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INLEIDING 

Het genre van de historische roman heeft op zichzelf een opmerkelijke geschiedenis. Het 

ontstond tijdens de gloriedagen van de 19
de

-eeuwse romantiek. Walter Scott, vandaag 

algemeen erkend als de grondlegger van het genre van de historische roman, schreef toen met 

zijn Waverley Novels een werk dat als revolutionair werd ervaren door zijn tijdgenoten en 

navolging kende in heel Europa. Het staat nog altijd model voor de klassieke of traditionele 

historische roman. Hoewel het genre na deze eerste bloeiperiode verschillende keren bijna 

dood verklaard werd, kende het telkens weer een comeback, waarbij het een aantal frappante 

veranderingen onderging, zowel op inhoudelijk als formeel vlak. Zo ontwikkelde de 

historische roman zich van een roman die zijn lezer eenvoudigweg historische kennis wou 

bijbrengen tot een roman die reflecteert over de (on)mogelijkheid van historische kennis an 

sich. (Wesseling 1988: 147) In de modernistische historische roman duikt deze reflectie voor 

het eerst echt op, maar hoewel de kenbaarheid van het verleden wordt geproblematiseerd, 

wordt de mogelijkheid ervan niet helemaal afgewezen. De postmoderne historische roman – 

en daarmee hebben we het laatste stadium in de ontwikkeling van het genre bereikt – doet dit 

wel. Elk causaal chronologisch beeld van de geschiedenis wordt voortaan afgewezen als een 

vervalsing van het verleden. Geschiedenis bestaat slechts als fictionele constructie. 

In deze verhandeling zal ik aandacht besteden aan de historische roman in het oeuvre 

van Louis Ferron. Ferron geldt vandaag als één van de eerste en belangrijkste 

vertegenwoordigers van de postmoderne historische roman in het Nederlandse taalgebied. 

(Vervaeck 2007: 11) Ook zijn oeuvre wordt gekenmerkt door een verregaande historische 

scepsis. In een interview met Willem M. Roggeman verwoordde Ferron zijn visie zeer 

duidelijk: 

[I]k [ben] mij heel erg bewust van het feit dat historie niet bestaat, althans niet in die 

zin dat er één interpretatie van de geschiedenis zou zijn. Iedere generatie maakt zijn 

nieuwe interpretatie van de geschiedenis. En dat feit, dat verhevig en versterk ik. Als 

er dan geen vastliggende geschiedenis bestaat, dan behoud ik mij in mijn romans ook 

het recht voor om op eigen houtje alvast maar de historische werkelijkheid te 

“vervalsen”, met de bedoeling om duidelijker te maken wat er zich in wezen heeft 

afgespeeld. En dat is natuurlijk heel subjectief. (Ferron in Roggeman 1986: 28)  

De vervalsing van de historische werkelijkheid gebeurt door groteske vervormingen van 

historische gebeurtenissen, door de constante beklemtoning van de fictionaliteit en door de 

talrijke anachronismen. Deze technieken worden door Wesseling gezien als kenmerkend voor 

Ferrons historische romans en geven vorm aan zijn “radicale epistemologische en 

ontologische scepsis” (Wesseling 1987: 30).   
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De vraag die centraal zal staan in deze verhandeling is of deze historische scepsis en 

de postmoderne procedés waarmee die tot uiting wordt gebracht een constante vormen in 

Ferrons oeuvre of dat er toch sprake is van enige evolutie naar bijvoorbeeld een meer of 

minder postmoderne visie en vormgeving. Concreet wil ik dit onderzoeken door een corpus 

van vier boeken te analyseren met behulp van een matrix die de belangrijkste kenmerken 

bevat van de klassieke, modernistische en postmoderne historische roman. Voor het 

samenstellen van deze matrix heb ik mij grotendeels gebaseerd op de analyses die Lies 

Wesseling en Bart Vervaeck maakten van de historische roman. Wesseling bespreekt in haar 

boek Writing History as a prophet de drie soorten historische romans die ik reeds vermeld 

heb: de klassieke, modernistische en postmoderne historische roman. Het is aan Wesseling dat 

ik deze driedeling ontleend heb. Ik inspireer mij ook op haar werk om de prototypische, 

verteltechnische procedés en de concrete visie op het verleden van elk soort roman te 

achterhalen. Bart Vervaeck onderscheidt in zijn artikel „Werken aan de toekomst: De 

historische roman van onze tijd‟ drie soorten historische romans op basis van hun 

gelaagdheid, het aantal dimensies (historische lagen) dat ze bevatten (één, twee of drie). Deze 

worden dan weer verbonden met een specifieke soort historische ervaring. Hij maakt ook de 

koppeling met het werk van Wesseling; hij verbindt de eendimensionale historische roman 

met de klassieke periode, de tweedimensionale met de modernistische en de driedimensionale 

met de postmoderne periode. Verder maak ik ook nog gebruik van zijn studie over het 

postmodernisme, Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman, om de 

kenmerken van de postmoderne historische roman te specificeren.  

Mijn doelstelling is dus om de boeken uit mijn corpus één voor één te analyseren met 

behulp van de beschreven matrix. Zo zou duidelijk moeten worden in welke mate Ferrons 

boeken beantwoorden aan de vooropgestelde postmoderne criteria en in welke mate ze nog 

teruggrijpen naar kenmerken van de klassieke of modernistische historische roman. Deze 

analysemethode zou mij uiteindelijk in staat moeten stellen om alle boeken zo in kaart te 

brengen dat de onderlinge verschillen, gelijkenissen en eventueel een evolutie zichtbaar 

worden.  

Het corpus waarmee ik zal werken, bestaat uit de volgende vier boeken: De keisnijder 

van Fichtenwald (1976), De Gallische ziekte (1979), Tinpest (1997) en Niemandsbruid 

(2005). Aangezien ik op zoek ga naar een mogelijke evolutie in het werk van Ferron, heb ik 

gekozen voor een zekere spreiding in de tijd. De keisnijder van Fichtenwald en De Gallische 

ziekte volgen elkaar echter relatief snel op. Toch is er een reden voor de keuze van deze twee 

romans. De keisnijder van Fichtenwald behoort tot de zogenaamde Teutoonse Trilogie, het 
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vroegste werk van Ferron en gaat Turkenvespers (1977) – volgens Vervaeck de “eerste 

volbloed postmoderne roman van de Nederlandse literatuur” (Vervaeck 1996: 118) - net 

vooraf in de tijd. De Gallische ziekte is de roman die onmiddellijk na Turkenvespers volgt. 

Ondanks de korte tijdspanne tussen de twee zal er zich waarschijnlijk toch al een interessante 

verandering voltrokken hebben. Turkenvespers, ongetwijfeld het meest bestudeerde boek van 

Ferron, is bewust uit het corpus weggelaten. Het leek mij interessanter – ook voor de lezer – 

om mijn blik te richten op romans die altijd in de schaduw van Turkenvespers zijn blijven 

staan. Zo kan een nieuw licht geworpen worden op het oeuvre van een auteur die onterecht in 

de vergetelheid dreigt terecht te komen. 
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HOOFDSTUK 1: METHODOLOGIE 

In dit eerste hoofdstuk bespreek ik de matrix die het uitgangspunt zal vormen voor de 

concrete analyse van De keisnijder van Fichtenwald, De Gallische ziekte, Tinpest en 

Niemandsbruid. Deze matrix is zowel een zoeklicht als een hypothese. Een zoeklicht omdat 

ze bepaalt waar wij naar op zoek gaan in de teksten. Concreet gaat het hier om elf 

„kenmerken‟ die in de meest linkse kolom van de matrix gegeven worden. De matrix is tevens 

een hypothese omdat ze – aan de hand van deze elf „kenmerken‟ – een hypothetisch model 

van de klassieke, modernistische en postmoderne historische roman wil geven. Ik heb mij 

voor het vinden van de prototypische kenmerken van elk type historische roman vooral 

gebaseerd op de studies over de historische roman van Bart Vervaeck en Lies Wesseling. Het 

is mogelijk dat de analyse van het corpus ons uiteindelijk tot enkele aanvullingen of 

aanpassingen zal dwingen, al mogen we daarbij niet uit het oog verliezen dat generische 

modellen altijd abstracties zijn van concrete teksten en dat geen enkele tekst volledig 

beantwoordt aan een gegeven model. (Wesseling 1991: 18) Hieronder vinden we alvast een 

voorstelling van de matrix waarin de kenmerken met kernwoorden zijn samengevat.   

Kenmerken Klassieke HR Modernistische HR Postmoderne HR 

Gelaagdheid                 

(= aantal dimensies) 

Eendimensionale 

(enkelvoudige) HR  

Tweedimensionale 

(tweevoudige) HR  

Driedimensionale 

(meervoudige) HR  

Historische  Ervaring 
De objectieve historische 

ervaring   

De subjectieve 

historische ervaring 

De sublieme historische 

ervaring 

Klemtoon  Couleur locale  

Invloed van het verleden 

op  het individuele be-

wustzijn en problema-

tisering van historische 

kennis 

Onmogelijkheid van 

historische kennis 

Reconstrueerbaarheid 

van het verleden? 
Mogelijk Problematisering      Onmogelijk 

Visie op 

geschiedschrijving  
Objectiviteit Subjectiviteit Vervalsing 

Metahistorisch 

commentaar 
Beperkt, legitimerend  

Expliciet en impliciet 

metahistorisch 

commentaar  

Expliciet en impliciet 

metahistorisch 

commentaar 

Verteller / 

Vertelstructuur 

Alwetende, niet-zichtbare 

verteller   

Duidelijke hiërarchie 

tussen verschillende 

vertelinstanties die 

meestal duidelijk te 

lokaliseren zijn, „multiple 

focalization‟ 

een onbetrouwbare ik-

verteller, vertelinstantie 

vaak moeilijk te 

lokaliseren, ondermijning 

van de hiërarchische 

vertelstructuur 

Personages 

Middelmatig, fictief 

hoofdpersonage, 

historische personages in 

de bijrol, personage als 

middel om over de 

couleur locale te spreken 

Historicus-personage,  

twijfelaar en zoeker, 

aandacht voor de 

psychologische         

ontwikkeling van de 

personages 

Marginaal, identiteitsloos 

hoofdpersonage, 

personage dat een 

veelheid aan scenario‟s 

opvoert 
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Tijdruimtelijke setting Herkenbaar  Geproblematiseerd  

Niet meer gelokaliseerd, 

clichématige en fictieve 

voorstellingen 

Documentaire laag 
Regel van de 'dark areas', 

realistische roman 

„Transcendence of 

history‟ 

 Apocriefe geschiedenis-

sen en anachronismen, 

geen realistische roman 

Intertekstualiteit Waarachtigheid verhogen 

De psychologisering en 

de zoektocht naar de 

'oorspronkelijke tekst' 

(het ware feit) vormgeven 

Het narratieve karakter 

van de geschiedschrijving 

benadrukken 

 

Ik besteed de rest van dit hoofdstuk aan een grondige uitwerking van de matrix. Daarbij 

bespreek ik de kenmerken veelal rij per rij. Sommige kenmerken behandel ik echter samen 

omdat ze nauw verbonden zijn met elkaar.   

 

1.1.  De gelaagdheid van de historische roman en de historische ervaring  

In het artikel ‘Werken aan de toekomst: De historische roman van onze tijd‟ onderscheidt Bart 

Vervaeck drie soorten historische romans op basis van hun gelaagdheid. Met gelaagdheid 

bedoelt hij het aantal „tijdslagen‟ of „dimensies‟ dat de historische roman in kwestie bevat.  

De eendimensionale (of enkelvoudige) historische roman heeft slechts één dimensie: 

het toen. Het verhaal speelt zich volledig af in één welbepaalde periode van het verleden, 

bijvoorbeeld de periode van de Franse Revolutie. Vervaeck verbindt deze roman met wat 

Wesseling de klassieke historische roman noemt. Dit is de historische roman zoals Scott, en 

bij ons Conscience, hem schreef in het begin van de negentiende eeuw. Het doel ervan was de 

lezer mee te nemen in de tijd en hem het verleden te laten ervaren zoals het toen „werkelijk‟ 

was. (Wesseling 1991: 47) Dit verlangen om het „echte‟ verleden te ervaren, associeert 

Vervaeck met de „objectieve historische ervaring‟ van Ankersmit. Ankersmit omschrijft de 

objectieve historische ervaring als “de wijze waarop mensen in het verleden zelf hun wereld 

ervoeren” (Ankersmit 2007: 290). Het is duidelijk dat de klassieke historische roman precies 

deze ervaring wil teweegbrengen bij haar lezer. (Vervaeck 2009: 34)   

De tweedimensionale (of tweevoudige) historische roman bestaat logischerwijze uit 

twee dimensies: het toen en het nu. Concreet krijgen we hier een historisch verhaal dat 

ingebed is in een hedendaags kader. In 19
de

-eeuwse varianten bleven beide dimensies meestal 

strikt van elkaar gescheiden en beperkte het hedendaagse kader zich vaak tot de proloog en de 

epiloog. In de modernistische historische roman neemt het belang van het hedendaagse kader 

echter toe, meer zelfs, het heden wordt een belangrijk onderdeel van het verhaal en treedt in 

dialoog met het verleden. Er wordt immers vanuit het heden gereflecteerd over de 
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mogelijkheden om het verleden te vatten en te beschrijven. (Wesseling 1991: 75) Daarom 

heeft Vervaeck het over een „zelfbewuste vorm‟ van de historische roman. De nadrukkelijke 

aanwezigheid van twee dimensies in de modernistische historische roman zorgt ervoor dat er 

niet langer sprake kan zijn van een objectieve historische ervaring. Vervaeck spreekt hier – 

opnieuw naar analogie van Ankersmits beschouwing over de historische ervaring – over de 

subjectieve historische ervaring. Deze vindt plaats in de “plotselinge versmelting van het 

heden en verleden” (Ankersmit 2007: 290) wanneer we ons bewust worden van de verschillen 

en gelijkenissen tussen het toen en nu. Deze momenten van versmelting blijven echter beperkt 

zodat de twee tijdslagen in de modernistische historische roman nog altijd duidelijk 

onderscheidbaar blijven. (Vervaeck 2009: 34-35)
 

Tot slot hebben we nog de driedimensionale (of meervoudige) historische roman. 

Deze kenmerkt zich door een combinatie van meerdere tijdslagen. Het heden is niet 

noodzakelijk één van deze tijdslagen, zoals wel het geval was bij de tweedimensionale 

historische roman. Het kan gerust gaan om een combinatie van verschillende periodes uit het 

verleden. Ook hier kunnen de dimensies van elkaar afgescheiden blijven. Interessanter is het 

echter wanneer de verschillende lagen in elkaar overvloeien, met elkaar versmelten. Dan 

krijgen we te maken met wat Vervaeck een „poreuze historische roman‟ noemt. Deze 

versmelting, doordringing van de verschillende tijdslagen is typisch voor de postmoderne 

historische roman en Ferrons boek Turkenvespers is in dat opzicht exemplarisch. De 

historische grondlaag in Turkenvespers is het Wenen van de late 19
de 

eeuw, maar het verhaal 

krioelt van de anachronismen. Historische figuren die elkaar nooit ontmoet kunnen hebben, 

zoals Schubert en Mahler wandelen er samen rond. Gebeurtenissen uit verschillende eeuwen 

zoals de Turkse belegering (17
de

 eeuw) en het passeren van de komeet Halley (1910) vinden 

gelijktijdig plaats. (Vervaeck 1996: 128) In het interview met Willem M. Roggeman lichtte 

Ferron het overvloedig gebruik van anachronismen toe: 

Het is natuurlijk zo dat als je over 500 jaar naar onze geschiedenis kijkt, dan krijg je 

een soort verdichting van perspectief, dan lijkt het ook net of alles zich tegelijkertijd 

afspeelt. Voor mensen over 500 jaar, […], heeft Schubert gewoon in de 20
ste

 eeuw 

geleefd. Dat haalt men dan toch niet meer uit elkaar. Dat heb ik gewoon plastisch 

willen aantonen. (Ferron in Roggeman 1986: 35)  

De postmoderne historische roman toont dat we niet in staat zijn om één historische laag te 

isoleren en afzonderlijk te bekijken. We zien altijd alle lagen door elkaar heen en daardoor 

kan je zeggen dat alles versmelt en tegelijkertijd plaatsvindt. Het is in die versmelting van de 

tijdslagen dat de historische ervaring van de postmoderne historische roman moet gesitueerd 

worden: de ervaring van “niet het nu, niet het toen, maar [van] iets tussen alle mogelijke 
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periodes in” (Vervaeck 2009: 36). Dit sluit aan bij wat Ankersmit de sublieme historische 

ervaring noemt en daarom wordt de postmoderne historische roman ook wel de sublieme 

historische roman genoemd. (Vervaeck 2009: 35-37)  

Hiermee hebben we het derde en laatste type historische roman besproken. Net zoals 

Vervaeck in zijn artikel doet, wil ik nog benadrukken dat de indeling volgens gelaagdheid niet 

volledig gelijk te stellen valt met de indeling van Wesseling: een eendimensionale historische 

roman is niet noodzakelijk een klassieke historische roman, een tweedimensionale roman 

hoeft niet per se modernistisch te zijn en niet elke driedimensionale historische roman is een 

postmoderne roman. Toch kan de vereenvoudigde voorstelling, zoals ze ook in de matrix 

gegeven werd, fungeren als een handig vertrekpunt bij de analyse van het corpus. (Vervaeck 

2009: 36)  

 

1.2.  De klemtoon in de klassieke, modernistische en postmoderne historische roman 

Uit Wesselings studie van de historische roman (Wesseling 1991), blijkt dat de klassieke, 

modernistische en postmoderne roman heel andere accenten leggen. Hoe dit precies 

samenhangt met hun visie op de reconstrueerbaarheid van het verleden en op de 

geschiedschrijving komt in het volgende deel (1.3.) aan bod. In dit deel kijken we gewoon 

naar het inhoudelijk zwaartepunt van elk type historische roman. De klassieke historische 

roman à la Scott staat vooral bekend om zijn meer dan uitgebreide aandacht voor de couleur 

locale. Met de nauwgezette beschrijving van de materiële omstandigheden waarin men in een 

bepaald tijdperk leefde, wilden schrijvers een zo accuraat mogelijk beeld creëren van de 

toenmalige sociaal-historische werkelijkheid en de lezer historische kennis bijbrengen. Of 

zoals Wesseling zegt: “Het ging erom de maatschappij in al haar geledingen tot uitdrukking te 

brengen, van de laagst- tot de hoogst geplaatsden, zonder selectieve beperkingen die de 

subjectiviteit van de schrijver zouden verraden” (Wesseling 1988: 141). 

Met de modernistische roman verschuift de klemtoon naar het individuele bewustzijn 

en de processen die erin plaatsvinden. De modernistische historische roman besteedt dan ook 

aandacht aan de manier waarop kennis van het verleden ons individueel bewustzijn vormt. Zo 

schrijft Wesseling dat in de modernistische historische roman “[h]istory [can] be conceived as 

a collection of building blocks for the construction of a profound personality” (Wesseling 

1991: 76). Daarnaast wordt de zoektocht naar (objectieve) kennis van het verleden 

gethematiseerd en geproblematiseerd. De modernistische historische roman kent dus een 

dubbele focus: een psychologische en een epistemologische. (Wesseling 1991: 75)  
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In de postmoderne historische roman wordt de epistemologisch scepsis van de 

modernistische roman aangevuld met een radicaal ontologische scepsis. Er wordt niet alleen 

gewezen op de moeilijkheden om tot kennis van het verleden te komen, het idee dat we ooit 

enige zekerheid omtrent het verleden kunnen verwerven wordt afgewezen. De postmoderne 

historische roman stelt dus met andere woorden de onmogelijkheid van historische kennis 

centraal. Na dit korte overzicht van de belangrijkste klemtonen, volgt nu een uitdieping van 

de verschillende visies op de reconstrueerbaarheid van het verleden en op de 

geschiedschrijving. 

 

1.3.  De reconstrueerbaarheid van het verleden en de geschiedschrijving 

Elke historische roman verkondigt impliciet of expliciet een bepaalde visie over de 

reconstrueerbaarheid van het verleden en de mogelijkheden van de geschiedschrijving. De 

klassieke historische roman om te beginnen wil de lezer het verleden laten ervaren zoals het 

„werkelijk‟ was. Dit impliceert dat men gelooft in het bestaan van zoiets als het „echte‟ 

verleden en dat dit „echte‟ verleden te achterhalen valt. De reconstructie van het verleden 

wordt in de klassieke historische roman dan ook helemaal niet geproblematiseerd. Schrijvers 

die in Scotts voetsporen treden, geloven dat een reconstructie van het verleden door de 

geschiedschrijving perfect mogelijk is met behulp van historisch bronnenmateriaal. Wesseling 

spreekt hier over “the external authority of the sources as a criterion for historical truth” 

(Wesseling 1991: 72). Net zomin wordt de objectiviteit van de historiografie ter discussie 

gesteld. Van de historicus – en ook van de schrijver van historische romans – wordt namelijk 

verwacht dat hij zich kan bevrijden van persoonlijke en tijdsgebonden normen, opvattingen en 

ideologieën om een objectieve weergave van een bepaald tijdperk te geven. (Wesseling 1988: 

143)  

In de modernistische historische roman daarentegen wordt het idee van een objectieve 

reconstructie van het verleden verworpen. Geschiedenis is geen objectief gegeven, maar een 

subjectieve constructie die ontstaat in het bewustzijn van een individu. Een historicus zal 

alleen die gegevens selecteren die passen binnen het plaatje dat hij zich vooraf gevormd heeft. 

(Wesseling 1991: 126) Bovendien wordt zijn denken en doen bepaald door de tijd waarin hij 

leeft. Zo wordt de geschiedenis herschreven telkens als iemand de bronnen vanuit een ander 

standpunt of in een andere tijd onderzoekt. Voeg daar nog eens aan toe dat één gebeurtenis 

sowieso aanleiding kan geven tot zeer verschillende interpretaties, dan blijkt geschiedenis 

inderdaad vooral een subjectieve constructie te zijn. Deze subjectiviteit neemt echter niet weg 
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dat de modernisten de zoektocht naar authentieke historische kennis nog steeds als zinvol 

ervaren. (Wesseling 1991: 133-134) Ze zullen alleen ook het problematische karakter van die 

zoektocht in hun werk beklemtonen.  

Voor de postmoderne schrijvers is elke reconstructie van het verleden een vervalsing. 

(Vervaeck 1999: 162) Hiervoor halen ze onder andere dezelfde reden aan als de modernisten: 

geschiedenis is een subjectieve constructie, “een creatie vanuit een bepaalde visie en context” 

(Vervaeck 1999: 155). De postmodernisten leggen, net als de modernisten, de nadruk op het 

feit dat ons denken en doen bepaald worden door de historische tijd waarin we leven. We 

interpreteren bijgevolg het verleden altijd vanuit een hedendaags denkkader. En daarom 

kunnen we zeggen dat het verleden en ook de toekomst enkel “bestaan in de vorm die het 

heden hen geeft” (Vervaeck 2009: 36). Deze opvatting staat bekend onder de naam 

presentisme. Volgens Bart Vervaeck handhaaft de postmoderne historische roman echter een 

extremere vorm van deze opvatting dan de modernistische historische roman. De 

postmoderne historische roman gaat er immers van uit dat onze blik niet alleen gekleurd is 

door onze eigen tijd, maar door alle tijden. We zijn namelijk niet in staat om één historische 

periode afzonderlijk te bekijken en te vergeten wat erna of ervoor kwam. We kunnen de 

kennis die we over die periodes hebben niet tijdelijk uitwissen. We zien in één historische 

laag ook de historische periodes die ervoor en erna kwamen. Die schemeren er als het ware in 

door. Dat is ook wat de versmelting van de verschillende historische lagen in de postmoderne 

roman tot uitdrukking wil brengen. (cf. 1.1.) Je ziet altijd alle tijden door elkaar. De 

geschiedenisopvatting die bij dit denkbeeld hoort, kan volgens Vervaeck het best voorgesteld 

worden als een soort van hologram of een doorschijnende palimpsest. (Vervaeck 2009: 36) 

Wat we daaronder precies moeten verstaan, verwoordt hij in het volgende fragment: 

De geschiedenis kan in deze visie vergeleken worden met een opeenstapeling van 

doorschijnende lagen die op elkaar liggen en die je niet uit elkaar kan halen. Elke laag 

is een bepaalde periode. Op zichzelf is zo‟n laag duister en nietszeggend, maar doordat 

we steeds de ene laag boven de andere zien, ontstaat zoiets als een patroon, een 

zingeving, die vooral de zingeving van onze eigen tijd is.  (Vervaeck 2009: 36) 

Elke laag afzonderlijk bevat slechts brokstukjes of lettertjes van het geheel. Pas wanneer we 

alle lagen tegelijkertijd aanschouwen, kunnen we het beeld (het hologram) of de tekst (de 

palimpsest) lezen. Dit betekent dat een historische periode haar betekenis pas krijgt in het 

licht van andere periodes. Zo kan de sentimentaliteit van de romantiek bijvoorbeeld niet ten 

volle worden begrepen zonder de rationaliteit van de verlichting. (Vervaeck 2009: 36) Al 

spreekt vanzelf dat ook dat begrijpen altijd weer een begrijpen van onze tijd zal zijn… 
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In dat begrijpen van het verleden schuilt trouwens alweer een probleem. De 

geschiedenis wordt meestal gepresenteerd als een causaal en chronologisch betoog. De 

geschiedschrijving geeft ons met andere woorden een zinvolle verklaring van wat er gebeurd 

is. Voor de postmodernisten is het verleden echter een onoverzichtelijke, ordeloze massa. 

Kortom, een chaos die niet te vatten valt. Het heeft dan ook geen zin om op zoek te gaan naar 

hoe het werkelijk was. De postmodernisten wijzen het bestaan van een grondlaag resoluut af. 

(Vervaeck 2009: 36) Wie toch orde probeert te brengen in de chaos, wie met andere woorden 

een overzichtelijke reconstructie van het verleden probeert te maken, vervalst slechts de 

geschiedenis. (Wesseling 1988: 155) Geen enkele geschiedschrijver kan bovendien 

ontsnappen aan deze valkuil. Hayden White was hierover erg duidelijk: “The important point 

is that every history, even the most „synchronic‟ or „structural‟ of them, will be emplotted in 

some way” (White 1976: 8). Het verleden wordt door de historicus onvermijdelijk in een 

narratieve constructie, een plot,  gegoten en dus „vervalst‟. Want zelfs bij de meest synchrone 

weergave van het verleden wordt een begin- en een eindpunt gekozen, worden bepaalde feiten 

op de voorgrond geplaatst en andere weggelaten, en wordt er een logische samenhang tussen 

bepaalde gebeurtenissen gecreëerd die de visie van de historicus op het verleden weerspiegelt. 

(Wesseling 1991: 128) Om de geconstrueerde en fictieve aard van elke vorm van 

geschiedschrijving weer te geven, zullen de postmodernisten de geschiedenis openlijk 

vervalsen. (Wesseling 1991: 5) Hoe ze dat precies doen, komt hieronder uitgebreid aan bod. 

 

1.4.  Metahistorisch commentaar 

Metahistorische uitspraken in de historische roman geven kritiek op of bedenkingen bij het 

project van de historische vertelling. Enerzijds reflecteert men over de methodes waarop men 

aan geschiedwetenschap of geschiedschrijving moet doen. Anderzijds wijzen dergelijke 

uitspraken ook op de problematische reconstrueerbaarheid van het verleden. Het spreekt 

vanzelf dat zulke uitspraken slechts in beperkte mate aanwezig zullen zijn in de klassieke 

historische roman. De zeldzame metahistorische uitspraken beperken zich meestal tot het 

woord vooraf en hebben een legitimerende functie. De schrijver wil er vooral de betrouwbaar-

heid van het verhaal mee versterken. (Wesseling 1991: 88-89) 

In de modernistische historische roman zien we vaak een personage dat als een ware 

historicus op zoek gaat naar de waarheid over het leven van een bepaald persoon of over een 

gebeurtenis uit het verleden. Deze zoektocht vormt een essentieel onderdeel van de plot en 

geeft aanleiding tot uitspraken over de aard en kenbaarheid van het verleden. De hoogste 
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vertelinstantie levert expliciet metahistorisch commentaar door de acties en zoektocht van het 

hoofdpersonage te becommentariëren. Het personage gaat immers op zoek naar een coherent 

verleden, maar krijgt te maken met onvolledig, gefragmenteerd bronnenmateriaal en bewijzen 

die elkaar tegenspreken. Wanneer hij er toch in slaagt om een samenhangend verhaal te 

creëren, blijkt dat vooral een persoonlijk constructie te zijn. (Wesseling 1991: 83) 

Naast het expliciete commentaar is er ook sprake van impliciet metahistorisch 

commentaar. Dit gebeurt door wat Wesseling „mutiple focalization‟ noemt: door verschillende 

visies over hetzelfde historische object naast elkaar te plaatsen zonder daarbij onderscheid te 

maken tussen echte en valse versies, wijst de modernistische historische roman op de 

polyinterpreteerbaarheid van het verleden en de subjectieve aard van elke interpretatie. 

(Wesseling 1991: 83-85) Zowel het impliciete als het expliciete metahistorische commentaar 

verkondigen dus het idee “that history is not an object „out there‟ which can be recovered in 

its totality, but a projection of the historian‟s consciousness” (Wesseling 1991: 85).   

In de postmoderne historische roman vinden we eveneens expliciet en impliciet 

metahistorisch commentaar terug. Deconstructieve uitspraken, die het project van de 

historische vertelling onderuit halen, zorgen voor expliciet metahistorisch commentaar. 

Impliciet metahistorisch commentaar vinden we volgens Wesseling in de openlijke vervalsing 

van de geschiedenis:  

De postmodernistische bewerking van historisch materiaal [is] erop uit om het geheel  

van metafysische vooronderstellingen, historiografische methoden en vaststaande 

historische feiten die de officiële geschiedschrijving heeft gecanoniseerd onderste-

boven te keren. Men doet precies datgene wat volgens de officiële normen ontoe-

laatbaar is, en besteedt uitvoerig aandacht aan aspecten die volgens dezelfde criteria 

onbelangrijk zijn. (Wesseling 1988: 153) 

 

De postmodernen hebben verschillende methoden om de traditionele geschiedschrijving 

„ondersteboven te keren‟. Op de eerste plaats vervalsen ze de officiële geschiedschrijving in 

de meest letterlijk zin door algemeen erkende historische feiten te verdraaien, er van alles bij 

te verzinnen of door stukken geschiedenis gewoon helemaal te herschrijven. In dezelfde lijn 

ligt het veelvuldig gebruik van anachronismen. Het resultaat van deze vervormingen is een 

apocriefe versie van de officiële geschiedenis. (Vervaeck 1999: 156) Op de tweede plaats 

maken de postmodernisten ook geen enkel onderscheid tussen betrouwbare en onbetrouwbare, 

fictionele en historische bronnen, want ook de historische, „betrouwbare‟ bronnen zijn ficties 

volgens de postmoderne visie. Deze vermenging van verschillende soorten bronnen zien we 

zeer duidelijk bij de personages die vaak zowel op historische als op fictionele figuren 

gebaseerd zijn (cf. 1.7.). (Wesseling 1988: 154) Op de derde plaats heeft de postmoderne 
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historische roman een grote “voorliefde voor het onooglijke” (Vervaeck 1999: 154). Niet de 

grote veldslagen en revoluties, maar onbenullige voorvallen en toevalligheden staan centraal 

in de postmoderne historische roman. Met deze aandacht voor het marginale verzetten de 

postmodernisten zich tegen “een coherente en gewichtige geschiedenis” die alleen oog heeft 

voor “grote en gewichtige gebeurtenissen, voor oorzaken en gevolgen” (Vervaeck 1999: 155). 

Op de vierde plaats proberen de postmodernisten principes als oorzakelijkheid en 

doelgerichtheid die de geschiedenis (zouden) sturen – en die ook het historisch betoog 

ordenen – te ontkrachten. Dit doen ze in sommige gevallen door deze principes op overdreven 

en dwangmatige wijze toe te passen. De overdrijving ontmaskert het historisch principe dan 

als een fictionele constructie. In andere gevallen vermenigvuldigen de postmodernisten het 

aantal verhaallijnen en verstoren ze systematisch de chronologie waardoor er niet langer 

sprake is van een overkoepelende verhaallijn. (Wesseling 1988: 153) Het verhaal valt dan in 

fragmenten uit elkaar. Zo wordt weergegeven dat het verleden helemaal geen immanente 

samenhang vertoont. Met deze vier technieken hebben we niet alle, maar toch de belangrijkste 

vormen van impliciet metahistorisch commentaar besproken.  

 

1.5.  Verteller en vertelstructuur in de verschillende historische romans 

Voor elk type historische roman kunnen wel een aantal specifieke eigenschappen vastgelegd 

worden in verband met de vertelstructuur en de verteller. De klassieke historische roman heeft 

een extradiëgetische, alwetende verteller, die observeert wat er gebeurt in het verleden en er 

verslag van doet. Meestal kijken we mee door zijn ogen en hebben we dus te maken met een 

externe focalisator. De observaties van de alwetende verteller worden soms afgewisseld met 

de observaties van een personage. In dat geval hebben we dan te maken met een interne 

focalisator. (Wesseling 1991: 84) 

 Bij de modernistische historische roman zien we een al iets complexere vertelstructuur 

met meerdere vertelinstanties op verschillende niveaus. De hoogste vertelinstantie brengt 

verslag uit van de lotgevallen van het historicus-personage en situeert zich in het heden. Dit 

benadrukt volgens Wesseling dat “the act of retrieving the past [is] going on in the here and 

now” (Wesseling 1991: 84). Het historicus-personage is zelf verteller op een tweede en lager 

niveau. Hij vertelt namelijk het ingebed historisch verhaal. Tussen de verschillende 

vertelinstanties is er een duidelijke hiërarchie en ze blijven ook duidelijk lokaliseerbaar. Dit 

zal niet langer het geval zijn in de postmoderne historische roman. Op het vlak van de 

focalisatie is het eerder vermelde fenomeen van de „multiple focalization‟ typisch voor de 
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modernistische historische roman. We bekijken dan hetzelfde historisch object door de ogen 

van verschillende personages. Door te tonen dat zij allemaal een andere visie op datzelfde 

object hebben, wijst de modernistische schrijver op de subjectieve aard van onze waarneming. 

(Wesseling 1991: 84-85)  

In de postmoderne historische roman krijgen we vooral te maken met een 

onbetrouwbare ik-verteller. Vaak gaat het om het hoofdpersonage, dat in de ik-vorm zijn 

avonturen verhaalt, maar daarbij niet te vertrouwen is. Typisch voor het postmodernisme is 

dat de onbetrouwbare verteller openlijk voor zijn eigen onbetrouwbaarheid uitkomt. In 

sommige gevallen spreekt hij daarvoor rechtstreeks de lezer aan. (Vervaeck 1999: 117) De 

verteller is ook vaak een dwangmatig verteller; hij heeft zichzelf niet onder controle, weidt 

eindeloos uit en verliest soms volledig de draad van zijn betoog. Je zou kunnen zeggen dat de 

verteller dan opgeslokt wordt door zijn eigen vertelling. (Vervaeck 1999: 125)  

In andere gevallen gaat het om een  ik-verteller die erg moeilijk te lokaliseren valt: het 

gaat dan niet om één figuur, maar om een veelheid aan figuren die allemaal in de ik-vorm 

spreken en elkaar opvolgen zonder dat duidelijk is wanneer de ene verteller de andere aflost 

en wie nu precies aan het woord is. (Vervaeck 1999: 69) Daarom zegt Vervaeck dat de 

verteller in de postmoderne roman “ontdaan [wordt] van zijn uniciteit en zijn vaste kern” 

(Vervaeck 1999: 126). Je krijgt niet één ik, maar een ware uitzaaiing van ik-vertellers. Die 

verspreiden zich over de vele verhalen die verteld worden zodat de ik-verteller uiteindelijk het 

best omschreven kan worden als een encyclopedisch ik, een “encyclopedische verzameling 

van teksten” (Vervaeck 1999: 125).  

Het spreekt vanzelf dat er in het laatste geval niet langer sprake is van een duidelijke 

hiërarchie tussen de verschillende vertellers. De uitzaaiing van ik-vertellers ondermijnt de 

hiërarchische vertelstructuur. Verder ondergraven ook eindeloze mises en abyme de 

hiërarchie doordat de verschillende fictionele niveaus niet van elkaar gescheiden blijven maar 

elkaar doordringen tot je elk gevoel van begin of einde kwijtraakt. Zo blijkt er uiteindelijk ook 

in de vertelstructuur geen grondlaag te zijn.   

 

1.6.  Het prototypische personage  

Tussen de personages die in de verschillende historische romans rondlopen, blijken er 

aanzienlijke verschillen te bestaan. Schrijvers van klassieke historische romans willen vooral 

personages neerzetten waarmee de doorsnee lezer zich kan identificeren. Ze willen immers 

dat de lezer zich helemaal in het verleden inleeft via dat personage. Daarom vinden we in de 
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klassieke historische roman „middelmatige‟ personages terug, personages die noch tot de 

armsten, noch tot de rijksten van hun maatschappij behoren. (Lukács in Vervaeck 2009: 24) 

De „middelmatigheid‟ van de personages valt ook te verklaren door het feit dat de 

klassieke historische roman vooral een beeld wil geven van het dagelijkse leven van 

anonieme, gewone mensen, die geen sporen hebben nagelaten in de „grote‟, politieke 

geschiedenis. (Wesseling 1991: 48) Belangrijke historische figuren krijgen dan ook slechts 

bijrolletjes in de klassieke historische roman. Wanneer fictieve personages de hoofdrol spelen, 

is de kans op historische incorrectheden bovendien net iets kleiner. (Wesseling 1991: 46-48) 

Scott en zijn 19
de

-eeuwse navolgers besteedden weinig aandacht aan de 

psychologische uitwerking van hun personages. Personages werden vooral gebruikt om 

zoveel mogelijk informatie over de couleur locale op een interessante manier op de lezer over 

te brengen. (Wesseling 1991: 49) In de hedendaagse versies van de klassieke historische 

roman wordt zeker meer aandacht besteed aan de psychologische uitwerking, al blijft de 

klemtoon op de couleur locale nog zeer sterk. 

Het prototypische personage voor de modernistische historische roman is de historicus 

die op zoek gaat naar de waarheid omtrent het verleden. Het gaat hier om een typisch 

modernistisch personage. Modernistische personages zijn vaak zoekers. Ze gaan op zoek naar 

de oorsprong, het begin van iets, ze hebben aandacht voor genese. Het zijn ook vaak 

intellectuele twijfelaars. Verder kunnen we nog vermelden dat de personages in de 

modernistische historische roman psychologisch nauwkeurig uitgewerkt worden, wat logisch 

is in het licht van de modernistische aandacht voor het individuele bewustzijn. Vaak zien we 

dan personages met een gefragmenteerde persoonlijkheid, of personages die vervreemd zijn 

van de wereld. (Bradbury en McFarlane 1991: 26) 

Volgens de postmodernisten is het een illusie om over de „echte identiteit‟ van iemand 

te willen spreken. Identiteit bestaat slechts als “„valse‟ rol of verhaal” (Vervaeck 1999: 65). 

Daarom zijn de postmoderne personages letterlijk een verzameling van verhalen, een 

verzameling van fictieve scenario‟s die ze belichamen. Ze voeren fictieve verhalen, 

toneelstukken, films op. Postmoderne personages lijken in die zin wel een beetje op 

“geregisseerde acteurs”, al blijkt de “regie onbegrijpelijk” te zijn (Vervaeck 1999: 67). Hoe 

meer ficties de personages belichamen, hoe identiteitslozer en leger ze worden. (Vervaeck 

1999: 65-68) Typisch voor de postmoderne historische roman is dat sommige personages het 

leven van een historisch figuur opvoeren, al wordt ook dat „scenario‟ vermengd met andere 

scenario‟s. Zo kunnen we personages tegenkomen die een combinatie zijn van een historisch 

figuur en één of meerdere romanpersonages. (Vervaeck 1999: 156) Tot slot valt nog op dat 
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het hoofdpersonage in de postmoderne historische roman vaak een individu in de marge van 

de maatschappij is. Deze voorkeur voor het marginale heeft natuurlijk alles te maken met de 

verwerping van een “gewichtige en coherente geschiedenis” (Vervaeck 1999: 155) (cf. 1.4.).  

 

1.7.  Tijdruimtelijke setting 

Over de tijdruimtelijke setting in de verschillende historische romans kunnen we kort zijn. In 

de klassieke historische roman is de tijdruimtelijke setting duidelijk herkenbaar, wat 

overeenstemt met de realistische pretenties van dit soort roman. In de modernistische 

historische roman wordt de tijdruimtelijke setting geproblematiseerd: tijd en ruimte worden 

onderzocht. In de postmoderne historische roman ten slotte lopen alle tijden en ruimtes door 

elkaar en kunnen we de tijdruimtelijke setting nog maar moeilijk lokaliseren.  

Eigen aan de postmoderne historische roman is nog het gebruik van topoi om tijden en 

ruimtes te beschrijven. Postmodernisten zijn op de eerste plaats dol op topoi omdat ze  “altijd 

een bepaalde tijd op een exemplarische manier belicha[men]” (Vervaeck 1999: 168). Op de 

tweede plaats – en dit is de belangrijkste reden – maken clichématige voorstellingen duidelijk 

dat de ruimte waarin het verhaal zich afspeelt ook een fictionele constructie is. We krijgen 

door het gebruik van clichéruimten de indruk dat het verhaal zich afspeelt in een theatrale 

wereld met een decor van bordkarton. (Vervaeck 1999: 168) 

 

1.8.  De documentaire laag  

De historische roman zou simplistisch omschreven kunnen worden als een combinatie van 

fictie en historische feiten. De manier waarop de verschillende soorten historische romans met 

die „historische feiten‟ en dus met de documentaire laag omgaan, blijkt nogal te verschillen. 

In de klassieke historische roman is de regel van de „dark areas‟ van kracht. Dit betekent dat 

de schrijver enkel zijn fantasie mag gebruiken om over de „dark areas‟ – de zaken waarover 

de geschiedschrijving ons in het ongewisse laat – te schrijven. (McHale in Vervaeck 1999: 

156) Wat bekend is over het verleden moet gerespecteerd worden en flagrante schendingen 

van historische feiten zoals anachronismen zijn absoluut uit den boze. (Wesseling 1991: 46) 

Tot slot moet alles, ook wat verzonnen is, zo realistisch mogelijk blijven. (McHale in 

Wesseling 1991: 178) 

De modernistische historische roman heeft een eerder dubieuze relatie met het 

gedocumenteerde verleden. “It is almost as if the modernists were afraid of becoming tainted 
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by the dross of undiluted historical subject matter”, schrijft Wesseling (1991: 79). Ze blijven 

vaag in de beschrijving van een historische periode of maken slechts gebruik van clichés. Het 

meest opvallende is echter dat de modernisten historische figuren en gebeurtenissen verbinden 

met mythische motieven en archetypische structuren. Wesseling spreekt over een 

„transcendence of history‟. Concrete gebeurtenissen worden verbonden met eeuwig 

terugkerende processen. In zekere zin krijgt de documentaire laag bij de modernisten dus een 

abstracte vorm. (Wesseling 1991: 79-81) 

De postmodernisten ten slotte zondigen tegen alle regels van de klassieke historische 

roman. Eerst en vooral wordt de regel van de „dark areas‟ helemaal niet gerespecteerd. Zoals 

we gezien hebben bij de bespreking van het metahistorisch commentaar (cf. 1.4.), worden 

erkende historische feiten vervormd. Ook tegen het verbod op anachronismen wordt volop 

gezondigd. En aan de eis om binnen de grenzen van het realistische te blijven wordt evenmin 

gehoor gegeven, denken we maar aan de vreemdsoortige personages die in de postmoderne 

historische roman rondlopen. (McHale in Vervaeck 1999: 156) De manier waarop men met 

historische gegevens omgaat maakt dus vrij duidelijk om wel soort roman het gaat. 

 

1.9.  Intertekstualiteit 

De drie types historische romans hebben andere bedoelingen bij het gebruiken van 

intertekstuele referenties. Om het simplistisch voor te stellen, kunnen we zeggen dat de 

klassieke historische roman intertekstualiteit gebruikt om de waarachtigheid van het verhaal te 

vergroten. In de modernistische historische roman wordt intertekstualiteit gebruikt om de 

psychologisering en de zoektocht naar de „oorspronkelijke tekst‟ (het ware feit) vorm te 

geven. De postmodernisten gebruiken intertekstualiteit om de waarachtigheid van het verhaal 

onderuit te halen. Er wordt zowel verwezen naar betrouwbare als naar onbetrouwbare 

historische bronnen en naar fictionele teksten (cf. 1.4.) zonder dat enig onderscheid gemaakt 

wordt. De intertekstualiteit lijkt te onderstrepen dat alles een verhaal, een tekst is, ook de 

canonieke geschiedenis.   
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HOOFDSTUK 2: DE KEISNIJDER VAN FICHTENWALD (1976) 

Bij de uiteenzetting van het methodologisch kader ben ik vertrokken van de abstracte 

kenmerken om bij de concrete eigenschappen te eindigen. Bij de analyse van de boeken zal ik 

omgekeerd te werk gaan. Ik bespreek eerst de vertelstructuur, de tijdruimtelijke setting, de 

personages, de documentaire laag en de intertekstualiteit. De bespreking van deze concrete 

kenmerken moet mij helpen bij de analyse van de abstracte kenmerken. Bij de abstracte 

kenmerken begin ik met de analyse van het metahistorisch commentaar. De verschillende 

vormen van metahistorisch commentaar die in de roman terug te vinden zijn, moeten duidelijk 

maken welke visie op de reconstrueerbaarheid van het verleden in de tekst aanwezig is en 

welke klemtoon de auteur legt. Tot slot bespreek ik het aantal historische lagen en de soort 

historische ervaring die de roman teweegbrengt. Bij de bespreking van de andere boeken 

gebruik ik dezelfde volgorde. 

 

2.1.  Vertellers en vertelstructuur  

In de twee eerste hoofdstukken van het boek is Friedolien Mahler aan het woord. Deze 

gebochelde barpianist vertelt in de ik-vorm zijn belevenissen in en rond het „sanatorium‟ 

Fichtenwald. Friedolien blijkt al vlug een niet te vertrouwen verteller te zijn. Zijn beschrijving 

van het „sanatorium‟ Fichtenwald doet bij elke lezer die over enige historische kennis van 

nazi-Duitsland beschikt, een alarmbel rinkelen.  

Er gaan geruchten dat het gebladerte doorstrengeld zou zijn met niet geïsoleerde 

hoogspanningskabels, maar dat is pure nonsens. […] En waartoe zou dan een 

dergelijke barbaarse voorziening moeten dienen? Zeker aan de dorpszijde van het 

instituut staan twee wachttorens opgesteld en deze bouwsels zullen ongetwijfeld de 

morbide fantasie van de dorpsbewoners op gang hebben gebracht, maar deze bouwsels 

zijn uitsluitend bestemd voor de observatie van de patiënten. (314) 
 

In het licht van voorgaande uitspraak is de omschrijving van kamparts Jankowsky als “een 

goed mens, een nauwgezet werker, wiens hart uitgaat naar zijn patiënten” (314) natuurlijk ook 

twijfelachtig. (De Rover 1978: 178-179) Friedolien blijft bovendien ontzettend lang de 

gruwelijkheden in Fichtenwald ontkennen, ondanks de steeds duidelijker wordende tekens en 

de vele hints van de kampadministrateur Staengl. Hij doet Staengls verhalen over gruwelijke 

experimenten in de bunkers af als “gesmiespelde gruwelverhalen” (403) van iemand die te 

veel onder druk staat. En zelfs wanneer het hem enigszins begint te dagen wat er gaande is, 

wil Friedolien zijn gemoedsrust niet laten verstoren:  
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Maar, zoals ik al zei, te gaan overwegen dat hier onzegbare dingen gebeuren heeft 

geen enkele zin. Ze gebeuren en zo ze onzegbaar mochten zijn, uitvoerbaar zijn ze in 

ieder geval tevens. Het zegbaar maken kunnen we beter overlaten aan de 

wetenschappers van de nieuwe orde, die daar zo hun eigen jargon bij hanteren, zoals ik 

dat met het mijne doe. Een rustgevend jargon, dat schrik en vertwijfeling op een 

afstand houdt en de gebruiker bedekt met de tarnhelm van onaantastbaarheid. (432) 
 

Het is pas wanneer Friedolien zichzelf tot de „gekken‟ van Fichtenwald rekent, dat  hij “met 

het fijnzinnige inzicht van de gek” ziet “hoe besmeurd de witte jassen van de artsen en 

verplegers waren” (467).  

Niet dat dit plots een betrouwbare verteller van Friedolien maakt. Hij noemt zichzelf 

een hypochonder (432), “een pathologisch geval” (499), “een gevoelige ziel” (484) met de 

“neiging zelfs het geringste tot mythologische hoogten op te voeren” (310). Het verhaal over 

Monika‟s grote vernedering – er werd ontdekt dat ze zonder ondergoed naar het feest 

gekomen was – doet Friedolien af als een “pikante onthulling, die [hij] misschien zelf wel 

verzonnen [heeft]” (356). Bovendien vraagt hij aan de lezer zich goed in te prenten “dat het 

niet aan een voormalig barpianist is te bepalen waar de grenzen tussen droom en 

werkelijkheid liggen” (387). De spectaculaire reis die Friedolien naar Göring onderneemt, 

lijkt in dat opzicht dan ook eerder een hallucinante droom dan werkelijkheid te zijn. 

Friedolien komt dus openlijk uit voor zijn onbetrouwbaarheid en zijn onvermogen droom en 

werkelijkheid uit elkaar te houden.  

Naast een onbetrouwbaar verteller blijkt Friedolien ook een dwangmatig verteller te 

zijn. Zo heeft hij de “neiging eindeloze monologen te houden” (341). Bij dergelijke 

vertellingen heeft hij zichzelf niet altijd in de hand en doet hij pijnlijke onthullingen. “[S]oms 

lijkt het wel of een faustische macht mijn hand dwingt tot het schrijven van heel andere zaken 

dan in mijn bedoeling ligt” (433), klaagt hij.   

In het derde hoofdstuk voert niet langer de praatzieke en onbetrouwbare Friedolien het 

woord, maar Jankowsky, de kamparts. Hoewel Jankowsky aanvankelijk helder en doordacht 

klinkt, is hij evenmin te vertrouwen. Hij stelt zich op de eerste plaats voor als verzetsheld, 

maar niet iedereen van zijn voormalige collega‟s ziet in Jankowsky de verzetsheld die hij 

beweert te zijn. Op de tweede plaats zijn er de schriftjes van Friedolien. Volgens Jankowsky 

was Friedoliens bochel in werkelijkheid een opslagplaats van schriftjes en dameslingerie. De 

inhoud van die schriftjes kunnen we gelijkstellen aan de eerste twee hoofdstukken van het 

boek. We zien hier dus een soort mise en abyme structuur. Jankowsky, bij wie de schriftjes de 

vreselijkste visioenen oproepen, “[voelt] een sterke drang te weerleggen wat [Friedolien] 
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neergeschreven heeft” (542). Maar daarbij spreekt hij steeds meer zichzelf tegen. Een mooi 

voorbeeld is zijn vermeende relatie met Renate Benda: 

[D]ie joodse vrouwen zijn niet de eerste de beste. Als ik nog aan mijn seances met 

Renate Benda denk, wat een goddelijke vrouw. Goddelijke vrouw? Wat weet ik daar 

van? Ik heb nooit iets met mevrouw Benda gehad. Daar heb je het weer. Ik ben het 

slachtoffer van de insinuaties van die Friedolien. Dat gezwets van hem dat ze me 

dagelijks zou zijn komen opzoeken. (545-546) 

 

Friedoliens “morsige bedenksels” (552) nemen steeds meer bezit van Jankowsky zodat deze 

uiteindelijk slechts kan spreken en schrijven als Friedolien: “Wat ik nu voor me zie kan in 

geen andere bewoordingen dan die van Friedolien worden beschreven, omdat het zijn fantasie 

is die zich van me heeft meester gemaakt” (551).  

De schijnbare versmelting van Jankowsky met Friedolien heeft ervoor gezorgd dat 

sommige critici Friedolien als een afsplitsing van Jankowsky zijn gaan zien. Jacques Kersten, 

die dit idee het duidelijkst uitwerkte (Kersten 1978), beschouwt Friedolien als het “alter-ego” 

van Jankowsky, “geschapen om schuldgevoelens te verdoezelen” (Kersten 1984: 178).  

Hoewel op Kerstens visie één en ander af te dingen valt, moeten we toegeven dat er in de 

tekst een aantal elementen aanwezig zijn die er op kunnen wijzen dat het om één en dezelfde 

persoon gaat. Op de eerste plaats vertonen hun beide levens duidelijke overeenkomsten: zo 

hebben ze onder andere dezelfde vrouwen lief. Jankowsky bekent immers in het derde 

hoofdstuk een buitenechtelijke relatie gehad te hebben met Irmgard en hij onthult zijn 

geheime liefde voor Rebecca. Scènes die door Friedolien beschreven worden, komen letterlijk 

bij Jankowsky terug. En ze delen ook hun bewondering voor von Kleist. Daarnaast zijn er nog 

een aantal veelzeggende opmerkingen van Jankowsky. Bij het lezen van Friedoliens schriftjes 

zegt hij het gevoel te hebben “de dagboeken van [zijn] alter ego te lezen” (541). Verder noemt 

Jankowsky Friedolien nog een “luis op een zeer hoofd” (552), een “teek, die zich volgezogen 

heeft aan [zijn] kwade dromen” (553). Hij stelt zich de vraag waar hijzelf eindigt en 

Friedolien begint: “Ik kan het soms niet nalaten over mijn rechterschouder te grijpen om te 

voelen of er al iets groeit” (553). Omdat Jankowsky door Friedolien herinnerd wordt aan een 

tijd die hij wil verdringen, besluit hij Friedolien dood te schrijven. “Je hebt nooit bestaan, 

Friedolien,” zegt hij, “en als ik je niettemin dood schrijf zal dat de bezwering van mijn 

angsten zijn” (554).   

Uiteindelijk valt niet met zekerheid uit te maken of Friedolien en Jankowsky één en 

hetzelfde personage zijn. Ferron sluit niets uit. Het is de lezer die bepaalt. Evenmin valt uit te 

maken wie nu de juiste versie van de feiten geeft. Er is namelijk geen overkoepelende 



26 

 

vertelinstantie die het antwoord op die vraag geeft. (Vervaeck 2007: 7) Twee vertellers geven 

hun versie van de feiten en daarmee moeten we het maar doen. 

 

2.2.  Tijdruimtelijke setting 

De gebeurtenissen die in De keisnijder van Fichtenwald beschreven worden, spelen zich af in 

een concentratiekamp in nazi-Duitsland. Om welk concentratiekamp het precies gaat, is niet 

helemaal duidelijk. We kunnen de naam Fichtenwald op de eerste plaats associëren met het 

concentratiekamp Buchenwald. Ook de bosrijke en bergachtige omgeving van Fichtenwald 

doen denken aan Buchenwald, dat midden in een woud op de Ettersberg lag. Het motto 

„Jedem das Seine‟ dat Buchenwalds toegangspoort sierde, geeft in het boek bovendien 

aanleiding tot een aantal ironische en dubbelzinnige woordspelletjes. Zo zegt Erich Zelewski 

over Friedolien: “Het is tenslotte zijn schuld niet dat hij geen frontheld kan worden. Ieder het 

zijne, zeg ik altijd maar” (344). Fichtenwald kan op de tweede plaats ook geassocieerd 

worden met Dachau. De gruwelijke medische experimenten die in het boek beschreven 

worden, vonden daar immers plaats. De “oude stad M.” (309) verwijst in dat geval naar de 

stad München, die ook het decor vormt van de twee boeken die aan De keisnijder van 

Fichtenwald voorafgaan. (Vervaeck 2007: 12)  

Net zoals bij de verteller is er geen sluitend antwoord op de vraag welke van de twee 

mogelijkheden het nu is. De ruimte wordt dus in zekere zin geproblematiseerd. Maar het gaat 

er Ferron dan ook niet om een historisch correct beeld te geven van het leven in één specifiek 

kamp. Hij schetst eerder een decor waartegen het verhaal zich zal afspelen. En met enkele 

raak gekozen beelden weet de lezer al dat het om een concentratiekamp gaat, want de 

“wachttorens” (314), “de as” die “neerdwarrelt op de rangeerplaatsen van M.” (403) en de 

“geur van smeulend textiel en schroeiend vlees” (411),  zijn – hoe oneerbiedig ook – topoi 

van de Holocaust geworden.  

Ook de tijdsaanduidingen blijven vaag, al zijn er een aantal verwijzingen die het 

mogelijk maken het verhaal te dateren. Het negende tafereel van het eerste hoofdstuk heeft de 

titel „Kristal‟ gekregen en beschrijft hoe een opgejutte volksmassa de jood Breitkopf 

vermoordt. Dat het hier gaat om een beschrijving van de kristalnacht (9 november 1938) is 

duidelijk. Het laatste tafereel van het eerste hoofdstuk draagt dan weer de dubbelzinnige naam 

„Het drama van Wannsee‟. Dubbelzinnig omdat het hier zowel verwezen wordt naar de 

zelfmoord van Heinrich von Kleist en zijn minnares Henriette Vögel, als naar de 

„Wannseekonferenz‟ van 20 januari 1942. Op die conferentie kwamen topstukken van het 
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naziregime samen om te beslissen over de „Endlösung der Judenfrage‟, de eindoplossing van 

het joodse vraagstuk.
1
 Het „begin van het einde‟ wordt aangekondigd door geruchten “over 

een invasie bij Normandië, de geallieerden” (512). En wanneer Jankowsky aan het woord is, 

weten we dat de oorlog voorbij is, aangezien “de star-spangled banner vonkenslaand aan de 

hemel [staat]” (533). We kunnen dus zeggen dat het verhaal zich ruwweg afspeelt in de 

periode van 1938 tot 1945.  

 

2.3.  De personages  

Friedolien, de gebochelde barpianist die de hoofdrol speelt in De keisnijder van Fichtenwald, 

is een zonderling buitenbeentje dat streeft naar erkenning en waardering van de hogere klasse.  

Hij bejubelt de heersers van de nieuwe orde zoals Jankowsky en Zelewski, maar wordt 

voortdurend door hen vernederd. De fascinatie voor “de nieuwe goden” (410) blijft echter, 

want – zo zegt Friedolien – “[de] gedachte groots te kunnen leven door in het voetspoor der 

goden te treden had me als een fatale ziekte te pakken gekregen” (499).  Zo wordt Friedolien 

een machteloze pion in een spel van de hoge heren. (Henselmans 1990: 472) 

Verder vertoont hij zowel naïeve en romantische als fascistoïde en perverse trekken. 

(Henselmans 1990: 472) Dat uit zich op seksueel vlak in een liefde voor „hoge‟ vrouwen aan 

wie hij superieure eigenschappen toedicht. Omdat deze vrouwen – concreet gaat het natuurlijk 

om Irmgard en Rebecca – onbereikbaar zijn, stelt hij zich tevreden met het snuffelen aan hun 

lakens en het bepotelen van hun lingerie. Hij geeft zich daarbij over aan de meest perverse 

fantasieën, waarin hij voor één keer de touwtjes in handen heeft en „zijn geliefde‟ vernedert.  

Het is duidelijk dat Friedolien geen middelmatig personage is waarmee de lezer zich 

gemakkelijk kan identificeren. Zijn zonderlinge aard plaatst hem eerder in de marge van de 

maatschappij. Vanuit die positie kijkt hij laatdunkend naar het volk en smachtend naar de 

hoge heren. Dat een dergelijke buitenstaander het woord voert, is typisch voor de 

postmoderne aandacht voor het onooglijke en het marginale.  

Maar hoewel Friedolien „marginaal‟ en „niet middelmatig‟ is, kan hij toch gezien 

worden als een symbolische uitvergroting van het gewone Duitse volk, dat na de oorlog 

beweerde nooit iets van de kampen geweten te hebben. (Vervaeck 2007: 6) Zo zegt hij onder 

meer het volgende:  

Voor ons, de protagonisten in dit stuk, verliep alles volgens een ijzeren, geen enkele 

bevreemding oproepende regelmaat. Goed, men hoorde treurige berichten van over de 

                                                      
1
 http://www.go2war2.nl/artikel1642/1 (geraadpleegd op 17 maart 2009) 
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grens […] Hele bevolkingsgroepen verdwenen spoorloos, maar daarbij slaakte 

menigeen een zucht van opluchting. (376) 

Ook de andere personages hebben een symbolisch karakter: Jankowsky is het symbool van de 

wetenschapper die de nazi-ideologie onderschrijft om zonder ethische beperkingen te kunnen 

experimenteren. Erich Zelewski is de zakenman die zich schaamteloos verrijkt door het bezit 

van de slachtoffers in te palmen. Hij staat ook symbool voor de economie, een onmisbaar 

onderdeel van de Duitse oorlogsmachine. De patiënten van Fichtenwald staan voor alles wat 

niet thuishoort in de ideële wereld van de Nazi‟s. (Vervaeck 2007: 9)  

 De personages in De keisnijder van Fichtenwald zijn echter meer dan louter 

symbolische figuren. Vele personages zijn op historische figuren gebaseerd.  Toch doen ze 

ook vaak totaal onhistorische zaken. In zekere zin geldt voor Ferron wat Jankowsky over 

Friedolien zegt: “Het is duidelijk dat zijn visie op geen enkele […] manier in 

overeenstemming is met de werkelijkheid, hoewel de relatie die hij tussen mensen en dingen 

legt wel degelijk als zodanig bestaat” (541). Göring, de witte “vliegergod” (424), was 

inderdaad een groot kunstverzamelaar en stal een immense kunstverzameling bij elkaar. Het is 

echter weinig waarschijnlijk dat hij hoogstpersoonlijk Zelewski‟s huis is gaan plunderen. 

Himmler, alias  “zwarte Heinrich” (376), bekleedde effectief de positie van Reichsführer-SS 

en gaf de toestemming voor de medische experimenten in Dachau, maar zal daar natuurlijk 

nooit een voorstelling van Penthesileia bijgewoond hebben.  

Himmler en Göring worden als enige personages bij hun naam genoemd en bovendien 

op stereotiepe wijze – “dikke Hermann” (425) en Heinrich met de “ronde brillenglazen” (335) 

– beschreven. Bij hen is er dus ook geen twijfel naar wie ze precies verwijzen. De andere 

personages daarentegen krijgen vervormde of volledig andere namen. Soms is er ook twijfel 

over de historische figuur waarop ze gebaseerd zijn. Jankowsky bijvoorbeeld, valt op basis 

van zijn naam alleen te verbinden met Christel Jankowsky, een opzichtster in verschillende 

concentratiekampen. (Vervaeck 2007: 12) Zijn levensloop stemt echter veel meer overeen met 

die van Siegmund Rascher, de arts die in Dachau de experimenten uitvoerde en die dankzij 

zijn goede relatie met Himmler vlug carrière maakte.
2
 In het boek is echter ook nog sprake 

van Hauptsturmführer Raschke, die – zich bewust van “de problemen, verbonden aan het 

vliegen op grote hoogte” – teleurgesteld was “dat tot nu toe helaas nog geen enkele 

realistische proef kon worden gearrangeerd” (345). Raschke lijkt dus ook wel een trekje van 

Rascher te hebben. Leibl kan als hoofdredacteur van de Beobachter verwijzen naar Alfred 

Rosenberg die vanaf 1923 hoofdredacteur was van de Völkischer Beobachter, de krant van de 

                                                      
2
 http://www.dachau.nl/het_kamp/experimenten/index.html (geraadpleegd op 18 maart 2009)  
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NSDAP, al zijn er verder geen andere overeenkomsten.
3
 Erich Zelewski lijkt dan weer zowel 

qua naam als qua levensloop op de historische SS-Obergruppenführer, Erich von dem Bach-

Zelewski, die effectief geconfisqueerde goederen inpalmde en het idee opperde om een 

concentratiekamp te bouwen in de omgeving van het Poolse Oswiecim. Dat kamp is vandaag 

beter bekend onder de naam Auschwitz. (Vervaeck 2007:  12) De meeste personages hebben 

dus wel een trekje van één of andere historische figuur, maar het klopt nooit helemaal. 

Friedolien die we in dit verband nog niet besproken hebben, is een louter fictief 

personage. Hij verwijst niet naar één of andere historische figuur. Volgens Oosterholt 

vertoont zijn leven wel gelijkenissen met het leven van andere fictieve figuren zoals Oskar 

Matzerath, de dwerg uit Günther Grass‟ Die Blechtrommel. Zowel Friedolien als Oskar 

beschouwen de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust immers vanuit het perspectief van de 

kleine man, die aan de zijlijn staat. (Oosterholt 2005: 31) Oosterholt ziet ook een verband met 

de protagonist van de neoromantische kunstenaarsroman Ik en mijn speelman van Aart van 

der Leeuw. Die probeert aan een gedwongen huwelijk te ontsnappen door met een gebochelde 

speelman mee te gaan. Om niet herkend te worden neemt hij de schuilnaam Fridolin aan. 

(Oosterholt 2005: 30) De gelijkenissen tussen Friedolien, Oskar en Fridolin zijn echter te 

gering om echt te gaan beweren dat Friedolien op één van beiden gebaseerd is.  

Dat Friedolien een verzonnen figuur wordt vooral duidelijk gemaakt door het feit dat 

hij zichzelf zo voorstelt. Hij noemt zichzelf een figuur uit een boek: “Ik, die een leven van 

papier heb opgebouwd” (420). Ook de wereld waarin Friedolien leeft, is een wereld van 

papieren boekjes. Wanneer Irmgard dramatisch uit het raam kijkt, vergelijkt hij haar met een 

“plaatje uit de Gartenlaube” (331). Verder lijken zijn handelingen soms bepaald te worden 

door een onbestaand scenario. (Vervaeck 1999: 67) 

Allemachtig, dacht ik, wat een choreografie, wat een ademloos begin van een 

veelbelovende middag. […] Ingestudeerd, dacht ik, dit is volledig ingestudeerd. Het is 

nu de bedoeling dat we nog éénmaal recht gaan staan om vervolgens met onze koppen 

tegen elkaar te kletsen. En dat allemaal om een gevallen jas op te rapen. (324)  

We krijgen uiteindelijk zelfs de indruk dat Friedolien een acteur is in een theaterstuk waarvan 

niemand het verloop of de afloop kent.  “Het zou me ook niets verbazen als ik de verkeerde 

speler in het verkeerde spel blijk te zijn. Welke gesjochten regisseur heeft me eigenlijk in dit 

stuk gezet, Overste?” (521)  vraagt Friedolien zich op een bepaald moment gepikeerd af. En 

op een gelijkaardige wijze merkt hij op dat “[zijn] doen en laten tot op dit moment het 

karakter had vertoond van een belachelijke klucht” (389). Friedolien heeft dus af en toe wel 

                                                      
3
 http://www.go2war2.nl/artikel/1746/2 (geraadpleegd op 18 maart 2009) 
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iets van “dwingend geregisseerde acteur” (Vervaeck 1999: 67). Als we deze lijn doortrekken 

naar de andere personages kunnen we zeggen dat ook zij acteurs zijn die een scenario – meer 

bepaald het leven van een historisch figuur – opvoeren. Alleen wijken ze voortdurend af van 

dat scenario.  

De personages in De keisnijder van Fichtenwald vertonen duidelijk al heel wat 

postmoderne eigenschappen. Toch zijn Friedolien en Jankowsky nog enigszins psychologisch 

uitgewerkt. Het zijn dus nog geen louter papieren personages.  

 

2.4.  Documentaire laag 

Dat De keisnijder van Fichtenwald een weinig realistische roman is, blijkt uit de voorgaande 

bespreking van de personages. Ze lijken soms veeleer op acteurs in een groot theaterstuk dan 

op figuren van vlees en bloed. Bij de analyse van de tijdruimtelijke setting bleek ook de 

ruimte soms meer weg te hebben van een decor dan van een reële plaats. Het is dan ook 

logisch dat ook de werkelijkheid in De keisnijder van Fichtenwald theatrale allures krijgt. Zo 

ziet Friedolien dat de nieuwe orde haar onderdanen “in feilloze regie” heeft, “waarin men wel 

de meesterhand van de zwarte magiër mocht herkennen” (390). En “theaterminnaar als [hij 

is], [nestelt hij zich] vast in de loge en [duikt] behaaglijk weg in de fauteuil die [hem] door het 

toeval onder [zijn] kont [is] geschoven” (401) om de nieuwe orde gade te slaan. “In deze tijd 

waarin alles theater is, verkeert het toneel in werkelijkheid” (381), merkt hij ook nog 

veelbetekenend op. En zelf geeft hij toe niet meer te weten “waar op Fichtenwald de eerste rij 

stoelen ophoudt en het proscenium begint” (388). Er is geen werkelijkheid meer, er is slechts 

toneel.  

Ferron gaf in het interview met Willem M. Roggeman aan dat hij de werkelijkheid 

bewust wilde weergeven als een „komisch blijspelletje‟ omdat hij niet in staat was een 

realistische beschrijving te geven van de bovenmenselijke gruwelijkheden in de kampen. 

(Ferron in Roggeman 1986: 35) Het motto van het boek – het openingsliedje van de Revue 

van de komieken Snip en Snap kondigt dit vanaf het begin aan: “Ja, dat is revue, revue/die wij 

spelen hier voor u./ Leuke liedjes, melodietjes/ en een gulle lach./ Ja dat is revue, revue…” 

(306). Wat we te lezen krijgen, moet dus opgevat worden als een revueshow. Ook de structuur 

van het boek geeft aan de gebeurtenissen in Fichtenwald de vorm van een toneelstuk. Het 

boek bestaat immers uit drie grote delen die bedrijven worden genoemd en die telkens 

eindigen met een entr‟acte. We krijgen ook „taferelen‟ in plaats van hoofdstukken en het boek 

eindigt met het woord DOEK. (Vervaeck 2007: 7)  
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Naast een theatralisering van de werkelijkheid zien we in De keisnijder van 

Fichtenwald ook een mythologisering van de werkelijkheid en van het verleden. Daar zorgt 

vooral Friedolien voor. Hij heeft – zoals eerder vermeld – de “neiging zelfs het geringste tot 

mythologische hoogten op te voeren” (310). De heersers van de nieuwe orde worden door 

hem dan ook in mythologische termen beschreven. Hitler is “de god van het woord” (397), 

Himmler “de zwarte god” (481) en Göring is de “vliegergod” (413) van “de moderne 

godenschaar” die “de natie achter haar zegekar zou binden” (397). Friedolien stelt zichzelf tot 

doel “de goden en hun handlangers op de voet te volgen tot daar waar alles in zichzelf 

verkeert, waar de goden slachtoffer worden van hun eigen opzet” (484). Het 

“duizelingwekkende doel” van “deze tot goden gebombardeerden” is immers een 

“omgekeerde scheppingsdaad”, het is “de chaos zelf […] waarop zij uit zijn” en “de goden 

[zullen] pas tevreden zijn als zij de tanden in het eigen vlees hebben gezet” (468). De 

“wetenschap dat het slechts zo en niet anders kan verlopen”, dat elke revolutie haar eigen 

kinderen opeet en mooie idealen uitmonden in gruwelen, houdt Friedolien niet tegen in zijn 

“roemrijke achtervolging” (484). Hij is immers gefascineerd door de haat waardoor de goden 

gedreven worden, “een haat die aan zichzelf genoeg heeft, een haat die geen verklaring vraagt 

omdat hij zijn eigen verklaring is. Een haat die, […] de bron van alle leven is” (457). Voor 

Friedolien is de haat de motor van de geschiedenis, de haat zet alles in beweging.  

De nieuwe goden proberen “een koevoet onder de loop der geschiedenis te zetten, om 

heel het menselijk bedrijf in zijn voegen te laten kraken” (468). Maar ze vernietigen 

uiteindelijk zichzelf door onderlinge rivaliteit. Want wanneer de goden twisten “[beschikt] 

een sterveling over macht” (510), weet Friedolien. Dat gold voor de antieke goden, maar dat 

geldt ook voor de moderne. Men kan dan immers het lot, “waar zij zo achteloos mee spelen, 

tussen hun benen door, in onvermoede richtingen […] schieten” (510). Zo maakt Friedolien 

handig gebruik van de strijd tussen Göring en Himmler om Jankowsky en de Benda‟s te laten 

arresteren.  

Wanneer het „godenrijk‟ tenslotte ten ondergaat, stelt Jankowsky “dat er eigenlijk niets 

gebeurd is” (534). “As over de goden van orde en chaos. Leve de goden van Roth, de blonde 

helden van het baseball.” (554) Na de nazi‟s komen de Amerikanen aan de macht, het ene rijk 

maakt plaats voor het andere. De geschiedenis herhaalt zich eeuwig op dezelfde manier, zodat 

uiteindelijk alles eeuwig hetzelfde blijft. (Vervaeck 2007: 6) 

Maar niet alleen de nieuwe orde en de geschiedenis krijgen in De keisnijder van 

Fichtenwald mythische dimensies toegedicht, ook Friedoliens levensloop vertoont mythische 

eigenschappen. Zijn bochel en zijn constante “zucht naar lijden” (553) verbinden hem met 
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twee „mythische‟ figuren: Atlas en Christus. Net als Atlas draagt Friedolien de last van de 

wereld en de geschiedenis letterlijk op zijn rug. (Vervaeck 2007: 9) Zijn bochel bestaat 

immers uit schriftjes die verslag doen van de gebeurtenissen in Fichtenwald. In een gesprek 

met Jankowsky klaagt Friedolien dan ook: “„Op mijn rug, dokter, de wereld draait op mijn 

rug‟” (365). En Göring merkt bij Friedoliens bezoek het volgende op: “Uw bochel zal veel 

leed verbergen” (528).  

Ook Christus torste het leed van de wereld op zijn schouders, maar dan in figuurlijke 

zin. Hij kwam op aarde om de mensheid te verlossen van haar zonden, maar moest daarvoor 

zijn eigen leven opofferen. Friedolien offert zich op gelijkaardige wijze op om een toekomst 

te geven aan Jankowsky en het Duitse volk na de Holocaust. Hij neemt de schuld op zich. Op 

bezoek bij Jankowsky doet hij in bijbelse bewoordingen een voorspelling van zijn lot. “„Het is 

allemaal bekend en ik draag het mee. Maar u kunt mij er niet van verlossen. […] O god in de 

hemel,‟ barstte hij opeens in snikken uit… „ik moet het volbrengen.‟” (539). Bij de opvoering 

van Penthesileia bekroont hij zijn lijden “met de verschrikkelijkste liefdesdaad die [hij] maar 

had kunnen bedenken” (527). Hij ontmant zichzelf en berooft zich zo van het leven met de 

woorden: 

„Het schijnt,‟ zegt hij, „dat door mijn daad vergetelheid geschonken wordt aan hen die 

willen leven. Het zij zo. […] Teruggebracht word ik tot een kwade droom, opdat 

anderen hun kwade dromen kunnen vergeten. Nee, geachte aanwezigen, er is niets 

gebeurd.‟ (565) 

Zijn tragische ondergang zorgt voor een catharsis. En zo kan het verhaal van Friedolien met 

recht en rede een tragedie en een passieverhaal genoemd worden, of “het verslag van een 

lijden” (389). (Vervaeck 2007: 9)   

We kunnen besluiten dat in De keisnijder van Fichtenwald de documentaire laag 

zowel modernistische als postmoderne eigenschappen vertoont. Modernistisch is de 

„transcendence of history‟: het beschrijven van de geschiedenis als een eeuwige cyclus van 

steeds weer nieuwe machthebbers met  nieuwe idealen, die telkens opnieuw gecorrumpeerd 

worden door de verworven macht en uiteindelijk vervangen worden door weer andere 

heersers met andere idealen. De machtsproblematiek wordt in zekere zin geüniversaliseerd. 

(Mertens en Vervaeck 2000: 7) De christelijke verlossingsmythe vinden we duidelijk terug in 

Friedoliens levensloop, maar wordt niet zonder enige ironie opgevoerd. Deze ironisering doet 

eerder postmodern dan modernistisch aan. Ook de voorstelling van de werkelijkheid als 

toneelstuk is typisch postmodern.  
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2.5.  Intertekstualiteit 

De meeste intertekstuele referenties in De keisnijder van Fichtenwald verwijzen naar de 

periode van de Duitse romantiek. Zo heet het “in „Bayreuther‟ stijl opgetrokken huis” (325) 

van de Zelewski‟s Wahnfried, net als Wagners villa in Bayreuth. Irmgard, de vrouw des 

huizes zingt liederen van Schubert en Schumann. De patiënt Hauff lijkt op de romantische 

schrijver Wilhelm Hauff. En de patiënt Beethoven draagt niet alleen de naam van één van 

Duitslands grootste componisten, maar sterft terwijl hij een stervend paukenpaard omarmt, 

wat erg doet denken aan Nietzsche, die gek geworden een stervend schillenpaard wenend om 

de hals viel. (Henselmans 1990: 480) Daarnaast citeert Ferron onder andere nog uit Goethes 

Faust en Wanderers Nachtlied en draagt het tweede bedrijf de titel Het lied van de klokken, 

wat duidelijk verwijst naar Schillers gedicht Das Lied von der Glocke. De idyllische 

beschrijving van het landschap rond Fichtenwald is dan weer gebaseerd op een novelle van 

Stifter. (Henselmans 1990: 476-479) Hoewel deze korte opsomming verre van volledig is, 

geeft ze toch een indruk van de alomtegenwoordigheid van het Duitse romantische 

cultuurgoed in De keisnijder van Fichtenwald. 

Het werk en de figuur van Heinrich von Kleist, die we tot nog toe niet vermeld 

hebben, spelen echter de belangrijkste rol in De keisnijder van Fichtenwald. Kleists 

Penthesileia wordt maar liefst twee keer opgevoerd, en ook zijn dramatische zelfmoord aan 

de Wannsee wordt op de planken gebracht. Volgens Vervaeck komen “alle thema‟s van de 

roman aan bod in de tekst én het leven van Kleist” (Vervaeck 2007: 7-8). Zo thematiseren 

zowel Kleist als Ferron de vraag naar schuld. (Henselmans 1990: 486) In De keisnijder van 

Fichtenwald wordt impliciet de vraag gesteld of er echt Duitsers waren die van niets wisten. 

Sloten ze niet – net als Friedolien – bewust hun ogen voor wat er aan de hand was? (Vervaeck 

2007: 5) Daarnaast is Penthesileia een perfecte illustratie van het romantisch idealisme: een 

“verheven streven dat zichzelf vernietigt en uiteindelijk nog slechts de dood nastreeft”  zoals 

Vervaeck het treffend omschrijft (Vervaeck 2007: 8). Of de wetenschap dat “de 

meeslependste vorm van leven de dood is” (558) zoals de geest van Kleist zegt. Zowel 

Jankowsky als Friedolien blijken heel wat van Kleist en het Duitse idealisme af te weten. 

Friedolien heeft het over de “tegenstelling tussen de wereld als ideaalvoorstelling en de 

wereld als werkelijkheid” (537) die in het werk van Kleist besloten ligt. Jankowsky 

promoveerde op “De kleistiaanse antithese in het licht van [het nationaal socialisme]” (548).  

De titel van Jankowsky‟s proefschrift maakt duidelijk dat er volgens de roman een 

verband bestaat tussen het romantische idealisme en het nazisme. In het interview met 
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Roggeman verklaarde Ferron dat het nazisme volgens hem zijn oorsprong vindt in de Duitse 

romantiek. Die hechtte zo‟n groot belang aan het idealisme, dat ze niet meer in staat was de 

ideële werkelijkheid terug te koppelen naar de gewone werkelijkheid en dat leidde tot de 

vreselijkste daden. Of zoals Ferron zegt: “Zo ver weg [verwijderd] van de nog aanvaardbare 

werkelijkheid en de nog te hanteren werkelijkheid dat je bijna een vrijbrief krijgt om de meest 

idiote dingen te gaan doen” (Ferron in Roggeman 1986: 32).  

De talrijke verwijzingen naar het romantische cultuurgoed en de alomtegenwoor-

digheid van Kleist tonen hoe zwaar de last van de geschiedenis is. In het laatste hoofdstuk 

duikt niet voor niets de geest van Kleist zelf op. Hij illustreert bijna letterlijk hoe het 

romantische verleden nog steeds als een spook rondwaart in nazi-Duitsland. De nazistische 

idealen zijn immers doordrongen van “de dweperige romantiek, de vergoddelijking van het 

ideële” (Vervaeck 2007: 6). Jankowsky wil zich na de oorlog dan ook bij de Amerikanen 

voegen; “deze verrukkelijke leeghoofden”, “[niet] belast met een verleden en daarom nog tot 

veel in staat” (560).  

Ferron geeft met de vele intertekstuele verwijzingen dus vorm aan zijn visie op de 

ontwikkeling van de romantiek. De intertekstualiteit draagt hier bij tot een vorm van 

ideologiekritiek.  

 

2.6.  Metahistorisch commentaar 

In De keisnijder van Fichtenwald zijn er geen expliciete metahistorische uitspraken aanwezig 

die het project van de historische vertelling bekritiseren of onderuithalen. Er is wel sprake van 

impliciet metahistorisch commentaar. Op de eerste plaats krijgen we twee vertellers die elkaar 

soms radicaal tegenspreken. Friedolien en Jankowsky geven elk hun versie van de feiten en er 

is geen overkoepelende vertelinstantie die het gelijk of ongelijk van de één bevestigt. Dit wijst 

er natuurlijk op dat er slechts “verhalen en perspectieven” zijn (Vervaeck 2007: 7). De juiste 

versie bestaat niet. Wat er echt gebeurd is, valt niet meer te achterhalen. De geschiedenis 

bestaat alleen als verhaal en kan enkel voorgesteld worden in fictionele vormen. (Vervaeck 

2007: 7) Daarom heeft De keisnijder van Fichtenwald de structuur gekregen van een 

toneelstuk (cf. 2.4.) en lijken de personages constant onderworpen aan een fictief scenario (cf. 

2.3.). Ferron wil de geschiedenis immers voorstellen als een geschifte toneelvoorstelling. 

(Vervaeck 2007: 7) De nadrukkelijke intertekstualiteit benadrukt eveneens het fictionele 

karakter van de geschiedschrijving. Ze toont namelijk “dat de geschiedenis een verzameling 

teksten en opvoeringen is” (Vervaeck 2007: 8).  
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 Op de tweede plaats is er de openlijke vervalsing van het verleden. We herinneren ons 

dat historische figuren zoals Himmler en Göring in De keisnijder van Fichtenwald vaak totaal 

onhistorische zaken uitvoeren. Deze verdraaiingen zijn eveneens een vorm van impliciet 

metahistorisch commentaar. Volgens Vervaeck vervormt Ferron de historische realiteit om 

duidelijk te maken “dat de geschiedenis alleen in haar fictionele vervorming gevat kan 

worden” (Vervaeck 2007: 12). Ironisch genoeg heeft het hoofdpersonage Friedolien wel 

aandacht voor zaken als historische correctheid en chronologie. Zo verbetert hij Irmgard 

wanneer ze Kleists zelfmoord met de zelfmoordpoging van Robespierre verwart. En wanneer 

hij in de rol van Kleist naar Schumann verwijst, merkt hij op “Ach ja, Schumann, daar had ik 

me, door Irmgards schuld, toch aardig in de chronologie vergist” (417). In traditionele 

historische romans zorgen dergelijke opmerkingen ervoor dat de lezer gelooft in de juistheid 

van het verhaal. Ferron daarentegen toont hoezeer deze geloofwaardigheid eigenlijk berust op 

verteltechnische procedés. 

 Op de derde plaats krijgen we de vermenging van verschillende soorten personages. 

Dat personages als Himmler en Göring historisch misschien niet volledig correct zijn, neemt 

niet weg dat ze wel op de historische Himmler en Göring gebaseerd zijn. Friedolien is een 

personage dat nadrukkelijk fictief is: hij stelt zichzelf voor als een papieren personage. Door 

beiden te combineren wordt duidelijk gemaakt dat het levensverhaal van Himmler of Göring 

ook fictief is, het is een verhaal dat zich in se niet onderscheidt van bijvoorbeeld het fictionele 

levensverhaal van Friedolien.  

 Tot slot kunnen we nog vermelden dat nauwkeurige beschrijvingen van grote 

historische gebeurtenissen achterwege blijven in De keisnijder van Fichtenwald. Het zijn de 

vreemdsoortige belevenissen van een zonderlinge bultenaar die centraal staan. Dat een 

buitenbeentje als Friedolien hier de voorkeur geniet boven nazi-kopstukken als Himmler en 

Göring sluit aan bij de postmoderne voorkeur voor het onooglijke.  

 

2.7.  Reconstrueerbaarheid van het verleden en de geschiedschrijving 

Ferron maakt op de eerste plaats duidelijk dat elke reconstructie van het verleden een 

subjectieve constructie is. De tegenstrijdige verhalen van Jankowsky en Friedolien maken ons 

immers duidelijk dat er slechts “verhalen en perspectieven” zijn (Vervaeck 2007: 7). Deze 

aandacht voor de subjectiviteit van de geschiedschrijving lijkt op het eerste gezicht 

modernistisch, maar Ferron gaat nog een stapje verder. Hij gelooft niet langer in een 

grondlaag. De zoektocht naar het „echte‟ verleden is zinloos, want dat verleden kan slechts 
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gevat worden in fictionele vormen. (Vervaeck 2007: 7) Wanneer we het verleden beschrijven, 

maken we immers van de onoverzichtelijke historische realiteit een samenhangend verhaal. 

Dat is een valkuil waar we niet aan kunnen ontsnappen. Of zoals Hayden White het zei: 

“Every history, even the most „synchronic‟ or „structural‟ of them, will be emplotted in some 

way” (White 1976: 8). Het gevolg is dat elke reconstructie van het verleden gewoon een 

nieuw verhaal oplevert. Elke reconstructie houdt gewoon een nieuwe vervalsing in.  

 

2.8.  Klemtoon  

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de onmogelijkheid van historische kennis één van de 

belangrijkste thema‟s is in De keisnijder van Fichtenwald. Aan de couleur locale wordt 

daarentegen nauwelijks enige aandacht besteedt. En hoewel de personages toch nog enigszins 

psychologisch uitgewerkt zijn, ligt het accent evenmin op hun psychologische ontwikkeling. 

De keisnijder van Fichtenwald kent dus duidelijk een postmoderne klemtoon.  

 

2.9.  Gelaagdheid in De keisnijder van Fichtenwald en de historische ervaring 

De gebeurtenissen in De keisnijder van Fichtenwald vinden allemaal plaats tussen 1938 en 

1945. En hoewel Ferron met veel plezier historische feiten verdraait, blijven anachronismen 

achterwege. We hebben hier dus te maken met een eendimensionale historische roman. In de 

inleiding hebben we de eendimensionale historische roman verbonden met de klassieke 

historische roman en de objectieve historische ervaring. De vele postmoderne kenmerken en 

de constante beklemtoning van de onmogelijkheid van historische kennis maken deze 

verbinding echter onmogelijk voor De keisnijder van Fichtenwald. Tegelijkertijd wordt het 

moeilijk om te spreken over een subjectieve of sublieme historische ervaring, aangezien er 

slechts één historische laag is. Het lijkt er dus op dat we het boek moeilijk in één hokje van 

onze matrix kunnen steken.  
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HOOFDSTUK 3 : DE GALLISCHE ZIEKTE (1979) 

De Gallische ziekte verscheen drie jaar na De keisnijder van Fichtenwald. Intussen was ook 

de roman Turkenvespers verschenen. Voor de analyse van De Gallische ziekte worden de 

kenmerken in dezelfde volgorde besproken als bij De keisnijder van Fichtenwald.  

 

3.1.  Vertellers en vertelstructuur 

In De Gallische ziekte voert de student en dichter Nathanael Prohaska in zevenentwintig van 

de drieëndertig hoofdstukken het woord. Deze ik-verteller wordt in de andere hoofdstukken 

afgewisseld door een anonieme verteller, die ons inzicht verschaft in het leven en de 

gedachtewereld van het hoertje Schnutzi, de arts en dichter Coppelius en Nathanaels 

gewiekste vriend Spalanzani. We kijken door de ogen van al deze verschillende personages 

mee en krijgen in de roman dus te maken met verschillende focalisatoren. In de korte 

inleiding op het eigenlijke verhaal is er ten slotte nog een anonieme ik-verteller aan het 

woord. Ik zal het eerst hebben over de betrouwbaarheid van Nathanael als verteller. Daarna 

bespreek ik kort wie zich mogelijk achter de anonieme vertellers schuilhoudt.  

 Hoewel Nathanael aanvankelijk een betrouwbare verteller lijkt, blijkt hij net als 

Friedolien in De keisnijder van Fichtenwald steeds minder in staat om droom en 

werkelijkheid uit elkaar te houden. Dit onvermogen is bij hem niet het gevolg van een al te 

dichterlijke instelling, maar van een geslachtsziekte die hij sinds zijn bezoek aan het hoertje 

Schnutzi onder de leden draagt. Syfilis – want daar gaat het hier concreet om – leidt bij een 

gebrek aan verzorging tot waanzin. Afgezonderd in een koud en tochtig schuurtje, valt 

Nathananel dan ook steeds meer ten prooi aan koortsige dromen en hallucinaties. Een dokter 

bezoeken wil hij niet, omdat “de pijn gepaard [gaat] met bepaalde sensaties”, “een verhoogde 

gevoeligheid van de zintuigen en wel in bijzondere mate van het reukvermogen” (130). 

“Verrukkingen die me de pijn bijna deden vergeten” (130), schrijft hij. Maar langzamerhand 

vervagen ook de grenzen tussen droom en werkelijkheid. Op een dag droomt hij dat 

kwajongens samen met de dorpsgek rond zijn huis sluipen en binnengluren. “Ik beleefde dat 

zo intens dat mijn diepe slaap eigenlijk geen diepe slaap was, maar eerder een verhoogde staat 

van waakzaamheid.” (128) Werkelijkheid en droom blijken in de laatste fase van zijn waanzin 

niet meer wezenlijk van elkaar te verschillen, het zijn elkaar eindeloos “weerspiegelende 

spiegels” (Mertens 1981: 50), zoals duidelijk wordt uit het volgende fragment:  

Ik droomde dat de droom die verschijningsvorm van de werkelijkheid was die een 

voorafspiegeling vormt van de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. Ik droomde 
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ook dat de realiteit van de droom niet wezenlijk verschilt van de realiteit van wat men 

gemakshalve de werkelijkheid noemt. Het was een verwarrende droom die tot doel 

scheen te hebben mijn doen en laten, mijn reageren op voorwerpen en gebeurtenissen, 

tot droom te verklaren, terwijl het gedroomde daarentegen tot mijn enige 

werkelijkheid werd verklaard. Als dat zo is, zo droomde ik, dan zijn mijn 

aanwezigheid en de daaruit voortvloeiende gedachten niet meer dan een afspiegeling 

van een werkelijkheid die ik niet bij machte ben als zodanig te ervaren. (194) 

 

Op het einde van het boek vraagt hij zich openlijk af of de gebeurtenissen die hij zich 

herinnert wel plaatsgevonden hebben:  

Bij deze passage doet zich de vraag voor of ik wel werkelijk bij de jacht aanwezig 

was. Er gebeurde namelijk iets [...], zodat ik me begon af te vragen of al het hiervoor 

beschrevene niet evenzeer op fictie berustte als wat zich nu begon af te spelen. En 

achteraf ben ik zeker niet meer in staat schijn van werkelijkheid te onderscheiden. Ze 

zijn onontwarbaar met elkaar verweven geraakt.  (323) 

Wat „echt‟ is en wat droom is bij Nathanael, valt voor de lezer uiteindelijk niet meer uit te 

maken. (Mertens 1981: 50) Nathanael komt wel, net als Friedolien, openlijk voor zijn 

onbetrouwbaarheid uit. In tegenstelling tot Friedolien spreekt hij de lezer nooit aan. Evenmin 

is hij een dwangmatig verteller.  

Naast Nathanael zijn er ook nog twee anonieme vertellers: de ik-verteller uit de 

inleiding en de verteller die Nathanael soms aflost in het verhaal. Mertens – die uitvoerig is 

ingegaan op het probleem van de verteller in De Gallische ziekte – schakelt deze twee 

anonieme vertellers gelijk en verdedigt de stelling dat de anonieme verteller in De Gallische 

ziekte net als de personages (cf. 3.3.) overgelopen is uit Der Sandmann van E.T.A. Hoffmann. 

(Mertens 1982: 207) Deze anonieme verteller zou net als de personages “het toneel 

opgesleurd [zijn] en geregisseerd [worden]” (Mertens 1982: 216). Dat hij daarbij soms afwijkt 

van „het script‟ hoeft in een postmoderne roman als De Gallische ziekte niet te verwonderen. 

De stelling van Mertens valt zeker te verdedigen. De anonieme verteller in Der Sandmann 

spreekt slechts éénmaal in de ik-vorm in het midden van het verhaal, daarvoor en daarna doet 

hij zich voor als een alwetende verteller. Dat geldt ook voor de anonieme verteller in De 

Gallische ziekte, die alleen in de inleiding kort in de ik-vorm spreekt en zich in de overige 

hoofdstukken gedraagt als een alwetende verteller.  

Tot slot rest ons nog te bekijken welke invloed deze verschillende vertellers op elkaar 

en op het verhaal hebben. De anonieme verteller legt gedeeltelijk de onbetrouwbaarheid van 

Nathanael als verteller bloot. Nathanaels perceptie van de gebeurtenissen gaat immers soms 

rechtstreeks in tegen die van de andere personages. Toch maakt de anonieme verteller zelf 

niet altijd alles haarfijn duidelijk zodat de lezer er nooit wijs uitraakt hoe het nu werkelijk zat. 

Zo krijgt Nathanael op een nacht bezoek van een geheimzinnige man die met stelligheid 
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beweert niet Spalanzani of Coppelius te zijn. (134) Later beweert Spalanzani dat hij 

Nathanael bezocht had, maar dat die enkel in staat was om wartaal uit te slaan. (162) Het lijkt 

er dus op dat Nathanael aan het hallucineren was, maar de anonieme verteller bevestigt zoiets 

nooit expliciet. Hij geeft enkel de gedachten van Spalanzani weer, die tegenover die van 

Nathanael staan. Als lezer weet je dus nooit helemaal zeker hoe de vork precies in de steel zit. 

 

3.2.  Tijdruimtelijke setting 

Net zoals in De keisnijder van Fichtenwald zijn er in De Gallische ziekte geen exacte tijds- en 

plaatsbepalingen. Toch zijn er voldoende aanwijzingen die ons een idee geven van de plaats 

en de periode waarin het verhaal zich afspeelt. 

Ruwweg geschat vinden de gebeurtenissen in De Gallische ziekte – tenminste als we 

Nathanaels beschouwingen over zijn voorgeslacht weglaten – plaats tussen 1920 en 1942-43. 

In eerste instantie zien we hoe de Weimarrepubliek op haar benen wankelt. De tijden zijn 

grimmig en rellen tussen extremistische groepen zijn dagelijkse kost. “Men sprak van 

rondzwervende bendes en ternauwernood bedwongen staatsgrepen; vreemde heren balden de 

vuisten, harde liederen klonken op. De tijd leek rijp voor iets al wist geen mens waarvoor.” 

(40) Vervolgens verschijnen de „bruinhemden‟ ten tonele. Op de begrafenis van Hartung, die 

vermoord werd toen hij de stadsmuren met “Deutschland Erwache” (83)  bekladde, duiken ze 

voor de eerste keer op om daarna niet meer uit het straatbeeld te verdwijnen. De nazi‟s lijken 

vastbesloten na een mislukte staatsgreep nu op wettige wijze aan de macht te komen: 

Achter het muziekkorps liep een groepje bruinhemden dat pamfletten uitdeelde. 

Waren de kaarten al geschud voor de aanstaande verkiezingen of was het gewoon een 

brutale truc van de bruinhemden om zich zo openlijk aan het gezag op te vrijen? (105)  

We zien daarna hoe het geweld tegen joden toeneemt, want, terwijl “de leider aarzelend 

erkent wel kanselier te willen worden, mits hij ook de conservatieven achter zich weet” (117), 

steekt “een plaatselijke afdeling van zijn partij” (117), “de nationalen” (117), de boekwinkel 

van de joodse handelaar Mayer in brand. We zitten ondertussen in het jaar 1933, wanneer 

president Hindenburg tegen zijn zin Hitler tot kanselier benoemt. (Reimann 1979: 151) Niet 

veel later komen de nazi‟s aan de macht en worden de straten versierd met de kleuren en 

symbolen van de nazi-partij:  

Van alle gevels hingen reusachtige dundoeken in agressieve kleuren en voorzien van 

barbaarse runen, de neoklassieke architectuur van villa‟s en openbare gebouwen 

maakte zich voortdurend breder en overwoekerde de laatste resten individuele 

activiteit. (179) 
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Concrete tijdsaanduidingen die toelaten ergens een jaartal op te plakken, blijven verder 

grotendeels achterwege, maar het is duidelijk dat de nazi‟s aan het bewind zijn en het regime 

harder wordt. Nathanael wordt door Coppelius op het landgoed van Göring – “deze vlezige 

kolos die er als één van de weinigen in slaagde het systeem dat hij voor hen 

vertegenwoordigde als iets begrijpelijks voor te stellen” (194) – ondergebracht; Spalanzani 

draagt het zwarte uniform van de SS (224) en  Schnutzi ziet dat “er nieuwe troepen op straat 

[marcheerden], brutaler nog dan de bruinhemden” en dat “het aantal ontvoeringen, 

moordaanslagen en verminkingen gestaag [toenam]” (222). Met de woorden “Nun Sturm 

brich los!”(233) wordt op het einde van het boek nog verwezen naar Goebbels geëxalteerde 

redevoering in het Sportpaleis op 18 februari 1943, toen hij het Duitse volk om een totale 

oorlog vroeg. (Reimann 1979: 248-252) Nathanaels apocalyptische visioen (233), dat na deze 

woorden volgt, kan perfect gelezen worden als een evocatie van de totale oorlog.  

 Ferron weet met bijzonder weinig woorden en zonder exacte tijdsaanduidingen toch 

een beklemmend beeld te geven van de nazistische opkomst en machtsovername. Hij maakt 

bovendien enkel gebruik van omfloerste bewoordingen: Ferron spreekt nooit over „de nazi‟s‟, 

„het hakenkruis‟, „de SS‟ of „Hitler‟ maar over „de nationalen‟, „het runeteken‟, „dragers van 

het zwarte uniform‟ en „de leider‟.  

 Ook het kleine universiteitsstadje waar het verhaal zich grotendeels afspeelt, wordt 

nooit bij naam genoemd. Ferron geeft echter voldoende aanwijzingen om het raadsel op te 

lossen. Zo raakt Nathanael tijdens een treinreis in gesprek met een zekere doctor Zeitblom. 

“Hij bleek afkomstig te zijn uit de stad waar ik studeerde, al had hij zélf zijn studies in de 

hoofdstad voltooid.” (59) Daarop geeft Nathanael de lezer een gedetailleerde, encyclopedie-

achtige beschrijving van de stad, die – zo lijkt het – ons wil aanzetten tot het raadplegen van 

een atlas. (Mertens 1982: 204)  

Deze stad, hoewel niet ver van Frankfurt, Mannheim en Stuttgart gelegen, is zichzelf 

met haar 27000 inwoners ruim genoeg. Economisch drijft ze op uiteenlopende vormen 

van indrustrie […] en ze beschikt naast  een cultuurhistorisch museum, […] over een 

bibliotheek met 25000 banden en 5000 handschriften […]. (59) 

Toch is het Nathanaels conversatiegenoot zelf en niet de stadsomschrijving die de eigenlijke 

sleutel tot het plaatsnaamraadsel is. Zeitblom is net als de overige personages een personage 

afkomstig uit een andere roman. Niet Der Sandmann in dit geval, maar Doktor Faustus van 

Thomas Mann. De hele stadsomschrijving is eigenlijk niet meer dan een letterlijk vertaald 

fragment uit deze roman. Manns Zeitblom is afkomstig uit Kaisersaschern en het is ook van 

deze verzonnen stad dat we de beschrijving in De Gallische ziekte lezen. Het decor bestaat in 

het boek dus letterlijk uit tekst.  
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Ferron verwijst echter ook nog naar een reële stad, meer bepaald Leipzig, zoals we 

kunnen afleiden uit de volgende gedachte van Spalanzani: 

De enige plaats waar hij op zwakke momenten nog wel eens met een gevoel van 

opwinding langs kon lopen, was een huurwoning waar een zekere filosoof de 

grondslagen had gelegd voor een vorm van denken die hem wel aanstond. (100) 

De filosoof waar Spalanzani op doelt is Nietzsche. Hij legde in Leipzig een deel van zijn 

studies af en het was ook daar dat zijn ziekte, syfilis, zich voor het eerst manifesteerde. 

(Mathijsse 1979: 86) Het leven van Adrian Leverkühn, de kunstenaar die centraal staat in 

Doktor Faustus is geënt op het leven van Nietzsche. In die zin bestaat er een verband tussen 

de twee steden waarin het verhaal zich zou kunnen afspelen. 

Maar het gaat Ferron natuurlijk veeleer “om een suggestief decor” dan om een reële 

stad of plaats (Mathijsse 1979: 83). Het verhaal speelt zich soms dan ook letterlijk af in het 

decor van een film of een toneelstuk. Zo lopen Schnutzi en Nathanael op een bepaald moment 

door “het decor van wat later als een expressionistische film bekend zou worden” (110) en 

merkt Spalanzani bij een stadswandeling op dat “eens, in een ver verleden de toneelknechten 

vergeten [moesten] zijn de zetstukken te verwijderen van een stuk dat wegens gebrek aan 

succes niet al te lang gelopen had” (100). We hebben dus duidelijk te maken met 

bordkartonnen decor. 

 

3.3.  De personages 

De meeste personages uit De Gallische ziekte lijken weggelopen te zijn uit een andere roman. 

Nathanael, Olimpia, Clara, Spalanzani en Coppelius dragen dezelfde namen als de personages 

in Der Sandmann van Hoffmann. Nathanael zegt het letterlijk: “Ik ben vernoemd naar een 

romanfiguur. […] Van Hoffmann” (129). De obscure Auerhahn en zijn bediende Fitzliputzli 

komen uit een al even duistere Faustvertelling (Mertens 1982: 205) en Zeitblom is ontleend 

aan Doktor Faustus van Thomas Mann. Toch zijn sommige personages veel meer dan zomaar 

„weggelopen romanfiguren‟. Ze hebben een complexe identiteit die ze niet aan één 

romanpersonage ontlenen, maar aan verschillende en vaak ook aan historische figuren. 

(Mertens 1982: 218) Nathanael en Coppelius zijn in dit opzicht interessante voorbeelden.  

Nathanael vertoont op de eerste plaats natuurlijk gelijkenissen met Nathanael uit Der 

Sandmann: ze lijden beiden onder een jeugdtrauma en een desastreuze verliefdheid en worden 

uiteindelijk waanzinnig. Nathanael lijkt echter ook op Nietzsche. Enerzijds lijkt hij op de 

„jonge Nietzsche‟, Nietzsche toen hij nog een jonge student en dichter was. (Mathijsse 1979: 

86) Anderzijds lijkt hij ook op de gek geworden filosoof wiens werk misbruikt werd binnen 



42 

 

de nazi-ideologie. Een interessante overeenkomst is overigens dat zowel Nietzsche als 

Nathanael besmet werden met syfilis bij het bezoek aan een prostituee maar dat hun waanzin 

toch niet volledig op die geslachtsziekte teruggebracht kan worden. (Matthijsse 1979: 87) 

Nathanaels trieste levenseinde stemt niet alleen overeen met dat van Nietzsche en Hoffmanns 

Nathanael maar ook met dat van Hölderlin. Ook Hölderlin werd gek en werd daarna, net als 

Nathanael in het verhaal, “overgebracht naar een particuliere inrichting te Tübingen, waar hij 

een kamer kreeg die uitzag op de Neckar” (234). Volgens Matthijse heeft ook Gottfried Benn 

model gestaan voor de figuur van Nathanael. Benn genoot tijdens WO II bescherming van de 

hoogste militaire kringen dankzij zijn goede verdiensten als oorlogsarts tijdens WO I. Hij had 

zich nochtans na een korte flirt met het nieuwe regime afgekeerd van de nazi‟s. Nathanael 

wordt in De Gallische ziekte op dezelfde wijze als Benn een hand boven het hoofd gehouden. 

(Matthijsse 1979: 86) Nathanael krijgt ook nog de allures van een moderne Faust. Om zijn 

kunstwerk af te krijgen, heeft hij bovenmenselijke hulp nodig en zijn nachtelijke bezoeker 

belooft die in ruil voor een vreselijk hoge prijs. Nathanael lijkt hierbij in het bijzonder op 

Adrian Leverkühn, het faustische personage uit Doktor Faustus van Thomas Mann, dat 

bovendien gedeeltelijk geïnspireerd is op Friedrich Nietzsche (cf. 3.2.) Ook Leverkühn 

vertrouwt zijn ziel aan de duivel toe om het absolute kunstwerk te kunnen verwezenlijken, al 

gaat het bij hem om een muziekcompositie en niet om een gedicht zoals bij Nathanael. Hij 

bezorgt zichzelf een syfilisinfectie – hij slaapt met een besmet hoertje – om momenten van 

extreme inspiratie te kennen, trekt zich vervolgens terug op het platteland om te schrijven en 

wordt uiteindelijk waanzinnig. De gelijkenissen met Nietzsche en Nathanael zijn duidelijk. 

Een laatste opmerkelijke gelijkenis tussen beide personages is dat hun persoonlijke ondergang 

parallel loopt met de opkomst van nationaalsocialisme en in dus in zekere zin met de 

ondergang van de mens. (Bronzwaer 1985) Ten slotte vertoont Nathanael ook nog overeen-

komsten met Christus, Orestes en Oedipus, maar dit wordt verder besproken in (2.4.). 

 De figuur van Gottfried Coppelius is grotendeels geënt op de Duitse arts en dichter 

Gottfried Benn. De biografie die Ferron ons van Coppelius geeft (56-57), komt op enkele 

details en nuances na overeen met de levensloop van Benn. Toch kan Coppelius niet 

gereduceerd worden tot Benn alleen. (Mertens 1982: 218) Hij voert dingen uit die Benn nooit 

heeft gedaan en natuurlijk is er ook nog de link met het personage uit Der Sandmann.   

De personages in De Gallische ziekte zijn dus, zoals Mertens het zei, “tegelijkertijd 

herkenbaar (als literaire en historische referentie) en vreemd in de context waarbinnen ze 

opereren” (Mertens 1982: 218). Het zijn toneelspelers die verschillende levens, verschillende 

scenario‟s tegelijkertijd opvoeren en hier en daar uit hun rol vallen. Hun identiteit wordt 
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bepaald door de verhalen die ze opvoeren. (Mertens 1981: 49) Vaak reciteren ze zelfs 

letterlijk de oorspronkelijke tekst, wat hun toneelmatige karakter versterkt. Zo horen we de 

nachtelijke bezoeker spreken als Schopenhauer (140), geeft Nathanael een omschrijving van 

zijn stad in de woorden van Thomas Mann (59-60) en voeren Coppelius en Nathanael een 

stukje uit Goethes Faust op (186-187). Het is dan ook behoorlijk ironisch wanneer Nathanaels 

nachtelijk bezoeker zegt:  

„Ja, maar luister nu eens kerel, we zitten hier geen eigentijdse Faustvertellingen op te 

voeren. […]. Je landgenoten slaan elkaar de schedel in, […] en jij denkt dat we hier 

een beetje theater zitten te spelen.‟ (139) 

In werkelijkheid doen de personages natuurlijk niets anders. Die indruk wordt nog versterkt 

door het feit dat de verschillende personages elkaar regisseren. Spalanzani is aanvankelijk 

heer en meester van het spel. Nathanaels doen en laten wordt door hem bepaald:  

Spalanzani wist, beter nog dan ik dat toen besefte, dat hij me voorgoed in zijn macht 

had, […] dat ik, of ik wilde of niet, aan al zijn inblazingen gehoor moest geven. De 

heros, triomfantelijker nog door de opgelopen schram, kon mij, zijn slaaf, sturen waar 

hij wilde. (39) 

Ook bij het dichten wordt Nathanael volledig door Spalanzani gestuurd: 

Ik begreep heel goed dat mijn inspirator hier Spalanzani heette en dikwijls was het mij 

te moede of de persoon die ik wilde beschrijven […] door de slanke gestalte van 

Spalanzani opzij werd geduwd (40).  

Maar hoe gekker Nathanael wordt, hoe meer hij meent de touwtjes zelf in handen te hebben:  

“Men mocht in mij gerust de dirigent zien die dit alles vlekkeloos liet verlopen” (179). 

Spalanzani blijkt echter niet de enige te zijn die Nathanaels handelen stuurt. Ook Coppelius 

regisseert Nathanael. Al denkt Nathanael in zijn waan natuurlijk dat hij Coppelius‟ gedrag 

bepaalt: “Niet Coppelius was het die mij had uitgenodigd […], ik was het die hem de woorden 

had ontlokt die mij naar hier hadden gevoerd” (188). 

 De personages zelf zijn zich zeer goed bewust van het feit dat hun leven één grote 

toneelopvoering is. Schnutzi koesterde aanvankelijk “de illusie ooit eens als medespeelster in 

een belangwekkend drama te kunnen optreden” (173), maar ze “hoefde haar weerspiegeling 

maar in het autoraampje te zien om te begrijpen dat ze zo zoetjes aan een farce was 

geworden” (228). Ook het romaneske karakter van hun leven ontgaat hen niet. Nathanael 

noemt zijn leven een “door mensen bedacht verhaal […] waarvan de noodlottige afloop al bij 

voorbaat voorspelbaar is” (18). Ook zegt hij het gevoel te hebben “verward te zijn geraakt in 

één van de gruwelvertellingen van die grote meester wiens demonische schaduw tot in onze 

tijd valt” (157). Verder merkt de alwetende verteller over Schnutzi‟s belachelijk geloof in 

tekens op dat “het klinkt of het aan een goedkoop romannetje ontleend is” (172). Schnutzi‟s 
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herinneringen hebben dan weer “de gestalte aangenomen van een boek” (176). “Een boek 

waarvan de pagina‟s met drek, pus en bloed aan elkaar waren gekleefd.” (176) 

 Opvallend is ook dat sommige personages verdacht veel op elkaar beginnen te lijken. 

Dat geldt natuurlijk op de eerste plaats voor Schnutzi en Nathanaels uit het oog verloren zusje 

Olimpia. Er zijn ontelbare aanwijzingen die tonen dat het om één en dezelfde persoon gaat. 

Nathanael noemt Olimpia soms zijn “kleine Brünnhilde” (105) en dat is niet toevallig de 

naam waarmee Schnutzi zich door Coppelius laat aanspreken. Verder herinneren Schnutzi‟s 

handelingen hem aan Olimpia: 

Schnutzi streelde me door mijn haar. „Malle jongen,‟ zei ze. Die onverwachte 

beweging, de lichte beving in haar stem deden me aan iets denken waaraan ik niet had 

mogen denken. Niemand, behalve Olimpia, had me ooit door mijn haar gestreeld. 

(112) 

Schnutzi zelf bekent dan weer dat “ze een bijna zusterlijke belangstelling voor hem [= 

Nathanael] toonde” (173).  

Schnutzi vertoont echter ook lichte trekjes van Nathanaels moeder. Zo zegt Nathanael 

dat “haar stem [hem] aan lang geleden deed denken” (112). Het was “dezelfde vrouwenstem 

die ik woorden had horen lispelen achter de gesloten luiken van een tuinmanswoning” (112). 

En wanneer hij op zijn sterfbed ligt, spreekt hij Hannah, die hem verzorgt, zowel met 

Olimpia, als met Mamma en Elektra aan. (235) 

Het zinnetje „mooi als de zonde‟ creëert bovendien een netwerk van verwijzingen 

waarin zowel Nathanaels moeder, Olimpia, Schnutzi als Spalanzani en de geheime bezoeker 

opgenomen zijn.  Nathanaels moeder was immers “mooi als de zonde” (22), Schnutzi ziet er 

oud uit door “een leven van zonde” (112) en terwijl Nathanael bij haar is, speelt een man op 

de piano “Kan Liebe Sünde sein” (112). Nathanaels geheime bezoeker zegt: “„Ik ben mooi 

als…‟” (134).  “„De zonde!‟” antwoordt Nathanael en wanneer hij samen met Spalanzani 

herinneringen ophaalt, zegt hij zijn vriend “„Je was mooi, mooi als de zonde‟” (230). De link 

tussen Schnutzi en Spalanzani wordt bovendien nog versterkt door de travestie. (Mertens 

1981: 50) Bij de eerste ontmoeting met Schnutzi merkt Nathanael op dat “de vrouw in 

verschillende opzichten de indruk [wekte] verkleed te zijn” (81). Spalanzani verschijnt in 

Nathanaels dromen verkleed als vrouw: “Hij had zich dan in vrouwenkleding gestoken en liet 

zich het hof maken door een brutale handelsreizende of een opdringerige middenstander” 

(30).   

Ten slotte zijn ook Spalanzani en Coppelius elkaars alter ego: 
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Pas nu Coppelius in verval begon te raken, begon hij op de jonge Spalanzani te lijken. 

Wonderlijke werking van de spiegeling in de tijd, de één was het negatief van de 

ander. (210) 

Aan de oppervlakte heeft elk personage misschien zijn eigen identiteit, op een dieper niveau 

vloeien ze duidelijk allemaal in elkaar over. (Mertens 1981: 49)  

 Tot slot kunnen we nog opmerken dat ook in De Gallische ziekte een zonderling 

centraal staat. Net als Friedolien is Nathanael een artistiek buitenbeentje dat de gebeurtenissen 

voor zich ziet voltrekken zonder er deel van uit te maken. Friedoliens fascinatie voor de 

nieuwe orde deelt hij echter niet. Nathanael is ook veel meer dan Friedolien een „papieren‟ 

personage, hij voert zoveel scenario‟s tegelijkertijd op dat hij uiteindelijk een lege huls wordt.  

 

3.4.  De documentaire laag 

De tot nog toe besproken kenmerken maken duidelijk dat het begrip realisme niet zonder 

problemen is in De Gallische ziekte. Net als in De keisnijder van Fichtenwald krijgt de 

werkelijkheid theatrale eigenschappen en lijkt het leven van de personages één groot 

theaterstuk. Omdat ik bij de bespreking van De keisnijder van Fichtenwald hier al uitvoerig 

ben op ingegaan, besteed ik liever aandacht aan andere elementen, zoals de talrijke mythen en 

het Nietzscheaanse wereldbeeld dat Ferron zorgvuldig in zijn boek verwerkt heeft.  

Volgens Mertens klinkt “door heel het boek […] Nietzsches filosofie van de onschuld” 

(Mertens 1981: 49). Nathanael streeft naar de voltooiing van het absolute kunstwerk, maar 

wordt daarbij geremd door de maatschappelijke moraal die hem opgezadeld heeft met een 

zwaar zondebesef. Om zijn werk te kunnen vervolmaken, moet hij alle bestaande waarden 

verwerpen. Voor deze Umwertung aller Werte krijgt Nathanael de hulp van de duivel aan wie 

hij zijn ziel, zijn geweten, verkoopt. De prijs die hij daarvoor betaalt, is echter hoog: hij wordt 

gek. (Mertens 1981: 49) Nathanael symboliseert “het streven naar optimale ontplooiing, ten 

koste van alles” (Mertens 1981: 48).  

Nietzsches filosofie van de macht vormt de basis voor de machtsverhoudingen in de 

roman. (Mertens 1981: 7) Nathanael veracht Spalanzani, maar kan zich tegelijkertijd niet aan 

zijn invloed en wil onttrekken: “Hij was niet het soort vriend dat ik graag mijn vriend had 

willen noemen, maar was dit niettemin omdat hij zich als zodanig had opgedrongen” (9).  

Nathanael bootst zijn blik en manier van spreken na en probeert Spalanzani te imponeren, 

maar maakt zich daardoor alleen belachelijk. Hij lijkt daarin op Friedolien, die tevergeefs naar 

de waardering van de nieuwe goden streeft. Mertens beschouwde dit als een prototypisch 
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kenmerk van het Ferron-personage: “Altijd is hij verstrikt in een netwerk van dubbele 

bindingen. Hij wil meester zijn van zijn situatie en vraagt het aan zijn heren. Hij wil dienen en 

gediend worden” (Mertens 1983: 48). Dit dubbele verlangen is ook eigen aan het fascisme. 

Niet toevallig speelt het verhaal zich af ten tijde van de nazistische machtsovername. In een 

interview verklaarde Ferron te willen aantonen dat  

„[… ] fascisme geen politiek verschijnsel is, maar een algemeen menselijk. Het zit in 

de menselijke karakterstructuur: overheersen en tegelijkertijd overheerst willen 

worden. Deze discrepantie is in ieder mens aanwezig. Alleen in een politieke context 

kan dit tot politiek fascisme leiden. Waar het mij in de eerste plaats om gaat is wat er 

in de mens persoonlijk zit.‟ (Ferron in Mertens 1981: 7-8) 

De fascinatie voor macht is volgens Ferron universeel. Maar hij beseft ook dat hij met deze 

“universalisering van de machtsproblematiek” (Mertens 1981: 7) slechts de zoveelste mythe 

creëert die de wereld en de menselijke aard probeert te verklaren. En dat is waarom er nog 

zoveel andere mythen in De Gallische ziekte terug te vinden zijn. Ook zij bieden een 

interpretatie van de geschiedenis en van de menselijke aard zonder hét antwoord te geven. 

 Dat geldt onder andere voor de mythen over Orestes, Elektra en Oedipus, waarvan de 

laatste twee onvermijdelijk geassocieerd worden met Freuds psychoanalyse. Als we beginnen 

met Elektra en Orestes, zien we dat de jeugd van Nathanael en Olimpia enkele opvallende 

gelijkenissen vertoont met die van Orestes en Elektra. Klytaimnestra papt aan met Aigisthos, 

een neef van Agamemnon, net zoals Nathanaels moeder aanpapt met een andere man, een 

zekere geheimraad Göppel die Nathanael en Olimpia Oom Julius moeten noemen (52). 

Aigisthos en Klytaimnestra vermoorden Agamemnon om de troon te kunnen inpalmen. 

Göppel palmt na de dood van Nathanaels vader schaamteloos zijn plaats in het huis in. 

Orestes neemt – aangemoedigd door de haat van zijn zus – wraak door zijn moeder en haar 

minnaar te vermoorden. Olimpia en Nathanael verzinnen “akelige plannen” om “[hun] 

moeder naar een andere wereld te helpen” (49). “Olimpia was daar het meest boosaardig in.” 

(49) Nathanael probeert ook nog met een “al te kinderlijk gezette aanslag” (54) de geheimraad 

uit de weg te ruimen, maar dat mislukt. De gelijkenissen zijn duidelijk.  

Daarnaast komt de Griekse mythe van Orestes en Elektra ook in Nathanaels en 

Schnutzi‟s dromen terug. Nathanael heeft “een droom als een Griekse tragedie” (73) waarin 

Klytaimnestra, Aigisthos, Elektra en Orestes allemaal verschijnen (73). In Schnutzi‟s droom 

roept een meisje: “„Om Agamemnon te wreken, heffen wij het zwaard dat Klytaimnestra zal 

treffen, om Aigisthos te vellen‟” (177). Ferron laat duidelijk bijzonder weinig aan de 

verbeelding over.  
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 Als we nu over gaan tot de psychoanalytische interpretatie van het hierboven 

geschetste beeld, zien we dat Olimpia behept is met een zogenaamd Elektracomplex: dat 

blijkt vooral uit de enorme haatgevoelens die ze ten opzichte van haar moeder koestert en de 

liefde die ze voor haar vader voelt. Er wordt ook van het begin af duidelijk gemaakt dat ze 

meer weg had “van haar vader dan van haar moeder” (48). Nathanael lijdt dan weer aan een 

Oedipuscomplex, hij probeert zijn pleegvader te vermoorden (cf. supra) en „slaapt‟ – niet met 

zijn moeder –  maar met zijn zus. Op jonge leeftijd bezorgde Olimpia hem immers zijn eerste 

seksuele ervaringen: 

Ik snoof een bitterzoete geur op en sloot mijn ogen. Olimpia, die met gestrekte armen 

boven me steunde, begon met haar onderlijf te bewegen en zei dat als ik me stilhield, 

zij een liedje voor me zou zingen. (51) 

Op dezelfde dag nog wees Olimpia hem op de vreemde geluiden in het tuinhuis en ontdekte 

hij dus “het verraad van [zijn] moeder” (52). Ook begon Olimpia vanaf die dag geuren uit te 

wasemen die “niet meer de vertrouwde geuren van vroeger waren. Onder haar 

waterafstotende regenjas broeiden geuren die me onrustig maakten en het bloed naar mijn 

wangen joegen” (52). Die geuren blijven Nathanael het hele boek door achtervolgen: hij ruikt  

“geuren van bloed, braaksel en ontlasting” (18), “geuren van appelbloesem” (42). Hij wordt 

duizelig “van de geuren van zijn eigen regenjas” (16), in zijn dromen ruikt Olimpia naar de 

“geur van cantharellen en vochtig mos” (54) en Schnutzi ruikt naar “rottend blad en 

cantharellen” (113). Al die geuren brengen hem – net als de klanken van de vierde symfonie 

van Brückner – terug naar die noodlottige dag met Olimpia. Het is alsof hij „versteend‟ is, 

door wat hij gehoord en ervaren heeft die dag. (Mertens 1982: 213-214) Dat wordt ook 

duidelijk gemaakt door een andere herinnering, waarin Nathanael Olimpia haar behoefte ziet 

doen en haar billen vergelijkt met het hoofd van Medusa, de mythologische koningin der 

Gorgonen, door wiens blik je onmiddellijk versteende. 

Ik staarde in het gelaat van de gorgoon met de uitgestoken tong, het alles verstenende 

mythologische beeld dat ik nog éénmaal in mijn herinnering zou terugzien en wel op 

het moment dat ik opmerkzaam gemaakt werd op het gehijg en gesteun in de 

tuinmanswoning. (207) 

De gebeurtenissen van die ene dramatische dag – zowel het “spelletje” (51) met Olimpia, als 

de mysterieuze geluiden in de tuinmanswoning – hebben Nathanael getraumatiseerd. 

Tegelijkertijd zijn ze echter ook de bron van zijn fantasieën geworden, fantasieën die hem met 

grote schaamte- en schuldgevoelens opzadelen; (42; vergelijk Mertens 1981: 214). Sinds die 

ene dag is Nathanael dus zijn onschuld kwijt. “Er is iets met mijn kinderogen gebeurd”, zegt 

hij, “waardoor de hellingen en de bossen […] hun harmonie hebben prijsgegeven” (18).  
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 Ten gevolge van dit trauma, dat hem via allerlei geurtjes blijft achtervolgen, zal bij 

Nathanael het „mechanisme van de herhalingsdwang‟ in werking treden. (Freud 2006: 163) 

Dit begrip afkomstig uit Freuds psychoanalyse betekent dat het slachtoffer van een als 

traumatisch ervaren kinderlijke belevenis bewust op zoek gaat naar een gelijkaardige 

ervaring. Daarbij vervult hij echter niet langer de rol van slachtoffer maar de rol van beul. 

(Freud 2006: 163) Freud analyseerde het boek Der Sandmann en bestudeerde de neurose van 

Hoffmanns Nathanael vanuit deze invalshoek. (Mertens 1982: 213) Ferron, die ongetwijfeld 

Freuds lectuur van Der Sandmann kende, zorgde ervoor dat ook zijn Nathanael op zoek ging 

naar een identieke situatie als op die noodlottige dag. Zo belandt hij uiteindelijk bij Schnutzi 

in bed. Heer en meester van de situatie begint hij haar te slaan: “Toen ik haar sloeg begon ze 

niet te schreeuwen, zoals ik verwacht had. Ze snikte zachtjes en fluisterde dat ze zo‟n 

medelijden met me had” (113).  

 Uit het voorgaande zou men kunnen afleiden, dat de gebeurtenissen uit De Gallische 

ziekte een mooie illustratie vormen van verschillende theorieën uit de psychoanalyse. De 

overdreven wijze waarop steeds opnieuw aan het trauma gerefereerd wordt – overal zijn er 

wel geurtjes of geluiden die herinneringen naar boven brengen – weerhoudt de lezer er echter 

van om deze toepassing van Freuds traumatheorie al te serieus op te nemen. (Mertens 1982: 

214) Hetzelfde geldt voor het Oedipus- en Elektracomplex. Ferron zet ze zo dik in de verf dat 

de complexen bijna komische proporties aannemen en hun verklarende waarde verliezen. Hij 

toont daarmee dat ook de psychoanalyse de ultieme grond der dingen niet blootlegt. Het is net 

als het Nietzscheaanse wereldbeeld slechts een interpretatie van het menselijk gedrag.  

 Tot slot zijn er nog de verlossingsmythes. Nathanael kruipt – beladen met schaamte- 

en schuldgevoelens – in de rol van Verlosser om boete te doen voor de incestueuze liefde 

voor zijn zus. Door te lijden als een verlosser wil Nathanael verlost worden van zijn schuld 

(179). Maar “of het nu de Germaanse, Griekse of christelijke verlossingsmythe betreft” zo 

lezen we bij Anthony Mertens, “Ferron steekt er de draak mee door de clichés ervan bijna 

ongeproportioneerd het verhaal in te schrijven” (Mertens 1982: 217). Als we ons nu beperken 

tot de christelijke verlossingsmythe, dan merken we dat het boek drieëndertig hoofdstukken 

telt, dat Nathanaels grootvader op drieëndertigjarige leeftijd “genoeg [had] van zijn openbare 

leven” (44) en dat Kleist “nauwelijks drieëndertig jaar geworden is”, “een leeftijd waarop 

verlossers sterven” (154). Verder hoort Nathanael de haan kraaien wanneer Spalanzani het 

over Schnutzi heeft: “Banaler zal een haan nooit gekraaid hebben. […] Maar toen hij haar 

naam ten derde male noemde, begreep ik dat er een gruwelijke verraad in de lucht hing” 

(323). Coppelius wast dan weer obsessief zijn handen (184-185) en vertolkt daarmee de rol 
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van Pontius Pilates. Hij verwijt ook Nathanael “het idee [te hebben] de gekruisigde zelf te 

zijn, om van Apollo nog maar niet te spreken” (213). Met deze korte opsomming hebben we 

lang nog niet alle allusies vermeld, maar wordt toch duidelijk hoe Ferron met overdrijving 

ook de verlossingsmythe om zeep helpt. (Mertens 1982: 218) 

 We zien dat de vele mythes die in De Gallische ziekte opgevoerd worden, ook telkens 

door Ferron onderuit gehaald worden. Daarmee duidt hij aan dat er geen theorie of filosofie 

bestaat die dé waarheid kan achterhalen. Er bestaan alleen visies op de mens en op de 

geschiedenis.  

 

3.5.  De intertekstualiteit 

De belangrijkste intertekstuele bron is ongetwijfeld Der Sandmann van E.T.A. Hoffmann. 

Volgens Mertens levert Der Sandmann min of meer het scenario voor De Gallische ziekte. De 

hoofdpersonages en een belangrijk thema, de onzekere relatie tussen waan en werkelijkheid 

zijn immers aan dit verhaal ontleend. (Mertens 1982: 209) Daarnaast vertoont het verhaal ook 

faustische trekken en wordt er verwezen naar teksten en ideeën van Thomas Mann, Gottfried 

Benn, Goethe, Kleist, Hölderlin, Nietzsche en Schopenhauer. Tot slot kunnen we vermelden 

dat Ferron ook nog gretig putte uit de Bijbel en de Griekse en Germaanse mythologie.   

 Een eerste kenmerk van de intertekstualiteit in De Gallische ziekte is dat de meeste 

intertekstuele bronnen net als bij De keisnijder van Fichtenwald thuishoren in de periode van 

de Duitse romantiek. We herinneren ons dat Ferron van mening is dat de romantiek en het 

romantisch idealisme in het bijzonder mee aan de wieg stonden van het nazisme. Hoewel dit 

idee in De Gallische ziekte minder nadrukkelijk verwoord wordt dan in De keisnijder van 

Fichtenwald, is het toch aanwezig. Kleists werk wordt opnieuw naar voren geschoven als een 

voorbeeld van een te ver gedreven idealisme. Over de “folterende zielepijn” (152) in 

Penthesileia wordt gezegd dat het “de noodzakelijke consequentie [is] van een door de 

schrijver té hoog opgevoerde spanning tussen ideaal en werkelijkheid” (153). Te hoge idealen 

hebben duidelijk destructieve gevolgen, en daar wijst ook het volgende citaat op.  

Hier is het einde, het ijs, de reinheid en het niets. Hier geldt geen verdrag meer, geen 

bekentenis, geen clementie, geen maat en geen waarde. Hier is de lucht zo ijl en kuis 

dat de miasmen van het leven er niet meer gedijen. Hier heerst de trots, de uiterste 

consequentie, het vertwijfeld strevende ik, de vrijheid, de waanzin en de dood… (158) 

De waanzin en de dood, dat is niet alleen het lot van Nathanael, maar ook van Nietzsche, 

Hölderlin, Kleist, en Adrian Leverkühn. Wie te hoge idealen heeft, wordt “blind […] op zoek 

naar het licht” (137). Dat is ook de betekenis van het faustische streven van Nathanael. De 
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faustische mens wil het hoogste bereiken, maar bereikt daar tegelijkertijd ook het laagste mee. 

(Bronzwaer 1985) Tegen de achtergrond van de nazistische machtsovername krijgen deze 

uitspraken een extra dimensie want ook de nazi‟s verloren elk contact met de aarde, elke vorm 

van menselijkheid in hun vlucht naar boven.  

 Een tweede kenmerk van de intertekstualiteit in De Gallische ziekte is dat ze zo 

nadrukkelijk is dat ze de waarachtigheid en de geloofwaardigheid van de tekst volledig 

ondermijnt. Anthony Mertens schreef hierover het volgende: 

Ferron citeert in zijn roman zonder ophouden. Vooral voor lezers, die nog geloven in 

authenticiteit of originaliteit als waardecriteria voor literatuur moet De Gallische ziekte 

helemaal een bezoeking zijn. Want er is geen personage, geen dialoog, die niet is 

overgeschreven uit andere boeken. (Mertens 1982: 205) 

Doordat de lezer er constant op gewezen wordt dat de tekst letterlijk uit andere teksten 

bestaat, wordt elke realiteitsillusie teniet gedaan. Dit zagen we niet in De Keisnijder van 

Fichtenwald. De intertekstualiteit leverde daar vooral een vorm van ideologiekritiek. Deze 

ideologiekritiek is ook in De Gallische ziekte aanwezig, maar iets minder expliciet.  

 

3.6.  Metahistorisch commentaar 

In De Gallische ziekte worden een aantal expliciete uitspraken gedaan over het project van de 

historische vertelling. In de inleiding verdedigt de anonieme verteller zichzelf en zijn verhaal 

met de woorden: 

Omdat ik echter maar al te goed besef dat deze hele geschiedenis niet zou zijn 

voorgevallen als ik geen verslag er van zou hebben gedaan, besloot ik ten langen leste 

toch maar te beginnen […]. (8)  

Gebeurtenissen waar niet over geschreven wordt, belanden in de vergeetput van de 

geschiedenis. Een gebeurtenis is dus enkel van tel als er over geschreven wordt, als hij deel 

uitmaakt van een verhaal. Verder wijst Nathanael erop dat het beeld dat hij van het verleden 

heeft, vervormd wordt door het heden. 

Ik had mij voorgenomen om in pastorale termen het landschap van mijn jeugd te 

beschrijven om vervolgens, […] me te verdiepen in het probleem van stralingsbreking 

in de overdrachtelijke zin waarin de reflectie van het verleden vertekend wordt door 

het heden. (25) 

Schnutzi uit de wens om ooit eens mee te spelen in een belangwekkend drama. “Dat drama 

moest het liefst Historia heten, al was ze inmiddels bereid met een bescheiden plaatsje in een 

al even bescheiden roman genoegen te nemen.” (173) De geschiedenis wordt hier opnieuw 
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voorgesteld als een toneelstuk. Net als in De keisnijder van Fichtenwald wijst Ferron er op dat 

de geschiedenis enkel in fictionele vormen gevat kan worden. (Vervaeck 2007: 7)  

Verschillende vormen van impliciet metahistorisch commentaar ondersteunen dit idee. 

De nadrukkelijke intertekstualiteit wijst erop dat we de historische werkelijkheid enkel 

kunnen vatten als een verzameling van teksten en verhalen. En de personages treden opnieuw 

op als acteurs in een toneelstuk dat door niemand en door iedereen tegelijkertijd geregisseerd 

wordt. Ze versterken dus het toneelmatige karakter van de geschiedenis.  

We vinden in De Gallische ziekte ook nog andere vormen van impliciet metahistorisch 

commentaar. Ferron maakt net als in De keisnijder van Fichtenwald geen enkel onderscheid 

tussen fictionele en historische bronnen. “Voor mij is dat materiaal gelijkwaardig en ik kluts 

dat allemaal door elkaar”, zei hij in een interview met Aad Blok en Lies Wesseling (Ferron in 

Blok en Wesseling 1988: 182). De complexe identiteit van de personages is opnieuw het 

duidelijkste voorbeeld van deze vermenging van bronnen. Hun leven is immers gebaseerd op 

de levensloop van zowel fictieve als historische figuren. Net als bij De keisnijder van 

Fichtenwald impliceert dit dat er geen wezenlijk onderscheid is tussen het „levensverhaal‟ van 

een historische figuur en dat van een fictieve figuur. Beide verhalen zijn immers fictionele 

constructies.  

De complexe identiteit van de personages doet echter ook de vraag rijzen of er al dan 

niet sprake is van anachronismen in De Gallische ziekte. Hoe beoordeel je immers personages 

die overgelopen zijn uit een roman uit de romantiek en die tegelijkertijd het leven opvoeren 

van één of verschillende historische figuren uit de negentiende eeuw?  Zijn personages zoals  

Nathanael en Coppelius anachronistisch? Anthony Mertens meent van wel. Zijn uitspraak dat 

“de tijden en de personages al helemaal door elkaar heen lopen” in De Gallische ziekte  

(Mertens en Vervaeck 2000: 3) is enkel begrijpbaar vanuit dit standpunt. De historische 

gebeurtenissen waarop in De Gallische ziekte gezinspeeld wordt, spelen zich immers allemaal 

netjes af ten tijde van de nazistische machtsovername.  

 Tot slot kunnen we nog opmerken dat in De Gallische ziekte het onderscheid tussen 

droom en werkelijkheid niet altijd te maken valt. Het is ook niet van belang: de droom en de 

verbeelding zijn bij Ferron van even groot belang als de werkelijkheid. “Ik vind dat alles wat 

denkbaar is, in feite ook gebeurd is.” (Ferron in Blok en Wesseling 1988: 182)  Dit herinnert 

ons aan Hayden White die in Metahistory pleit voor “een manier van denken over het 

verleden die de oude tegenstelling tussen feit en fictie, rede en verbeelding of logos en mythos 

te boven komt” (Paul 2007: 850).  
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3.7.  Reconstrueerbaarheid van het verleden en de geschiedschrijving 

In De Gallische ziekte zien we grotendeels dezelfde visie op de reconstrueerbaarheid van het 

verleden als in De keisnijder van Fichtenwald. Het geloof in een grondlaag is afwezig: dé 

historische werkelijkheid bestaat niet. Het verleden kan enkel gevat worden in fictionele 

vormen. (Vervaeck 2007: 7) Elke tijd creëert zijn eigen visie op wat er gebeurd is, elke tijd 

creëert zijn eigen verhalen, zijn eigen mythes. De geschiedenis is bijgevolg een verzameling 

van verhalen, van interpretaties en historische perspectieven.  

 

3.8.  De klemtoon  

In De Gallische ziekte ligt de klemtoon niet zozeer op de onmogelijkheid van historische 

kennis, maar eerder op de onmogelijkheid om een allesomvattende theorie te vinden die de 

mens en zijn geschiedenis zou verklaren. Ferron voert een hele reeks mythen, interpretaties en 

wereldbeelden op, maar ondermijnt ze keer op keer. Ook dit is typisch postmodern. 

 

3.9.  Gelaagdheid in De Gallische ziekte en de historische ervaring 

De gebeurtenissen in De Gallische ziekte spelen zich grotendeels af ten tijde van de 

nazistische machtsovername. In de verwijzingen naar historische gebeurtenissen zijn er geen 

anachronismen te vinden. Het probleem ligt – zoals eerder vermeld – bij de personages. 

Sommigen – Nathanael en Coppelius bijvoorbeeld – voeren namelijk het leven van een 19
de

-

eeuwse dichter of filosoof op. Dit scenario is echter maar één van de vele scenario‟s die ze 

opvoeren. De vraag is of dit nu voldoende is om van een driedimensionale postmoderne 

historische roman te spreken. De personages geven ons immers niet de indruk dat alle tijden, 

of meer specifiek de romantiek en het nazitijdperk, met elkaar versmelten. Ze bevorderen 

eerder een reflectie over de invloed van bepaalde romantische schrijvers en filosofen op de 

nazistische ideologie. Van een sublieme historische ervaring, de ervaring van “niet het nu, 

niet het toen, maar [van] iets tussen alle mogelijke periodes in” (Vervaeck 2009: 36) is dus 

ook geen sprake. We hebben dus ook nu weer te maken met een eendimensionale 

postmoderne historische roman, die niet zomaar te klasseren valt.  
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HOOFDSTUK 4 : TINPEST (1997) 

Bijna 20 jaar na De Gallische ziekte wordt Tinpest gepubliceerd, een roman die volgens 

Anthony Mertens en Bart Vervaeck “aansluit bij de mythisch-historische romans en opnieuw 

gretig gebruikmaakt van postmoderne technieken” (Mertens en Vervaeck 2000: 14). De 

analyse van het boek zal hopelijk uitwijzen of Tinpest effectief in het verlengde ligt van De 

keisnijder van Fichtenwald en De Gallische ziekte.  

 

4.1.  Verteller en vertelstructuur 

In Tinpest is een anonieme verteller aan het woord, die alles weet over het doen en laten van 

de verschillende personages. Deze anonieme verteller is zelf nadrukkelijk in de tekst 

aanwezig. Als lezer krijg je echt het gevoel dat het verhaal verteld wordt. Er zijn verschillende 

manieren waarop de verteller dit gevoel van aanwezigheid teweegbrengt. Op de eerste plaats 

spreekt hij hier en daar in de ik-vorm: 

Ach, het verhaal is zo oud en wie herinnert zich niet de ontmoeting van karrenpaard en 

filosoof? En dan heb ik het nog maar over een van de meest hilarische gevallen. En 

toch… toch had Lauersperg het gevoel intensiever met zijn zintuigen te leven dan hij 

ooit gedaan had. (143) 

De ik-vorm zorgt ervoor dat de lezer zich de verteller voorstelt als een concreet individu dat 

zijn verhaal vertelt. Op de tweede plaats betrekt de verteller de lezer actief in zijn verhaal. 

Soms spreekt hij hem rechtstreeks aan, soms stelt hij (retorische) vragen die eveneens zorgen 

voor een soort van betrokkenheid zoals in het volgende fragment:  

Maar vooreerst: Muliar. Is zijn voornaam, Fritz, ooit gevallen? Welnu, dat hij valle. 

Met het risico dat de gedachten afdwalen naar zijn voor- en achternaamgenoot, de 

fameuze Burgtheaterspeler die in menige Posse van Nestroy heeft geëxcelleerd. (167) 

Doordat de verteller om bevestiging vraagt, wordt een soort spreektaaleffect gecreëerd. Ook 

dat versterkt de indruk dat we te maken hebben met een individu dat zijn verhaal vertelt. Op 

de derde plaats becommentarieert de verteller wat hij vertelt. Zo vraagt hij zichzelf op een 

bepaald moment af waarom hij het personage Muliar op dat moment in het verhaal invoegt 

(82). En ten slotte onderbreekt de verteller het verhaal soms om eindeloos uit te weiden over 

allerhande zaken, gaande van historische gebeurtenissen tot beschouwingen over de aard van 

zijn personages. Dergelijke uitweidingen krijgen soms de vorm van een stream of 

consciousness doordat de verteller het ene onderwerp met het andere associeert op basis van 

een oppervlakkige gelijkenis. We zien bijvoorbeeld hoe de beschrijving van de kapucijner 

kerk  „Maria van de engelen‟, gebouwd door keizerin Anna, de verteller verleidt tot een 
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uiteenzetting over de machtsperikelen van de Oostenrijkse keizers. (15-16) Het verhaal over 

de Oostenrijkse keizers is dan weer een aanzet tot een korte beschouwing over de crypten, 

waar 139 Habsburgers hun laatste rustplaats vonden. (16) En deze crypten, die “zich precies 

[bevinden] onder het Forum Altum […], waar keizer Marcus Aurelius de laatste adem 

uitblies” (16) leiden vervolgens tot bespiegelingen over Marcus Aurelius én zijn beeld aan de 

Wiener Sezession. (17)  Marcus Aurelius inspireert de verteller dan weer tot enkele woorden 

over Franz Jospeh, “de goedaardige patriarch die eigenlijk al begraven is onder zijn 

bakkebaarden” (17). Uiteindelijk eindigt de verteller zijn relaas met de opmerking dat de 

werkelijke regeerders van deze tijd niet de keizers zijn, maar de Gustav Klimts en de Egon 

Schieles, al zijn het “niet echt heersersnaturen, eerder lijders aan hun tijd” (17). Dergelijke 

uitweidingen waarbij de verteller ook nog zijn eigen mening etaleert, vestigen natuurlijk de 

aandacht op zijn aanwezigheid. Daarnaast maken ze duidelijk dat we te maken hebben met 

een dwangmatig verteller. We zien immers een verteller die meegesleept wordt door het 

vertellen. Ook de verteller zelf wijst erop dat de verhalen zich soms aan hem opdringen 

zonder dat hij er iets aan kan doen.  

Waarom nu Muliar op deze onverwachte plaats ingevoerd? Dat is een lang verhaal dat, 

naar misschien nog zal blijken, zichzelf vertelt. Zoals alle verhalen zichzelf vertellen 

maar pas duidelijk wordt als ze eenmaal verteld zijn. (82) 

De personages in het verhaal zijn eveneens het slachtoffer van de dwangmatigheid van de 

taal. Lauersperg wil zijn mond houden tegen Muliar, maar “er was geen redden meer aan”: 

“de vragen begonnen zichzelf te stellen” (33).  

 De vraag of de verteller betrouwbaar is, is moeilijk te beantwoorden. Je zou eerder 

kunnen zeggen dat hij zijn verhaal vertelt en dat je het daarmee maar moet doen. Wanneer één 

van de personages hallucinaties krijgt, geeft hij bijvoorbeeld geen aanduidingen over wat 

waan is en wat werkelijkheid. Hij wijst er wel op dat zowel de personages als het verhaal 

verzonnen zijn. Ten slotte kunnen we nog opmerken dat de verteller door het gebruik van 

anachronismen bewust heden en verleden met elkaar verbindt.  

 

4.2.  Tijdruimtelijke setting 

In Tinpest vermeldt Ferron iets duidelijker dan in De Gallische ziekte of De keisnijder van 

Fichtenwald waar de gebeurtenissen zich afspelen. Bij de aanvang van het verhaal bevinden 

we ons in het eind 19
de

-eeuwse Wenen, hoofdstad van de Oostenrijks-Hongaarse 

Dubbelmonarchie en “het hart van de westerse wereld” (28). Luitenant Lauersperg wandelt 



55 

 

met veel plezier door de Dorotheeërgasse (10) en bezoekt op regelmatige basis een hoertje in 

de Seitenstettegasse (13). Ferron maakt echter al gauw duidelijk dat het niet gaat om het reële 

Wenen, maar een papieren versie ervan. De beelden die hij schetst zijn immers “maar beelden 

uit een oud boek”, “gravures en lithografieën” (10).  

 Lauersperg wordt vervolgens verbannen naar een onbekende uithoek van het Rijk, 

“naar een land dat hij niet eens op de kaart zou kunnen aanwijzen” (39). Een “rijk ver voorbij 

Tigris en Eufraat” (103), “ergens tussen de Kaukasus en de Gobiwoestijn” (75), waar “er […] 

Tsjerkessen rondzwerven” (39). In deze “tegenwereld” (94) ligt – “aan de voet van een 

bergmassief” (80) – het fort Bir el Seid.  Daar zal Lauersperg de rest van zijn dagen slijten, 

uitkijkend over “een roestbruine vlakte” (83) en zichzelf verliezend in dagdromen en 

hallucinaties. Ferron liet zich voor de beschrijving van dit desolate landschap inspireren door 

de film Il deserto dei Tartari van Zurlini, een verfilming van het gelijknamige boek van Dino 

Buzatti. 

 De gebeurtenissen in Tinpest vinden ongeveer plaats in de periode 1900-1945. Ferron 

geeft net als in De keisnijder van Fichtenwald en De Gallische ziekte nergens exacte 

tijdsaanduidingen, maar verwijst telkens naar historische gebeurtenissen die min of meer 

toelaten het verhaal te dateren. Zo kunnen we afleiden dat het verhaal aanvangt rond 1900 

door de verwijzing naar de moord op keizerin Elisabeth, “die larmoyante aanslag aan het meer 

van Lausanne waar uiteindelijk alleen de filmindustrie beter van zou blijken te worden” (70). 

Elisabeth, die vooral bekendheid verwierf door de Sissi-films, werd in 1898 vermoord door de 

revolutionair Luccheni. Aangezien deze gebeurtenis in het boek wordt beschreven als 

behorend tot het verleden kunnen we besluiten dat 1900 een plausibele aanvangsdatum is. Het 

begin van de Eerste Wereldoorlog wordt vervolgens aangekondigd door “een schot […] op de 

aartshertog”, afgevuurd door “de Bosnische geestverwant van Lucchini, de student Prinzip” 

(130). George Dell‟Adami, Lauerspergs vriend, besluit dan maar dat “de plannen voor een 

staatsgreep” moeten wachten,  want “er moest gevochten worden” (130). Met de verleden tijd 

van deze zin – “Gevóchten was er en daar ging het om” (145) – wordt het einde van de oorlog 

aangeduid. De glorieuze Dubbelmonarchie blijkt nu ook “teruggebracht [te zijn] tot een 

rompstaat; een provincie en minder dan dat, een stofnest van de geschiedenis” (145). We zien 

vervolgens hoe Dell‟Adami de weg van het protofascisme inslaat en tussen zijn 

bordeelbezoekjes in droomt van “het nieuwe Oostenrijk”, verlost “van Magyaren, Slowaken, 

Ruthenen, Polen, […] en – jawel, de goede verstaanders begrepen hem bliksems goed – 

Levantijnen” (149). Met bondskanselier Dollfuss (151) en de korte burgeroorlog die onder 

zijn  bewind plaatshad (153) zijn we in de woelige jaren dertig beland. Het verhaal eindigt ten 
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slotte in volle Tweede Wereldoorlog, wanneer de Duitse troepen het onderspit moeten delven 

tegen Russische “Shturmoviks, Sukhois en Katiuska‟s” (185). 

 

4.3.  De personages  

Het hoofdpersonage in Tinpest, luitenant Arthur Lauersperg, officier bij het garderegiment 

Prinz Eugen, stamt af van een oude, adellijke familie. Hij noemt zichzelf “een koel strateeg 

[…], wiens emotionele logistiek vermoedelijk rationeler in elkaar [steekt] dan de militaire” 

(9). Hij vindt plezier in het horen kraken van zijn blinkend gepoetste laarzen (11) en het 

voelen snijden van zijn stijve, staande kraag in het vlees onder zijn kin (10). Dergelijke 

vreugden behoren volgens Lauersperg net zozeer tot het militaire bestaan als het uitvoeren 

van manoeuvres of het gevecht op het slagveld. (10) Zijn ascetische karaktereigenschappen 

vallen echter moeilijk te rijmen met zijn tweewekelijkse bezoekjes aan een joods hoertje in de 

Seitenstettegasse. Noch met de drang naar bezoedeling die hij op sommige dagen ervaart. Na 

een wandeling door de Dorotheeërgasse, de meest voorname en fatsoenlijke straat van 

Wenen, heeft Lauersperg “het gevoel dat hij iets bezoedelen [moet] en wel zodanig dat de 

bezoedeling als een virus om zich heen zou grijpen. Pas dan zou hij zichzelf behaaglijk 

voelen” (15). Deze tegenstrijdigheden maken van Lauersperg een figuur met een gespleten 

persoonlijkheid. In het desolate en door de hitte geteisterde woestijnlandschap verandert 

Lauersperg tenslotte in een apathische en impotente dromer die elke controle over de 

werkelijkheid verliest. Om de tijd te verdoen, bestudeert hij zijn gezicht in de spiegeling van 

zijn blinkende laarspunten, beseffend “dat dit onvermijdelijk tot volslagen schizofrenie moest 

leiden” (137).  

Lauerspergs geleidelijke ondergang staat symbool voor de teloorgang van het hele 

Habsburgse rijk, met haar bevoorrechte elite en eeuwenoude tradities. Hij noemt zichzelf niet 

voor niets de “belichaming van generaties Habsburgers” (144). Tegenover zijn ondergang 

staat de sociale en politieke opmars van zijn vriend George Dell‟Adami. Adami is Lauersperg 

tegenpool: hij vertegenwoordigt alles wat Lauersperg niet is. Afkomstig uit een 

bourgeoisfamilie – hij is de zoon van de “Noedelkoning” (119) – ontbreekt het hem niet 

zozeer aan geld als wel aan cultuur en afkomst. Om deze gebreken te verhelpen, trouwt hij 

met de verarmde, maar adellijke Anna-Thekla. Dit huwelijk verschaft hem toegang tot de 

hoogste kringen, maar het zijn vooral zijn grenzeloze ambitie en fijne neus voor intrige die 

nieuwe wegen voor hem openen. Nieuwe wegen die uiteindelijk regelrecht naar het fascisme 

zullen leiden. Adami vertegenwoordigt in Tinpest het nieuwe bloed, hij weet op het juiste 
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moment komaf te maken met het verleden en zet vervolgens de toekomst naar zijn hand. Hij 

staat daarmee loodrecht tegenover Lauersperg, die blijft steken in het verleden en uiteindelijk 

uit de geschiedenis verdwijnt.  

Zowel Lauersperg als Dell‟Adami en zijn echtgenote Anna-Thekla zijn volkomen 

fictief. Ze zijn niet gebaseerd op één of andere historische figuur. Dat is wel het geval voor 

een aantal andere personages. Fritz Muliar en Joseph Meinrad, die Lauersperg vergezellen 

naar het onbestemde gebied “aan de rand van de geschiedenis” (82), dragen de naam van 

bekende “Burgtheaterspelers” zoals de verteller van de roman ons zelf meedeelt (167-168). 

Ook Hans Moser, handelaar “in alles waar u maar behoefte aan mocht hebben” (52) is in 

werkelijkheid “een begenadigd acteur, maar wie zal zich daar, na de al eerder gepresenteerde 

acteurs, nog over verbazen?” (174). Volgens Robert Anker verwijst het personage 

Fassbaender naar Rainer Werner Fassbinder, “de beroemde regisseur die net als Ferron het 

Deutschtum zo vaak heeft trachten te doorgronden” (Anker 1997). En in Hanusch, de 

pianoleraar van Arthur Dell‟Adami en de uitvinder van een nieuw toonsysteem – “een uit 

twaalf halve toontrappen van het chromatische scala opgebouwde reeks die elke toon eenmaal 

mag bevatten” (156) – herkennen we de componist Schönberg.  

Hoewel Arthur Dell‟Adami misschien een aantal overeenkomsten met Schönberg 

vertoont – vooral op muzikaal vlak dan – , is zijn leven vooral geënt op dat van Hanno 

Buddenbrook, een personage uit de roman De Buddenbrooks van Thomas Mann. Hanno is de 

laatste telg van de roemrijke familie Buddenbrook en bevestigt het definitieve verval ervan. 

Het is een verwijfd en week kereltje dat zich volledig wijdt aan kunst en muziek. Dat geldt 

ook voor Arthur Dell‟Adami, van wie verschillende keren wordt gesuggereerd dat het de zoon 

van Lauersperg is. Hij ontwikkelt zich tot een getalenteerd pianospeler, maar bezegelt 

tegelijkertijd de definitieve ondergang van een eeuwenoud geslacht. (Vervaeck 1999: 65) In 

de roman zelf wordt gewezen op de gelijkenissen tussen beiden. Anna-Thekla noemt de 

muziek van Arthur “de muziek van zijn generatie”, “zoals ze dat was van de jonge Hanno 

Buddenbrook die er echter niet tegen bestand was gebleven” (153). 

De figuur van Arthur Dell‟Adami is dus letterlijk geïnspireerd op een personage uit 

een ander boek. Dat geldt niet voor de andere personages, maar toch zijn zij ook figuren uit 

boeken of films: ze voeren scenario‟s op en ontlenen hun houdingen of gedrag aan filmscènes 

of toneelstukken. Lauersperg vergelijkt “zijn hele, van boeken vergeven leven” (14) met “een 

verhaal van Toergenjev” (31). De Fiume, het zeilschip dat Lauersperg naar Kaukasië moet 

brengen, wordt bevolkt door joden, ambtenaars, diplomaten “en verder sjacheraars, 

bambocheurs, beroepsspelers en circusdirecteuren zoals die wel volgens het scenario van de 
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vermaledijde Korzeniowski zouden zijn voorgeschreven” (43). De eerste avond op het schip 

lijkt “in een goedkope film te ontaarden” (36). En bij de barre tocht naar het fort Bir el Seid, 

merkt Lauersperg op dat “het waarachtig geen komedie [was] waarin zij rondsjokten” (89). 

De damesafdeling van Lauerspergs legertros is dan weer geïnspireerd op “het beeld van die 

wanhopig sloffende vrouwen in het woestijnzand” (93) uit de film Morocco met Marlene 

Dietrich. En tot slot wordt er ook nog verwezen naar Zurlini‟s verfilming van  Il deserto dei 

Tartari: 

Natuurlijk had de luitenant wel iets anders te doen dan voor zijn raam te staan en de 

roestbruine vlakte voor hem te vullen met de ijdelheden van een verpruld bestaan en 

toekomstbeelden waarvan nog maar bewezen moest worden dat ze ooit op het scherm 

van welke bioscoop ook vertoond zou worden. (92) 

De personages worden in Tinpest nadrukkelijk opgevoerd als personages van een film of 

roman. Ze belichamen echter veel minder dan de personages in De Gallische ziekte concrete 

scenario‟s. Daarmee bedoel ik dat het gros van de personages in Tinpest niet nadrukkelijk het 

leven van een of andere historische figuur of van een romanpersonage opvoert, wat de 

personages in De Gallische ziekte wel doen.  Meinrad, Muliar en Moser dragen wel de naam 

van een reële figuur, maar echte overeenkomsten met het leven van die persoon zijn er niet. 

Arthur Dell‟Adami en Hanusch lijken in Tinpest de uitzonderingen te zijn die de regel 

bevestigen. Maar ook zij belichamen niet de veelheid aan scenario‟s die bijvoorbeeld 

Nathanael ten tonele brengt.  

 Verder vertonen sommige personages net zoals in De Gallische ziekte opvallende 

gelijkenissen met elkaar. Dat geldt op de eerste plaats voor het zootje ongeregeld dat 

Lauersperg vergezelt op zijn tocht naar de “rand van de geschiedenis” (82). Meinrad en 

Muliar zijn beiden veel te vrijpostig ten opzichte van Lauersperg, hun meerdere. Volgens 

Lauersperg voegen ze zich allebei “al even moeizaam naar de militaire discipline en [bewegen 

ze] zich vrijelijk over alle dekken en door alle publieksruimtes die voor subalternen strikt 

verboden [zijn]” (40). Ze lijken hem bovendien steeds opnieuw te verleiden tot genante 

bekentenissen “terwijl hij [hen] eens goed op [hun] plaats had willen wijzen” (34). Muliar en 

Fassbaender lijken op elkaar doordat ze beiden hun vinger in hun mond en vervolgens in de 

lucht steken „om ergens achter te komen‟.  

Want als Lauersperg daar zo langs zijn neus weg eens naar informeerde, dan stak die 

lummel [= Fassbaender] zijn wijsvinger in de mond, trok „m er vervolgens met een 

obscene blik weer uit en stak de van speeksel glanzende vinger in de lucht. (14)  

Muliar stak zijn vinger in zijn mond, trok hem er met een zuigend geluid weer uit en 

stak hem in de lucht. (34) 
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Fassbaender achterhaalt met zijn natte vinger de pittige adresjes waar Lauersperg een 

pleziertje kan vinden, bij Muliar fungeert de natte vinger als thermometer. Verder lijken ook 

de hoertjes waar Lauersperg mee aanpapt op elkaar. Zinaïda, het hoertje dat Lauersperg 

ontmoet op weg naar het niemandsland in de woestijn en waarvan de echte naam Malwine 

blijkt te zijn, lijkt verdacht veel op het hoertje in de Seitenstettegasse. “Ze deed Lauersperg 

denken aan… hij kon er even niet opkomen. Niettemin, de overeenkomst was verbluffend.” 

(46) Later komt Arthur Dell‟Adami terecht “bij een obscure oude jodin” in de 

Seitenstettegasse die vertelt over haar grote liefde, “een jonge, adellijke officier die plots, van 

de ene dag op de andere uit haar leven was verdwenen” (161). Zijn verdwijning moest iets te 

maken hebben met zijn tweewekelijkse bezoekjes aan haar, “officieren van zijn soort dienden 

zich niet in te laten met zich Malwine noemende Zinaïda‟s” (161).  

Adami en Lauersperg delen dan weer hun voorliefde voor schema‟s. Maar de 

schema‟s weerspiegelen eerder de tegenstelling tussen beide mannen dan dat ze de 

gelijkenissen onderstrepen. Lauersperg acht schema‟s nuttig omdat ze helpen “de wereld 

helder [te] doorschouwen”, maar  beschrijft tegelijkertijd hoe ze “een steeds ondoorzichtiger 

waas van geheimzinnigheid [optrekken] tussen jou en de door jou bedachte woorden en 

verbindingslijnen” (117). Adami tekent met schema‟s zijn revolutionaire plannen uit. Bij 

Lauersperg leiden schema‟s veeleer tot dromen, bij Adami tot daden.  

Tot slot is er nog de violetkleurige andijvie die de gedachten van zowel Lauersperg en 

Anna-Thekla als Arthur Dell‟Adami teistert en de band benadrukt die deze drie personages 

met elkaar hebben. Anna-Thekla is voor Lauersperg “de vrouw om wie hij […] van de ene 

midinette naar de andere maintenee was gelopen” (88). Anna-Thekla beantwoordde 

Lauerspergs gevoelens, maar trouwde toch met Dell‟Adami. Het kind dat ze krijgt, wordt 

echter naar Lauersperg genoemd en lijkt ook op hem. Zijn krullend haar doet haar “denken 

aan een kind dat ze nooit gekend had, maar waarvan de volwassen emanatie haar maar al te 

bekend voorkwam” (146). Voor haar is Arthur “het kind van een gedroomde liefde” (153).  

Anna-Thekla hunkert zoveel naar Lauersperg dat ze haar liefde voor Lauersperg op de 

kleine Arthur Dell‟Adami projecteert. De liefde voor haar zoon gaat heel wat verder dan 

gewone moederliefde. In die vreemde moeder-zoonrelatie herkennen we de relatie die 

Lauersperg ooit met zijn moeder had en waar hij een zwaar Oedipuscomplex aan 

overgehouden heeft. Bij alles wat hij doet, denkt Lauersperg immers aan zijn moeder. 

Fassbaenders getrek aan zijn laarzen herinnert hem aan zijn moeder, die met “haar blanke, 

slanke, in mitaines gestoken vingers” (38) zijn stiefelettes dichtstrikte. In zijn dromen ziet hij 

haar “weer voor de wasbak staan, met de linkerhand haar onderrok opschortend terwijl ze zich 
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met de rechter tussen de dijen waste” (138). Met veel plezier denkt hij ook terug aan de 

momenten waarop zijn vader hem minachtend „zigeunerkind‟ noemde. Zijn moeder trok hem 

dan immers beschermend tegen zich aan, “zo krachtig dat hij, door de stof van de japon heen, 

de baleinen van haar korset in zijn huid had voelen snijden”, “een heel bijzondere ervaring” 

(117). Gevolg van die te grote moederbinding is een zekere neiging tot homofilie. Bij een 

bezoekje aan het hoertje Zinaïda denkt Lauersperg terug aan een valpartij met Fassbaender, 

waarbij “hij Fassbaenders halfstijve geslacht, door de ruwe stof van diens broek heen, tussen 

zijn billen had voelen jeuken. Morsen was het toen inderdaad geworden” (50). Ferron kon het 

duidelijk ook in Tinpest niet nalaten om de lezer met de nodige ironie en overdrijving een 

kleine portie Freud te serveren.  

 

4.4.  De documentaire laag 

Net als bij De keisnijder van Fichtenwald en De Gallische ziekte wordt het realisme in Tinpest 

ondermijnd door de theatrale en – specifiek voor Tinpest – filmische voorstelling van de 

werkelijkheid. De personages in Tinpest lopen rond in een decor dat rechtstreeks ontleend is 

aan de film Il deserto dei Tartari. Ze gedragen zich als acteurs die scenario‟s opvoeren en 

sommigen onder hen hebben de naam gekregen van een bekende Burgtheaterspeler. 

Bovendien wordt er te pas en te onpas verwezen naar beroemde toneelschrijvers als Raimund, 

Nestroy en de anachronistische Bernhard. (Heumakers 1998) De Eerste wereldoorlog wordt 

dan weer omschreven als “het grootste theater dat de mensheid ooit had beleefd” (131) en op 

het einde van het boek trekt de verteller de “uiterste consequentie” uit zijn betoog en besluit 

dat “alles theater is” (172).  

 We zien naast de theatralisering van de werkelijkheid ook een mythologisering van de 

geschiedenis. Net zoals in De keisnijder van Fichtenwald wordt in Tinpest verkondigd dat de 

geschiedenis een eeuwige herhaling is. Deze cycliciteit wordt op de eerste plaats tot uiting 

gebracht door Lauersperg en Arthur Dell‟Adami. Het leven van Arthur Dell‟Adami is immers 

een herhaling van dat van Lauersperg. Als kind werd Arthur Dell‟Adami net als Lauersperg 

gekoesterd door zijn moeder en geminacht door zijn vader. Lauersperg en Arthur Dell‟Adami 

bezoeken dezelfde hoer in de Seitenstettegasse en krijgen er een “beschamende zaadlozing” 

(162) voor er werkelijk seks aan te pas komt. Later komt Arthur Dell‟Adami in hetzelfde 

godvergeten oord terecht en de taferelen die hij ziet bij zijn tocht door de woestijn, brengen 

een déjà vu gevoel teweeg; ze roepen herinneringen op “van een heel andere geschiedenis die 

hij niet zo gauw [kon] duiden en deswege maar toeschreef aan de dromen waarover zijn 
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moeder wel eens met hem had gesproken” (179). Daarnaast staan beiden op een 

kantelmoment. Lauersperg maakt de ondergang van het Habsburgse rijk mee en belichaamt 

die zelfs. Arthur Dell‟Adami maakt veertig jaar later deel uit van het Duitse leger dat het 

onderspit delft tegen de Russen. Beiden zien dus de tijden kantelen, maar bevinden zich aan 

de verkeerde kant van die kanteling. (31)  Ook formeel zet Ferron de cycliciteit dik in de verf. 

De woorden waarmee het boek begint zijn ook de woorden waarmee het verhaal eindigt: 

Engelen: gevleugelde, zoetgevooisde wezens; poortwachters aan de domeinen van een 

gelukzalig verleden dat zich tot ver in de toekomst uitstrekt; aanzeggers van een hoger 

bestaan en wellicht daarom gezegend met een concaaf, dan wel convex geheim tussen 

de hoog opgaande zuilen. En hij proefde bloed. Het stond hem tot aan de lippen. (186-

187) 

 De eerste maal hebben deze woorden echter betrekking op Lauersperg, terwijl ze de tweede 

maal slaan op Arthur Dell‟Adami. En tot slot is het ook niet toevallig dat Lauersperg en 

Dell‟Adami dezelfde voornaam delen.  

Op de tweede plaats getuigen ook de historische gebeurtenissen in de door Ferron 

beschreven periode van de eeuwige herhaling van de geschiedenis. Het eens zo machtige 

Habsburgse rijk gaat roemloos ten onder en maakt plaats voor het Duizendjarige rijk van de 

nazi‟s. Maar ook dat rijk ondergaat uiteindelijk hetzelfde lot. Het ene rijk volgt het andere op 

zoals de ene oorlog ook de andere opvolgt. De geschiedenis is een constante afwisseling van 

“opgang en ondergang” (8).  

Doordat Ferron in Tinpest de cycliciteit van de geschiedenis koppelt aan Nietzsches 

idee van de eeuwige wederkeer – “de wederkeer binnen ‟s welks grenzen geen grenzen 

bestonden, in tijd noch in ruimte en dat wat de een overkwam de ander later nog zou 

overkomen” (176) – wordt een ontluisterende blik op de menselijke geschiedenis geworpen. 

Want wie de menselijke geschiedenis eeuwig opnieuw beleeft, komt tot het besef dat deze 

geschiedenis een eindeloze opeenvolging van oorlog en geweld is. Het is alsof de mens nooit 

iets geleerd heeft uit al dat geweld. “Alsof de wereld nooit veranderd was en alles maar zijn 

hopeloze gangetje bleef gaan zoals ooit verordonneerd was” (181), zucht Arthur Dell‟Adami. 

Daar wijzen ook de talrijke anachronismen op. Verwijzingen naar de atoomproeven van de 

jaren vijftig in de vallei van Nevada (131) en naar de moord op de Tsjetsjeense leider Joesoep 

Elmoerzajev in 1996 (92) maken duidelijk dat ook de tweede helft van de twintigste eeuw niet 

aan de cyclus van oorlog en geweld ontsnapt. De Koude en de Tsjetsjeense Oorlog zijn maar 

twee voorbeelden van conflicten die de wereld na WO II teisterden.  (Heumakers 1998) 
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Na Nietzsche kan ook Freud niet ontbreken in Tinpest. Ferron verwerkte een oedipale 

geschiedenisopvatting in zijn roman. Het is de continue, oedipale strijd tussen vaders (de 

machthebbers) en zonen die de geschiedenis voortstuwt en laat evolueren. (Vervaeck 1998) 

Niet alleen de geschiedenis van de geslachten bestond uit een aaneenschakeling van 

patricides; de gang der geschiedenis in haar totaliteit was een over de eeuwen heen 

uitgesmeerde vadermoord waarvan het bloed eenieder al bij de geboorte aan de 

vingers kleefde. (128) 

Lauersperg is echter een impotente dromer die niet tot de vadermoord, tot daden in staat is. 

Zijn impotentie symboliseert zijn onmacht. (Vervaeck 1998) In freudiaanse termen is hij „een 

gecastreerde‟ en daarmee treedt hij in de voetsporen van één van zijn roemrijke voorvaders, 

die “gestorven [was] met zijn afgesneden geslachtsdeel in de mond gepropt” (44). Ook hier 

wordt dus “de eeuwige herhaling van de geschiedenis bevestigd” (144).   

 Lauerspergs impotentie symboliseert echter ook de onmacht van het Habsburgse rijk. 

Want ook de Dubbelmonarchie is niet langer tot daden in staat. Zonder oedipale 

overlevingsstrijd, zonder externe gevaren verliest het rijk zijn eenheid en zijn kracht. Het valt 

uiteen in verschillende volkeren die elk hun eigen belang boven dat van de staat stellen. Het 

verval komt van binnenuit. (Vervaeck 1998) De tinpest, de metaalziekte die de tinnen 

grafbeelden van de Habsburgse keizers in de crypten aantast, is in die zin symptomatisch voor 

het hele rijk. Net zoals het tin langzaamaan verpoedert door de tinpest, verbrokkelt het 

Habsburgse rijk door de sluipende ziekte van de interne verdeeldheid.     

 Tot slot kunnen we nog vermelden dat in Ferrons mythische voorstelling van de 

geschiedenis de haat, of preciezer de rancune, de motor van de geschiedenis is. Een idee dat 

ook al enigszins in De keisnijder van Fichtenwald aanwezig was. Hadj Moerab noemt 

generaal Prvncžka – de man die verantwoordelijk is voor Lauerspergs verbanning – 

“onbetrouwbaar voor wie hun kaart op het onveranderlijke hebben gezet” (58). Want hij is 

rancuneus en “dat is een eigenschap waarmee men verandering afdwingt” (58). “Rancune is 

de motor van de vooruitgang” (58). Ze slaagt er immers in een generaal als Prvncžka te 

veranderen in een revolutionair. Lauersperg daarentegen is met zijn “liberale, om niet te 

zeggen libertijnse beginselen” slechts de stut “van een vermolmde staat” (58). 

 

4.5.  Intertekstualiteit 

Ferron heeft in Tinpest kunnen weerstaan aan de verleidingen van de romantiek. Zelfs Kleist, 

die alomtegenwoordig was in De keisnijder van Fichtenwald, blijft in dit boek buiten schot. 

Ferron liet zich deze maal inspireren door 20
ste

-eeuwse filosofen, dichters en toneelschrijvers 
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zoals Ernst Jünger, Thomas Mann, Thomas Bernhard en Saint John Perse. Jünger horen we 

meermaals meepraten als George Dell‟Adami weer één van zijn redevoeringen afsteekt. In 

zijn verwijfde en artistieke zoon Arthur herkennen we dan weer, zoals reeds vermeld, de 

trekken van Hanno Buddenbrook uit De Buddenbrooks van Thomas Mann. De tegenstelling 

tussen burger en kunstenaar, een belangrijk thema in De Buddenbrooks komt daardoor ook in 

Tinpest aan bod. Het conflict tussen kunstenaar en maatschappij staat eveneens centraal in het 

gedicht Exil van Saint John Perse
4
 en in het toneelstuk Der Theatermacher van Thomas 

Bernhard
5
, twee werken waar in Tinpest ook naar verwezen wordt.  

Verder kunnen we nog zeggen dat de intertekstualiteit in Tinpest minder nadrukkelijk 

is dan in De Gallische ziekte. De gebruikte teksten worden op subtielere wijze in het verhaal 

verwerkt en van grote stijlbreuken zoals we die wel eens in De Gallische ziekte zagen is geen 

sprake. De waarachtigheid van het verhaal wordt dan ook niet door de intertekstualiteit 

onderuit gehaald, daar zijn veeleer de talrijke anachronismen en de opmerkelijke intermezzo‟s 

van de verteller verantwoordelijk voor.  

 

4.6.  Metahistorisch commentaar 

In Tinpest zijn net als in De Gallische ziekte een aantal expliciete uitspraken te vinden over 

het project van de historische vertelling. Het zijn echter niet altijd deconstructieve uitspraken. 

Ferron wijst verschillende keren op het belang van de geschiedschrijving. Wat niet neer-

geschreven of doorverteld wordt, verdwijnt uit de geschiedenis. Dit geldt op de eerste plaats 

voor het fort Bir el Seid dat in de totale vergetelheid is geraakt: 

Dat de plaats nooit een tweede Mekka of Medina was geworden, lag overigens wel 

voor de hand. Het volk dat stom was had de legende nooit door kunnen vertellen en de 

gebeitelde teksten waren nooit door iemand gelezen. (82) 

Maar het geldt ook voor Lauersperg wiens persoonlijke geschiedenis “misschien wel helemaal 

geen geschiedenis meer was omdat er geen geschreven of gesproken spoor van hem was 

achtergebleven” (155).  

Dat Ferron het belang van de geschiedschrijving benadrukt, weerhoudt hem er echter 

niet van het project van de historische vertelling ook te bekritiseren. Zo lezen we bijvoorbeeld 

dat Meinrad als enige van Lauerspergs gevolg het overzicht over de gebeurtenissen probeert 

te bewaren. Dat doet hij door met een anilinepotlood aantekeningen op zijn onderarm te 

                                                      
4
 (1987) In : Jacques Dumougin, Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures. Littératures 

française et étrangères, anciennes et modernes, Paris, Librairie Larousse, Volume 2, p. 1446. 
5
 http://ausloeschung.spirgi.com/theatermacher.html (geraadpleegd op 17 april 2009) 
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maken. Maar na verloop van tijd begint zijn arm “zo zoetjesaan wel op een heel duister 

palimpsest te lijken dat in het geheel niet meer als leidraad voor zijn daden en beslissingen 

[kan] dienen” (106). Uiteindelijk komt hij tot het besluit dat al zijn aantekeningen waardeloos 

zijn:  

Hij kon naar de aantekeningen op zijn linkerarm kijken wat hij wilde – en hij kon des 

te langer blijven kijken naarmate het beschreven terrein zich vanaf de onderarm had 

uitgebreid tot aan zijn schouder, het verschafte hem geen inzicht meer in de loop der 

dingen. Zijn ontwerp voor een chaostheorie was in chaos ten onder gegaan. (163) 

Meinrad probeert een systeem te vinden in de chaos van het verleden maar het enige wat hij 

vindt, is chaos. Je kunt enkel vat krijgen op de chaos van het verleden door het verleden te 

simplificeren en te reduceren, door geen rekening te houden met al die onnoemelijk kleine 

gebeurtenissen die evenzeer deel uitmaken van het verleden. Maar zo vervals je natuurlijk het 

chaotische verleden.  

 We vinden in Tinpest ook nog verschillende vormen van impliciet metahistorisch 

commentaar. Op de eerste plaats lijkt het alsof de gebeurtenissen – net als in De keisnijder 

van Fichtenwald en De Gallische ziekte – deel uitmaken van een film, een boek of een 

toneelstuk. Dat wijst natuurlijk op het fictieve karakter van elke voorstelling van het verleden.  

Op de tweede plaats zijn er de talrijke anachronismen. Het hoertje Zinaïda heeft het 

over “de rechte lijn die er zou lopen van Raimund naar die door haar zo vereerde Bernhard” in 

een tijd dat Thomas Bernhard nog lang niet geboren was. De schnitzels zoals ze op de Fiume 

geserveerd worden, moeten, “eigenlijk nog worden uitgevonden” (62). Het zijn namelijk 

“volmaakte rechthoeken zó aangeleverd uit het vriesschip van kapitein Iglo” (62). En Meinrad 

lijkt met zijn kepie “meer op een zwarte honkballer dan op een keizerlijk en koninklijke 

onderofficier” (77). De anachronismen wijzen erop dat de verteller weet wat er volgt na die 

welbepaalde historische periode waarover het boek gaat. Hij kan die kennis niet zomaar 

uitschakelen en dat geldt ook voor ons. Onze blik op het verleden is nooit „zuiver‟. Hij wordt 

gekleurd door de tijd waarin we leven en de kennis die we hebben over alles wat in het 

verleden gebeurd is. We zien altijd alle tijden door elkaar. 

Op de derde plaats haalt Ferron het cyclische principe dat hij aan de geschiedenis 

toekent ook weer onderuit. Het wordt zo overdreven toegepast – het gaat zover dat Lauersperg 

en Arthur Dell‟Adami dezelfde hoer bezoeken – dat het zijn geloofwaardigheid verliest. De 

overdrijving ontmaskert het cyclische principe als een fictionele constructie. De geschiedenis 

wordt niet gestuurd door bepaalde principes, het zijn wij die deze principes aan de 

geschiedenis toekennen.  
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Op de vierde plaats wordt het traditionele chronologische tijdsverloop soms verstoord.  

Daar lijkt aanvankelijk de verteller verantwoordelijk voor te zijn. Hij brengt de lezer in 

verwarring met uitspraken als “nu zou het voorgaande zich pas enkele maanden later 

afspelen” (83). Maar de waarheid is dat de verbannen Lauersperg zich in een soort temporeel 

vacuüm bevindt. Daar “aan de rand van de geschiedenis” (82) valt elke notie van tijd weg. 

“Het lijkt wel of die zon hier maar wat rondjes op zijn eigen houtje draait” (111), merkt 

Fassbaender droogjes op. De totale uitzichtloosheid van de situatie zorgt er bovendien voor 

dat heden, verleden en toekomst langzaamaan versmelten voor Lauersperg.  

Achterwaarts kijkend voelde hij zich een helse toekomst in gezogen terwijl, als hij de 

blik naar voren wendde, hij in het diepe gat van zijn verleden staarde. Tussen die twee 

tijdscoördinaten sulde hij zo‟n beetje heen en weer. (133-134)  

In dat onbestemde gebied waar Lauersperg zijn dagen slijt, is “de tijd […] een onvatbaar 

proces [geworden] dat steeds in alle richtingen tegelijkertijd evolueert en niet gestuurd wordt 

door subjectieve of objectieve bakens” (Vervaeck 1999: 152). Daartegenover staat de 

chronologische tijd in het Wenen van Anna-Thekla en George Dell‟Adami. De verhalen over 

hen worden immers netjes in chronologische volgorde verteld en dankzij de referenties aan 

historische gebeurtenissen, kunnen we hun belevenissen bovendien situeren in de tijd. Ferron 

plaatst deze twee soorten „tijd‟ niet toevallig tegenover elkaar. Hij wijst er zo op dat tijd 

wezenlijk onvatbaar is en dat de weergave van tijd een fictionele constructie is.  

Op de vijfde plaats hecht Ferron heel wat belang aan onbenulligheden. Aan 

Lauerspergs laarzen wordt meer aandacht besteed dan aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog  

samen. Ferron verzet zich hiermee tegen de canonieke geschiedenis die enkel aandacht heeft 

voor grote historische gebeurtenissen.  

Ten slotte vinden we in Tinpest opnieuw de vermenging van fictionele en historische 

bronnen, al is dit in Tinpest minder frappant dan in De keisnijder van Fichtenwald of De 

Gallische ziekte. Maar ook hier wijst Ferron erop dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen 

fictionele en geschiedkundige bronnen.  

 

4.7.  Reconstrueerbaarheid van het verleden en de geschiedschrijving 

Het idee dat elke reconstructie van het verleden een vervalsing is, is duidelijk aanwezig in 

Tinpest. Ferron geeft hiervoor verschillende redenen aan. Hij wijst er ten eerste op dat het 

verleden een chaos is, die je onmogelijk correct kan weergeven. Elke uiteenzetting over het 

verleden doet onrecht aan de onoverzichtelijkheid ervan. Verder wijst hij er ook op dat onze 
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blik op het verleden niet neutraal is. Wij worden bepaald door de tijd waarin we leven en de 

kennis die we hebben over wat zich in het verleden afgespeeld heeft. Wanneer wij naar het 

verleden kijken, zien we niet één historische periode, maar alle tijden door elkaar. Een 

objectieve reconstructie van het verleden bestaat dus niet. Tot slot wijst Ferron er net als 

Hayden White op dat het verleden enkel in fictionele vormen gevat kan worden.  

 

4.8.  Klemtoon 

In Tinpest ligt de klemtoon net als in De keisnijder van Fichtenwald op de onmogelijkheid 

van historische kennis. Daar wezen de bespreking van het metahistorisch commentaar en van 

de reconstrueerbaarheid van verleden zeer duidelijk op. 

 

4.9.  Gelaagdheid in Tinpest en de historische ervaring 

De historische grondlaag in Tinpest is de periode 1900-1945, maar het verhaal krioelt van de 

anachronismen. We zien in Tinpest dus een versmelting van verschillende tijdslagen. Daarom 

kunnen we Tinpest beschouwen als een driedimensionale historische roman. Doordat 

verschillende tijdperken op elkaar betrokken worden, ervaren we iets tussen alle tijden in en 

kunnen we dus spreken over een sublieme historische ervaring.  
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HOOFDSTUK 5 : NIEMANDSBRUID (2005) 

Met Niemandsbruid zijn we aan het laatste boek gekomen dat in deze scriptie besproken zal 

worden. Het is tevens het laatste boek uit het indrukwekkende oeuvre van Louis Ferron. 

Doorgaans wordt het beschreven als “een echte en typische Ferron” (Vervaeck 2005), waarin 

vooral vroegere thema‟s en motieven hernomen worden. Toch hoop ik met deze analyse aan 

te kunnen tonen dat Ferron ook in dit boek verrassend uit de hoek komt.   

 

5.1.  Verteller en vertelsituatie 

In Niemandsbruid krijgt Adele Schopenhauer, de negen jaar jongere zus van de beroemde 

filosoof Arthur Schopenhauer, het woord. Zij is de ik-vertelster die in het laatste jaar van haar 

leven het relaas doet van haar troosteloze bestaan. Luisteraar van dienst is haar gastvrouw en 

vriendin Sibylle Mertens. Korte conversaties tussen beide vrouwen onderbreken hier en daar 

Adeles terugblik op het verleden. Op het einde van het verhaal, wanneer Adele te zwak wordt 

en het leven langzaamaan voelt wegglippen, neemt Sybille de pen van haar over en beschrijft 

ze in nuchtere bewoordingen Adeles dood en begrafenis. Het allerlaatste woord wordt echter 

gegeven aan Arthur Schopenhauer die in een brief Sybille aanmaant haar verdriet opzij te 

zetten, want “vóór alles moet het ons duidelijk zijn dat onze droefenis en ons geweeklaag de 

gestorvene op geen enkele wijze van dienst kunnen zijn. Evenmin als onszelf” (253).  

 Adele schetst in Niemandsbruid een melancholisch beeld van haar leven dat vooral uit 

niet ingeloste verlangens en verwachtingen lijkt te bestaan. Daarbij toont ze zich een 

begenadigd vertelster, al laat ze zich soms betrappen op inconsistenties en tegenstrijdigheden. 

Zo zaait ze twijfel over de leeftijd die ze had toen haar vader zelfmoord pleegde. “Ik was acht 

jaar toen mijn vader in de Fleet sprong” (9) luidt het aanvankelijk. Niet veel later beweert ze 

“zo‟n zes jaar oud” te zijn geweest “toen de arme Heinrich Floris als waterlijk ons huis werd 

binnengedragen” (13). De grootste twijfels rijzen echter op over de monstrueuze rol die 

Arthur zou gespeeld hebben bij haar ontmaagding en de gruwelijke gevolgen ervan. Adele 

zou na een verwarrende liefdesnacht met de soldaat Heinke in de armen van haar broer 

gevlucht zijn. Nadien is ze zwanger en weet ze niet van wie. Ze vraagt hulp aan de 

geheimraad – zo wordt niemand minder dan Goethe in Niemandsbruid genoemd – en besluit 

het kind te aborteren. In een groteske scène lezen we vervolgens hoe “een ijskoude stalen 

priem zich met brandend geweld in [Adeles] openstaande onderlijf [boorde]” (173) en een 
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hand “kneed en wrong”, “klauwde en graaide, kneep en brak en schraapte” (173). Adele geeft 

zelf toe te twijfelen aan de juistheid van de hele abortusscène:  

Later heb ik begrepen dat men mij gedwongen had een hele kruik brandewijn leeg te 

drinken. Zodat je, wat ik je nu vertellen ga, Sibylle, wel vertellen moet, mag inter-

preteren als het verslag van een delirium en ik zou je aanraden dit advies ter harte te 

nemen. (172-173) 

Ook durft ze in een intiem gesprek met Friedrich Osann niet spreken over “Arthurs fatale rol 

in [haar] ontmaagding”, omdat “het [haar] als een al even groot verzinsel voorkwam als dat 

van de geheimraad als engeltjesmaker” (196). Tegelijkertijd bekent ze echter dat ze de 

gebeurtenissen wel moet verdringen om te overleven: “Hoe zou ik dit alles hebben kunnen 

overleven als ik er niet van was uitgegaan dat het een enscenering was geweest, een try-out 

voor een nog te schrijven drama […]?” (174). Ze spreekt zichzelf op alle vlakken tegen. Als 

ze zich het ene moment nog beklaagt Ottilies raad niet te hebben opgevolgd (174) – Ottilie 

raadde haar een bezoekje aan de kolenbranders in het Buchenwald aan om zich van het 

ongewenste kind te verlossen – verwijt ze haar het volgende moment “de hel die [ze] in het 

Buchenwald, bij de kolenbranders had ervaren” (195).  Want “natuurlijk had ik Ottilies advies 

gevolgd en was ik naar de smeulende bossen verdwenen” (195). Soms vraagt ze zich af of er 

überhaupt wel ooit een kind geweest is, haar leven lijkt sinds die fatale nacht in een nooit 

ophoudende nachtmerrie veranderd te zijn: “Het kind, mijn kind… was er wel een kind 

geweest? Welk antwoord op die vraag ook te geven viel, het antwoord vormde hoe dan ook de 

nachtmerrie zelf” (190). Droom of werkelijkheid, het maakt voor Adele soms niet veel 

verschil. Ze gelooft in haar eigen dromen. Zo beschrijft ze treffend hoe iedereen in de stad 

haar nakijkt. Maar “dit droomde ik want niemand wist van iets” (162). Ze blijkt dus niet de 

meest betrouwbare vertelster te zijn. 

 Daarnaast dwaalt Adele als vertelster gemakkelijk af van haar verhaal. Sibylle wijst 

haar verschillende malen terecht: “„Je raakt van je koers, liefje.‟ „Had ik het dan niet over de 

geheimraad willen hebben?‟ „Nee schat, over je geboorte die je zegt je te kunnen 

herinneren.‟” (37-38). Op het einde van het verhaal geeft Adele toe dat “de beschrijving van 

[haar] geboorte aan de Fleet was uitgelopen in een levensbiecht” (218). Ze heeft duidelijk niet 

altijd in de hand wat ze vertelt. Zo dringen ook bepaalde verhalen zich aan haar op zonder dat 

ze zich er tegen kan verzetten. Ze moet bijvoorbeeld wel vertellen over haar moeder, “die 

ondanks al [haar] pogingen haar op de achtergrond te houden, zich steeds weer nadrukkelijk 

op de voorgrond drong” (98). Adele vertelt haar verhaal dus met een zekere dwangmatigheid.  

 Verder is er in Niemandsbruid ook nog sprake van een soort mise en abyme. Adele 

schrijft in het verhaal immers een boekje dat The noman’s bride heet (323), een “verkapte 
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autobiografie” (234) die ze aan een geliefde geeft en waarover ze tussen haakjes het volgende 

zegt:  

(Het waren mijn eigen woorden. Het was een vertelling die ik zelf geschreven en in 

het Engels vertaald had. Op aanraden en kosten van de geheimrad had ik het, in de 

kleinst mogelijke oplage, laten drukken en het, onder het  pseudoniem „Lady S.‟ het 

licht doen zien.) (233) 

Het boek dat wij als lezer in handen hebben zou dus niets minder dan Adeles zelfgeschreven 

levensverhaal zijn.  

Tenslotte kunnen we nog vermelden dat slechts éénmaal in het boek een concreet 

jaartal – 1849, het jaar van Adeles dood – genoemd wordt (243), net zoals de naam Goethe 

slechts éénmaal expliciet valt (251). Dat is wanneer Sibylle het woord van Adele overneemt. 

Het karakterverschil tussen beide vrouwen wordt dus in de vertelstijl weerspiegeld. Sibylles 

nuchtere karakter uit zich in een zakelijke en precieze manier van vertellen en contrasteert 

met de barokke en gezwollen taal van Adele.   

 

5.2.  Tijdruimtelijke setting 

Ferron blijft in Niemandsbruid net als in de andere romans vaag over de tijdruimtelijke setting 

waarin het verhaal zich afspeelt. Toch kunnen we in dit boek tijd en ruimte veel nauwkeuriger 

vastleggen dan in de vorige drie boeken. Ferron baseerde zich bij het schrijven van 

Niemandsbruid op de biografie die Rüdiger Safranski over Schopenhauer schreef. Met deze 

biografie in de hand is het vaak niet moeilijk om de precieze datum en plaats op de 

beschreven gebeurtenissen te plakken. En alles vindt sowieso ongeveer plaats tussen 1797 en 

1849, Adeles geboorte- en sterfjaar. Daarnaast helpen ook de historische gebeurtenissen, die 

op de achtergrond van het verhaal plaatsvinden, het verhaal situeren in de tijd. De slag bij 

Jena (1806) en de slag bij Leipzig (1813), twee belangrijke veldslagen in de Napoleontische 

oorlogen, zijn de belangrijkste historische ijkpunten. Tot slot vermeldt Ferron opvallend vaak 

de leeftijd van zijn personages, en dan vooral die van Adele, Arthur en de geheimraad, alias 

Goethe. Ook dit maakt het voor de lezer niet echt moeilijk om een jaartal te bepalen.  

  Belangrijker echter dan precieze data is het beeld dat Ferron van het begin en van de 

eerste helft van de 19
de

 eeuw schetst. Het is de tijd van de saloncultuur. Adele verhuist na de 

zelfmoord van haar vader met haar moeder naar Weimar. Daar houdt Adeles moeder salon en 

ontvangt ze de culturele elite van haar tijd om te discussiëren over kunst en cultuur. Deze 

discussies zijn echter een maskerade voor het werkelijk beoogde doel van dergelijke 

samenkomsten, want, niet de teksten van Herder, Schiller of Wieland houden de dames bezig, 
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wel de vraag of “Carl Friedrich, de erfprins, nu wel of niet naar de hand van de tsarendochter 

had gedongen” (143). Het geroddel en gekonkel in de salons is het beste middel om de 

verveling – het lot van elke welgestelde vrouw in die tijd – te verdrijven.  

Het begin van de 19
de

 eeuw is ook de tijd waarin een nuchter realisme de grote emoties 

van de Sturm und Drang beweging in de literatuur vervangen heeft. Goethe belichaamt in 

Niemandsbruid deze evolutie. Hij heeft zich afgekeerd van zijn „jeugdwerk‟ waarmee hij naar 

eigen zeggen de jeugd van haar kritisch vermogen heeft beroofd (169) en kiest voortaan voor 

een classicistisch georiënteerd realisme. (Vervaeck 2005) Adele raadt hij aan het hart van de 

mensen te vinden en ze niet te vermoeien “„met [het] exuberante streven naar […] 

schoonheid, zuiverheid, eerlijkheid. Het verhevene…‟” (229). Het is dan ook met afschuw dat 

hij een nieuwe generatie schrijvers aanschouwt, die teruggrijpt naar de verworvenheden van 

de Sturm und Drang beweging en waarvan de overgevoeligheid niet alleen ten hemel schreit, 

maar ten hemel stinkt. (169) De “tegenstelling tussen klassiek en romantisch” (154) zal de 

tijdgeest beheersen. En ook Adele zal moeten kiezen “tussen de grootse verlangens van de 

romantiek en de pragmatische instelling van het realisme” (Vervaeck 2005).  

 De belangrijkste gebeurtenissen in Adeles leven spelen zich af in de stad Weimar, die 

in tegenstelling tot Danzig, Hamburg en Bonn nooit expliciet genoemd wordt. Adele spreekt 

over “het hart van de Duitse cultuur” (65). En bij de aankondiging van de verhuizing merkt ze 

cynisch op verheugd te zijn “de Olympus te mogen bestijgen en Zeus zelve aan de baard te 

mogen trekken” (68). In Weimar woont namelijk de cultuurgod Goethe en bijgevolg iedereen 

die iets te betekenen heeft.  

Weimar belichaamt in Niemandsbruid dus de Duitse cultuur. Met beroemde inwoners 

als Schiller en Goethe verwijst de stad zelfs naar een absoluut hoogtepunt in de Duitse 

beschaving. Des te confronterender is de dreigende nabijheid van de Ettersberg en het 

Buchenwald waar anderhalve eeuw later het concentratiekamp Buchenwald zou gevestigd 

zijn. Ferron verbindt beide – Weimar en het Buchenwald – in Niemandsbruid via de 

gruwelijke abortus die Adele in het Buchenwald ondergaat of althans beweert ondergaan te 

hebben. De abortus lijkt een voorafspiegeling te zijn van de gruwelijkheden in het kamp. 

Maar belangrijker nog is dat sommige uitspraken over de abortus zo dubbelzinnig zijn dat ze 

even goed betrekking kunnen hebben op de gebeurtenissen van anderhalve eeuw later, zoals 

we zien in het volgende fragment:   

Dat bronzen dubbelportret zou er pas later door de beeldhouwer Rietschl worden 

neergezet. Een spookachtig vooruitzicht, zo dicht bij de Ettersberg, tegen de hellingen 

waarvan het beukenwoud… Enfin, de voorbereidingen werden al getroffen. Maar wat 

ging mij dat aan. (71) 
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Het „bronzen dubbelportret‟ verwijst naar het bronzen beeld van Schiller en Goethe dat zich 

voor het Nationaltheater in Weimar bevindt. Ferron plaatst dus twee coryfeeën van de Duitse 

Sturm und Drang beweging en grondleggers van de romantiek en het romantisch idealisme 

tegenover de gruwel van de Ettersberg. Wie vertrouwd is met het Ferrons oeuvre, weet dat hij 

hiermee verwijst naar de invloed van de romantiek op de ontwikkeling van het nazisme. De 

stad Weimar heeft dus een belangrijke symbolische functie in Niemandsbruid.  

 

5.3.  De personages 

De personages in Niemandsbruid vertonen een aantal grondige verschillen met de personages 

uit de andere drie romans. Op de eerste plaats zijn bijna alle personages – van Adele 

Schopenhauer tot de obscure salongast Fernow – volledig gebaseerd op bestaande historische 

figuren. Slechts een aantal personages zoals Klärchen, Minna en haar zoontje Klaas, Duguet 

en zijn dochter Sophie lijken verzonnen te zijn, maar zij maken dan ook slechts deel uit van 

het dienstpersoneel. Dienstmeisjes en kokkinnen komen doorgaans niet in de geschiedenis-

boeken terecht dus wat hen betreft had Ferron niet veel keus. Personages die frappante 

gelijkenissen vertonen met personages uit andere romans zoals Nathanael in De Gallische 

ziekte en Arthur Dell‟Adami in Tinpest zien we niet in Niemandsbruid.  

Op de tweede plaats zijn de historische personages die we in Niemandsbruid zien,  

historisch grotendeels correct. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor Himmler en Göring in De 

keisnijder van Fichtenwald. Van de onderlinge relaties tussen de verschillende personages 

geeft Ferron een zeer gedetailleerd en waarheidsgetrouw beeld. Goethe had effectief een 

boontje voor Adele en discussieerde graag met Arthur over zijn kleurenleer. Gerstenbergk, de 

minnaar van Johanna Trosiener (Adeles moeder), zorgde ook in werkelijkheid voor 

hoogoplopende spanningen tussen Arthur en Johanna, en Adele bleef tot op het einde van haar 

leven elke man vergelijken met Ferdinand Heinke, de gewonde officier die ze samen met haar 

vriendin Ottilie Pogwisch in het stadspark gevonden had. (Safranski 2006: 238-255) Ferron 

heeft in het algemeen zeer weinig zelf verzonnen, al neemt hij hier en daar natuurlijk wel een 

loopje met de waarheid en vooral wanneer het om Adeles zwangerschap en abortus gaat. 

Maar ondanks deze „kleine‟ zondes tegen de historische werkelijkheid krijgen we in 

Niemandsbruid toch een geloofwaardig beeld van Adele Schopenhauer en haar tijdgenoten.  

Op de derde plaats doet Ferron geen enkele moeite om de identiteit van zijn 

personages geheim te houden. Ze worden direct bij hun juiste naam genoemd. We hoeven dus 

niet eindeloos te zoeken wie mogelijk achter welk personage schuilgaat. Alleen Goethe wordt 
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systematisch „de geheimraad‟ genoemd, wat bijdraagt tot de zweem van mysterie die rond 

hem lijkt te hangen.  

Op de vierde plaats wordt in Niemandsbruid meer aandacht besteed aan de 

psychologische uitwerking van de personages dan in de andere drie boeken samen. De 

flaptekst spreekt over “een sensitief portret van Adele Schopenhauer” en we leren haar dan 

ook kennen in al haar melancholische gemoedstoestanden. Adele is wanhopig op zoek naar 

liefde, ze snakt ernaar om bemind te worden, maar komt langzaamaan tot het besef dat 

mannen slechts haar liefde willen ontvangen; haar liefde geven kunnen ze niet. (221) Ook de 

andere personages hebben de nodige psychologische diepgang. Adeles moeder, Johanna 

Trosiener wordt geportretteerd als een op roem beluste vrouw die haar eigen belang op de 

eerste plaats zet en zonder enig gevoel van schaamte haar man laat wegkwijnen. Arthur blijkt 

al van jongs af aan een vrouwenhater, pessimist, eenzaat en misantroop te zijn die zichzelf 

boven iedereen verheven voelt. In Niemandsbruid zijn de personages figuren van vlees en 

bloed, geen lege hulzen die scenario‟s opvoeren.  

Het lijkt er dus op dat we in Niemandsbruid te maken hebben met zeer traditionele 

personages. Toch is dat ook niet helemaal correct. Want hoewel we veel meer het gevoel 

krijgen met „reële‟ mensen te maken hebben, gedragen ook in Niemandsbruid de personages 

zich soms als acteurs in een toneelstuk. De wereld van sociale conventies waarin de 

personages leven, maakt van het leven één groot toneelstuk. Zo voert de geheimraad bij elke 

ontmoeting met mevrouw Pogwisch een hele show op (89): “Eerbiedig [nam hij] zijn 

reusachtige hoed voor haar af” en “als hij haar bij zich aan huis op het Frauenplan ontving had 

je de indruk dat hij uit louter onderdanigheid bereid was haar voeten te kussen” (89).  

Hoe dan ook, mevrouw Pogwisch, […], zette in deze ingewikkelde choreografie haar 

beste beentje voor zodat de geheimraad, op zijn beurt, wel nooit begrepen zal hebben 

in hoeverre zij zijn spel doorzag. (89) 

Ook de verleidingspoging die Louis Stromeyer onderneemt, heeft de allures van een 

ingestudeerd toneelstuk. Adele beschuldigt hem ervan een schaamteloos theaterstukje op te 

voeren. “Al even schaamteloos als het vaudevillenummer dat zijn duel moest zijn geweest.” 

(226) Maar ook op andere momenten krijgt het leven van Adele theatrale dimensies. Wanneer 

ze samen met Ottilie de gewonde officier Heinke in de parkgrot vindt – een grot “die in [hun] 

meisjesjaren tot theater ter opvoering van heimelijke wensen […] was omgebouwd” (122) – 

merkt ze op dat alles wel in scène lijkt gezet te zijn door “een slimme Pruisische of Russische 

ideoloog” (125).  Heinke ligt immers “elegant en lijdzaam” op zijn paardendeken uitgestrekt 

“als de marmeren Pauline Borghese op haar sofa” en, “met de Verlichting nog in het 
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achterhoofd” brandt “links van Heinke een zwak oliepitje” (125). Als Ottilie geschrokken 

haar hand voor haar mond slaat, vraagt Adele zich af of “dat geen al te theatrale reactie was”  

(125). Vervolgens verwijt ze Heinke, die net iets te veel interesse in Ottilies „zielenleven‟ 

toont, te zijn komen opdraven “als de eerste de beste heldentenor uit een zangspel” (127). Ze 

raadt hem aan een bezoekje te brengen aan de geheimraad: “Een acteur als u kan [hij] nog wel 

gebruiken” (127). Theater alom dus in Niemandsbruid – de personages voeren als het ware 

hun eigen leven op – maar van een regisseur is er geen sprake, al verdenkt Adele op het eind 

van haar relaas Sibylle ervan de touwtjes in handen te hebben.  

Ik vroeg me af of, wat ik aan Sibylle verteld had, niet geheel en al aan hààr pen was 

ontsproten. Niet zij was de projectie tegen mijn wand, […], ik was Sibylles fantoom 

dat zij verveeld van al haar reizen en belevenissen, als een schimmenspel tegen de 

wand projecteerde. (218) 

Tot slot kunnen we nog opmerken dat in Niemandsbruid niet alleen de werkelijkheid theatrale 

eigenschappen krijgt, maar ook het toneel op de werkelijkheid lijkt. Adele speelt 

verschillende hoofdrollen in drama‟s geschreven door de geheimraad, waaronder de rol van 

Iphegenie. Een rol die haar op het lijf geschreven is, beaamt ook de geheimraad, want “„Ach, 

hoe smartelijk klinkt in mijn Iphigenie jouw Ein unnutz Leben is ein frührer Tod: Dies 

Frauenschiksal ist vor allen meins‟” (179). Maar wat Adele in de rol van Iphegenie zegt, geldt 

ook voor haarzelf.  Ook haar leven staat al in het teken van de dood. Dat beseft Adele zelf 

ook: “Ja, ik speelde alle rollen […] zo perfect omdat ik wist dat de werkelijke rol die ik in het 

leven te spelen had, was uitgespeeld” (179).  

In Niemandsbruid is dus werkelijkheid toneel en toneel werkelijkheid. Wat Ferron 

daarmee vooral wil duidelijk maken, is dat Adeles leven, en ruimer gezien het sociale leven 

van die tijd, één groot toneelstuk, één grote maskerade is, zonder dat daarbij zoiets als dé 

werkelijkheid bestaat. Er bestaat slechts een veelheid aan maskers. Dat zien we ook als Adele 

haar levensverhaal verwerkt in de roman Noman’s bride. Ze wil eerlijk zijn, maar beseft dat 

haar boek zich niet onderscheidt van “het soort boekjes zoals [haar] moeder die schreef en die 

ze […] regelrecht uit die Engelse romannetjes gestolen had” (234). Zelfs eerlijkheid is een 

literaire conventie geworden behorend tot de traditie van de Engelse sentimentele 

romannetjes. (Vervaeck 2005) 

Dat brengt ons dan weer bij het volgende punt: het leven van de personages krijgt 

naast theatrale ook romaneske eigenschappen. De door Sybille betuigde aanhankelijkheden 

waren volgens Adele nooit meer “dan die zoals beschreven in dat leerboek voor de jonge 

mensen die wij toen waren, dat kruitvat vol sentiment […], dat de „Werther‟ voor ons geweest 

is” (33). Daarom zegt ze Sibylle slechts te kennen “in de altijd wat verliteratuurde gedaante 
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waarin zij zich aan [haar] voordoet” (33). Haar moeders gekonkel om een adellijke titel te 

bemachtigen noemt ze “een bijna literaire constructie” (17), van het soort waar haar moeders 

werk vol van zat. En ze heeft medelijden met Gottfried Osann die zich bij de pathetische 

verbreking van hun relatie “deze romantische, aan goedkope romannetjes ontsproten rimram 

liet aanleunen uit liefde” (195).  Ook meent ze  dat het leven, “in het treurigste geval, de vorm 

[aanneemt] van een keukenmeidenroman” (218). Daarnaast zijn er ook nog twee figuren die 

zo uit een boek weggelopen lijken te zijn. Allereerst is er de knecht die Adele na een avond 

bij de geheimraad naar huis brengt, “een gebochelde met een inderhaast over zijn livrei 

geworpen pelerine waarvan de flappen spookachtig flapperden. Een literaire schepping van 

zijn meester eerder dan een mens van vlees en bloed” (137). Vervolgens is er ook nog de 

sergeant die de geheimraad assisteert bij Adeles abortus. Zijn naam is Wagner, “wat er verder 

niet toe zou hebben gedaan als de geheimraad niet een personage onder dezelfde naam in een 

van zijn drama‟s zou hebben opgevoerd” (171). Deze twee vreemde snuiters zijn duidelijk 

louter „papieren‟ personages, figuren uit boeken, in tegenstelling tot de andere personages die 

ondanks hun postmoderne kenmerken historisch en psychologisch geloofwaardig zijn.   

Tot slot moeten we nog vermelden dat in Niemandsbruid, net als in de vorige romans, 

een „randfiguur‟ centraal staat. Het verhaal draait immers niet om Arthur Schopenhauer, maar 

om het jongere zusje ervan, Adele. Een lelijk eendje dat gedoemd is tot een leven van 

tevergeefs smachten en verlangen. Haar “dagen gaan in onbestemde schemering voorbij” 

(32). Ze is gedoemd om eeuwig de tweede viool te zijn. Ze staat altijd in de schaduw van haar 

broer, haar moeder of haar vriendin Ottilie. Het knippen van silhouetten – de bezigheid 

waarmee ze de tijd doodt – is in die zin symbolisch voor haar bestaan in de schaduw.   

 

5.4.  De documentaire laag 

De historische gegevens in Niemandsbruid zijn, zoals reeds vermeld, grotendeels correct. In 

zekere zin beantwoordt het boek zelfs aan de eisen van de klassieke historische roman. Ferron 

respecteerde immers de regel van de dark areas: hij schreef niets dat rechtstreeks ingaat tegen 

wat geweten is over Adele Schopenhauer. Wijkt Ferron een zeldzame keer af van wat de reële 

Adele Schopenhauer in haar dagboeken schreef, dan anticipeert hij daar op subtiele wijze op 

door Adele te laten bekennen dat ze zelfs in haar dagboeken niet helemaal eerlijk is:  

Je vraagt je af waarom ik in mijn dagboek heb geschreven dat Louis zich nooit 

zinnelijk heeft gedragen, dat mijn herinnering door geen moment van hartstocht 

bevlekt is, dat mijn hart in zijn aanwezigheid nooit sneller heeft geklopt? […] Ja, dat 

maakte ik mezelf in mijn dagboek wijs. (236-237) 
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 De invulling die Ferron geeft aan de dark areas uit het leven van Adele Schopenhauer, neemt 

echter groteske vormen aan. We zouden nog kunnen aanvaarden dat Adele zwanger is geraakt 

van een gewonde officier, maar beweren dat haar broer de eventuele schuldige is en dat 

Goethe in hoogsteigen persoon de bloederige abortus uitgevoerd heeft, tart toch wel de 

grenzen van het geloofwaardige. In die zin gaat de roman in tegen de vereiste van de klassieke 

historische roman dat alles realistisch moet blijven, ook de verzonnen delen. De theatrale en 

romaneske voorstelling van de werkelijkheid (cf. 5.3.) zondigt ook tegen deze eis.  

We zien dus in Niemandsbruid – wat ook al gedeeltelijk uit de analyse van de 

personages bleek – een ambigue combinatie van klassieke en postmoderne eigenschappen. 

Ook op het gebied van anachronismen is Niemandsbruid ambigue. Er zijn geen „echte‟ 

anachronismen aanwezig, wel dubbelzinnige frasen die als een verwijzing naar het 

nazitijdperk kunnen opgevat worden. Dat zagen we ook in (5.2.). Andere voorbeelden zijn de 

volgende citaten:  

Maar bovenal, dat ons de schuld restte aan een ons onbekend misdrijf, waarbij 

vergeleken de bijbelse zonden een peulenschilletje waren. Dat waren de teksten 

waarvan ook haar meubels spraken, de vermoedens die ook uit de wanden 

walmden.(72)  

En als we dan bijvoorbeeld bij het slot op de Ettersberg stonden en onder ons de stad 

zagen liggen met haar opeens zo kleine torens van de residentie, […] dan wisten we 

heel zeker dat het voor ons nog zo duistere beweeg achter de gevels van de 

burgerhuizen ooit zijn geheimen aan ons prijs zou geven. (110) 

Het zijn als het ware onheilspellende toekomstvoorspellingen. Dergelijke verwijzingen geven 

het gevoel dat het in Niemandsbruid niet louter en alleen om de 19
de

 eeuw gaat. 

Dan rest ons ten slotte nog het filosofisch gedachtegoed dat in Niemandsbruid 

verwerkt is. De ideeën van Schopenhauer komen expliciet aan bod doordat Adele te pas en te 

onpas haar broer citeert. Het is weinig zinvol om op elke door Schopenhauer geponeerde 

stelling in Niemandsbruid in te gaan. Vooral omdat Ferron er gedeeltelijk op uit lijkt te zijn 

via Schopenhauer te herhalen wat reeds in zijn andere boeken – waaronder De keisnijder van 

Fichtenwald en Tinpest – gezegd is: het is de haat, de rancune die de motor van de 

geschiedenis is. Of zoals Schopenhauer het zegt: “de wil tot leven” (146). Wat hij daaronder 

verstaat lezen we in het volgende fragment: 

„In het hart van iedere mens,‟ zegt mijn broer, „sluimert een wild dier dat de kans 

afwacht om te kunnen razen en tieren, anderen leed te berokkenen en, als men het in 

de weg mocht staan, de tegenstrevers vernietigen. […] het [is] de wil tot leven […] die 

verlichting zoekt voor het voortdurende lijden aan het bestaan en de daaruit 

voortvloeiende verbittering. En op die barre levensweg ontwikkelt deze wil zich 

geleidelijk aan tot het werkelijk boze en gruwelijke.‟ (146) 
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In Schopenhauers weinig optimistische visie bestaat de menselijke samenleving slechts “door 

de krachten van haat, woede en angst” (146).  De vrees houdt onze woede en haat onder 

controle, de woede en haat zorgen ervoor dat we niet de lachwekkende wezens zijn, die de 

angst van ons zou maken. (147) Wanneer het precaire evenwicht tussen deze krachten 

verstoord wordt, ontstaat er oorlog en strijd.  

 Naast Schopenhauer komt ook Marx even om de hoek kijken. De marxistische 

klassenstrijd situeert zich in Niemandsbruid vooral op het niveau van de adel en de burgerij. 

De burgerij verlangt er naar de adel van de troon te stoten, maar streeft tegelijkertijd naar haar 

erkenning. Ze imiteert de adel en wordt burgeradel. De strijd tegen de adel resulteert dus in 

een gedeeltelijke omarming ervan. (Vervaeck 2005) Tegelijkertijd is er bij de burgerij het 

besef dat de nieuwe plaats die ze verworven heeft, kwetsbaar is: 

Sinds de tijdgeest rondwaarde die de burgerij tot de heersende erfklasse had benoemd, 

groeide onder die klasse het besef dat diezelfde tijdgeest hen ooit het gras onder de 

voeten zou wegmaaien. (46) 

Het leven wordt zo een nooit ophoudende klassenstrijd. Tot slot vormt Adele met haar onder-

drukte seksuele verlangens en opmerkelijke dromen een interessant studieobject voor de 

psychoanalyse, zodat ook Freud niet helemaal afwezig is in Niemandsbruid. (Vervaeck 2005) 

 

5.5.  Intertekstualiteit 

Ferron gebruikt in Niemandsbruid de intertekstualiteit op de eerste plaats om een beeld te 

schetsen van Adele Schopenhauer. Hij citeert gretig uit de dagboeken van de reële Adele 

Schopenhauer en inspireerde zich bij zijn schrijven op wat tijdgenoten over de jonge vrouw 

schreven. Zo is de beschrijving van Adeles uiterlijk ontleend aan een zekere Levin Schücking 

(Safranski 2006: 246) die haar effectief omschreef op de volgende manier:  

„Haar grote, knokige lichaam droeg een hoofd van ongewone lelijkheid, het was rond 

als een appel en zou van het Tartaars type genoemd kunnen worden als het in zijn 

eigenzinnige originaliteit niet met alle types gespot had.‟ (10) 

Op dezelfde wijze krijgen we ook een beeld van Johanna Trosiener en Arthur Schopenhauer. 

Ferron laat af en toe een fragmentje horen uit Johanna‟s memoires en uit Schopenhauers 

filosofisch werk wordt natuurlijk veelvuldig geciteerd. Ook Goethes woorden worden hier en 

daar aangehaald en met woordspelletjes wordt naar zijn bekendste werken verwezen zoals in 

het volgende voorbeeld dat een verwijzing naar Dichtung und Wahrheit, Goethes auto-

biografie, bevat: 
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En waar men waarheid en verdichting soepel in elkaar laat overgaan vraagt men zich 

niet af of een lid van de Danziger koopmansadel zijn redenen heeft om hetzij de 

Franse, hetzij de Pruisische kant te kiezen […]. (97) 

Daarenboven refereert Ferron nog aan heel wat (andere) Duitse romantische schrijvers. 

Adele citeert Jean Paul Richter en knipt zijn ontboezeming over het sneeuwklokje “letter voor 

letter […], blaadje voor blaadje, stampertje na meeldraad” (35) uit. Sibylle laat speels een vers 

van Schillers Würde der Frauen vallen en wordt terstond aangevuld door de Heer Pleitsche en 

Klärchen. (28) Later komt Adele er nog eens op terug: “Wij vrouwen inmiddels vlochten en 

weefden hemelse rozen in het aardse leven, zoals de grote Schiller ons gemaand had” (122). 

En op het einde van haar leven zucht Adele “met [haar] tenen al „het heilignuchtere‟ water 

[te] hebben beroerd waarin de hölderliniaanse zwanen hun koppen hebben gestoken” (22). 

Daarnaast blijven ook Herder, Wieland, Tieck, Novalis en de gebroeders Schlegel en zelfs 

Wagner (cf. het personage besproken in (5.3.)) niet onvermeld, alsof Ferron niet duidelijk 

genoeg kon maken dat het om de romantiek gaat. Maar het grootste aantal eervolle 

vermeldingen is opnieuw voor Kleist en zijn Penthesileia weggelegd. Ottilie noemt Adele een 

Penthesileia, al is die daar bij nader inzien niet zo tevreden mee.  

Wat kocht je, om het maar heel plat te zeggen, voor een heldin die, om de boog beter 

te kunnen spannen, haar linkerborst had afgesneden. […] ik ben een vrouw met alle 

hartstochten van dien en het bevalt mij niet om in mijn omgang met andere vrouwen 

de tweede viool, en nog wel met één borst, te moeten spelen waar het om mannen 

gaat. (117) 

Later wijst Sibylle Adele op hetzelfde werk van Kleist. “Een verwijzing waarvoor ik 

overigens minder begrip kan opbrengen. Daarvoor lijkt me dat drama door een al te 

ongebreidelde hartstocht ingegeven.” (21) Tenslotte noemt de geheimraad de zwangerschap 

van Adele een “bijna kleistiaanse affaire” die “hem verplichtte alle hiërarchieën en burgerlijke 

geplogenheden aan zijn laars te lappen”, want “waar rede en redelijkheid in het geding zijn, 

[…] dient de wet verzet” (167). Het beeld dat via Kleist van de romantische mens gegeven 

wordt, doet denken aan het beeld dat in De keisnijder van Fichtenwald en De Gallische ziekte 

geschetst werd. De romantische mens leeft vanuit het hart, laat zich leiden door ongebreidelde 

hartstochten, maar verliest daarbij elk gevoel voor rede en redelijkheid. En dat kan uitmonden 

in de vreselijkste excessen, waarbij we niet in het minst aan de Holocaust denken. Niet voor 

niets noemt Arthur romantische zielen “de monsterachtigste soort die er op aarde rondloopt” 

(65).  

We kunnen dus besluiten dat de intertekstualiteit in Niemandsbruid de lezer een beeld 

geeft van Adele en haar tijdgenoten en tegelijkertijd het verhaal onderdompelt in de 
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dweperige sfeer van de Duitse romantiek. Via de citaten over Kleist en in combinatie met de 

dubbelzinnige uitspraken van Adele en het dreigende uitzicht op de Ettersberg wordt in 

Niemandsbruid, net als in De keisnijder van Fichtenwald en De Gallische ziekte, ook een 

vorm van ideologiekritiek geleverd. 

 

5.6.  Metahistorisch commentaar 

In Niemandsbruid vinden we zowel expliciet als impliciet metahistorisch commentaar terug. 

Ferron zet zich op de eerste plaats af tegen de traditionele geschiedschrijving die enkel oog 

heeft voor grote, politieke en militaire gebeurtenissen. Dat doet hij met expliciete uitspraken:  

Het zijn weetjes, Sybille, die in het uiteindelijk te schrijven boek van de historie geen 

rol spelen. Maar zonder die weetjes zou dat boek niet eens geschreven kunnen worden. 

Ik bedoel, is het niet van onvatbaar belang je te blijven realiseren dat op een vader een 

zoon volgt, dat de zoon huwt en dat vervolgens de kleinzoon… Het zijn de miniemste, 

zelden genoemde details. En tussendoor een oorlog, een natuurramp, een massacre… 

(182) 

Hij verzet zich echter ook op impliciete wijze tegen de „grote geschiedenis‟, namelijk door 

aandacht te besteden aan het onbeduidende leven van Adele Schopenhauer, een vrouw die in 

de schaduw staat van de groten van haar tijd. In haar hele leven vindt bovendien slechts één 

grote gebeurtenis plaats, voor de rest bestaat het uit tevergeefs smachten en verlangen. Ferron 

spreidt in Niemandsbruid een duidelijke voorliefde voor het onooglijke tentoon. 

Hij wijst er ook op dat geschiedschrijving altijd een reconstructie achteraf is, een niet- 

neutrale reconstructie welteverstaan. Op het moment zelf zijn gebeurtenissen altijd 

onoverzichtelijk, chaotisch, pas later worden ze omgevormd tot een geordend betoog door een 

individu dat er bovendien zijn eigen denkbeelden op nahoudt:    

De historie, die toen nog ons dagelijkse leven was, verraadt het niet. Men leek in die 

tijd maar wat áán te doen te doen tussen Rijn en Berezina. Men zwierf van hot naar her 

[…], men verdronk of werd opgeblazen, gespietst of onder de galopperende 

paardenhoeven verpletterd; de geschiedenis werd, kortom met de poten van 

vechthanen geschreven en wie er wijs uit meende te worden, noemde zich historicus 

dan wel voorvechter van de goede zaak, welke dat ook mocht zijn. (122) 

 Tenslotte wijst de verteller er net als in de andere drie boeken op dat het verleden, of 

zelfs ruimer de werkelijkheid, enkel in fictionele vormen te vatten valt. Dat wordt het 

duidelijkst geïllustreerd door het reeds vermelde feit dat Adeles oprechte persoonlijke 

geschiedenis, beschreven in het boek Noman’s bride, niet wezenlijk verschilt van de 

verzonnen, sentimentele, Engelse romannetjes van die tijd. Zodra je feiten op papier zet, giet 

je ze als het ware in een fictionele constructie.  
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5.7.  Reconstrueerbaarheid van het verleden 

In Niemandsbruid wordt elke reconstructie van het verleden gezien als een vervalsing ervan. 

Ferron haalt daarvoor dezelfde redenen aan als in zijn vorige romans. Het verleden is een 

onoverzichtelijke chaos, die niemand ordelijk kan voorstellen zonder hem te reduceren. Er 

bestaat niet zoiets als een objectieve reconstructie, want elk individu wordt bepaald door zijn 

eigen denkbeelden, ideologie. En tot slot is elke reconstructie van het verleden 

noodgedwongen een fictionele constructie, aangezien we het verleden enkel in fictionele 

vormen kunnen vatten. 

 

5.8.  Klemtoon 

De onmogelijkheid van historische kennis komt zeker aan bod in Niemandsbruid. Toch ligt de 

hoofdklemtoon eerder op het psychologische portret van Adele dan op de onkenbaarheid van 

het verleden. Niemandsbruid onderscheidt zich in die zin wat van de andere drie boeken, 

waarin de psychologische uitwerking van de personages beperkter bleef.  

 

5.9.  Gelaagdheid in Niemandsbruid en de historische ervaring 

De gebeurtenissen in Niemandsbruid spelen zich af in de eerste helft van de 19
de

 eeuw. 

Anachronismen zijn er niet te vinden, dus zouden we in principe moeten te maken hebben met 

een eendimensionale historische roman. De dubbelzinnige uitspraken die we besproken 

hebben in  (5.2.) en (5.4.) verwijzen echter niet alleen naar gebeurtenissen uit het leven van 

Adele. Ze roepen ook beelden op van de gruwel van anderhalve eeuw later. We kunnen bij 

wijze van spreken de Ettersberg uit de 19
de

 eeuw niet meer los zien van de Ettersberg waar het 

concentratiekamp Buchenwald op lag. We zien de romantiek in het licht van het nazisme. Zo 

wordt de eendimensionaliteit van het boek enigszins doorbroken. Toch is het moeilijk om 

Niemandsbruid als een echte driedimensionale historische roman te beschouwen. De 

verwijzingen naar de Holocaust zijn zeer impliciet en zullen enkel opgemerkt worden door 

een aandachtige lezer die enige kennis heeft van het oeuvre van Ferron. Er lopen in 

Niemandsbruid geen individuen rond die thuis horen in een andere eeuw, wat wel het geval 

was in Tinpest. Er is met andere woorden geen duidelijke versmelting van verschillende 

tijden. We kunnen bijgevolg ook niet spreken over een sublieme historische ervaring. Maar 

door de vele postmoderne kenmerken in Niemandsbruid kunnen we evenmin spreken over 

een objectieve historische ervaring. We hebben dus – na De keisnijder van Fichtenwald en De 
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Gallische ziekte – opnieuw te maken met een eendimensionale postmoderne historische 

roman, die buiten de gegeven matrix valt.    
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HOOFDSTUK 6 : EINDCONCLUSIES 

Na de bespreking van de vier romans volgt nu een kort besluit, waarin ik eerst de 

belangrijkste gelijkenissen en verschillen tussen de vier romans bespreek. Vervolgens kijk ik 

of er sprake is van een echte evolutie in het „historisch‟ werk van Ferron. Tot slot onderzoek 

ik of het hypothetisch model van de postmoderne historische roman waarmee ik gewerkt heb, 

aangepast moet worden of niet.  

 

6.1.  Constanten in het werk van Ferron  

Het werk van Ferron is duidelijk een werk van grote constanten. Er zijn weinig thema‟s, 

ideeën of verteltechnische procedés die slechts in één van de vier romans terug te vinden zijn. 

Het lijkt er op dat Ferron steeds dezelfde elementen gebruikt maar in andere combinaties en 

met hier en daar andere klemtonen. Hetzelfde element of idee wordt in de ene roman wat 

meer uitgewerkt dan in de andere. De verschillen zijn dikwijls slechts een kwestie van 

gradatie. Met deze verschillen hou ik voorlopig geen rekening, omdat ik op de eerste plaats 

wil aantonen wat de boeken met elkaar gemeen hebben.  

Een korte vergelijking van de verschillende vertellers wijst ons al op een eerste 

constante. In de vier romans zijn – als we niet letten op enkele details –  slechts twee types 

vertellers terug te vinden: enerzijds is er de onbetrouwbare ik-verteller die voor zijn eigen 

onbetrouwbaarheid uitkomt, anderzijds is er de anonieme verteller, die heel soms in de ik-

vorm spreekt en die alwetend lijkt te zijn, maar de lezer al te vaak in het ongewisse laat over 

wat waan is en wat werkelijkheid is. Een combinatie van beide verteltypes is perfect mogelijk 

zoals we zagen in De Gallische ziekte. Daarnaast hadden we ook in drie van de vier boeken te 

maken met een dwangmatig verteller.  

Ook op het vlak van de tijdruimtelijke setting zien we constant hetzelfde procedé 

terugkeren. Exacte tijd- en plaatsbepalingen zijn grotendeels afwezig in de vier romans, maar 

toch kunnen we achterhalen waar en wanneer het verhaal zich afspeelt met behulp van 

aanwijzingen in de tekst. Zo kunnen we het verhaal meestal situeren in de tijd dankzij de 

historische gebeurtenissen waarnaar verwezen wordt. In zekere zin is dit opmerkelijk: in 

romans waarin de canonieke geschiedenis volop bekritiseerd wordt, wordt de canonieke 

geschiedenis gebruikt om het verhaal te dateren. Dit wijst op het spel van constructie en 

deconstructie dat typisch genoemd kan worden voor Ferrons werk. Bij het bepalen van de 

ruimte waren er twee mogelijkheden: of er werd verwezen naar een reële plaats zoals Wenen 
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of Weimar, of de ruimte waarin het verhaal zich afspeelde, was een versmelting van 

verschillende ruimtes, die zowel fictief als reëel konden zijn. Dit laatste zagen we in De 

keisnijder van Fichtenwald en De Gallische ziekte. Wat echter alle romans gemeen hebben, is 

dat de ruimte veeleer een suggestief decor is, dan een echte tastbare plaats. In Ferrons boeken 

zien we duidelijk een bordkartonnen decor, ook al speelt het verhaal zich zogezegd dus af in 

een reële stad.  

De personages die in die bordkartonnen decors rondlopen, hebben telkens opnieuw 

veel weg van acteurs die scenario‟s opvoeren, al zijn er grote verschillen in het aantal en de 

soort scenario‟s die ze opvoeren. Sommigen voeren slechts hun eigen leven op, anderen 

belichamen verschillende historische en fictionele figuren. Wat ze bij de opvoering van die 

scenario‟s echter wel gemeen hebben is het gevoel geregisseerd te worden. Naast theatrale 

eigenschappen vertoont het leven van de personages ook romaneske eigenschappen. Het 

blijken steeds weer papieren personages te zijn die een boekenleven leiden. Verder zijn de 

hoofdpersonages telkens opnieuw buitenbeentjes en antihelden. Ze snakken naar liefde of 

erkenning en bekijken vanaf de zijlijn hoe de groten der aarde de wereld veranderen. Tot slot 

kunnen we nog vermelden dat in twee romans – Tinpest en De Gallische ziekte – de 

personages onderling op elkaar beginnen te lijken.  

Op het gebied van de documentaire laag valt op de eerste plaats op dat het realisme in 

elke roman ondermijnd wordt door de theatrale en romaneske voorstelling van de 

werkelijkheid. Op de tweede plaats krijgen zowel de werkelijkheid als de geschiedenis in de 

verschillende romans mythische dimensies. Het idee dat de geschiedenis een eeuwige 

herhaling is en dat haat de motor is die de geschiedenis voortstuwt, komt verschillende keren 

terug. Verder zijn ook de verlossingsmythes en de mythes die gebruikt worden in de 

psychoanalyse – Oedipus en Elektra – constanten in Ferrons oeuvre. Deze mythen worden 

echter één voor één onderuit gehaald. Ferron vergroot ze zozeer uit dat ze bijna komische 

proporties krijgen en het voor de lezer onmogelijk is deze mythen als serieuze verklaring voor 

het menselijk gedrag of voor de loop der geschiedenis te zien.  

Bij de bespreking van de intertekstualiteit van de verschillende romans zagen we dat 

Ferron vooral put uit bronnen uit de Duitse romantiek. Daarbij geniet Kleist zijn absolute 

voorkeur, ongetwijfeld omdat zijn werk, en dan in het bijzonder Penthesileia, de beste 

illustratie is van het romantisch idealisme én van de excessen die er het gevolg van kunnen 

zijn. We lezen het telkens opnieuw: wie het hoogste nastreeft, bereikt tegelijkertijd het 

laagste. En dat geldt natuurlijk voor de nazi‟s, van wie de idealen doordrongen waren van de 

dweperige, romantische verheerlijking van het ideële. Ferron wijst er in zijn romans via de 
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intertekstualiteit steeds opnieuw op dat het romantisch idealisme ten dele aan de oorsprong 

ligt van het nazisme. De intertekstualiteit staat in het oeuvre van Ferron dus vaak ten dienste 

van een zekere ideologiekritiek.  

Net zoals de intertekstualiteit steeds weer gebruikt wordt om een bepaalde visie op de 

romantiek weer te geven, staat het metahistorisch commentaar in de verschillende romans 

steeds opnieuw in dienst van dezelfde visie op de reconstrueerbaarheid van het verleden. 

Ferron maakt duidelijk dat hij elke reconstructie van het verleden als een vervalsing ziet en 

geeft daarvoor ook keer op keer dezelfde redenen aan. Op de eerste plaats maakt hij duidelijk 

dat het verleden enkel gevat kan worden in fictionele vormen. Het verleden zelf is volgens 

Ferron een onoverzichtelijke chaos. Als we het verleden beschrijven, transformeren we deze 

chaos echter in een samenhangend en overzichtelijk verhaal. We gieten met andere woorden 

de feiten – die we zelf geselecteerd hebben uit een onnoemlijk aantal gebeurtenissen – in een 

fictionele constructie. Daarom stelt Ferron soms met expliciete uitspraken, soms op impliciete 

wijze het verleden gelijk aan een toneelstuk, een boek of een film. Dat de personages zich in 

de verschillende romans gedragen als acteurs is een mooi voorbeeld van impliciet 

metahistorisch commentaar. Ook de nadrukkelijke intertekstualiteit en de vermenging van 

fictionele en historische bronnen maken op impliciete wijze duidelijk dat er enkel „verhalen‟ 

zijn. Er bestaat geen grondlaag, geen versie van het verleden die de juiste is en die we moeten 

proberen te achterhalen. Alles is fictie. Ferron verzet zich daarom tegen de canonieke 

geschiedenis die beweert de waarheid in pacht te hebben. Hij doet dat door aandacht te 

besteden aan wat gewoonlijk genegeerd wordt in de traditionele geschiedenisboeken. Hij 

heeft met andere woorden oog voor het onooglijke, die onbelangrijke feiten die echter 

evenzeer deel uit maken van onze geschiedenis. Ook dat is een vorm van impliciet 

metahistorisch commentaar die steeds terugkomt in de verschillende romans. Tot slot rest ons 

nog te vermelden dat Ferron niet alleen kritiek heeft op de geschiedschrijving. In 

verschillende boeken vinden we expliciet metahistorisch commentaar dat erop wijst, dat wat 

niet neergeschreven wordt, uit het geheugen van de mensheid verdwijnt. In die zin wijst 

Ferron ook op het belang van de geschiedschrijving.  

Uit het voorgaande volgt dat de onkenbaarheid van het verleden een belangrijk thema 

is in de vier romans van Ferron. Toch vormt het niet altijd de hoofdklemtoon. Zoals ik zei in 

het begin van dit deel, komen in de romans vaak dezelfde elementen terug maar worden ze 

niet altijd in dezelfde mate beklemtoond. Daar zal ik dieper op in gaan in (6.2.) wanneer ik 

aandacht schenk aan de onderlinge verschillen tussen de romans. 
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Tot slot kunnen we nog vermelden dat drie van de vier historische romans, 

eendimensionale postmoderne romans zijn. Alleen Tinpest kan beschouwd worden als een 

driedimensionale postmoderne historische roman. Opvallend is dat de eendimensionale 

romans – ondanks hun eendimensionaliteit – toch verwijzingen bevatten naar een ander 

tijdperk. Altijd is er wel een verband tussen de romantiek en nazi-Duitsland. In De keisnijder 

van Fichtenwald, dat zich afspeelt tijdens WO II, dwepen alle personages zo nadrukkelijk met 

componisten en schrijvers uit de romantiek dat de romantiek alomtegenwoordig lijkt. In De 

Gallische ziekte lopen ten tijde van de nazistische machtsovername personages rond die het 

leven van romantische dichters opvoeren en in Niemandsbruid, dat zich afspeelt in de 

romantiek, wordt dan weer met dubbelzinnige uitspraken verwezen naar het concentratiekamp 

Buchenwald dat een kleine eeuw na Adeles dood op de Ettersberg gebouwd werd. Deze 

verwijzingen zijn echter nooit voldoende om van een versmelting van tijden en dus van een 

driedimensionale historische roman te spreken.  

 

6.2.  De opmerkelijkste verschilpunten 

In dit deel bespreek ik niet alle verschillen tussen de vier romans. Ik richt mij vooral op de 

eigenschappen waarmee één roman zich van de andere drie onderscheidt. Zo krijgen we een 

beeld van de eigenheid van elke roman.  

 Tinpest onderscheidt zich bijvoorbeeld zeer duidelijk van de andere drie romans 

doordat het de enige driedimensionale historische roman is. Alleen in Tinpest zien we een 

versmelting van verschillende tijdslagen. Daardoor wordt nergens de onkenbaarheid van het 

verleden zo duidelijk gemaakt als in Tinpest. Het maakt tegelijkertijd van het boek één van de 

meest postmoderne romans van de vier. Tinpest verschilt echter ook inhoudelijk van de 

andere drie romans. Het is het enige boek waarin de relatie tussen de romantiek en het 

nazisme niet aan bod komt. Dit is enigszins opmerkelijk, want de reflectie over het verband 

tussen de romantiek en het nazisme zou in een boek waarin verschillende tijden met elkaar 

versmelten, net nog veel duidelijker naar voren gekomen zijn. Door bijvoorbeeld een nazi in 

de romantiek te laten rondlopen of door een romantisch dichter als Heine in een 

concentratiekamp te plaatsen had Ferron expliciet kunnen wijzen op het verband tussen de 

romantische en nazistische ideologie. Het is dus veelzeggend dat Ferron er blijkbaar voor 

kiest dit verband op impliciete wijze duidelijk te maken, zoals we zagen in de overige drie 

romans.  
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 Bij De Gallische ziekte valt vooral de zeer nadrukkelijke intertekstualiteit op. De 

intertekstualiteit ondermijnt volledig de waarachtigheid van het verhaal en dat zagen we 

minder bij de andere romans. De personages bijvoorbeeld voeren het leven van zoveel 

literaire en historische figuren op dat er geen greintje realisme meer overblijft. Het spreekt 

vanzelf dat in De Gallische ziekte de personages het minst psychologisch uitgewerkt zijn van 

de vier besproken boeken en het meest als „lege hulzen‟ beschouwd kunnen worden. Verder 

worden ook nergens zoveel mythen over mens en geschiedenis onderuit gehaald als in De 

Gallische ziekte. De klemtoon ligt in dit boek dan ook niet zozeer op de onkenbaarheid van 

het verleden, maar eerder op de onmogelijkheid om een theorie te vinden die alles kan 

verklaren. Ook De Gallische ziekte is een zeer postmoderne roman.  

 Niemandsbruid daarentegen is heel wat traditioneler. Dat is ook het belangrijkste 

verschil met de andere romans. Het boek combineert postmoderne kenmerken met kenmerken  

van de klassieke historische roman en kan daarom zonder twijfel gezien worden als het meest 

traditionele boek van de vier. Dat merken we ook aan de zorgvuldige psychologische 

uitwerking van de personages. In Niemandsbruid hebben we het gevoel dat we met reële 

mensen te maken hebben. Verder zien we ook nog dat het filosofisch gedachtegoed dat in de 

roman verwerkt is – en het gaat dan specifiek over de ideeën van Schopenhauer – veel 

explicieter aan bod komt dan in de andere romans. Dit vooral doordat Schopenhauer als 

zichzelf in de roman rondloopt en constant geciteerd wordt door zijn zus. In de andere drie 

boeken kan enkel een lezer met enige kennis van zaken achterhalen welke filosoof door de 

mond van een personage meepraat. Ook worden Schopenhauers ideeën lang niet zo 

verregaand onderuit gehaald als de ideeën van Nietzsche of Freud in Tinpest en De Gallische 

ziekte.  

 Tot slot is er nog De keisnijder van Fichtenwald. Het is het enige boek waarin we een 

openlijke vervalsing van de geschiedenis vinden. Historische figuren als Himmler en Göring 

treden erin op onder hun eigen naam, maar doen totaal onhistorische zaken. Ondanks deze 

openlijke vervalsing van de geschiedenis doet De keisnijder van Fichtenwald net iets minder 

postmodern aan dan bijvoorbeeld Tinpest of De Gallische ziekte. Friedolien en Jankowsky 

zijn psychologisch nog geloofwaardig uitgewerkt en er is geen versmelting van verschillende 

tijden. Ook wordt niet elke visie op de geschiedenis – in dit geval de geschiedenis als 

oneindige herhaling – genadeloos onderuit gehaald. In die zin valt De keisnijder van 

Fichtenwald te vergelijken met Niemandsbruid. De keisnijder van Fichtenwald is echter iets 

minder traditioneel van vorm en kan op het vlak van de postmoderniteit het best ergens 
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gesitueerd worden tussen enerzijds Niemandsbruid en anderzijds De Gallische ziekte en  

Tinpest in.  

 

6.3.  Evolutie in het werk van Ferron 

Uit de bespreking van de gelijkenissen en verschillen blijkt dat er geen duidelijke evolutie in 

het oeuvre van Ferron aanwezig is. Elk boek vertoont overeenkomsten met de andere boeken, 

maar onderscheidt zich tegelijkertijd op een unieke manier van de andere drie. Op inhoudelijk 

vlak zien we wel dat De keisnijder van Fichtenwald en De Gallische ziekte het dichtst bij 

elkaar liggen. Beide verhalen spelen zich af in het nazitijdperk, al speelt De Gallische ziekte 

zich af ten tijde van de nazistische machtsovername en niet tijdens WO II zoals het geval is 

voor De keisnijder van Fichtenwald. De hoofdpersonages, Friedolien en Nathanael, zijn 

alletwee artistieke zonderlingen met perverse fantasieën en de hoogstaande vrouwen die ze 

beminnen, Irmgard en Olimpia, blijken niet veel meer dan hoeren te zijn. Ook de manier 

waarop Friedolien en Nathanael zich tot hun vrienden of meerderen verhouden is erg 

gelijkaardig. De machtsverhoudingen tussen de verschillende personages worden in beide 

romans namelijk bepaald door Nietzsches filosofie van de macht: Friedolien en Nathanael 

willen zowel heersen als overheerst worden. Tot slot hebben de boeken ook nog de reflectie 

over het verband tussen de romantiek en het nazisme gemeen.  

De keisnijder van Fichtenwald en De Gallische ziekte zijn relatief kort na elkaar 

geschreven en gepubliceerd, misschien verklaart dit ten dele de inhoudelijke overeenkomsten. 

Ten dele, want we mogen niet vergeten dat Turkenvespers tussen deze twee boeken in 

verscheen. Tinpest, dat twintig jaar later verscheen, is in elk geval een heel ander boek. Het 

verhaal speelt zich af in een ander tijdperk en ook de personages zijn totaal verschillend van 

die uit de vorige twee romans. Ferron heeft eveneens de thematiek van de romantiek en het 

nazisme losgelaten. Het gaat hem in Tinpest vooral om de eeuwige herhaling van de 

geschiedenis en de onkenbaarheid van het verleden. In Niemandsbruid zien we de thematiek 

van de romantiek en het nazisme wel terugkomen, al is het op een heel andere manier. Het 

verhaal speelt zich af in de romantiek zelf en de personages zijn niet te vergelijken met die 

van De keisnijder van Fichtenwald en De Gallische ziekte. We zien dus zeker een evolutie in 

de thema‟s of de manier waarop hetzelfde thema behandeld wordt, maar er is geen sprake van 

een duidelijke, rechtlijnige evolutie.   

Als we de boeken bestuderen op het vlak van de postmoderniteit, zien we daar 

evenmin een spectaculaire evolutie. Want ook op dit vlak zijn de verschillen 
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gradatieverschillen. Er is dus geen evolutie van klassieke historische romans naar 

postmoderne historische romans. Wat we zien, is een ontwikkeling van een historische roman 

met vele postmoderne kenmerken (De keisnijder van Fichtenwald) naar twee zeer 

postmoderne historische romans (De Gallische ziekte en Tinpest), om tenslotte weer wat 

traditioneler te eindigen met een roman die naast postmoderne kenmerken ook eigenschappen 

van de klassieke historische roman vertoont (Niemandsbruid). We zien dus als het ware eerst 

een toename en dan een afname van de graad van postmoderniteit.  

 

6.4.  Slotopmerkingen bij de matrix 

Tot slot wil ik nog het hypothetisch model, dat ik bij de aanvang van mijn scriptie van de 

postmoderne historische roman gegeven heb, evalueren. In het algemeen bleken de 

beschreven kenmerken grotendeels in de verschillende romans terug te vinden zijn. 

Aangezien het sowieso onrealistisch is te verlangen dat een roman aan alle gegeven 

kenmerken beantwoordt, blijkt het abstracte model dus relatief goed overeen te stemmen met 

„de realiteit‟. Toch zijn hier en daar nog wat aanpassingen en aanvullingen mogelijk, in het 

bijzonder op het vlak van de documentaire laag, het metahistorisch commentaar, de 

gelaagdheid en de historische ervaring.  

Bij de bespreking van de documentaire laag zagen we bij elk boek opnieuw dat er ook 

bij Ferron sprake is van een zekere „transcendence of history‟: Ferron verbindt de 

geschiedenis en het leven van zijn personages met mythische motieven of met archetypische 

structuren. (Wesseling 1991: 79-80) Eigen aan Ferron en typisch postmodern is dat hij de 

geloofwaardigheid van deze  mythen echter telkens opnieuw ondermijnt met ironie of door 

overdrijving. Gezien de hoge frequentie van deze ondermijning van mythische motieven, zou 

dit gegeven zeker een plaatsje mogen krijgen in de matrix.  

 Op het gebied van het  metahistorisch commentaar kunnen we opmerken dat de inter-

tekstualiteit gebruikt wordt om het fictionele karakter van de geschiedschrijving te 

benadrukken. Ook de theatrale personages doen dat, zij stellen de geschiedenis voor als een 

geschifte toneelopvoering. De vraag is hier echter of deze kenmerken alleen eigen zijn aan het 

werk van Ferron of ook nog in het oeuvre van andere auteurs voorkomen.  

  Maar de belangrijkste vaststelling is ongetwijfeld dat een postmoderne historische 

roman niet noodzakelijk driedimensionaal hoeft te zijn. De analyses van De keisnijder van 

Fichtenwald, De Gallische ziekte en Niemandsbruid hebben aangetoond dat er ook 

eendimensionale postmoderne historische romans bestaan. Deze eendimensionale 
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postmoderne historische romans kunnen noch aan de objectieve noch aan de sublieme 

historische ervaring gekoppeld worden en vallen dus buiten de mogelijkheden van de matrix. 

Het zou zeker interessant zijn te bestuderen welke historische ervaring dit soort romans 

teweegbrengt.  
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