tegen iedereen die met minachting praat over 
de positie waartoe ik was uitverkoren roep ik: ‘Laster!’, en die bespuug ik: ‘Laster!’ 
Jullie kinderwereld was miserabel en armzalig, de mijne was grandioos! Ik slingerde 
de planeten met één arm uit hun baan en in mijn binnenbuik leegde een machtige 
God zich die me nederig diende. [100]



Wanneer weten we wie we zijn? En doet het ertoe? [50]



Volgende week: het gesprek

• Vragen voor de schrijver? m.p.j.sanders@rug.nl


