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Woord vooraf 

 
Deze eindverhandeling kwam tot stand in het kader van mijn studies Germaanse 

Talen aan de Universiteit Gent. Het is de bekroning van, voor mij, vijf jaar toewijding aan 

literatuur en talen. 

 

In mijn voorwoord zou ik alle mensen die mij bij het tot stand komen van deze 

scriptie hebben geholpen, willen bedanken. In de eerste plaats mijn promotor, prof. dr. Bart 

Keunen, maar daarnaast ook alle mensen die mijn zoektocht naar bronnen in de 

verschillende vakgroepbibliotheken gemakkelijker hebben gemaakt en iedereen die de 

verschillende versies keer op keer gelezen en verbeterd heeft. 

 

Ik heb gepoogd in deze scriptie een beeld te geven van een fenomeen dat er 

eigenlijk geen had mogen zijn. Zoals we maar al te vaak zien, is alles steeds onderhevig is 

aan de wetten van de relativiteit en subjectiviteit. 

 

Ik hoop dat mijn bescheiden bijdrage ook aan degene die na mij komen nog een 

dienst kan bewijzen. 

 

Maeike de Vos 

1 augustus 2007 
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Inleiding 

 
 Over The Da Vinci Code is reeds heel wat lectuur verschenen. Maar of het nu gaat 

om boeken of artikels of zelfs reisgidsen, het overgrote deel ervan spitst zich toe op de 

inhoud van het boek. Zijn de samenzweringstheorieën waar? Zit er waarheid in Browns 

suggesties? Het antwoord op deze vragen laat ik aan mij voorbijgaan. Deze scriptie is 

gericht op het vormelijke aspect dat bijzonder ondergerepresenteerd is in de overvloedige 

lectuur. Mijn keuze om naast The Da Vinci Code ook Angels and Demons te behandelen, 

ligt min of meer voor de hand. Zoals in de analyse duidelijk zal worden, gaat het om twee 

gelijkaardige boeken, zowel wat betreft inhoud, themas, personages, handelingsverloop en 

ruimtetekening. 

 Waarom nu een verhandeling wijden aan twee romans die niet bepaald literaire 

hoogstandjes zijn? De motivatie voor het schrijven komt voort uit mijn persoonlijke 

ervaringen met mensen die er van overtuigd zijn dat Brown een goed auteur is en hij met 

zowel The Da Vinci Code als Angels and Demons twee goede staaltjes literatuur afgeleverd 

heeft. De fascinatie die uit deze reacties ontstond, vooral omdat ikzelf na het lezen van de 

romans niet het gevoel had een meerwaarde meegekregen te hebben, leidde mij tot het 

overwegen om deze romans eens op een andere manier te bekijken. 

 

 Deze scriptie gaat terug naar het ‘oerverhaal’ waar Browns romans op gebaseerd 

zijn, namelijk de klassieke detectiveroman. In verschillende stappen ga ik op zoek naar de 

gelijkenissen en de verschillen tussen de oude variant en deze nieuwe. Het is de bedoeling 

te achterhalen wat Dan Brown precies betekent binnen het kader van de detective. Is hij wel 

vernieuwend? Op welke vlakken wijkt hij af van zijn voorgangers? En wat zijn nu de 

redenen voor de populariteit van zijn boeken? 

 

 De inleidende hoofdstukken bieden ten eerste een inzicht in het leven en het werk 

van de auteur zelf. Ten tweede volgt een overzicht van de evolutie van het detectiveverhaal, 

van Edgar Allan Poe tot in de 20e eeuw. Aangezien ik Brown zal vergelijken met deze 

klassieke werken, is het noodzakelijk de grootste auteurs en subgenres voor te stellen. Het 

laatste hoofdstuk voor de analyse zelf brengt meer duidelijkheid  over de gebruikte 
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terminologieën i.v.m. het onderscheid tussen genres en ‘formulas’, en meer specifiek tussen 

de detective en de thriller. Over het algemeen wordt de thriller als een subgenre van de 

detective beschouwd, wat maakt dat Brown zowel tot beide behoort en ik enkel op bepaalde 

punten zal opmerken wanneer de romans, als thrillers, afwijken van de norm die door de 

klassieke detective gesteld is. 

 

 Om op zoek te gaan naar de plaats van Browns twee romans in de geschiedenis van 

de detective is een literair kritische analyse, die verbanden legt met het klassieke verhaal 

ontworpen door Poe en zijn navolgers, essentieel. Deze analyse houdt een beschrijving in 

van de fictionele ruimte zowel in de klassieke detective als bij Brown. Vervolgens ga ik 

over tot de voorstelling van de belangrijkste personages, met opnieuw de vergelijking 

tussen beide varianten, aan de hand van het schema van A.J. Greimas. Het daaropvolgende 

deel bevat de analyse van de plotstructuur, dat zowel het handelingsverloop als de 

narratieve structuur inhoudt. Ook hier is het verband tussen de klassieke detective en 

Brown weergegeven indien er een onderscheid te maken is. Het voorlaatste punt van de 

analyse betreft het fictionele tijdsgebruik, waaronder een algemene bespreking van de 

chronologie en een meer specifiek deel m.b.t. bepaalde opmerkelijke voorvallen in de 

romans van Dan Brown. Tenslotte wordt een deel gewijd aan het gebruik van spanning en 

de verschillende spanningstechnieken die we vooral kunnen opmerken in de twee 

behandelde romans.  

 

 Het laatste hoofdstuk pakt het concept van populaire fictie aan in de hoedanigheid 

van genrefictie. Na een overzicht van de eigenschappen en het aantonen van de relatie, of 

beter de tegenstellingen, met de meer mimetische fictie, volgt een overzicht van de redenen 

die eventueel aan de basis zouden kunnen liggen van het succes van de romans van Dan 

Brown. Het gaat om de meer voor de hand liggende oorzaken zoals escapisme en het 

gebrek aan enige complexiteit tot meer specifieke redenen waaraan Brown zijn succes te 

danken heeft. 

 

 Aan het einde van de analyse zal reeds duidelijk geworden zijn hoe Dan Brown zich 

verhoudt in relatie tot het klassieke detectiveverhaal en of dit al dan niet als vernieuwend 

kan beschouwd worden. Ligt zijn afwijken of volgen van de voorgangers mede aan de 
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oorzaak van het succes en welke bijkomende oorzaken kunnen daartoe bijdragen indien we 

Brown bekijken als een product van populaire fictie? 
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Hoofdstuk 1: Biografie Dan Brown 
 

1.1. Leven en werk 

 

 Dan Brown werd geboren op 22 juni 1964 in Exeter, New Hampshire.1 Zijn moeder 

Constance was een professionele muziekcomponiste, zijn vader een wiskundeleraar die les 

gaf aan de Phillips Exeter Academy waar ook Dan opgroeide en school liep. De christelijke 

sfeer aan de Academy waar hij van kleinsaf mee geconfronteerd werd (hij zong namelijk in 

het kerkkoor en was een trouw lid van de vele kerkkampen), zou later zonder twijfel zijn 

werk beïnvloeden.  

Van 1982 tot 1986 studeerde Brown Engelse literatuur en kunstgeschiedenis aan het 

Amherst College in Massachusetts. Na het behalen van zijn diploma besloot hij, naar het 

voorbeeld van zijn vader, Engels te onderwijzen aan de Phillips Exeter Academy en Spaans 

aan de Lincoln Akerman School in Hampton Falls.  

Maar Dan was ambitieus en richtte zich niet alleen op de academische wereld. Zo 

experimenteerde hij met muziek en richtte hij ook een eigen platenmaatschappij op, wat 

resulteerde in een aantal CD’s die al bij al zo een paar honderd mensen konden bekoren. In 

1991 trok hij vervolgens naar Hollywood, waar hij een carrière als ‘singer-songwriter’ en 

pianist begon. Hij sloot zich aan bij de National Academy of Songwriters. Brown hield er 

geen expertise in songwriting aan over, maar zijn lidmaatschap bleek niet vruchteloos te 

zijn - hij leerde er namelijk Blythe Newlon kennen. Zij zorgde voor de promotie van zijn 

talrijke projecten en verhuisde uiteindelijk samen met hem terug naar New Hampshire. Ze 

trouwden in 1997 nabij North Conway. Newlon is zelf kunsthistorica en schilder van 

beroep en helpt bij het onderzoek van haar man naar de nodige informatie voor zijn romans. 

 

 Browns eerste poging tot het schrijven van een boek vinden we terug in 187 Men to 

Avoid: A Guide for the Romantically Frustrated Woman uit 1995. Veel succes leverde dit 

stukje satire niet op, maar Dan had wel de smaak te pakken. In 1998 kwam zijn 

debuutroman Digital Fortress uit. En zoals het een goede auteur van populaire fictie 

betaamt, bracht hij al vlug ook Angels and Demons (2000) en Deception Point (2001) uit. 

                                                 
1 X. (2006) ‘Dan Brown’ [WWW]. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Brown [02/11/06] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Brown
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Net zoals zijn vorige projecten, sloeg geen van deze drie romans echt aan. Bij de eerste 

druk werden er van elk nog geen 10.000 exemplaren verkocht. Het zou tot 2003 en de 

release van The Da Vinci Code duren vooraleer Brown door het grote publiek zou 

opgemerkt worden.  

 The Da Vinci Code lag grotendeels in dezelfde lijn van de drie voorgaande maar 

werd in tegenstelling meteen een groot succes. In nog geen week tijd stond het reeds te 

pronken aan de top van de New York Times Best Seller List. Volgens diezelfde New York 

Times hadden een slordige 60,5 miljoen mensen in mei 2006 het boek reeds gekocht.2 Tot 

op heden is het tevens in meer dan 40 talen verschenen. Logischerwijze breidde het succes 

van The Da Vinci Code zich ook uit naar de eerder verschenen boeken. Doorheen 2004 

stond ook Angels and Demons in het Best Seller lijstje van de Times.3  

 

 Zijn debuutroman Digital Fortress is wat we een ‘high tech thriller’ kunnen 

noemen. De NSA’s codebreker krijgt een code te pakken die ze niet kan breken. De man 

verantwoordelijk voor het schrijven van de code dreigt het paswoord publiek te maken 

zodat de hele wereld toegang krijgt tot de gehele database van de NSA. Susan Fletcher stelt 

als “cryptographer” alles in het werk om te achterhalen hoe de vork aan de steel zit. 

Ondertussen vliegt David Becker, Susans verloofde, naar Sevilla om het paswoord te 

bemachtigen. 

Angels and Demons kwam twee jaar later uit en betekent het eerste optreden van 

Robert Langdon, “symbologist” van beroep. De protagonist wordt gevraagd zijn expertise 

te verlenen wanneer Leonardo Vetra dood wordt aangetroffen met een Illuminati branding 

op de borst. Langdon wordt in zijn zoektocht naar de Illuminati geholpen door Vetra’s 

dochter Vittoria. Over heel Rome worden belangrijke kardinalen op strategische plaatsen 

vermoord. Het is de taak van de twee hoofdrolspelers de code van Galileo te ontcijferen en 

trachten uit te vinden wie er achter de moorden schuilgaat. De religieuze achtergrond van 

Brown laat zich hier voor het eerst gelden in één van zijn romans. De lezer komt op deze 

                                                 
2 Bosman, Julie (2006) ‘’Da Vinci’ as a Brand: From Soup to Nuts’ [WWW]. New York Times: 
http://www.nytimes.com/2006/05/20/business/media/20code.html?ex=1305777600&en=b2366065057bb0ee
&ei=5088&partner=rssnyt&emc=r [06/11/06] 
3 X. (2004) ‘Adult New York Times Best Seller Lists for 2004’ [WWW]. Hawes: 
http://www.hawes.com/2004/2004.htm [04/07/07] 

http://www.nytimes.com/2006/05/20/business/media/20code.html?ex=1305777600&en=b2366065057
http://www.hawes.com/2004/2004.htm
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manier in contact met geheime antikatholieke verenigingen, het Vaticaan, de verkiezing van 

een nieuwe paus enz. 

De opvolger Deception Point vertelt het verhaal van Rachel Sexton. Zij werkt als 

“gister” bij het National Reconnaissance Office (NRO) en wordt op missie gestuurd naar de 

Noordpool door niemand minder dan de president zelf. Er zou een meteoriet gevonden zijn 

die buitenaards leven bevat. Al vlug blijkt dat niets is wat het lijkt en Rachel, die bijgestaan 

wordt door wetenschapper Michael Tolland, waagt haar leven om de waarheid aan het licht 

te brengen. Naar goede gewoonte zijn de hoogste instanties, met name Nasa en het Witte 

Huis, betrokken. 

De bekendste ‘page turner’ is uiteraard The Da Vinci Code. Ook deze roman begint 

met een moord, namelijk die op Louvre curator Jacques Saunière. Hier is opnieuw Langdon 

de detective van dienst en fungeert de kleindochter van Saunière, Sophie, als sidekick. Het 

pad naar de verblijfplaats van de Graal ligt bezaaid met codes en mysteries die overwonnen 

moeten worden. Ook hier worden we als lezer geconfronteerd met “secret societies”, zoals 

de Priory of Sion, Opus Dei enz.  

  

In 2006 kwam dan de onvermijdelijke release van de filmversie van The Da Vinci 

Code. Het zou maar een klein onderdeel blijken te zijn van de ontelbare projecten die op 

poten werden gezet om het succes in de nasleep van het boek uit te melken. Oude rot in het 

vak Ron Howard stond in voor de regie en kreeg gerenommeerde acteurs als Tom Hanks en 

Ian McKellen met zich mee. Maar zoals wel meer het geval is met verfilmingen, sloeg deze 

versie van de Code niet in dezelfde mate aan. Dit neemt niet weg dat de film, ondanks de 

bedenkelijke kwaliteit ervan,  één van de populairste blockbusters van het jaar werd. Het 

blijft afwachten of Angels and Demons hetzelfde lot beschoren is. De verfilming van de 

tweede roman van Brown zou ook al op stapel zijn.  

De release van de film leek op het allerlaatste moment nog in gedrang te komen 

toen Brown beschuldigd werd de mosterd voor The Da Vinci Code ergens anders gehaald te 

hebben. Het boek is inderdaad gebaseerd op The Holy Blood and the Holy Grail (1982) van 

Michael Baigent en Richard Leigh. Brown doet geen enkele moeite dit te ontkennen en stak 

zelfs verwijzingen naar de twee auteurs in zijn boek. Zo is Leigh Teabing een anagram van 

de familienamen van Baigent en Leigh. Desalniettemin besloten ze een  rechtszaak aan te 

spannen tegen Brown voor plagiaat van hun ideeën. In april 2006 werden ze in het ongelijk 



 7

gesteld.4 The Holy Blood is ook niet het enige vaatje waaruit Brown getapt heeft voor het 

schrijven van The Da Vinci Code, veel elementen uit romans van Umberto Eco (The Name 

of the Rose en Foucault’s Pendulum) en Jorge Luis Borges (wiens plaats delicten zich in 

Death and the Compass in hetzelfde mooie vierkant bevinden als in Angels and Demons) 

vinden weerklank in het boek. 

 

Browns volgende roman, die wellicht The Solomon Key zal heten, wordt dit jaar nog 

in de rekken verwacht. Het mag alvast niet verrassen dat alweer een “secret society”, 

namelijk de Freemasons, als onderwerp dienst zal doen. 

 

 

1.2. Bibliografie 

 

 Romans: 

1998: Digital Fortress  

2000: Angels and Demons 

2001: Deception Point 

2003: The Da Vinci Code 

2007: The Solomon Key 

 

‘Humour writing’: 

1995: 187 Men to Avoid: A Survival Guide for the Romantically Frustrated Woman 

1998: The Bald Book  

                                                 
4 G.P.D. (2006) ‘De Da Vinci Code’ [WWW]. Gazet van Antwerpen: http://www.gva.be/dossiers/-
d/davincicode/2.asp [04/07/07] 

http://www.gva.be/dossiers/-d/davincicode/2.asp
http://www.gva.be/dossiers/-d/davincicode/2.asp
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Hoofdstuk 2: Historisch overzicht van het detectiveverhaal 
 

Het ontstaan van de misdaadroman hangt volgens Peter Nusser nauw samen met de 

ontwikkeling en consolidering van de burgerlijke rechtstaat.5 De 19e eeuw kende 

wezenlijke veranderingen in de vorm van het strafproces: folteringen werden afgeschaft en 

er werd meer gewicht gegeven aan bekentenissen en getuigenverklaringen. Er ontstonden 

zowel publieke als private detectivebureaus en een degelijk politieapparaat werd op poten 

gezet. In Engeland ontstond de Metropolitan Police en in de Verenigde Staten het Federal 

Bureau of Investigation. Het publieke respect dat detectives konden genieten in hun 

beginjaren zou bijdragen tot het succes van de misdaadroman. 

 

 De 19e eeuw stond tevens nog onder invloed van de Verlichting. Het rationalisme en 

positivisme die de vorige eeuw kenmerkten, zouden zonder twijfel weerspiegeld worden in 

de figuur van de detective die met logisch en bij momenten natuurwetenschappelijk 

denkwerk problemen trachtte op te lossen. Nusser gaat op dit punt in de clinch met Richard 

Alewyn die de detectiveroman eerder als “Kind der Romantik”6 aanziet. De lezer voelt zich 

volgens hem niet aangetrokken door de analytische denkopgaven, maar wel door het 

‘mystery’ element en het gevoel van angst en onzekerheid, een aantal motieven die we ook 

terugvinden in de ‘gothic novel’. Alewyns theorie mag dan wel voor een deel waarheid 

bevatten, Nusser besluit toch dat rationalisme en Romantiek elkaar aanvullen, in dezelfde 

mate als in een detectiveverhaal waarin analytische en mysterieuze elementen naast elkaar 

bestaan.  

 

 De media bleven ook niet bij de pakken zitten en konden makkelijk inspelen op de 

behoeftes van het publiek dat zowel naar misdaadverhalen als juridische- en 

politieberichten leek te verlangen. De opmars van tijdschriften, die vooral verhalen 

boordevol actie bevatten, was dan ook niet af te wenden. Op deze manier werden niet alleen 

avonturenverhalen zelf uiterst populair, maar ook de vorm waarin ze verschenen, namelijk 

de “Romanheftserie”7. Deze bevatten steeds korte maar wel volledige verhalen, zodat 

                                                 
5 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p. 75-77. 
6 Ibid: p.79. 
7 Ibid: p.83. 
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lezers niet te vrezen hadden een deel te zullen missen. De serie luidde het begin in van een 

nieuwe verhaalheld: de serieheld. Dit type held zou door de jaren heen, tot op vandaag, een 

zeer geliefde figuur blijven in de populaire fictie. Denken we maar aan Conan Doyle’s 

Sherlock Holmes of meer recentelijk James Bond en ook Superman. Aangezien de verkoop 

van de tijdschriften sterk bepaald werd door het actiegerichte handelingsverloop van het 

verhaal, kunnen we stellen dat de vorm van het avonturenverhaal/de thriller ontstaan is 

omwille van economische doeleinden.8

  

 

2.1. Edgar Allan Poe 

 

 Alhoewel we reeds in de 18e eeuw “true crime stories”9 vinden bij Daniel Defoe en 

later ook bij Balzac, Dickens en Dostojevski, wordt echter het eerste ware detectiveverhaal 

bij Edgar Allan Poe gesitueerd. Hij levert de blauwdruk voor het whodunit verhaal. In 1841 

schrijft hij The Murders in the Rue Morgue en tekent meteen het kader voor het eerste 

optreden van zijn detective Auguste Dupin. In de detectiveverhalen van Poe staat de 

analytische geest en de logische gedachte centraal. Ze worden dan ook vaak ‘tales of 

ratiocination’ genoemd. De handelingselementen worden tot een minimum beperkt terwijl 

de analyse op de voorgrond treedt. Dupin wordt ook wel eens een “armchair detective”10 

genoemd, aangezien hij elk probleem vanuit zijn zetel als het ware weet op te lossen. Hij is 

dan ook een voorbeeld van ‘the great detective’. Hij is eigenlijk een ‘Übermensch’, weet 

altijd het probleem op een rationele wijze op te lossen en weet de lezer ook te overtuigen 

van zijn kunde. Hij bezit een bepaald “acumen”, een gave die niet iedereen gegeven is en 

beleeft er plezier aan ze tentoon te spreiden. Dupin vindt dan ook meer genoegdoening in 

het timmeren aan de oplossing, dan in het oplossen van het probleem zelf.  Of om het met 

de woorden van Poe te zeggen:  

He derives pleasure from even the most trivial occupations bringing his talents into 
play. He is fond of enigmas, of conundrums, of hieroglyphics; exhibiting in his 
solutions of each a degree of acumen which appears to the ordinary apprehension 
preternatural. His results, brought about by the very soul and essence of method, 

                                                 
8 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.83. 
9 Hans Bertens/Theo D’haen: Contemporary American crime fiction, p.1. 
10 Paul G. Buchloh/Jens P. Becker: Der Detektivroman. Studien zur Geschichte und Form der englischen und 
amerikanischen Detektivliteratur, p.39. 
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have, in truth, the whole air of intuition. The faculty of re-solution is possibly much 
invigorated by mathematical study, and especially by […] analysis.11

 

De structuur van het detectiveverhaal bij Poe is vrij eenvoudig. Het bestaat uit: 1. 

een inleidend motto 2. de uitwerking van de stellingen 3. het bewijs, geleverd door de 

detective 4. de conclusie. In deze vorm komt het in grote mate overeen met het Griekse 

drama (expositie, crisis, peripetie, climax en catharsis).12

Ook Wilkie Collins wordt door velen aanzien als één van de grondleggers van het 

detectiveverhaal. De protégé van Charles Dickens schreef in 1886 The Moonstone, een 

misdaadverhaal dat reeds vele elementen bezat van het klassieke detectiveverhaal, 

waaronder de ‘least likely suspect’ en het ‘locked room’ gegeven.  

 

 

2.2. Arthur Conan Doyle 

 

Het voorbeeld van Poe zal enkele jaren later gevolgd en geperfectioneerd worden 

door Arthur Conan Doyle. Zijn verhalen worden aangenomen als “klassieke detective-

verhalen in hun meest pure vorm”13. Met Sherlock Holmes is meteen de eerste echte 

serieheld opgestaan (indien we Dupin buiten beschouwing laten die in maar drie verhalen 

de hoofdfiguur was) en Doyle had ook direct begrepen dat deze formule de juiste was om 

lezers naar zich, en het tijdschrift waarin hij publiceerde, toe te trekken: “It had struck me 

that a single character running through a series, if it only engaged the attention of the 

reader, would bind that reader to that particular magazine”14. Wat de serievorm zo 

aantrekkelijk maakt is enerzijds het unieke avontuur en anderzijds toch het wederkerende 

en het vertrouwde waar de lezer zich in herkent.15 Ook Holmes is een voorbeeld van ‘the 

great detective’. Halverwege het verhaal slaat hij iedereen, Watson incluis, met 

verstomming wanneer hij meedeelt hoe de zaak in elkaar zit en de dader aanduidt. Met 

dank aan Watson, bij wie de focalisatie ligt en die de nodige vragen stelt, komen we de 

                                                 
11 Edgar Allan Poe: The Murders in the Rue Morgue, p.3. 
12 Paul G. Buchloh/Jens P. Becker: Der Detektivroman. Studien zur Geschichte und Form der englischen und 
amerikanischen Detektivliteratur, p.37-38. 
13 Jack van der Weide: Detective en Anti-detective, p.15. 
14 Arthur Conan Doyle: Memories and Adventures. In: Chernaik: The Art of Detective Fiction, p.54. 
15 Martin Priestman: Sherlock’s Children: the Birth of the Series. In: Chernaik: The Art of Detective Fiction, 
p.57. 
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gedachtegang van Holmes stap voor stap te weten. In The Sign of Four wordt de lezer 

geconfronteerd met de mysterieuze moord op Mr. Sholto in een kamer die naar verluidt van 

binnenuit gesloten is. Watson slaagt er niet in de situatie op een juiste manier te lezen 

terwijl ze voor Holmes niet duidelijker zijn kan:  

‘In God’s name, what does it all mean?’ I asked. ‘It means murder,’ said he, 
stooping over the dead man. ‘Ah! I expected it. Look here!’ [...] ‘It looks like a 
thorn,’ said I. ‘It is a thorn. You may pick it out. But be careful, for it is poisoned.’ 
[…] ‘This is all an insoluble mystery to me,’ said I. ‘It grows darker instead of 
clearer.’ ‘On the contrary,’ he answered, ‘it clears every instant. […]’16

 
 Het Watson personage is belangrijk in het verhaal in de zin dat hij de mogelijkheid 

biedt aan Holmes om zijn expertise tentoon te spreiden en de lezer op de hoogte te brengen 

van zijn bevindingen. 

 De verhalen van Poe en Doyle worden wel eens “literature of the night”17 genoemd, 

mede doordat hun beide detectives zich vooral ’s nachts bewegen en zich voor de rest thuis 

opsluiten in hun kleine kamertje, lezend of pratend met hun helper.   

 

 

2.3. ‘The Golden Age of the Detective Novel’ 

 

De detectiveroman kent zijn hoogtepunt tussen 1914 en 1939. Een gering aantal 

literair geschoolde intellectuelen, allen afkomstig uit de middenklasse, besluit een nieuw 

soort detectiveverhaal, duidelijk door regels en conventies afgelijnd, in het leven te roepen: 

de orthodoxe detectiveroman of de eigenlijke Engelse detectiveroman.18 De belangrijkste 

schrijfster onder deze auteurs was ongetwijfeld Agatha Christie. 

Christie slaagt erin voor de eerste keer op alle mogelijke manieren spanning te 

creëren. Haar verhalen zijn dan ook ver verwijderd van de zuivere deductieverhalen van 

zowel Poe als Doyle. Haar detectives van dienst, Hercule Poirot en Miss Marple, zijn niet 

meer van hetzelfde kaliber als hun voorgangers. Ze zijn nog steeds iedereen een stap voor 

en steunen nog steeds op hun logische gedachtengang maar Christie stelt ze meer voor als 

                                                 
16 Arthur Conan Doyle: The Sign of Four, p.39-40. 
17 Ken Worpole: Reading by numbers. Contemporary publishing and popular fiction, p.45. 
18 Paul G. Buchloh/Jens P. Becker: Der Detektivroman. Studien zur Geschichte und Form der englischen und 
amerikanischen Detektivliteratur, 69. 
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doorsneemens (“a perfect intelligence within a multitude of flaws”19) en weet de afstand 

tussen detective en lezer te verkleinen. Het helper-personage dat een belangrijke rol speelde 

bij Poe en Doyle, verdwijnt dan ook bij Christie aangezien zijn belangrijkste taak, detective 

en lezer dichter bij elkaar brengen, overbodig geworden is. De detective baseert zich in dit 

geval vooral op zijn goed ontwikkelde en ook onontbeerlijke intuïtie, aangevuld met de 

nodige levenservaring.20  

 

Wat kenmerkend is bij Christie is de bijzonder vaste vorm waarin het verhaal zich 

afspeelt. De dode, de moordenaar en alle verdachten bevinden zich van bij het begin in een 

begrensde ruimte (een trein in Murder on the Orient Express of een afgesloten 

gemeenschap in Murder at the Vicarage), de detective gaat altijd op eenzelfde manier te 

werk bij het ondervragen van de verdachten, de moordenaar is meestal de ‘least likely 

suspect’ maar wel een bekende voor de betrokkenen, de meeste aandacht gaat naar de ‘red 

herring’ die op het einde onschuldig blijkt te zijn enz. Ook het handelingsverloop gebeurt 

volgens een vast schema21: een moord geschiedt en brengt chaos in de “heile Welt” en de 

detective begint zijn/haar onderzoek binnen de kleine kring verdachten, die allen een alibi 

hebben. Het is de taak van de detective gaten te ontdekken in het alibi van de moordenaar 

(waar hij/zij uiteraard keer op keer in slaagt) en aan het einde van het verhaal de orde te 

herstellen.  Deze romans van het ‘crossword puzzle type’ zijn eigenlijk een spel of duel van 

de intelligentie, tussen enerzijds detective en moordenaar en anderzijds auteur en lezer. 

Christie slaagt er op wonderlijke wijze in de combinatie van “detection and mystification”22 

geheel tot zijn recht te laten komen. 

 

Egloff23 beweert dat dit rigide schema aan de basis lag voor het succes van de 

verhalen na de Eerste Wereldoorlog. De Engelse middenklasse, waar ook Christie toe 

behoorde, was namelijk op zoek naar een constante maatschappijstructuur en vond die 

stabiliteit terug in haar boeken. Er werd zo hard vastgehouden aan de regels dat ze zelfs 

                                                 
19 David I. Grossvogel: Death Deferred: The Long Life, Splendid Afterlife and Mysterious Workings of 
Agatha Christie. In: Benstock: Essays on Detective Fiction, p.7. 
20 Paul G. Buchloh/Jens P. Becker: Der Detektivroman. Studien zur Geschichte und Form der englischen und 
amerikanischen Detektivliteratur, p.73. 
21 Ibid, p.70-71. 
22 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.113. 
23 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.106. 
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door een aantal schrijvers effectief opgetekend zijn. Zo schreef o.a. S.S. Van Dine de 

Twenty Rules for Writing Detective Fiction en werd er een Londense Detection Club 

opgericht, die als doel had het “perfekte Verbrechen literarisch möglich zu machen”24. De 

tien regels van de Detective Story Decalogue, neergeschreven door R.A. Knox, werden al 

vlug de basis van de eed die elk lid moest zweren, indien ze wilden toetreden tot de 

prestigieuze club. De belangrijkste principes van de Decalogue waren die van ‘fairness’, de 

auteur moest er namelijk voor zorgen dat er genoeg ‘clues’ aangereikt werden opdat de 

lezer kon concurreren met de detective bij het oplossen van het mysterie, en het tot het 

minimum beperken van beschrijvende passages, karaktertekening en stijl.25

 

Hoewel ook Dorothy Sayers tot de Golden Age alsook de Detection Club behoorde, 

zien we in haar detectives toch al een neiging naar een meer realistische stijl. De klemtoon 

ligt niet meer zozeer op het ontrafelen van de puzzel door de detective, maar op een grotere 

samenwerking tussen lezer en detective. Beide beleven op dezelfde manier de zoektocht 

naar de moordenaar. Als de lezer zich in het donker bevindt betreffende de moord, dan is 

Lord Peter Wimsey dat ook. Het menselijke karakter van deze laatste komt ook sterker aan 

bod, wat maakt dat de oorspronkelijke moord niet enkel als doel heeft het verhaal op gang 

te brengen, maar ook menselijke reacties bij detective en ook lezer uit te lokken. Deze 

verderschrijdende humanisering van de detective en drang naar realisme vinden we later bij 

George Simenon terug. De belevenissen van Maigret zijn op dat vlak een verzoening tussen 

avontuur en dagdagelijkse bekommernissen.26 Sayers gaat ook een kleine stap verder in het 

uitwerken van de personages. Waar bij Christie elk personage nog een bepaalde functie 

vervulde, bevinden zich in de verhalen van Sayers reeds personages die een belangrijke rol 

spelen doch geen verdachte zijn, iets wat bij Christie ondenkbaar was aangezien iedereen 

als verdachte aanzien werd.27 Voor Cawelti is Sayers’ The Nine Tailors dan ook een 

voorbeeld van een klassiek detectiveverhaal waarin ook aandacht besteed wordt aan andere 

narratieve elementen:  

                                                 
24 Paul G. Buchloh/Jens P. Becker: Der Detektivroman. Studien zur Geschichte und Form der englischen und 
amerikanischen Detektivliteratur, p.72. 
25 Ibid, p.87. 
26 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.110-111. 
27 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, 120. 
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Thus Nine Tailors is an example of a classical detective tale in which alternative 
narrative interests in character, social setting, and thematic significance have been 
interwoven into the structure of a mystery.28  
 
 

 
2.4. De ‘Hard Boiled School’ 

 

 In de jaren 1930 komt er uit de Verenigde Staten een nieuwe wind waaien. 

Raymond Chandler, Dashiel Hammett en Mickey Spillane zorgen met de ‘Hard Boiled 

detective school’ voor een volledige ommezwaai. De avonturen van Sam Spade (waaronder 

The Maltese Falcon) en Phillip Marlowe worden voor het eerst gepubliceerd in het 

magazine Black Mask dat bekend stond voor zijn misdaad en ‘mystery’ verhalen. De 

‘private eye’ detectives van Chandler en Hammett bewegen zich vanaf nu in een louter 

realistische omgeving, of met andere woorden: in de corrupte, verdorven, door misdaad 

doordrongen maatschappij waarin ook hun auteur leeft. Wellershoff beschrijft Chandlers 

realisme als “eine Entlarvung der Verdorbenheit und Bosheit, die die Welt behersschen.”29 

In The Simple Art of Murder geeft Chandler dan ook de klassieke detectiveverhalen een 

veeg uit de pan. De artificiële structuur van het klassieke detectiveverhaal laat geen plaats 

over voor enige vorm van realisme in personages, atmosfeer of omgeving. De moorden zijn 

op zo’n manier in scène gezet dat ze enkel als doel hebben het verhaal op gang te brengen 

maar verder geen vragen oproepen. Ook de superioriteit van ‘the great detective’ moet het 

ontgelden. In plaats daarvan komt een realistische ‘private eye’ wiens gedachtegang en 

handelingsproces neergeschreven wordt zoals hij het ook beleeft. Chandler prijst dan ook 

Dashiel Hammett voor het schrijven van realistische fictie en bekritiseert o.a. Poe’s 

Murders in the Rue Morgue waar de moordenaar uiteindelijk een orang-oetan blijkt te zijn:  

Hammett took murder out of the Venetian vase and dropped it into the alley [...] 
Hammett gave murder back to the kind of people that commit it for reasons, not just 
to provide a corpse; and with the means at hand, not with hand-wrought duelling 
pistols, curare, and tropical fish.30

 

 Chandler komt tot de conclusie dat “the classic detective story has learned nothing 

and forgotten nothing” en “they do not really come off intellectually as problems, and they 
                                                 
28 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.120. 
29 Dieter Wellershoff: Literatur und Lustprinzip, p.108. 
30 Raymond Chandler: The Simple Art of Murder. In: Chandler: Later Novels and Other Writings, p.988-989. 
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do not come off artistically as fiction. They are too contrived, and too little aware of what 

goes on in the world.”31 In The Simple Art of Murder klaagt hij niet alleen de 

ongeloofwaardigheid van de klassieke detectiveroman aan, maar ook zijn gebrek aan 

literaire capaciteiten: 

I suppose the principal dilemma of the traditional or classic or straight-deductive or 
logic – and – deduction novel of detection is that for any approach to perfection it 
demands a combination of qualities not found in the same mind.32

 
Chandler maakt er een zaak van de middelmatigheid te doorbreken en “to accept a 

mediocre form and make something like literature out of it”33. Hij slaagt erin om, gebruik 

makend van de spreektaal (‘the vernacular’), een grote beheersing van klank en ritme aan 

de dag te leggen. Ook Hammett bezit deze rijke verbale structuur en maakt van zijn 

detectiveromans zelfs echte “textes de plaisir”34. Door het creëren van deze nieuwe stijl, 

met meer directheid en vormen van populaire taal, toont hij dat het detectivegenre toch in 

staat is tot een zekere vorm van literatuur verheven te kunnen worden. Zijn stijl is niet de 

enige manier waarop Chandler de lezer dichter bij de tekst betrekt. ‘Private eye’ Phillip 

Marlowe is niet alleen focalisator maar ook verteller, de lezer beleeft ook alles zoals ook 

Marlowe het beleeft. 

 

De ‘hard boiled’ romans zijn ook de eerste detectives die enige vorm van sociale 

kritiek bevatten. In The Big Sleep beklaagt Chandler zich over de corruptie die woedt bij de 

politieagenten. Bij één van de navolgers van Chandler en Hammett, Sara Paretsky vinden 

we een feministisch standpunt terug, aangevuld met kritiek op de al te makkelijk 

aangenomen “cult of toughness and endurance” 35 van de ‘hard boiled school’. Walter 

Mosleys protagonist is dan weer een zwarte detective en zet zich via die weg af tegen de 

ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de maatschappij.  

 

 

                                                 
31 Raymond Chandler: The Simple Art of Murder. In: Chandler: Later Novels and Other Writings, p.985. 
32 Ibid, p.979-980. 
33 Paul G. Buchloh/Jens P. Becker: Der Detektivroman. Studien zur Geschichte und Form der englischen und 
amerikanischen Detektivliteratur, p.11. 
34 Dennis Porter: The Language of Detection. In: Bennett: Popular fiction: technology, ideology, production, 
reading, p.86-87. 
35 Warren Chernaik: Mean Streets and English Gardens. In: Chernaik: The Art of Detective Fiction, p.114-
116. 
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2.5. De detective in de jaren 1950 

 

De misdaadroman na de Tweede Wereldoorlog is volgens Buchloh “een levend 

anachronisme”36 en kan geen detectiveroman meer genoemd worden. Hoewel de meeste 

regels uit de ‘Golden Age’ nog steeds aangehangen worden, zijn de romans voor een deel 

door andere auteurs geschreven en blijken de succesformules van een tiental jaar geleden 

niet meer te werken. Ze schrijven als het ware detectives uit vervlogen tijden. Sayers stelt 

dan ook dat na de jaren ‘30 de formule uitgemolken was en er niets anders opzat dan naar 

de oude schema’s terug te grijpen en ze te variëren: “There certainly does seem the 

possibility that the detective-story will come to an end, simply because the public will have 

learnt all the tricks.”37 De enige vermeldenswaardige detective- en thrillerschrijvers uit 

deze periode zijn o.a. Michael Innes, Patricia Highsmith (bekend voor haar psychologische 

detectives, waaronder The Talented Mr. Ripley), Ian Fleming (die met James Bond de 

spionagethriller populair maakte), Alain Robbe-Grillet en Jorge Luis Borges (antidetective 

verhalen). 

                                                 
36 Paul G. Buchloh/Jens P. Becker: Der Detektivroman. Studien zur Geschichte und Form der englischen und 
amerikanischen Detektivliteratur, p.135. 
37 Dorothy Sayers: Great Short Stories of Detection, Mystery and Horror I. In: Buchloh: Der Detektivroman. 
Studien zur Geschichte und Form der englischen und amerikanischen Detektivliteratur, p.137. 
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Hoofdstuk 3: Het genre en de ‘formula’ van de detective fictie 
 

Populaire fictie spreidt zich uit over verschillende genres, waarvan detectives en 

thrillers een onderdeel zijn. Vooraleer dieper ingegaan wordt op deze specifieke populaire 

genres, is het belangrijk om eerst het principe ‘genre’ in het algemeen eens onder de loep te 

nemen en te kijken op welke manier het zich verhoudt ten opzichte van  ‘formulas’ zoals ze 

door Cawelti geformuleerd werden. Cawelti blijkt echter vrijwel de enige te zijn die een 

onderscheid maakt tussen genre als archetype en ‘formula’ als een opvatting van dat genre, 

terwijl de meeste literatuurwetenschappers enkel over genres of populaire genres spreken. 

 

 

3.1. Archetype-genre en’formula’-genre 

 

Zo spreekt Gelder in Popular Fiction - The logics and practises of a literary field 

van acht primaire genres van populaire fictie, namelijk romance, misdaadfictie, 

sciencefiction, fantasy, horror, western, de historische roman en de avonturenroman. Deze 

populaire genres, of ‘formulas’ zoals Cawelti ze zal noemen, bestaan niet op zichzelf, ze 

worden ten eerste bepaald tot wat ze zijn door hun relatie met andere ‘formulas’, ten tweede 

worden ze ook beïnvloed door universele archetypes. 

In Adventure, Mystery and Romance geeft John Cawelti een uiteenzetting over wat 

literaire formules zijn en welke eigenschappen ze bezitten. Hij omschrijft die ‘formula’ als 

“a combination or synthesis of a number of specific cultural conventions with a more 

universal story form or archetype”.38 Deze universele verhaalvorm of archetype wordt door 

Cawelti omschreven als een “archetype-genre”. In The Concept of Formula in the Study of 

Popular Literature gaat hij hier dieper op in en slaagt hij er in een onderscheid te maken 

tussen beide, gebaseerd op het genreprincipe zoals het geformuleerd werd door Northrop 

Frye.  

Frye ziet vijf verschillende soorten fictionele types, bepaald door de mate waarin de 

held zich als actieheld laat gelden in relatie tot andere personages en zijn omgeving. Deze 

                                                 
38 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.6. 
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vijf archetypische patronen komen overeen met vijf verschillende stadia in identificatie39: 

de mythische verhaalcultuur, de romance (of heroïsche verhaalcultuur), het hoog 

mimetische (of epische verhaalcultuur), het laag mimetische (of realistische verhaalcultuur) 

en tenslotte het aan alles ondergeschikte stadium, de ironische mode zoals Frye ze noemt. 

Deze indeling grijpt Cawelti dus aan om een onderscheid te maken tussen ‘formulas’ en 

genres en dit door ze te gaan vergelijken met de mythe. Op deze manier wordt een genre 

gedefinieerd als “a structural pattern which embodies a universal life pattern or myth in the 

materials of language”40. Een ‘formula’ heeft dan weer met een cultuuraspect te maken: “it 

represents the way in which a culture has embodied mythical archetypes and its own 

preoccupations in narrative form”41. Met andere woorden: een genre is universeel en 

beslaat overkoepelende archetypen (zoals bijvoorbeeld de heroïsche held die in 

verschillende vormen van populaire verhalen kan voorkomen, van detectives tot 

avonturenromans), een ‘formula’ is specifiek en heeft betrekking op verschillen in setting, 

personages en actiepatroon (de aspecten die een verhaal determineren als een bepaalde 

formule). Conclusie: elk genre of universeel archetype bepaalt met welke soort held we te 

maken hebben, een ‘formula’ op zijn beurt maakt zich deze archetypes eigen en 

incorporeert ze in de cultuur en tijdsgeest van die bepaalde formule.  

 

Wat betreft de eigenschappen van ‘formulas’ komen we onvermijdelijk terug bij 

Cawelti terecht en alhoewel ik in hoofdstuk 5 dieper op deze elementen zal ingaan, is een 

vermelding van de belangrijkste hier toch niet misplaatst. Eerst en vooral wordt ‘formula’ 

fictie gekenmerkt door een grote loyaliteit aan standaard conventies, wat we bijvoorbeeld 

duidelijk terugvinden in het klassieke detectiveverhaal, dat steeds volgens hetzelfde patroon 

opereert. Daar het lezerspubliek over het algemeen leest uit een behoefte aan escapisme en 

ontspanning, biedt het stereotiepe element een gevoel van welbehagen en veiligheid. 

Vervolgens is het dan aan de auteur om niet alleen deze stereotypen in het verhaal in te 

bedden, maar het ook te voorzien van unieke karakteristieken, in personages én setting, die 

het verhaal voor de lezer ook aantrekkelijk maken. De combinatie van standaardisatie en 

uniekheid wordt door de meeste literatuurwetenschappers aanzien als de vormelijke basis 

                                                 
39 Bart Keunen: Tijd voor een verhaal. Mens- en wereldbeelden in de (populaire) verhaalcultuur, p.14. 
40 John G. Cawelti: The Concept of Formula in the Study of Popular Literature. In: Ashley: The study of 
popular fiction. A Source Book, p.89. 
41 Ibid, p.89. 
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van populaire fictie. Jonathan Brown stelt dat deze algemeen aangenomen plotstructuren 

zelfs aanleiding kunnen geven tot meer geëxperimenteer:  

The conscious use of generic plot structures paradoxically increases the possibilities 
for experimentation, reflected in the very diverse subjects chosen as settings for 
contemporary mysteries [...]42

 
Of zoals Chandler en MacDonald de beperkingen van het detectivegenre als een 

mogelijkheid zien om telkens weer iets unieks toe te voegen, tot het genre als het ware 

volledig uitgemolken was: “to squeeze the last drop out of the medium you have learned to 

use”43 Het steeds terugkeren van hetzelfde plotschema kan volgens Eco dan weer verklaard 

worden als een honger naar in se overbodige structuren:  

The taste for the iterative scheme is presented then as a taste for redundance. The 
hunger for entertaining narrative based on these mechanics is a hunger for 
redundance. […] the greater part of popular narrative is a narrative of redundance.44

 

Een lezer van populaire verhalen haalt genoegdoening uit de “non story”, uit het 

lezen en telkens opnieuw ontdekken wat hij al lang weet. Het verhaal onttrekt zich aan de 

spanning die ontstaat tussen verleden-heden-toekomst en concentreert zich op het heden dat 

constant terugkeert en om die reden ook geliefd wordt.45

 

 

3.2. De populaire genres van de detectiveroman en de thriller 

 

Wanneer we ons nu concentreren op de genres van de detective en de thriller, die 

het subject zijn van deze scriptie, is het opmerkelijk dat de meeste literatuurwetenschappers 

zich niet wagen aan een definitie van het detectivegenre. Buchloh stelt zelfs expliciet dat 

zo’n definitie überhaupt niet bestaat en die er ook in de toekomst niet zal komen:  

Eine stringente Definition der Detektiverzählung ist trotz vieler Versuche nach 
inhaltlichen oder formalen Kriterien bis heute nicht gelungen und wird auch bei der 
Vielschichtigkeit des Genres kaum gelingen können.46

 
                                                 
42 Jonathan C. Brown: Bleeding the Thriller: Alain Robbe-Grillet’s Intertextual Crimes. In: Chernaik: The Art 
of Detective Fiction, p.190. 
43 Warren Chernaik: Mean Streets and English Gardens. In: Chernaik: The Art of Detective Fiction, p.113. 
44 Umberto Eco: The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts, p.120. 
45 Ibid, p.120. 
46 Paul G. Buchloh/Jens P. Becker: Der Detektivroman. Studien zur Geschichte und Form der englischen und 
amerikanischen Detektivliteratur, p.3. 
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Ook Richard Alewyn slaagt er niet in een toereikende definitie van de misdaad- en 

detectiveroman te geven.47 Het grootste probleem bij het opstellen van zo’n definitie is dat 

de grenzen van het detectivegenre, van elk genre uiteindelijk, zeer wazig zijn. Er bestaat 

geen lijstje aan voorwaarden waar een verhaal moet aan voldoen opdat het een 

detectiveverhaal zou zijn. Men kan wel een reeks elementen opstellen die in de meeste 

detectives voorkomen maar bij elke nieuwe misdaadroman die wordt geschreven, worden 

de grenzen in wezen aangepast. Zo kan men ook in vraag stellen of de romans van Dan 

Brown wel tot het genre van de detective behoren. Enerzijds wel, aangezien het mysterie 

van het verhaal steeds rond een moord draait en die volgens een zoektocht naar de waarheid 

opgelost moet worden. Anderzijds misschien ook niet, in de mate dat het hier meer om 

thrillers gaat en niet zo zeer om detectives. Thrillers mogen dan nog door de meeste 

literatuurcritici als een onderdeel van detectives beschouwd worden, de onderverdeling 

blijft uiterst subjectief en voor interpretatie vatbaar. De punten waarop Browns romans tot 

het ene of het andere genre behoren worden duidelijk in de analyse. 

 

 Bij het zoeken naar de juiste terminologie maakt Peter Nusser48 vooreerst een 

onderscheid tussen “Verbrechensliteratur” en “Kriminalliteratur”. Het eerste zou literatuur 

zijn dat zich inlaat met o.a. de motivatie van de dader, interne en externe conflicten en het 

verklaren van de strafmaat. Als voorbeeld worden hier Oedipus en Dostojevski’s Schuld en 

Boete aangehaald. “Kriminalliteratur” houdt zich bezig met de zoektocht naar de dader, de 

uitlevering en bestraffing ervan. Voorbeelden hiervan zijn legio: de detectives van Christie 

en Doyle maar ook allerhande thrillers van vroeger en nu. Waar bij de 

“Verbrechensliteratur” de misdaad centraal staat, is ze in de “Kriminalliteratur” enkel de 

aanzet voor het verhaal. Afgaande op deze definities voor beide vormen van 

misdaadliteratuur, kunnen we aannemen dat het eerste zich meer leent voor literaire 

werken, terwijl het tweede vooral te maken heeft met populaire literatuur. 

 

 De “Kriminalliteratur” wordt algemeen aangenomen opgesplitst in twee strengen, 

volgens Gerber49 de twee polen van eenzelfde spectrum, namelijk detectiveroman en 

                                                 
47 Jochen Vogt: Der Kriminalroman: Zur Theorie und Geschichte einer Gattung, p.187. 
48 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.2-5. 
49 Jochen Vogt: Der Kriminalroman: Zur Theorie und Geschichte einer Gattung, p.413. 
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thriller of avonturenroman. Nusser levert een uitgebreide analyse van beide typen en 

bespreekt de verschillen die zich zowel op inhoudelijk als vormelijk vlak situeren. De 

detectiveroman is zowel qua inhoud als qua vorm zowel analytisch and chronologisch. Het 

verhaal begint bij de moord en gaandeweg komt de lezer te weten wat er aan voorafging 

dankzij de reconstructie van de gebeurtenissen door de detective. Men kijkt als het ware 

terug om het verhaal vooruit te laten gaan. Bij de thriller is de misdadiger van bij het begin 

reeds bekend en moet men hem alleen nog te pakken zien te krijgen. Het handelingsverloop 

richt zich dus niet naar het verleden maar concentreert zich op het heden en loopt dus 

chronologisch. Ook vormelijk is de thriller vrijwel constant chronologisch, op 

uitgezondering van occasionele flashbacks. 

 

 Thriller en detectiveroman verschillen nog op een bijkomend punt. Waar de thriller 

eerder neigt naar de langere vorm -  de roman - heeft de detective de traditie te verschijnen 

in kortverhalen. Het detectiveverhaal draait rond de begrippen “ratiocination and 

mystification” en om deze in balans te kunnen houden, is dit genre meer aangewezen op het 

kortverhaal. Een langere vorm zou het evenwicht kunnen verstoren en afbreuk doen aan het 

centrale detectie-element. Zo had zelfs Conan Doyle moeite met de langere vorm. 

Geleidelijk aan kwam er meer interesse in het invullen van de kortverhalen met meer 

uitgebreide psychologische kanttekeningen, meer complexiteit of zoals het bij Nusser50 

heet: meer realiteit. Op deze manier tenderen deze uitgesponnen detectiveverhalen meer 

naar thrillers en nemen ze ook het structuurmodel van de thriller over. Waar bij het 

klassieke detectiveverhaal de spanningsopbouw in een opwaartse beweging gaat met de 

ontrafeling van het mysterie als ultieme climax, loopt ze bij de thriller op en af en krijgen 

we een ellenlange opeenstapeling van climax en anticlimax. Hoe meer het verhaal neigt 

naar de psychologische uitvoering van de personages of andere narratieve interesses, hoe 

minder we te maken hebben met een detectiveverhaal.  

                                                 
50 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.6. 
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Hoofdstuk 4: Literair kritische analyse van The Da Vinci Code 

en Angels and Demons 
 

 In de analyse van de ruimte, de personages, de plotstructuur, het tijdsgebruik en de 

spanningstechnieken worden de overeenkomsten en verschillen tussen de klassieke 

detective en Browns romans besproken. Indien het eerder om aspecten uit het thrillergenre 

gaat, dan zal dat ook gemeld worden. Aan het einde van dit hoofdstuk zal reeds duidelijk 

geworden zijn welke plaats Brown in de traditie van de detectiveroman inneemt.  

 

 

4.1. De voorstelling van de fictionele ruimte 

 

4.1.1. In het klassieke detectiveverhaal 

 

 Zoals eerder reeds werd gezegd, werd het klassieke detectiveverhaal sterk 

gedetermineerd door de opgelegde conventies, zowel formeel (de Detection Club) als 

informeel (het volgen van ongeschreven wetten). Uiteraard behoort de beschrijving van de 

ruimte ook tot één van deze regels die doorheen de klassieke jaren door de meeste 

detectiveauteurs aangehangen werden. De ruimte in de klassieke detective beperkte zich tot 

hoogstens een paar verschillende topografieën en in een goed aantal gevallen slechts tot één 

enkele. Dit laatste werd het principe van de ‘locked room’ genoemd. Het betrof een ruimte 

die, ondanks het feit dat ze van binnenuit afgesloten was, toch een lijk bevatte en waarin 

vanzelfsprekend dan ook de moordenaar moet aanwezig zijn geweest. De afgesloten ruimte 

werd veelvuldig gebruikt door de grootsten der detectiveschrijvers Arthur Conan Doyle 

(o.a. in The Sign of Four) en Agatha Christie (o.a. Murder on the Orient Express). In 

Murder on the Orient Express wordt de lezer niet alleen geconfronteerd met een afgesloten 

ruimte maar met een in het algemeen zeer beperkte fictionele ruimte, aangezien het 

volledige moordverhaal zich in één enkele treinwagon afspeelt. Dit principe was heel 

geliefd omdat hierdoor een kader getekend werd waarin alle vooronderstellingen constant 

bleven, wat maakte dat alle deducties van de detective dwingend waren.51  

                                                 
51 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.50. 
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4.1.2. In Dan Browns The Da Vinci Code en Angels and Demons 

 

 Geleidelijk aan, met de opkomst van de ‘Hard Boiled Detective’ en de thriller in het 

algemeen, werden de conventies i.v.m. de ruimte uit de klassieke tijden opgegeven en kreeg 

de detectiveroman een meer open vorm.52 Aangezien de thriller de klemtoon verlegt van 

detectie naar actie (met ontsnappingen en achtervolgingen), breidt de fictionele ruimte zich 

logischerwijze uit. In The Da Vinci Code vinden we een viertal overkoepelende locaties, 

namelijk Parijs, Rome, Londen en Schotland die op hun beurt een vrij groot aantal 

specifieke locaties bevatten waar de acties zich daadwerkelijk afspelen. Zo situeert het 

handelingsverloop in Parijs zich in grote mate in het Louvre, in de Bank van Zürich en in 

Château Villette, terwijl Londen op haar beurt opgedeeld kan worden in o.a. Temple 

Church, King’s College, St. James’ Park, Westminster Abbey en Kensington Gardens. In 

tegenstelling tot het klassieke detectiveverhaal, waar alle ‘clues’ zich vrijwel op één enkele 

plaats bevinden, krijgen we in een thriller als The Da Vinci Code een actiepatroon dat zich 

van ruimte tot ruimte verplaatst naargelang de fase waarin de queeste van de detective zich 

bevindt. Dat de held van het verhaal constant in beweging is, wordt ook gereflecteerd in het 

feit dat een vrijwel specifieke locatie, zoals bijvoorbeeld het Louvre, ook opgedeeld wordt 

in nog kleinere ruimtes waartussen de protagonist zich voortdurend verplaatst. Op deze 

manier biedt de Louvrelocatie niet alleen de plaats van de moord, de Grand Gallery, maar 

ook de Salle des Etats en het herentoilet.  

 

 In Angels and Demons krijgen we iets min of meer gelijkaardigs. Bij de aanvang 

van het boek situeert het verhaal zich overwegend in Genève, maar ook in Massachusetts 

(waar de protagonist zich aanvankelijk bevindt) en in Rome. Op het moment dat het 

probleem zich duidelijk stelt en Langdon de opdracht aanvaardt, verschuift de focus 

volledig naar Rome, waar het overgrote deel van de actie zich zal afspelen. De actie in 

Rome wordt net zoals in The Da Vinci Code verspreid over een aantal locaties zoals het 

Vaticaan, het St. Pietersplein, Santa Maria del Popolo, het Pantheon, de Illuminati 

schuilplaats enz., waarbij ook de plaats van de centrale actie, het Vaticaan in dit geval, 

                                                 
52 Paul G. Buchloh/Jens P. Becker: Der Detektivroman. Studien zur Geschichte und Form der englischen und 
amerikanischen Detektivliteratur, p.16. 
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onderverdeeld kan worden in kleinere ruimtes: de Sixtijnse kapel, het bureau van de 

Zwitserse wacht, de archieven, de catacomben, het bureau van de Paus enz. 

 

 De setting biedt het kader waarin de held en zijn zoektocht geconcretiseerd worden. 

De keuze van Brown voor één van de Europese hoofdsteden als decor voor zijn verhalen 

ligt dan ook voor de hand. Ten eerste omdat Parijs en Rome twee van de belangrijkste 

metropolen zijn wat de renaissance en barokke kunst betreft. Verder wordt een roman als 

The Da Vinci Code grotendeels gedetermineerd door de boeken waarop het gebaseerd is, 

namelijk Holy Blood Holy Grail (1982) en The Templar Revelation (1997), die de thema’s 

van de Priory of Sion, de genealogie van Maria Magdalena en de link met de kunstwerken 

van Da Vinci reeds maakten. Op deze manier wordt het ruimtelijk kader ingevuld door 

allerhande locaties, afkomstig uit de bronnen, die in de roman noodzakelijk zijn om de 

theorie te doen kloppen. Waar in het doorsnee detectiveverhaal de fictionele ruimte 

aangepast wordt aan de moord, de ‘clues’, de personages, wordt bij Brown vertrokken van 

een aangegeven ruimte en worden daar rond het verhaal en de personages gesponnen. 

 Ten tweede creëren hoofdsteden, of grootsteden in het algemeen, het gepaste kader 

voor de doorsnee thriller.53 De specifieke atmosfeer van de grootstad wordt gekenmerkt 

door een wirwar aan straten, kleine steegjes, gebouwen, wolkenkrabbers, drukte van 

mensen, auto’s en ander vervoer en is vervolgens uiterst functioneel wanneer het aankomt 

op misdaad en achtervolgingen, maar ook bij het verwerven van informatie door de 

hoofdpersonages in hun zoektocht naar de oplossing van het mysterie. Alleen een stad biedt 

de mogelijkheid binnen de vijf minuten in een taxi of op een trein te springen en een 

universiteitsbibliotheek binnen te stappen.  

  

  

 4.1.2.1. Op zoek naar functionaliteit in de overvloed aan informatie 

 

 Dan Brown is meester in het beschrijven van details en het aanreiken van nutteloze 

informatie. Dit komt ook ten dele tot uiting in de topografische beschrijvingen in The Da 

Vinci Code en Angels and Demons. Men kan zijn ruimtebeschrijvingen indelen in drie 

groepen naargelang de hoeveelheid aan details die worden aangereikt en de functionaliteit 
                                                 
53 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.71-72. 
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i.v.m. het handelingsverloop: een eerste groep, die tevens het meeste voorkomt, betreft 

ruimtelijke beschrijvingen die totaal onfunctioneel zijn in het verloop van het verhaal. De 

tweede soort is de tegenhanger en biedt, mijns inziens, te weinig informatie opdat de lezer 

zich een passend beeld zou kunnen voorstellen. De derde groep situeert zich tussen de twee 

eerste en levert louter functionele informatie die het actieverloop ten goede komt.  

 Een voorbeeld van de eerste groep vinden we o.a. in de beschrijving van het Bois de 

Boulogne in The Da Vinci Code. Twee derde van de bladzijde beschrijft het bos waar 

Langdon en Sophie doorrijden maar levert voor de verhaalplot geen enkele bijdrage: 

The heavily forested park known as the Bois de Boulogne was called many things, 
but the Parisian cognoscenti knew it as ‘the Garden of Earthly Delights’. The 
epithet, despite sounding flattering, was quite to the contrary. Anyone who had seen 
the lurid Bosch painting of the same name understood the jab; the painting, like the 
forest, was dark and twisted, a purgatory for freaks and fetishists. At night, the 
forest’s winding lanes were lined with hundreds of glistening bodies for hire, earthly 
delights to satisfy one’s deepest unspoken desires – male, female, and everything in 
between. […]54

 

Een variant op deze wijze van plaatsbeschrijvingen vinden we doorlopend in alle 

romans van Brown terug. Een initiële ruimtevoorstelling wordt vervolgens verklaard door 

bijkomende informatie. Dikwijls betreft het de persoonlijke ervaringen van het personage 

waarop op dat moment gefocust wordt. Wanneer Langdon het Louvre voor de eerste maal 

na lange tijd opnieuw beschouwt, geeft het beeld van het museum aanleiding tot het 

oproepen van herinneringen, die ook in dit geval noch wezenlijk bijdragen tot de plot, noch 

het handelingsverloop vooruit helpen: 

Langdon felt a familiar tinge of wonder as his eyes made a futile attempt to absorb 
the entire mass of the edifice. Across a staggeringly expansive plaza, the imposing 
façade of the Louvre rose like a citadel against the Paris sky. Shaped like an 
enormous horseshoe, the Louvre was the longest building in Europe, stretching 
farther than three Eiffel Towers laid end to end. […] Langdon had once walked the 
Louvre’s entire perimeter, an astonishing three-mile journey.55

 
 Langdon gaat dan verder met het verklaren van de “Louvre Lite” tour vooraleer hij 

effectief aankomt bij het Louvre en de actie terug op gang komt. 

 

                                                 
54 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.216. 
55 Ibid, p.34-35. 
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 Over het algemeen vinden we dus ruimtebeschrijvingen terug die overgoten zijn met 

een sausje overbodige informatie. Dit geldt ten dele ook voor de tweede soort topografische 

voorstellingen, aangezien de lezer met de schare informatie die hij/zij wordt aangeboden 

weinig of niets kan aanvangen. Het interieur van de Santa Maria del Popolo kathedraal 

gelijkt op een half afgewerkt metrostation met een hindernissenparcours in het midden 

ervan. We krijgen allerhande info betreffende de aard van de obstakels, maar over de 

binnenkant zelf van de kerk (uitgezonderd de typische elementen die we in elke kerk 

terugvinden) wordt nauwelijks gesproken: 

The interior of Santa Maria del Popolo was a murky cave in the dimming light. It 
looked more like a half-finished subway station than a cathedral. The main 
sanctuary was an obstacle course of torn-up flooring, brick pallets, mounds of dirt, 
wheelbarrows, and even a rusty backhoe. Mammoth columns rose through the floor, 
supporting a vaulted roof. In the air, silt drifted lazily in the muted glow of the 
stained glass. Langdon stood with Vittoria beneath a sprawling Pinturicchio fresco 
and scanned the gutted shrine.56

  

 Het kan natuurlijk ook anders. Sommige beschrijvingen in het boek zijn wél 

functioneel met betrekking tot het vervolg van het verhaal. Zo zal de beschrijving van de 

“Fountain of the Four Rivers” pas later echt van betekenis worden: 

The fountain’s most arresting quality was its height. […] The entire mound was 
draped with pagan figures. Atop this stood an obelisk that climbed another forty 
feet. Langdon let his eyes climb. On the obelisk’s tip, a faint shadow blotted the sky, 
a lone pigeon perched silently.57

 
 Langdon gaat na de confrontatie met de Hassassin op zoek naar engelen in of rond 

de fontein, wanneer hij plotseling beseft dat de duif bovenop de obelisk geen echte maar 

een bronzen is en het niet gaat om een gewone duif maar om een vredesduif “the lone dove 

is the pagan symbol for the Angel of Peace”.58  

 

 

 

 

 

                                                 
56 Dan Brown: Angels and Demons, p.296. 
57 Ibid, p.451. 
58 Ibid, p.467. 
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 4.1.2.2. Functionaliteit in het realisme van de ruimtetekening 

 

 De overvloed aan informatie en details waar de lezer haast in verdrinkt heeft langs 

de ene kant, in de grote meerderheid van de gevallen, geen invloed op het actieverloop, 

maar is langs de andere kant niet geheel onfunctioneel. Browns beschrijving van details, 

vooral wat stratenplannen betreft, grenst als het ware aan naturalisme. Hij beschrijft de 

tocht van Langdon doorheen Londen, Parijs en Rome aan de hand van echte straatnamen, 

gebouwen, parken enz. en biedt de lezer op deze manier de mogelijkheid de acties van de 

held van dichtbij te volgen en links te leggen naar de eigen ervaring, wat de inleving van de 

lezer in het verhaal ten goede komt. In het herentoilet van het Louvre, staart Sophie uit het 

raam en schouwt alle bekende gebouwen in Parijs aan: 

Sighing, she raised her eyes and gazed out at Paris’s dazzling landscape. On her left, 
across the Seine, the illuminated Eiffel Tower. Straight ahead, the Arc de Triomphe. 
And to the right, high atop the sloping rise of Montmartre, the graceful arabesque 
dome of Sacré-Coeur, its polished stone glowing white like a resplendent 
sanctuary.59

  

Iedereen die enigszins vertrouwd is met de stad Parijs, kent deze gebouwen ook al 

ben je nog niet daadwerkelijk in de stad geweest. Hetzelfde kan gezegd worden van de weg 

die Langdon aan het eind van The Da Vinci Code volgt. : 

He stepped out of the Hotel Ritz into Place Vendôme. […] Walking east on Rue des 
Petits Champs, Langdon felt a growing excitement. He turned south onto Rue 
Richelieu where the air grew sweet with the scent of blossoming jasmine from the 
stately gardens of the Palais Royal. […] He turned due south, letting his eye trace 
the extended line formed by the medallions. […] As he cut across the corner of the 
Comédie-Française, […] Now, as Langdon hurried across Rue de Rivoli, he could 
feel his destination within reach. […] As he entered the long tunnel of Passage 
Richelieu […]60

 

 Volgens Nusser wordt door het beschrijven van zaken op realistische wijze een 

gevoel van zekerheid en welbehagen gecreëerd waardoor de lezer ze dus in verband kan 

brengen met ervaringen uit het eigen leven.61 Dit gebeurt onder andere door het reeds 

vermeldde informerende karakter bij de voorstelling van bepaalde plaatsen. Ook Helmut 

Heiβenbüttel veronderstelt dat de misdaadroman zijn inhoudelijke verhaal moet aanpassen 
                                                 
59 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.114. 
60 Ibid, p.588-590. 
61 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.51-53. 
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aan reële milieus.62 Brown legt dikwijls verbanden met elementen die voor de lezer bekend 

voorkomen. Het pad dat toeristen volgen in de Rosslyn Chapel vormt een davidster, 

Château Villette wordt la Petite Versailles genoemd enz. Dit zekerheidsgevoel bewerkt op 

zijn beurt een zekere vorm van spanning omdat in het bekende, het vertrouwde uiteindelijk 

wel een misdaad gebeurt. In The Da Vinci Code vindt de moord plaats in het Louvre. Op 

zich is dit een locatie die voor veel lezers niet direct verzoend kan worden met een 

gruwelijke moord. Ook het plaats delict in Angels and Demons, Vetra’s laboratorium, is 

zo’n op het eerste zicht vrij secure plaats. De spanning wordt dan ook opgewekt door de 

chaos en vervreemding die ontstaat wanneer in zo’n ruimte een misdaad plaatsvindt.  

 

 

4.1.3. Besluit 

  

 De voorstelling van de fictionele ruimte in de romans van Dan Brown is zoals in de 

thriller in het algemeen volledig tegengesteld aan dat van de oorspronkelijke 

detectiveroman. In The Da Vinci Code en Angels and Demons is de ruimte voor het 

merendeel gedetermineerd door de kunstigheid van het subject en verspreidt zich over een 

vrij groot aantal verschillende plaatsen. De locaties in Parijs, Londen en Rome worden 

gebruikt als basis waarop het actieveld geprojecteerd wordt en waarin het verhaal 

vervolgens tot leven komt. Ze zijn dus essentieel voor het handelingsverloop, meer nog dan 

de personages (die in het volgende onderdeel behandeld worden) en de plotstructuur, daar 

ze de sporen bevatten die de queeste vooruithelpt: “die Rekonstruktion der Spur des 

Unerzählten geschieht mit Hilfe der topographischen Durchdringung”63. Het ruimtelijk 

kader mag dan wel de sporen tot de oplossing van het mysterie bevatten, de beschrijving 

ervan komt niet altijd het handelingsverloop ten goede. In tegendeel, de overvloed aan 

informatie waarmee de lezer overstelpt wordt, leidt de aandacht af van de centrale 

verhaallijn (en ook van de minder geloofwaardige elementen in het boek) en dient enkel tot 

bevordering van de inleving van de lezer met de tekst door bekende herkenningspunten. 

                                                 
62 Helmut Heiβenbüttel: Spielregeln des Kriminalromans. In: Vogt: Der Kriminalroman: Poetik, Theorie, 
Geschichte, p.115. 
63  Helmut Heiβenbüttel: Spielregeln des Kriminalromans. In: Vogt: Der Kriminalroman: Poetik, Theorie, 
Geschichte, p.116. 
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4.2. De voorstelling van de personages in relatie tot hun klassieke voorgangers 

 

 Tegen de ruimtelijke achtergrond wordt het handelingspatroon door de personages 

geconcretiseerd en krijgen we vooruitgang in het verhaal. Die personages kunnen karakters 

zijn van allerlei aard, sommige al belangrijker dan andere, sommige zijn goed, andere 

slecht enz. In het algemeen kunnen we in de populaire verhaalcultuur een zestal 

handelingsrollen onderscheiden naar het schema van A.J. Greimas. Zo komen ze per twee 

tegenover elkaar te staan: opdrachtgever en ontvanger, helpers en tegenstrevers, subject en 

object.64 Door deze rollen wordt de plotstructuur uitgewerkt. Ik zal dan ook op het schema 

terugkomen bij de bespreking van de narratieve structuur in de romans van Dan Brown. 

Voorlopig zal ik de eerste vier handelingsrollen aanwenden om de verschillende groepen 

personages onder te delen en te bespreken, dit in hun hoedanigheid in The Da Vinci Code 

en Angels and Demons maar ook in relatie met het oorspronkelijke klassieke 

detectiveverhaal. 

 

 

4.2.1. De opdrachtgever 

 

 De opdrachtgever in het klassieke detectiveverhaal, het misdaadverhaal in het 

algemeen en ook bij Dan Brown is onrechtstreeks het slachtoffer zelf. Door de moord wordt 

het verhaal geopend en wordt de probleemstelling duidelijk naar de lezer toe. De detective 

kan pas ingeschakeld worden wanneer er zich een mysterie voordoet en er een beroep 

wordt gedaan op zijn/haar expertise om een oplossing te zoeken voor dat probleem. In de 

klassieke detectiveroman wordt het slachtoffer steevast stereotiep voorgesteld. Het is voor 

Nusser niets anders dan een “Requisit, das einen Mechanismus in Gang setzt”65 en laat 

geen diepe indruk, maar in tegendeel, alleen een probleem achter. 

  

 In alle romans van Dan Brown gebeurt dan ook in de proloog een moord die de 

bestaansreden van de verhaalgeschiedenis zal vormen. In The Da Vinci Code is de 

opdrachtgever de curator van het Louvremuseum in Parijs, Jacques Saunière, die vermoord 

                                                 
64 Bart Keunen: Tijd voor een verhaal. Mens- en wereldbeelden in de (populaire) verhaalcultuur, p.46. 
65 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.40. 
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wordt teruggevonden in het midden van de Grand Gallery. In dit geval zet de moord niet 

alleen de actie in gang, het helpt ze ook een heel stuk vooruit aangezien Saunière voor zijn 

dood nog de energie en helderheid van geest had een hele resem ‘clues’ aan te brengen. In 

overeenkomst met de slachtoffers die we terugvinden bij Poe en Christie is ook Saunière 

een voorbeeld van een vrij stereotiep personage dat vreemd genoeg een belangrijke schakel 

is in het verhaal maar waar we als lezer weinig over te weten komen. Het enige wat van bij 

het begin duidelijk is, is dat hij een groot geheim bezat en dat via cryptische 

omschrijvingen toch nog wou meedelen aan zijn kleindochter Sophie. 

 In Angels and Demons krijgen we te maken met een in die zin gelijkaardig 

slachtoffer. Leonardo Vetra betekent het begin van een serie moorden die in Rome zullen 

plaatsvinden. Hij wordt gebrandmerkt met de naam van zijn moordenaar, wat opnieuw een 

impuls geeft aan het verhaal, maar voor de rest blijft het ijzingwekkend stil rond de 

karaktertekening van de man. 

 De eigenlijke slachtoffers vervullen op deze manier dezelfde rol als die in de 

klassieke verhalen (en wijken op hun beurt af van die in het thrillergenre waar meer 

aandacht wordt besteed aan de vermoorde66), namelijk de reden aanreiken voor het 

vertellen van het verhaal. Gedurende het eigenlijk actieproces leveren ze weinig tot geen 

bijdrage. Cawelti noemt dit één van de paradoxen van het detectiveverhaal: “It is another of 

the paradoxes of the detective story ‘formula’ that the victim, who is supposedly 

responsible for all the activity, is usually the character of least interest.”67

  

 In het verhaal zelf wordt de opdrachtgever geconcretiseerd in de figuur (of het 

object) die de detective oproept en op de hoogte stelt van de gebeurtenissen. Deze figuur 

kan dus ook een niet-menselijke vorm aannemen. In Poe’s The Mystery of Marie Rogêt 

bijvoorbeeld moet Auguste Dupin de moord trachten op te lossen aan de hand van de 

informatie die verschijnt in dagbladen. Meestal gaat het echter om een wezenlijk personage 

dat doorheen het verhaal op een of andere manier een rol blijft spelen. 

 In The Da Vinci Code wordt deze rol ingevuld door ten eerste luitenant Jérôme 

Collet en ten tweede Bezu Fache. Langdon wordt op een avond uit bed gebeld door Collet 

die hem meteen een foto van de vermoorde Saunière onder de neus duwt en hem 

                                                 
66 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.62. 
67 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.92. 
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vervolgens meeneemt naar de plaats van de misdaad. Daar wordt Langdon dan ten dele 

gebrieft door Fache en uitgevraagd over de aangebrachte symbolen. 

 Ook in Angels and Demons gaat de opdrachtgever op deze manier te werk. 

Maximilian Kohler, de directeur van het nucleaire labo CERN, stuurt Langdon een fax van 

het brandmerk op het dode lichaam van Vetra. Langdon wordt vervolgens helemaal naar 

Zwitserland gevlogen om uitleg te gaan geven over de Illuminati. 

 

 Opmerkelijk zijn ook de overeenkomsten tussen Saunière en Vetra enerzijds en 

Fache en Kohler anderzijds. Eerstgenoemden zijn beiden intellectuelen, ze zijn vermoord 

omwille van hun kennis en beide namen ook de opvoeding op zich van een weesmeisje dat 

één van de protagonisten in het verhaal zal worden. Ook Fache en Kohler lijken twee 

versies van eenzelfde figuur te zijn. Fache wordt bijzonder sterk gestereotypeerd als een 

briesende stier die constant rond zich heen blaft naar zijn onderdanen: “Captain Bezu Fache 

carried himself like an angry ox, with his wide shoulders thrown back and his chin tucked 

hard into his chest”68 en “He now looked like Mount Vesuvius about to erupt”69. Ook 

Kohler wordt op deze manier getypeerd, als een autoriteit waarmee niet te spotten valt: 

“[…] [he] was known behind his back als König – King. It was a title more of fear than 

reverence […]”70. Ze zijn ook beiden degene die Langdon voorstellen aan zijn vrouwelijke 

kompanen, Sophie en Vittoria. 

 Zowel in The Da Vinci Code als in Angels and Demons wordt Langdon ingewijd in 

het mysterie van de moord door een figuur met autoriteit die de moord ontdekt en de hulp 

van de symbolist inroept. Beide zullen in het vervolg van het verhaal nog een belangrijke 

rol spelen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.39. 
69 Ibid, p.81. 
70 Dan Brown: Angels and Demons, p.36. 
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4.2.2. De ontvanger of de held  

 

 4.2.2.1. In het klassieke detectiveverhaal 

  

 Zoals reeds gezegd kwam de held in het klassieke detectiveverhaal meestal voor in 

de hoedanigheid van ‘the great detective’. Hij was een excentrisch, van de maatschappij 

geïsoleerd man die dankzij empirisch denkwerk, analytisch inzicht en intuïtie de meest 

complexe misdaden kon oplossen. Veel van zijn capaciteiten vinden we terug bij de 

zogenaamde voorloper van de detective, wat Walter Benjamin71 de “flâneur” noemde. Het 

is vooral de afgeslotenheid van de buitenwereld, de observatietechnieken en een zekere 

vorm van aristocratische passiviteit die we bij beide ‘detectives’ terugvinden. De taak van 

de flaneur bestond er vooral in mensen te observeren en te achterhalen wat ze verborgen 

terwijl hij zelf langs de zijlijn bleef en zich compleet onttrok aan de situatie. Hij trachtte 

verder dan het louter oppervlakkige niveau te kijken en te achterhalen wat er zich achter de 

façade van de mensen bevond. De flaneur leest de stad en de mensen als het ware als een 

tekst en enige vorm van onleesbaarheid wordt door hem dan ook als een misdaad 

beschouwt.72 Dit is wat gebeurt in Poe’s The Man of the Crowd. Van op het moment dat de 

flaneur er niet in slaagt iemand te lezen, besluit hij de “onleesbare” man te achtervolgen en 

houdt hij op enkel observator te zijn en wordt hij detective.  

 

 De excentriciteit van de detective, afkomstig van zijn intellectuele vermogens, zijn 

voorliefde voor het nachtleven, maar ook van zijn isolement t.o.v. de rest van de 

maatschappij én persoonlijke problemen (zo is Holmes in feite een drugsverslaafde en is 

Dupin, ondanks afkomstig uit een “illustrious family”73, aan lager wal geraakt) maken hem 

enerzijds een ‘outsider’ figuur, waar moeilijk mee te identificeren valt. Anderzijds maakt 

het hem ook juist menselijk. Een detective als Sherlock Holmes vertrouwt op zijn 

denkvermogens omdat hij o.a. op sociaal vlak tekort schiet en de hulp van Watson als 

                                                 
71 Walter Benjamin: Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism. In: McCracken: Pulp. 
Reading popular fiction, p.62. 
72 Dana Brand: From the flâneur to the detective: interpreting the city of Poe. In: Bennett: Popular 
fiction: technology, ideology, production, reading, p.224-231. 
73 Edgar Allan Poe: The Murders in the Rue Morgue, p.6. 
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bruggenbouwer nodig heeft. Alhoewel op de zwaktes uiteraard niet zozeer gefocust wordt, 

draagt de bipolariteit van de detective wel bij in het identificatieproces met de lezer. 

 

 De taak van de detective bestaat erin keer op keer de orde te herstellen nadat ze door 

een misdaad (meestal een moord) door elkaar gehaald wordt. Hij vertrouwt bij het oplossen 

van het mysterie op zijn rationele onderzoeksmethoden die grotendeels opgebouwd zijn uit 

logische deducties en vraag-en-antwoordgesprekken met de verdachten. Vooral de vraag-

en-antwoordmethode is een wezenlijk onderdeel van het detectieproces, in die mate zelfs 

dat Alewyn de detective als “Personifikation der Frage”74 aanziet. Hij gaat zelfs nog een 

stap verder en besluit dat hij enkel “reine Funktion” is en zijn bestaansreden te danken heeft 

aan de lezer die een vertegenwoordiger in de tekst nodig heeft die de vragen in zijn plaats 

stelt.75 Bovendien beschikt de detective over een toereikend psychologisch inzicht dat hem 

in staat stelt informatie te ontfutselen zonder dat de ondervraagden er enig erg in hebben. 

 

 Doordat de meesterdetective altijd slaagt in zijn opzet en de bevreemdende situatie 

terug normaliseert, kan hij beschouwd worden als de instandhouder van de gangbare sociale 

waarden en normen. Hij herstelt de omstandigheden zoals ze zich voor de misdaad 

voordeden en bevestigt de normenhorizon. De klassieke detective is dus sociaal 

conservatief: “The solution will always reflect the dominant ideology of the period”76.  

 

Over het algemeen kunnen we besluiten dat de klassieke detectivefiguur sterk 

gestereotypeerd voorkomt en dat enige karakterbeschrijving aan de kant wordt gezet ten 

voordele van een uiteenzetting van de intellectuele capaciteiten. 

 

 

4.2.2.2. In Dan Browns The Da Vinci Code en Angels and Demons 

  

 De held in deze beide romans van Dan Brown is een zekere Robert Langdon, 

professor in “religious symbology” aan de universiteit van Harvard. Hij wordt door Brown 

                                                 
74 Richard Alewyn: Anatomie des Detektivromans. In: Vogt: Der Kriminalroman: Poetik, Theorie, 
Geschichte, p.60. 
75 Ibid, p.59. 
76 Scott McCracken: Pulp. Reading popular fiction, p.60. 
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beschreven als een Harrison Ford type van rond de veertig, steevast in Harris tweed jasje en 

coltrui. Langdon vormt in veel opzichten de tegenpool van de grote detectives. Als 

professor is hij uiteraard geen beroepsdetective en dat komt ook duidelijk tot uiting in het 

verhaal. Alhoewel hij erin slaagt alles tot een goed einde te brengen, is dit niet alleen zijn 

verdienste. Zijn medehelpers leveren soms veel grotere bijdragen als hijzelf. Sophie, de 

kleindochter van het slachtoffer, bijvoorbeeld helpt het verhaal op de meest cruciale punten 

vooruit. Zo ontcijfert ze het “so dark the con of man” anagram dat leidt naar het schilderij 

waarachter de sleutel verstopt zit, ze zet de Fibonacci reeks in de juiste volgorde waardoor 

ze aan het rozenhouten kistje geraken, ze weet hoe ze de tekst die er op te lezen staat moet 

ontcijferen enz.  

Langdon van zijn kant levert een aanzienlijke bijdrage in het oplossen van het 

mysterie maar wordt toch grotendeels getypeerd als onwetend. Enkele voorbeelden: “He 

glanced up in surprise”77; “Although Langdon had not the slightest idea what it meant 

[...]”78; “Langdon felt lost. […] could only stare.”79; “[…] felt himself losing touch fast. 

[…] had no response.”80; “[...] shot her a startled look”81; “[...] had no idea”82; “Langdon 

turned and stared at Vittoria in bewilderment.”83  

Als protagonist is Langdon dus een vrij zwakke figuur, die grotendeels geleid wordt 

door angst, onzekerheid en foute instincten. Enige uitzonderingen hierop zijn de 

herinneringen aan zijn colleges en de passages waarop hij Sophie of Vittoria wegwijs maakt 

in de geschiedenis van een of ander ondergronds gezelschap. De momenten waarop hij zich 

angstig of ongerust voelt zijn werkelijk ontelbaar. Dit zijn er enkele van: “’Why would 

Saunière write this?’ Langdon demanded, his confusion now giving way to anger. ‘Why 

would I want to kill Jacques Saunière?’ […] ‘This is insanity! Fache has no evidence!’”84; 

“[he] felt light-headed; was sweating; looked ill”85 enz. Bovendien bezit hij een grote vrees 

voor vuurwapens (“Langdon’s heart skipped. We don’t need a gun!”86) en wordt hij 

steevast herinnerd aan het feit dat hij claustrofobisch is (vergelijkbaar met de protagoniste 
                                                 
77 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.64. 
78 Ibid, p.69. 
79 Ibid, p.100. 
80 Ibid, p.104-105. 
81 Ibid, p.186. 
82 Dan Brown: Angels and Demons, p.304. 
83 Ibid, p.490. 
84 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.102-103. 
85 Ibid, p.93-97 
86 Dan Brown: Angels and Demons, p.266. 
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in Deception Point, Rachel, die aan hydrofobie lijdt). Zijn vrees voor kleine ruimtes laat 

zich evenwel niet altijd gevoelen. Zo ondervindt hij noch problemen wanneer hij zich in het 

“demon’s hole” laat afzakken, noch wanneer hij zich in de Passetto bevindt (“The walls 

were close on either side, and the ceiling low”87). Hoewel inconsequent, bieden de 

herinneringen aan de oorzaak van zijn claustrofobie wel de enige mogelijkheid tot een blik 

in zijn verleden. Wat betreft achtergrond blijven we ook bij de protagonist op onze honger 

zitten.  

 Waar de stappen die de meesterdetective in de klassieke verhalen ondernam 

gebaseerd waren op analytisch denken en ondervragingen van verdachten, gaat Langdon op 

een compleet andere manier te werk. Hij vertrouwt haast volledig op zijn kennis van 

religieuze, wetenschappelijke en artistieke zaken en waagt zich dus niet meer aan de 

deductieprocessen van een Dupin of Poirot. Dikwijls wordt het handelingsverloop 

gestimuleerd door een ingeving die plots voor onze held geopenbaard wordt: “In that 

instant, Langdon felt Saunière’s puzzling mix of symbolism fall into stark focus. Like a 

peal of thunder, a career’s worth of symbology and history came crashing down around 

him”88; “The plane was over land when a flash of enlightenment struck him”89. Op deze 

manier wordt ook zijn initiële onzekerheid (en zelfs onwetendheid) over bepaalde zaken in 

een later stadium opgeheven.  

In Angels and Demons krijgt Langdon het laatste brandmerk te zien nadat de 

camerlengo zichzelf ermee verminkt heeft, maar is verrast wanneer hij er niets zinnigs in 

herkent. Pas later realiseert hij zich dat het brandmerk, logischerwijze, het 

tegenovergestelde beeld toonde. Eenzelfde reactie krijgen we wanneer één van de Zwitserse 

wachten spreekt over een beeldhouwwerk op het Sint Pietersplein dat met lucht te maken 

zou hebben. Men zou denken dat een kunsthistoricus zich zoiets toch zou herinneren. En 

even later beseft hij ook dat het om West Ponente gaat en herinnert zich ook opeens dat het 

van de hand van Bernini is. Over het algemeen kunnen we stellen dat Langdon doorheen de 

beide romans constant informatie rondspuit maar dat het zelden om nuttige zaken gaat.  

 

                                                 
87Dan Brown: Angels and Demons, p.501. 
88 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.145. 
89 Ibid, p.418. 
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 Langdon lijkt tevens een held in midlifecrisis te zijn. De aandacht die uitgaat naar 

zijn jongere vrouwelijke collega’s is opmerkelijk en het feit dat hij ze aan het eind van het 

verhaal weet te strikken is dat nog meer. Vooral omdat zowel in The Da Vinci Code als in 

Angels and Demons het verhaal zich binnen de 24 uur afspeelt, komt de romance tussen de 

twee protagonisten op het einde als geforceerd over. Langdon staat er tevens op elk 

symbool van mannelijke viriliteit aan te duiden, zoals de “thumbs up sign” en de Parijse 

Eiffeltoren, maar op momenten dat er openlijk over seksualiteit gesproken wordt, voelt hij 

zich opeens ongemakkelijk: “’Indeed.’ Teabing grinned. ‘The more penises you have, the 

higher your rank. Boys will be boys.’ Langdon winced.”90 en “[he] cringed”91 en kruipt hij 

terug in zijn schulp van onzekerheid. In dezelfde lijn ligt ook zijn bij momenten 

machogedrag. In Angels and Demons is hij steeds degene die Vittoria bijstaat en helpt, ook 

al lijkt ze in staat om alleen haar mannetje te staan. Hij voelt zich enigszins 

verantwoordelijk voor haar. 

 

 

 4.2.2.3. Identificatie met de held 

 

 Langdons vat aan informatie en het feit dat hij professor in “religious symbology” 

aan Harvard is, staat niet in de weg dat enige vorm van identificatie tussen held en lezer 

mogelijk is. De lezer voelt zich voornamelijk aangetrokken door de andere kant van onze 

held, de onzekere, ongeruste, die een weerspiegeling is van de emoties die bij de lezer 

opgewekt worden doorheen het boek. Volgens Harry Proll moet een detective een vijftal 

eigenschappen bezitten opdat een optimale identificatie mogelijk zou zijn. De held moet 

onafhankelijk zijn, moet in staat zijn te doen wat hij wil, is belezen en bereisd, heeft een 

meelevend hart en is niet getrouwd.92 Afgaande op deze kwaliteiten, lijkt het logisch dat 

Langdon inderdaad vrij toegankelijk is voor de lezer. Verder wordt de identificatie in de 

hand gewerkt door het voorstellen van probleemoplossend gedrag door de held, dat vooral 

bestaat uit adaptatie aan nieuwe situaties, en dat volgens Bart Keunen een vereenvoudiging 

is van het probleemoplossend gedrag uit het dagelijkse leven. “Inleven kan men om die 

                                                 
90 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.321. 
91 Ibid, p.457. 
92 Harry Proll: Die Wirkung der Kriminalromane. In: Vogt: Der Kriminalroman: Zur Theorie und Geschichte 
einer Gattung, p.505-506. 
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reden beschouwen als het meeleven met gesimuleerde aanpassingen”.93 De lezer herkent in 

het gedrag van de held ervaringen uit het eigen leven. 

 De klassieke detective bleek op het eerste gezicht met hetzelfde probleem te kampen 

want welke lezer vindt zichzelf nu terug in een bovenmenselijke, bij momenten 

helderziende, held? Maar ook hier zijn het juist de menselijke trekjes, de zwaktes in de 

persoonlijkheid, de excentriciteiten die aanleiding geven tot identificatie. 

 

 Bovendien is de stereotypie zowel in de klassieke als bij Brown functioneel in de 

zin dat er genoeg plaats overblijft in het personage, door het gebrek aan een uitgebreide 

karaktertekening, opdat de lezer zijn/haar eigen geïdealiseerd zelfbeeld zou kunnen 

projecteren op de held:  

At the same time, the attractive personality remains hollow enough for the reader to 
fill it with his or her own views, thoughts, and feelings. In other words, it must 
allow for the reader’s construction of an idealized self-image.94  
 

Identificatie met de held is dus op verschillende manieren mogelijk, ook al lijkt de 

afstand tussen detective en lezer aanvankelijk vrij groot te zijn, en is uiteraard verschillend 

afhankelijk van lezer én held. Hoe dan ook, in de romans van Dan Brown wordt de 

identificatie met de held, mijns inziens, vooral tot stand gebracht door de bij wijlen grote 

onwetendheid en angst die de held doorstaat en die het spiegelbeeld vormen van de emoties 

bij de even onwetende lezer. 

 

 

4.2.3. De helpers van de held 

  

 Het ideaalbeeld van de helper vinden we terug bij Arthur Conan Doyle die met 

Doctor Watson een standaardfiguur creëerde die tot op vandaag overeind blijft, zo ook bij 

Dan Brown, zij het in iets andere gedaantes. De oorsprong van de combinatie 

detectiveassistent moeten we echter opnieuw bij Edgar Allan Poe situeren, wiens Auguste 

                                                 
93 Bart Keunen: Tijd voor een verhaal. Mens- en wereldbeelden in de (populaire) verhaalcultuur, p.38-39. 
94 Elizabeth Kwasniewski: Thrilling structures? Science fiction from the early “amazing” and detective 
fiction. In: Ashley: The study of popular fiction. A Source Book, p.122. 
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Dupin bijgestaan werd door een anonieme vriend-helper, vanuit welk standpunt het verhaal 

verteld werd.  

 

 De functies die voor Watson en Dupins sidekick golden, kunnen we grotendeels ook 

toepassen op de vrouwelijke helpsters in The Da Vinci Code en Angels and Demons (om 

volledig te zijn, moeten we eigenlijk Jacques Saunière beschouwen als allereerste helper in 

het verhaal aangezien hij met zijn symbolen en cryptische omschrijvingen de eerste 

aanwijzingen geeft en op die manier ook Sophie in het verhaal betrekt). Volgens Peter 

Nusser95 zijn er voor de Watson-figuur vier verschillende functies weggelegd: ten eerste, 

op verteltechnisch vlak, kan de assistent als medium dienen tussen detective en lezer en op 

deze wijze o.a. waarnemingen, besluiten van de detective aan de lezer meedelen in de vorm 

van dialogen. In Angels and Demons herinnert Langdon zich plotseling waar hij de “altars 

of science” kan vinden, waarop Vittoria reageert en Langdon de aanzet geeft uit te breiden 

over zijn ingeving:  

Robert Langdon bolted to his feet. His chair fell backward and crashed on the 
marble floor. Vittoria and the camerlengo jumped. ‘I missed it,’ Langdon 
whispered, spellbound. ‘It was right in front of me…’  
‘Missed what?’ Vittoria demanded.96

 

 De tweede functie van de helper bestaat erin de detective in de spotlights te zetten 

door het stellen van naïeve vragen, waarop de detective zonder problemen kan antwoorden 

en zijn eigen superioriteit en kennis in de verf weet te zetten. Het doel hiervan is dat de 

lezer op gelijke wijze als de Watson-figuur reageert en een eenzelfde bewondering voor de 

detective koestert. Langdon vraagt aan Sophie of ze haar grootvader ooit hoorde spreken 

over een “clef de voûte”, waarop ze antwoordt:  

’The key to the vault?’ Sophie translated.  
‘No, that’s the literal translation. Clef de voûte is a common architectural term. 
Voûte refers not to a bank vault, but to a vault in an archway. Like a vaulted 
ceiling.’  
‘But vaulted ceilings don’t have keys.’  
‘Actually they do. […]’97

 

 Waarop Langdon het hele “keystone” concept verklaart. 
                                                 
95 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.48-49. 
96 Dan Brown: Angels and Demons, p.202. 
97 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.276. 



 39

De derde functie die Nusser aanhaalt, betreft diezelfde verheffing van de detective 

door de assistent en komt hier tot uiting in het feit dat de helper de minder belangrijke 

problemen of zaakjes oplost zodat de meesterdetective zich met de belangrijke dingen kan 

bezig houden. Dit is een functie die we niet terugvinden in de helper-personages bij Dan 

Brown aangezien vrijwel elke stap in het detectieproces waarde heeft en zoals reeds eerder 

aangehaald de helpsters van Langdon, en dan Sophie in het bijzonder, op de 

sleutelmomenten met de oplossing op de proppen komen. 

 De vierde en laatste functie van de Watson-figuur situeert zich op relationeel vlak. 

Hij is de bruggenbouwer tussen detective en lezer in de zin dat hij enerzijds de bevindingen 

van de detective aan de lezer overbrengt en de vragen van de lezer aan de detective stelt. 

Anderzijds verkleint hij de afstand tussen lezer en detective door zijn naïviteit. De lezer 

gaat zich aan de assistent superieur gaan voelen wanneer hij/zij eerder dan de helper iets 

doorheeft en komt op deze manier dichter bij de detective te staan. Bovendien is het de taak 

van de Watson-figuur om de afstand tussen detective en fictieve maatschappij te 

overbruggen aangezien de meesterdetective zich in al zijn excentriciteit buiten de sociale 

gemeenschap stelt. Ook bij Brown weten de vrouwelijke tegenhangers van Langdon beter 

om te gaan met de andere figuren en laten het ook niet na hun vrouwelijke capaciteiten aan 

te wenden. 

 

 Het verschil tussen Watson of Dupins helper en de helpers in de romans van Brown, 

is dat bij Doyle en Poe de acties van de detective beschreven werden vanuit het standpunt 

van de assistent. Hij is bovendien niet enkel verteller, maar ook focalisator, wat inhoudt dat 

hij volgens Franco Moretti nog een bijkomende functie krijgt, een pure literaire functie: 

“[...] Watson is essential: as a literary function first of all. While the criminal opens the 

action and the detective closes it, Watson drags it out. […] Yet Watson’s function is 

quantitative in a more profound way: he accumulates useless details.”98 Watsons ellenlange 

beschrijvingen vinden we in de romans van Brown terug bij de auctoriële verteller. Het feit 

dat de focalisatie in de verhalen van Doyle bij Watson ligt, werkt uiteraard de identificatie 

tussen lezer en Watson in de hand. De lezer zoekt namelijk herkenbare figuren in het 

verhaal en aangezien Watson zich in een vergelijkbare, eveneens onwetende, positie 

                                                 
98 Franco Moretti: Signs taken for Wonders. Essays in the Sociology of Literary Forms, p.146-147. 
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bevindt met de lezer, ligt identificatie tussen beide voor de hand. Margaret Kinsman over 

Watson:  

In common with the fictional Watson, the reader ‘sees’ things differently from the 
detective. By contrast with the sleuth’s superior reasoning powers, the dazzled 
friend’s diligent questions and guesses, slower and more mundane but at the same 
time illustrative of intuition and imagination, include the reader.99

 

Eerder zagen we dat Watson juist instaat voor identificatie tussen detective en lezer, 

maar beiden hoeven elkaar uiteraard niet uit te sluiten, de lezer maakt voor zichzelf uit in 

welke figuur hij/zij de meeste herkenningspunten treft. 

 

 Sophie en Vittoria oefenen dus dezelfde functie uit in het verhaal, maar zijn ook op 

andere vlakken vrijwel een kopie van elkaar. Ze zijn beiden Europees en ze zijn weesjes die 

opgevoed werden door wat later hun vaderfiguur zal worden. De relatie tussen Vittoria en 

Leonardo, en Sophie en Jacques is dan ook vergelijkbaar. De oudere, ervaren man leidt zijn 

aangenomen dochter op tot een intelligente, knappe jonge vrouw die een job uitoefent die in 

de lijn ligt van de interesses van de vaderfiguur. Sophie is namelijk “cryptographer” ofte 

codebreker, Vittoria is een “bio entanglement physicist”. Verder zijn ze allebei jong, soms 

emotioneel en kwetsbaar, maar vooral in het bezit van een vurig temperament dat hen niet 

nalaat in te gaan tegen de meest respectabele en autoritaire personen. Na het vinden van het 

eerste merkpunt in Angels and Demons, wil Vittoria een handje helpen en het Pantheon 

binnengaan, wat de bevelhebber van de Zwitserse wacht, Olivetti, niet bepaald ziet zitten:  

Olivetti shook his head. ‘Absolutely not.’ [...] Vittoria apparently had endured 
enough. ‘That’s it. I’m going.’ She opened the door and got out. […] Olivetti 
blocked Vittoria’s way. ‘Ms Vetra, your instincts are good, but I cannot let a civilian 
interfere.’ ‘Interfere? You’re flying blind. Let me help.’ ‘I would love to have a 
recon point inside, but…’ ‘But what?’ Vittoria demanded. ‘But I’m a woman?’100

 

Dit typeert een andere karaktertrek die ook bij Sophie terug te vinden is, namelijk 

een zekere vorm van ongeduld. Ze bewegen zich snel, leveren snel denkwerk, razen als een 

wervelwind doorheen het verhaal en trekken Langdon met zich mee. In tegenstelling met de 

held die meer treuzelt en afwacht, willen zijn vrouwelijke tegenhangers direct in actie 

komen en geven ze op deze manier constant impulsen aan het handelingsverloop: “Sophie 
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had made the decision for him when she threw the GPS dot out of the men’s room 

window.”101; “Sophie was already stepping over the swag and moving forward”102. Het is 

vooral in The Da Vinci Code dat Sophie de actie vooruithelpt. De manier waarop ze de 

leiding neemt en Langdon met zich mee sleurt, doet soms vermoeden dat zij de 

leidersfiguur is en Langdon haar sidekick. Uiteindelijk zorgt zij ervoor dat het verhaal 

vooruitgaat, terwijl Langdon vooral bijkomende informatie geeft die alles stelselmatig 

opheldert. Hij besluit dan ook om op haar te vertrouwen: “Langdon decided not to say 

another word all evening. Sophie Neveu was clearly a hell of a lot smarter than he was.”103; 

“Sophie’s quick thinking had been impressive.”104 Hoewel Sophie en Vittoria vooral 

actiegericht zijn, kunnen we ze toch geen impulsiviteit verwijten. Hun beslissingen zijn 

doordacht en hun reacties op de uitingen van Langdon vertonen eerder scepticisme dan 

onbezonnenheid. Het laatste dat ze gemeenschappelijk hebben, is dat Langdon ze aan het 

eind van het verhaal weet te strikken. 

Over het algemeen is hun karaktertekening dieper uitgewerkt dan bij de 

hoofdfiguur, mede omdat de verteller ons een blik gunt in hun verleden. Toch kunnen we 

de personages in geen geval ‘round characters’ noemen, daarvoor zijn ze nog te stereotiep 

voorgesteld en krijgen we als lezer niet echt een beeld van wat er in hen omgaat. 

 

Wat de helpers van de held betreft, kunnen we dus besluiten dat ze een aantal 

functies van de Watson-figuur op dezelfde wijze vervullen, in de zin dat ze als brug dienen 

tussen lezer en detective en dat ze de detective de mogelijkheid geven zijn intellectualiteit 

tentoon te spreiden door het stellen van vragen. In het geval van Dan Brown zijn de helpers 

in geen geval in dezelfde mate ondergeschikt aan de held, zoals in het klassieke 

detectiveverhaal. In sommige gevallen zijn ze zelfs de aanvoerders van de actie. Een laatste 

opmerking i.v.m. de helpsters, en vrouwen in het algemeen, betreft het feit dat in beide 

romans slechts één vrouw voorkomt terwijl op inhoudelijk zo fel tekeer gegaan wordt tegen 

het misogyne karakter van de Kerk. 

 

                                                 
101 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.199. 
102 Ibid, p.530. 
103 Ibid, p.124. 
104 Ibid, p.190. 
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In de klassieke detectiveroman wordt ook de politie beschouwd als helper van de 

held, hoewel we ‘helper’ met een korrel zout moeten nemen aangezien ze er praktisch nooit 

in slagen een bijdrage te leveren tot de oplossing van het probleem. Hun incompetentie 

staat lijnrecht tegenover de superieure denkkracht van de detective en zet die laatste op 

deze wijze nog eens extra in de verf. In The Sign of Four steekt Holmes zijn minachting 

voor het politiekorps dan ook niet weg:  

‘When Gregson, or Lestrade, or Athelney Jones are out of their depths – which, by 
the way, is their normal state – the matter is laid before me. I examine the data, as 
an expert, and pronounce a specialist’s opinion.’105  
 

Nusser beschrijft ze als volgt: “Polizisten werden im Detektivroman als Menschen 

der Tat dargestellt, die ihren Intuitionen folgen und nichts von Theorien halten bzw. 

unfähig sind, sie zu entwickeln.”106

Alhoewel in The Da Vinci Code de politie aanvankelijk eerder tegenstander dan 

helper lijkt, staat hun onbekwaamheid ook in contrast met de vlugge reacties en acties van 

Sophie en Langdon, die de politie altijd een stap voor blijven. Zo slagen ze erin het Château 

Villette te ontvluchten en weten ze te ontkomen wanneer ze landen op een vliegveldje nabij 

Londen. Maar het is vooral de verdwijntruc uit het Louvre die het hele politiekorps 

belachelijk laat overkomen:  

A few miles away, on the riverbank beyond Les Invalides, the bewildered driver of 
a twin-bed Trailor truck stood at gunpoint and watched as the captain of the Judicial 
Police let out a guttural roar of rage and heaved a bar of soap out into the turgid 
waters of the Seine.107  

 

Fache is er van bij het begin van overtuigd dat Langdon de moordenaar van 

Saunière is en weigert dan ook op zijn beslissing terug te komen, met als resultaat dat de 

politie doorheen het eerste deel van het boek achter de verkeerde aanzit. Wanneer ze in 

Château Villette op Teabings afluisterapparatuur botsen, beseffen ze pas dat ze de 

verkeerde geviseerd hebben, maar op dat moment zijn de vogels uiteraard al lang gaan 

vliegen. Op het cruciale moment aan het einde van het verhaal, slagen ze er wel in de 

situatie te redden en Teabing te arresteren. Ook al maken ze door onwetendheid de foute 

beslissingen, over het algemeen kunnen we de politie wel beschouwen als helpers van de 
                                                 
105 Arthur Conan Doyle: The Sign of Four, p.6. 
106 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.49-50. 
107 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.159. 
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held. Op deze manier blijft The Da Vinci Code trouw aan de klassieke detective waarin het 

politieapparaat vrijwel nooit de tegenstander van de detective wordt.  

In Angels and Demons zijn de verhoudingen tussen detective, helper en politie (de 

Zwitserse wacht in dit geval) gelijkaardig. Olivetti is er niet mee opgezet dat Langdon en 

Vittoria zich in het Vaticaan bevinden en met de camerlengo willen spreken. Hij sluit ze 

dan ook op in zijn bureau. Onder invloed van de camerlengo zal Olivetti bij de zoektocht 

naar de vier kardinalen wel zijn helpersrol volledig vervullen, evenals zijn twee Zwitserse 

wachten Rocher en Chartrand. 

 

Opmerkelijk is dat zowel Fache alsook Olivetti, Rocher en Kohler op een bepaald 

moment ‘red herrings’ zijn en de verteller ze verdacht laat overkomen, terwijl ze 

uiteindelijk echte helpers van de held zijn. ‘Red herrings’ zijn typisch voor de klassieke 

detective. In de romans van Agatha Christie, waar vrijwel iedereen verdacht was, komen ze 

veelvuldig voor. Zo worden er over Olivetti, Fache enz. op geregelde tijdstippen 

opmerkingen gegeven die de lezer doen twijfelen aan de goedaardigheid van hun karakters. 

Fache wordt een aantal keer weggeroepen voor mysterieuze telefoontjes, hij heeft ook 

contact met Bisschop Aringarosa enz. Olivetti wordt op zijn beurt verdacht ten eerste omdat 

hij Langdon en Vittoria opsluit, ten tweede ook omdat hij weigert het gevaar van de 

antimaterie ernstig te nemen en het Vaticaan te ontruimen. Rocher komt in een slecht 

daglicht te staan wanneer hij de elektriciteit afsluit waardoor Langdon komt opgesloten te 

zitten in de Vaticaanse archieven en wanneer hij weigert de deur van het pauselijk bureau te 

openen waar Kohler en de camerlengo zich bevinden. De verteller slaagt er dankzij deze 

‘red herrings’ in de aandacht af te leiden van de echte misdadigers in het verhaal, zodat de 

ontmaskering ervan als een schok zou overkomen bij de lezer, die vervolgens aan het 

twijfelen gaat en op die manier de spanning in de hand gewerkt wordt. 

  

Wat de karakterschets van deze personages betreft, kunnen we kort zijn. Ook hier is 

enige diepgang ver te zoeken en krijgen we te maken met een verregaande stereotypie. 

Hoewel deze figuren op bepaalde momenten in het boek verdacht overkomen en we hen 

van enige ambiguïteit kunnen verdenken, vallen ze doorheen het verhaal niet uit hun rol. 

Bij de bespreking van de opdrachtgevers, haalde ik Kohler en Fache al aan als gelijkaardige 

en stereotiepe figuren en hetzelfde kan gezegd worden van Olivetti die qua karakter als een 
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spiegeling van de twee andere kan beschouwd worden. Ook hij is kort van stof, autoritair, 

strak en conservatief.  

Waar deze laatste groep helpers eerst verdacht, dan goed blijkt te zijn, hebben we bij 

de tegenstrevers met het omgekeerde te maken. Zij helpen de held doorheen het verhaal, 

maar blijken achteraf de tegenstander te zijn. 
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4.2.4. De tegenstrevers van de held 

 

De dialectische vorm van de detective komt tot uiting in de oppositie tussen 

protagonist en antagonist (of ingroup en outgroup zoals ze bij Nusser heten). Er is altijd een 

strijd tussen held en misdadiger(s). Volgens de regels van de klassieke detective wordt de 

misdadiger aan het eind van het verhaal ontmaskerd en meestal, zo niet altijd, gaat het om 

de ‘least likely person’. De thriller hanteert een ander principe in zoverre dat de dader van 

bij het begin bekend is en het handelingsverloop zich dus niet concentreert op de 

ontmaskering, maar op het vatten of arresteren van de dader.  

 

Bij Dan Brown vinden we een combinatie van beiden. De tegenstrevers bestaan 

zowel in The Da Vinci Code als in Angels and Demons uit een soort ‘master criminal’ die 

tot het einde ongekend is en een helper die van bij de aanvang reeds bekend is. Wanneer we 

de ‘master criminals’ bekijken, gaat het inderdaad om de minst voorspelbare. De “teacher” 

uit The Da Vinci Code blijkt uiteindelijk niemand minder dan Leigh Teabing te zijn, een 

personage dat aanvankelijk zijn hulp verleent in de zoektocht naar de Heilige Graal. Hij 

zorgt er zelfs voor dat Langdon en Sophie het land kunnen uitvluchten naar Groot 

Brittannië. In Angels and Demons gaat het opnieuw om een gelijkaardige figuur, de 

camerlengo. Ook hij stelt zich hulpvaardig op vooraleer ontmaskerd te worden als Janus. In 

beide gevallen gaat het om een schijnbaar goedaardige, hulpvaardige figuur die zich over 

onze protagonisten ontfermt (hetzelfde kan gezegd worden over de misdadiger in Deception 

Point, William Pickering, die voor de heldin Rachel een vaderfiguur voorstelt en ook zijn 

hulp verleent om haar in veiligheid te brengen). 

 

Opmerkelijk is dat deze daders niet door en door slecht zijn. Ze gaan ervan uit dat ze 

de juiste keuzes gemaakt hebben en zijn zich niet bewust van hun fouten. Teabing 

realiseerde zich dat de Priory nooit de waarheid naar buiten zou brengen en zag het 

vervolgens als zijn taak dit te doen. De camerlengo van zijn kant wou kost wat kost de Kerk 

redden en zag geen graten in een paar onschuldige slachtoffers. Er wordt veel aandacht 

besteed aan de motieven en de overtuiging van de daders. 

De ‘master criminal’ wordt zoals gezegd bijgestaan door een helper van 

ondergeschikt niveau. Teabing en de camerlengo weten de gevoelige snaar te raken bij 
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Silas en de Hassassin. Dat zijn respectievelijk de trouw van de albino aan de bisschop 

Aringarosa, die hem het leven redde en de wraak die de Hassassin koestert t.o.v. de 

moordenaars van zijn voorouders tijdens de kruistochten. De huurmoordenaars worden tot 

een reeks moorden overtuigd: de vier Sénéchaux in The Da Vinci Code en Vetra en de vier 

kardinalen in Angels and Demons. Het feit dat we met een seriemoordenaar te maken 

hebben gaat in tegen de principes van de klassieke detective terwijl de wederkerende 

misdaad tevens de bestaansreden vormt voor het genre:  

[...] seriality is both fundamental to and disruptive of the founding ideology of the 
genre, that is, the search for rationality and order in a world disrupted by criminal 
voilence. [...] serial murder is therefore the ‘irrational’ of detective fiction, the 
element which persistently disrupts the drive toward order in the genre by ensuring 
that mystery always returns.108

 
Het herstellen van de orde wordt, vooral in Angels and Demons, constant uitgesteld 

met elke moord die gepleegd wordt. Hoewel met elke bijkomende misdaad het mysterie 

groter wordt, zal het nooit die mate aannemen dat het boven de held uitgroeit. Hij is altijd in 

staat de oorspronkelijke toestand te herstellen.   

 

De twee huurmoordenaars zijn enerzijds qua lichaamsbouw een weerspiegeling van 

elkaar. Silas wordt beschreven als “broad and tall, with ghost-pale skin and thinning white 

hair”109, de Hassassin als: “a powerful man. Dark and potent. Deceptively agile. His 

muscles still felt hard from the thrill of his meeting”110; “he was a warrior”111. Ze vertonen 

beiden een brutaliteit bij het vermoorden van hun slachtoffers en hebben op zich ook geen 

problemen met de moorden. In dit opzicht voldoen ze volgens Nusser volledig aan de 

uiterlijke kenmerken van misdadigers in thrillers: “Die Skala allein ihres 

Äuβermenschlichen, Tierischen, die Skala ihres Verhaltens von Hinterlist und Brutalität bis 

zum offenen Sadismus.”112 Anderzijds zijn ze elkaars tegengestelden. Silas is een albino en 

een monnik, de Hassassin is “dark”, van Arabische afkomst en een seksueel roofdier. De 

beloning die ze zichzelf gunnen staat ook fel in contrast met elkaar. Waar Silas zich tegoed 

doet aan lichamelijke zelfkastijding, zoekt de Hassassin een huis van lichte zeden op.  
                                                 
108 David Schmid: The Locus of Disruption: Serial Murder and Generic Conventions in Detective Fiction. In: 
Chernaik: The Art of Detective Fiction, p.76. 
109 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.17. 
110 Dan Brown: Angels and Demons, p.29. 
111 Ibid, p.53. 
112 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.62. 
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De eigenschappen die deze misdadigers typeren staan in contrast met die van de 

hoofdfiguur, Langdon: fysieke kracht t.o.v. kennis, brutaliteit t.o.v. terughoudendheid, 

schuld t.o.v. onschuld, moordenaar t.o.v. iemand die wapens schuwt en extreem geloof 

t.o.v. scepticisme. Met de daders binnen het detectiveverhaal valt dan ook moeilijk tot 

helemaal niet te identificeren. Ook al worden ze in de romans van Brown gebruikt door hun 

opdrachtgever en denken ze niet voor zichzelf, toch is het moeilijk enige sympathie voor 

hen op te brengen. Ze zijn namelijk de verpersoonlijking van de angsten van de lezer en de 

maatschappij:  

Mit der teilweise ins Bizarre reichenden Darstellung ihrer Abnormalität sind die 
Gegenspieler Projektionen der Vorurteile, ja Alpträume des lesenden Bürgers, 
stehen sie seinen Bedrohungsängsten ganz sinnfällig personalisiert vor Augen.113

 
Het religieus fundamentalisme dat Silas en de Hassassin drijft in hun handelingen 

betreft één van de hedendaagse angsten die aanwezig zijn binnen de samenleving. Buchloh 

beweert ook dat de personages in het algemeen bepaald worden door de tijdsgeest waarin 

ze leven en dat hun denken ook representatief is voor die tijdsgeest.114

 

 

4.2.5. Besluit 

 

Bij de beschrijving van de personages in de romans van Brown is stereotypie de 

regel. Van de opdrachtgever, over de ontvanger tot de helpers en tegenstrevers, bij geen van 

allen zien we enige diepgang in de karakterschets. De held gaat volledig in tegen het 

klassieke detectiveverhaal. Langdon is een zwakke figuur en ligt dus mijlenver weg van de 

meesterdetective. Bovendien hanteert hij andere methoden bij het oplossen van het mysterie 

en heeft hij hierbij een wezenlijke bijdrage van zijn helpster nodig. Zijn menselijkheid 

maakt wel dat identificatie met de lezer mogelijk is. Dit is tevens het geval bij de Watson-

figuur die zowel in de klassieke als bij Brown de functie van bruggenbouwer vervult. De 

antagonisten zijn een combinatie van detective en thriller en bestaan uit een ‘master 

criminal’ en een helper.  

                                                 
113 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.62. 
114 Paul G. Buchloh/Jens Becker: Der Detektivroman. Studien zur Geschichte und Form der englischen und 
amerikanischen Detektivliteratur, p.15-16. 
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De personages zijn niet alleen gestereotypeerd, we komen ze ook steeds opnieuw 

tegen in de beide romans. Kohler en Fache, Vittoria en Sophie, de camerlengo en Teabing, 

Vetra en Saunière, allen hebben ze gelijkaardige functies en bezitten ze gelijkaardige 

karaktertrekken. Brown lijkt de personages uit Angels and Demons wel gerecycleerd te 

hebben in The Da Vinci Code. 

Hoe dan ook, de figuur van de held niet inbegrepen, kunnen we besluiten dat de 

personages nog vele typische eigenschappen en functies aanhangen die ook in de klassieke 

detectiveroman aan bod kwamen. 
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4.3. De plotstructuur  

 

4.3.1 Het handelingsverloop 

 

In de detective wordt aan het begin van het verhaal de gemeenschap (“die heile 

Welt”115) verontrust door het plaatsvinden van een misdaad. Het daaropvolgende 

handelingsverloop staat dan ook in het teken de initiële rust of regelmaat te herstellen. De 

onrust wordt aanzien als een aberratie in de bestaande orde en moet overwonnen worden. 

The Da Vinci Code en Angels and Demons hebben op die manier ook een spanningsboog 

met een regelmaat-onrust-regelmaat structuur (wetende dat de detective er altijd in slaagt 

het probleem op te lossen). Bij Keunen heet deze vorm een recurrentieplot.116 Het 

substantieel verlangen naar regelmaat wordt geconcretiseerd in de figuur van de held die 

alles in het werk stelt de regelmaat te doen terugkeren. De voorliefde voor perfecte helden 

in deze plotstructuur ligt in het verlengde van ‘the great detective’ uit de klassieke 

detective, maar wijkt af van Browns held Langdon die we niet echt als een superheld 

kunnen beschouwen. Zijn uitzonderlijke kennis heeft zijn waarde binnen het verhaal en 

helpt de handelingen ook vooruit, maar de onverstoorbaarheid en heldhaftigheid van 

bijvoorbeeld een James Bond of Superman is ver te zoeken.117 Zowel de klassieke 

detectiveverhalen als The Da Vinci Code en Angels and Demons hebben een 

recurrentieplot. De structuur zal vast en zeker op te merken zijn in het handelingsverloop. 

 

De spanningsboog wordt in het verhaal uitgewerkt door de handelingen die de 

personages stellen. “De logica die een verhaal in gang zet, voortdrijft en tot een ontknoping 

brengt, gaat terug op elementaire betekeniseenheden, met name zes actanten of 

handelingsrollen.”118 Of wat we het actantiële model van Greimas noemen. De zes 

handelingsrollen bestaan uit een zender en een ontvanger (die samen de as van het weten 

vormen), stimuli en hindernissen (de as van het kunnen) en sujet en object (de as van het 

streven). De eerste as, die van de communicatie, zorgt ervoor dat de held door de zender 

ingelicht wordt over het probleem en hem de opdracht geeft een oplossing te zoeken. De as 

                                                 
115 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.42. 
116 Bart Keunen: Tijd voor een verhaal. Mens- en wereldbeelden in de (populaire) verhaalcultuur, p.29. 
117 Ibid, p.37. 
118 Ibid, p.168. 
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van het kunnen slaat op die instanties in het verhaal die het actieverloop vooruithelpen of 

tegenwerken en de as van het streven ten slotte heeft te maken met de zoektocht van de held 

naar een bepaald object, bijvoorbeeld het vinden van de Graal, de misdadiger of het vinden 

van interne rust. 

 

 

4.3.1.1. In het klassieke detectiveverhaal 

  

 Met The Murders in the Rue Morgue leverde Edgar Allan Poe in 1941 de blauwdruk 

voor de klassieke detective. Het actiepatroon, voor zover van actie sprake was, bestond uit 

een zestal verschillende stadia: de voorstelling van de detective, de misdaad die een aantal 

‘clues’ bevatte, het onderzoek zelf, de mededeling van de oplossing, de verklaring ervan en 

het denouement of de ontknoping. Deze fasen zijn vrijwel in elk detectiveverhaal - tot in de 

Golden Age - terug te vinden, zij het in licht andere volgorde.  

 

 Het detectiveverhaal opent met een scène die zich afspeelt in de natuurlijke biotoop 

van de detective – zijn woonkamer. Het doel van deze eerste kennismaking tussen lezer en 

detective bestaat erin de expertise van de meester tentoon te spreiden aan de hand van een 

initiële opdracht waarin hij zijn deductiekrachten kan aanwenden. Op deze wijze wordt het 

de lezer duidelijk dat hij/zij met een bekwame detective te maken heeft en dat hij/zij zonder 

problemen op een goede afloop op het einde van het verhaal kan hopen: “These episodes 

establish the hero’s special competence and give the reader confidence that, however great 

the obstacles and dangers, the hero will be capable of overcoming them.”119 In The Sign of 

Four hebben Watson en Holmes het aanvankelijk over de drie kwaliteiten die onontbeerlijk 

zijn voor elke detective, namelijk observatie, deductie en kennis. Holmes maakt de 

opmerking dat hij weet dat Watson die ochtend naar het postkantoor geweest is om een 

telegram te verzenden. Door het observeren van Watsons schoenen zag Holmes rode aarde 

die alleen aan het postkantoor te vinden is. Deductie leert hem dan weer dat Watson geen 

andere mogelijkheid restte dan een telegram te zenden aangezien hij geen brief geschreven 

heeft en nog voldoende postkaarten en postzegels in zijn bureau liggen heeft. Om het met 

de woorden van Holmes te zeggen: “Eliminate all other factors, and the one which remains 
                                                 
119 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.82. 
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must be the truth”.120 Deze eerste kennismaking met de detective wordt verstoord door de 

aankondiging van de misdaad door de opdrachtgever die de hulp van de detective inroept 

(cf. de as van de communicatie). 

 

 De tweede fase in het handelingsverloop is de misdaad zelf. Deze geschiedt naar 

goede gewoonte in een kleine gemeenschap waar iedereen iedereen kent. Het is de taak van 

de detective de situatie zo correct mogelijk in te schatten en de sporen of het 

bewijsmateriaal te verzamelen (cf. de as van het streven). De doeltreffendheid van de 

misdaad, hangt volgens Cawelti af van twee elementen: de aanwezigheid van een aantal 

tastbare sporen en de ogenschijnlijke onoplosbaarheid van de misdaad.121 In Murder on the 

Orient Express wordt Hercule Poirot geconfronteerd met een plaats delict waar 

tegenstrijdige sporen gevonden worden. Het slachtoffer vertoont wonden die zowel door 

een links- als een rechtshandige toegebracht werden. Verder worden er een pijp en een 

zakdoek gevonden, wat wijst op mannelijke én vrouwelijke aanwezigheid. Het onderzoek, 

met de getuigenverklaringen, zal uitsluitsel moeten brengen. 

 

 Tijdens het verhoor van de getuigen krijgen we met een vicieuze cirkel te maken. 

Hoe meer informatie we krijgen, hoe meer helderheid er komt. Maar met elke getuigenis 

die een andere (of de feiten) tegenspreekt, wordt de waas van onzekerheid alleen groter (cf. 

de as van het kunnen). Dit contrast tussen opheldering en verduistering ligt aan de basis van 

de detective.122 Zo krijgen we te maken met valse alibi’s, ambiguïteiten, het verzwijgen van 

informatie door de ondervraagde enz. Mrs Hubbard bijvoorbeeld verzint het verhaal dat de 

moordenaar zich in haar treincoupé bevond en tracht zo het mysterie groter te maken. 

Hardman spreekt over “a small man, dark, with a womanish kind of voice”123. Hoe meer 

informatie er vrijkomt, hoe complexer het mysterie wordt: “[...] a progression of incidents 

through which the reader continually faces a new series of deductions from the basic clues 

only to find himself mystified once more.”124 Door het verhoor van de getuigen krijgt de 

lezer meer inzicht in de personages en begint hij/zij voor zichzelf uit te maken wie er de 

                                                 
120 Arthur Conan Doyle: The Sign of Four, p.8-9. 
121 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.84-85. 
122 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.34. 
123 Agatha Christie: Murder on the Orient Express, p.183. 
124 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.112. 
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schuldige kan zijn. ‘Red herrings’ komen dan ook in dit stadium naar voor. De ‘fair play’ 

die geldt als één van de regels van de klassieke detective houdt in dat de lezer dezelfde 

informatie ter beschikking heeft als de detective. Deze regel wordt echter niet altijd 

nageleefd. Meestal bezit de meesterdetective bijkomende en doorslaggevende informatie 

over één of ander personage die de lezer niet heeft. Enerzijds is dit ook logisch want de 

detective moet nu eenmaal in staat zijn het mysterie op te lossen vóór de lezer en deze 

laatste met verstomming slaan op het moment dat hij zijn oplossing bekendmaakt. Aan het 

eind van het onderzoek blijft de lezer verweesd achter terwijl de detective dichter en dichter 

bij de oplossing komt. 

  

 Na het onderzoek zondert de detective zich af en komt tot een besluit. Daarop 

verzamelt hij alle betrokkenen in één ruimte en deelt hen de oplossing van het probleem 

mee. Aangezien in de klassieke detective de fictionele ruimte beperkt was én de misdadiger 

meestal deel uitmaakte van de gemeenschap, bevindt de dader zich logischerwijze binnen 

deze groep. In Murder on the Orient Express stelt Poirot twee oplossingen voor. De eerste 

met een anonieme dader die de trein verliet na de moord. De tweede oplossing is 

bezwarend voor alle twaalf reizigers. Poirot bewijst hun betrokkenheid met de 

Armstrongfamilie. Allen wouden ze wraak nemen op de kidnapper en moordenaar van het 

dochtertje. Het moment waarop de oplossing bekend gemaakt wordt en het moment waarop 

de dader gevat wordt, leveren twee grote climaxen op.  

 

 Het denkpatroon van de detective wordt vervolgens duidelijk wanneer hij de 

misdaad reconstrueert aan de hand van de ‘clues’ en getuigenissen. Hij is erin geslaagd de 

geschiedenis die aan de misdaad voorafgaat te reconstrueren. Stap voor stap wordt duidelijk 

hoe en waarom de misdaad plaatsvond. In Murder on the Orient Express komt Poirot tot de 

conclusie dat alle twaalf reizigers aandeel hadden in de moord. De bekentenis van Mrs 

Hubbard volgt dan ook vrijwel direct na de beschuldigingen. In het geval dat er geen 

bekentenis volgt, zorgt de detective ervoor dat de dader sowieso in de val loopt en zichzelf 

verraadt: “[die Falle] ist so angelegt, dass sich der Mörder durch eine vom Detektiv 
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provozierte unbedachte Äuβerung vor Zeugen verrät”125. De ontmaskering van de dader 

brengt een schok met zich mee omdat het steevast om de ‘least likely person’ gaat. 

 

 De verklaring van de gebeurtenissen door de detective wordt gevolgd door het 

denouement, wat meestal ook de arrestatie van de dader inhoudt. In vergelijking met de rest 

van het verhaal wordt er bijzonder weinig aandacht besteed aan het vatten van de dader. 

Volgens Cawelti heeft dit vooral te maken met het feit dat de dader de detective niet naar de 

achtergrond mag duwen. Bovendien concentreert het detectiveverhaal zich meer op de 

afzondering en beschrijving van schuldgevoelens, dan op het straffen van de dader zelf.126 

Met andere woorden: de onschuldigheid van de gemeenschap en het projecteren van schuld 

op één personage is waar het in de detective om draait. Met het arresteren van de dader, 

zorgt de detective ervoor dat de sociale orde opnieuw hersteld wordt.  

 

 We kunnen aldus besluiten dat de klassieke detective zich aan bijzonder strakke 

regels hield. Zowel inhoudelijk (de contrasterende getuigenissen, de schuld van de minst 

verdachte persoon enz.) als vormelijk (de vijf à zes verschillende fasen) was het 

detectiveverhaal onderhevig aan de regels zoals ze aanvankelijk door Poe werden 

vastgelegd en verder uitgewerkt en geperfectioneerd werden door Doyle en Christie. Het 

strakke schema lag aan de basis van elk detectiveverhaal in die tijd. Het was dus aan de 

originaliteit van de auteur om het telkens opnieuw op een andere manier in te vullen met 

bijvoorbeeld andere personages, een andere locatie enz. en het voor de lezer boeiend te 

houden. Die lezer vindt in het repetitieve schema, verwonderlijk of niet, een zekere 

genoegdoening. Hij/zij weet wat te verwachten wanneer het boek opengeslagen wordt en 

vindt juist plezier in de voorspelbaarheid van de vorm. Een afwijking ervan zou als 

onaangenaam ervaren worden. De lezer is niet opgezet met verandering, wel in het lezen 

van zaken die hem/haar bekend overkomen:  

[...] the reader who, attracted precisely by the obsessively repetitive scheme, is 
‘unable’ to stop until the cycle has closed and he has returned to the starting point. 
Bildung, expelled from within the narrative, is then evaporated by its relationship 
with the reader. One reads only with the purpose of remaining as one already is: 
innocent. Detective fiction owes its success to the fact that it teaches nothing.127

                                                 
125 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.33. 
126 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.91. 
127 Franco Moretti: Signs taken for Wonders. Essays in the Sociology of Literary Forms, p.137-138. 
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 Het doel van de klassieke detectiveroman is het herstellen van de beginsituatie zoals 

ze zich voordeed bij de aanvang van het boek. Het verhaal kent logischerwijze geen 

evolutie, noch wat de vorm betreft, noch wat de personages betreffen. Bij Moretti heet het 

dat de detective radicaal “anti-novelistic”128 is: “there is no ‘voyage’, only a long wait”129. 

Het cyclische patroon, dat eerder al aan de basis van het verhaal terug te vinden was in het 

contrast tussen opheldering en verduistering (“ratiocination and mystification”130), komt 

dus ook in de overkoepelende structuur terug. 

 

 Op het vlak van de structuur van het handelingsverloop moeten we The Da Vinci 

Code en Angels and Demons meer beschouwen als thrillers dan als pure detective fictie. Bij 

de laatste staat alles in het teken van de dualiteit tussen bovengenoemde opheldering en 

verduistering. Bij de thriller komt daar nog een element bij, namelijk de actie. Het actie-

element is in de detective sterk teruggeschroefd. In de thriller komt het echter centraal te 

staan.  

 

 

4.3.1.2. In Dan Browns The Da Vinci Code en Angels and Demons 

 

Het actiepatroon van de thriller bestaat volgens Nusser uit drie verschillende fasen: 

de misdaad, de opsporing van de dader en de arrestatie ervan.131 Dit vrij simplistische 

schema kunnen we uiteraard ook toepassen op The Da Vinci Code en Angels and Demons, 

zoals het structuurschema van de detective ook teruggevonden kan worden in deze romans. 

Ter verduidelijking heb ik de misdaad- en ontknopingfase verder opgedeeld en kom zo bij 

zeven verschillende stadia uit. Bemerk wel dat het handelingsverloop enkel beschreven is 

vanuit het perspectief van de hoofdfiguur d.w.z. de held. De auctoriële verteller geeft 

inzicht in alle personages, maar focust toch in grote mate op de figuur van Langdon. De 

manier waarop de verschillende focalisators voorkomen in de romans, wordt behandeld 

onder het punt van de narratieve structuur. 

 

                                                 
128 Franco Moretti: Signs taken for Wonders. Essays in the Sociology of Literary Forms, p.137. 
129 Ibid, p.148. 
130 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.107. 
131 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.54. 
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De eerste fase beschrijft de scène waarin de moord wordt gepleegd. In tegenstelling 

tot de klassieke detective ziet de lezer de moord gebeuren en moet ze als onderdeel van de 

verhaalgeschiedenis niet meer gereconstrueerd worden op het einde. In de proloog maakt de 

lezer kennis met het slachtoffer en de dader. Al vlug wordt duidelijk dat de moordenaar niet 

het brein achter de hele operatie is en dat we op zoek moeten naar de ‘master criminal’. 

 

In een tweede fase krijgen we voor het eerst de detectivefiguur te zien. Langdon 

bevindt zich thuis of op zijn hotelkamer en wordt gestoord door iemand die zijn hulp 

behoeft, namelijk Collet en Kohler. Zijn opdrachtgevers confronteren hem met een foto van 

het slachtoffer, symbolen incluis. Langdon wordt vervolgens naar de plaats van de moord 

gebracht en wordt om zijn mening gevraagd wat betreft de symboliek. Aanvankelijk viert 

de onzekerheid van de held hoogtij. Hij weet niet wat Saunière met zijn cryptische 

schrijfselen bedoelt, noch wat de Illuminati zouden kunnen bezield hebben een 

wetenschapper te doden.  

 

In het volgende stadium in het handelingsverloop komt er eindelijk schot in de zaak. 

Het is hier dat Langdon zijn helpster ontmoet en waar de eerste probleemsituatie zich 

voordoet. Aangezien zowel Sophie als Vittoria een band hebben met het slachtoffer is het 

van meet af aan duidelijk dat zij zich aan de kant van Langdon scharen. Met de helpster 

komt meteen ook het eerste probleem naar voor. In The Da Vinci Code draait het eerste deel 

van de actie rond de achtervolging van Fache op Langdon, die hem aanziet als de 

hoofdverdachte en hem daarom ook naar het Louvre laten brengen heeft. Sophie bewijst 

zich als helpster wanneer ze Langdon via een telefoontje bericht over de ware intenties van 

Fache. In Angels and Demons brengt de komst van Vittoria het probleem van de antimaterie 

met zich mee. Ze komen erachter dat de moordenaar niet alleen Vetra te pakken kreeg, 

maar ook de koker met de uiterst explosieve antimaterie. Aan het einde van de derde fase 

bevinden held en helpers zich in een staat van verwarring, ongeloof en angst.  

 

De vierde fase levert het eerste spoor tot de oplossing van het mysterie en geeft 

daarmee de aanzet tot de effectieve actie. Het moment dat Langdon het allereerste anagram 

oplost, zet een hele reeks codes in gang. Van de Mona Lisa tot Madonna of the Rocks tot de 

sleutel van de bank enz. In Angels and Demons wordt de impuls gegeven door een 
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telefoontje dat Kohler krijgt van het Vaticaan. De antimaterie is in Rome gevonden. 

Langdon en Vittoria begeven zich dan ook in allerijl naar de Italiaanse stad. 

 

De langste en meest belangrijke fase is de vijfde. Ze bevat het gehele detectiespoor 

dat leidt naar de ontmaskering van de dader. Zowel The Da Vinci Code als Angels and 

Demons krijgen in dit stadium te kampen met een tweede probleem. Er wordt niet enkel 

gezocht naar de moordenaar van de slachtoffers maar ook naar de vindplaats van een 

eeuwenoud geheim, respectievelijk de Heilige Graal en de Illuminati schuilplaats (die 

samenhangt met de vier verdwenen kardinalen). In beide romans worden hier tevens de 

ogenschijnlijk betrouwbare figuren van  Teabing en de camerlengo geïntroduceerd. Tijdens 

het gesprek met deze twee personages wordt de held voor de eerste maal geconfronteerd 

met de huurmoordenaar. De Hassassin belt de camerlengo op en stelt hem op de hoogte van 

de verdwenen kardinalen. Silas valt het landhuis van Teabing binnen en valt Langdon aan 

om vervolgens door de oude man zelf neergeslagen te worden. Op dit moment duiken ook 

de volgende sporen op. Teabing doet het verhaal van de Heilige Graal d.w.z. van de 

genealogie van Maria Magdalena en Langdon ontdekt een gravure in het rozenhouten 

kistje. De Hassassin van zijn kant geeft de tip i.v.m. de “altars of science” waardoor 

Langdon op weg wordt gezet Galileo’s Diagramma te vinden.  

 

De uitwerking van de acties loopt langs een spoor van codes die ontcijferd moeten 

worden. De handelingen die de held stelt in The Da Vinci Code hebben als doel het 

paswoord tot de cryptex te vinden en de verblijfplaats van de Graal te vinden. Maar zoals 

ook in de klassieke detective het geval was, brengt elke opheldering ook een complicatie 

met zich mee. Zo slaagt Langdon erin de cryptex te openen om binnenin nog een kleinere 

cryptex te vinden. Na het ontcijferen van een aantal cryptische omschrijvingen belanden ze 

uiteindelijk in de Temple Church. Hoewel ze zich niet op de juiste locatie bevinden, wordt 

toch al een tip van de sluier opgelicht wat hun tegenstrevers betreft. Teabings butler blijkt 

samen te werken met Silas en slaagt erin de keystone te bemachtigen en over te dragen aan 

de “teacher”. Ondertussen zetten Langdon en Sophie hun zoektocht naar de juiste plaats 

sowieso verder en komen uit bij Westminster Abbey waar zich de tombe met de vermiste 

“orb” van Newton zich bevindt. 
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In Angels and Demons begint de zoektocht in de Vaticaanse archieven waar 

Langdon Diagramma moet weten te vinden. Het document leidt hen eerst naar het Pantheon 

om vervolgens naar de Chigi Chapel gestuurd te worden, waar ze de eerste vermoorde 

kardinaal aantreffen, gestikt in aarde. Ook de andere drie worden op strategische punten in 

Rome dood teruggevonden met verwijzingen naar de drie overige elementen: lucht, vuur en 

water. Langdon ontcijfert wel elke keer de codes maar komt toch telkens te laat. Bovendien 

slaagt de Hassassin erin Vittoria te ontvoeren waardoor er nog meer op het spel komt te 

staan. 

Het einde van de vijfde fase situeert zich voor de ontknoping van de mysteries. Het 

komt er nu op aan de juiste locatie te vinden voor de ultieme confrontatie met de 

tegenstrevers. 

 

Zoals reeds gezegd bestaan beide romans uit twee verschillende mysteries of 

problemen elk. In het geval van The Da Vinci Code gaat het om het vinden van de 

opdrachtgever van de moord op Saunière en de verblijfplaats van de Heilige Graal. In 

Angels and Demons concentreert het eerste mysterie zich rond de ‘master criminal’ die de 

moord op Vetra beraamde en het tweede rond de locatie van de geheime schuilplaats van de 

Illuminati. In de zesde fase worden beide mysteries opgelost.  

In The Da Vinci Code is de ontmaskering van de “teacher” als eerste aan de beurt. In 

overeenstemming met de klassieke detective gaat het ook hier om de ‘least likely person’. 

De misdadiger blijkt één van de meest betrouwbare personen doorheen het verhaal te zijn: 

Leigh Teabing, de Graal-expert: 

The lone man who had been standing behind the door looked calm as he aimed a 
small revolver at them. He was portly and was propped on a pair of aluminium 
crutches. For a moment Langdon thought he must be dreaming. It was Leigh 
Teabing.132

 

Vervolgens reconstrueert Teabing de gebeurtenissen van voor de aanvang van het 

verhaal. Hij vertelt Sophie de waarheid over haar familie en de reden waarom hij haar 

grootvader liet vermoorden. Hij zou namelijk nooit de waarheid over de Graal naar buiten 

hebben gebracht omdat hij gechanteerd werd door de Katholieke Kerk. Uit de verklaringen 

in de volgende hoofdstukken (vanuit het standpunt van Teabing, Aringarosa maar ook de 

                                                 
132 Dan Brown: The Da Vinci Code, p. 530-531. 
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auctoriële verteller) wordt duidelijk welke rol Rémy en Silas (beiden zijn ondertussen ook 

dood) speelden en hoe Teabing erin slaagde Opus Dei in het plot te betrekken. Deze 

reconstructie van de geschiedenis (hoewel niet verteld vanuit het standpunt van de 

detective) is vergelijkbaar met de verklaringen die de meesterdetective aflegt aan het einde 

van het klassieke detectiveverhaal. Men probeert aan de hand van het suzjet de fabula te 

reconstrueren. Uiteindelijk wordt Teabing overmeesterd en gearresteerd door kapitein 

Fache. 

De oplossing van het Graalmysterie is als laatste aan de beurt. De geopende cryptex 

leidt Langdon en Sophie naar de Rosslyn Chapel in Schotland. Daar wordt Sophie herenigd 

met haar familie en wordt Langdon verteld dat de Graal er zich niet meer bevindt. Terug in 

Parijs krijgt onze held één van zijn bekende ingevingen en volgt de oude “roseline” tot aan 

het Louvre waar de Heilige Graal zich zou bevinden. Opmerkelijk is dat het mysterie zich 

oplost voor de held, maar niet voor de sceptische lezer aangezien we de Graal nooit te zien 

krijgen. 

 

In Angels and Demons wordt eerst het eeuwenoude geheim onthuld, namelijk de 

Illuminati schuilplaats. Aan het laatste merkpunt, de “Fountain of the Four Rivers” van 

Bernini, vindt Langdon een aanwijzing die naar het Castel Sant Angelo wijst. Daar treft hij 

de Hassassin en Vittoria aan en gaat hij de confrontatie met de moordenaar aan. Voor de 

tweede maal reeds die avond laat Langdon bijna het leven na een gevecht met de Hassassin. 

Het feit dat Langdon de strijd verliest doch niet gedood wordt is typisch voor het 

thrillergenre.133 De held op zijn beurt slaagt er wel in zijn tegenstander te doden, weliswaar 

met de hulp van zijn helpster. Via de legendarische Passetto komen Langdon en Vittoria in 

het Vaticaan aan waar de ontknoping van het tweede mysterie zal plaatsvinden. 

Langdon is er zeker van dat Kohler Janus is en wil hem op alle mogelijke manieren 

een halt toeroepen. Nadat Kohler de camerlengo zou gebrandmerkt hebben, wordt hij 

neergeschoten. De camerlengo krijgt vervolgens een ingeving van God en wordt geleid naar 

de locatie van de antimaterie. Hij neemt het explosieve goedje mee and stapt met Langdon 

in een helikopter om zich er op grote hoogte van te ontdoen. De camerlengo trekt een 

parachutistenpak aan en laat Langdon achter. Die komt op miraculeuze wijze in de Tiber 

terecht. In het ziekenhuis ontdekt hij een bandje dat Kohler hem toegestopt had. In allerijl 
                                                 
133 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.57-58. 
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haast hij zich terug naar het Vaticaan, waar de camerlengo ondertussen een goddelijke 

tussenkomst veinst en het geloof van de aanwezigen tijdelijk terugwint. Langdon laat het 

bandje afspelen in aanwezigheid van de kardinalen. Op deze manier wordt het gesprek 

tussen Kohler en de camerlengo gereconstrueerd en komen we te weten wat er echt gebeurd 

is. De camerlengo, bewust van zijn ontmaskering, gaat over tot het verklaren van zijn 

acties. Door de opgang van de wetenschap en de verdere afname van het respect t.o.v. de 

Kerk, hij was er namelijk achtergekomen dat de Paus een kind had, kwam de camerlengo 

op een punt waar hij het noodzakelijk achtte de Kerk te redden: “Resurrect the ancient fear. 

Then crush it. Horror and Hope. Make them believe again.”134 Via flashbacks komen we te 

weten hoe de Paus vermoord werd en hoe de vier kardinalen in de Passetto gelokt werden. 

Ook hier wordt de geschiedenis gereconstrueerd en krijgt de chronologie vorm. Het 

principe van de ‘least likely person’ als misdadiger wordt ook in deze roman gerespecteerd. 

Deze fase eindigt met de zelfmoord van de camerlengo, die op deze manier zijn straf 

ontloopt. 

Aan het einde van de zesde fase zijn alle problemen opgelost en rest de auteur enkel 

nog een ‘happy end’ aan het voorgaande te breien. De daders zijn ofwel dood, ofwel 

gearresteerd, wat bijdraagt tot de triomf van de held.135 In The Da Vinci Code wordt dit 

overigens weergegeven door de reünie tussen Sophie en haar familie en het samenkomen 

van de twee hoofdrolspelers; in Angels and Demons weten ook Langdon en Vittoria elkaar 

te vinden en wordt kardinaal Mortati als nieuwe Paus aangesteld.  

 

Het denouement zorgt ervoor dat de lezer aan het einde van het verhaal 

gerustgesteld en tevreden gestemd is. Hoewel de ‘master criminals’ vrij belangrijke 

personages zijn in het verloop van het verhaal, blijven ze toch meer aan de zijlijn staan, dan 

dat ze voor de lezer object tot identificatie kunnen worden. Volgens Cawelti136 brengt hun 

ontmaskering, hoewel schokkend, de gevoelens van de lezer niet in gevaar aangezien er niet 

echt een band tussen hem/haar en Teabing en de camerlengo opgebouwd wordt. De 

arrestatie of dood van de ‘master criminal’ wordt dan ook als positief ervaren. 

 

                                                 
134 Dan Brown: Angels and Demons, p.583. 
135 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.58. 
136 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.90. 
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4.3.1.3. Besluit 

 

De specifieke indeling van beide romans in zeven fasen kan uiteraard aangepast 

worden zodat ook het schema van zowel detective fictie én thriller erin teruggevonden kan 

worden. Wat de detectiveroman betreft kunnen we de introductie van de detective en het 

vaststellen van de misdaad vergelijken met de eerste vier fasen in de romans van Dan 

Brown. De actiesequentie komt op zijn beurt overeen met het onderzoek dat de 

meesterdetective stelt, in acht genomen dat op inhoudelijk vlak het in de detective vooral 

draait rond detectiemechanismen en in de thriller rond actiepatronen. Het meedelen van de 

oplossing is vergelijkbaar met de fase van de ontknoping van de mysteries. Als laatste 

krijgen we in beiden de verklaring van de handelingen van de dader gevolgd door het 

denouement. 

 

De vergelijking met de thriller ligt logischerwijze meer voor de hand aangezien 

actie het centrale punt is. De opsporingen, achtervolgingen en gevechten zijn typische 

kenmerken van de thriller en vormen het grootste en meest centrale deel in The Da Vinci 

Code en Angels and Demons. Alles staat of valt met de actie-elementen en daarop kunnen 

we ook besluiten dat, alhoewel er duidelijk parallellen te herkennen zijn tussen de romans 

van Brown en de klassieke detective wat de structuur van het handelingsverloop betreft, de 

twee geanalyseerde romans op inhoudelijk vlak eerder neigen naar het schema van de 

thriller waar actie eveneens centraal staat, terwijl de actie in de detective ver te zoeken is. 

Een laatste bijkomend element waarin de detective verschilt van de thriller is het arrestatie-

element aan het eind van het verhaal. In de detective wordt hier weinig tot geen aandacht 

aan besteed, terwijl het in de thriller noodzakelijk aanwezig is opdat de acties afgesloten 

kunnen worden. 
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4.3.2. De narratieve structuur 

 

4.3.2.1. Een ‘narrative of narratives’? 

 

 Waar voorheen gesproken werd over de geschiedenis die aan de misdaad voorafgaat 

en die gereconstrueerd moet worden door de detective, volgt in dit deel de uiteenzetting van 

wat die geschiedenissen inhouden en hoe ze zich tot elkaar en in relatie tot de tekst 

verhouden. Aangezien op het vlak van de narratieve structuur de romans van Dan Brown de 

traditie van de klassieke detective grotendeels volgen, geldt de verklaring hier voor beide. 

 

De structuralist Tzvetan Todorov verdeelt de detective fictie in drie genres: de 

whodunit, de thriller en de avonturenroman.137 Elk van deze drie genres bestaat uit twee 

verschillende verhalen, namelijk het verhaal van de misdaad en het verhaal van het 

onderzoek: “À la base du roman à énigme on trouve une dualité [...]. Ce roman ne contient 

pas une mais deux histores: l’histoire du crime et l’histoire de l’enquête.”138 Afhankelijk 

van het genre wordt er meer aandacht aan het eerste of het tweede verhaal besteed. Deze 

tweedeling in de narratieve structuur is afkomstig van de Russische formalist Viktor 

Shklovsky die de twee verhalen bestempelde als “fabula” en “sjuzet”.139 De fabula is de 

aaneenschakeling van de gebeurtenissen in hun chronologische volgorde zoals ze zich 

voordeden. Het suzjet is de manier waarop die gebeurtenissen verteld worden en tot leven 

komen in de vorm van het verhaal.140 In de detective wordt de fabula voorgesteld door de 

misdaad en de gebeurtenissen die er aanleiding toe geven, of wat uiteindelijk door de 

detective gereconstrueerd moet worden. Het suzjet betreft het verhaal van het onderzoek, 

dat stelselmatig het verhaal van de fabula moet blootleggen. De afwezigheid van de fabula 

vormt de bestaansvoorwaarde van het suzjet.  

 

 Voortbouwend op de dualiteit van Todorov, komt Van der Weide141 uit bij wat hij 

twee geschiedenissen noemt, namelijk de geschiedenis van het misdrijf en de geschiedenis 
                                                 
137 Scott McCracken: Pulp. Reading popular fiction, p.54. 
138 Tzvetan Todorov: Poétique de la prose. In: Van der Weide: Detective en Anti-Detective. Narratologie, 
psychoanalyse, postmodernisme, p.11. 
139 Scott McCracken: Pulp. Reading popular fiction, p.54. 
140 Ibid, p.54. 
141 Jack Van der Weide: Detective en Anti-Detective. Narratologie, psychoanalyse, postmodernisme, p.12. 
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van het onderzoek. Opmerkelijk is wel dat de geschiedenissen volgens hem geen equivalent 

zijn van de fabula en suzjet principes aangezien die laatste twee aspecten zijn van een 

zelfde reeks gebeurtenissen. De twee geschiedenissen stellen dan weer twee afzonderlijke 

reeksen gebeurtenissen voor. Er is dus sprake van twee fabula’s met elk een bijbehorend 

suzjet:  

Een fabula en een suzjet van het misdrijf, en een fabula en een suzjet van het 
onderzoek. En wanneer de fabula van het misdrijf alleen verteld kan worden binnen 
het suzjet van het onderzoek, dan houdt dat niet in dat het suzjet van het misdrijf en 
de fabula van het onderzoek daarmee verdwijnen.142

 

 De definitie van fabula en suzjet zoals ze door Todorov en Tomasjevski 

geformuleerd werd, bevat volgens Van der Weide een ambiguïteit binnen het concept van 

het suzjet wanneer ze het omschrijven als: “comment le lecteur (ou le narrateur) en a pris 

connaissance”143. De twee narratieve lagen dienen uitgebreid te worden met een derde 

aangezien de lezer en de verteller niet gelijkgesteld kunnen worden. Zo komen we bij een 

laag waarop wordt verteld, een laag waarop wordt gefocaliseerd en een laag waarop wordt 

gehandeld. Ze zijn respectievelijk de tekst, het verhaal en de geschiedenis (naar de 

typologie van Mieke Bal).144 De eerste laag is dan die waarover de lezer beschikt en de 

tweede is de laag die wordt gelezen door het personage waarop gefocaliseerd wordt.  

Todorovs beschrijving van de narratieve structuur van de detective in termen van de 

geschiedenis van de misdaad en de geschiedenis van het onderzoek (ook al gaat de 

vergelijking met de fabula en het suzjet volgens Van der Weide niet op) maakt het mogelijk 

de detective te beschouwen als een verhaal van verhalen of een “narrative of narratives” 145.  

 

 

4.3.2.2. Oppervlakte- en dieptestructuur 

 

 Het bestaan van twee geschiedenissen, waarvan de ene verborgen en de andere 

aanwezig is, impliceert een zekere gelaagdheid binnen de tekst die een verschillende 

leesactiviteit met zich meebrengt.  
                                                 
142 Jack Van der Weide: Detective en Anti-Detective. Narratologie, psychoanalyse, postmodernisme, p.12. 
143Tzvetan Todorov: Poétique de la prose. In: Van der Weide: Detective en Anti-Detective. Narratologie, 
psychoanalyse, postmodernisme, p.17. 
144 Jack Van der Weide: Detective en Anti-Detective. Narratologie, psychoanalyse, postmodernisme, p.18. 
145 Ibid, p.13. 
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 De detective gaat aan de hand van tekens en sporen, die hij aan de oppervlakte van 

de tekst waarneemt, op zoek naar hun dieperliggende betekenis:  

er is sprake van een essentie die onafhankelijk van de tekst bestaat, een diepte die in 
de tekst wordt weergegeven. Deze diepte toont zich aan de oppervlakte in de vorm 
van tekens, die door de aandachtige beschouwer kunnen worden gelezen.146

 

Zoals Holmes de gedachten van Watson kan lezen door enkel zijn 

gelaatsuitdrukkingen te interpreteren, vindt Langdon in Angels and Demons de plaats van 

de volgende misdaad door het aanschouwen van een kunstwerk dat steeds een spoor 

verraadt naar die volgende locatie. Ook hier gaat het louter om het interpreteren van tekens 

aan de oppervlakte en het eraan toekennen van een betekenis. De betekenisoverdracht gaat 

echter niet altijd door. Soms wordt het teken aan de oppervlakte niet als een teken ervaren 

of slaagt de detective er niet in enige betekenis eraan toe te kennen. Volgens de termen van 

Bal wijst het te interpreteren teken op “het bestaan van een geschiedenis, maar dat het bij 

die geschiedenis behorende verhaal ontbreekt, zodat het teken geen narratieve tekst is.”147 

In The Da Vinci Code worden de protagonisten geconfronteerd met cryptische 

omschrijvingen waar ze aanvankelijk geen weg mee weten. Pas later, wanneer het verhaal 

tot ontplooiing komt en ze de code ontcijferen, wordt het teken beladen met betekenis en 

ontstaat een narratieve tekst. Ze komen er met andere woorden achter dat het om een 

anagram gaat:  

‘The scrambled Fibonacci sequence is a clue’, Langdon said, taking the printout. 
‘The numbers are a hint as to how to decipher the rest of the message. […] They are 
simply letters written out of order.’148

 

De laag van het verhaal ontbreekt traditioneel in het detectiveverhaal en vormt 

meteen ook de reden voor het optreden van de detective. Het is zijn taak de geblokkeerde 

“transmission” tussen tekst (tekens) en geschiedenis te herstellen door het construeren van 

een verhaal.149 De activiteiten van de detective worden weergegeven in het verhaal aan de 

hand van de focalisator(s). Voor Bal is dan ook “de mediërende instantie tussen tekst en 

geschiedenis het verhaal dat door de focalisator geproduceerd wordt.”150

                                                 
146 Jack Van der Weide: Detective en Anti-Detective. Narratologie, psychoanalyse, postmodernisme, p.20-21. 
147 Ibid, p.30. 
148 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.137. 
149 Jack Van der Weide: Detective en Anti-Detective. Narratologie, psychoanalyse, postmodernisme, p.42. 
150 Ibid, p.34. 
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Verschillende geschiedenissen brengen niet alleen een verschil in oppervlakte en 

diepte met zich mee, ze worden ook op een andere manier geschreven en gelezen. De 

geschiedenissen worden bij Peter Hühn als “Geschichte” en “Diskurs” beschreven. Waarbij 

de geschiedenis van de misdaad in het discours van het onderzoek naar boven komt en waar 

de geschiedenis van het onderzoek door het discours van de verteller aan de lezer 

meegegeven wordt.151 De leesactiviteit van deze twee teksten is dan ook niet dezelfde: de 

geschiedenis van de misdaad wordt namelijk geschreven door de dader en gelezen door de 

detective (en zijn helpers) aan de hand van sporen die door de dader achtergelaten worden. 

De geschiedenis van het onderzoek wordt geschreven door de auteur en gelezen door de 

lezer. Op deze manier is de detective vergelijkbaar met de lezer, die onder de oppervlakte 

van de tekst op zoek gaan naar betekenissen die ze kunnen toeschrijven aan de gevonden 

sporen. De dader en de auteur stellen uiteraard alles in het werk om het schrijven van de 

tweede geschiedenis zo lang mogelijk uit te stellen.152

 

Ten slotte is het belangrijk op te merken dat niet alle personages in het verhaal even 

bekwaam zijn om de tekst te lezen. Er is een verschil tussen goede en slechte lezers. De 

detective is vanzelfsprekend één van de goede lezers, hij slaagt er met andere woorden in 

de codes te ontcijferen en het probleem op te lossen. De Watson-figuur in het 

detectiveverhaal is over het algemeen een slechte lezer. Hij ziet de ‘clues’ wel, maar kan er 

geen betekenis aan geven of interpreteert ze op een verkeerde manier:  

‘It is legible and regular,’ I answered. ‘A man of business habits and some force of 
character.’  
Holmes shook his head. ‘Look at his long letters,’ he said. ‘They hardly rise above 
the common herd. […] Men of character always differentiate their long letters, 
however illegibly they may write.153

 
In de romans van Brown hebben we reeds gezien dat Langdons helpers ook een 

wezenlijke bijdrage leveren tot het handelingsverloop, wat maakt dat ook zij als goede 

lezers van de tekst aanzien kunnen worden. Een voorbeeld van een slechte lezer in 

bijvoorbeeld The Da Vinci Code is de politie, en Fache in het bijzonder. Hij schat de 

situatie volledig verkeerd in en fixeert zich op de verkeerde verdachte. 

                                                 
151 Peter Hühn: Der Detektiv als Leser. In: Vogt: Der Kriminalroman: Poetik, Theorie, Geschichte, p.240. 
152 Ibid, p.246. 
153 Arthur Conan Doyle: The Sign of Four, p.17. 
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4.3.2.3. De vertelinstantie 

 

 Er werd reeds een aantal keer vermeld dat het in de romans van Dan Brown gaat om 

een auctoriële verteller. Hij is alwetend, kent dus de uitkomst van het verhaal, en kan in de 

gedachten van alle personages kijken. In The Da Vinci Code en Angels and Demons worden 

de gedachten in cursiefschrift weergegeven. Het is echter niet altijd duidelijk waar de lijn 

getrokken wordt tussen de opmerkingen van de verteller en de gedachten van een zeker 

personage. De informatie die de verteller meedeelt aan de lezer is tevens informatie die ook 

de hoofdfiguur tot zijn beschikking heeft. Op het moment dat Langdon de “keystone” te 

pakken krijgt, wordt een hele uitleg gedaan over de oorsprong ervan. De lezer krijgt de 

indruk dat het gaat om gedachten van Langdon, maar dat wordt nergens weergegeven:  

Langdon didn’t know what to say. Even to him it sounded unbelievable, and yet the 
keystone was the only logical conclusion he could muster. […] For the last decade, 
historians had been searching for the keystone in French churches. […]154

 

Dit probleem zou zich uiteraard niet stellen had Langdon de enige focalisator in het 

verhaal geweest. De techniek waarbij een alwetende verteller over alle personages controle 

uitoefent is typisch voor het thrillergenre. De verandering van perspectief tussen 

bijvoorbeeld ingroup en outgroup bewerkstelligt een zekere vorm van onrust die vervolgens 

ook de spanning in de hand werkt.155 Zo worden hoofdstukken met een verschillende 

focalisator in sneltempo afgewisseld, waardoor er een aantal parallelle verhaallijnen 

ontstaan. De eerste focust zich op Langdon en Sophie, de tweede op de politie, de derde op 

Silas en de laatste op Bisschop Aringarosa. Ook in Angels and Demons krijgen de 

focalisators een eigen verhaallijn. Er is Langdon en in dit geval Vittoria, er is de Hassassin 

en tenslotte ook de ploeg van de BBC en Kohler. De focalisaties hebben als gevolg dat de 

lezer van bij het begin de moordenaar kent. Dit wijkt totaal af van het principe van de 

klassieke detective én de thriller. In de detectiveroman is het uitgesloten dat de lezer meer 

informatie krijgt over de dader dan de detective zelf. En waar in de thriller over het 

algemeen de dader voor iedereen een bekende is, ook voor de detective, is die in de romans 

van Brown aanvankelijk niet bekend voor Langdon. 

 

                                                 
154 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.277. 
155 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.59. 
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Dit meervoudig perspectief vinden we dus vooral terug in thrillers. Het mag dan ook 

niet verwonderen dat de klassieke detective een geheel andere vertelinstantie heeft. Bij Poe 

en Doyle krijgen we te maken met een ik-verteller en volgen we het verhaal door de ogen 

van de helper van de detective. Dat zijn respectievelijk Dupins anonieme vriend-helper en 

Watson. Zij zijn de enige focalisators binnen het verhaal wat impliceert dat de lezer ook 

enkel die zaken meekrijgt die ook zij weten of gezien hebben. Meestal gaat het om 

halfslachtige informatie en is er een dialoog met de detective nodig om meer inzicht te 

krijgen in de situatie. De personele verteller met focalisatie op de assistent komt het ultieme 

doel van de detectiveroman ten goede, namelijk de lezer even onwetend houden als de 

assistent zodat de bovenmenselijke gaven van de detective centraal komen te staan. 

In de romans van Agatha Christie en Dorothy Sayers wordt een 

perspectiefverandering doorgevoerd. De ik-verteller is een hij-verteller geworden en de 

focalisatie ligt bij de detectives Hercule Poirot en Lord Peter Wimsey. De lezer komt enkel 

datgene te weten wat ook zij weten of observeren. Dat wil zeggen: wat de verteller bereid is 

vrij te geven, want de detective is noodzakelijkerwijze iedereen altijd een stap voor. 

 

De keuze van de vertelinstantie hangt in grote mate af van het doel dat het genre 

wenst te bereiken. Waar in de thriller, in dit geval dus ook in The Da Vinci Code en Angels 

and Demons, voorrang gegeven wordt aan actie en spanning zal een auctoriële verteller met 

verschillende focalisators handiger zijn dan een ik-verteller. Een constante afwisseling van 

focalisatie brengt onrust bij de lezer en doet hem uiteindelijk ook verder lezen. Actie en 

spanning zijn bij de klassieke detectives dan weer ondergeschikt aan het mysterie zelf en de 

capaciteiten van de detective die hem in staat stellen het mysterie op te lossen. Hoe langer 

de lezer hier in het ongewisse blijft, hoe beter voor de geloofwaardigheid van de detective. 
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4.4. Het fictionele tijdsgebruik 

 

4.4.1. Chronologisch of analytisch? 

 

Van de detectiveroman wordt vaak gezegd dat hij regressief te werk gaat en 

achterstevoren geschreven is. De auteur vertrekt namelijk van de conclusie en plant 

vervolgens de structuur van het verhaal; wie waar welke aanwijzingen geeft, op welke 

momenten bepaalde sporen zichtbaar mogen worden enz. De schrijver is de absolute 

autoriteit op dit vlak en alleen hij/zij bepaalt welke informatie de lezer verkrijgt. Alison 

Light spreekt van een “temporary fragmentation in which the pieces are deliberately 

scattered for the express purpose of putting them back together again”156. Het analytische 

aspect binnen detectivefictie situeert zich binnen deze tijdelijke fragmentatie. Ter 

verduidelijking gaat het hier niet over analytisch in de zin van de ‘analytische roman’ 

waarin de psyche van de personages tot op het bot ontleed wordt, maar wel over analytische 

aspecten uit verteltechnische redenen.157 Niet alles wordt dus op chronologische wijze 

verteld. Aan het eind van het verhaal wordt de misdaad gereconstrueerd zoals hij begaan 

werd in het begin.  

 

In de romans van Brown wordt de chronologie op ditzelfde punt doorbroken 

wanneer bijvoorbeeld Teabing uit de doeken doet op welke manier hij zijn hele plan in 

werking stelde: 

‘Silas was supposed to break in and steal the keystone from you in Château Villette 
– thus removing you from the equation without hurting you, and exonerating me 
from any suspicion of complicity. However, when I saw the intricacy of Saunière’s 
codes, I decided to include you both in my quest a bit longer.’158

 

Niet alleen de personages reconstrueren de geschiedenis, ook de verteller verklaart 

een aantal belangrijke zaken aan het einde die de personages niet noodzakelijkerwijs ook te 

weten komen. In Angels and Demons wordt de lezer verteld hoe de camerlengo aan de 

brandmerken geraakt is, maar zelf blijft hij het antwoord schuldig op de vraag van Mortati:  

                                                 
156 Alison Light: Forever England. In: Chernaik: The Art of Detective Fiction, p.109. 
157 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.34. 
158 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.539. 
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’But...the brands?’ Mortati’s voice was stiff with outrage. The camerlengo did not 
answer. Mortati had no way of knowing, but the brands had been confiscated by the 
Vatican over a century ago.159

 

De chronologie wordt tevens ook onderbroken door een hele reeks flashbacks. Niet 

alleen wat het verklaren van het handelingsverloop van de dader betreft, maar ook 

willekeurige flashbacks naar het verleden van één of meer personages. 

 

Uiteraard wordt de meeste spanning opgewekt door de chronologisch vertelde delen 

die de acties van de protagonist beschrijven. Hier is de volgorde van vertellen dezelfde als 

die waarin de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.  De verteller focust grotendeels op de 

acties en gedachtegang van de held wat maakt dat ook de lezer juist die acties gaat volgen 

en zich erin inleeft. De lezer is namelijk even onwetend als de held wat de queeste betreft. 

In de romans van Brown wordt de chronologische lijn in een paar parallelle lijnen 

gesplitst. Door afwisselende focalisaties tussen de verschillende hoofdstukken, kan de lezer 

de gebeurtenissen van held en tegenstrever op hetzelfde moment volgen. De episodes lijken 

in elkaar geritst als het ware. Chronologie is de regel in het thrillergenre, terwijl de 

detective een combinatie van chronologie en analyse aanhangt. 

 

 

4.4.2. Vertragingen en versnellingen 

 

Browns romans zijn een combinatie van dialogen en uitgebreide passages waarin de 

lezer voorzien wordt van de nodige (en in vele gevallen overbodige) informatie. De pauzes 

zorgen ervoor dat het actieverloop tot stilstand komt en dat de vaart uit het verhaal wordt 

gehaald. Het zijn vooral de protagonist Langdon en de verteller die ellenlange litanieën 

afsteken en hun kennis tentoonspreiden. Wanneer Langdon en Sophie de sleutel bestuderen, 

wordt de oorsprong van het kruis uit de doeken gedaan: 

‘It looks Christian,’ Sophie pressed. 
Langdon was not so sure about that. The head of this key was not the traditional 
long-stemmed Christian cross but rather was a square cross – with four arms of 
equal length – which predated Christianity by fifteen hundred years. This kind of 

                                                 
159 Dan Brown: Angels and Demons, p.587. 
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cross carried none of the Christian connotations of crucifixion associated with the 
longer-stemmed Latin cross, originated by Romans as a torture device.[…]160

 
Het inlassen van deze psuedo- encyclopedische informatie gebeurt toch wel op een 

ongelukkige manier. Het handelingsverloop breekt compleet af voor een passage waar de 

lezer amper iets mee aan kan vangen. 

 

Toch mag het niet verrassen dat The Da Vinci Code door zovelen beschreven wordt 

als een ‘fast-paced’ boek. Hoewel de acties constant doorbroken worden door deze lange 

passages, blijken ze niet zo’n grote invloed te hebben dat het verhaal zou gaan stokken. 

Zoals ik reeds bij de bespreking van de personages aangehaald heb, ligt de oorzaak van de 

snelle opeenvolging van handelingen bij de helpsters van Langdon. Hun assertiviteit houdt 

het verhaal in gang terwijl Langdon het lijkt af te remmen. 

 Beide romans hanteren het 24 uur-principe. De centrale acties zijn afgewerkt binnen 

de 24 uur. Veel ruimte voor versnellingen in de verhaaltijd is er dus niet. Enkel aan het 

einde, wanneer het probleem rond het vatten van de dader afgehandeld is, volgt een ellips. 

Het volgende hoofdstuk situeert zich dan de dag erna. 

  

 

4.4.3. Besluit 

  

 De beide romans van Dan Brown, zowel als de klassieke detective, zijn een 

combinatie van analytisch en chronologisch vertellen. Vanaf het begaan van de moord volgt 

het verhaal een chronologische lijn in het actiepatroon (uitgezonderd de flashbacks) dat de 

plot stelselmatig blootlegt. In Angels and Demons wordt de lezer zelfs constant gebrieft 

over de resterende tijd tot de volgende moord. Pas op het einde, bij de reconstructie van de 

misdaad, komt het analytisch karakter van de detective naar boven. Kwasniewski noemt de 

structuur van de detective lineair-retrospectief.161 Het is lineair tot op hun moment van de 

reconstructie en er naar het verleden gekeken kan worden. 

                                                 
160 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.200-201. 
161 Elizabeth Kwasniewski: Thrilling structures? Science fiction from the early “amazing” and detective 
fiction. In: Ashley: The study of popular fiction. A Source Book, p.119. 
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 Het actiepatroon wordt niet alleen onderbroken door flashbacks, maar ook door 

vertragingen die uitgaan van held en verteller. We kunnen hier een discrepantie opmerken 

tussen Langdon en zijn helpsters: de ene vertraagt het verhaal, de anderen helpen het 

vooruit. 
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4.5. Spanning 

 

 De spanning die opgewekt wordt doorheen het verhaal is noodzakelijk opdat de 

lezer verder zou blijven lezen. Spanning kan op verschillende manieren gecreëerd worden. 

Bijvoorbeeld door het hanteren van bepaalde technieken (o.a. ‘cliffhangers’) of het 

manipuleren van de chronologie. De initiële spanning wordt veroorzaakt doordat de lezer in 

het begin van het verhaal met een tekort aan informatie te kampen heeft. Er is een misdaad 

gepleegd maar de oplossing ervan lijkt mijlenver weg. Het is juist deze drang naar het 

oplossen van het mysterie dat ervoor zorgt dat de lezer verder leest. Hij wil orde brengen in 

de wirwar aan ‘clues’ en getuigenissen. Maar met elke nieuwe informatie die hij/zij 

toegestopt krijgt, wordt het mysterie ook een beetje groter. Op deze manier houdt de lezer 

een zekere achterstand op de detective en blijft hij lezen tot het verhaal ten einde is omdat 

hij steeds met dat tekort te maken heeft. Zelfs wanneer de detective halverwege het verhaal 

een balans opmaakt, komt de lezer nooit op dezelfde voet te staan. De meesterdetective 

houdt altijd nog wat achter de hand.  

 

Op het moment dat de misdaad plaatsvindt, wordt de rust verstoord waardoor de 

lezer niks anders kan doen dan verlangen naar het einde waarop alles weer goedkomt. En 

de lezer weet ook dat de rust zich sowieso zal herstellen maar vindt er toch genoegen in. Op 

het einde ervaart de lezer dan ook een vorm van catharsis. Volgens Neale is het niet alleen 

het vinden van voldoening aan het eind maar ook het proces ernaar toe dat het voor de lezer 

interessant maakt: “the want for the pleasure of process, and the want for the pleasure of its 

closure.”162

 

 Ulrich Suerbaum maakt een verschil tussen twee soorten van spanning, namelijk 

toekomstspanning en geheim- of raadselspanning.163 De eerste heeft te maken met de 

opeenvolging van acties en de tweede met het geleidelijk onthullen van geheimen die de 

lezer nog niet bekend zijn. Bij Brown wordt de toekomstspanning voorgesteld door het 

vinden van de daders en de geheimspanning door het vinden van enerzijds de Graal en 

                                                 
162 Stephen Neale: Genre. In: Ashley: The study of popular fiction. A Source Book, p.110. 
163 Ulrich Suerbaum: Der gefesselte Detektivroman. Ein gattungstheoretischer Versuch. In: Vogt: Der 
Kriminalroman: Zur Theorie und Geschichte einer Gattung, p.446. 
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anderzijds de schuilplaats van de Illuminati. Over het algemeen vinden we in de detective 

meer geheimspanning, er wordt teruggekeken naar het verleden, in de thriller 

toekomstspanning waar uitgekeken wordt naar de manier waarop de held de situatie zal 

aanpakken. 

 

De spanningsopbouw van de klassieke detective is vrij eenvoudig. We hebben hier 

te maken met een stelselmatige opbouw van spanning tot aan de climax op het einde 

wanneer de dader bekend gemaakt wordt. De centrale spanning wordt opgewekt door het 

mysterie zelf en de ontknoping ervan. De lezer wil weten wie er achter de misdaad 

schuilgaat. In de thriller krijgen we dezelfde op- en afbouw maar op verschillende punten 

tijdens het verhaal. De held geraakt constant in moeilijkheden maar weet zich ook telkens te 

redden:  

Da der Held immer wieder in Bedrängnis gerät und sich immer wieder befreit, 
ergibt sich eine Spannungskurve, die sich jeweils punktuell an den 
Gefahrensituationen entzündet und im ständigen Wechsel ansteigt und abfällt.164

 

De spanningstechnieken die ik in de volgende paragraaf bespreek zijn degene die 

teruggevonden kunnen worden in de romans van Dan Brown. 

  

 

4.5.1. Spanningstechnieken 

 

 Spanning kan op verschillende manieren in het leven geroepen worden. In de 

volgende paragraaf zal ik er de belangrijkste van bespreken en aantonen hoe ze voorkomen 

in The Da Vinci Code en Angels and Demons.  

 

 Een eerste manier is door het gebruik van ‘cliffhangers’. Aan het einde van haast elk 

hoofdstuk vinden we ze terug. Meestal gaat het om een revelatie of een ingreep in het 

handelingspatroon en wordt de actie abrupt onderbroken: “Langdon peered into the study 

and immediately felt his skin crawl. Holy mother of Jesus, he said to himself.”165; ‘It’s 

                                                 
164 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.60. 
165 Dan Brown: Angels and Demons, p.61. 
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about Sophie Neveu, sir. Something is not quite right.’”166 Soms gaat het om een 

dramatische opmerking: “The entire power structure of the Roman Catholic Church is 

sitting on a time bomb.”167 Er wordt steeds een aanzet gegeven, een ‘teaser’ als het ware 

die de lezer moet motiveren om de bladzijde om te draaien en verder te lezen. Meestal 

wordt in het volgende hoofdstuk op een ander personage gefocaliseerd en wordt de 

spanning nog verder uitgerokken. De rust in het verhaal wordt alsmaar uitgesteld. Wanneer 

we dan opnieuw een hoofdstuk met eenzelfde focalisator krijgen, dan wordt de climax aan 

het begin van het hoofdstuk tot een anticlimax, waarna het verhaal weer verder gaat tot de 

volgende climax. Het is een op- en neergaande beweging van spanning die maar niet lijkt 

op te houden. Het feit dat ook de hoofdstukken vrij kort zijn en dus snel op elkaar volgen, 

werkt deze op- en afname van de spanning in de hand. De spanningsboog is een eindeloze 

golfbeweging. De 'cliffhanger’ zorgt voor een angstgevoel bij de lezer dat hij zo vlug 

mogelijk weer wil kwijtraken: “a dosage of fear cannot be insupportable and it should be 

immediately followed by the retreat to safety.”168  

 

 Een speciale vorm van ‘cliffhanger’ is de voorspelling. Op bepaalde momenten 

geeft de verteller informatie mee over het verdere verloop van het verhaal en doet hij lezer 

reeds vroeg uitkijken naar wat er later nog te gebeuren staat. Kohler vermeldt op een 

bepaald moment hoe een vallend lichaam afgeremd kan worden, waar de verteller dit aan 

toevoegt: “He never suspected that later that night, in a country hundreds of miles away, the 

information would save his life.”169

 

 Een tweede techniek waarbij spanning ontstaat is door pauzes of vertragingen in te 

voeren. De uitgebreide passages waarin Langdon en de verteller informatie meedelen 

remmen het actiepatroon af op eenzelfde wijze als de ‘cliffhanger’ aan het einde van een 

hoofdstuk. Ze rekken de acties uit waardoor de lezer vol spanning uitkijkt naar een 

volgende fase in het actieverloop. Door pauzes in te lassen wordt het vervolg alsmaar 

uitgesteld en stijgt de spanning. De lezer bevindt zich in een fase van onrust en verlangt 

                                                 
166 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.107. 
167 Dan Brown: Angels and Demons, p.146. 
168 Elizabeth Kwasniewski: Thrilling Structures? Science Fiction from the Early “Amazing” and Detective 
Fiction. In: Ashley: The study of popular fiction. A Source Book, p.121. 
169 Dan Brown: Angels and Demons, p.41. 
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naar de rust waarvan hij weet dat die er zeker zal komen. In The Da Vinci Code wordt 

Langdon naar het lichaam van Saunière gebracht. De tekst wordt onderbroken door een 

pauze en een lege ruimte in de tekst vooraleer verdergegaan wordt met de beschrijving van 

het slachtoffer:  

 Before him was one of the strangest images he had ever seen. 
 [Pauze] 

The pallid corpse of Jacques Saunière lay on the parquet floor exactly as it appeared 
in the photograph.[…]170

 

 Een derde techniek tot het creëren van spanning komt uit de filmwereld, namelijk de 

‘cross-cutting’. Deze techniek wordt door Gelder verklaard in verband met de thrillers van 

Michael Crichton: “[...] where the narrative divides into two or three different strands, 

leaving one strand at a ‘cliff-hanger’ to move across to another and so on.”171 De 

afwisselingen tussen hoofdstukken met verschillende focalisators werden al aangehaald 

tijdens de bespreking van de vertelinstantie, maar heeft ook spanning tot gevolg. Het 

verlangen naar rust en evenwicht wordt uitgesteld tot we opnieuw een hoofdstuk te pakken 

krijgen dat verderbouwt op de vorige climax. Het enige personage dat twee hoofdstukken 

na elkaar zijn ding mag doen is uiteraard de held, Langdon. Het moment dat de twee 

verhaallijnen kruisen, vindt er een confrontatie tussen protagonist en antagonist plaats. 

 

 Een vierde en laatste spanningstechniek heeft te maken met de chronologie en het 

vertelperspectief. De chronologie in het verhaal stimuleert de inleving met een bepaald 

personage, meestal de held. De lezer investeert emotioneel in het verloop van het verhaal. 

Alles wat de held meemaakt, wordt vervolgens ook beleefd door de lezer: “Suspense is 

essentially the writer’s ability to evoke in us a temporary sense of fear and uncertainty 

about the fate of a character we care about.”172 Bovendien leeft de lezer niet alleen mee met 

de held maar ook met het verhaal zelf dat bestaat uit een reeks ontoevallige gebeurtenissen.  

Ook de parallelle verhaallijnen die de handelingen van de tegenstrever volgen, 

dragen bij tot het algemene spanningsgevoel. De dramatische ironie waarover de lezer 

beschikt, doet hem/haar reikhalzend uitkijken naar de confrontatie met de held. Peter 

Nusser over spanning in het thrillergenre:  
                                                 
170 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.58. 
171 Ken Gelder: Popular Fiction. The logics and practises of a literary field, p.112. 
172 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.17. 
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Die Unterbrechung der Wiedergabe eines Handlungsablaufs erzeugt im 
’mitgehenden’ Leser die Neugierde, was sich weiter ereignen werde. Wenn der eine 
Handlungsablauf vor einem Höhepunkt der Aktion zugunsten des anderen 
unterbrochen wird (und dies wechselweise im Hakenstil geschieht), so bleibt die 
Phantasie des Lesers – zumal wenn er sich stark mit dem Helden identifiziert – 
permanent beunruhigt. Spannung entsteht in diesem Fall aus wiederholter 
Informationsverweigerung über das Schiksal des Helden bzw. über die ihn 
tangierenden Pläne der outgroup.173

 

 

4.5.2. Besluit 

 

 De eerste spanning wordt gecreëerd door een tekort aan informatie bij de lezer. Hij 

bevindt zich in een onwetende positie en wil daar wat aan veranderen door verder te lezen 

en te weten te komen hoe de misdaad heeft kunnen plaatsvinden. Met andere woorden: hij 

wil zijn situatie van onrust ombuigen in een van rust en evenwicht. 

 Spanning draait er nu net om dat dat herstelde evenwicht constant wordt uitgesteld. 

Alle technieken die Brown benut (of het nu gaat om ‘cliffhangers’, pauzes of ‘cross-

cutting’) hebben dan ook als doel de lezer op het puntje van zijn/haar stoel te houden en het 

gevoel van onzekerheid en angst zo lang mogelijk te rekken. De spanningsboog in thrillers 

kent een constante op- en neerwaartse beweging waar de climax aan het einde van elk 

hoofdstuk in intensiteit afneemt bij het begin van het volgende. 

 

 De spanning is een onderdeel dat Brown onder de knie lijkt te hebben. Al is een 

climax aan het eind van elk hoofdstuk soms van het goede teveel, weet hij wel hoe hij de 

lezer moet aanpakken en hem/haar nieuwsgierig moet maken voor het verdere verloop van 

het verhaal. Spanning is een heel ambigu gegeven. Enerzijds wekt het angst op, anderzijds 

is het ook een oorzaak van het leesplezier: “it offers the threat of an uncomplicated 

sequence, of an open paradigm, that is to say, of a logical disturbance, it being this 

disturbance which is consumed with anxiety and pleasure”174. 

                                                 
173 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.59-60. 
174 Roland Barthes: Structural Analysis of Narratives. In: Ashley: The study of popular fiction. A Source Book, 
p.112. 
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Hoofdstuk 5: Dan Brown als een product van populaire fictie 
 

 Het succes van een roman is niet altijd makkelijk te verklaren en het zoeken naar 

redenen voor de populariteit ervan, indien men zich niet waagt aan onderzoeksenquêtes, 

blijft voor een deel giswerk. In de analyse van de twee romans van Dan Brown is alvast 

duidelijk geworden dat op veel punten de regels van de klassieke detective nog altijd 

gevolgd worden. Op vormelijk vlak kunnen ze vast en zeker niet als innoverend of 

bijzonder afwijkend beschouwd worden. Waar ligt dan precies de oorzaak van het succes? 

Velen denken waarschijnlijk aan de inhoud van het verhaal. Een samenzwering, misbruik 

van de Katholieke Kerk, de eeuwenoude zoektocht naar de Heilige Graal enz. Mogelijk, 

maar mijns inziens, niet de hoofdreden voor het overdonderend succes. Als de inhoud aan 

de basis lag, dan zouden zovele boeken met hetzelfde thema ook bestsellers geworden zijn, 

wat dus niet het geval is. 

 The Da Vinci Code en ook Angels and Demons zijn eenvoudigweg voorbeelden van 

de meest doorsnee populaire fictie. In dit hoofdstuk zal ik de eigenschappen van populaire 

fictie (waartoe ook Dan Brown behoort) in het algemeen en in relatie tot literaire fictie 

bespreken. Gevolgd door een aantal kenmerken die in genrefictie en in de twee romans in 

het bijzonder op te merken zijn en die tevens bijdragen tot het leesplezier van de lezer. 

 

 

5.1. Eigenschappen en definitie van populaire fictie 

 

 John Cawelti bestempelt twee centrale aspecten eigen aan populaire fictie die 

aanleiding geven tot de verwerping van het genre, namelijk: “their essential standardization 

and their primary relation to the needs of escape and relaxation”175. Laat het nu net deze 

twee punten zijn die populaire fictie min of meer bepalen. Het onderdeel over escapisme en 

ontspanning volgt in het tweede deel van dit hoofdstuk. 

 Zoals in de analyse van de detective al duidelijk werd, wordt populaire fictie 

geproduceerd aan de hand van bepaalde genreconventies (ik hanteer in dit hoofdstuk 

populaire fictie en genrefictie dan ook als synoniemen). Schrijven binnen een vaste 

                                                 
175 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.8. 
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structuur maakt het niet alleen voor de auteur makkelijker, het is ook een manier om lezers 

aan het genre te binden. Iemand beslist een bepaald boek te lezen gebaseerd op een zeker 

verwachtingspatroon en genrefictie speelt daar op in door steeds met dezelfde patronen, 

handelingen en personages te werken. De repetitieve structuur is nu net wat lezers van 

populaire verhalen aanspreekt. Ze vinden hun leesplezier in het reeds bekende, het 

verwachte, het vertrouwde. Volgens Cawelti ligt de kwaliteit van een individueel werk van 

detective fictie dan ook bij de bekwaamheid van de auteur om binnen de opgelegde 

conventies een “new type of mystification” te introduceren.176  

Dankzij de conventies duurt de tijd voor het schrijven van een boek ook beduidend 

minder lang dan die voor een literair werk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat auteurs 

van populaire fictie bijzonder productief zijn. Een schrijver als John Grisham geeft 

ongeveer één boek per jaar uit en zit in totaal nu al aan twintig verschillende romans. 

Stephen King gaat op zijn beurt al naar de vijftig romans (exclusief kortverhalen). 

 

 Het formeel conservatisme laat niet al teveel plaats voor variatie. De enige punten 

waarop gevarieerd kan worden, situeren zich bij de stereotiepe personages en in sommige 

gevallen in de plotstructuur en ruimtebeschrijving.177 De hoofdfiguur in The Da Vinci Code 

en Angels and Demons is een voorbeeld van een variatie op een stereotype. Hij is nog 

steeds de held die probleemoplossend gedrag tentoonspreidt, maar wordt voorzien van 

menselijke karakteristieken die hem meer op het niveau van de lezer plaatsen. In de betere 

genrefictie geeft deze bipolariteit meer diepgang aan een personage, bijvoorbeeld Sherlock 

Holmes’ drugsverslaving laat een andere kant van de meesterdetective zien die de lezer wel 

kan appreciëren. Bij Dan Brown lijkt die vorm van “vitality”178 in het stereotiepe toch niet 

geheel te werken. De zwakkere kant dreigt de kwaliteiten van de held te overschaduwen 

terwijl dat niet de bedoeling van de auteur kan zijn.  

 

 Over het algemeen wordt genrefictie gekenmerkt door stereotypie en een 

eenvoudige en ongecompliceerde stijl. Korte zinnen, eenvoudige constructies en bescheiden 

taalgebruik moeten het voor de lezer bijzonder aantrekkelijk maken. Hij/zij mag namelijk 

                                                 
176 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.10. 
177 Ibid, p.10-11. 
178 Ibid, p.10. 
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niet afgeschrikt worden door complexe zinsstructuren, psychologische diepgang of subtiele 

ironie.179 De lezer zal makkelijker overgaan tot identificatie met de personages indien de 

toegang ertoe zonder veel problemen verloopt. Dan Brown past dan ook op dit punt 

volledig in het plaatje. Met enige zin voor overdrijving kunnen we stellen dat de zoektocht 

naar samengestelde zinnen haast even mythische proporties aanneemt als de zoektocht van 

de held naar de Graal. Een extreem voorbeeld uit Angels and Demons: 

 ‘Oh oh,’ he said. 
 ‘Locked?’ 

‘It was.’ 
‘Was?’ Vittoria arrived at his side. 
Langdon pointed.180

 

Niet alleen de dialogen vertonen een zekere economie, ook de rest van de tekst 

getuigt van een zelfde beperkte woordenschat en gebrek aan complexiteit:  

Tentatively, a guard bent and retrieved his flashlight. Then he aimed it into the 
tomb. The beam seemed to tremble a moment, and then the guard held it steady. The 
other guards gathered one by one.181

 

 Het moet gezegd dat de auteurs van de betere genrefictie een groter taalgevoel aan 

de dag leggen. Men kan op dit vlak Brown en bijvoorbeeld Poe absoluut niet vergelijken. 

De uitdaging die Poe aan zijn lezers meegeeft in de manier van schrijven vinden we bij 

Brown niet meer terug. Een voorbeeld uit The Mystery of Marie Rogêt:  

The extraordinary details which I am now called upon to make public, will be found 
to form, as regards sequences of time, the primary branch of a series of scarcely 
intelligible coincidences, whose secondary or concluding branch will be recognized 
by all readers in the late murder of Mary Cecilia Rogers, at New York.182

 

 

5.1.1. Genrefictie versus literaire fictie 

 

 De conventies, strakke structuur en de eenvoudige schrijfstijl stellen meteen ook een 

aantal punten voor waarop genrefictie zich van literaire fictie onderscheidt. Het is in 

vergelijking met zijn literaire variant dat populaire fictie gedefinieerd kan worden. De beide 

                                                 
179 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.19. 
180 Dan Brown: Angels and Demons, p.295. 
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kunnen op talrijke manieren van elkaar onderscheiden worden. Ik bespreek er hier de 

belangrijkste van.  

 

 Van genrefictie wordt vaak gezegd dat het enkel een tijdelijke populariteit geniet 

terwijl sommige voorbeelden van literaire fictie al eeuwen tot de bestverkochte boeken 

horen. Een werk verdient in vele gevallen pas het al dan niet verdiende respect nadat het de 

‘test of time’ doorstaan heeft. Het succes van een roman hangt voor een groot deel vast aan 

de tijdsgeest die op het moment van publicatie heerst. Het is best mogelijk dat bijvoorbeeld 

The Da Vinci Code zo geliefd is bij het grote publiek omdat de hedendaagse 

maatschappelijke verhoudingen en de toenemende secularisatie nu eenmaal het juiste 

klimaat creëren die de fascinatie met religieuze instellingen en de samenzweringen die er 

mee gepaard gaan aanmoedigt. In tegenstelling tot vroegere tijden wordt in de huidige 

Westerse samenleving enig scepticisme eerder toegejuicht dan afgeremd. Had de roman 

honderd jaar geleden gepubliceerd geweest, dan was hij misschien direct op de brandstapel 

beland en had niemand ervan gehoord. Curt Riess gaat er dan ook vanuit dat wanneer het 

succes van een boek over grenzen en jaren heen blijft standhouden, het een diepere grond 

moet hebben: “[...] und dass die echte, die groβe Popularität, die sich über die ganze Welt 

erstreckt und die nicht nur ein paar Monate oder ein paar Jahre dauert, tiefere Gründe haben 

muss”183. 

 

 Genrefictie wordt geproduceerd, literaire fictie wordt geschreven. De productie van 

bestsellers184 is inherent aan de huidige massacultuur. Het gaat niet om inhoud, het leveren 

van een culturele bijdrage, het raken van mensen maar louter om verkoopcijfers. Het is dan 

ook geen uitzondering wanneer een uitgever naar een auteur toestapt met een idee voor een 

boek in plaats van omgekeerd. De productie van een boek is een samenwerkingsverband 

tussen uitgever, schrijver, markonderzoekers, illustrators, designers en boekhouders.185 Aan 

de publicatie van een nieuwe bestseller in spe gaat dan ook een hele publiciteitscampagne 

aan vooraf waar in het beste geval, voor de uitgever, al een reeks exemplaren in 

                                                 
183 Curt Riess: Bestseller. Bücher, die Millionen lesen, p.10. 
184 Om het etiket ‘bestseller’ opgeplakt te krijgen (in de V.S.), moet een boek tussen 100.000 en 800.000 in 
hardback en tussen één en zes miljoen exemplaren in paperback verkocht hebben. John Sutherland: 
Bestsellers. Popular fiction of the 1970s, p.11. 
185 Ken Worpole: Reading by numbers. Contemporary publishing and popular fiction, p.25. 
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voorverkoop verkocht worden. En publiciteit blijkt ook zonder meer te werken. The Da 

Vinci Code bereikte pas het grote publiek nadat mond-aan-mond reclame haar werk had 

gedaan en er een reactie uit de andere hoek kwam, namelijk van de Katholieke Kerk, die 

het boek wou boycotten. Positieve of negatieve publiciteit, de verkoopcijfers varen wel bij 

beide. Reeds in het begin van vorige eeuw groeide D.H. Lawrence’s Lady Chatterley’s 

Lover uit tot een bestseller nadat er controverse was ontstaan over de inhoud en het 

taalgebruik in het boek.186 De massacultuur heeft er bovendien voor gezorgd dat een tekst 

als voorbeeld van die populaire cultuur niet meer als individueel werk geëvalueerd kan 

worden, maar dat we hem moeten begrijpen als onderdeel van het hele productieproces:  

Despite their differences, all theorists of mass culture agree that popular culture 
cannot be understood in terms of individual texts. Instead those texts must be read 
and interpreted in relation to the totality of production, distribution and consumption 
that organises the conditions of their reception.187

 

 De commercialiteit rond een boek houdt niet alleen die zaken in die met het 

productieproces te maken hebben. Denken we maar aan de recente Harry Potter hype waar 

ondernemers op inspelen. Zo werden onder andere poppetjes en snoepgoed in de vorm van 

de jonge tovenaar ontworpen om toch maar een deel van de koek te kunnen meepikken. De 

hype van een succesvol boek slaat ook snel over op andere auteurs die rond hetzelfde thema 

gaan schrijven en op deze manier dezelfde lezers aan zich pogen te binden. Denken we 

maar aan de talloze boeken die het occulte als thema hebben in navolging van The Da Vinci 

Code. Misdaadschrijver David Hewson bouwt bijvoorbeeld verder op Dan Brown met zijn 

boeken A Season for the Dead en The Seventh Sacrament. Dat deze imitaties geen nieuw 

fenomeen zijn wordt duidelijk wanneer we de plagiaten in de nasleep van Dickens’ The 

Pickwick Papers bekijken. Zo volgden onder andere Pickwick in India, The Penny 

Pickwick, Pickwick married enz.188 Maar ook de ontelbare publicaties die over het boek 

The Da Vinci Code zelf uitgegeven worden, horen hierbij. Handleidingen, boeken met 

informatie over de inhoud, de mysteries, zelfs parodieën op de roman (zoals The Asti 

Spumante Code, waarin het mysterie draait rond de vraag ‘Hoe schrijf ik een bestseller?’ en 

The VaDinci Cod) blijken het goed te doen. De kracht van een hype kan moeilijk overschat 

worden en iedereen tracht op het succes in te spelen. Ook de filmindustrie draagt hiertoe 
                                                 
186 Ken Gelder: Popular Fiction. The logics and practises of a literary field, p.3. 
187 Scott McCracken: Pulp. Reading popular fiction, p.24-25. 
188 Ken Worpole: Reading by numbers. Contemporary publishing and popular fiction, p.17. 
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bij. De release van de filmversie van een roman jaagt traditiegetrouw ook de verkoopcijfers 

van de geschreven versie de hoogte in. 

 Om het succes van een auteur en zijn personages te verlengen wordt beroep gedaan 

op vervolgverhalen. De enige echte vader van de serie is Arthur Conan Doyle. Hij slaagde 

erin zijn Sherlock Holmes de eerste serieheld te maken. Velen na hem zouden zijn 

voorbeeld volgen, denken we maar aan Hercule Poirot, Miss Marple, Lord Peter Wimsey, 

Philip Marlowe maar ook Highsmiths Ripley, Harry Potter en James Bond horen hierbij. 

 

 In tegenstelling tot de massaproductie die gepaard gaat met genrefictie, wordt 

literaire fictie aanzien als literatuur die het resultaat is van de creativiteit en inzichten van 

een individu. Ze is niet gericht op de afzetmarkt en laat er zich ook niet door beïnvloeden. 

Gevolg daarvan is dat, wat het doelpubliek betreft, het meestal om een relatief kleine groep 

mensen gaat. Een aantal voortrekkers van literaire werken argumenteren dat populaire fictie 

niet met zijn tegenhanger geassocieerd mag worden omdat ze de waarde van de echte 

literatuur degraderen: “it debases the value of art”189. Ze pleiten dan ook voor het behoud 

van de canon van literaire werken als buffer tegen de pulp die geproduceerd wordt door de 

massacultuur en geen bijdrage levert tot het culturele erfgoed. Sommige critici gaan wel 

heel erg ver in hun minachting tegenover genrefictie. Walter Nash bestempelt de lezer van 

populaire fictie als “uncritical, non-autonomous and without individuality – lost, in effect 

[...]” en hij/zij is van minder belang dan de lezer van ernstige literatuur.190 Henry James 

spreekt dan weer over “the ‘vulgarization’ of the novel by popular writers”191. Literaire 

fictie wordt in het algemeen gekenmerkt door diepgang in de personages en een zekere 

complexiteit. Ze is bovendien niet afhankelijk van de plot of de uitwerking van 

spanningsstructuren en biedt mogelijkheden voor sociale, politieke en psychologische 

invulling. 

 

 Een laatste verschil tussen beide ficties situeert zich op het vlak van de inleving. 

Een werk van literair niveau streeft een zekere mimesis na en staat dus dichter bij de mens 

en zijn dagdagelijkse leven. Populaire fictie van haar kant creëert eerder een fantastische 
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wereld. Waar de eerste de inleving van de lezer bevordert door het realiteitsgevoel, doet de 

tweede dat door de escapistische drang van de lezer die zich aan de realiteit onttrekt en zich 

inleeft in een ‘fantasy’ wereld en zich overgeeft aan de plot van het verhaal. 

 

 

 5.1.2. Besluit 

 

 Uiteraard is het niet altijd even makkelijk de lijn te trekken tussen ‘Literatuur’ en 

populaire fictie. Sommige voorbeelden van populaire fictie kunnen we gerust ook literair 

noemen, zoals Raymond Chandler, Paul Auster, J.R.R. Tolkien en zelfs J.K. Rowling. En 

ook literaire fictie kan zonder enig probleem als ‘populair’ aanzien worden. D.H. Lawrence 

werd reeds aangehaald, Jane Austen en George Elliot waren in hun tijd ook zeker populaire 

auteurs waarvan we de romans in die hoedanigheid als populaire fictie kunnen aanhalen.192

 Genrefictie is sterk afhankelijk van de opgelegde conventies die weinig flexibiliteit 

toelaten wil men de grenzen van het genre niet overschrijden. Populaire verhalen worden 

geschreven zoals het publiek ze wil lezen. Ze zijn volledig ingespeeld op de afzetmarkt en 

worden als gevolg ook als een product in het leven geroepen. Van creativiteit en 

originaliteit is dikwijls weinig sprake. Of een boek al dan niet bijdraagt tot de cultuur van 

een bepaalde maatschappij is ondergeschikt aan de commercie m.a.w. of het al dan niet 

goed verkoopt. De waarde van een populair boek hangt dan ook volledig af van de 

marketingstrategieën en de daaropvolgende verkoopcijfers. Het grote verschil tussen beide 

vormen van fictie wordt verwoord door de termen “industry” en “entertainment” die 

inherent zijn aan genrefictie en waar de literaire variant zich totaal van afkeert. Een 

populair werk is een product, een literair werk een creatie. 

 

 

5.2. De oorzaken van het leesplezier in populaire fictie 

 

 Populaire fictie heeft een aantal kenmerken die de lezer aanspreken en hem/haar 

steevast naar producten van genrefictie doen grijpen. Of het nu gaat om escapisme, 

spanningstechnieken of het voorstellen van probleemoplossend gedrag, ze dragen allemaal 
                                                 
192 Ken Gelder: Popular Fiction. The logics and practises of a literary field, p.11. 
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bij tot het leesplezier van de lezer. De volgende paragraaf geeft een overzicht van deze 

technieken die typisch zijn voor populaire fictie, maar ook deze die specifiek in The Da 

Vinci Code en Angels and Demons voorkomen. Op deze manier kunnen we een inzicht 

krijgen in de redenen waarom deze romans zo graag gelezen worden door de grote massa. 

 

 

5.2.1. Escapisme en ontspanning 

 

 Populaire fictie biedt de lezer een mogelijkheid de realiteit achter zich te laten en 

zich volledig over te geven aan de verbeeldingswereld van het verhaal. Het zijn vooral 

‘mystery’- en avonturenverhalen die een tijdelijke vlucht weg van dagdagelijkse frustraties 

bewerkstelligen.193 Cawelti schrijft dit literaire escapisme toe aan twee grondredenen.194 

Enerzijds proberen we te ontsnappen aan de verveling die in de hedendaagse Westerse 

samenleving heerst. Anderzijds brengt deze samenleving ook de onvermijdbare 

onzekerheden over het leven met zich mee die zelfs in de meest secure omstandigheden de 

kop op steken: de dood, onbeantwoorde liefde, onvervulde dromen, enz. 

 

 Aan het tekort aan spanning, gevaar en actie in het dagelijkse leven wordt in 

populaire verhalen tegemoetgekomen. Peter Nusser spreekt van een “Reizhunger” en 

“Angstlust”:  

[Psychoanalytiker] stellen von unterschiedlichen Ausgangspositionen her den 
Reizhunger bzw. die Angstlust des Kulturmenschen heraus, der seine Umwelt so 
vorhersehbar eingerichtet habe, dass er durch den Mangel an plastischen 
Lebenssituationen gleichsam ersticke. Dewegen müsse eine Gesellschaft, die zuviel 
Sicherheit biete, künstliche Risiken und Sensationen schaffen [...].195

 

  Ook Wellershoff spreekt van een “Feinddefizit des zivilisierten Alltags”196, wat de 

lezer aanmoedigt gevaarlijke en bevreemdende situaties uit te proberen in spel en kunst. 

Binnen de fictionele tijd en ruimte kan de lezer zich probleemloos overgeven aan de plot en 

de handelingen van de personages. De angst die binnen het verhaal gecreëerd wordt, is op 

twee vlakken gevaarloos. De held zorgt ervoor dat het mysterie binnen het verhaal steeds 
                                                 
193 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.13. 
194 Ibid, p.15-16. 
195 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.156. 
196 Dieter Wellershoff: Literatur und Lustprinzip, p.135. 
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opgelost wordt en dat de orde opnieuw hersteld wordt. Bovendien weet de lezer ook dat de 

fictionele angsten en gevaren geen realiteit zijn en op deze manier ook geen bedreiging 

vormen voor de lezer in het echte leven. Het is een tijdelijk uitstappen uit het dagelijkse 

leven, een zoektocht naar opwinding en vrees maar die tegelijkertijd ingesloten en beperkt 

wordt tot de grenzen van het verhaal.  

 

Om dit ontsnappen mogelijk te maken, moet de auteur op zoek gaan naar een 

verbeeldingswereld die zich ver genoeg van de realiteit bevindt. De vertrouwde wereld 

moet vervreemd worden. Of het nu gaat om een sprookjeswereld, de ‘Far West’ of ‘Middle 

Earth’, er wordt steeds een sfeer gecreëerd die vreemd is aan de lezer. Ook de twee romans 

van Brown voldoen hieraan. Hoewel de plot zich voltrekt in realistische decors, is het 

suggereren naar geheime gezelschappen, samenzweringen, schuilplaatsen en dergelijke ook 

een manier om de verbeeldingswereld tot leven te brengen. De verbeeldingswereld moet 

zich “sufficiently far from our ordinary reality”197 bevinden, zodat de lezer niet geneigd is 

links te leggen met de realiteit. Dit is het punt waarop het bij Dan Brown fout gaat. Vele 

lezers hebben namelijk aanleg de fictie voor realiteit te aanzien en leggen verbanden tussen 

het verhaal en de echte wereld, wat uiteraard niet opgaat. Hoewel de verbeeldingswereld 

voldoende vervreemd is, wordt de link tussen beide werelden in de hand gewerkt door 

Brown zelf die op deze wijze poogt zijn lezerspubliek nog meer te schokken. Realistische 

elementen zijn echter wel noodzakelijk wil de lezer overgaan tot identificatie met de 

personages in het verhaal. 

 

 De verbeeldingswereld moet tevens voldoende intense stimuli bezitten om de 

aandacht en interesse van de lezer bij het verhaal te houden. Helden zijn in vele gevallen 

dan ook superhelden of helden met buitenmenselijke gaven en slagen erin onoverkomelijke 

problemen toch in hun voordeel om te buigen. Het voordeel aan genrefictie, met haar 

nadruk op actie en plot, is dat het onmiddellijke vormen van opwinding en voldoening 

schenkt in tegenstelling tot mimetische literatuur waar de genoegdoening van het lezen de 

lezer pas aan het einde overvalt.198

                                                 
197 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.19. 
198 Ibid, p.14. 
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 De ontsnapping aan angsten en onzekerheden in het leven wordt ook in genrefictie 

opgevangen. Dankzij de bovenvermelde verbeeldingswereld kan de lezer zich onttrekken 

van wat hem/haar dagdagelijks bezighoudt en op zoek gaan naar fictionele angsten en 

sensaties die, in tegenstelling tot de reële, altijd ontkracht worden in het verloop van het 

verhaal. Escapisme zet aldus de alledaagse spanningen om in ontspanning.  

 

 Fictie levert een uitlaatklep voor de lezer die zich in het verhaal identificeert met 

handelingen die hij in de realiteit zelf nooit zou stellen. Hij/zij komt in de fictionele wereld 

dan ook in contact met situaties die eigen zijn aan de door de auteur gecreëerde wereld. Op 

literair-sociologisch vlak worden er vaak vragen gesteld bij het inleven van de lezer in 

misdaadverhalen en of het al dan niet aanleiding zou geven tot het zelf begaan van 

misdrijven.199 Enerzijds hebben deze lezers geen behoefte zelf misdadiger te worden 

aangezien ze hun eventuele drang naar criminaliteit verzadigd zien binnen de grenzen van 

het misdaadverhaal. Anderzijds is het uiteraard niet uit te sluiten dat bepaalde 

handelingspatronen een voorbeeld kunnen vormen voor latente criminelen. 

 

 

5.2.2. Conventies en inventies 

 

 De titel van deze paragraaf is ontleend aan John Cawelti die in zijn essay over 

‘formulas’ vooropstelt dat alle culturele producten een mengeling zijn van conventies en 

inventies.200 Algemeen wordt aangenomen dat populaire fictie conventioneel is, zeker wat 

de structuur betreft. Detective fictie in het bijzonder schaft volgens Moretti de originaliteit 

volledig af en produceert louter standaardproducten.201 De vaste standaard heeft dan ook 

een hoge voorspelbaarheidsgraad tot gevolg. Maar de lezer van genrefictie leest niet om iets 

bij te leren of om diep over iets na te denken. Hij leest omdat hij wil lezen wat hij reeds 

weet en op deze manier niet teleurgesteld zal worden in zijn verwachtingen. Bij 

                                                 
199 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.12-13. 
200 John G. Cawelti: The Concept of Formula in the Study of Popular Literature. In: Ashley: The study of 
popular fiction. A Source Book, p.87. 
201 Scott McCracken: Pulp. Reading popular fiction, p.60. 
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Wellershoff heet het “ereignisloser Wiederholung”202. Het vervulde verwachtingspatroon 

levert het leesplezier op en is één van de redenen waarom genrefictie nu juist zo populair is.  

 

De iteratieve acties die in alle detectiveverhalen doorlopen worden, duiden niet 

alleen op een vaste plotstructuur, maar ook op wederkerende gevoelens en psychologische 

attitudes.203 Eco gaat ervan uit dat er bovendien een reeks connotaties aanwezig zijn binnen 

elk verhaal die onontbeerlijk zijn voor het leesplezier van de lezer. Zo zijn de ‘tics’ van 

Sherlock Holmes een blijvend gegeven en zien we ook in de romans van Dan Brown steeds 

dezelfde personages terugkeren. De lezer gewent aan de karaktertrekken en zal ze 

vervolgens blijven verwachten en daar ook voldoening uit scheppen. Populaire fictie, en 

detectiveverhalen in het bijzonder, vormen een cirkelbeweging waardoor het verhaal geen 

vooruitgang kent:  

[...] the reader continuously recovers, point by point, what he already knows, what 
he wants to know again: that is why he has purchased the book. He derives pleasure 
from the nonstory […] in a withdrawal from the tension of past-present-future to the 
focus on an instant, which is loved because it is recurrent.204

 

 Eco voegt er nog aan toe dat populaire fictie uiterst redundant is. Het kent geen 

evolutie, geen diepgang, biedt geen meerwaarde aan de lezer juist omdat die het allemaal 

reeds gezien heeft. De honger naar populaire verhalen is dan ook een honger naar 

redundantie.205 Aangezien in dit geval weinig tot geen inbreng van de lezer gevraagd is, is 

het de ideale ontspanning. 

 

 Eerder werd reeds aangehaald dat de lezer zich tot populaire fictie wendt voor het 

aangaan van ervaringen die zich in het alledaagse leven niet voordoen. McCracken schrijft 

dan ook: “Pleasure is always transgressive because it oversteps convention, taking us out of 

the realm of conformity and into a more dangerous zone”206. Genrefictie is aldus een 

combinatie van zowel conventie als transgressie. De eerste heeft vooral betrekking op de 

vorm, de plotstructuur, het handelingsverloop dat steevast volgens hetzelfde patroon 

uitgewerkt wordt. Hierin ligt ook het herhaalbare en de voorspelbaarheid. De transgressie 
                                                 
202 Dieter Wellershoff: Literatur und Lustprinzip, p.77. 
203 Umberto Eco: The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts, p.117-118. 
204 Ibid, p.119-120. 
205 Ibid, p.120. 
206 Scott McCracken: Pulp. Reading popular fiction, p.154. 
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duidt dan weer op het feit dat de lezer op zoek gaat naar wat de conventies overschrijdt, het 

gevaarlijke, onrustige en angstige dat niet in de realiteit beleefd kan worden, maar enkel 

binnen de lijnen van de fictie aanvaardbaar is. Een voorbeeld hiervan vinden we o.a. in The 

Da Vinci Code. De transgressie hier wordt voorgesteld door het neerhalen van autoritaire en 

invloedrijke structuren, namelijk de Katholieke Kerk. 

In die zin is deze dualiteit te vergelijken met de standaardisering en uniekheid die ik 

in hoofdstuk 3 reeds vermeldde.207 Het unieke aan bijvoorbeeld elk detectiveverhaal bestaat 

erin de transgressie keer op keer op een andere wijze in te vullen door met een andere soort 

misdadiger te werken of op een nieuwe manier met de misdaad om te gaan.  

 De lezer haalt zijn leesplezier zowel uit de voorspelbaarheid van de vorm als uit het 

doorbreken van de conventies op inhoudelijk vlak. McCracken vult zijn eigen uiteenzetting 

nog aan met de opmerking dat het plezier afkomstig uit de conventies en dat afkomstig uit 

het doorbreken ervan, niet altijd even duidelijk af te lijnen is.208

 

 

5.2.3. Het ‘happy end’ syndroom 

 

 Genrefictie, en detectiveverhalen in het bijzonder, zijn een combinatie van 

angstopwekkende mechanismen en tegemoetkomingen aan de wensvoorstellingen van de 

lezer. Die wensvoorstellingen uiten zich in de drang naar orde en bevestiging. Waar tijdens 

het handelingsverloop chaos en gevaar heerst, wordt aan het einde de rust en het evenwicht 

opnieuw hersteld door de held of de detective. De angstgevoelens, gecreëerd door allerlei 

spanningen, worden ontkracht wanneer de dader gevat wordt of wanneer het mysterie 

opgelost wordt. Aangezien de held verantwoordelijk is voor de herstelling van de rust, ligt 

het dan ook voor de hand dat hij een identificatieobject voor de lezer wordt, waarop hij/zij 

wensen kan projecteren en er zo een geïdealiseerd zelfbeeld ontstaat. 

 Bovendien stelt Peter Nusser dat de “Bestätigung ‘lebenspraktisch verankerter 

Einstellungen’ seiner Leser eine der wichtigsten Bedingungen für die maximale 

Konsumierbarkeit des Detektivromans”209 is. Door de bevestiging van de instellingen en 

                                                 
207 Zie punt 3.1. 
208 Scott McCracken: Pulp. Reading popular fiction, p.155. 
209 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.160. 
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houdingen van de lezer wordt de heersende sociale orde en ideologie gerespecteerd. Met 

andere woorden: er verandert niets en om deze reden wordt de detectiveroman vaak als 

sociaal conservatief omschreven.210 In de loop van het verhaal mag dan al de illusie gewekt 

worden dat de orde op de helling staat, ze wordt echter nooit overhoop gehaald. Browns 

romans zijn hier een goed voorbeeld van. De religieuze orde lijkt constant op een tijdbom te 

zitten, maar uiteindelijk verandert er niets. De angst en spanning wordt wel opgewekt, maar 

ook volledig ontkracht. Om deze reden wordt een wisselwerking tussen detectiveroman en 

democratie gesuggereerd. Detectiveverhalen zijn voornamelijk afkomstig uit Engeland, 

Frankrijk en de Verenigde Staten, terwijl Zuid-Europa en Oost-Europa minder interesse 

vertoonden.211

 

 Niet alleen angstgevoelens en onzekerheden worden weggewerkt, vele 

literatuurcritici zien in de detectiveverhalen ook een oplossing voor schuldgevoelens 

waarmee de lezer te kampen heeft. Met het vatten van de dader, weet de detective de schuld 

te isoleren in één individu en de rest van de samenleving onschuldig te verklaren, wat de 

bestaande sociale orde dan weer rechtvaardigt. W.H. Auden noemt de dialectiek tussen 

schuld en onschuld één van de aantrekkingskrachten van de detectiveroman: 

I suspect that the typical reader of detective stories is, like myself, a person who 
suffers from a sense of sin. […] The magic formula is an innocence which is 
discovered to contain guilt; then a suspicion of being the guilty one; and finally a 
real innocence from which the guilty other has been expelled. […] The fantasy, 
then, which the detective story addict indulges is the fantasy of being restored to the 
Garden of Eden, to a state of innocence, where he may know love as love and not as 
the law. The driving force behind this daydream is the feeling of guilt, the cause of 
which is unknown to the dreamer.212

  

 Ook John Cawelti spreekt van “the fantasy projection of guilt away from the 

reader”213 en ziet in de projectie van de schuld op één bepaald individu de bevestiging van 

de sociale orde van de middenklasse.214

                                                 
210 Zie punt 4.2.2.1. Opmerking: Het betreft hier enkel de klassieke detective. De ‘hard boiled’ detective en de 
hedendaagse detective zijn niet meer sociaal conservatief te noemen. Denken we maar aan Walter Mosley en 
Sara Paretsky. 
211 Peter Nusser: Der Kriminalroman, p.160-161. 
212 W.H. Auden: The Guilty Vicarage, The Dyer’s Hand and Other Essays. In: Chernaik: The Art of Detective 
Fiction, p.106. 
213 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.106-
107. 
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 Detectivefictie heeft in dit opzicht een cathartische werking. Alle schuldgevoelens, 

frustraties, angsten en onzekerheden worden in het ‘happy end’ verjaagd waardoor de lezer 

zich als het ware gezuiverd voelt. Hij/zij bereikt opnieuw een evenwicht, een lichamelijke 

en emotionele gezondheid.215

 

 

5.2.4. De psycho-analystische aanpak 

 

 Een korte vermelding verdient ook deze visie die tracht de aantrekkingskracht van 

detectiveverhalen te verklaren volgens een psycho-analytische theorie. Tijdens het lezen 

van de detective doorloopt de lezer hetzelfde proces als datgene dat hij/zij reeds als kind 

meemaakte.216 De scheiding tussen moeder en kind en het overwinnen van die traumatische 

ervaring door op eigen benen pogen te staan is gelijkaardig aan het oplossen van een 

misdaad en het overwinnen van het gestelde probleem. Pederson-Krag over kinderlijke 

nieuwsgierigheid die tot uiting komt in detectives:  

The reader addicted to mystery stories tries actively to relive and master traumatic 
infantile experiences he once had to endure passively. Becoming the detective, he 
gratifies his infantile curiosity with impunity, redressing completely the helpless 
inadequacy and anxious guilt unconsciously remembered from childhood.217

 

 De volgende paragrafen trachten de redenen voor het succes van populaire fictie 

verder te verklaren maar bevatten elementen die vooral in The Da Vinci Code en Angels 

and Demons voorkomen. 

 

 

5.2.5. Gebrek aan complexiteit 

 

 In het eerste deel van dit hoofdstuk werd reeds de eenvoudige schrijfstijl aangehaald 

als eigenschap van populaire fictie. De stijl is echter ook één van de redenen voor de 

populariteit ervan. Het gebrek aan complexiteit zorgt ervoor dat een boek heel toegankelijk 
                                                                                                                                                     
214 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.95-96. 
215 Warren Chernaik: Mean Streets and English Gardens. In: Chernaik: The Art of Detective Fiction, p.106. 
216 Dieter Wellershoff: Literatur und Lustprinzip, p.133. 
217 Geraldine Pederson-Krag: Detective Stories and the Primal Scene. In: Van der Weide: Detective en Anti-
Detective. Narratologie, psychoanalyse, postmodernisme, p.94. 
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is voor een grote groep mensen. Daardoor zal ook niemand zich afgestoten voelen omdat 

het taalgebruik en de schrijfstijl te moeilijk is. Bourdieu over de simpliciteit van plot en 

personages in drama en film, maar dat ook van toepassing is op populaire fictie:  

[...] the popular audience delights in plots that proceed logically and chronologically 
towards a happy end, and ‘identifies’ better with simply drawn situations and 
characters than with ambiguous and symbolic figures and actions.218  

 

In tegenstelling tot literaire fictie, vinden we hier geen uitdagingen voor de lezer. Er 

wordt van hem/haar weinig tot geen inbreng verwacht wat maakt dat er geen prestaties 

geleverd moeten worden die het vlotte verloop van de lectuur zelf in het gedrang zouden 

kunnen brengen. Populaire fictie wordt dan ook sneller gelezen dan literaire fictie. De 

snelheid waarmee een boek uitgelezen wordt, wordt mijns inziens dikwijls verward met de 

kwaliteit ervan. Er bestaan voldoende technieken die een boek ‘fast-paced’ kunnen maken, 

waaronder de spanning, maar daarom is het nog geen goed boek natuurlijk.   

 Eén van Browns technieken die het de lezer wel heel makkelijk maakt zijn de 

herhalingen die constant opduiken. We worden herinnerd aan gedachten of uitspraken die 

in het verleden gedaan werden alsof we zouden vergeten waar het allemaal om gaat. In 

plaats dat deze gedachten in de tekst ingebed zouden zijn, worden ze door Brown 

weergegeven als afzonderlijke eenheden die in cursief gedrukt staan. Ook dit draagt bij tot 

de wel erg economische stijl van de romans en tot de populariteit ervan bij de grote massa. 

  

 Niet enkel de schrijfstijl is onderhevig aan deze eenvoud, ook de personages hebben 

ermee te maken. Ze zijn zo sterk gestereotypeerd dat er geen problemen kunnen opduiken 

met de identificatie tussen held en lezer. In de romans van Brown hebben we gezien dat het 

vooral de onzekere karaktertrek is waar de lezer zich mee identificeert. Universele 

houdingen zoals onzekerheid en probleemoplossend gedrag komen ook in het dagelijkse 

leven voor en laten de lezer toe op een eenvoudige manier links te leggen met de fictieve 

personages in het boek:  

Formulaic literature is generally characterized by a simple and emotionally charged 
style that encourages immediate involvement in a character’s actions without much 
sense of complex irony or psychological subtlety.219

                                                 
218 Pierre Bourdieu: Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. In: McCracken: Pulp. Reading 
popular fiction, p.39. 
219 John G. Cawelti: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, p.19. 
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 De “emotioneel geladen stijl” vinden we uiteraard ook bij Dan Brown terug. Op 

bepaalde momenten wordt de lezer opgeroepen mee te voelen met de personages of de 

situatie en wordt op dramatische wijze iets gezegd door de protagonist of verwoord door de 

verteller. Het einde van The Da Vinci Code vormt hier een goed voorbeeld: “For a moment, 

he thought he heard a woman’s voice ... the wisdom of the ages … whispering up from the 

chasms of the earth”.220 Ook metaforen en vergelijkingen horen hierbij: “[…] but the pipe 

felt like a tree trunk in his hands”221 en “The glow of St Peter’s Square shrank beneath 

them until it was an amorphous glowing ellipse radiating in a sea of city lights”222. 

  

 

5.2.6. De illusie van mimesis 

 

 Dit is één van de specifieke redenen waarom de romans van Dan Brown zo’n succes 

gekend hebben. Zowel The Da Vinci Code als Angels and Demons beginnen met een pagina 

“fact”. Of deze ‘feiten’ al dan niet waarheid zijn, laat ik in het midden. Feit is wel dat de 

lezer aangemoedigd wordt ze als effectieve feiten te aanvaarden. Eens dat gebeurd is, en de 

auteur hierdoor een pseudo-wetenschappelijk aura verworven heeft, is de volgende stap 

naar het geloven van allerlei samenzweringstheorieën al snel gezet. Het is opvallend dat 

over het algemeen de lezers die Brown bestempelen als een goed auteur ook zijn 

argumentatie en suggesties wat de inhoud betreft als aanneembaar beschouwen. 

 

 Buiten de “facts” hanteert Brown nog een andere techniek die de verbanden met de 

reële wereld aanhalen. Niet alleen wordt de fictionele ruimte vrij realistisch 

weergegeven223, er worden ook constant referenties gemaakt naar bestaande en meestal ook 

wereldbekende figuren waardoor de auteur voor de doorsnee lezer alsmaar betrouwbaarder 

overkomt. Van President Franklin D. Roosevelt wordt gezegd dat hij tot de vrijmetselaars 

behoorde en de reeks “Grand Masters” van de Priory bestond dan weer uit Da Vinci, 

Botticelli, Isaac Newton, en Victor Hugo. 

 

                                                 
220 Dan Brown: The Da Vinci Code, p.593. 
221 Dan Brown: Angels and Demons, p.485. 
222 Ibid, p.544. 
223 Zie punt 4.1.2.2. 
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 In sommige verklarende passages die door Langdon of de verteller meegegeven 

worden, krijgt de lezer de indruk iets opgestoken te hebben. De verklaring van de 

oorsprong van vrijdag de 13de bijvoorbeeld, of het woord “horny” dat volgens Langdon van 

de God Amon afkomstig zou zijn. Er wordt een verband gelegd naar reële concepten die de 

lezer vast en zeker bekend zijn, met als gevolg dat hij/zij denkt iets bijgeleerd te hebben 

(terwijl het meestal gaat om foute informatie). Ook op deze manier wordt de 

betrouwbaarheid van het verhaal kracht bijgezet voor de onwetende lezer die waarheid en 

fictie wel al eens durft te verwisselen. 

 

 

5.2.7. Liefde voor puzzels 

 

 De mens is altijd al gefascineerd geweest door puzzels en mysteries. Danesi situeert 

de oorsprong van de puzzels dan ook bij het begin van de geschiedenis van de mensheid: 

“Puzzles emerged at about the same time as the mystery cults – right at the dawn of human 

history”224. Zoals bij detectiveverhalen gaat het bij puzzels ook om het herstellen van de 

orde om een zeker evenwicht te bereiken. Het probleemoplossend gedrag dat de mens 

tentoon kan spreiden in puzzels is vergelijkbaar met dat uit het dagelijkse leven. 

 De intellectuele denkopgave is echter enkel een surrogaat voor de grotere vragen die 

het leven in het algemeen oproept. Het oplossen van het probleem leidt de aandacht weg 

van het oplossen van vragen waar men toch het antwoord niet op weet, namelijk ‘wat is de 

betekenis van het leven?’.225 De onzekerheden die deze vraag met zich mee brengt worden 

via puzzels op kleinere schaal weggewerkt. Dit is ook de reden waarom puzzels en 

detectiveverhalen zo populair zijn. Volgens Röder durft de misdaadroman het aan zich met 

deze “oerproblemen” in te laten:  

Zu ihrer Befriedigung scheint nun der Kriminalroman beizutragen, der diese 
Urprobleme widerspiegelt, der alten Sehnsucht der Menschen nach Aufspürung und 
Auflösung der Welträtsel entgegenkommt und dadurch dem Bedürfnis breiter 
Massen weitgehend entspricht.226

 

                                                 
224 Marcel Danesi: The Puzzle Instinct. The Meaning of Puzzles in Human Life, p.2. 
225 Ibid, p.36. 
226 Rudolf Röder: Zur Frage des Kriminalromans. In: Vogt: Der Kriminalroman: Zur Theorie und Geschichte 
einer Gattung, p.524. 
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 Het oplossen van de puzzel is ook wat The Da Vinci Code en Angels and Demons zo 

populair maakt bij het grote publiek. De drang naar de oplossing van de mysteries is 

dezelfde als het absoluut willen oplossen van een kruiswoordraadsel, een hersenkraker of 

een Rubiks kubus. Bovendien vindt de mens niet alleen voldoening in het stellen van 

probleemoplossend gedrag, het is tevens een vorm van puur entertainment. 

 

 

5.2.8. Besluit 

 

 Er kunnen verscheidene redenen bedacht worden waarom populaire fictie nu juist zo 

populair is. Ik heb gepoogd de belangrijkste te bespreken met de romans van Brown in het 

achterhoofd. Dit is uiteraard geen exhaustieve lijst en hangt ook in grote mate af van het 

boek dat behandeld wordt. 

 Vooreerst richt de lezer zich tot genrefictie uit een drang naar escapisme. Dit 

escapisme is afkomstig uit de dialectiek tussen de verveling in het dagelijkse leven en uit de 

angst die dat leven onvermijdelijk ook met zich meebrengt. Ten tweede vinden we 

voldoening in de standaardisatie van de conventies omdat al de verwachtingspatronen 

vervuld worden en bovendien steeds opnieuw terugkeren. Maar ook de transgressie is een 

aantrekking omdat in de fictionele wereld alles mogelijk is wat in de reële wereld niet kan 

of niet aanvaard wordt. Ten derde heeft populaire fictie steeds een goed einde. Genrefictie 

is zowel de drang naar angst als naar bevestiging. De wensvoorstellingen worden bevredigd 

en aan de regerende sociale orde wordt niet geraakt. Ook schuldgevoelens worden in de 

loop van het verhaal weggewerkt. Vervolgens had ik het over de psycho-analystische 

aanpak. Deze is wellicht van minder belang en eerder suggestief dan effectief, maar in ieder 

geval het vermelden waard. Aan het gebrek aan complexiteit wordt meer aandacht besteed 

omdat het zowel op plot, stijl als personages betrekking heeft. De eenvoud zorgt ervoor dat 

de lezer geen hindernissen ondervindt en zonder problemen op vlotte wijze verder lezen 

kan zonder zelf inspanningen te moeten leveren. Als vijfde punt kwam het verband met de 

realiteit naar voor, dat vooral bij Brown terug te vinden is. Het doel hiervan is de lezer een 

gevoel van vertrouwen in de auteur mee te geven, waardoor feit en fictie met elkaar 

verward gaan worden en de emoties meer gaan opspelen. Puzzels, tenslotte, toonden aan 
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dat ze niet enkel in detectiveverhalen terug te vinden zijn, maar dat ze eigenlijk een 

surrogaat zijn voor de meer belangrijke vragen in het leven die de mens tracht op te lossen.  

 De lezer is aldus op allerlei manieren aangetrokken tot genrefictie, maar het 

overkoepelende idee dat achter elk van de zes punten schuilgaat is eenvoudigweg de drang 

naar ontspanning en entertainment. Dit is waar de lezer naar op zoek is en populaire fictie 

biedt hem/haar precies dat aan. 
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Besluit 

 
 De literair kritische analyse heeft duidelijk gemaakt hoe de romans van Dan Brown 

zich verhouden tot de genres van de klassieke detective en de thriller. Vrijwel alle aspecten 

binnen The Da Vinci Code en Angels and Demons zijn terug te vinden in deze oudere 

genres. Indien de klassieke detective niet als model staat, dan doet de thriller het wel of 

krijgen we een combinatie van beide. 

 

 De voorstelling van de fictionele ruimte wordt gemodelleerd naar die van de thriller, 

namelijk een vrij open ruimte die voldoende plaats creëert voor de handelingen van de 

personages. Dit geldt voor de verschillende overkoepelende locaties, maar ook voor de 

meer specifieke waarin de held zich beweegt. De beschrijving zelf van de ruimtes is over 

het algemeen nogal ongelukkig. Ofwel krijgt de lezer teveel nutteloze informatie mee, 

ofwel te weinig. De balans vinden tussen de twee lijkt voor Brown een moeilijke opgave te 

zijn. 

 

 Ook de personages wijken niet af van die uit de voorgangers. Ze zijn onderhevig 

aan een strakke stereotypie. Zowel slachtoffer, als de Watson-figuur en de tegenstrevers, 

het ontbreekt ze allen (evenwel in verschillende mate) aan voldoende diepgang. Wanneer 

we de figuur van de held nog eens onder de loep nemen, dan zien we dat op dit punt wel 

afgeweken wordt van detective en thriller. Langdon wordt voorgesteld als een zwak 

persoon, niet eens intelligent (hoewel hij vrij veel weet) die het mysterie gaandeweg tracht 

op te lossen door miraculeuze ingevingen. Qua karakter en onderzoeksmethode is hij dus 

niet te vergelijken met een Dupin, Poirot of Bond. Het enige voordeel dat Brown met zo’n 

personage bereikt is het verkleinen van de afstand tussen detective en lezer aangezien op 

deze manier de lezer even onwetend is als de held. Geheel gelukt is dit manoeuvre ook 

weer niet. Mijns inziens zal de lezer nog altijd makkelijker een band leggen met het helper-

personage, dan met de detective zelf.  

Een laatste opmerking i.v.m. de personages betreft de tegenstrevers. Ook zij zijn 

duidelijke stereotypen maar zijn een combinatie van detective en thriller: er is zowel een 

‘master criminal’ als een helper. Bovendien lijkt Brown hier niet alleen te grijpen naar 
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reeds bestaande concepten, maar is hij tevens geneigd zijn eigen materiaal te recycleren. 

Het is immers opvallend op welke wijze dezelfde figuren, met dezelfde karaktertrekken in 

dezelfde functies, in dezelfde relatie tot elkaar staan. Ook in de plotstructuur wordt 

duidelijk dat de twee romans heel wat gemeen hebben. 

 

Het handelingsverloop wordt opgedeeld in zeven fasen, specifiek voor deze twee 

romans, vooral ook om aan te duiden dat Brown tweemaal een identiek schema ter hand 

neemt. Hoe dan ook, het blijft perfect kneedbaar naar het structuurmodel van de klassieke 

detectiveroman. De voorstelling van de detective, de misdaad, het onderzoek enz., alle 

fasen zijn in beide terug te vinden. De thriller op zijn beurt laat zijn invloed gelden binnen 

het actieverloop van elke fase. Zo wordt de misdaad voorgesteld op het moment dat ze 

begaan wordt, bestaat het onderzoeksstadium uit acties i.p.v. detectie en getuigenissen en 

wordt er meer aandacht besteed aan het eigenlijke vatten van de dader. Het 

handelingsverloop is aldus een combinatie van zowel detective als thriller. 

 

 De narratieve structuur werd voor Brown en de detectiveroman samen behandeld 

omdat ze op dezelfde wijze geconstrueerd is. De aanwezigheid van suzjet en fabula komt in 

beide tot haar recht, evenals de oppervlakte- en dieptestructuur. Daarenboven zien we dat 

het verhaal andere lezers krijgt afhankelijk van de schrijver van de geschiedenis en dat de 

personages opgedeeld zijn in goede en slechte lezers. Op al deze vlakken blijft Brown dus 

ook aanhangen aan de gekende aspecten binnen het detectiveverhaal. 

 Wat de vertelinstantie betreft, wordt weer de koers van de thriller gevaren. Brown 

kiest voor een auctoriële verteller met verschillende focalisators. Deze keuze ligt voor de 

hand wil men vooral de aandacht op actie en spanning vestigen.  

 

 Het fictionele tijdsgebruik in de twee behandelde romans is opnieuw gericht naar 

het model van de detective, in de zin dat het een combinatie van analytisch en 

chronologisch vertellen betreft. Het handelingspatroon is chronologisch tot op het moment 

van de reconstructie door de detective. Het is lineair-retrospectief.  

 De chronologie wordt niet alleen onderbroken door o.a. flashbacks, maar ook door 

talrijke vertragingen die het actieverloop onderbreken. Dit is één van de bekende 

spanningstechnieken zoals later duidelijk zou worden. 
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 Het laatste onderdeel van de analyse legt meteen de link naar de oorzaken van de 

populariteit van de romans. Brown gebruikt zowat alle bekende spanningsmethoden, zoals 

‘cliffhangers’, voorspellingen, pauzes of vertragingen en manipulatie met chronologie en 

vertelperspectief. De techniek van de ‘cross-cutting’ komt uit de filmwereld en duidt 

meteen al een verband aan met dat andere populaire medium. De uitwerking van de 

spanning volgt logischerwijze het schema van de thriller, namelijk een op- en neerwaartse 

beweging van telkens climax en anticlimax. 

 

 Browns romans zijn een combinatie van detective- en thrilleraspecten. Uiteraard is 

het volgen van deze modellen ook één van de redenen voor de populariteit van zijn romans. 

Hij gebruikt nu eenmaal structuren waarvan het keer op keer bewezen is dat ze werken. 

Vernieuwend kunnen we Brown in geen geval noemen. Het resultaat is een conglomeraat 

van verschillende kenmerken uit de twee genres. Op het vlak van de structuur staat het 

klassieke detectiveverhaal model, indien het aankomt op actie en spanning wordt naar het 

thrillergenre gegrepen. 

 

 Bij het zoeken naar de redenen voor de populariteit van zo’n werken, wordt het al 

vlug duidelijk dat er meer aan de hand is dan het louter volgen van reeds bestaande 

structuren en het hanteren van allerhande spanningstechnieken. Er komen een aantal 

bijkomende oorzaken aan het licht die inherent zijn aan populaire fictie.  

Zo zien we bijvoorbeeld de dialectiek die ontstaat uit de drang naar escapisme die 

bij de lezer van genrefictie terug te vinden is, namelijk een verlangen enerzijds naar angst, 

weg uit de verveling, en anderzijds naar een vluchten voor die angst in het dagelijkse leven. 

Er is tevens de combinatie van conventies en transgressie. Het leesplezier wordt 

veroorzaakt door het standaardproduct zelf, de voorspelbaarheid ervan en de 

daaruitvolgende redundantie. Maar ook de tegenhanger ervan, het doorbreken van de 

conventies en het opzoeken van situaties die zich in het alledaagse leven niet voordoen, 

draagt bij tot het plezier van het lezen. Verder hebben we nog het immer aanwezige ‘happy 

end’ waardoor het evenwicht opnieuw hersteld wordt en het gebrek aan enige complexiteit, 

die noch in de plotstructuur, noch in de personages, noch in de schrijfstijl terug te vinden is. 

Aangezien van de lezer geen inbreng verwacht wordt en hij/zij geen prestatie moet leveren, 

staat ook niets het vlotte lezen in de weg. 
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Wat vooral in de romans van Brown voor de populariteit zorgt, is het feit dat de 

mysteries als waarheid gepostuleerd worden. De verhalen beginnen met “facts” en worden 

verondersteld als zodanig ook aanvaard te worden. De illusie van realisme zit zowel in de 

ruimtetekening, als in de de bijkomende informatie die door Langdon en de verteller 

meegegeven worden. Op alle mogelijke manieren worden er verbanden gelegd met de 

realiteit, waardoor de lezer aangemoedigd wordt deze ‘feiten’ te gaan geloven en op die 

manier meer vertrouwen te krijgen in de verteller. 

Een laatste mogelijke verklaring voor het succes ligt in de eeuwenoude fascinatie 

van de mens met puzzels. Het probleemoplossend gedrag van de held in een verhaal is 

vergelijkbaar met de handelingen die we in het dagelijkse leven stellen. Bovendien wordt 

het oplossen van een fictionele puzzel aanzien als een surrogaat voor de grootste puzzel in 

het leven waarop niemand een antwoord weet. 

  

 Indien we dit alles beschouwen, dan mag het een wonder heten dat een epigoon als 

Dan Brown zo’n succes kent en door zovelen geliefd blijkt te zijn. Zoals gebleken is, grijpt 

hij niet alleen op inhoudelijk vlak naar de ideeën van anderen, maar vertoont de structuur 

en de opbouw van het verhaal op zich ook bitter weinig creativiteit. 

Een lezer die op zoek is naar een meerwaarde in een verhaal, is bij Brown niet op de 

juiste plaats. Zijn werken zijn een combinatie van reeds lang bestaande structuren en 

aspecten uit de genres van de detective en de thriller en bieden in die zin niets nieuws onder 

de zon. The Da Vinci Code en Angels and Demons zijn voorbeelden van populaire fictie, 

dat wil zeggen: ze spelen in op de behoeften van de lezer en trachten die naar behoren te 

vervullen. De lezer die enkel op zoek is naar ontspanning en een inspanningsloos 

namiddagje lezen, is bij Brown wel aan het juiste adres. Gelukkig zijn er nog voldoende 

anderen die de betere populaire fictie en de betere literaire fictie appreciëren en er zelfs nog 

wat aan hebben ook. 
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