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1. Inleiding 
 
 

Stanley Kubrick (1928-1999) regisseerde dertien films, waarvan er slechts twee, 

F ear and Desire (1953) en Killer’s Kiss (1955), geen adaptaties zijn (Corliss 1997, 

22). Al zijn overige films zijn gebaseerd op romans of, zoals 2001: A Space Odyssey 

(1968), op een kortverhaal. Kubrick had dus veel ervaring met de kunst van het 

adapteren en introduceerde de meest uiteenlopende geschreven verhalen op het witte 

doek. “If it can be written or thought, it can be filmed,” zei Kubrick (in Corliss 1997, 

19). Hij kreeg enorm veel erkenning voor zijn werk en wordt beschouwd als één van 

de invloedrijkste cineasten van de twintigste eeuw. Hij stond bekend als een 

perfectionistische kluizenaar die heel lang aan zijn films werkte en zelden interviews 

gaf of in de openbaarheid trad. 

Kubrick was een regisseur die alle controle in handen wou, waardoor hij niet kon 

aarden in Hollywood. Na de regie van Spartacus (1960), een film waarin hij van de 

producenten niet de controle kreeg die hij wou, besloot hij de grote studio’s achter 

zich te laten en naar Engeland te trekken. Sindsdien produceerde hij steeds zijn eigen 

films en was hij aanwezig bij elke stap van het creatieve proces. De films die hij sinds 

de jaren zestig regiseerde, zijn stuk voor stuk meesterwerken die vaak veel 

controverse veroorzaakten. Van al de films die hij regisseerde sinds hij besloot 

Hollywood te verlaten, wordt Lolita (1962) als zijn minst geslaagde film beschouwd. 

En dat terwijl de originele roman van Vladimir Nabokov geloofd wordt als een literair 

meesterwerk en over het algemeen als Nabokovs beste roman wordt bestempeld. Ook 

Kubrick zelf was achteraf niet tevreden over zijn Lolita. “Had I realised how severe 

the limitations were going to be,” zei Kubrick, “I probably wouldn’t have made the 

film” (in Corliss 1994, 12). “If it had been written by a lesser author, it might have 

been a better film” (in Corliss 1994, 12).  

De film heeft dan ook van al Kubricks werk sinds Spartacus het minst 

academische aandacht gekregen, hoewel de eerste reacties op de film naast negatief 

wegens de pedofiele inhoud—Lolita is het verhaal van een man die valt op een 

minderjarig kind—ook  zeer lovend waren. Uiteraard is Kubricks Lolita wel al door 

critici behandeld, maar meestal als een onderdeel van een bespreking van Kubricks 

hele oeuvre, waarin niet zo uitgebreid bij Lolita en de oorspronkelijke roman wordt 

stilgestaan (Nelson 2000; Naremore 2007; Ciment 2001). Werken die zich wel 

focussen op de vergelijking tussen Nabokovs en Kubricks Lolita beperken zich vaak 
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tot een opsomming van de verschillen door scène per scène te overlopen (Jenkins 

1997), of de verstandhouding tussen Nabokov en Kubrick en de acteerprestaties 

(Corliss 1994). Nabokovs Lolita is dan weer Nabokovs meest besproken werk en één 

van de meest onderzochte romans aller tijden. Geen enkel werk maakt echter een 

uitgebreide inhoudelijke vergelijking tussen roman en film door zich te concentreren 

op thema’s en motieven.  

Omdat Kubrick zo begaafd en bedreven was in het adapteren van romans, omdat 

zijn werk zo controversieel was, omdat Lolita in vergelijking met zijn andere 

filmadaptaties sinds Spartacus nog maar weinig aandacht heeft gekregen en omdat 

Nabokovs Lolita een literair meesterwerk is, heb ik besloten om een vergelijkende 

analyse tussen Nabokovs en Kubricks Lolita te maken. 

Het verfilmen van Lolita was geen gemakkelijke opgave. Heel de 

publiciteitscampagne voor Kubricks Lolita draaide dan ook rond de vraag: “How did 

they ever make a movie of... Lolita?” Ook Kubrick kreeg die vraag vaak gesteld: 

 
People have asked me how it is possible to make a film out of Lolita when so much of 
the quality of the book depends on Nabokov’s prose style. But to take the prose style as 
any more than just a part of a great book is simply misunderstanding just what a great 
book is. Of course, the quality of the writing is one of the elements that make a novel 
great. But this quality is the result of the quality of the writer’s obsession with his 
subject, with a theme and a concept and a view of life and an understanding of character. 
Style is what an artist uses to fascinate the beholder in order to convey to him his 
feelings and emotions and thoughts. These are what have to be dramatised not the style. 
The dramatising has to find a style of its own, as it will do if it really grasps the content. 
And in doing this it will bring out another side of that structure which has gone into the 
novel. It may or may not be as good as the novel; sometimes it may in certain ways be 
even better. (Kubrick 2008, 338) 

 

Kubrick was dus van mening dat elk werk geadapteerd kan worden, dat de regisseur 

een eigen stijl moet nastreven en enkel de inhoud moet overnemen. In mijn analyse 

zal mijn focus dan ook op de inhoud liggen in de hoop een zekere leegte in het 

onderzoek over Kubricks Lolita op te vullen. Ik zal de belangrijkste thema’s en 

motieven uit de roman onderzoeken om vervolgens na te gaan hoe Kubrick met deze 

thema’s en motieven omgaat. Omdat de roman zo rijk is en zijn thema’s en motieven 

al zo uitgebreid besproken zijn, zal ik me enkel concentreren op die thema’s en 

motieven die door Kubrick werden aangepast. Ik zal dus een antwoord trachten te 

formuleren op de vraag: Wat zijn de inhoudelijke verschillen tussen Lolita de roman 

en Lolita de film? Kubrick kwam tijdens het adaptatieproces in aanraking met 
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verschillende uitdagingen, adaptatieproblemen. Bijgevolg is mijn tweede 

onderzoeksvraag: Met welke adapatieproblemen kwam Kubrick in aanraking tijdens 

het verfilmen van Lolita? Uiteraard vergen dergelijke problemen oplossingen 

waardoor de inhoud van de roman kan aangepast worden. Mijn derde 

onderzoeksvraag is dus: Welke inhoudelijke verschillen werden door dergelijke 

adaptatieproblemen veroorzaakt? In welke mate paste het verschil in medium de 

inhoud aan? Het grootste deel van mijn analyse zal draaien rond bovenstaande 

onderzoeksvragen. Lolita was echter een belangrijke stap in Kubricks evolutie als 

filmmaker waarin hij thema’s en motieven ontwikkelde die de rest van zijn oeuvre 

zouden kenmerken (Ciment 2001, 92). Om die reden zal ik ook kort stilstaan bij 

thema’s en motieven in Lolita die ook in Kubricks latere films blijven voorkomen. 

Hiermee hoop ik een aanzet te geven naar verder onderzoek. 

Ik heb mijn verhandeling onderverdeeld in vijf grote hoofdstukken: “Nabokov en 

Kubrick”, “Wereldbeeld”, “Mensbeeld”, “Visie op kunst”, en “Belang van Lolita in 

Kubricks oeuvre”. In het eerste hoofdstuk zal ik kort stilstaan bij de verstandhouding 

tussen auteur en regisseur en de receptiegeschiedenis van zowel roman als film. De 

drie volgende hoofdstukken omvatten de vergelijkende analyse tussen Nabokovs en 

Kubricks Lolita. Ik heb ervoor gekozen om mijn analyse in die drie hoofdstukken 

onder te verdelen, omdat op die manier de inhoud op drie verschillende niveaus en 

dus zo uitgebreid mogelijk kan besproken worden. De drie hoofdstukken bestaan op 

hun beurt uit verschillende kapittels die elk stilstaan bij een bepaald thema of motief 

in Nabokovs Lolita dat door Kubrick in zijn film wordt aangepast. Door de 

bespreking van de verschillen tussen roman en film, zullen verschillende 

adaptatieproblemen aan het licht komen. De adaptatieproblemen waarmee Kubrick 

tijdens het verfilmen van Lolita werd geconfronteerd, zullen allemaal in het 

“Wereldbeeld” aan bod komen. Uit de andere hoofdstukken zal blijken hoe groot de 

impact van enkele van Kubricks aanpassingen die werden veroorzaakt door 

adaptatieproblemen zijn, hoe de inhoud van de film wegens de adaptatieproblemen op 

de drie verschillende niveaus wordt aangepast.  

Het wereldbeeld is opgebouwd uit vijf kapittels. Het eerste kapittel, “Structuur”, 

biedt een bondige bespreking van de structuur van de roman en enkele structurele 

aanpassingen in de film. In dit kapittel wordt ook stilgestaan bij de moeilijkheid om 

metaforen te adapteren en de onmogelijkheid om een roman in zijn geheel over te 

nemen in een film. Nabokovs roman is thematisch opgebouwd rond verschillende 
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tegengestelden. De volgende kapittels onderzoeken telkens een paar dualiteiten en de 

manier waarop Kubrick er in zijn film mee omgaat. “Tussen realiteit en fictie” is het 

tweede kapittel, binnen het deel “Wereldbeeld”, waarin duidelijk zal worden dat 

Kubricks film eerder een raam op de werkelijkheid is dan een film die zijn eigen 

fictionaliteit beklemtoont. Dit heeft te maken met een derde adaptatieprobleem, 

namelijk dat het in film moeilijker is dan in literatuur om de fictionaliteit van het werk 

te benadrukken. In het derde kapittel, “Tussen parodie en satire”, wordt 

voortgebouwd op de technieken die auteur en regisseur hanteren om de fictionaliteit 

van hun werk te beklemtonen. Hierin probeer ik aan te tonen dat Kubrick van 

Nabokovs parodie op het liefdesverhaal een satire maakt, wat veel te maken heeft met 

het probleem van censuur. Het vierde kapittel, “Tussen Old en New World”, 

onderzoekt verder een bepaalde satire aanwezig in Nabokovs en Kubricks Lolita, 

namelijk de satire op de decadente Amerikaanse samenleving. Het conflict tussen 

Amerika en Europa in Nabokovs roman zal worden besproken samen met de manier 

waarop het conflict wordt aangepast door Kubricks keuze om de film in Engeland op 

te nemen. Het laatste kapittel van het eerste hoofdstuk, “Tussen binnen -en 

buitenwereld” staat stil bij de binnenwereld in Nabokovs roman en de 

adaptatieproblemen van perspectief en psychologisch realisme, waardoor Kubrick er 

niet volledig in slaagde die binnenwereld in zijn film over te brengen. 

Het mensbeeld is op dezelfde manier opgebouwd als het wereldbeeld: rond 

tegengestelden aanwezig in Nabokovs roman. Uit “Tussen geest en lichaam” zal 

blijken dat door de problemen besproken in het “Wereldbeeld” Kubrick er niet in 

slaagt om zijn personages te laten overkomen als fictionele constructies. In het tweede 

kapittel, “Tussen mens en monster”, zal worden onderzocht hoe Nabokov en Kubrick 

sympathie oproepen voor de protagonist en waarom Kubricks Lolita veel 

monsterlijker overkomt dan die van Nabokov. In het derde kapittel, 

“Dubbelgangermotief”, zal ik nagaan op welke manier Kubricks dubbelganger 

verschilt van die van Nabokov. Het laatste kapittel van dit hoofdstuk, “Tussen kind en 

jonge dame”, staat stil bij de gevolgen van Kubricks keuze om Lolita ouder te laten 

lijken dan in de roman. 

In “Visie op kunst” zal ik onderzoeken waarin Nabokovs en Kubricks visies op 

kunst van elkaar afwijken. In het eerste kapittel, “Nabokov en Kubrick in Lolita”, zal 

ik stilstaan bij de positie van de kunstenaars in hun eigen Lolita. Het tweede kapittel 

is een onderzoek naar het belang van “Andere kunsten in Lolita”. In het derde kapittel 
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zal ik nagaan hoe de grens “Tussen kunst en criminaliteit” in Nabokovs roman 

vervaagt en waarom Kubrick die tegenstelling uit de roman afzwakt in zijn film. 

“Voyeurisme” is het vierde kapittel waarin zal worden onderzocht hoe door de aard 

van het medium film het thema van het voyeurisme uit de roman verder wordt 

uitgewerkt in de film. Het vijfde kapittel, “Kunst als spel”, zal nagaan hoe Nabokov 

en Kubrick hun werk als een spelbord behandelen en hoe hun spelen van elkaar 

verschillen. 

Het laatste hoofdstuk van mijn verhandeling, “Belang van Lolita in Kubricks 

oeuvre”, is een korte bespreking van enkele thema’s en motieven die voorkomen in 

Lolita en blijven terugkeren in Kubricks latere films. In dit hoofdstuk zal ik ook 

stilstaan bij de manier waarop Kubrick in zijn latere films met de adaptatieproblemen 

die zich ook voordeden in Lolita omging. Met dit hoofdstuk hoop ik vooral een aanzet 

naar verder onderzoek te leveren. 
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2. Nabokov en Kubrick 
 
 

Alvorens roman en film te analyseren lijkt het mij noodzakelijk om even stil te 

staan bij de receptiegeschiedenis van Vladimir Nabokovs roman en Stanley Kubricks 

film, en bij de verstandhouding tussen de auteur en de regisseur. 

Lolita is een roman die niet snel zijn weg naar het grote publiek vond. Het boek 

werd geweigerd door vijf Amerikaanse uitgevers alvorens het werd gepubliceerd in 

1955. Lolita verscheen voor het eerst in Parijs bij Olympia Press, een uitgeverij die 

bekend stond wegens de erotische inhoud van haar publicaties. Zo verscheen bij 

Olympia Press bijvoorbeeld The Sexual Life of Robinson Crusoe, een titel die de 

erotische inhoud niet camoufleert (Pifer 2003a, 3). Een jaar na publicatie werd Lolita 

echter verbannen wegens klachten van de Britse ambassade dat te veel toeristen het 

boek het Verenigd Koninkrijk in smokkelden. De verbanning werd drie jaar later pas 

weer opgeheven. In de Verenigde Staten werd de roman gepubliceerd in 1958 en nog 

een jaar later in het Verenigd Koninkrijk. Lolita, dat zo moeilijk gepubliceerd raakte, 

werd onmiddellijk een bestseller en prijkte maar liefst zes maanden aan de top van de 

bestsellerslijst (Wood 2003, 181). Dat neemt niet weg dat het boek vanaf zijn 

publicatie onmiddellijk een uiterst controversieel werk werd. De controverse draaide 

rond de erotische inhoud: was het werk kunst of pornografie? De roman ontving naast 

kritiek echter ook heel wat lof, en tegenwoordig horen we enkel nog de grote 

loftrompet (Pifer 2003a, 3-4). Uiteindelijk groeide Lolita uit tot een veel vertaalde, 

onderwezen, bestudeerde en herdrukte klassieker die twee keer werd verfilmd: door 

Stanley Kubrick in 1962 en door Adrian Lyne in 1997 (Wood 2003, 182). 

Zodra Kubrick en James B. Harris, de producer van Kubricks Lolita, Paths of 

Glory (1957), The Killing (1956) en Spartacus (1960), de rechten om Lolita te 

verfilmen hadden gekocht, besloten ze aan Nabokov te vragen om een script te 

schrijven, wat Nabokov aanvankelijk weigerde (Naremore 2007, 98). Kubrick en 

Harris gaven het echter niet meteen op en vroegen het de auteur een tweede keer: 

“Book a masterpiece and should be followed even if Legion and Code disapprove” (in 

Corliss 1997, 18). De Legion of Decency en de Production Code waren beide 

censuurapparaten (Corliss 1997, 18). Deze keer stemde Nabokov wel in (Naremore 

2007, 98). 
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 Nabokov had van al zijn werken het meeste affectie voor Lolita: “The most 

affection, Lolita” (Appel 1967a, 152). Het verbaasde in zekere zin dan ook niet dat 

Nabokov kwam aanzetten met een script van maar liefst vierhonderd pagina’s, waarin 

ook materiaal verwerkt zat dat niet in de roman voorkomt (Bell-Metereau 2008, 204). 

Kubrick en Harris noemden Nabokovs script “the best screenplay ever written in 

Hollywood” (in Corliss 1997, 19). Nabokov kreeg dus verdiend een Oscarnominatie 

voor beste script gebaseerd op een ander medium. Nabokovs originele script zou 

echter een film van zeven uur hebben opgeleverd, dus vroeg Kubrick om een kortere 

versie die hij ook kreeg (Bell-Metereau 2008, 209). Ook Kubrick en vooral Harris 

hebben aanzienlijke delen van het script herwerkt en er nieuwe stukken aan 

toegevoegd. Het klopt dus niet volledig wanneer in de openingcredits Nabokov als 

enige schrijver wordt vermeld (Naremore 2007, 101). 

 Nabokov had heel wat schrik voor hoe de film er uiteindelijk zou uitzien. Wie 

weet wat kon er gebeuren met zijn “poor little girl” (Nabokov 1973, 94)? Uiteindelijk 

was hij tevreden met het eindproduct, zo schreef zijn echtgenote Véra in een brief:  
 
Vladimir had been worrying about the picture but already after the preview... he felt 
completely reassured. The picture might have been somewhat different had he made 
it himself but it certainly was excellent anyway and contained nothing whatsoever 
that he could find offensive, falso or in bad taste. He ... even found some of the 
deviations from the script were very fortunate. (in Corliss 1997, 64) 

 

Toch merk je aan Nabokovs commentaren op de film dat hij niet helemaal tevreden 

was. “My first reaction to the picture was a mixture of aggravation, regret, and 

reluctant pleasure” (in Bell-Metereau 2008, 211).  

 
A few days before, at a private screening, I had discovered that Kubrick was a great 
director, that his Lolita was a first-rate film with magnificent actors, and that only 
ragged odds and ends of my script had been used. (in Bell-Metereau 2008, 211) 

 

Over het algemeen was Nabokov echter tevreden met Kubricks werk en erkende hij 

Kubrick als een talentvolle regisseur. Ondanks de grote verschillen tussen roman en 

film onderhielden Nabokov en Kubrick een heel vriendelijke relatie. Desalniettemin is 

het moeilijk te achterhalen wat Nabokov nu echt vond van de film, aangezien zijn 

contract hem belette zich er negatief over uit te spreken (Naremore 2007, 101). De 

goede relatie tussen beiden had waarschijnlijk ook wel iets te maken met de 150000 

dollar die Kubrick en Harris betaalden voor de rechten op de roman, de 
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Oscarnominatie voor Nabokovs bewerkte script en de waardering die de film kreeg 

(Bell-Metereau 2008, 211). Naast waardering kreeg de film, net zoals de roman, heel 

wat kritiek te verwerken die opnieuw te maken had met het thema van pedofilie 

(Naremore 2007, 101). 

 Nabokov wou zijn Lolita niet loslaten en door een overeenkomst met Kubrick 

kon de auteur zijn script in een kortere versie publiceren in 1974, lang nadat de film 

was uitgekomen. De gepubliceerde versie van Nabokovs script verschilt echter 

aanzienlijk van Nabokovs originele script en kan zelfs ideeën van Kubrick en Harris 

bevatten (Naremore 2007, 98). Om die reden heb ik geen vergelijking tussen 

Nabokovs script en Kubricks film gemaakt, maar heb ik me beperkt tot een 

vergelijking tussen roman en film. Nabokov publiceerde zijn script echter “not as a 

pettish refutation of a munificent film but purely as a variant of an old novel” (in Bell-

Metereau 2008, 204). 
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3. Wereldbeeld 

 

3.1. Structuur 

 

Nabokovs Lolita is een zorgvuldig gestructureerd werk en in de bespreking 

van het wereldbeeld is het interessant om aandacht te besteden aan de manier waarop 

Nabokov zijn wereld structureert, om vervolgens na te gaan in welke mate Kubrick 

deze structuur overneemt of aanpast. Lolita’s structuur is heel complex, waardoor 

Kubrick en Harris de roman niet in al zijn complexiteit konden verfilmen. Bijgevolg 

besloten ze de film met opzet “simpel” te houden (Naremore 2007, 101). Dit kapittel 

is een aanloop, waarin ik enkele algemene ideeën wil aanreiken om vervolgens in de 

volgende kapittels dieper in te gaan op de wereld van Lolita.  

De roman bestaat uit twee delen die ongeveer even lang zijn. Het eerste woord 

van het eerste deel en het laatste woord van het tweede deel is “Lolita” (Appel 1970b, 

328). “This book is about Lolita”, zegt Humbert Humbert dan ook (Nabokov 1970, 

253). Humbert is de verteller van het verhaal, zijn verhaal. In het eerste deel vertelt 

Humbert ons over zijn jeugd, zijn jeugdliefde voor Annabel, zijn huwelijk met zijn 

eerste vrouw Valeria, zijn tocht naar Amerika, zijn verlangen naar Lolita, zijn tweede 

huwelijk met Charlotte Haze (de moeder van Lolita), de dood van Charlotte en het 

vrijen met Lolita. In het tweede deel informeert Humbert ons over zijn reis door 

Amerika met concubine Lolita, het verblijf in Beardsley, de vlucht voor een 

achtervolger, de vlucht van Lolita, de zoektocht naar Lolita en haar kidnapper, de 

reünie met Lolita en de dood van Clare Quilty, Humberts dubbelganger. Opvallend is 

de symmetrie van de roman, “the precious symmetry of the court” (Nabokov 1970, 

233). Beide delen zijn elkaars spiegelbeeld: deel 1 begint met Annabels dood en deel 

twee eindigt met Quiltys dood, deel 1 eindigt met de seksuele verovering van Lolita 

en deel 2 eindigt in het verlies van Lolita. De spiegel is dan ook een heel belangrijke 

metafoor in Nabokovs Lolita (Appel 1970b, 378).  

 
There was a double bed, a mirror, a double bed in the mirror, a closet door with 
mirror, a bathroom door ditto, a blue-dark window, a reflected bed there, the same in 
the closet mirror, two chairs, a glass-topped table, two bedtables, a double ned: a big 
panel bed, to be exact, with a Tuscan rose chenille spread, and two frilled, pink-
shaded nightlamps, left and right. (Nabokov 1970, 119)  
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De metafoor van de spiegel is alomtegenwoordig in Lolita, we vinden 

dubbelgangers, parodieën, zelfparodie en een play-within-the-play terug (Appel 

1970b, 378). Al deze spiegelbeelden zullen in latere kapittels nog aan bod komen. Het 

mooiste voorbeeld van de metafoor van de spiegel vinden we terug op het einde van 

het verhaal, wanneer Humbert na zijn moord aan de verkeerde kant van de weg rijdt. 

“I drove on the queer mirror side” (Nabokov 1970, 306). 

Kubrick neemt in zijn film de tweedelige sructuur van de roman over. Ook het 

eerste en het laatste woord van de film zijn identiek, al is het de naam van Quilty in 

plaats van die van Lolita die de circulaire structuur van de film benadrukt. Kubrick 

legt hierdoor een heel andere klemtoon dan Nabokov. Het wraakmotief en de dood 

worden benadrukt in plaats van het seksuele thema dat zo belangrijk is in Nabokovs 

Lolita (Jenkins 1997, 67). Het is onmogelijk om een werk van meer dan driehonderd 

pagina’s te verfilmen en geen elementen weg te laten. Kubrick bewaarde de 

belangrijkste gebeurtenissen uit de roman, maar moest noodzakelijk stukken laten 

vallen. Een belangrijke weglating is het begin van de roman: het verhaal over 

Annabel, Humberts ontluikende pedofilie en zijn huwelijk met Valeria (Naremore 

2007, 103). Kubrick wou oorspronkelijk een montage tonen waarin Humberts 

omgang met een reeks nymphets werd afgebeeld, maar door druk van de 

censuurapparaten moest hij deze montage weglaten, waardoor het thema van pedofilie 

slechts impliciet aanwezig is (Naremore 2007, 103). Ook de roadtrip-passages en de 

metafoor van de spiegel ontbreken in de film. Het is geen toeval dat Kubrick deze 

metafoor liet vallen, metaforen zijn immers moeilijk te adapteren. Verschillende 

critici hebben er al op gewezen dat de metafoor het domein is van de geschreven tekst 

en dat film door zijn iconische aard de metafoor niet, of in mindere mate, kan 

gebruiken (Giddings 1990, 16-19). Zo schreef Jonathan Miller: 

 

It is only in language that one can state an explicit comparison between one thing and 
another—between lips and peonies, mouths and letter-boxes. Although a picture can 
be viewed with the knowledge that a metaphorical implication is intended, there are 
no communicative resources within the pictorial format for making such implications 
explicit. (in Giddings 1990, 17) 
  

Uiteraard kan film wel via montage de metafoor benaderen, maar nooit op dezelfde 

subtiele manier als literatuur dat kan (Giddings 1990, 17). In latere films, zoals Dr. 

Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1963), 2001: A 

Space Odyssey (1968), A Clockwork Orange (1971), The Shining (1980) en Eyes 
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Wide Shut (1999), gebruikt Kubrick wel veel spiegels om de symmetrie te 

benadrukken. Ondanks het ontbreken van de metafoor van de spiegel, zijn het eerste 

en tweede deel van Kubricks Lolita wel spiegelbeelden van elkaar. 

 De roman bevat een voorwoord van de fictieve John Ray, Jr, de zogenaamde 

redacteur van Humberts verhaal, dat ons meedeelt dat Humbert en alle andere 

personages reeds gestorven zijn en dat Humbert het verhaal schreef in de gevangenis 

als verdediging voor zijn proces. Humbert heeft namelijk iemand vermoord. Het 

voorwoord van Ray voorspelt eigenlijk bijna volledig hoe de roman zal verlopen. 

Belangrijk is dat John ons ook meedeelt dat het verhaal neerkomt op: “The 

development of a tragic tale tending unswervingly to nothing less than a moral 

apotheosis” (Nabokov 1970, 5). Alhoewel we ons halverwege de roman niet kunnen 

inbeelden dat Rays voorspelling klopt, blijkt dat uiteindelijk wel zo te zijn (Appel 

1970b, 324). “Whatever evolution this or that popular character has gone through 

between the book covers, his fate is fixed in our minds” (Nabokov 1970, 265). Het lot 

van de hoofdpersonages is vanaf de eerste pagina’s bezegeld, ze zullen sterven. We 

mogen echter niet vergeten te kijken naar de evolutie die Humbert en de andere 

personages doormaken. Lolita is immers een roman die constant evolueert, waarin 

niets of niemand stilstaat.  

Lolita wordt door Humbert Humbert een “nymphet” genoemd. Een nimf 

wordt in de Van Dale onder andere beschreven als een insect in de tweede toestand 

van gedaanteverwisseling, of als een larve die een onvolkomen gedaanteverwisseling 

doormaakt. Lolita past perfect in deze definitie. Ze is een vlinder, of alleszins een 

vlinder in wording. Ze zal haar metamorfose echter nooit vervolledigen, aangezien ze 

op zeventienjarige leeftijd sterft in het kraambed: ze wordt nooit volwassen. Alfred 

Appel, Jr. wijst ons op het belang van het vlindermotief in Lolita (1967b, 208). Het 

vlindermotief is heel belangrijk omdat Nabokov en niet Humbert de vlinderkenner is, 

elke verwijzing naar vlinders is dus een vingerafdruk van Nabokov zelf en niet van 

Humbert (Appel 1967b, 217). Zo zei Nabokov zelf: “H.H. knows nothing about 

Lepidoptera. In fact, I went out of my way to indicate that he confuses the hawkmoths 

visiting flowers at dusk with ‘gray hummingbirds’” (Appel 1970b, 327). De vlinder is 

in zekere zin de centrale metafoor van de hele roman. “Just as the nymph undergoes a 

metamorphosis in becoming the butterfly, so everything in Lolita is constantly in the 

process of metamorphosis, including the novel itself” (Appel 1967b, 209). Notities 

opgetekend door de gevangengenomen Humbert gedurende vijfenzestig dagen voor 
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mogelijk gebruik tijdens zijn proces worden samengesteld tot een boek na zijn dood 

nadat John Ray, Jr. er een kijkje naar heeft genomen en er een voorwoord aan heeft 

toegevoegd. Lolita groeit uit van een klein meisje tot een jonge vrouw, Humberts lust 

wordt liefde en Humberts ontkenning van zijn schuld wordt een schuldbekentenis. 

Door al deze metamorfoses wordt Humberts misdaad een kunstwerk (Appel 1967b, 

209).  

Een belangrijk verschil tussen de structuur van de roman en die van de film is 

dat de film begint waar de roman eindigt: met de moord op Clare Quilty. In de roman 

weten we door middel van Rays voorwoord dat Humbert een moordenaar is en om het 

zelfde effect te verkrijgen begon Kubrick zijn film dus met de moordscène. Dat is 

noodzakelijk om de lezer betrokken te houden nadat Humbert Lolita heeft veroverd. 

Als de toeschouwer wil achterhalen waarom Humbert Quilty vermoordt dan zal hij 

verder moeten kijken (Jenkins 1997, 36). Kubrick zei immers zelf dat:  

 

One of the basic problems with the book and with the film even in its modified form, 
is that the main narrative interest boils down to the question “Will Humbert get Lolita 
into bed?” And you find in the book that, despite the brilliant writing, the second half 
has a drop in narrative interest after he does. (in Corliss 1997, 61) 

 

Nabokovs Lolita bereikt een climax wanneer Humbert slaapt met Lolita. Dit was een 

probleem voor de film, aangezien in films de climax naar het einde toe wordt 

geplaatst. Kubrick probeerde dit probleem op te lossen door zijn verhaal te 

structureren in de vorm van een flashback (Bell-Metereau 2008, 210). In een film 

hebben we altijd het gevoel van onmiddellijkheid en door gebruik te maken van een 

flashback kon Kubrick Humberts biografie uit de roman zo nauw mogelijk benaderen. 

Het vlindermotief en daarmee het thema van de metamorfose gaan verloren in 

Kubricks film, wat niet verbaast aangezien de vlinder Nabokovs vingerafdruk is en 

niet die van Kubrick. Doordat Kubricks Lolita al wat ouder is, zien we haar niet 

uitgroeien van kind tot jonge vrouw, de filmische Humbert was altijd al verliefd en 

aangezien de film geen “Confession of a White Widowed Male” is, maar een 

flashback, ontkent of bekent Humbert nooit zijn schuld en wordt de misdaad geen 

kunstwerk (Nabokov 1970, 3).  
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3.2. Tussen realiteit en fictie 

 

Doordat de roman zo’n complexe en goed uitgewerkte structuur bezit, wordt 

de fictionaliteit van het verhaal benadrukt (Appel 1970b, 328). Tegelijkertijd 

beschrijft Nabokov in Lolita zijn wereld, of Humberts wereld, echter op een uiterst 

realistische wijze, met heel veel oog voor detail. Het conflict tussen fictie en realiteit 

is dus een interessant aspect van Lolita’s wereldbeeld. In dit kapittel wil ik stilstaan 

bij dat conflict in Nabokovs roman en bij de manier waarop Kubrick in zijn 

filmwereld met dat conflict omgaat.  

Door het voorwoord van John Ray, Jr creëert Nabokov de illusie van realisme 

(Appel 1970b, 321). Ray legt in zijn voorwoord de ontstaansgeschiedenis van 

Humberts biografie uit, waardoor die des te echter lijkt. En ook Humbert doet er alles 

aan om ons te laten geloven dat hij enkel de werkelijkheid observeert en weergeeft. 

“But I am no poet. I am only a very conscientious recorder” (Nabokov 1970, 72). “I 

notice the slip of my pen in the preceding paragraph, but please do not correct it, 

Clarence” (zijn advocaat en bewaarder van het manuscript) (Nabokov 1970, 32). Door 

verschillende van deze zogezegde foutjes te maken, creëert Humbert de illusie dat zijn 

werk een snel geschreven eerste versie is om zo de lezer te overtuigen van de echtheid 

en oprechtheid van zijn zelfportret (Appel 1967b, 223). 

Nabokov heeft in Lolita heel veel aandacht voor kleuren. Quiltys kleur is rood, 

de kleur van de duivel, en zowel Annabel als Lolita worden geassocieerd met de kleur 

roze. Door het gebruik van vele kleuren maakt Nabokov zijn wereld uiterst realistisch, 

maar er moet zeker geen symboliek achter Nabokovs kleurenpalet worden gezocht 

(Appel 1970b, 363-364). Dat maakt hij zelf behoorlijk duidelijk: 

 
There exist novelists and poets, and ecclesiastic writers, who deliberately use color 
terms, or numbers, in a strictly symbolic sense. The type of writer I am, half-painter, 
half-naturalist, finds the use of symbols hateful because it substitutes a dead general 
idea for a live specific impression. (Appel 1970b, 364)  

 

De volgende beschrijving van Lolita, wanneer ze zich bevindt in de “sunlit living 

room”, is een mooie illustratie van de kleurvolle wereld die Nabokov creëert:  

 

She wore that day a pretty print dress that I had seen on her once before, ample in the 
skirt, tight in the bodice, short-sleeved, pink, checkered with darker pink, and, to 
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complete the color scheme, she had painted her lips and was holding in her hollowed 
hands a beautiful, banal, Eden-red apple. (Nabokov 1970, 57-58)  

 

Als je wil kan je heel veel symboliek zien in dit portret van Lolita, een symboliek die 

we er evenwel niet noodzakelijk achter moeten zoeken. Lolita is werkelijk Nabokovs 

schilderij dat hij met voorzichtige stroken heel gedetailleerd afbeeldt. “Let me retain 

for a moment the scene in all its trivial and fateful detail” (Nabokov 1970, 111).  De 

mooiste illustratie van Nabokovs gevoeligheid voor kleuren is wanneer Humbert voor 

Rita, de vrouw met wie hij kort iets heeft nadat Lolita ontsnapt is, een ballade zingt 

over de Enchanted Hunters, het hotel waar Humbert en Lolita voor het eerst seks 

hebben, en hij het hotel beschrijft als blauw. Rita reageert daar als volgt op: “‘Why 

blue when it is white, why blue for heaven’s sake?’” (Nabokov 1970, 263). Ik wist 

niet waarom blauw, net zoals Appel het niet wist. Die vroeg het echter aan Nabokov 

zelf:  

 
What Rita does not understand is that a white surface, the chalk of that hotel, does 
look blue in a wash of light and shade on a vivid fall day, amid red foliage. H.H. is 
merely paying a tribute to French impressionist painters. He notes an optical miracle 
as E.B. White does somewhere when referring to the divine combination of ‘red barn 
and blue snow’. It is the shock of color, not an intellectual blueprint or the shadow of 
a hoby... I was really born a landscape painter. (Appel 1970b, 437) 

 

Over Nabokov als schilder zal ik het nog hebben wanneer ik de rol van andere 

kunstvormen in roman en film bespreek. Duidelijk is alleszins dat Nabokov in Lolita 

zowel de ruimte als de personages heel realistisch en gedetailleerd weergeeft, maar 

wat is volgens Nabokov de werkelijkheid?  

In zijn nawoord noemt hij “‘reality’ (one of the few words which means 

nothing without quotes)” (Nabokov 1970, 312). Dé realiteit is volgens Nabokov dus 

in wezen onbereikbaar.  

 

You can get nearer and nearer, so to speak, to reality; but you never get near enough 
because reality is an infinite succession of steps, levels of perception, false bottoms, 
and hence unquenchable, unattainable. You can know more and more about one thing 
but you can never know everything about one thing: it’s hopeless. So that we live 
surrounded by more or less ghostly objects. (Nabokov 1973, 11) 

 

De realiteit bestaat dus wel volgens Nabokov, maar geen ultieme realiteit. Sommige 

aspecten blijven noodzakelijk ontoegankelijk. Wat wij werkelijkheid noemen, kennen 

we enkel via onze subjectieve perceptie (Pifer 2003a, 9). “Reality is a very subjective 
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affair” (Nabokov 1973, 10). We maken allemaal onze eigen wereld (Pifer 2003a, 9). 

“Whatever the mind grasps, it does so with the assistance of creative fancy” 

(Nabokov 1973, 154). Realiteit en fictie liggen dus helemaal niet zo ver uit elkaar. 

 Naast een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid benadrukt 

Nabokov ook de fictionaliteit van zijn eigen werk. Door de symmetrische en goed 

uitgewerkte structuur wordt de geloofwaardigheid van Humberts perspectief 

ondermijnd. Humberts verhaal zou immers een onverbeterde eerste versie die hij  

grotendeels in zijn gevangeniscel afwerkte, moeten voorstellen (Appel 1970b, 328). 

Humbert noemt zichzelf ook meerdere malen gek en wordt een aantal keren 

opgenomen, wat van hem een uiterst onbetrouwbare verteller maakt (Appel 1970b, 

353). Over zijn periode in een gesticht in Quebec zegt hij zelfs het volgende: “At the 

time I felt I was merely losing contact with reality” (Nabokov 1970, 255). Zijn 

beschrijvingen kunnen dus behoorlijk afwijken van de realiteit. Nabokov benadrukt 

de fictionaliteit in Lolita verder met behulp van verschillende technieken: parodie, 

toeval, allusies, en play-within-the-play (Appel 1970a, xxiii-xxx).  

Parodie en zelfparodie beklemtonen noodzakelijk hun eigen fictionaliteit 

aangezien ze refereren aan andere literaire werken of zichzelf, in tegenstelling tot de 

realist of impressionist die refereert aan de werkelijkheid om die zo getrouw mogelijk 

te reproduceren (Appel 1967b, 216). Bij de parodieën in Lolita zal ik in het volgende 

kapittel uitgebreider stilstaan, omdat de roman en de film op dat gebied aanzienlijk 

van elkaar verschillen. 

In Lolita komen heel veel schijnbare toevalligheden voor die tegelijkertijd 

ongelooflijk gepland lijken (Appel 1970a, xxvii-xxviii). Een mooi voorbeeld hiervan 

is het getal 342, “one of those dazzling coincidences that logicians loathe and poets 

love” (Nabokov 1970, 31). Het is het huisnummer van Charlotte Haze, het nummer 

van de kamer waarin Humbert en Lo voor het eerst seks hebben en tussen 5 juli en 18 

november registreerde Humbert zich in 342 hotels (Appel 1970b, 377-378). Deze 

zogezegde toevalligheden illustreren een heel grote narratieve controle, hoewel 

Humbert Humbert en Ray beweren dat het verhaal heel snel en zonder veel 

revisiewerk werd geschreven (Appel 1970a, xxviii). De toevalligheden dienen een 

dubbel doel: enerzijds verwijzen ze naar de controle van de auteur, anderzijds zijn het 

“coordinates situated in time and space, marking the labyrinth from which a character 

cannot escape” (Appel 1967b, 210). Over Lolita als gevangenis zal ik het hebben 

wanneer ik de binnenwereld bespreek. 
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 De roman is een intertekstueel paradijs, boordevol allusies. Er wordt het meest 

verwezen naar Edgar Allen Poe, maar liefst twintig keer. De top vier wordt volgens 

Appel vervolledigd door Prosper Mérimée, William Shakespeare en James Joyce 

(1970b, 330). Nog enkele van de vele bekende schrijvers naar wie wordt verwezen 

zijn: T.S. Eliot, Marcel Proust, Lewis Caroll, John Keats, Johann Wolfgang von 

Goethe, Pierre de Ronsard, Fjodor Dostojevski, Robert Browning, Franz Kafka, Jean-

Jacques Rousseau, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, Maurice 

Maeterlinck en vele anderen. Ik ga hier echter niet stilstaan bij al deze referenties. Er 

wordt niet alleen naar de zogenaamde hoge cultuur verwezen, maar ook naar de lage. 

Zo wordt er naar strips verwezen, bijvoorbeeld naar de strip Dick Tracy (Appel 

1970b, 412). Het is logisch dat Humberts verhaal zo veel allusies bevat omdat het past 

bij zijn geest en opleiding: hij studeerde Franse letterkunde. De allusies wijzen dus in 

de eerste plaats naar Humbert en niet naar Nabokov (Appel 1970a, xxix). Toch zijn er 

allusies die eerder naar Nabokov dan naar Humbert wijzen. Zo noemt Humbert Lolita 

regelmatig Carmen, wat een verwijzing is naar de gelijknamige roman van Prosper 

Mérimée. Door die verwijzing gaan we denken dat Humbert Lolita gaat vermoorden, 

maar waarom zou Humbert ons dat willen laten denken in een verdedigend betoog 

(Frosch 2003, 42)? Dit kan enkel een aanwijzing van Nabokov zijn om ons op het 

verkeerde spoor te brengen. Nabokov verwijst volgens Appel ook constant naar zijn 

eigen werken (1970a, xxvii).  

 Quiltys toneelstuk in het verhaal kan beschouwd worden als een commentaar 

op de gehele roman en fungeert dus als de play-within-the-play (Appel 1970a, xxx). 

Lola en Mona, haar vriendin in Beardsley, spelen mee in “The Enchanted Hunters” 

(Nabokov 1970, 200). De titel komt niet toevallig overeen met de naam van het hotel 

waar Lo en Humbert voor het eerst seks hebben. In Quiltys stuk zit er een Hunter die 

kan worden beschouwd als Nabokov zelf (Appel 1970b, 406).  

 
A seventh Hunter (in a green cap, the fool) was a Young Poet, and he insisted, much 
to Diana’s annoyance, that she and the entertainment provided (dancing nymphs, and 
elves, and monsters) were his, the Poet’s, invention. (Nabokov 1970, 201) 

   

We kunnen dus concluderen dat Nabokov de “half-painter, half-naturalist” 

zijn wereld inderdaad heel realistisch weergeeft, maar tegelijkertijd de fictionaliteit 

van zijn werk benadrukt (Appel 1970b, 364). Lolita is zo’n goede roman omdat 

Nabokov erin slaagt een heel waarschijnlijk, tragisch en bij momenten komisch 
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verhaal te vertellen in een roman die tegelijkertijd zijn eigen fictionaliteit beklemtoont 

door middel van de technieken die ik net heb besproken. De roman houdt dus het 

midden tussen realiteit en fictie (Appel 1970a, lvi). 

Mensen hebben altijd al de neiging gehad om wat ze zien op het witte doek als 

de werkelijkheid te beschouwen. “It’s funny how the colours of the real world only 

seem really real when you viddy or see them on the screen”, zegt Alex, het 

hoofdpersonage in Kubricks A Clockwork Orange dat is gebaseerd op de 

gelijknamige roman van Anthony Burgess (Burgess 1996, 77). Daarbovenop slaagt 

film er misschien wel makkelijker in dan literatuur om een emotionele betrokkenheid 

bij de kijker op te roepen. “Of all the creative media I think that film is most nearly 

able to convey this sense of meaningfulness; to create en emotional involvement and a 

feeling of participation in the person seeing it”, zei Kubrick (Southern 2008, 343).  

Ongeveer honderd jaar geleden rende het publiek nog de zaal uit wanneer het tijdens 

een film van de gebroeders Lumière een trein op zich zag afkomen. De illusie van 

werkelijkheid wordt in film gecreëerd door de iconische aard van de beelden, doordat 

de afstand tussen object en teken relatief klein is. Woorden in een roman zijn 

daarentegen symbolische tekens, waarvan de relatie tussen teken en object arbitrair is 

(Giddings 1990, 6). Het is dus moeilijker voor een roman om de illusie van 

werkelijkheid te creëren doordat de afstand tussen teken en object groter is. Ook 

Kubricks Lolita is eerder een raam op de werkelijkheid dan een benadrukking van zijn 

fictionaliteit. Kubrick maakt gebruik van heel conventioneel camerawerk waardoor 

we ons niet bewust zijn van de aanwezigheid van de camera’s. Door de 

onzichtbaarheid van de camerabewegingen wordt de illusie van realiteit gecreëerd.  

Kubrick legt dus eerder de nadruk op het realistische aspect in Nabokovs 

roman. Deze klemtoon werd gelegd door Kubrick zelf, aangezien Nabokov in zijn 

script veel meer de fictionaliteit benadrukte. Zo wordt in de roman niet lang 

stilgestaan bij de dood van Humberts moeder, maar in Nabokovs script vliegt ze als 

een spook weg nadat ze wordt geraakt door een bliksemschicht, we zien haar “up 

above the black cliffs, holding a parasol and blowing kisses to her husband and child 

who stand below, looking up, hand in hand” (in Bell-Metereau 2008, 209). Deze 

scène heeft geen plaats in Kubricks min of meer naturalistische film (Bell-Metereau 

2008, 209). Het is ook niet de enige anti-realistische scène in Nabokovs script 

(Naremore 2007, 99). 
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 Ik had het al over Nabokovs grote gevoeligheid voor kleuren en dit gaat 

jammer genoeg verloren in Kubricks film die helemaal in zwart-wit gefilmd is. Door 

in zwart en wit te filmen, heeft Kubricks Lolita wel veel weg van een documentaire 

(Jenkins 1997, 35). Er zijn echter verschillende argumenten voor Kubricks keuze om 

in zwart-wit te filmen waarop ik later nog zal terugkomen. Richard Corliss wijst er 

ons terecht op dat in vergelijking met zijn andere films Lolita een film met heel veel 

licht is. Dit is heel mooi afgeleid uit de roman, waarin heel veel licht de ruimte kleurt. 

Het licht is ook belangrijk in de zin dat het de kijker geruststelt. Het zorgt ervoor dat 

we de personages niet gaan bekijken als monsters wiens daden niet door het zonlicht 

gezien mogen worden, maar als mensen die ons medelijden, onze sympathie 

verdienen (Corliss 1997, 68-69). In het tweede deel van de film wordt het opmerkelijk 

donkerder, wat alles te maken heeft met Clare Quilty. In Kubricks film wordt Quilty 

niet geassocieerd met de kleur rood, zoals in de roman, maar met de kleur zwart (als 

we zwart een kleur mogen noemen). Aangezien in dit deel Quilty met Lolita’s hart 

gaat lopen, krijgt de film meer zijn kleur.  

 De wereld van Kubricks Lolita ziet er misschien realistisch uit, de 

gebeurtenissen zijn dat echter niet. Lolita zegt in de roman zelf: “This world was just 

one gag after another, if somebody wrote up her life nobody would ever believe it” 

(Nabokov 1970, 273). Thomas Allen Nelson stelt dan ook terecht dat hoewel Lolita 

heel naturalistisch lijkt, de film een surrealistische basis heeft (Nelson 2000, 73). De 

gebeurtenissen zijn zo onrealistisch, maar alles wordt wel uiterst realistisch 

weergegeven. Kubrick legt het zelf als volgt uit: 

 
I have always enjoyed dealing with a slightly surrealistic situation and presenting it in 
a realistic manner. I’ve always liked fairy tales and myths, magical stories, 
supernatural stories, ghost stories, surrealistic and allegorical stories. I think they are 
somehow closer to the sense of reality one feels today than the equally stylized 
“realistic” story in which a great deal of selectivity and omission has to occur in order 
to preserve its “realistic” style. (in Jenkins 1997, 25) 

 

De verschillende technieken die Nabokov in zijn roman gebruikt om de 

fictionaliteit te benadrukken vinden we niet of in mindere mate terug in Kubricks 

film. De film kan of wil geen cinematografische equivalenten vinden voor de manier 

waarop Nabokov de fictionaliteit benadrukt (Naremore 2007, 101). Net zoals 

Nabokov maakt Kubrick gebruik van de parodie en zelfs de satire. In het volgende 

kapittel zal ik hier uitgebreid bij stilstaan. De talloze toevalligheden die in de roman 
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voorkomen zijn niet of alleszins in mindere mate aanwezig in de film. Zo deelt het 

hotel nog altijd zijn naam met Quiltys toneelstuk, al heet het stuk in Kubricks film 

wel The Hunters Enchanted, maar veel meer toevalligheden zitten er niet in. Terwijl 

Nabokovs roman een intertekstueel paradijs is, is Kubricks film dat in veel mindere 

mate. Poe’s “Ulalume” en Joyces A Portrait of the Artist as a Young Man zijn de 

enige literaire allusies die worden gemaakt. Het verhaal speelt zich voor het grootste 

deel af in 1947 en Kubrick verwijst dan ook naar twee van de vele films noirs die dat 

jaar verschenen: Brute Force en Possessed. Kubrick verwijst ook naar een scène in 

Fritz Langs Scarlet Street (1945), waarin er ook teennagels worden gelakt zoals in 

Lolita’s openingsscène (Naremore 2007, 103). Opmerkelijk is de manier waarop 

Kubrick naar zijn eigen werk verwijst. “No, I’m Spartacus. Have you come to free the 

slaves or something?”, is zowat het eerste dat Quilty zegt en is dus een duidelijke 

verwijzing naar Kubricks vorige film: Spartacus. Michel Ciment stelt dat Kubrick in 

zijn werk altijd verwijst naar de film die hij ervoor heeft geregisseerd. Al zijn films 

zijn als een ketting met elkaar verbonden (Ciment 2001, 61). In zijn Lolita komt ook 

Quiltys toneelstuk voor, al geeft het in tegenstelling tot de roman geen commentaar 

op het verloop van de film. Kubrick maakt echter gebruik van het dramatisch 

vermogen van film door het stuk gedeeltelijk te laten opvoeren, terwijl het in de 

roman nooit wordt opgevoerd. 

Als ik het hier zo opsom, lijkt het alsof Kubrick helemaal niets onderneemt 

om de fictionaliteit van zijn werk te benadrukken, iets wat echter noodzakelijk was 

om zelf niet als een pedofiel bestempeld te worden. Hij zet de fictionaliteit van zijn 

film echter wel in de verf door middel van parodie en satire, wat duidelijk zal blijken 

uit het volgende kapittel. Het is daardoor niet verwonderlijk dat Richard Corliss stelt 

dat Kubricks Lolita er misschien mag uitzien als een raam op de werkelijkheid, maar 

eigenlijk Kubricks muur is (Corliss 1997, 25). 

Kubrick incorporeert in zijn film dus net zoals Nabokov in zijn roman het 

conflict tussen fictie en realiteit, al gebruikt de regisseur in veel mindere mate de 

technieken die Nabokov hanteert en neigt zijn film naar mijn mening toch eerder naar 

een afbeelding van de werkelijkheid dan naar een fictionele constructie. Het 

realiteitsgehalte van Kubricks Lolita wordt voornamelijk bereikt door de aard van het 

medium zelf. Het verschil tussen beide media veroorzaakt hier dus een duidelijk 

thematisch verschil.  
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3.3. Tussen parodie en satire 

 

Lolita’s structuur is één grote parodie (Pifer 2003b, 83). Volgens Alfred Appel 

is Nabokovs Lolita een parodie op het dagboek, het liefdesverhaal, het 

dubbelgangermotief, het avonturenverhaal, de psychologische casus, de criminele 

biografie, de autobiografie, het detectiveverhaal, het sprookje, en het reisverslag 

(Appel 1967b, 213). Volgens mij mag aan deze lijst tevens het erotische verhaal 

worden toegevoegd, al hangt die parodie nauw samen met die op het liefdesverhaal. 

Alvorens een bespreking van Nabokovs parodieën te geven en te analyseren hoe 

Kubrick daarmee omgaat, zijn enkele algemene opmerkingen hier op hun plaats. Zo is 

het opmerkelijk dat Nabokov de zoektocht naar dé waarheid parodieert door de 

autobiografie, de biografie en de detectiveroman te parodiëren. Een parodie wordt 

doorgaans geassocieerd met spot. Desalniettemin slaagt Nabokov erin om te 

verwijzen naar thema’s en werkwijzen van andere auteurs zonder hun stijl te 

karikaturiseren. Een derde opmerking is dat Nabokov niet alleen narratieve clichés en 

veelgebruikte literaire motieven, zoals het dubbelgangermotief parodieert, maar ook 

genres en voorlopers van de roman (Appel 1967b, 212-213). Zo zijn het 

avonturenverhaal, het erotische verhaal, de criminele biografie en het reisverhaal, 

verhalend proza dat bij ons in de 18e eeuw zijn intrede doet, allemaal prototypes van 

de roman. Een vierde en zeer belangrijke opmerking is dat Nabokov zich zeer goed 

bewust is van het feit dat de auteur die parodieert ook de lezer emotioneel bij zijn 

verhaal moet betrekken (Appel 1967b, 213). Nabokov slaagt erin om andere werken 

en genres te parodiëren en op die manier te bekritiseren, en tegelijkertijd de lezer 

emotioneel te betrekken, om parodie en pathos te laten samenkomen (Appel 1967b, 

213-214). Nu zal ik dieper ingaan op enkele genres en conventies die Nabokov 

parodieert en nagaan hoe Kubrick in zijn film met deze parodieën omgaat.  

Lolita heeft veel weg van een avonturenverhaal (Frosch 2003, 39). Zo 

onderneemt Humbert meerdere queesten die elk een specifieke angst met zich 

meebrengen. In het eerste deel jaagt Humbert op Lolita, ze is als het ware zijn heilige 

graal, en moet hij de vrees om seksuele obstakels te overwinnen bekampen. Zodra 

Humbert en Lolita samen zijn, heb je het verhaal van jaloezie en bezitterigheid, 

Humbert heeft angst voor rivalen en Lolita’s eigen verzet. Motieven die tevens in 

verband kunnen worden gebracht met het avonturenverhaal zijn het 

dubbelgangermotief en het wraakmotief. Beide motieven vinden we terug in 
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Humberts omgang met Quilty. Een belangrijke eigenschap van het avonturenverhaal 

die we duidelijk terugvinden in Lolita is de aanwezigheid van het demonische, wat 

Thomas R. Frosch beschrijft als de buitengewone kracht van goede of slechte wezens 

die hen verheft tot een status ergens tussen goden en mensen in (Frosch 2003, 39). 

Het ironische is dat Lolita zowel demon als graal is. Over de monsterlijke aard van 

Lolita zal ik het later nog hebben in een kapittel over het conflict “Tussen mens en 

monster” in Lolita. Ook Humbert is zowel de ridder als het monster. Humbert is als 

ridder versierd door het beeld van zijn “leidend principe”, de blauwe korenbloem op 

de rug van zijn pyjama. De blauwe korenbloem is Novalis’ symbool voor het 

oneindige verlangen (Frosch 2003, 40). De ridder is in dit geval ook niet diegene voor 

wie we supporteren, al doet hij er alles aan om zichzelf zo nobel en goed mogelijk te 

laten overkomen, maar ook daar kom ik op terug in het kapittel: “Tussen mens en 

monster”.  

Kubricks Lolita parodieert net zoals de roman het avonturenverhaal, maar dan 

in mindere mate, omdat de idee van de queeste grotendeels verloren gaat met het 

wegvallen van de reispassages waarin Humbert met Lolita Amerika doorkruist. Wel 

wordt het wraakmotief extra in de verf gezet doordat Quilty het eerste en laatste 

woord van de film is en Quilty veel aanweziger is in de film dan in de roman (Jenkins 

1997, 67). Terwijl hij in de roman slechts een schaduw is, is hij in de film een 

personage van vlees en bloed. Het is uiteraard ironisch dat we in film eigenlijk enkel 

schaduwen en projecties te zien krijgen. 

“As a case history, ‘Lolita’ will become, no doubt, a classic in psychiatric 

circles,” zegt Ray in zijn voorwoord (Nabokov 1970, 5). Hierdoor vermoeden we dat 

we op zoek moeten gaan naar kleine hints om Humbert vervolgens via de 

psychoanalyse te doorgronden. Het is echter één grote val. Nabokov leidt in de eerste 

zestig pagina’s de Freudianen om de tuin door een overvloed aan mogelijke 

psychologische verklaringen voor Humberts wezen aan te reiken. Elk spoor brengt de 

lezer op een verkeerd pad en uiteindelijk spot het met de psychoanalyse (Appel 

1970a, lviii). Ook Humbert zelf leidt de psychonanalytici om de tuin.  

 

I discovered there was an endless source of robust enjoyment in trifling with 
psychiatrists: cunningly leading them on; never letting them see that you know all the 
tricks of the trade; inventing for them elaborate dreams, pure classic in style (which 
make them, the dream-extortionists, dram and wake up shrieking); teasing them with 
fake “primal scenes”, and never allowing them the slightest glimpse of one’s real 
sexual predicament. (Nabokov 1970, 34) 
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Lolita parodieert zulke psychologische casussen, en Nabokovs conflict met de 

psychoanalyse is welbekend (Appel 1970b, 325). Ik had het al over zijn afkeer van 

het symbolisme en ook dat heeft te maken met zijn vete met Freud. Zo stelt Nabokov 

in zijn nawoord:  

 

Everybody should know that I detest symbols and allegories (which is due partly to 
my old feud with freudian voodooism and partly to my loathing of generalizations by 
literary mythists and sociologists). (Nabokov 1970, 314) 

 

Nabokov en Humbert zijn dus beiden echte anti-Freudianen (Frosch 2003, 43). De 

parodie op de psychologische casussen komt daardoor heel dicht in de buurt van een 

satire. “We must remember that a pistol is the Freudian symbol of the Ur-father’s 

central forelimb” (Nabokov 1970, 216). “I was always a good little follower of the 

Viennese medecine man” (Nabokov 1970, 274). Nochtans ontkende Nabokov steeds 

het belang van satires in zijn werk (Appel 1970a, xlix). “Satire is a lesson, parody is a 

game”, zei hij zelf (Appel 1967a, 138).  

In zijn voorwoord vermeldt Ray de psychoanalyticus Dr. Blanche 

Schwarzmann, Dr. Wit Zwartman. Deze naam is interessant omdat volgens Nabokov 

Freudianen enkel in zwart en wit denken (Appel 1970b, 324). Nabokov wou hier 

zeker niet aan ten prooi vallen en creëerde een heel kleurvol universum, terwijl 

Kubrick zich blijkbaar wel liet vangen door de keuze om een film in zwart-wit te 

maken. De keuze voor zwart-wit valt wel te verdedigen als we de wereld van Lolita 

beschouwen als een wereld vol (schijnbare) tegengestelden. Door de keuze voor zwart 

en wit lijkt Kubricks wereld veel weg te hebben van een groot schaakbord, maar daar 

kom ik in het kapittel “Kunst als spel” nog op terug. De enige scène in Kubricks 

Lolita die in een fel contrasterend zwart en wit is gefilmd is niet toevallig de scène 

waarin Quilty zich als psycholoog vermomt. We moeten Kubrick hier dus prijzen 

voor zijn observatievermogen. 

Terwijl Nabokovs roman eigenlijk een satire vormt op de psychologische 

casussen, is Kubricks film slechts een parodie op dergelijke casussen. Er verschijnt 

slechts één psycholoog, “Dr. Zemf, ze Beardsly High School Pzychiatrist”, die de 

vermomde Clare Quilty blijkt te zijn. Quilty levert een uiterst komische psycholoog af 

die gekker lijkt dan Quilty. Het feit dat Quilty zomaar even een psycholoog kan 

neerzetten die Humbert als geloofwaardig beschouwt, bewijst de eenvoud van het 
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vak. Ook de vergelijking tussen geweer en penis wordt impliciet gemaakt als Quilty 

tegen Humbert zegt: “That’s a darling little gun”. 

Ook de autobiografie wordt door Nabokov geparodieerd. Zo zijn enkele 

gelijkenissen tussen Nabokov en Humbert overduidelijk, beiden zijn immigranten, 

academici en nomaden. Nabokov zei in zijn nawoord echter letterlijk dat hij het vaak 

oneens is met Humbert. “Humbert is a foreigner and an anarchist, and there are many 

things, besides nymphets, in which I disagree with him” (Nabokov 1970, 315). Het 

moment dat we echter gaan geloven dat Lolita een autobiografie is, zijn we in de val 

getrapt. Het vlindermotief is de belangrijkste autobiografische val (Appel 1967b, 

220). “There is nothing autobiographic in Lolita” (Nabokov 1973, 77). In Kubricks 

Lolita is de parodie op de autobiografie volledig afwezig.  

  Als lezers voelen we ons sporenzoekers die het mysterie van Quiltys identiteit 

trachten te ontrafelen (Appel 1970b, 331). We willen te weten komen wie Humbert 

vermoord heeft en er zijn verschillende mogelijkheden: Charlotte, Lolita, Gustave 

Trapp. Uiteindelijk is hij “guilty of killing Quilty” (Nabokov 1970, 32). We zijn 

detectives en er wordt dan ook verwezen naar verschillende schrijvers van 

detectiveromans: Agatha Christie, Conan Doyle en Maurice Lebanc (Appel 1970b, 

331). “In my youth I once read a French detective tale where the clues were actually 

in italics” (Nabokov 1970, 211). Hier heeft hij het over het werk van Maurice Leblanc 

(Appel 1970b, 410). Nabokovs sporen daarentegen zijn minder duidelijk. Het is 

onmogelijk om Quiltys identiteit bij een eerste lezing te achterhalen, ook al is hij 

constant aanwezig in de roman in de vorm van schaduwen en kleuren. Quiltys naam 

wordt voor het eerst op pagina eenendertig vermeld en vervolgens is het wachten tot 

wanneer Humbert Quilty vermoordt. Zelfs wanneer Lolita Humbert meedeelt met wie 

ze vluchtte wordt zijn naam verzwegen:  

 

And softly, confidentially, arching her thin eyebrows and puckering her parched lips, 
she emitted, a little mockingly, somewhat fastidiously, not untenderly, in a kind of 
muted whistle, the name that the astute reader has guessed long ago. (Nabokov 1970, 
272) 

 

Het is ironisch dat de meeste lezers (die het verhaal niet kennen) waarschijnlijk niet 

weten om wie het gaat. Slechts bij een tweede lezing worden de sporen zichtbaar, en 

zelfs dan nog blijft veel onzichtbaar. De roman zit vol met valstrikken. Zo gelooft 
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Humbert ook eerst dat hij wordt achtervolgd door detective Gustave Trapp, wat dan 

uiteindelijk gewoon een detective trap blijkt te zijn (Appel 1967b, 221). 

 Doordat Kubrick ons direct laat zien wie Humbert vermoordde, verdwijnt de 

parodie op het detectiveveraal grotendeels in de film, maar niet volledig. Humbert is 

de enige voor wie Quiltys identiteit een mysterie blijft. Het blijft dus een 

detectiveverhaal voor Humbert, maar niet voor de kijkers (Jenkins 1997, 67). Wij zien 

alle hints en sporen nu overduidelijk, alsof ze deze keer wel in italics staan. Wanneer 

Humbert treurt vanwege Lolita’s vertek naar kamp Climax, wordt er weinig subtiel 

ingezoomd op een foto van Quilty in Lo’s kamer. Het is een manier om sympathie op 

te wekken voor Humbert, we leven meer mee met zijn paranoia en gevoelstoestand 

omdat we weten wie er met zijn voeten speelt en in welke mate. 

Ook sprookjes worden door Nabokov geparodieerd (Appel 1970b, 346). 

Humbert noemt Lolita een prinses en zichzelf de prins. “As if I were the fairy-tale 

nurse of some little princess” (Nabokov 1970, 39). “What a comic, clumsy, wavering 

Prince Charming I was!” (Nabokov 1970, 109). Er worden allusies gemaakt op Hans 

en Grietje, Belle en het Beest, Peter Pan, Doornroosje en De Kleine Zeemeermin. De 

plot van Lolita is ook heel eenvoudig en  thema’s als betovering en metamorfose zijn 

nauw verwant aan het sprookje. Het sprookjesproces wordt echter omgedraaid en het 

loopt zeker niet goed af (Appel 1970b, 346). Humbert biedt Lolita wel een ironisch 

sprookjeseinde aan: “we shall live happily ever after”, zegt hij tegen haar (Nabokov 

1970, 278). 

Net zoals Nabokov parodieert Kubrick het sprookje, wat hij vooral doet om 

het surrealistische element in zijn Lolita te benadrukken. Dit was noodzakelijk om 

ervoor te zorgen dat we de film niet als louter een raam op de werkelijkheid zouden 

beschouwen. Het is dan ook geen toeval dat Kubrick vooral in het begin van de film 

het sprookjeselement benadrukt. Rebecca Bell-Metereau ziet in Kubricks film een 

parodie op Belle en het Beest. In de tweede scène rijdt Humbert langs een geïsoleerde, 

mistige weg naar een kasteelachtig huis. Deze tocht doet denken aan de tocht naar het 

huis van het Beest. Humberts binnenkomen in het huis lijkt op de openingsscène van 

Jean Cocteaus Beauty and the Beast (1946), en de manier waarop Quilty tevoorschijn 

komt met een laken over zich doet denken aan de mysterieuze menselijke meubels in 

Cocteaus film (Bell-Metereau 2008, 212). Quilty vergelijkt zijn vrienden ook met 

meubilair: “You can use them as pieces of furniture. There’s on guy who looks just 

like a bookcase”. Quilty is duidelijk het Beest in Kubricks sprookje. Net zoals Belle 
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hield Lolita ook echt van het Beest: “I guess he was the only guy I was ever really 

crazy about.” 

Ook het erotische verhaal wordt in Nabokovs Lolita duidelijk geparodieerd. In 

het eerste deel van de roman zitten enkele erotische passages. Zo is er een scène 

waarin Humbert in het geheim klaarkomt wanneer Lolita op zijn schoot komt zitten. 

Appel toont met een leuke anekdote echter aan dat Lolita helemaal geen pornografie 

is, wanneer een vriend zijn vuil boek eens wil bekijken en Appel hem vraagt om het 

voor te lezen, zegt hij het volgende:  

 

“‘Lo... lita, light... of  my life, fire of my... loins. My sin, my soul... Lo-lee-ta: The... tip 
of the... tongue... taking... a trip...’—Damn!” yelled Stockade, throwing the book against 
the wall. “t’s God-damn Litachure!!” (Appel 1970a, xxxiv)  

 

Appel noemt dit de “Instant Pornography Test” waarvoor Lolita duidelijk faalde 

(1970a, xxxiv). Humbert, en dus Nabokov, maakt ons duidelijk dat hij helemaal niet 

in seks geïnteresseerd is. “I am not concerned with so-called ‘sex’ at all. Anybody can 

imagine those elements of animality. A greater endeavor lures me on: to fix once for 

all the perilous magic of nymphets” (Nabokov 1970, 134). Uiteraard is Nabokov wel 

geïnteresseerd in seks, maar dan eerder in de lezers verwachting ervan dan in 

Humberts uitvoering ervan. Veel lezers verwachtten inderdaad ook meer seks in het 

tweede deel, een verwachting die niet wordt ingevuld. Veel bibliothecarissen zeiden 

dat veel lezers bijgevolg het boek nooit uitlazen. Het verlangen van de lezer voor 

meer erotiek wordt belichaamd door Quilty, wiens grootste hobby het maken van 

pornofilms is (Appel 1967b, 221). Als Quilty de verteller van het verhaal was geweest 

dan was de inhoud ongetwijfeld veel pornografischer geweest. Op het einde van de 

roman wordt Humberts lust vervangen door oprechte liefde: “I looked and looked at 

her, and knew as clearly as I know I am to die, that I loved her more than anything I 

had ever seen or imagined on earth, or hoped for anywhere else” (Nabokov 1970, 

277). Ze was slechts een echo van de nymphet die ze ooit was, “but thank God it was 

not that echo alone that I worshiped” (Nabokov 1970, 277). 

De erotiek is heel belangrijk in Nabokovs Lolita en vormde een groot 

probleem voor Kubricks filmadaptatie. Censuur belette Kubrick immers om zijn film 

openlijk erotisch te maken (Bell-Metereau 2008, 211). Zoals Kubrick zelf zei: 

 



 29 

The eroticism of the story serves a very important purpose in the book, which was 
lacking in the film: it obscured any hint that Humbert Humbert loved Lolita. One was 
entirely satisfied to believe that he was erotically obsessed with her, and one believed 
his repeated comments that it would be necessary to get rid of her when she was no 
longer a nymphet. It was very important that Nabokov delayed an awareness of 
Humbert’s love for Lolita until the end of the story. I’m afraid that this was all too 
obvious in the film. But in my view this is the only justifiable criticism. (in Bell-
Metereau 2008, 210) 

 

Door het gebrek een erotiek ontbreekt in Kubricks verfilming de verrassende 

ontdekking op het einde dat Humbert werkelijk van Lolita hield en houdt (Bell-

Metereau 2008, 205). Nabokovs roman is een parodie op het traditionele 

liefdesverhaal omdat Humberts liefde ontstaat uit pure lust. De donkere onderkant van 

de liefde die in een liefdesverhaal niet getoond wordt, maar wel de basis van vele 

liefdesrelaties vormt, staat in Nabokovs roman centraal. Vertrekkende vanuit die lust 

stelt het alle conventies van het liefdesverhaal in vraag. Uiteindelijk eindigt de roman 

wel in een liefdesverklaring, of zoals Kubrick het uitdrukte:  

 

It isn’t until the very end, when Humbert sees her again four years later, and she’s no 
longer by any stretch of the definition a nymphet, that the really genuine and selfless 
love he has for her is revealed. (in Naremore 2007, 115) 

 

Één van de redenen waarom Kubrick Lolita ook wou verfilmen was omdat omdat hij 

het beschouwde als één van de grote liefdesverhalen van de twintigste eeuw (Bell-

Metereau 2008, 203-204). 

 Kubrick moest een manier vinden om met de erotiek in Nabokovs verhaal om 

te gaan en om de fictionaliteit van zijn werk te benadrukken, anders zou hij overladen 

worden met kritiek, in de zin dat zijn film pedofilie te veel zou kunnen romantiseren. 

Kubrick loste dat probleem gedeeltelijk op door Lolita ouder te laten lijken in de film, 

maar dat zal ik bespreken in een later kapittel: “Tussen kind en jonge dame”. Om de 

fictionaliteit in de verf te zetten en om de erotiek te vervangen richtte Kubrick zich op 

de satire (Bell-Metereau 2008, 204). James Naremore stelt dat Kubrick in zijn film de 

romantische komedie uit Hollywood slechts parodieert, maar ik sluit me aan bij Bell-

Metereau in de zin dat ik vind dat Kubricks film van Nabokovs parodie een satire 

maakt (Naremore 2007, 101).  

 Kubrick maakt gebruik van verschillende middelen om van zijn film een satire 

te maken. Heel belangrijk voor het satirische effect is de muziek, vooral de 

hoofdmelodie die werd gemaakt door Bob Harris, James Harris’ broer, en te horen is 
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in de hele film en vooral opvalt in de openingsscène, wanneer we Humbert Lolita’s 

teennagels zien lakken—al weten we op dat moment nog niet dat we naar Humbert en 

Lolita aan het kijken zijn (Phillips 2008, 330). Kubrick vond het een “ironic 

counterpoint” voor Humberts verlangen naar een kind (Phillips 2008, 330). De 

muziek van de film is uiterst romantisch en elke keer als ze opwelt, wordt de satire in 

de verf gezet. Bijvoorbeeld wanneer Lo naar kamp Climax trekt en Humbert moet 

verlaten, loopt ze de trap op voor een laatste afscheid. We horen een overdreven 

dramatische muziek die de dramatiek van haar afscheid zo overdreven in de verf zet 

dat het komisch wordt. Na het afscheid stort Humbert in en door de muziek kunnen 

we hem maar moeilijk serieus nemen. De muziek contrasteert vaak zodaning met de 

afgebeelde gebeurtenissen dat het meer wordt dan louter achtergrondmuziek, bijna 

een medespeler. Alle personages worden ook altijd door eenzelfde deuntje 

geïontroduceerd. Zo wordt Quilty geïntroduceerd door het geluid van een harp, 

Humbert door de piano en Lolita door een heel eigen pop-deuntje (ya-ya) (Nelson 

2000, 80). 

Een tweede middel om onmiddellijk het satirische element te benadrukken is 

de openingsscène. We krijgen een meisjesvoet te zien waarvan de nagels door een 

behaarde hand, die bovendien een trouwring draagt, worden gelakt. Deze scène maakt 

onmiddellijk de eigenaardige machtsverdeling in Kubricks verhaal duidelijk. Humbert 

is Lolita’s slaaf, een slaaf van zijn liefde. Door dit beeld te contrasteren met een 

overdreven romantische hoofdmelodie is de satire geboren. 

De seks mag dan wel afwezig lijken er zijn verschillende subtiele allusies naar 

de seksuele daad. De verschillende seksuele insinuaties creëren een komisch effect. 

Wanneer Humbert en Quilty aan het pingpongen zijn, zegt Quilty: “I sort of like to 

have it up this end, you know,” een subtiele allusie op sodomie die Humbert niet lijkt 

door te hebben (Corliss 1997, 71). Of wanneer Charlotte zegt dat Lolita “is gonna 

have a cavity filled”. Ook zit er een Mr. Swine aan de balie van de Enchanted 

Hunters en Lo’s kamp noemt niet toevallig kamp Climax. Kubricks humor is eerder 

zwart. Hij maakt gebruik van James Masons sarcasme en Peter Sellers’ komische 

rollenspelen (Bell-Metereau 2008, 205). Op momenten dat de spanning net iets te 

groot wordt, doorbreekt Kubrick die door middel van slapstick. Bijvoorbeeld het 

gevecht met het veldbed vlak voordat Humbert en Lolita voor het eerst seks hebben. 

Het is jammer dat in de film Humberts lust bijna onopgemerkt gaat. In de 

roman wordt lust liefde, terwijl het in de film enkel om liefde gaat (Corliss 1997, 85). 
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Humberts liefde voor Lolita valt al veel te vroeg op en reeds halverwege de film zegt 

Humbert: “I do love you, Lolita”. Kubrick hechtte nochtans veel belang aan de 

cruciale scène waarin Humbert en Lolita elkaar na een lange tijd weerzien. Ze nam 

namelijk twaalf filmdagen in beslag (Naremore 2007, 114). Ze komt echter niet 

geloofwaardig over doordat Lolita niet veel ouder en met moeite zwanger lijkt. Alle 

liefde, nochtans zo aanwezig, blijft echter onbeantwoord: Charlottes liefde voor 

Humbert, Lolita’s liefde voor Quilty en Humberts liefde voor Lolita. In zowel roman 

en film is de liefde dus een destructieve, eerder dan een helende kracht. 

 Het probleem van een satire is de moeilijkheid om de kijker emotioneel te 

betrekken. Bell-Metereau is van mening dat Kubricks film er zelden in slaagt om de 

kijker emotioneel te betrekken door de zeer afstandelijke, onopdringerige camera 

(Bell-Metereau 2008, 223). Hier ga ik echter niet mee akkoord. Ik sluit me eerder aan 

bij Naremore op dit vlak, in de zin dat de film satire laat samenkomen met pathos en 

pijn (Naremore 2007, 113). We leven wel degelijk mee met Humbert door de wijze 

waarop Kubrick sympathie voor hem oproept. Over de manier waarop Kubrick 

Humbert sympathiek maakt, zal ik het hebben in het kapittel “Tussen mens en 

monster”. Kubrick vindt in Lolita een goed evenwicht tussen het lachen met en om 

Humbert en het medeleven met Humbert.  

Nabokov parodieert niet alleen andere werken en genres, hij parodieert ook 

zichzelf. De papieren achtervolging die Humbert op Quilty inzet is pure zelf-parodie 

(Appel 1967b, 233). De verteller wordt even de lezer als hij net zoals ons op zoek 

gaat naar allusies, subtiele hints en van de ene val in de andere terechtkomt. 

Al de parodieën in de roman komen ten einde wanneer Humbert zegt: “This, I 

said to myself, was the end of the ingenious play staged for me by Quilty” (Nabokov 

1970, 305). Frosch stelt dat Nabokov gebruikt maakt van de parodie “to elude the 

literary past in the hope of achieving singularity” (Frosch 2003, 50). Door middel van 

parodie kan Humbert en dus Nabokov zijn verhouding met het literaire verleden 

controleren, toont hij dat hij duidelijk weet op welke manier zijn werk gerelateerd is 

aan voorgaande werken (Frosch 2003, 50). Naar mijn mening gebruikt Nabokov de 

parodie ook om de fictionaliteit van zijn werk te benadrukken en is het een 

noodzakelijk onderdeel van het spel dat hij aangaat met de lezer. De roman is immers 

een spelbord waarin Nabokov speelt met onze verwachtingen (Appel 1967b, 221). Hij 

toont hoezeer onze geest verankerd is aan literaire conventies en hoe we geneigd zijn 

om het einde te voorspellen. Nabokov voorspelt zoals ik al zei echter telkens zijn 
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eigen einde. We geloven hem enkel niet omdat we zo gewend zijn conventies te 

volgen. 

Lolita mag dan wel één grote parodie zijn, het is Appel die ons er terecht op 

wijst dat Lolita door zijn complex ontwerp één van de meest originele romans van de 

twintigste eeuw is (1970a, lv). “A great work of art is of course always original, and 

thus by its very nature should come as a more or less shocking surprise” (Nabokov 

1970, 5). 

 In Kubricks film wordt Nabokovs parodie op het liefdesverhaal een satire, 

Nabokovs satire op de psychologische casus een parodie en behoudt hij in mindere 

mate de parodie op het detectiveverhaal, het avonturenverhaal en het sprookje. Er zijn 

dus aanzienlijke verschillen tussen roman en film, voornamelijk door censuur en het 

verschil in medium. Doordat het medium film sneller en eenvoudiger de illusie van 

werkelijkheid creëert, moest Kubrick zich op de satire richten om duidelijk te maken 

dat zijn film een fictionele constructie is. Zowel Nabokov als Kubrick gebruiken de 

parodie en de satire dus om de fictionaliteit van hun werk in de verf te zetten, maar 

slagen er toch in om ons emotioneel te betrekken. 
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3.4. Tussen Old en New World 

 

Humbert Humbert is een Europeaan die naar Amerika trekt en de Amerikaanse 

wereld vanuit zijn Europees perspectief beschrijft. In Nabokovs Lolita is dan ook een 

belangrijke rol weggelegd voor “the legendary conflict between New World 

possibilities and Old World sensibilities” (Haegert 2003, 139). Nabokov mag dan wel 

ontkennen dat zijn werk satirisch is, Humberts observaties van Amerika zijn vaak 

satirisch (Appel 1970a, l). Na een algemene bespreking van parodie en satire in Lolita 

zal ik in dit kapittel dieper ingaan op de satire op de New World, op het conflict tussen 

Amerika en Europa in Nabokovs roman en de manier waarop Kubrick met dit conflict 

omgaat.  

Nabokovs verteller bespot Amerikaanse muziek, reclame, films, 

roddelblaadjes, toeristische attracties, hotels, motels, de zogezegd progressieve 

opvoeding en de lijst kan nog wel even doorgaan (Appel 1967b, 219). Het is dus niet 

te verwonderen dat de roman de kritiek kreeg anti-Amerikaans te zijn. Humberts 

beschrijvingen van Amerika zijn vaak ronduit negatief. Amerika lijkt voor Humbert 

niet veel meer dan een slechte, minderwaardige kopie van Europa (Haegert 2003, 

143-144). Hij beschouwt Amerika “as a pale imitation or parody of ‘prototypical’ 

Europe” (Haegert 2003, 141). Humbert is echter ook niet altijd even positief over 

Europa:  

 
I happen to be allergic to Europe, including merry old England. As you well know, I 
have nothing but very sad associations with the Old and rotting World. No colored 
ads in your magazines will change the situation. (Nabokov 1970, 90-91) 
 

We moeten Humberts uitspraak hier echter met een korrel zout nemen. Hij doet ze 

immers tegen Charlotte, die hem net heeft voorgesteld samen naar Engeland te 

trekken, om haar te overtuigen Lolita niet weg te sturen. Nabokov kon zich niet 

vinden in de uitspaken dat Lolita anti-Amerikaans zou zijn: 

 
Another charge which some readers have made is that Lolita is anti-American. This is 
something that pains me considerably more than the idiotic accusation of immorality. 
Considerations of depth and perspective (a suburban lawn, a mountain meadow) led 
me to build a number of North American sets. I needed a certain exhilarating milieu. 
Nothing is more exhilarating than philistine vulgarity. But in regard to philistine 
vulgarity there is no intrinsic difference between Palearctic manners and Nearctic 
manners. Any proletarian from Chicago can be as bourgeois (in the Flaubertian 
sense) as a duke. I chose American motels instead of Swiss hotels or English inns 
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only because I am trying to be an American writer and claim only the same rights that 
other American writers enjoy. On the other hand, my creature Humbert is a foreigner 
and an anarchist, and there are many things, besides nymphets, in which I disagree 
with him. (Nabokov 1970, 315) 

 

Nabokov beschouwt zichzelf ook als een echte Amerikaanse schrijver: 

 
I am an American writer, born in Russia and educated in England where I studied 
French literature, before spending fifteen years in Germany. I came to America in 
1940 and decided to become an American citizen, and make America my home. It so 
happened that I was immediately exposed to the very best in America, to its rich 
intellectual life and to its easygoing, good-natured atmosphere. I immersed myself in 
its great libraries and its Grand Canyon. I worked in the laboratories of its zoological 
museums. I acquired more friends then I ever had in Europe. My books—old books 
and new ones—found some admirable readers. I became as stout as Cortez—mainly 
because I quit smoking and started to munch molasses candy instead, with the result 
that my weight went up from my usual 140 to a monumental and cheerful 200. In 
consequence, I am one-third American—good American flesh keeping me warm and 
safe. (Nabokov 1973, 26-27) 

 

Humbert is echter niet altijd negatief over Amerika. Humbert, en dus 

Nabokov, schildert het Amerikaanse landschap in woorden. Een schilderij dat 

aanvankelijk tweedimensioneel blijft (Appel 1970b, 389).  

 
Beyond the tilled plain, beyond the toy roofs, there would be a slow suffusion of 
inutile loveliness, a low sun in a platinum haze with a warm, peeled-peach tinge 
pervading the upper edge of a two-dimensional, dove-gray cloud fusing with the 
distant amorous mist. ...  Or again, it might be a stern El Greco horizon, pregnant 
with inky rain, and a passing glimpse of some mummy-necked farmer, and all around 
alternating strips of quick-silverish water and harsh green corn, the whole 
arrangement opening like a fan, somewhere in Kansas. (Nabokov 1970, 152-153) 

 

 Deze beschrijving uit Nabokovs liefde voor het Amerikaanse landschap. Later in de 

roman wordt de beschrijving van het landschap driedimensioneel en overstijgt 

Nabokov zijn doek (Appel 1970b, 389). 

 

One could make out the geometry of the streets between blocks of red and grey roofs, 
and green puffs of trees, and a serpentine stream, and the rich, ore-like glitter of the 
city dump, and beyond the town, roads crisscrossing the crazy quilt of dark and pale 
fiends, and behind it all, great timbered mountains. (Nabokov 1970, 307) 

 

Nabokov is werkelijk een halve schilder, en zijn beschrijving van het Amerikaanse 

landschap is een ode aan de Nieuwe Wereld. Amerika wordt heel realistisch 

beschreven, wat te maken heeft met Nabokovs grote kennis van het landschap. 
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Nabokov was een grote vlinderkenner (Pifer 2003a,5). Door zijn passie voor 

vlinderkunde reisde Nabokov samen met zijn vrouw door het hele land op 

vlinderjacht. Terwijl zijn vrouw, Véra, aan het stuur zat, nam Nabokov notities over 

de mensen en de plaatsen waarmee ze in aanraking kwamen. Nabokovs kennis van de 

Amerikaanse hotels, motels, verkeerswegen, wegattracties, tankstations zijn duidelijk 

herkenbaar in Lolita en vindt dus zijn oorsprong in Nabokovs passie voor 

vlinderkunde (Pifer 2003a, 6). 

 Het landschap is misschien heel realistisch beschreven, het is daarom nog 

geen realiteit. “It had taken me some forty years to invent Russia and Western 

Europe, and now I was faced by the task of inventing America” (Nabokov 1970, 312). 

Nabokov noemt zijn Amerika dus een fictionele constructie. Het beeld dat we in deze 

roman hebben van Amerika, is “a vision not once but twice removed from reality—a 

Nabokovian rendering of a character’s reminiscence” (Haegert 2003, 145). En 

uiteraard past Humbert het beeld van Amerika daar aan waar het nuttig kan zijn voor 

hem (Haegert 2003, 145). Het Amerika dat we beschreven krijgen, is niet meer dan 

fictie, een talige constructie.  

 
We had been everywhere. We had really seen nothing. And I catch myself thinking 
today that our long journey had only defiled with a sinuous trail of slime the lovely, 
trustful, dreamy, enormous country that by then, in retrospect, was no more to us than 
a collection of dog-eared maps, ruined tour books, old tires, and er sobs in the night—
every night, every night—the moment I feigned sleep. (Nabokov 1970, 175-176) 

 

Het is bijzonder interessant dat Kubricks Lolita, een verhaal dat zich volledig 

afspeelt in Amerika (in tegenstelling tot de roman waarin er nog enkele Europese 

passages voorkomen), bijna volledig in Engeland werd opgenomen. Stanley Kubrick 

en James Harris verhuisden, voornamelijk om financiële redenen, de productie van de 

Verenigde Staten naar Engeland, waar Kubrick voor de rest van zijn carrière zou 

blijven wegens artistieke vrijheid en financiële voordelen (Bell-Metereau 2008, 203). 

De verhuis naar Engeland werd dus niet ondernomen wegens artistieke redenen, maar 

heeft wel artistieke consequenties. 

Verschillende critici vonden dat de liefde die Nabokov in zijn roman uitte 

voor het Amerikaanse landschap verloren ging in de film, doordat deze niet in 

Amerika werd opgenomen (Naremore 2007, 104). Ik ga daar volledig mee akkoord. 

James Naremore stelt terecht dat de prachtige panoramische beschrijvingen waarvan 

Nabokov ons voorziet in de roman volledig worden opgeofferd in de film. Kubrick 
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beperkte zichzelf tot korte beelden van snelwegen, grote straten en huizen die hij op 

verschillende locaties in Amerika ging filmen. Dat materiaal wordt ons gepresenteerd 

op twee manieren: shots van het landschap waar de auto doorrijdt en shots vanuit de 

auto, we zien Humbert aan het stuur met het Amerikaanse landschap achter zich. Het 

perspectief van de chauffeur wordt volledig weggelaten, het landschap is pure 

achtergrond. De film verliest dus veel van het ruimtegevoel uit de roman en heeft 

daardoor een meer claustrofobisch gevoel (Naremore 2007, 104). Humbert en Lolita 

zitten ook veel minder in de auto in de film dan in de roman. Tussen het verblijf in de 

Enchanted Hunters en het verblijf in Beardsley zit in de roman een roadtrip van een 

jaar die afwezig is in de film. De passages op de weg zijn inderdaad van minder groot 

belang voor de plot, en het zijn deze passages die Kubrick moest weglaten om het 

verhaal te kunnen verfilmen.  

Lolita is volledig in de studio opgenomen, terwijl Kubrick nochtans bekend 

werd als een regisseur die op locatie filmde (Corliss 1997, 77). Door Spartacus 

ontdekte hij echter de voordelen van het filmen in een afgesloten ruimte: “Whereas 

outside everything fades away, inside there is a kind of inner focusing of physical 

energy” (in Corliss 1997, 77). Een verhaal als Lolita werd volgens Kubrick het best 

opgenomen in de studio: “For a psychological story, where the characters and their 

inner emotions and feelings are the key thing, I think that the studio is the best place” 

(in Nelson 200, 63). 

De satirische beschrijvingen van Amerika gezien door de ogen van een 

Europeaan zijn in Kubricks film wel nog aanwezig. De satire wordt echter minder 

complex doordat de affectie voor het land, duidelijk aanwezig in de roman, afwezig is 

in de film (Naremore 2007, 115). Het beeld van Amerika is ronduit negatief, vooral 

doordat de Amerikanen als een vulgair volkje worden afgebeeld dat zichzelf als heel 

progressief en ruimdenkend beschouwen. In de bespreking van het mensbeeld zal ik 

hierop terugkomen.  

 De film verliest misschien veel aan rijkdom door de keuze om in Engeland te 

gaan filmen, maar ik deel de mening van Naremore dat de film er ook een 

meerwaarde door verwerft. Ongeveer tachtig procent van de crew die meewerkte aan 

Lolita was Brits, wat bijdroeg tot de creatie van een Amerika gezien door 

buitenlandse ogen. Lolita is immers een verhaal beschreven door de ogen van een 

Europese, Old World verteller (Naremore 2007, 104).  
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Nabokov en Kubrick maakten dus de omgekeerde beweging. Nabokov, een 

Rus, ging naar Europa en werd een Amerikaanse schrijver. Kubrick, een Amerikaan 

opgegroeid in de Bronx, verliet Amerika en trok naar Europa (Corliss 1977, 77). Het 

is ironisch dat de Europeaan een positiever beeld van Amerika aflevert dan de 

Amerikaan, maar dat heeft weer te maken met het feit dat Kubrick de roman niet in al 

zijn rijkdom kon verfilmen. Het reisverslag en het daarmee samenhangende schilderij 

van Amerika zijn verloren gegaan omdat ze relatief onbelangrijk zijn voor het verloop 

van de plot. Kubrick nam Humberts uitspraak, “we had been everywhere. We had 

really seen nothing”, dus nogal letterlijk op (Nabokov 1970, 175). Toch is de satire op 

Amerika aanwezig in Kubricks film, maar dan ongenuanceerder.  
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3.5. Tussen binnen –en buitenwereld 

 

Lolita is het verhaal van Humbert Humbert. Hij is echter niet alleen de 

verteller, hij is ook de enige focalizator in Nabokovs roman. De wereld van Lolita 

wordt ons door zijn ogen aangeboden. Door de combinatie van Humberts blik en stem 

is Lolita dus Humberts binnenwereld, zijn uiterst subjectieve constructie. Alles in de 

roman behoort dus tot Humberts binnenwereld, en in zekere zin is de opsplitsing 

tussen binnen –en buitenwereld met betrekking tot de roman dus overbodig. Humbert 

tracht echter uit zijn binnenwereld te ontkomen, zijn verschillende opnames in 

psychiatrische instellingen getuigen daarvan, waardoor de opsplitsing, al is de 

buitenwereld dan afwezig in Nabokovs werk, dus wel nog van toepassing is op de 

roman. In dit kapittel zal ik de binnenwereld uit de roman bespreken en nagaan hoe 

Kubrick in zijn film met die binnenwereld omgaat.  

Ellen Pifer wijst ons erop dat in Nabokovs romans de spanning tussen de 

conventionele buitenwereld en de binnenwereld van het individu altijd aanwezig is 

(Pifer 2003b, 91). Humbert is afgesneden van de wereld, vlucht ervan weg, is een 

emigrant die geen aansluiting vindt bij zijn buitenwereld. Zijn geest is zijn 

gevangenis. Hij zit ook letterlijk opgesloten op het ogenblik dat hij de roman schrijft. 

De eerste inspiratie voor Lolita haalde Nabokov ook bij een gevangen genomen dier: 

 

The first little throb of Lolita went through me late in 1939 or early in 1940, at a time 
when I was laid up with a severe attack of intercostal neuralgia. As far as I can recall, 
the initial shiver of inspiration was somehow prompted by a newspaper story about 
an ape in the Jardin des Plantes, who, after months of coaxing by a scientist, produced 
the first drawing ever charcoaled by an animal: this sketch showed the bars of the 
poor creature’s cage. (Nabokov 1970, 311) 

 

Humberts wereld is een gevangenis, zijn “impossible love metaphorically connects 

him with that imprisoned animal” (Appel 1967b, 240). Zijn boek is als het ware “the 

‘picture’ of the bars of the poor creature’s cage” (Appel 1967b, 240). De metafoor 

van de spiegel is hier ook van toepassing. De spiegel fungeert als metafoor voor 

Humberts solipsisme (Appel 1970b, 378). Solipsisme is de overtuiging dat enkel het 

bewustzijn van de waarnemer bestaat en dat al de rest, het universum en de mensen 

die erin leven, een onderdeel is van zijn geest. Nabokovs personages zijn verdwaald 

in een groot spiegelpaleis, en trachten tevergeefs een uitweg te vinden uit hun 

verstikkende binnenwereld. Het proberen om dat solipsisme te overwinnen is volgens 
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Appel één van Nabokovs meest voorkomende thema’s (Appel 1970b, 378). Humbert 

is een emotionele en spirituele banneling gevangen gehouden door zijn obsessie voor 

Lolita in een solipsistische gevangenis (Appel 1970a, xxii). 

  Humbert is niet het enige wezen dat gevangen zit in zijn wereld, alle 

personages en vooral Lolita worden in zijn geest gevangen genomen. “Lolita had been 

safely solipsized” (Nabokov 1970, 60). Lolita zit vast, in een vrij land als Amerika, 

wordt ze in Humberts geest opgesloten. “I really did not mind where to dwell 

provided I could lock my Lolita up somewhere” (Nabokov 1970, 176). Lolita is een 

monster dat wordt gevangen gehouden. “She had entered my world, umber and black 

Humberland” (Nabokov 1970, 166). Alle personages zijn dus schaduwen, geesten in 

Humberts universum. 

Het is ironisch dat Humbert Lolita’s lichaam verkent tot in het kleinste detail 

en toch blind blijft voor haar binnenwereld, een blindheid die doelbewust is zo blijkt 

(Pifer 2003b, 97). Humbert had de “habit and method to ignore Lolita’s states of 

mind” (Nabokov 1970, 287). De binnenwereld die Humbert leert kennen vindt hij 

maar niets. “Mentally, I found her to be a disgustingly conventional little girl” 

(Nabokov 1970, 148).  

Het verfilmen van zo’n binnenwereld is geen gemakkelijke opgave. De creatie 

van de binnenwereld hangt namelijk af van twee zaken: het perspectief—om ons in 

iemands binnenwereld binnen te leiden moeten we zijn perspectief op het gebeuren 

aangeboden krijgen—en het psychologisch realisme—we moeten weten wat er in het 

hoofd van het personage omgaat. Perspectief en psychologisch realisme zijn nu net 

twee van de grootste problemen waarmee makers van filmadaptaties geconfronteerd 

kunnen worden (Giddings 1990, 13). In film heb je altijd maar één focalizator: de 

camera die welliswaar verschillende perspectieven kan aannemen, maar het is heel 

moeilijk om via film het ik-perspectief dat Humbert meestal hanteert over te brengen 

(Giddings 1990, 13-15). Ons een inkijk verschaffen in de psychologie van het 

personage is ook niet eenvoudig in film, zoals George Bluestone stelt: 

 
The rendition of mental states—memory, dream, imagination—cannot be as 
adequately represented by film as by language. If the film has difficulty presenting 
streams of consciousness it has even more difficulty presenting states of mind which 
are defined precisely by the absence in the of the visible world.... The film having 
only arrangements of space to work with, cannot render thought, for the moment 
thought is externalised it is no longer thought. The film, by arranging external signs 



 40 

for our visual perception, or by presenting us with dialogue can lead us to infer 
thought. But it cannot show us thought directly. (in Giddings 1990, 19)   

 

Daardoor is het niet eenvoudig de kijker het gevoel te geven dat hij zich in de 

binnenwereld van een personage bevindt. Romans zijn nu eenmaal beter geschikt 

voor de representatie van een binnenwereld dan films, die meer geschikt zijn voor het 

tonen van de buitenwereld. Linda Hutcheon noemt dit echter één van de clichés die 

circuleren over filmadaptaties en haalt verschillende voorbeelden van werken aan die 

er volgens haar wel in slagen om die binnenwereld over te brengen (Hutcheon 2006, 

56-63). 

Het is alleszins niet eenvoudig om een binnenwereld te verfilmen waardoor 

weinigen er zich aan wagen. Kubrick is daarom een geval apart, in de zin dat hij juist 

op zoek gaat naar romans die de binnenwereld van een personage verkennen: 

 

The perfect novel from which to make a movie is, I think, not the novel of action but, 
on the contrary, the novel which is mainly concerned with the inner life of its 
characters. It will give the adaptor an absolute compass bearing, as it were, on what a 
character is thinking or feeling at any given moment of the story. And from this he 
can invent action which will be an objective correlative of the book’s psychological 
content, will accurately dramatise this in an implicit, off-the-nose way without 
resorting to having the actors deliver literal statements of meaning. (Kubrick 2008, 
338) 

 

Naar mijn mening slaagt Kubrick er in Lolita echter slechts gedeeltelijk in om 

Humberts binnenwereld over te brengen. 

 Op strategische plaatsen maakt Kubrick gebruik van een voice-over van 

Humbert. Hierdoor krijgen we het idee dat Humbert de verteller van het verhaal is. 

Kubrick maakt echter vrij weinig gebruik van de voice-over, een techniek die door 

veel regisseurs van filmadaptaties vaak te veel gebruikt wordt (Bell-Metereau 2008, 

212). Bell-Metereau meent dat Kubrick zijn kijkers ontmoedigt om Humberts 

perspectief aan te nemen door te weinig gebruik te maken van de voice-over (2008, 

219). Dat is volgens mij echter niet het probleem. Het probleem is dat we Humberst 

voice-over enkel te horen krijgen na een grote tijdsprong, wat goed is omdat het ons 

eraan herinnert dat Humbert de verteller is, en als hij in zijn dagboek schrijft. Dat 

laatste is heel belangrijk omdat het op de momenten dat Humbert aan het schrijven is 

de indruk wekt dat we in zijn binnenwereld zitten, maar dat betekent ook dat we op de 

momenten dat hij zijn dagboek opbergt we naar de buitenwereld kijken waarvan 
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Humbert slechts een onderdeel is. Daardoor slaagt de voice-over niet volledig in zijn 

opzet. 

 Een tweede belangrijke techniek om de binnenwereld van zijn personage over 

te brengen is door middel van objective correlatives (Jenkins 1997, 47), een term die 

werd geïntroduceerd door T.S. Eliot:  

 

The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an “objective 
correlative”; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall 
be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which 
must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked 
(in Jenkins 1997, 47). 
 

Het beste voorbeeld van zo’n objective correlative is wanneer Humbert met Charlotte 

in bed ligt en hij om zichzelf op te winden naar een foto van Lolita kijkt. Als 

Charlotte hem echter vertelt dat ze Lolita wil wegsturen, verandert Humberts 

gemoedstoestand. Hij draait zich om en kijkt naar het andere nachtkastje waarop het 

geweer van the late mister Haze, Charlottes overleden echtgenoot, ligt. Door 

eenvoudigweg Humbert naar een ander voorwerp te laten kijken met een andere 

gezichtsuitdrukking worden Humberts emoties en gedachten perfect overgebracht. 

Het probleem is dan weer dat niet enkel Humberts binnenwereld door middel van 

objective correlatives wordt overgebracht, maar ook die van de andere personages. 

Bijvoorbeeld wanneer John en Jean Farlow Humbert in bad zien liggen met een 

geweer naast zich, zie je ze denken dat Humbert zelfmoord wil plegen. 

Humbert is van alle personages het meest in beeld, waardoor de nadruk op 

hem en zijn verhaal wordt gelegd. De camera neemt echter zelden zijn perspectief 

aan, waardoor we ook minder geneigd zijn Humberts perspectief te volgen. Zo krijgen 

we tijdens de verschillende autoritten het perspectief van de chauffeur nooit te zien 

(Naremore 2007, 104). Heel belangrijk opnieuw is hier de openingsscène. Het eerste 

wat we zien is iemand die de nagels lakt van een jong meisje. Dit is niet Humberts 

perspectief, maar dat van de camera, wat van de kijkers onmiddellijk voyeurs maakt. 

Omdat het niet Humberts perspectief is dat we als eerste te zien krijgen, zijn we niet 

snel geneigd om zijn perspectief aan te nemen. Humberts blik ontbreekt dus in de film 

en volgens Corliss ook zijn stem, of toch de toon ervan. Zijn “extase”, zijn opwinding 

zou ontbreken in de film (Corliss 1997, 40). Doordat het niet Humberts perspectief is, 

ontstaat er een grotere afstand tussen de toeschouwer en de gepresenteerde feiten dan 
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in de roman (Jenkins 1997, 38). Opmerkelijk is ook dat in Kubricks Lolita heel veel 

wordt gefluisterd, wat betekent dat heel weinig personages een duidelijke stem 

krijgen en daardoor krijgen we ook geen zicht op hun binnenwereld. Alles wordt 

gesuggereerd, niets uitgesproken. 

 De belangrijkste techniek die Kubrick hanteert om ons aan te zetten Humberts 

blik op het gebeuren over te nemen, is sympathie opwekken voor het personage. Door 

de andere personages onsympathiek over te laten komen, gaan we Humberts 

perspectief aannemen. Hier zal ik in één van de volgende kapittels nog op terug 

komen.  

 Net zoals in Nabokovs Lolita merken we echter dat er boven Humbert als 

verteller nog een hogere instantie staat: Kubrick de regisseur. Er verschijnen 

tekstbalken, zoals bijvoorbeeld de epiloog waarmee de film afsluit: “Humbert 

Humbert died of coronary thrombosis in prison awaiting trial for the murder of Clare 

Quilty”, die aanduiden dat er nog een hogere, controlerende instantie is. 

 De opsplitsing die ik hier heb gemaakt tussen binnen –en buitenwereld is dus 

in mindere mate van toepassing op Nabokovs Lolita dan op Kubricks gelijknamige 

film. Nabokovs roman is Humberts binnenwereld, maar hij probeert er wel uit te 

ontsnappen, het maakt hem zelfs gek. Kubricks film is niet Humberts binnenwereld, 

Kubrick probeert ons wel in Humbert binnenwereld te introduceren, maar slaagt daar 

slechts gedeeltelijk in. Na de bespreking van de binnenwereld is het een logische stap 

om eens een kijkje te gaan nemen naar de mensen in deze uiterst persoonlijke 

binnenwereld. 
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4. Mensbeeld 

 

4.1. Tussen lichaam en geest 

 

Uit het vorige hoofdstuk bleek duidelijk dat alle personages in Nabokovs 

Lolita niet meer dan schimmen van Humberts verbeelding zijn, ze bevolken zijn 

“umber and black Humberland” (Nabokov 1970, 166). Tegelijkertijd verlangt hij wel 

passioneel naar Lo’s lichaam. De spanning tussen geest en lichaam speelt dus een 

cruciale rol in Nabokovs roman en aangezien Kubrick er niet volledig in slaagt om 

duidelijk te maken dat de film een fictionele constructie is en Humberts binnenwereld 

representeert, zijn zijn personages eerder lichamen dan geesten. In dit kapittel zal ik 

het contrast tussen lichaam en geest in Nabokovs roman uitgebreid onderzoeken om 

vervolgens na te gaan hoe Kubrick in zijn Lolita met die spanning omgaat. 

Zoals ik al zei, is Lolita een creatie van Humberts verbeelding, een puur 

fictionele constructie. Naast Lolita heb je echter ook Dolores Haze, het werkelijke 

kind, de dochter van Charlotte Haze en haar overleden echtgenoot Harold. Hoewel 

Humberts beeld van Lolita niet de echte Lolita is, is dat beeld voor Humbert zo veel 

echter dan Dolores Haze (Pifer 2003b, 85-86).  

 
What I had madly possessed was not she, but my own creation, another, fanciful 
Lolita—perhaps, more real than Lolita; overlapping, encasing her; floating between 
me and her, and having no will, no consciousness—indeed, no life of her own. 
(Nabokov 1970, 62) 

 

De paradox is dat Humbert zijn imaginaire nymphet achtervolgt, maar eigenlijk enkel 

het lichaam van het kind Dolores Haze kan bezitten. Enkel als hij het kind negeert, 

kan hij zijn nymphet seksueel bezitten (Pifer 2003b, 85-86). Lolita is dus niet meer 

dan een schaduw, een schaduw van Dolly’s korte jeugd (Pifer 2003b, 100). Zijn 

nymphet is “a little ghost in natural colors (and this is how I see Lolita)” (Nabokov 

1970, 11). Lolita bestaat enkel in Humberts verbeelding, maar tegelijkertijd ziet ze er 

zo echt uit en wordt ze zo realistisch beschreven. 

Ook Humbert is fictioneel, hij doet zich immers voor als iemand die hij niet is. 

Hier zal ik ook op terugkomen in het volgende kapittel. Humbert draagt een masker, 

“this mask—through which two hypnotic eyes seem to glow—had to remain unlifted 

in accordance with its wearer’s wish” (Nabokov 1970, 3). Wanneer Humbert vijftig 
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pagina’s later vraagt: “Is ‘mask’ the keyword?”, dan heeft hij gelijk (Nabokov 1970, 

53). In hoofdstuk 26, het kortste hoofdstuk in de roman, verliest Humbert de controle 

en laat hij zijn masker even vallen. We zien de pijn waarmee hij worstelt, we zien in 

dit hoofdstuk hoe hij afziet (Appel 1970b, 375): 

 

This daily headache in the opaque air of this tombal jail is disturbing, but I must 
persevere. Have written more than a hundred pages and not got anywhere yet. My 
calendar is getting confused. That must have been around August 15, 1947. Don’t 
think I can go on. Heart, head—everything. Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, 
Lolita, Lolita, Lolita, Lolita. Repeat till the page is full, printer. (Nabokov 1970, 109) 
 

“Imagine me; I shall not exist if you do not imagine me” (Nabokov 1970, 129). 

Humbert doet er alles aan om zichzelf tot leven te wekken. “I was, and still am, 

despite mes malheurs, an exceptionally handsome male” (Nabokov 1970, 25).  

 

I have all the characteristics which, according to writers on the sex interests of 
children, start the responses stirring in a little girl: clean-cut jaw, muscular hand, deep 
sonorous voice, broad shoulder. Moreover, I am said to resemble some crooner or 
actor chap on whom Lo has a crush. (Nabokov 1970, 43) 

 

Humbert blijft maar herhalen hoe goed hij eruit ziet. “Of course, such announcements 

made in the first person may sound ridiculous,” maar ze zijn noodzakelijk om zijn 

personage realistisch te laten overkomen (Nabokov 1970, 104). Ook is het een 

verklaring waarom Lolita hem verleidt en niet omgekeerd. 

 Humbert en Lolita zijn dus fictioneel omdat Lolita enkel bestaat in Humberts 

binnenwereld en omdat Humbert niet zijn ware zelf toont. Op een ander niveau zijn ze 

echter ook fictioneel, wat ze tweemaal verwijdert van de werkelijkheid. Ze zijn 

namelijk beiden parodieën: Humbert is “Mr. Edgar H. Humbert” en 

“Jean-Jacques Humbert” (Nabokov 1970, 75 & 124) en Lo-lee-ta is, zoals de 

middenste lettergreep suggereert, een parodie op Annabel Leigh, Humberts 

jeugdvriendin, die op haar beurt een parodie is op Edgar Allen Poe’s “Annabel Lee” 

(Appel 1970b, 328-329). Lolita is de reïncarnatie van Annabel. “That little girl with 

her seaside limbs and ardent tongue haunted me ever since—untill at last, twenty-four 

years later, I broke her spell by incarnating her in another” (Nabokov 1970, 15).  

 Aangezien Kubrick er in zijn Lolita niet of slechts gedeeltelijk in slaagt om 

Humberts binnenwereld over te brengen, lijken de personages in Lolita helemaal geen 

geesten uit Humberts verbeelding, maar personages van vlees en bloed. Al verschijnt 
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Quilty wel voor het eerste met een laken over zijn hoofd, wat suggereert dat hij 

Humberts spook is. De personages lijken veel echter door het verschil in medium, 

doordat film makkelijker dan literatuur de illusie van realiteit creëert, wat ik reeds 

besprak in het kapittel “Tussen fictie en realiteit”. Ook zijn de filmische Humbert en 

Lolita geen parodieën, al benadrukt Kubrick samen met de fictionaliteit van zijn 

wereld ook de fictionaliteit van zijn personages, maar zoals ik al zei is het minder 

evident om de film Lolita als een fictionele constructie te beschouwen dan de roman.  

 In Kubricks film draagt Humbert echter ook een masker, een masker der 

normaliteit. Humbert doet er alles aan om “normaal” over te komen en Quilty speelt 

daarmee. Wanneer ze elkaar voor het eerst ontmoeten in de Enchanted Hunters en 

Quilty zich voordoet als een agent zegt hij meermaals tegen Humert: “I think you’re 

really normal”. De scène waarin Lolita naar kamp Climax vertrekt, is het moment 

waarop we het best de dubbele natuur van het wezen dat onder het masker schuilgaat 

te zien krijgen. Eerst stort Humbert in, zien we de wanhoop, het lijden aan zijn 

verlangen voor Lolita en na het lezen van Charlottes brief zien we zijn boosaardige 

kant. Thomas Allen Nelson wijst ons erop dat Humbert een “formal mask” draagt, 

gevormd door zijn Europese gedragsconventies (Nelson 2000, 65).  

Nabokovs Lolita is Humberts geestelijke constructie, maar waar Humbert echt 

naar verlangt is Lolita’s lichaam. Lolita is Humberts lustobject. Jenefer Shute stelt 

echter terecht dat aangezien Lolita nog een kind is, haar lichaam nog geen lustobject 

is. Het lichaam is nog geen object om naar te kijken geworden (Shute 2003, 112). 

John Berger stelt terecht dat een Westerse vrouw per definitie bekeken wordt: 

 
Men look at women. Women watch themselves being looked at. This determines not 
only most relations between men and women but also the relation of women to 
themselves.... A woman must continually watch herself. She is almost continually 
accompanied by her own image of herself.... Thus she turns herself into an object—
and most particularly an object of vision: a sight. (in Shute 2003, 112) 

 

Nabokovs Lolita is dus nog geen lustobject om naar te kijken, ze is slechts twaalf jaar. 

Humbert maakt van Lolita echter een nymphet, een lustobject, met behulp van zijn 

eigen verbeelding. In Lolita zien we dus het proces hoe van een lichaam een 

lustobject wordt gemaakt (Shute 2003, 112). Lolita wordt in Nabokovs roman 

benaderd als een niet te bezitten object, wat te maken heeft met haar vergankelijkheid 

(Frosch 2003, 39). “I knew I had fallen in love with Lolita forever; but I also knew 

she would not be forever Lolita” (Nabokov 1970, 65). Vanaf de leeftijd van vijftien is 
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ze immers geen Lolita meer, maar gewoon Dolores Haze. Ze zal slechts kort Lolita de 

nymphet zijn en dat maakt haar voor Humbert zo aantrekkelijk (Frosch 2003, 39). 

In Lolita maakt Nabokov een inventaris van Lo’s lichaam die de 

pornografische logica van de striptease volgt, stelt Jenefer Shute. Door Nabokovs 

beschrijving wordt Lolita uitgekleed. Haar lichaam wordt geconsumeerd, door de 

beschrijving ervan kunnen we het zien, voelen en zelfs proeven (Shute 2003, 113-

116). Haar lichaam wordt beschreven “in such general terms as: ‘honey-colored skin,’ 

‘thin arms,’ ‘brown bobbed hair,’ long lashes,’ ‘big bright mouth’” (Nabokov  1970, 

11). Opvallend is echter dat het gefragmenteerd wordt, terwijl het de bedoeling is om 

het lichaam te articuleren, in zijn geheel over te brengen. Dit is echter onmogelijk, het 

lichaam kan niet in zijn geheel worden opgeroepen door de lineaire aard van taal, stelt 

Roland Barthes. De enige mogelijkheid is om lichaamsdelen te blijven opsommen in 

de hoop dat ze samen een geheel zouden vormen (Shute 2003, 118-119). 

De zwakte van de geschreven tekst is in dit geval dan weer de kracht van film 

en de Humbert uit de roman is zich daar heel goed van bewust: “Idiot, triple idiot! I 

could have filmed her! I would have had her! I would have had her now with me, 

before my eyes, in the projection room of my pain and despair” (Nabokov 1970, 231). 

En niet alleen Humbert, maar ook Nabokov en Quilty, al is het bij Quilty dan in 

pornofilms, wilden Lolita op het witte doek vereeuwigd zien (Corliss 1997, 39). 

Kubrick toont Lolita in haar geheel, maar illustreert tegelijkertijd zijn oog voor detail 

door in zijn openingsscène, net zoals in de roman, het lichaam te fragmenteren. We 

krijgen enkel een voet en een hand te zien. Hij volgt dus dezelfde logica van de 

striptease als Nabokov. Kubrick verheft ons tot voyeurs, we krijgen een voet te zien 

en willen graag meer te zien krijgen. Door zijn openingsscène introduceert hij op een 

heel subtiele manier ook wat erotiek, de voet is voor sommigen immers iets heel 

erotisch. 

Nog een belangrijk verschil tussen roman en film is dat in de film Lolita meer 

op een achttienjarig dan een twaalfjarig meisje lijkt, waardoor ze wel een lustobject 

wordt en we dus niet het proces te zien krijgen waardoor Humbert van haar een 

lustobject maakt. Naast een object is Lolita echter een veel sterker subject, een wezen 

met haar eigen wil, in de film dan in de roman. Daar zal ik in het volgende kapittel op 

terugkomen. 

In de roman is Lolita’s lichaam niet het enige lichaam dat gedetailleerd 

beschreven wordt. De andere lichamen worden, in contrast met het mooie lichaam 
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van Lolita, vaak als monsterlijk, verminkt beschreven. Appel ziet deze lichamen als 

de projecties van Humberts zelfhaat en schuldgevoel (Appel 1967b, 227). Een mooi 

voorbeeld hiervan komt voor op het einde van de roman wanneer Humbert de 

zwangere Lolita opnieuw opzoekt en zijn schuldgevoel en zelfhaat grote proporties 

aannemen. Lolita’s echtgenoot, Dick Schiller, is bijna doof en wordt bijgestaan door 

Bill die een arm mist. Het mooiste voorbeeld van de aandacht voor het verminkte 

lichaam is wanneer Humbert Frank beschrijft:  

 

At twenty paces Frank used to look a mountain of health; at five, as now, he was 
aruddy mosaic of scars—had been blown through a wall overseas; but despite 
nameless injuries he was able to man a tremendous truck, fish, hunt, drink, and 
buoyantly dally with roadside ladies. That day, either because it was such a great 
holiday, or simply because he wanted to divert a sick man, he had taken off the glove 
he usually wore on his left hand (the one pressing against the side of the door) and 
revealed to the fascinated sufferer not only an entire lack of fourth and fifth fingers, 
but also a naked girl, with cinnabar nipples and indigo delta, charmingly tattooed on 
the back of his crippled hand, its index and middle digit making her legs while his 
wrist bore her flower-crowned head. Oh, delicious...reclining against the woodwork, 
like some sly fairy. (Nabokov 1970, 245). 

 

Het monsterlijke in Humbert wordt geprojecteerd op de mensen rondom hem. Zijn 

pijnlijke, verdrukte herinneringen “are now unfolding themselves into limbless 

monsters of pain” (Nabokov 1970, 284). Dit is ook een goede illustratie van hoe alle 

personages in Lolita Humberts constructies zijn.  

In Kubricks film is er geen plaats voor het verminkte lichaam, enkel Lo’s 

echtgenoot hoort niet zo goed. Dit heeft opnieuw te maken met het feit dat de film 

niet helemaal Humberts binnenwereld representeert en de personages dus niet zijn 

geestelijke constructies zijn. 

 Terwijl Nabokovs personages eerder schimmen van Humberts verbeelding 

zijn, zijn Kubricks personages eerder mensen van vlees en bloed. Dit verschil wordt 

veroorzaakt door de beperkingen van het medium film. In film is het immers 

moeilijker om de fictionaliteit te beklemtonen en de binnenwereld van een personage 

over te brengen. Kubrick uit in zijn Lolita echter ook de kracht van het medium door 

Lolita’s lichaam in zijn geheel te tonen, te articuleren. Het feit dat hij het lichaam 

tevens in gefragmenteerde vorm toont in de openingsscène getuigt van Kubricks oog 

voor detail en respect voor de originele roman. 
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4.2. Tussen mens en monster 

 

Als we de plot van Lolita bekijken dan kunnen we “Humbert the Hound” niet 

anders benaderen dan als een wreed, pedofiel monster (Nabokov 1970, 60). Toch 

identificeren we ons met de verteller en voelen we sympathie voor hem, in plaats van 

hem te verafschuwen. De sympathie die we voor Humbert voelen gaat echter niet zo 

ver dat we zijn daden gaan goedpraten. Nabokov wil dat we Humbert accepteren als 

mens, maar tegelijkertijd wil hij dat we hem vervloeken vanwege zijn monsterlijke 

daden (Tamir-Ghez 2003, 17-18). In dit kapittel wil ik de combinatie van sympathie 

en antipathie die we in Nabokovs Lolita voor Humbert voelen analyseren, samen met 

het beeld van Lolita als monster en de manier waarop Kubrick in zijn film met die 

spanning tussen mens en monster omspringt.  

Nabokov hanteert verschillende technieken om het zorgvuldig evenwicht 

tussen sympathie en antipathie te creëren. Een eerste belangrijke techniek om 

sympathie voor Humbert op te wekken was de keuze van het vertelperspectief 

(Tamir-Ghez 2003, 22-26). Om een evenwicht te scheppen tussen sympathie en 

antipathie voor Humbert was het noodzakelijk om Humberts perspectief te laten zien. 

Had het verhaal zich immers ontplooid vanuit een ander perspectief, bijvoorbeeld dat 

van Lolita, dan had de roman er helemaal anders uitgezien. Indien we Lolita’s verhaal 

voorgeschoteld hadden gekregen, hadden we Humbert als onmenselijk wezen 

verworpen en was de roman veel minder complex en rijk geweest. Humberts verhaal 

is retrospectief en chronologisch waardoor Humbert gebruik kan maken van het 

dagboek en de biografie. Nomi Tamir-Ghez stelt terecht dat de belangrijkste 

eigenschap van het dagboek de minimale afstand tussen beleefde gebeurtenissen en de 

vertelsituatie is. Hierdoor worden de gebeurtenissen en emoties uit het verleden heel 

levendig overgebracht, alsof ze net beleefd zijn of zelfs worden. Door deze 

levendigheid en onmiddellijkheid kan de lezer zich makkelijk identificeren met het 

materiaal en Humberts daden als menselijk en begrijpbaar beschouwen. Humbert is 

ook het type personage waarmee de doorsneelezer zich makkelijk kan identificeren. 

Hij is intelligent, goedgemanierd, hoogopgeleid, knap en bezit een scherpe tong. De 

biografie biedt Humbert ook het voordeel om vanuit zijn inzicht in het heden in te 

grijpen in het verleden en belangrijke zaken te benadrukken of weg te laten (Tamir-

Ghez 2003, 22-26). Door het retrospectieve vertelperspectief ontstaat er een botsing 

tussen de Humbert uit het verleden en de Humbert uit het heden, daarbij komt nog 
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eens dat Humbert, naast de gebruikelijke eerste persoon, ook over zichzelf spreekt in 

de derde persoon (Tamir-Ghez 2003, 33). Humbert is dus een uiterst schizofrene 

verteller. 

Aan de manier waarop Humbert het verhaal vertelt, zijn naast deze voordelen 

echter ook serieuze nadelen verbonden (Tamir-Ghez 2003, 26). We krijgen Humbert 

te zien als een egoïstisch, cynisch, gevoelloos en wreed monster. Door zijn keuze 

voor de biografie komt Humbert eigenlijk slechter over dan als hij het verhaal had 

verteld vanuit zijn huidig inzicht. Hij had onze sympathie al veel vroeger kunnen 

veilig stellen door zijn verhaal te beginnen met zijn liefdesverklaring aan Lolita en 

zijn schuldbekentenis. Nabokov wou dat echter voorkomen, wou een gevoelig 

evenwicht tussen sympathie en antipathie voor zijn verteller tot stand brengen (Tamir-

Ghez 2003, 26). 

 Humbert gebruikt heel wat retorische technieken om de lezer achter zich te 

scharen. Die technieken worden gebruikt binnen de context waarin Humbert zich 

bevindt, hij moet zich namelijk verdedigen tijdens zijn proces. Een eerste techniek is 

Lolita het zwijgen opleggen (Tamir-Ghez 2003, 23-24). Als ze dan toch iets zegt, zijn 

het “unprintable things” of wordt ze geciteerd in de indirecte rede waar Humbert 

spottende uitspraken aan toevoegt (Nabokov 1970, 205). Lolita wordt niet alleen het 

zwijgen opgelegd, haar perspectief op de zaak wordt zelden aan het licht gebracht. 

Haar perspectief op het gebeuren kan enkel door de lezer worden afgeleid. Door de 

afwezigheid van Lolita’s stem en blik, neigen we haar kant van het verhaal te 

vergeten. Nabokov wil echter niet dat we volledig worden ingenomen door Humbert 

en op strategische plaatsen laat Nabokov Lolita’s stem, of snikken, even horen 

(Tamir-Ghez 2003, 24). Zoals bijvoorbeeld op het einde van deel 1: “You see, she had 

absolutely nowhere else to go” (Nabokov 1970, 142).  

 

I remember the operation was over, all over, and she was weeping in my arms;--a 
salutory storm of sobs after one of the fits of moodiness that had become so frequent 
with her in the course of that otherwise admirable year! (Nabokov 1970, 169) 
 

Humberts tweede techniek is de uitbuiting van zijn jeugdliefde Annabel 

(Tamir-Ghez 2003, 28). “I am convinced, however, that in a certain magic and fateful 

way Lolita began with Annabel” (Nabokov 1970, 13-14). Hij beweert dat hij door zijn 

jeugdtrauma, hij kon Annabel nooit bezitten en zij betoverde hem, viel voor Lo.  
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Humberts derde verdedigingstechniek is beweren dat normen en waarden heel 

relatief zijn en verschillen van cultuur tot cultuur en van periode tot periode. Hij is 

enkel “an unfortunate victim of an arbitrary social concention” die toevallig stelt dat 

hij geen seks mag hebben met een minderjarig kind (Tamir-Ghez 2003, 28). “There 

was really nothing wrong in being moved to distraction by girl-children” (Nabokov 

1970, 19). Ook haalt hij voorbeelden aan van kunstenaars die voor hem reeds op 

kinderen vielen: Vergilius, Dante en Petrarca.  

Zijn vierde techniek is de schuld op Lolita steken (Tamir-Ghez 2003, 28). Hij 

maakt van haar een monster, duwt zichzelf in de slachtofferrol. “I am going to tell you 

something very strange: it was she who seduced me” (Nabokov 1970, 132). 

 
I have but followed nature. I am nature’s faithful hound. Why then this horror that I 
cannot shake off? Did I deprive her of her flower? Sensitive gentlewomen of the jury, 
I was not even her first lover. (Nabokov 1970, 135) 

 

Humbert geeft hier twee argumenten. Seks hebben met kinderen is iets natuurlijk en 

Lolita had reeds seks gehad met de dertienjarig Charlie uit kamp Q.  

Het punt is echter dat deze door Humbert aangehaalde verdedigingstechnieken 

niets of weinig met zijn misdaad te maken hebben, ze leiden onze aandacht enkel af 

(Tamir-Ghez 2003, 29). Zo heeft Lolita wel de eerste stap gezet, zij kuste Humbert, 

maar voor haar is seks niet hetzelfde als voor Humbert. “I knew, of course, it was but 

an innocent game on her part, a bit of backfisch foolery in imitation of some 

simulacrum of fake romance” (Nabokov 1970, 113). Humbert is zich daarvan bewust, 

beseft dat de lezer hem doorheeft en vraagt daarom de hele roman lang om 

medelijden. “Humbert Humbert tried hard to be good. Really and truly, he did” 

(Nabokov 1970, 19). Hij trouwde zelfs, “if not to purge myself of my degrading and 

dangerous desires, at least to keep hem under pacific control” (Nabokov 1970, 24). 

“So monstruous was my appetite for that miserable nymphet” (Nabokov 1970, 140). 

Hij probeert het verlangen voor Lolita, het beest in hem te bedwingen. “(Down, poor 

beast, down)” (Nabokov 1970, 141). 

Na verloop van tijd worden we ons bewust van het feit dat Humbert zichzelf 

aan het goedpraten is, wat ten koste gaat van de sympathie die we tegen dan al voor 

hem hebben ontwikkeld. Slechts helemaal op het einde van de roman, wanneer hij 

zich niet meer probeert goed te praten en zichzelf beschuldigt, slaagt hij er in om 

werkelijk sympathie bij de lezer op te wekken (Tamir-Ghez 2003, 18). 
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Unless it can be proven to me—to me as I am now, today, with my heart and my 

beard, and my putrefaction—that in the infinite run it does not matter a jot that a 
North American girl-child named Dolores Haze had been deprived of her childhood 
by a maniac, unless this can be proven (and if it can, then life is a joke), I see nothing 
for the treatment of my misery but the melancholy and very local palliative of 
articulate art. (Nabokov 1970, 283) 

 

De paradox is dat Humbert op het einde van de roman zowel op zijn meest menselijke 

en op zijn meest monsterlijke punt is. Hij heeft als een monster gedood, maar erkent 

tegelijkertijd zijn schuld. Hij schommelt constant tussen Humbert de mens en 

Humbert het monster.  

 Kubrick gebruikt in zijn film andere technieken om sympathie voor Humbert 

op te roepen. Kubrick kon de technieken uit de roman niet overnemen, omdat hij 

Humberts perspectief niet kon overnemen, Humberts binnenwereld niet volledig kon 

oproepen. Doordat Humberts perspectief in de film ontbreekt, kan de filmische 

Humbert ook geen gebruik maken van dezelfde retorische technieken als de Humbert 

uit de roman. Nu zal ik stilstaan bij de technieken die Kubrick hanteert om sympathie 

voor zijn hoofdpersonage op te wekken. 

 Doordat Lolita geen kind is, maar eerder een jonge dame, komt Humbert in de 

film menselijker over (Bell-Metereau 2008, 206). Toch blijven we antipathie voelen 

voor Humbert. Hij trouwde immers met Charlotte om dichter bij Lolita te komen en 

wou haar zelfs vermoorden. Van Lolita een jonge dame maken was dus niet genoeg 

om Humbert iets sympathieker te laten overkomen. Zoals ik al zei, moest Kubrick de 

erotische aard van de relatie tussen Humbert en Lolita aanzienlijk terugdraaien, wat 

de indruk wekt dat Kubrick echt om Lolita geeft (Bell-Metereau 2008, 205). Humbert 

wordt dus een oudere man die valt op een jonge vrouw, wat plots veel minder 

monsterlijk lijkt dan een oude man die een kind van twaalf jaar misbruikt uit pure 

lust. 

 De sympathie die we voelen voor Humbert ontstaat in Nabokovs roman door 

Humberts perspectief en zijn retorische technieken, niet zozeer door het portret van de 

andere personages. Zoals ik al zei, wordt Lolita in de roman meestal het zwijgen 

opgelegd. In Kubricks Lolita hebben we sympathie voor Humbert omdat de andere 

personages gewoon heel onsympathiek zijn, vooral Charlotte Haze (Jenkins 1997, 

40). Charlotte werd gespeeld door Shelley Winters en haar job was “to make a strong, 

bad impression, then get off” (in Corliss 1997, 42). Voor Charlotte kunnen we enkel 
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medelijden hebben, helemaal geen sympathie (Corliss 1997, 42). In de film komt ze 

veel slechter over dan in de roman. In de roman kan Humbert af en toe nog iets 

positiefs over haar te zeggen, over de filmische Charlotte zijn echter enkel negatieve 

woorden in de mond te nemen. De filmische Charlotte is veel opdringeriger en maakt 

haar lust voor Humbert veel duidelijker. Enkel wanneer Charlotte instort nadat ze 

Humberts verlangen naar Lolita ontdekt, hebben we even medelijden met haar. Tegen 

dan hebben we echter al zo’n negatief beeld van de vrouw, dat we niet veel meer dan 

wat medelijden voelen. Niet alleen Charlotte komt uiterst slecht over, Humbert lijkt 

wel een heilig boontje in vergelijking met de uiterst vulgaire personages die hem 

omringen (Jenkins 1997, 41-42). Zo zijn John en Jean Farlow heel vulgaire figuren. 

Als we ze voor het eerst ontmoeten op de highschool dance zegt John: “We could sort 

of swop partners”, en maakt Jean heel duidelijk dat ze wel openstaan voor seksuele 

escapades: “John and I, we’re both broad-minded”.  

 Veel antipathie hebben we in de film dus niet voor Humbert, hij is veel minder 

een monster dan in de roman en dat was ook de bedoeling: “We wanted him to be the 

only innocent person in the piece”, zei Harris (in Corliss 1997, 32). Kubrick maakt 

van Humbert iets subtieler een beest: zo moet hij zich twee keer per dag scheren 

(Bell-Metereau 2008, 214). “I’m a man who needs two shaves a day. All the best 

people shave twice a day.” 

Een belangrijk verschil tussen roman en film is dat Kubrick sympathie oproept 

voor Humbert om ons aan te zetten Humberts perspectief over te nemen, om ons zijn 

binnenwereld binnen te leiden, terwijl de sympathie die we voor Humbert hebben in  

Nabokovs roman grotendeels een gevolg is van Humberts binnenwereld. Terwijl in 

Nabokovs Lolita de sympathie dus voortvloeit uit Humberts binnenwereld, gebeurt in 

Kubricks Lolita net het omgekeerde: de sympathie moet ons aanmoedigen Humberts 

perspectief aan te nemen. 

 In de roman is één van Humberts technieken om aan sympathie te winnen 

Lolita laten overkomen als een monster, al is een monster misschien iets te hard 

uitgedrukt. Toch is ze geen alledaags kind in zijn ogen. 

 

Between the age limits of nine and fourteen there occur maidens who, to certain 
bewitched travelers, twice or many times older than they, reveal their true nature 
which is not human, but nymphic (that is, demoniac; and these chosen creatures I 
propose to designate as ‘nymphets’. (Nabokov 1970, 16)  
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Was Lolita immers een normaal kind geweest dan had hij haar met geen vinger 

aangeraakt. “He had the utmost respect for ordinary children, with their purity and 

vulnerability, and under no circumstances would he have interfered with the 

innocence of a child” (Nabokov 1970, 19-20). Humbert zegt dat Lolita een demon is 

vermomd als kind, “some immortal daemon disguised as a female child” (Nabokov 

1970, 139). Door die uitdrukking vestigt hij de aandacht op zijn eigen nood om zijn 

schuldgevoel te verdoezelen, zijn monsterlijke aard te verbergen (Pifer 2003b, 100). 

Als iemand een monster in vermomming is, dan is het wel Humbert. 

 Zoals ik al zei komen in Kubricks film, behalve Humbert, alle personages veel 

slechter over dan in de roman en dat is ook zo bij Lolita. Als Humbert het monster 

niet is, dan moet het Lolita wel zijn. De openingsscène, de pedicure, is op dit vlak 

heel belangrijk omdat het onmiddellijk de machtsverhouding tussen Humbert en 

Lolita duidelijk maakt (Jenkins 1997, 35). Lolita heeft volledige controle over haar 

slaaf, Humbert (Jenkins 1997, 35). In de roman zijn de rollen echter omgekeerd. 

Kubricks verhaal gaat niet over een mishandeld kind, maar stiefvader die wordt 

mishandeld (Corliss 1997, 80). 

 Ook in de film verleidt Lolita Humbert, maar uit de film is veel moeilijker af 

te leiden dat Lolita seks niet op dezelfde manier als Humbert benadert, zoals in de 

roman. Ze noemt seks wel een spelletje, maar dat past binnen de seksuele insinuaties 

die de film vullen en de overlappende metafoor van het spel waarop ik later nog zal 

terugkomen. Terwijl Humbert Lolita in de roman controleert en met verschillende 

technieken in het gareel houdt, is de filmische Humbert eerder Lolita’s slachtoffer. In 

de roman dreigt Humbert Lolita naar een weeshuis te sturen, over te leveren aan de 

staat. Dat doet hij niet in de film, hij bedreigt haar nooit. Lolita begint er in de film 

zelf over: “I don’t want to ever be in one of those horrible places for juvenile 

delinquents.” Het is veeleer Lolita die de beslissing neemt om bij Humbert te blijven, 

terwijl in de roman Humbert haar praktisch dwingt door haar duidelijk te maken dat 

ze nergens anders naartoe kan. In het tweede deel probeert Humbert als een 

overbezorgde vader zijn Lolita wel te controleren. Zo mag ze niet uitgaan, daten en 

zelfs geen toneel spelen. Hij heeft echter zo’n grote angst om haar teleur te stellen, 

“You and I we have lots of fun, don’t we Lolita?”, dat zij hem zonder gevolgen kan 

bedriegen. Lolita heeft constant de macht in handen. Charlotte noemt Lolita ook 

letterlijk een beest: “How did we produce such a little beast?”  
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In Nabokovs Lolita wordt Lolita geassocieerd met het beestachtige doordat ze 

een nymphet wordt genoemd. In de film wordt het idee van de nymphet echter 

nauwelijks uitgewerkt. Enkel wanneer Humbert in zijn dagboek schrijft, horen we op 

de voice-over de volgende passage die Kubrick letterlijk overnam uit de roman: 

“What drives me insane is the twofold nature of this nymphet—of every nymphet, 

perhaps; this mixture in my Lolita of tender dreamy childishness and a kind of eerie 

vulgarity” (Nabokov 1970, 44). Door deze uitspraak wordt de dubbele aard van Lolita 

benadrukt, toch neigt ze in Kubricks film eerder naar het monsterlijke dan naar het 

menselijke. 

 Ellen Pifer maakte een heel interessante vergelijking tussen Mary Shelley’s 

Frankenstein en Lolita (2003b, 98-103). Zowel Humbert als Victor Frankenstein 

vernietigen immers de onschuld van hun kind. Lolita en het monster van Frankenstein 

zitten beiden gevangen in de monsterlijke vorm die hun makers voor hen schiepen, 

een vorm die hen verwijdert van de realiteit. Lolita zit gevangen in de vermomming 

van de nymphet die Humbert in zijn verbeelding heeft geschapen, en het monster van 

Frankenstein zit opgesloten in de monsterlijke gedaante die Victor voor hem schiep 

(Pifer 2003b, 99). Het is dus geen toeval dat Kubrick in zijn film het monster van 

Frankenstein in beeld brengt wanneer Humbert, Charlotte en Lolita samen naar de 

drive-in gaan. Het is Christopher Lee in The Curse of F rankenstein (1957) die het 

verband van zijn gezicht trekt en het wegrottende vlees toont (Naremore 2007, 105). 

Deze scène komt in het begin van de film voor en we stellen ons de vraag wie het 

monster in Kubricks film is? Wie zal zijn masker nog laten vallen en rottend vlees 

onthullen? In de film is eerder Lolita het monster, maar als we de plot op zich 

bekijken, moeten we stellen dat Humbert altijd het monster zal blijven. 

“The beastly and beautiful merged at one point, and it is that borderline I 

would like to fix, and I feel I fail to do so utterly. Why?” (Nabokov 1970, 135). In het 

begin van de roman beantwoordde Humbert echter zijn eigen vraag: “Oh, my Lolita, I 

have only words to play with!” (Nabokov 1970, 32). Hij faalt niet, maar kan haar 

nooit volledig tot leven wekken aangezien hij enkel woorden als medium heeft (Appel 

1967b, 236). Het dichtst komt hij in zijn beschrijving van Lolita als een wezen ergens 

tussen het mooie en het beestachtige wanneer hij haar beschrijft als ze tennist (Appel 

1967b, 238). Het is geen toeval dat juist op dat moment een vlinder voorbijzweeft: 

“An inquisitive butterfly passed, dipping, between us” (Nabokov 1970, 236). 
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4.3. Dubbelgangermotief 

 

Nabokov parodieert in Lolita het traditionele dubbelgangermotief (Appel 

1970a, lx). Aangezien in Kubricks Lolita Quilty een prominentere rol speelt dan in de 

roman en Kubrick veel van Nabokovs parodieën aanpaste, zoals bleek uit het kapittel 

“Tussen parodie en satire”, is het interessant om in dit kapittel het 

dubbelgangermotief in de roman te vergelijken met dat in de film. 

Normaal gezien wordt er in het dubbelgangerverhaal een onderscheid gemaakt 

tussen de goede zelf en de slechte ander. In de roman zijn Humbert en Quilty echter 

niet duidelijk van elkaar te onderscheiden (Appel 1970a, lx). Zo lezen we tijdens een 

worstelscène tussen Humbert en Quilty het volgende: “I rolled over him. We rolled 

over me. They rolled over him. We rolled over us” (Nabokov 1970, 299). Ook 

wanneer Humbert Quilty wil vermoorden, gebruikt hij zijn eigen trui voor 

schietoefeningen. Humbert en Quilty zijn in zekere zin dus dezelfde persoon. 

 In traditionele dubbelgangerverhalen wordt de dubbelganger vaak beschreven 

als een aap (Appel 1970a, lx). Dit gaat terug op het werk van Charles Darwin, het 

beestachtige in de mens wordt in de vorm van een dubbelganger opgeroepen. Een aap 

is naast een beest  ook een imitator (Frosch 2003, 46). In Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

bijvoorbeeld, wordt Mr. Hyde meerder keren met een aap vergeleken en in Poe’s 

“The Murders in the Rue Morgue” is de criminele ander letterlijk een aap (Appel 

1970a, lx-lxi). Humbert vergelijkt zichzelf ook letterlijk met Mr. Hyde (Appel 1970b, 

406). “Mr. Hyde almost knocked it over” (Nabokov 1970, 206). Humbert ondermijnt 

die traditionele opsplitsing tussen goed en kwaad, mens en monster, door zichzelf een 

aap te noemen in de plaats van Quilty (Appel 1970a, lxi). Humbert heeft het onder 

andere over zijn “aging ape eyes” (Nabokov 1970, 39). Wanneer Quilty en Humbert 

elkaar ontmoeten noemt Quilty Humbert een aap (Appel 1970a, lxi). “You ape, you”, 

zegt Quilty tegen Humbert (Nabokov 1970, 298). 

 De dubbelganger wordt ook vaak beschreven als een schaduw, denk maar aan 

Hans Chritian Andersens “The Shadow”, en Humbert noemt Quilty ook wel eens zijn 

schaduw (Appel 1970a, lxi). “Wildly, I pursued the shadow” (Nabokov 1970, 215). 

De woordspeling op Humberts naam (ombre is Frans voor schaduw) suggereert echter 

opnieuw dat Humbert de slechte ander is (Appel 1970a, lxi). 

 Het dubbelgangermotief in Nabokovs Lolita is een bewuste parodie op Poe’s 

“William Wilson” omdat Poe’s verhaal een omkering is van de conventionele 
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dubbelgangersituatie: de zwakke en slechte ander is het hoofdpersonage dat 

achtervolgd wordt door de goede, morele zelf (Appel 1970a, lxi). 

 Er wordt altijd gezegd dat als je je dubbelganger tegenkomt, je hem moet 

vermoorden en Humbert doet dat ook. De scène duurt echter ongelooflijk lang 

waardoor het idee van uitdrijving tot het komisch absurde wordt gedreven. Clare 

Quilty is een woordspeling op clearly guilty en schuldgevoel is niet zo makkelijk te 

verdrijven (Appel 1970a, lx-lxii). Humbert is na de moord nog steeds “all covered 

with Quilty” (Nabokov 1970, 306). 

 Quilty is echter niet de enige dubbelganger in het verhaal. Ook de lezer wordt 

als Humberts dubbelganger benaderd: “Reader! Bruder!” (Nabokov 1970, 262). En 

ook de grenzen tussen de andere personages vervagen. Zo lijkt Lolita op het einde van 

het verhaal verdacht veel op haar moeder.  

 
She directed the dart of her cigarette, index rapidly tapping upon it, toward the hearth 
exactly as her mother used to do, and then, like her mother, oh my God, with her 
fingernail scratched and removed a fragment of cigarette paper from her underlip. 
(Nabokov 1970, 275) 

 

Het is dus noch zwart noch wit en Quilty wordt dan ook door Humbert 

“Quilty, Clare Obscure” genoemd (Nabokov 1970, 306).  Nabokov zei zelf over het 

dubbelgangermotief: “The Doppelgänger subject is a frightful bore” (Appel 1967a, 

145). En over het gebruik van dubbelgangers in zijn eigen werk: “There are no ‘real’ 

doubles in my novels” (Appel 1967a, 145). Hiermee bedoelt hij dat hij het 

dubbelgangermotief enkel parodieert. 

 In de film daarentegen is Quilty de belichaming van het slechte, de echte 

dubbelganger (Jenkins 1997, 42). Aangezien de menselijke kant van Humbert 

benadrukt wordt, zoals bleek uit het vorige kapittel, moet ook de monsterlijke kant 

van Quilty beklemtoond worden. Kubrick parodieert het dubbelgangermotief dus niet, 

maar incorporeert het. Goed en kwaad, in de roman niet van elkaar te onderscheiden, 

zijn dat wel in de film (Jenkins 1997, 51). Quilty is de duidelijke slechterik die ook 

veel aanweziger is in de film dan in de roman. Doordat Kubricks film begint met de 

moord op Clare Quilty is Quilty steeds herkenbaar in elke rol die hij speelt (Naremore 

2007, 110). Quilty wordt nooit vergeleken met een aap, maar hult zich wel 

verschillende keren in schaduw. Wanneer Humbert thuiskomt in Beardsly ontdekt hij 

Quilty vermomd als Dr. Zemph. De psycholoog liet het licht uit om Humbert de 
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elektriciteitsrekening te besparen. De scène werd gefilmd in een duidelijk clair-

obscur, ook in de film is Quilty dus “Quilty, Clare Obscure” (Nabokov 1970, 306). 

Kubrick maakt van Quilty letterlijk een spook door hem het eerst te laten verschijnen 

met een laken over zich (Bell-Metereau 2008, 212). De dialogen van Quilty zijn 

grotendeels geïmporviseerd, wat niet verbaast, aangezien Quilty zich in de roman, 

behalve tijdens de moordscène, in stilte hult. Peter Sellers, de acteur die Quilty speelt, 

kreeg heel veel vrijheid van Kubrick (Corliss 1997, 47). Kubrick was “ so besotted 

with the genius of Peter Sellers that he seemed never to have enough of him,” zei 

James Mason, de acteur die Humbert speelde (in Corliss 1997, 48). Terwijl in de 

roman de grenzen tussen de personages soms neigen te vervagen, gebeurt dat in de 

film niet. Lolita gaat nooit op haar moeder lijken, en Quilty niet op Humbert. 

 De film is dus geen parodie op het dubbelgangermotief en verliest veel van de 

beeldspraak waarmee het in de roman gepaard gaat. Quilty is prominenter in de film, 

maar het dubbelgangermotief verliest veel aan rijkdom. De film kiest duidelijk voor 

een meer uitgesproken zwart en wit, terwijl in de roman alles zich bevindt in een 

grijze schemerzone. 
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4.4. Tussen kind en jonge dame 

 

Lolita is een kind van twaalf jaar dat haar jeugd verliest aan de verlangens van 

een perverse man van middelbare leeftijd. Pifer wijst ons erop dat heel wat mensen 

echter een fout beeld hebben van Lolita. Velen zien haar als een sexy tiener met 

roodgekleurde lippen en een strakke jeans. Het beeld dat Kubrick van Lolita gaf heeft 

daar ongetwijfeld tot bijgedragen (Pifer 2003b, 84). Kubrick maakt van Lolita immers 

een jonge dame, geen kind. Vandaar dat het bijzonder interessant is om stil te staan bij 

het thema van het kind en het belang dat Nabokov eraan hecht, omdat het in Kubricks 

film nagenoeg volledig afwezig is. 

Voor Nabokov symboliseert het kind het creatieve vermogen van de mens. 

Het kind is immers nog onschuldig, nog niet aangetast door ervaring en kan nog met 

een verwonderde blik, als een tabula rasa, naar de wereld kijken (Pifer 2003b, 90). 

“Behalve dromen over snelheid, of in verband daarmee, zit in ieder kind de essentieel 

menselijke drang om de aarde te herscheppen” (Nabokov  1968, 272). “For Nabokov, 

to gaze wide-eyed at the world as children do—and poets must—is not sentimental” 

(Pifer 2003b, 90). Verdriet, dood en verlies zijn immers nooit ver weg. Als een kind 

naar de wereld vol dood en verderf kijken, vergt dus heel wat moed en is zeker geen 

vorm van escapisme (Pifer 2003b, 90-91). Het thema van de kinderlijke onschuld 

staat dus in verband met de verbeelding en de daad van het kijken. In Lolita staat 

echter niet de positieve kracht van de verbeelding centraal, maar de negatieve. 

Nabokov toont naast de creatieve kracht van de verbeelding ook de destructieve 

kracht ervan (Pifer 2003b, 102). Het toont hoe Humbert door zijn verbeelding Lolita’s 

kindertijd ontneemt. Lolita’s blik op de zaken wordt helemaal niet getoond, we 

krijgen enkel Humberts blik en verbeelding te zien en die is eerder destructief voor 

het arme kind. 

 Nabokov probeert Lolita niet af te beelden als een “genderless angel” (Pifer 

2003b, 93). Hij maakt van haar een seksueel wezen, een kind waarin de volwassen 

seksualiteit en intelligentie al duidelijk zichtbaar zijn. Onschuld is immers niet gelijk 

aan seksuele simpliciteit en zelfs Humbert ziet dat in. Humbert mag dan wel zeggen 

dat Lolita hem heeft verleid, maar dat is zeker niet waar (Pifer 2003b, 93-94). Zij 

bekijkt seks immers niet op dezelfde manier als Humbert. “She saw the stark act 

merely as part of a youngster’s furtive world, unknown to adults. What adults did for 

purposes of procreation was no business of hers” (Nabokov 1970, 133). 
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Belangrijk is het verschil tussen Lolita en dat andere kind waar Humbert zo 

van hield, Annabel Leigh. Zoals ik al zei, voert Humbert Annabel als argument aan 

om zijn ziekelijke verlangen voor Lolita te verklaren. Annabel en Humbert waren 

echter gelijken die beiden naar elkaar verlangden, Lolita daarentegen is het 

gefantaseerde lustobject in een heel eenzijdige relatie. Zowel Annabel als Dolores  

verliezen vroegtijdig hun jeugd, Humbert stal Lolita’s jeugd en typhus die van 

Annabel (Pifer 2003b, 95). 

Slechts op het einde van de roman erkent Humbert Lolita als het kind dat ze is, 

dat hij heeft geofferd, en ziet hij haar niet langer als een demon (Tamir-Ghez 2003, 

35). Uiteindelijk verliest Dolores Haze niet alleen haar jeugd maar ook haar leven. 

“(‘He broke my heart. You merely broke my life’)”, hoort Humbert Lolita denken 

(Nabokov 1970, 279). Humberts grootste misdaad was niet de moord op Clare Quilty, 

maar de moord op Lolita’s kindertijd. Enkel via de kunst kan Humbert het kind dat hij 

heeft getiranniseerd weer een deel van haar leven teruggeven (Pifer 2003b, 85-104). 

“The refuge of art. And this is the only immortality you and I may share, my Lolita” 

(Nabokov 1970, 309). De paradox is dat Humbert Lo’s kindertijd heeft ontnomen, 

maar haar via kunst wel als kind vereeuwigt. Lolita, het kind, werd door een monster 

verslonden. “I hit him at very close range through the blankets, and then he lay back, 

and a big pink bubble with juvenile connotations formed on his lips, grew to the size 

of a toy balloon, and vanished” (Nabokov 1970, 304). Dit fragment illustreert hoe het 

monster Lolita opat met alles erop en eraan, van kauwgom tot kindertijd (Appel 

1967b, 231). Slechts op het einde van het verhaal erkent Humbert Lolita als een mens, 

als het kind dat ze werkelijk was (Tamir-Ghez 2003, 35). 

 

What I heard was but the melody of children at play, nothing but that, and so limpid 
was the air that within this vapor of blended voices, majestic and minute, remote and 
magically near, frank and divinely enigmatic—one could hear now and then, as if 
released, an almost articulate spurt of vivid laughter ... and then I knew that the 
hopelessly poignant thing was not Lolita’s absence from my side, but the absence of her 
voice from that concord. (Nabokov 1970, 308) 

 

Kubricks Lolita werd gespeeld door Sue Lyon. Lyon was veertien toen ze werd 

gekozen voor de rol en past dus, wat de leeftijd betreft, binnen Humberts definitie van 

een nymphet (Corliss 1997, 28) Zowel Nabokov als Kubrick vonden Sue Lyon perfect 

voor de rol van Lolita (Corliss 1997, 28-29). Alhoewel Lyon slechts veertien was, ziet 

ze er in Lolita wel een stuk ouder uit. Kubrick koos er bewust voor om haar niet 
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jonger te laten lijken vanwege commerciële redenen en censuur (Bell-Metereau 2008, 

213). Kubricks Lolita komt ouder over door haar uiterlijk, kledij en heel wat details in 

de film die haar ouder doen lijken. Zo gedraagt Lolita zich op de highschool dance als 

één van de ouderen, ze mag van haar moeder al daten en mag langer dan twaalf uur 

opblijven op de dag van de dance. Ook ontvlucht de filmische Lolita Humbert te voet, 

terwijl Lolita in de roman er met de fiets vandoor gaat. De fiets zou teveel Lo’s 

jeugdigheid benadrukt hebben en dat kon niet in de film (Jenkins 1997, 59). 

 Toch zijn er critici die Kubricks Lolita wel duidelijk een kind noemen. Zo 

argumenteert Michel Ciment dat kinderen van twaalf er wel uitzien als Lolita. Jonge 

meisjes kleden zich gewoon ouder, willen er uitzien als jonge vrouwen (Ciment 2001, 

92). Ook speelt Lolita nog met een hoepel en op alle affiches stond ze afgebeeld met 

een lolly, een stuk snoepgoed dat we associëren met kinderen. Kubricks Lolita is dus 

noch een kind noch een jonge vrouw te noemen, ze hangt ergens tussenin. In de film 

wordt daar ook mee gespeeld als Quilty Lolita een “little tall girl” noemt. Ze is “taller 

than little” volgens Quilty. 

Naar mijn mening neigt Kubricks Lolita eerder naar de jonge dame dan naar het 

kind, ook al wou hij dat zelf misschien niet. Kubrick moest Lolita echter ouder laten 

lijken vanwege censuur. Dit heeft heel belangrijke gevolgen voor het verhaal. In de 

roman wordt een kind mishandeld, in de film speelt een tiener met een oudere man 

(Corliss 1997, 73). De filmische Humbert komt hierdoor veel sympathieker over dan 

in de roman. Lolita voelt zich niet aangetrokken tot Humbert, zoals in de roman, maar 

vindt het leuk dat hij achter haar loopt (Corliss 1997, 73). In tegenstelling tot Humbert 

wordt Lolita in de film minder sympathiek, ze wordt Lolita het monster.  
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5. Visie op kunst 

 

5.1. Nabokov en Kubrick in Lolita 
 
 

Uit de vorige twee hoofdstukken bleek duidelijk dat Nabokov constant 

indirect aanwezig is in Lolita, als een poppenspeler bespeelt hij zijn creaties (Tamir-

Ghez 2003, 18). Ook Kubrick is als een onzichtbare macht, een hogere instantie 

aanwezig in zijn Lolita. Zo herinneren de tekstbalken die af en toe verschijnen, 

bijvoorbeeld de tekstbalk die indiceert dat we vier jaar terug in de tijd gaan, ons aan 

Kubricks controle. Beide artiesten zijn dus indirect aanwezig in hun werk, maar 

kunnen ook met verschillende personages vergeleken worden. Zo zitten er drie 

personages in de roman die kunnen worden beschouwd als Nabokov: Humbert 

Humbert, Vivian Darkbloom en de zevende jager in Quiltys toneelstuk. Kubrick kan 

dan weer vergeleken worden met Clare Quilty en Lolita. 

Zowel Nabokov als Humbert studeerden Franse letterkunde en emigreerden 

naar de Verenigde Staten. Veel verder gaan de gelijkenissen echter niet en Nabokov 

wees er in zijn nawoord ook nadrukkelijk op dat hij Humbert niet is en dat ze over 

heel veel zaken van mening verschillen. “My creature Humbert is a foreigner and an 

anarchist, and there are many things, besides nymphets, in which I disagree with him” 

(Nabokov 1970, 315). Nabokov zei dan ook: “There is nothing autobiographic in 

Lolita” (Nabokov 1973, 77). 

 Vivian Darkbloom is Quiltys minnares en een anagram voor Vladimir 

Nabokov (Appel 1970b, 323). Vivian Darkbloom wordt reeds in Rays voorwoord 

vermeld waardoor dit anagram het realisme van Humberts confessie direct 

ondermijnt. Het illustreert hoe Nabokov nooit direct, maar telkens indirect aanwezig 

is als de poppenspeler, de schepper van deze roman. Omdat Nabokov het in 

overweging nam om Lolita anoniem te publiceren stak hij zijn naam in de vorm van 

een anagram in de roman om zijn auteurschap te bewijzen, uiteindelijk bracht hij het 

werk echter niet anoniem uit (Appel 1970b, 323). Darkbloom wordt door Humbert 

beschreven als “a hawk-like, black-haired, strikingly tall woman” (Nabokov 1970, 

221). De vrouw heeft duidelijk iets voyeuristisch. Nabokov is dus niet alleen een 

schepper, maar ook een toeschouwer. 
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A seventh Hunter (in a green cap, the fool) was a Young Poet, and he insisted, much 
to Diana’s annoyance, that she and the entertainment provided (dancing nymphs, and 
elves, and monsters) were his, the Poet’s, invention. (Nabokov 1970, 201). 
 

Deze Hunter in Quiltys toneelstuk, Enchanted Hunters, kan worden beschouwd als 

Nabokov, de schepper van het hele verhaal (Appel 1970b, 406). 

Nabokov is niet alleen aanwezig in zijn roman, maar ook in zijn script. Hij gaf 

zichzelf een cameo of glimprol, iets waar Alfred Hitchcock om bekend stond, als een 

vlinderkenner aan wie Humbert de weg vraagt (Naremore 2007, 99). In Kubricks film 

komt Nabokov niet voor als een vlinderkenner, maar is er wel plaats voor Vivian 

Darkbloom en er hangt er een foto van Nabokov in Lolita’s kamer.  

Naremore denkt dat Peter Sellers Kubrick als inspiratie voor zijn rol gebruikte. 

Claire Quilty is immers een soort regisseur, van pornofilms weliswaar. Pingpong was 

één van Kubricks favoriete spelletjes en Quilty daagt Humbert uit tot een spelletje 

pingpong. Wanneer Quiltys toneelstuk wordt opgevoerd verschijnt Quilty met een 

fototoestel rond zijn nek dat heel goed lijkt op de camera die Kubrick droeg in 

behind-the-scenes foto’s genomen tijdens de productie van de film (Naremore 2007, 

112). Kubrick met Quilty vergelijken is echter even onterecht als de vergelijking 

tussen Humbert en Nabokov. Het is wel interessant om Nabokov en Kubrick als 

artistieke dubbelgangers te beschouwen, net zoals Humbert en Quilty dubbelgangers 

zijn. Er zijn uiteraard meer verschillen dan gelijkenissen tussen Kubrick en Nabokov, 

maar beiden zijn wel artistieke absolutisten die totale controle over hun werk willen. 

Zo zei Nabokov: 

 

If I had given as much of myself to the stage or the screen as I have to the kind of 
writing which serves a triumphant life sentence between the pages of the book, I 
would have advocated and applied a system of total tyranny, directing the play or the 
picture myself, choosing settings and costumes, terrorising the actors, mingling with 
them in the bit part of guest, or ghost, prompting them, and, in a word, pervading the 
entire show with the will and art of one individual. (in Corliss 1977, 53) 

 

Ook Kubrick is een dergelijke absolutist, wat niet wil zeggen dat hij niet openstond 

voor de ideeën van anderen. Zo gaf hij het script aan iedereen, ook de man die elke 

dag de deur openhield, en absorbeerde hij alle ideeën als een spons, maar hij had wel 

het laatste woord en nam uiteindelijk de beslissingen. Zowel regisseur als auteur zijn 

herkenbaar in hun werk, in de zin dat je hun controle als poppenmeesters kan zien. 
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Richard Corliss vergelijkt Kubrick met Lolita omdat beiden in het midden van 

hun evolutie stonden op het moment dat de film werd gemaakt. Kubrick was een 

filmmaker in evolutie en Lolita een jonge dame die binnenkort een vrouw zou worden 

(Corliss 1997, 14). Opnieuw gaan de gelijkenissen niet verder dan dat. 
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5.2. Andere kunsten in Lolita 

 

Nabokovs Lolita bevat naast referenties aan literaire werken ook veel 

referenties aan andere kunstwerken. Zo verwijst Nabokov naar verschillende schilders 

en muzikanten. In dit kapittel wil ik stilstaan bij het belang van de verschillende 

kunstvormen in Nabokovs Lolita en nagaan hoe Kubrick in zijn film met die 

kunstvormen omgaat. 

“Had I been a painter”, zegt Humbert (Nabokov 1970, 134). Humbert schildert 

dan ook met woorden: “a lat dab of color, stinging red, smarting pink, a sigh, a 

wincing child” (Nabokov 1970, 135). Humberts schilderkunsten zijn echter die van 

Nabokov, de schrijver noemde zichzelf immers een halve schilder (Appel 1970b, 

364). Ik wees reeds op de manier waarop Nabokov het Amerikaanse landschap 

schildert, en hoe zijn beschrijving evolueert van een tweedimensionaal vlak naar een 

driedimensionale wereld. In Lolita vinden we ook veel allusies naar bekende schilders 

terug. De meest interessante is de vergelijking van Lolita met Sandro Botticelli’s 

Geboorte van Venus. Lolita is immers Nabokovs portret en Humberts godin van de 

liefde. 

Kubrick heeft Nabokovs aandacht voor schilderkunst enerzijds weggelaten 

door de schildering van het Amerikaanse landschap te laten vallen maar anderzijds 

heeft hij Nabokovs aandacht voor de schilderkunst eer aangedaan door Lolita als 

schilderij te beklemtonen. Wanneer Humbert Quilty vermoordt, verbergt Quilty zich 

achter het portret van een jonge, blonde dame en om Quilty te kunnen vermoorden 

moet Humbert door het schilderij schieten. Het schilderij vertegenwoordigt Lolita en 

symboliseert het feit dat Humbert en Quilty Lolita vermoordden, of toch alleszins 

haar jeugd. Lolita staat letterlijk als een object tussen hen in. Het schilderij lijkt op 

één van Thomas Gainsboroughs achttiende eeuwse “ladies” (Nelson 2000, 73). Het is 

een variant op de moordscène in Nabokovs roman:  

 

I hit him at very close range through the blankets, and then he lay back, and a big 
pink bubble with juvenile connotations formed on his lips, grew to the size of a toy 
balloon, and vanished. (Nabokov 1970, 304)  

 

De kauwgom suggereert dat Quilty en dus Humbert Lolita verslonden  (Appel 1967b, 

231). 
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 In Nabokovs Lolita wordt er ook enkele keren naar muziek verwezen, maar 

over de Amerikaanse populaire muziek is Humbert veel minder lovend.  

 
I still hear the nasal voices of those invisibles serenading her, people with names like 
Sammy and Jo and Eddy and Tony and Peggy and Guy and Patti and Rex, and 
sentimental song hits, all of them as similar to my ear as her various candies were to 
my palate. (Nabokov 1970, 148) 

 

Humberts afkeer van de Amerikaanse muziek past binnen de satire op de 

Amerikaanse cultuur. 

 Kubrick miste een kans om zijn satire kracht bij te zetten door geen gebruik te 

maken van de muziek uit de roman (Naremore 2007, 103). Het is vreemd dat Kubrick 

deze kans onbenut liet, omdat hij in zijn latere films telkens een heel grote muzikale 

gevoeligheid toonde. In A Clockwork Orange, 2001: A Space Odyssey en Eyes Wide 

Shut (1999) is de muziek telkens heel belangrijk. Eigenlijk al zijn latere films hebben 

schitterende soundtracks. Kubrick van muzikale ongevoeligheid beschuldigen in 

Lolita zou echter overdreven zijn. Zoals ik al zei is de muziek in Lolita heel 

belangrijk doordat het de satire beklemtoont en dus de fictionaliteit van de film. 

Kubrick vergeleek Lolita ook met een muziekstuk: “I mean Lolita is really like a 

piece of music, a series of attitudes and emotions that sort of sweep you through the 

story” (Southern 2008, 343). Kubrick gebruikte tijdens de opnames ook muziek om 

de acteurs in de juiste stemming te krijgen (Southern 2008, 343). 

 Nabokov verwees in zijn Lolita naar andere kunstvormen om de fictionaliteit 

van zijn werk te benadrukken, hoe groter het netwerk aan allusies hoe meer het werk 

zelf de status van fictioneel kunstwerk aanneemt. Tegelijkertijd gebruikt Nabokov 

schilderkunst en muziek om zijn wereld een groter realiteitsgehalte te geven. Door te 

beschrijven als een schilder lijkt alles veel echter en door het verwijzen naar muziek 

is de beschrijving weer net iets gedetailleerder. Kubrick gebruikte muziek voor 

dezelfde redenen. Enerzijds verhoogt het de emotionele betrokkenheid van de 

toeschouwer, anderzijds is het Kubricks belangrijkste middel om de satire te 

beklemtonen. Kubrick gebruikt de schilderkunst niet op dezelfde manier als Nabokov. 

Door van Lolita een schilderij te maken illustreert Kubrick zijn oog voor detail en 

vindt hij een passend alternatief met dezelfde symboliek voor de dood van Quilty. 
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5.3. Tussen kunst en criminaliteit 

 

Kunst en criminaliteit lijken twee uitersten die niet samen horen, dat is in 

Nabokovs Lolita echter niet het geval. Humberts geschrift maakt een metamorfose 

door van confessie van een crimineel naar kunstwerk, maar de crimineel zelf was 

altijd al een kunstenaar. “You can always count on a murderer for a fancy prose style” 

(Nabokov 1970, 9). Humbert ontkent heel de roman lang zijn misdaad, en benadrukt 

tegelijkertijd zijn kunstenaarschap.  

 
If I dwell at some length on the tremors and gropings of that distant night, it is 
because I insist upon proving that I am not, and never was, and never could have 
been, a brutal scoundrel. The gentle and dreamy regions through which I crept were 
the patrimonies of poets—not crime’s prowling ground. (Nabokov 1970, 131) 

 

Als Humbert geen kunstenaar was geweest dan was hij waarschijnlijk nooit voor 

Lolita gevallen, nooit een crimineel geworden. “You have to be an artist and a 

madman, a creature of infinite melancholy ... in order to discern at once ... the little 

deadly demon among the wholesome children” (Nabokov 1970, 17). Wanneer hij 

uiteindelijk zijn schuld bekent, zal hij kunst als zijn straf aanwijzen. 

 

Unless it can be proven to me—to me as I am now, today, with my heart and my 
beard, and my putrefaction—that in the infinite run it does not matter a jot that a 
North American girl-child named Dolores Haze had been deprived of her childhood 
by a maniac, unless this can be proven (and if it can, then life is a joke), I see nothing 
for the treatment of my misery but the melancholy and very local palliative of 
articulate art. (Nabokov 1970, 283) 

 

Criminaliteit en kunst zijn dus geen duidelijke tegengestelden in Nabokovs roman, ze 

zijn met elkaar verweven. Dit roept vragen op over de rol van kunst in de 

maatschappij, over de verhouding tussen kunst en misdaad. 

De roman kreeg dan ook de kritiek amoreel te zijn, maar Nabokov had 

duidelijk geen grote moraal in gedachten. Dit wordt al duidelijk vanaf het voorwoord 

van John Ray die stelt dat de roman een les inhoudt voor ouders, leraars en andere 

mensen die met kinderen omgaan (Frosch 2003, 43). Deze uitspraak is een duidelijke 

satire op didactisch werk en benadrukt dus dat Lolita geen conventioneel moreel doel 

heeft (Frosch 2003, 43).  
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For me a work of fiction exists only insofar as it affords me what I shall bluntly call 
aesthetic bliss, that is a sense of being somehow, somewhere, connected with other 
states of being where art (curiosity, tenderness, kindness, ecstacy) is the norm. 
(Nabokov 1970, 314-315) 
 

“Lolita has no moral in tow” (Nabokov 1970, 314). Wanneer Nabokov dit stelt, wil 

hij duidelijk maken dat Lolita geen didactisch werk is, maar dat betekent uiteraard 

niet dat het geen morele naklank kan hebben (Appel 1967b, 225). Nabokov benadrukt 

telkens de fictionaliteit van zijn werk, dat het geen raam op de werkelijkheid is. Een 

fictioneel werk kan echter wel werkelijke gevolgen hebben. 

 
Do you know how poetry started? I always think that it started when a cave boy came 
running back to the cave, through the tall grass, shouting as he ran, “Wolf, wolf,” and 
there was no wolf. His baboon-like parents, great sticklers for the truth, gave him a 
hiding, no doubt, but poetry had been born—the tall story had been born in the tall 
grass. (Nabokov 1973, 11) 
 

Nabokov richt zijn werk ook niet op de maatschappij of op het grote publiek. Kunst 

staat volgens hem op zich, is enkel en alleen op het individu gericht. 

 
A work of art has no importance whatever to society. It is only important to the 
individual, and only the individual reader is important to me. I don’t give a damn for 
the group, the community, the masses, and so forth. ... What makes a work of 
fiction safe from larvae and rust is not its social importance but its art, only its art. 
(Nabokov 1973, 33) 

 

 Ook Kubricks Humbert is een crimineel en Humbert is niet het enige 

criminele hoofdpersonage in Kubricks films. Alex in A Clockwork Orange, Barry in 

Barry Lyndon (1975), Jack in The Shining en HAL in 2001: A Space Odyssey zijn 

allemaal criminelen. Kubrick zei dan ook: “I’ve got a peculiar weakness for criminals 

and artists,” omdat “neither takes life as it is” (in Corliss 1997, 22). 

 
The criminal and the soldier at least have the virtue of being against something or for 
something in a world where many people have learned to accept a kind of grey 
nothingness, to strike an unreal series of poses in order to be considered normal.... It’s 
difficult to say who’s engaged in the greater conspiracy—the criminal, the soldier, or 
us. (in Nelson 2000, 64) 

 

Kubrick prefereert dus criminelen, kunstenaars en soldaten in zijn films omdat ze een 

duidelijk standpunt innemen, zichzelf durven zijn. Kubrick keert zich af van de grijze 

schemerzone, het is dus bijzonder interessant dat zijn Lolita werd gefilmd in zwart-
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wit, dat de wereld van Lolita er één is van tegengestelden, dat al zijn films rond 

contradicties draaien. Zijn personages mogen misschien wel duidelijke standpunten 

innemen, Kubrick zelf doet dat echter niet. Uit de vorige hoofdstukken bleek duidelijk 

dat Kubrick, net zoals Nabokov, het midden tracht te houden tussen de gepresenteerde 

contradicties. Verschillende adaptatieproblemen dwongen hem echter om vaak meer 

uitgesproken voor zwart of wit te kiezen. Zo moest Humbert bijvoorbeeld meer mens 

dan monster zijn zodat we zijn perspectief zouden overnemen. Kubrick wil echter dat 

wij, zijn kijkers, standpunten gaan innemen, dat we onszelf durven zijn, ons masker 

der normaliteit afnemen. 

 In Kubricks Lolita is Humbert geen kunstenaar. De film is niet zijn kunstwerk, 

maar dat van Kubrick. In die zin is Kubrick dus directer aanwezig dan Nabokov. 

Humbert wordt in de film geen kunstenaar en is ook nooit een even zware crimineel 

als in Nabokovs Lolita, omdat het thema van de pedofilie slechts impliciet aanwezig 

is. In de film is Humberts grootste misdaad de moord op Clare Quilty, niet het 

ontnemen van Lo’s jeugd. Lolita is immers veel minder duidelijk een kind. Doordat 

Kubrick zich niet kan verbergen achter het masker van zijn verteller, zoals Nabokov, 

moesten de morele implicaties veel minder groot zijn. Nabokov kon immers zeggen: 

“Humbert is a foreigner and an anarchist, and there are many things, besides 

nymphets, in which I disagree with him” (Nabokov 1970, 315). Kubrick kan dat niet, 

omdat de film Kubricks kunstwerk is en niet dat van Humbert. Kubrick zou dus veel 

sneller het verwijt van pedofilie hebben gekregen indien hij de tegenstelling tussen 

kunst en criminaliteit had overgenomen. Kubrick kon zich echter wel verbergen 

achter het masker van de roman (Ciment 2001, 59). Doordat hij adapteert kan hij zich 

verbergen achter de artistieke beperkingen die gepaard gaan met de trouw aan een 

literair werk. Om die reden hebben sommige critici Kubrick altijd een gebrek aan 

persoonlijkheid verweten (Ciment 2001, 59). Iemand die Kubrick echter een gebrek 

aan persoonlijkheid verwijt heeft nog nooit een film van hem vergeleken met de 

oorspronkelijke roman en heeft nog nooit meer dan één van zijn films bekeken. 

Kubrick ontwikkelde namelijk een heel eigen stijl en had geen schrik om zijn 

materiaal daar aan te passen waar hij dat nodig achtte. 

 De tegenstelling tussen kunst en criminaliteit is in mindere mate aanwezig in 

Kubricks film dan in Nabokovs roman omdat Humbert geen kunstenaar is en 

Humbert een veel minder zware misdadiger is. Uit de vorige hoofdtuk werd duidelijk 
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dat we Humbert zelfs het slachtoffer in de film kunnen noemen. In latere films zou 

Kubrick echter meer uitgesproken de grens tussen kunst en criminaliteit opzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

5.4. Voyeurisme 

 

Nabokovs Humbert is een echte voyeur. Quilty probeert de verteller zelfs om 

te kopen via zijn voyeurisme. “I can arrange for you to attend executions, not 

everybody knows that the chair is painted yellow” (Nabokov 1970, 302). Humbert 

bespiedt Lolita constant en wij samen met hem. De spiegelwereld waarin Humbert en 

de andere personages gevangen zitten, is het raam waarlangs wij als voyeurs hen 

bespieden.  

 
I often felt we lived in a lighted house of glass, and that any moment some thin-
lipped parchment face would peer through a carelessly unshaded window to obtain a 
free glimpse of things that the most jaded voyeur would have paid a small fortune to 
watch. (Nabokov 1970, 180) 
 

Voyeurisme wordt dus duidelijk gethematiseerd door Nabokov. In Lolita moeten we 

heel goed kijken naar de hints die de auteur achterlaat, de vallen die hij legt. We 

verdwalen in Nabokovs Lolita, net omdat we niet goed genoeg kijken (Corliss 1997, 

51). 

 Het thema van het voyeurisme wordt door Kubrick verder uitgediept, wat 

opnieuw alles te maken heeft met de aard van het medium film. Film is nauw 

verbonden met de daad van het kijken. De toeschouwers zijn voyeurs die vanuit een 

donkere ruimte personages aanstaren die niet terug kunnen kijken. In film wordt 

voyeurisme kunst (Corliss 1997, 38). Corliss stelt terecht dat films altijd al 

geassocieerd zijn met mannen die vrouwen aanstaren. Humbert kan worden 

vergeleken met de camera en het publiek dat er achter schuilgaat. Zowel Humbert als 

publiek kijken naar Lolita tot ze uitbarsten in het donker (Corliss 1977, 38-39). 

 In Nabokovs Lolita kijken we naar Lolita en in veel mindere mate naar 

Humbert. Humbert moet er ons meerdere malen op wijzen dat hij ook aanwezig is in 

het verhaal en gezien wil worden. “Imagine me; I shall not exist if you do not imagine 

me” (Nabokov 1970, 129). In Kubricks film kijken we daarentegen vooral naar 

Humbert, het hoofdpersonage dat het meest in beeld komt, terwijl we eigenlijk liever 

naar Lolita zouden kijken. Ik legde al uit dat Kubrick verschillende technieken 

hanteert om ons te proberen overhalen Humberts perspectief over te nemen, om 

bewust mee te staren naar Lolita, en Humbert het meest in beeld brengen is er daar 

één van. Humberts voyeurisme wordt volgens mij het duidelijkst benadrukt in twee 
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scènes: de scène waarin Humbert Lolita zit te bekijken als ze met een hoepel speelt en 

Charlotte hem betrapt door een foto van hem te nemen, en de scène waarin hij zich 

bijna verbergt tussen de planten om ongestoord Lolita te kunnen bespieden wanneer 

ze danst op de highschool dance. We worden ons het best bewust van ons eigen 

voyeurisme wanneer de camera letterlijk over Humberts schouder meestaart naar 

Lolita. Ook de openingsscène beklemtoont meteen ons voyeurisme. We zijn immers 

aan het meekijken naar een behoorlijk intieme pedicure. 

 Kubrick benadrukt dus duidelijk onze kijklust. De kijker ziet graag die dingen 

die eigenlijk niet gezien zouden mogen worden. Vele kijkers vonden de film 

waarschijnlijk tekortschieten omdat ze hadden gehoopt net iets meer te zien. De film 

was voor velen een teleurstelling juist omdat hun kijklust niet bevredigd werd. Zo’n 

schandalige roman had er immers veel schandaliger kunnen uitzien. Kubrick maakt 

ons dus heel bewust van het feit dat wij net als Humbert voyeurs zijn, die willen 

kijken naar de jonge Lolita. 

 Nabokov wijst ons er in zijn roman op dat onze ogen ons echter kunnen 

bedriegen. In zekere zin zijn we dan ook letterlijk met open ogen in zijn labyrint van 

vallen gelopen. “It is strange that the tactile sense, which is so infinitely less precious 

to men than sight, becomes at critical moments our main, if not only, handle to 

reality” (Nabokov 1970, 306). Tast is één van de zintuigen die niet van toepassing 

zijn op literatuur en film. Alhoewel het tastbare materialen zijn, voelen we niet als we 

ons in de wereld van boeken en films bevinden. Ze zijn in essentie fictioneel, juist 

omdat we ze niet kunnen aanraken. 
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5.5. Kunst als spel 

 

“Darling, this is only a game” (Nabokov 1970, 20). Nabokovs Lolita is een 

spelbord waarin hij de lezers verwachtingen aanvalt en bespeelt. De roman is een spel 

tussen auteur en lezer. Humbert spreekt zijn lezers maar liefst negenentwintig keer 

direct aan en leidt ze verschillende vallen in (Appel 1970a, lvii-lviii). “Every game 

has its rules”, zegt Humbert (Nabokov 1970, 91). Nabokov gaat echter op een 

zodanige manier met onze verwachtingen aan de loop, dat de regels zoek lijken. Naast 

een spel met literaire conventies, is Lolita voornamelijk een spel met woorden. “Oh, 

my Lolita, I have only words to play with” (Nabokov 1970, 32). Nabokov beschouwt 

literatuur en kunst in het algemeen duidelijk als een spel, als het beetnemen en 

misleiden van mensen, als iets essentieel fictioneel. 

 In Nabokovs Lolita spelen twee spelen een centrale rol: het schaakspel en het 

tennisspel. Nabokov gaf zelf ooit tennislessen (Pifer 2003a, 4). Niet toevallig kan 

Humbert Lolita het best beschrijven, zijn fictionele constructie het best tot leven 

wekken, als ze tennist.  

 
But all that was nothing, absolutely nothing, to the indescribable itch of rapture that 
her tennis game produced in me—the teasing delirious feeling of teetering on the 
very brink of unearthly order and splendor. (Nabokov 1970, 230) 

 

“The precious symmetry of the court” weerspiegelt ook de symmetrie van de roman 

(Nabokov 1970, 233). Nabokov verwijst ook naar verschillende grote tennisspelers en 

beschrijft het spel met heel veel liefde. Een even belangrijke rol is weggelegd voor het 

schaakspel. Lolita is Humberts “formidable Queen” op het schaakbord (Nabokov 

1970, 182). Lolita wordt dan ook door Humbert geschaakt. Het lezen van Lolita kan 

je heel goed vergelijken met de schaakwedstrijden tussen Gaston Godin, een collega 

van Humbert in Beardsley, en Humbert. Gaston verliest keer op keer, enkel als 

Humbert heel even zijn aandacht verliest slaagt Gaston erin om gelijk te spelen. Net 

zoals Gaston zullen wij als lezers nooit kunnen winnen van Nabokov, in het beste 

geval kunnen we gelijkspelen, maar meestal moeten we onze meerdere erkennen in 

deze auteur. “I suppose I am especially susceptible to the magic of games” (Nabokov 

1970, 233). 

 Ook Kubrick was een grote liefhebber van het schaakspel (Naremore 2007, 

98). Zowel Nabokov als Kubrick verdienden ook geld met het schaken. Nabokov gaf 
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schaakles in Berlijn en Kubrick was wat ze noemen een “chess hustler” op 

Washington Square in New York (Corliss 1997, 19). Schaken was heel belangrijk 

voor Kubrick, ook als regisseur: 

 

Before I had anything better to do (making movies) I played in chess tournaments at 
the Marshall and Manhattan Chess Clubs in New York, and for money in parks and 
elsewhere. Among a great many other things that chess teaches you is to control the 
initial excitement you feel when you see something that looks good. It trains you to 
think before grabbing, and to think just as objectively when you’re in trouble. When 
you’re making a film you have to make most of your decisions on the run, and there 
is a tendency to always shoot from the hip. It takes more discipline than you might 
imagine to think, even for thirty seconds, in the noisy, confusing, high-pressure 
atmosphere of a film set. But a few seconds’ thought can often prevent a serious 
mistake being made about something that looks good at first glance. With respect to 
films, chess is more useful preventing from making mistakes than giving you ideas. 
Ideas come spontaneously and the discipline required to evaluate and put them to use 
tends to be the real work. (Ciment 2001, 196) 

 

 

Vanaf het begin van de film wordt het thema van het spel in de verf gezet 

doordat Quilty Humbert uitdaagt tot een spelletje pingpong. Pingpong was één van 

Kubricks favoriete spelletjes (Naremore 2007, 112). Pingpong kunnen we 

beschouwen als Kubricks variant van Nabokovs tennis. Een heel belangrijk verschil 

tussen roman en film is dat het in de film niet gaat om een spel tussen de schrijver en 

de lezer, maar tussen Humbert en Quilty. Humbert en Quilty gaan een groot 

schaakspel aan. Aangezien de film in zwart-wit werd gefilmd, ziet heel de film er ook 

uit als een groot schaakspel. Door de lichtwerking wordt Humbert geassocieerd met 

wit en Quilty met zwart, niet toevallig draagt Humbert op de highschool dance een 

wit kostuum en Quilty een zwart (Nelson 200, 79-80). Het doel van hun schaakspel is 

echter niet de koning schaakmat zetten maar de koningin schaken. In het begin van de 

film probeert Humbert Charlotte uit te leggen hoe ze moet schaken. Tijdens het 

schaakspel vraagt Charlotte aan Humbert “You’re going tot take my queen?”, waarop 

Humbert antwoordt: “It is my intention certainly”. En op dat strategische moment 

krijgt Humbert een kus van Lolita waar hij zienderogen van geniet. Lolita is net zoals 

in de roman de koningin. Het spel tussen Humbert en Quilty is een machtsstrijd die 

Quilty wint. “I’m really winning,” zegt Quilty tijdens het spelletje pingpong, “I hope I 

don’t get overcome with power”. Heel de film is één groot schaakbord, niet toevallig 

hebben de badkamers in Charlottes huis en in de Enchanted Hunters een 

schaakbordvloer. Schaken draait rond vallen opzetten, misleiden, en vereist van de 
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spelers een constante oplettendheid, zelfs paranoia (Nelson 2000, 79). Die paranoia 

vinden we terug in Humbert die eigenlijk constant aan het verliezen is en zich 

uiteindelijk als een slechte verliezer tegen Quilty keert. “It’s not really who wins, it’s 

how you play it”, zegt Quilty tegen Humbert zodra hij begint door te hebben dat 

Humbert hem echt wil vermoorden.  

 Het spel is ook telkens seksueel geladen. Voor Lolita is seks een spel: “Why 

don’t we play a game?” Humbert wordt meerdere malen uitgenodigd om een spel te 

spelen: “Do you play, Dr. Humbert?” vraagt Dr. Zemph aan Humbert en “do you 

play?”, vraagt tevens Lolita’s pianolerares, Miss Emperor in de roman, aan Humbert. 

De vraag heeft telkens een dubbele betekenis. Enerzijds benadrukt het het spelelement 

in Lolita, anderzijds benadrukt het de onschuldige Humbert in een vulgaire wereld 

(Jenkins 1997, 58). 

 Belangrijk is dat we zowel roman en film als een spel moeten interpreteren 

waarin de spelregels zoek zijn. Het belangrijkste verschil tussen roman en film is dat 

Nabokovs roman veeleer een spel is tussen lezer en schrijver en de film een 

confrontatie tussen Humbert en Quilty. Al is in Nabokovs roman de confrontatie 

tussen Humbert en Quilty ook aanwezig en bespeelt Kubrick ook onze 

verwachtingen. Het thema van het spel overlapt met alle andere thema’s en is de 

ideale afsluiter voor mijn vergelijking tussen roman en film. Nabokov en Kubrick 

bespelen hun toeschouwers constant door de manier waarop ze een schemerzone 

tussen allerlei tegengestelden oproepen.  

Ook mijn uiteenzetting is net zoals de roman en de film circulair in de zin dat 

het thema van het spel ons weer met de reeds gepresenteerde tegengestelden in 

aanraking brengt. Zo roept het opnieuw vragen op over de spanning tussen fictie en 

realiteit. Ciment wijst ons er terecht op dat spelen los staan van de realiteit, maar 

tegelijkertijd leren we al spelende de wereld kennen, reflecteren spelen de 

werkelijkheid. De spelregels van het spelbord staan in contrast tot de verwarrende, 

ondoorgrondelijke wereld. Een spel met zijn strikte regels is in zekere zin de ideale 

samenleving, maar ook een uiterst verstikkende (Ciment 2001, 84). Zowel film als 

roman zijn zeer uitnodigende spelen waarin we ons maar al te graag aan de maker 

willen meten, “do you play?” 
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6. Belang van Lolita in Kubricks oeuvre 

 

Ciment wijst ons op het belang van Lolita in Kubricks oeuvre. Het was 

immers een belangrijke stap in zijn evolutie als cineast (Ciment 2001, 92). In dit 

afsluitende hoofdstuk wil ik kort stilstaan bij de manier waarop de reeds besproken 

thema’s en motieven terugkeren in Kubricks latere films. “There is no deliberate 

pattern to the stories that I have chosen to make into films. About the only factor at 

work each time is that I try not to repeat myself” (Ciment 2001, 153).  Hoewel 

Kubrick zei dat hij nooit in herhaling wou vallen, zijn er wel verschillende thema’s en 

motieven die in zijn films blijven opduiken. Ook zal uit dit hoofdstuk blijken dat 

Kubrick in zijn later werk wel oplossingen vond voor de adaptatieproblemen waarmee 

hij tijdens het adapteren van Lolita geconfronteerd werd. 

Uit zijn Lolita blijkt dat Kubrick geen schrik had om passages uit de 

oorspronkelijke roman te laten vallen, of de structuur ervan enigszins aan te passen. 

Ook in zijn later werk bleef hij over het algemeen trouw aan de samenstelling van de 

originele romans, maar paste hij ze ook aan als hij dat nodig achtte. Het beste 

voorbeeld hiervan is A Clockwork Orange. Kubrick neemt de structuur en 

gebeurtenissen uit Burgess’ roman grotendeels over, maar laat wel het laatste 

hoofdstuk vallen. Het laatste hoofdstuk is heel belangrijk in de roman, omdat het 

toont hoe Alex, de criminele protagonist in A Clockwork Orange, zijn gewelddadige 

wegen achter zich laat en beslist een goed en vredevol leven te gaan leiden. Doordat 

dit laatste hoofdstuk in de film ontbreekt, krijgt die een heel andere nasmaak. In het 

boek is geweld een noodzakelijk kwaad dat met de jaren verdwijnt, in de film is het 

een alomtegenwoordige, vernietigende kracht. Of zoals Burgess het zelf uitdrukte: “A 

vindication of free will had become an exaltation of the urge to sin” (in Gehrke 2001, 

273). 

Interessant is dat Kubrick oorspronkelijk zelf niet afwist van het laatste 

hoofdstuk, omdat hij de Amerikaanse versie van A Clockwork Orange had gelezen. 

Burgess’ Amerikaanse uitgever, W.W. Norton, wou het boek niet uitgeven, tenzij 

Burgess het laatste hoofdstuk liet vallen. Burgess zat in geldnood en was 

pessimistisch over het vinden van een andere uitgever, waardoor hij het einde van zijn 

roman aanpaste (Morrison 1996, xvii). Kubrick zei achteraf echter dat, als hij van het 

bestaan van een extra hoofdstuk had afgeweten, hij het toch had laten vallen: 
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There are two different versions of the novel. One has an extra chapter. I had not read 
this version until I had virtually finished the screenplay. This extra chapter depicts the 
rehabilitation of Alex. But it is, as far as I am concerned, unconvincing and 
inconsistent with the style and intent of the book. ... I certainly never gave any 
serious consideration to using it. (Ciment 2001, 157) 

 

In Lolita laat Kubrick de metafoor van de spiegel grotendeels onbenut. In 

latere films zal hij echter wel veel met spiegels en spiegelbeelden werken om de 

symmetrie van zijn werk te benadrukken (Ciment 2001, 97). A Clockwork Orange is 

bijzonder symmetrisch en het tweede deel is, net zoals in Lolita, het spiegelbeeld van 

het eerste deel. Ook in de mise-en-scène van A Clockwork Orange gebruikt Kubrick 

meermaals spiegels om de symmetrie van zijn sets in de verf te zetten. Bijvoorbeeld 

de inkomhal in het huis van Mr. Alexander, de schrijver die door Alex’ toedoen in een 

rolstoel belandt, wordt gekenmerkt door een grote spiegel. Ook The Shining, 2001: A 

Space Odyssey, Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the 

Bomb en Eyes Wide Shut zijn grotendeels opgebouwd uit symmetrische sets waarin 

veel spiegels gebruikt worden. In The Shining worden we ons, vooral in de scènes 

waarin de identieke tweelingzusjes voorkomen, bewust van de symmetrie van het 

beeld, van het feit dat we naar een artificiële constructie aan het kijken zijn. Één van 

de enige spiegelbeelden die Kubrick in zijn Lolita overneemt uit Nabokovs 

gelijknamige roman is dat van de dubbelganger. Ciment stelt dat in bijna al Kubricks 

films dubbelgangers voorkomen (Ciment 2001, 92). Het beste voorbeeld komt 

opnieuw uit A Clockwork Orange: Mr. Alexander is Alex’ dubbelganger. In Dr. 

Strangelove zijn Amerika en de Sovjet-Unie dubbelgangers van elkaar. 

In Lolita behandelt Quilty mensen als meubels. Ook in A Clockwork Orange 

worden mensen als meubilair benaderd. In de Korova Milkbar, de drinkplek waar 

Alex en zijn droogs vaak uithangen ter voorbereiding van hun avonden vol ultra-

violence, bestaat het meubilair uit witte, naakte vrouwenpoppen. In de werelden die 

Kubrick creëert is dan ook weinig plaats voor vrouwen (Corliss 1997, 24). In 

Kubricks films worden vrouwen meestal geobjectiveerd, ze zijn zelden meer dan 

lustobjecten. In Eyes Wide Shut, een film waarin heel wat vrouwenlichamen de revue 

passeren, worden ze ook letterlijk met paspoppen geassocieerd. Het is ironisch dat 

Lolita één van Kubricks weinige films is, samen met The Shining, waarin aandacht 

wordt besteed aan een vrouwelijk subject. Nochtans maakt Humbert in Nabokovs 

Lolita een lustobject van Lolita en wordt haar perspectief op de zaak doodgezwegen. 
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Uit mijn vergelijkende analyse bleek duidelijk dat Kubrick er in Lolita niet 

volledig in slaagt om de fictionaliteit van zijn film te benadrukken. Door de iconische 

aard van de tekens, neigt film over te komen als een raam op de werkelijkheid 

(Giddings 1990, 6). In zijn latere films zal Kubrick er echter wel in slagen om die 

fictionaliteit te beklemtonen en vaak door middel van dezelfde technieken die hij voor 

het eerst hanteerde in Lolita. Om de fictionaliteit van A Clockwork Orange te 

benadrukken, introduceerde hij echter ook wat nieuwe technieken. Zo zet hij de 

fictionaliteit van zijn film in de verf door gebruik te maken van slow motion, 

accelerated motion en wijde hoek lenzen (McDougal 2003, 14). Wijde hoek lenzen 

zogen ervoor dat het beeld aan de randen van het frame er lijkt af te springen en 

maken close-ups van gezichten nogal wazig (Kolker 2003, 33). Kubrick maakt 

duidelijk dat het om een fictionele constructie gaat door met duidelijk clair-obscur te 

werken (de confrontatie met de zwerver), extravagante camerabewegingen en 

abstracte en metaforische sets (Kolker 2003, 30). Zo is de Korova Milkbar een heel 

duidelijke, overdreven set. Kubrick benadrukt de fictionaliteit dus vooral door middel 

van de camerabewegingen, de montage en de mise-en-scène. Allemaal technieken die 

hij in Lolita niet gebruikte. Al komt Quiltys huis wel in de buurt van een metaforische 

set en gebruikt Kubrick in Lolita clair-obscur wanneer Quilty zich als Dr. Zemph 

voordoet. Het gebruik van metaforische sets en clair-obscur is in Lolita echter 

onvoldoende om van een duidelijke fictionele constructie te spreken.  

 In Lolita trachtte Kubrick de fictionaliteit te benadrukken door middel van 

satire. Één van de middelen die hij hanteerde om een satire op het liefdesverhaal tot 

stand te brengen was de muziek. Ook in A Clockwork Orange wordt de fictionaliteit 

beklemtoond met behulp van muziek. Kubrick gebruikte bekende muziek om een 

afstand te scheppen tussen film en publiek (Rabinowitz 2003, 113). We kennen de 

muziek zodanig goed dat we de fictionaliteit van het geheel wel moeten herkennen. 

Terwijl Hanns Eisler en Theodor Adorno juist stellen dat film afhangt van muziek om 

de illusie van werkelijkheid te creëren. Ze vergelijken filmmuziek met een drug. De 

soundtrack leidt de kijkers af, laat ze vergeten dat ze naar een technische constructie 

aan het kijken zijn en trekt ze als het ware binnen in een nieuwe wereld (Kalinak 

1992, 33). In de roman noemt dr. Brodsky, de wetenschapper die op Alex de 

Ludovico techniek toepast, muziek “a useful emotional heightener” (Burgess 1996, 

84). Kubrick gebruikt muziek op een heel andere manier, juist als een middel om de 

illusie van werkelijkheid te doorprikken. Zo gaan Alex’ ménage à trois en het gevecht 
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tussen Alex en zijn droogs samen met de Guillaume Tell Ouverture van Gioacchino 

Rossini. In combinatie met slow motion en accelerated motion lijken de scènes wel 

ingestuurde dansnummers die zeer komisch overkomen. 

 Ook Barry Lyndon is een duidelijke satire op de beschaving van de verlichte 

18e eeuw. In Lolita is de openingsscène heel belangrijk om de satire in de verf te 

zetten en dat is in Barry Lyndon ook zo. De dood van Barrys vader tijdens een duel 

wordt op een komische wijze in beeld gebracht en beklemtoont meteen het satirische 

element van de film. 

 Kubricks meest choquerende satires zijn Dr. Strangelove or: How I Learned 

to Stop Worrying and Love the Bomb en Full Metal Jacket (1987). Beide zijn een 

komische weergave van oorlogswreedheden. We stellen ons net zoals een kolonel in 

Full Metal Jacket de vraag: “What's that supposed to be, some kind of sick joke?” 

Door middel van satire benadrukt Kubrick ook in zijn oorlogsfilms de fictionaliteit. 

Kubricks films zijn gekenmerkt door een bijzonder zwarte humor die niet altijd tot 

lachen aanzet. 

 In Lolita is vooral de onrealistische natuur van het verhaal belangrijk voor 

Kubrick om de fictionaliteit te beklemtonen. Hij trachtte immers telkens een 

onrealistisch verhaal realistisch voor te stellen. In 2001: A Space Odyssey, The 

Shining en Eyes Wide Shut doet hij hetzelfde. 2001 is een sciencefictionverhaal, één 

van de moeilijkste genres om realistisch te laten overkomen. Toch slaagt Kubrick erin 

om het allemaal heel echt te laten lijken, maar tegelijkertijd beklemtonen opnieuw de 

muziek en het genre de fictionaliteit. The Shining is zo onrealistisch omdat het vol 

waanbeelden van een gekke kunstenaar zit, en in Eyes Wide Shut vervaagt de grens 

tussen realiteit en droom. Kubrick ging telkens een stap verder om de werkelijkheid 

van zijn onrealistische verhalen te benadrukken. Om die reden streefde hij ook 

technologische vernieuwing na (Ciment 2001, 75). Hij slaagde er in zijn latere films 

dus wel in om een evenwicht tussen fictie en realiteit te handhaven.  

 In Lolita offert Kubrick het ruimtegevoel uit Nabokovs Lolita op en vervangt 

het door een uiterst claustrofobisch gevoel (Naremore 2007, 104). Dit heeft veel te 

maken met Kubricks keuze om te filmen in de studio en niet op locatie. In zijn latere 

films blijft dat claustrofobisch gevoel terugkeren, zelfs al brengt hij heel grote ruimtes 

in beeld. De werelden die hij creëert zijn telkens gevangenissen (Ciment 2001, 75). 

Het beste voorbeeld hiervan is de openingsscène van The Shining. We zien een auto 
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door een groot berglandschap rijden, maar door de beangstigende muziek krijgen we 

in deze grote ruimte toch een uiterst beklemmend gevoel. 

Met Lolita adapteerde Kubrick voor het eerst een verhaal dat wordt verteld 

door een onbetrouwbare verteller in de eerste persoon die ook nog eens de enige 

focalizator is. Hij slaagde er echter niet volledig in om Humberts binnenwereld over 

te brengen. De regisseur zou daar later wel slagen in A Clockwork Orange en Barry 

Lyndon, twee films gebaseerd op romans met een vergelijkbaar vertelperspectief 

(Nelson 2000, 62). Ook in Full Metal Jacket wordt het verhaal verteld door één van 

de personages, Private Joker. We horen zijn stem op de voice-over, maar de film is 

geen afbeelding van zijn binnenwereld. Hij is immers een journalist, een “objectieve” 

waarnemer.  

In A Clockwork Orange overheersen enkel de blik en de stem van de criminele 

protagonist. Kubrick gebruikte grotendeels dezelfde technieken als in Lolita om Alex’ 

binnenwereld op te roepen. Hij maakte gebruik van de voice-over, Alex staat net zoals 

Humbert bijna altijd centraal in beeld en objective correlatives. In Lolita kregen we 

echter zelden Humberts perspectief op het gebeuren aangeboden en dat gebeurt in A 

Clockwork Orange wel. Kubrick ging zelfs heel ver in het vastleggen van Alex’ 

perspectief, zo gooide hij een lopende camera het raam uit om Alex’ zelfmoordpoging 

door zijn ogen te kunnen filmen (Gabbard en Sharma 2003, 91). De valse wimpers die 

Alex draagt geven hem niet alleen een vrouwelijk karakter, maar functioneren ook als 

een surrogaat camera (DeRosia 2003, 67). Ook de openingsscène, die ons in Lolita 

ontmoedigt om Humberts perspectief aan te nemen, is in A Clockwork Orange heel 

belangrijk. Het maakt ons als kijkers immers direct afhankelijk van Alex. We zien 

Alex in een kamer vol levenloze vrouwen en stille mannen, hij is het enige kijkende, 

actieve wezen in beeld (DeRosia 2003, 67). Dit in combinatie met de voice-over die 

hem alomtegenwoordig maakt, maakt ons direct afhankelijk van Alex (Kolker 2003, 

22). Ook doordat de andere personages veel minder sympathiek zijn dan Alex, net 

zoals in Lolita het geval is, zijn we geneigd Alex’ perspectief over te nemen. 

In Barry Lyndon wordt ons Barrys perspectief aangeboden, maar het is niet 

zijn stem die we te horen krijgen. Het verhaal wordt immers verteld door een 

alwetende verteller die ons constant van een inkijk in Barrys gedachten voorziet. 

Barrys perspectief gaan we overnemen doordat hij opnieuw het meest sympathieke 

personage is, de camera vaak samenvalt met zijn blik en hij het meest in beeld komt. 

De technieken die Kubrick in de drie films hanteert om de binnenwereld van het 
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hoofdpersonage over te brengen verschillen dus bijna niet van elkaar. Kubrick leerde 

echter uit de fouten die hij maakte in Lolita en slaagt er in A Clockwork Orange en 

Barry Lyndon wel in om de binnenwereld van de protagonist over te brengen. 

 In Kubricks Lolita zien we het begin van zijn grote fascinatie voor zowel 

externe als interne maskers (Ciment 2001, 82). In al Kubricks films is de spanning 

tussen de beestachtige mens en de beschaafde mens duidelijk zichtbaar. In 2001 toont 

Kubrick eerst een bende brullende aapmensen om vervolgens een sprong naar de 

verre, ontwikkelde toekomst te maken, maar de zo beschaafde, ontwikkelde computer 

HAL moordt uiteindelijk wel als een dier. In Barry Lyndon toont Kubrick de 

beschaafde 18e eeuw, maar achter het masker van schmink gaan op bloed en macht 

beluste wezens schuil. Kubrick keert in zijn films vaak terug naar de 18e eeuw—

eindscène  in A Clockwork Orange, eindscène in 2001, Barry Lyndon—en telkens 

draait het rond dezelfde maskerade. Volgens Kubrick was de zogezegde verlichte 

eeuw een rotte eeuw, waarin dood en vernietiging achter het masker van luxe 

schuilgingen (Ciment 2001, 68). Kubricks personages dragen ook letterlijk maskers in 

A Clockwork Orange en Eyes Wide Shut. In Eyes Wide Shut worden er heel weinig 

gezichten getoond, het masker moet de grote lust verbergen.  

In Lolita miste Kubrick de kans om het verminkte lichaam in beeld te brengen, 

om de zieke geest te veruitwendigen. In zijn later werk heeft hij echter wel veel 

aandacht voor verminkte of gehandicapte lichamen. In drie van zijn latere films—Mr. 

Alexander in A Clockwork Orange, Dr. Strangelove in Dr. Strangelove, Sir Charles 

Lyndon in Barry Lyndon—komt er immers een man in een rolstoel voor (Ciment 

2001, 120). Telkens zijn het zieke, gestoorde geesten wiens geestelijke toestand 

zichtbaar wordt door hun fysieke afwijking. 

Nabokovs Lolita gaat over een onschuldig kind dat wordt mishandeld door 

haar stiefvader, Kubricks Lolita is het verhaal over een arme stiefvader die wordt 

mishandel door zijn wulpse stiefdochter (Corliss 1997, 80). Kubrick slaagde er dus 

niet in om Lolita te laten overkomen als een slachtoffer. In zijn latere films zullen 

kinderen wel duidelijker als slachtoffers in beeld worden gebracht. Kinderen moeten 

immers altijd lijden in Kubricks films (Corliss 1997, 24). In The Shining vermoordt 

Jack Torrance, de gekke protagonist die wordt vertolkt door Jack Nicholson, bijna 

zijn eigen zoon en in Barry Lyndon sterft Barrys enige zoon. Alex is in het begin van 

Burgess’ roman slechts een kind van 12 jaar. Net zoals Lolita moest Kubrick hem 

echter ouder laten overkomen vanwege censuur en commerciële druk.  
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Zoals ik al zei, miste Kubrick een goede kans door de muziek in Nabokovs 

Lolita niet te gebruiken in zijn film. In zijn latere films zou Kubrick zich echter 

ontwikkelen tot een meester van de soundtrack. In al zijn films heeft de muziek een 

bijzonder sterke emotionele impact op de kijkers, en beklemtoont het tegelijkertijd de 

fictionaliteit van zijn werk. Vooral in A Clockwork Orange was de muziek vanwege 

de belangrijke rol die de grotendeels imaginaire muziek speelt in de roman, een grote 

uitdaging voor Kubrick. Kubrick slaagde er echter in een roman die bijzonder veel 

adaptatieproblemen inhield, waaronder de muziek, te adapteren tot een klassieker die 

meer lof ontving dan de oorspronkelijke roman.   

 Ik wees er reeds op dat Kubrick criminelen, soldaten en kunstenaars 

prefereerde als hoofdpersonages in zijn films. Met uitzondering van Bill Harford in 

Eyes Wide Shut behoren al zijn protagonisten tot één van bovenstaande categorieën. 

Bill kunnen we niet echt een crimineel noemen, hij overtreedt de wet immers niet, 

maar is ook geen typische held. Kubrick heeft een duidelijke voorkeur voor 

“slechteriken”. Slechte personages “are good for stories,” zegt Kubrick dan ook, 

“more people read books about the Nazis than about the UN” (Ciment 2001, 157). 

Kubrick slaagt er echter enkel in The Shining in om duidelijk te maken dat Jack zowel 

kunstenaar als crimineel is. Dan nog krijgt de inspiratieloze artiest enkel de volgende 

woorden op papier: “All work and no play makes Jack a dull boy”. Ook Jack is dus 

eerder een crimineel dan een kunstenaar. In Lolita en A Clockwork Orange blijft 

Kubrick de kunstenaar en worden Humbert en Alex nooit meer dan de vertellers van 

het verhaal, het uiteindelijke kunstwerk is dat van Kubrick. En dat terwijl in de 

oorspronkelijke romans Alex en Humbert wel als de scheppers van de werken naar 

voren worden geschoven. 

 In Lolita maakt Kubrick ons duidelijk hoe graag we kijken naar zaken die we 

eigenlijk niet horen te zien: in het geval van Lolita een incestueuze, pedofiele situatie. 

Ook in zijn latere films gluren we telkens naar dingen die we niet mogen, of nog niet 

zouden mogen zien. Zo kijken we naar de verre toekomst in 2001, de mishandeling 

van vrouwen en geweld in A Clockwork orange, oorlogswreedheden in Full Metal 

Jacket, onbekwaam militair gezag in Dr. Strangelove, seks en naakte vrouwen in Eyes 

Wide Shut, waanzin en droombeelden in The Shining. Telkens maakt Kubrick ons 

ervan bewust hoe graag we wel niet kijken naar zaken die niet gezien zouden mogen 

worden, telkens wijst hij ons op het voyeuristische beest dat in ons schuilgaat.  
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 Kubrick nam in Lolita Nabokovs thema van het spel over, en ook in zijn latere 

films zullen spelen overheersen (Ciment 2001, 84-86). Naast Lolita wordt er ook in 

2001 geschaakt, er wordt gebiljart in A Clockwork Orange en Eyes Wide Shut, er 

wordt gekaart en geduelleerd in Barry Lyndon en de oorlogen in Dr. Strangelove 

(vanuit het perspectief van de gezaghebbers) en Full Metal jacket (vanuit het 

perspectief van de troepen) kunnen als spelen worden beschouwd. Telkens illustreren 

de spelen hoe de meest primaire driften van de mens door regels worden bedwongen 

en hoe de regels de personages uiteindelijk gek maken. Het thema van het spel draait 

rond een machtsstrijd die in al Kubricks films terugkeert (Ciment 2001, 86). 

 Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dus dat Lolita een oefening was die in 

verschillende opzichten niet slaagde, maar wel inzichten bood voor Kubricks latere 

films. Door de fouten die Kubrick maakte in Lolita wist hij hoe in zijn later werk 

moest omgaan met de spanning tussen fictie en realiteit en de spanning tussen binnen 

-en buitenwereld. Ook door de afzwakking van censuur werd het voor Kubrick 

eenvoudiger om af te beelden wat hij wou. Opvallend is dat er heel veel gelijkenissen 

zijn tussen Lolita en A Clockwork Orange. Dit heeft veel te maken met de invloed die 

Nabokovs werk had op Burgess. Burgess had immers heel veel respect voor Nabokov 

en heeft zich ongetwijfeld door zijn werk laten inspireren. “It was hardly forseeable,” 

zei Burgess, “that so exquisite and scholarly an artist should become America’s 

greatest literary glory, but now it seems wholly just and inevitable” (in Appel 1970, 

xl). Al Kubricks films zijn, net zoals Nabokovs Lolita, opgebouwd rond 

tegengestelden (Ciment 2001, 105). De mooiste illustratie hiervan is Private Joker in 

Full Metal Jacket: “You write ‘Born to Kill’ on your helmet and you wear a peace 

button. What's that supposed to be, some kind of sick joke?” Hierop anwoordt de 

soldaat: “I think I was trying to suggest something about the duality of man, sir”. 

Duidelijk is dat Kubrick zijn eigen stijl ontwikkelde, de oorspronkelijke romans 

durfde aanpassen en bepaalde thema’s en motieven bleven terugkeren in zijn werk. 

De objectivering van vrouwen, de spanning tussen fictie en realiteit, de fascinatie 

voor maskers, het belang van muziek, de criminele protagonisten, de thematisering 

van de kijkdrift en het thema van het spel zijn allemaal rode draden in Kubricks werk. 

In Lolita zijn deze rode draden duidelijk zichtbaar, maar nog niet tot hun volle 

ontwikkeling gekomen. “For Nabokov, Lolita was a destination, an apotheosis of the 

themes that occupied him all his life. For Kubrick, it was a signpost to the land he 

would soon inhabit and conquer” (Corliss 1997, 88).  
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7. Conclusie 
 
 

Uit mijn vergelijkende analyse blijkt duidelijk dat Nabokovs en Kubricks 

Lolita aanzienlijk van elkaar verschillen. De film is veel minder complex dan de 

roman. Desalniettemin behoudt Kubrick de tweedelige, circulaire en symmetrische 

structuur van Nabokovs werk. In zowel roman als film zijn het eerste en het tweede 

deel spiegelbeelden van elkaar, al gaat de metafoor van de spiegel uit het boek 

grotendeels verloren in de film. Enkel het dubbelgangermotief wordt door Kubrick 

behouden. Kubrick moest noodgedwongen grote passages uit de roman laten vallen, 

omdat de film anders te lang zou zijn geweest. Zo sneuvelde in zijn film het begin van 

de roman dat gaat over Annabel, Humberts ontluikende pedofilie en Humberts 

huwelijk met Valeria (Naremore 2007, 103). Ook de reispassages waarin Humbert 

met Lolita door Amerika trekt, ontbreken grotendeels in de film.  

De belangrijkste structurele aanpassing die Kubrick doorvoerde, was zijn film 

laten beginnen met het einde van de roman: de moord op Clare Quilty. Deze grote 

verandering was noodzakelijk om hetzelfde effect als de roman te verkrijgen, waarin 

we vanaf het begin van het verhaal al weten dat Humbert iemand vermoord heeft 

(Jenkins 1997, 36). Door met de moord op Quilty te beginnen weten we echter ook 

ogenblikkelijk wie Humbert heeft vermoord, waardoor de film weer net iets minder 

complex wordt, een groot deel van de parodie op het detectiveverhaal verloren gaat. 

In de roman voorspelt Nabokov telkens wat er gaat gebeuren en staat de metamorfose 

die de roman en zijn personages doormaken tussen begin en eind centraal, wat wordt 

beklemtoond door de metafoor van de vlinder (Appel 1967b, 209). Het proces van de 

metamorfose en de metafoor van de vlinder zijn afwezig in de film, wat niet verbaast 

aangezien Nabokov en niet Kubrick de vlinderkenner was. 

Wat betreft de structuur van Lolita werd Kubrick dus onmiddellijk 

geconfronteerd met twee adaptatieproblemen. Het eerste probleem is dat een film veel 

beperkter is qua inhoud dan een roman, Nabokovs originele script had immers een 

film van zeven uur opgeleverd (Bell-Metereau 2008, 209). Films worden op een 

andere manier door het publiek ontvangen dan romans. Vanaf het ogenblik dat een 

film te lang duurt, gaat de concentratie van de kijkers achteruit. Hierdoor moet de 

inhoud van een film in vergelijking met een roman beperkt blijven. Een tweede 

probleem was het adapteren van metaforen. Het is veel moeilijker om in film met 

metaforen om te gaan dan in literatuur (Giddings 1990, 16-19). In latere films, zoals A 
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Clockwork Orange, The Shining, 2001: A Space Odyssey, Dr. Strangelove or: How I 

Learned to Stop Worrying and Love the Bomb en Eyes Wide Shut, zou Kubrick wel 

veel met spiegels werken om de symmetrie van zijn werk te benadrukken. 

 De goed uitgewerkte structuur van de roman benadrukt de fictionaliteit ervan 

(Appel 1970b, 328). Nabokov creëert door middel van Ray’s voorwoord (Appel 

1970b, 321), Humberts eigen uitspraken (Appel 1967b, 223) en een heel kleurrijk 

universum (Appel 1970b, 363-364) echter ook de illusie van realisme. Zowel de 

ruimte als de personages worden in zijn roman uiterst realistisch beschreven. 

Tegelijkertijd maakt hij aan de lezer duidelijk dat zijn werk een fictionele constructie 

is door middel van parodie, schijnbare toevalligheden, allusies en een play-within-the-

play (Appel 1970a, xxiii-xxx). Nabokovs kleurrijke universum gaat verloren door 

Kubricks keuze om in zwart-wit te filmen. Het ontbreken van kleuren creëert de 

illusie dat we naar een documentaire aan het kijken zijn (Jenkins 1997, 35) en dit in 

combinatie met de bijna onzichtbare camerabewegingen, laat ons geloven dat 

Kubricks Lolita een raam op de werkelijkheid is. Kubrick tracht echter ook de 

fictionaliteit van zijn film te benadrukken door de onrealistische inhoud (Nelson 

2000, 73) en door gebruik te maken van parodie en vooral satire. Kubrick slaagt er 

echter onvoldoende in om die fictionaliteit te benadrukken, waardoor zijn film eerder 

op de werkelijkheid dan op een duidelijk fictioneel werk lijkt. De technieken die 

Nabokov hanteert om zijn roman als duidelijk fictioneel te laten overkomen, worden 

niet of in mindere mate gebruikt door de regisseur. Zo bevat de film weinig of geen 

toevalligheden en veel minder allusies. Ook Nabokovs parodieën worden door 

Kubrick aangepast. 

 Kubrick werd dus geconfronteerd met een derde adaptatieprobleem wanneer 

hij het evenwicht dat Nabokov in Lolita tussen realiteit en fictie creëerde, trachtte te 

adapteren. Film heeft het door de iconische aard van de tekens namelijk moeilijker 

om zijn eigen fictionaliteit te benadrukken. Doordat de afstand tussen object en teken 

bij film relatief klein is, creëert het makkelijker dan literatuur de illusie van realiteit 

(Giddings 1990, 6). Kubrick vond onvoldoende een oplossing voor dat probleem, 

waardoor zijn Lolita eerder op een raam op de werkelijkheid dan een fictionele 

constructie lijkt. Hij zou echter leren uit zijn fouten en er in zijn latere films wel in 

slagen om een evenwicht tussen fictie en realiteit te creëren. Opmerkelijk is dat hij in 

latere films grotendeels dezelfde technieken zou gebruiken als in Lolita om de 
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spanning tussen realiteit en fictie over te brengen. Enkel om de fictionaliteit in A 

Clockwork Orange te beklemtonen, introduceerde hij nieuwe technieken.  

 Nabokovs roman is een parodie op het dagboek, het liefdesverhaal, het 

dubbelgangermotief, het avonturenverhaal, de psychologische casus, de criminele 

biografie, de autobiografie, het detectiveverhaal, het sprookje, het reisverslag (Appel 

1967b, 213) en naar mijn mening ook op het erotische verhaal. Hoewel Nabokov 

steeds het belang van satires in zijn Lolita ontkende, komt de parodie op de 

psychologische casussen heel dicht in de buurt van een satire (Appel 1970a, xlix). In 

Lolita uit Nabokov duidelijk zijn afkeer voor het Freudiaanse denken in zwart en wit. 

Hij wou daar absoluut niet aan ten prooi vallen en creëerde een uiterst kleurrijk 

universum. Kubrick daarentegen lijkt wel ten prooi te vallen aan het Freudiaanse 

denken door Lolita te filmen in zwart en wit. De keuze voor zwart-wit is echter wel te 

rechtvaardigen als we de film als een groot schaakbord beschouwen en als een wereld 

vol tegengestelden. Om redenen van censuur mocht Kubricks Lolita niet zo erotisch 

zijn als die van Nabokov. Doordat die erotiek en Humberts lust in de film ontbreken, 

ontbreekt in de film ook de verrassende ontdekking op het einde van de roman dat 

Humbert echt van Lolita houdt (Bell-Metereau 2008, 205). In de film is Humberts 

liefde al veel vroeger opmerkbaar. Kubrick moest door de ontbrekende erotiek een 

nieuwe manier vinden om de kijker te boeien. Om die erotiek te vervangen en de 

fictionaliteit van zijn film te beklemtonen, richtte Kubrick zich op de satire. Kubrick 

bereikt een satirisch effect door middel van de soundtrack, de openingsscène en 

verschillende seksuele insinuaties in het eerste deel van de film. Nabokovs parodie op 

het liefdesverhaal wordt bij Kubrick dus een satire, terwijl Nabokovs satire op de 

psychologische casussen een parodie wordt bij Kubrick. Kubrick behoudt wel, maar 

dan in minder mate, de parodie op het sprookje, het detectiveverhaal en het 

avonturenverhaal. 

 Kubrick werd tijdens het adapteren van de bij momenten erotische inhoud van 

Nabokovs Lolita dus geconfronteerd met het probleem van censuur. Censuur is dus 

het vierde adaptatieprobleem waarmee Kubrick in aanraking kwam, een probleem dat 

nauw samenhangt met het derde adaptatieprobleem dat ik heb besproken. Doordat 

film makkelijker dan literatuur de illusie van realiteit creëert, is er ook een strengere 

controle op.   

 Een volgende tegenstelling die in Nabokovs roman centraal staat is die tussen 

Europa en Amerika. Humberts beschrijvingen van de decadente Amerikaanse 
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samenleving zijn vaak satirisch (Appel 1970a, l ) , waardoor de roman de kritiek 

ontving anti-Amerikaans te zijn. Nabokov kon zich niet vinden in die kritiek en uitte 

er zijn ongenoegen over in zijn nawoord. Hij geeft in Lolita immers een heel mooie, 

gedetailleerde beschrijving van het Amerikaanse landschap. Kubricks film werd 

echter niet in Amerika, maar in Engeland opgenomen. Hierdoor vinden we in de film 

geen mooie beelden van het Amerikaanse landschap terug die het land in een positief 

daglicht plaatsen (Naremore 2007, 104). De satire op de vulgaire Amerikaanse 

samenleving is wel nog aanwezig in Kubricks film, maar die is minder complex door 

het ontbreken van een positieve schets van Amerika (Naremore 2007, 115). Het is 

ironisch dat Nabokov de Europeaan een positiever beeld van Amerika aflevert dan 

Kubrick de Amerikaan. Kubrick, die bekend stond voor zijn filmen op locatie, 

ontdekte tijdens het filmen van Spartacus de voordelen van het filmen in de studio 

(Corliss 1997, 77). Al zijn latere films, behalve Barry Lyndon, zijn bijgevolg 

grotendeels in de studio opgenomen. Hierdoor krijgen zijn films een uiterst 

claustrofobisch gevoel en hebben ze niet hetzelfde ruimtegevoel als Nabokovs Lolita 

(Naremore 2007, 104). Enerzijds verloor de satire door de opnames in Engeland aan 

complexiteit, anderzijds werd de film er beter door, omdat het het effect van Amerika 

gezien door buitenlandse ogen versterkt. 

 Humbert is de verteller en enige focalizator van Nabokovs Lolita. Bijgevolg is 

de roman zijn uiterst subjectieve binnenwereld. Een binnenwereld waarin hijzelf en 

Lolita opgesloten zitten. Aan Lolita’s binnenwereld wordt door Humbert geen 

aandacht besteed, hij heeft enkel oog voor haar lichaam (Pifer 2003b, 97). Het 

overbrengen van die binnenwereld op film was misschien wel het grootste probleem 

waarmee Kubrick geconfronteerd werd tijdens het adaptatieproces. Het overbrengen 

van de binnenwereld hangt namelijk af van perspectief en psychologisch realisme, 

twee zaken die moeilijk over te brengen zijn op film, en dus het vijfde en het zesde 

adaptatieprobleem vormen waarmee Kubrick geconfronteerd werd (Giddings 1990, 

13). Hij trachtte de binnenwereld over te brengen door middel van voice-over, 

objective correlatives (Jenkins 1997, 47), door Humbert van alle personages het meest 

in beeld te brengen, en door sympathie voor Humbert op te wekken door de andere 

personages in een slechter daglicht te plaatsen. Hij slaagde er echter slechts 

gedeeltelijk in om Humberts binnenwereld op te roepen. In latere films, A Clockwork 

Orange en Barry Lyndon, zou Kubrick er wel in slagen door grotendeels dezelfde 



 87 

technieken als in Lolita te hanteren om de binnenwereld van een personage voor te 

stellen (Nelson 2000, 62). 

 Een eerste opvallende tegenstelling als we het mensbeeld in Nabokovs Lolita 

onderzoeken is die “Tussen lichaam en geest”. In een roman die zijn eigen 

fictionaliteit beklemtoont en waarvan het verhaal zich volledig afspeelt in de 

binnenwereld van zijn verteller en protagonist, ligt het voor de hand dat ook alle 

personages fictionele constructies zijn. Lolita bestaat enkel in Humberts verbeelding 

en ook Humbert zelf is een fictionele constructie. Hij draagt immers een masker der 

normaliteit, een masker dat op strategische plaatsen afvalt (Appel 1970b, 375). 

Daarbij komt nog eens dat zowel Humbert als Lolita parodieën zijn, wat hen 

tweemaal verwijdert van de werkelijkheid. Tegelijkertijd wordt Lolita echter uiterst 

realistisch beschreven en heeft Humbert heel veel aandacht voor Lo’s lichaam. Omdat 

Kubrick er niet volledig in slaagt om Humberts binnenwereld over te brengen en zijn 

film eerder een raam op de werkelijk dan een fictionele constructie is, zijn Kubricks 

personages geen geesten, maar eerder mensen van vlees en bloed. Opnieuw slaagt 

Kubrick er dus niet in om een evenwicht tussen beide tegengestelden te vinden. 

Nochtans draagt ook de filmische Humbert een masker der normaliteit. Hij doet zich 

voor als een uiterst beschaafd persoon, maar onder zijn masker gaat een grote 

monsterlijkheid schuil. Ook in zijn later werk zal Kubrick gefascineerd blijven door 

zowel interne als externe maskers (Ciment 2001, 82). 

In de roman wordt Lolita’s lichaam beschreven volgens de pornografische 

logica van de striptease (Shute 2003, 113). Door de lineaire aard van de taal slaagt 

Nabokov er echter niet in om Lo’s lichaam in zijn geheel op te roepen, waardoor het 

lichaam wordt gefragmenteerd (Shute 2003, 118-119). De zwakte van het geschreven 

medium is dan weer de sterkte van film. De film slaagt er wel in Lo’s lichaam in haar 

geheel te tonen. Het getuigt echter van Kubricks oog voor detail dat hij het lichaam in 

zijn openingsscène toch in gefragmenteerde vorm afbeeldt. 

In de roman creëert Nabokov een subtiel evenwicht tussen de sympathie en de 

antipathie die we voor Humbert voelen (Tamir-Ghez 2003, 17-18). Hij creëert 

sympathie voor een wezen dat we anders zouden verachten door Humberts 

vertelperspectief te kiezen en Humbert verschillende retorische technieken te laten 

hanteren (Tamir-Ghez 2003, 22-26). Zo wordt Lolita het zwijgen opgelegd, buit 

Humbert zijn jeugdliefde voor Annabel uit, stelt de protagonist dat normen en 

waarden relatief zijn en verschillen van cultuur tot cultuur en van periode tot periode, 
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en steekt hij de schuld op Lolita (Tamir-Ghez 2003, 23-28). Slechts wanneer Humbert 

op het einde van de roman zichzelf beschuldigt, slaagt hij erin om ons volledig voor 

zich te winnen (Tamir-Ghez 2003, 18). Humbert had uiteraard al veel eerder en 

eenvoudiger onze sympathie kunnen veroveren door direct zijn schuld te bekennen, 

maar dat wou Nabokov net voorkomen (Tamir-Ghez 2003, 26). Kubrick kon 

Nabokovs technieken niet overnemen, omdat hij Humberts perspectief niet kon 

adapteren. Kubrick moest dus andere technieken zoeken om Humbert sympathieker te 

laten overkomen. Een eerste techniek was van Lolita een jonge dame maken en geen 

kind zoals in de roman (Bell-Metereau 2008, 206). Een tweede techniek was van 

Humberts lust uit de roman liefde maken in de film (Bell-Metereau 2008, 205). 

Kubricks derde en belangrijkste techniek was de andere personages veel 

onsympathieker te laten overkomen, vooral Charlotte Haze laat een heel slechte 

indruk na (Jenkins 1997, 40). Ook Lolita komt hierdoor veel slechter over in de film. 

In de roman tracht Humbert Lolita voor te stellen als een monster, in de film is ze een 

monster. Terwijl in de roman Lolita overkomt als een arm slachtoffer, heeft ze in de 

film meer overeenkomsten met een boosaardige dader. Kubricks Lo komt helemaal 

niet over als een slachtoffer, maar als een wulpse verleidster die haar arme stiefvader 

om haar vinger draait (Jenkins 1997, 35). De sympathie die we voor Humbert voelen 

in de roman is grotendeels het gevolg van de perspectiefkeuze, van Humberts 

binnenwereld. In de film daarentegen moet de sympathie die we hebben voor 

Humbert ons aanzetten Humberts perspectief te adapteren. In roman en film wordt 

dus de omgekeerde beweging gemaakt.  

 Nabokov parodieert in zijn roman het traditionele dubbelgangermotief. Hij 

maakt geen onderscheid tussen goed en kwaad, tussen Humbert en Quilty. In 

traditionele dubbelgangerverhalen wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen goed 

en kwaad en wordt de dubbelganger vergeleken met een aap en een schaduw. In 

Nabokovs verhaal worden zowel Humbert als Quilty vergeleken met een aap en een 

schaduw (Appel 1970a, lx-lxi). Humbert en Quilty lijken in Nabokovs roman dus bij 

momenten wel hetzelfde personage te zijn. Niet alleen de grenzen tussen Humbert en 

Quilty vervagen, maar ook de grenzen tussen de andere personages. Zo gaat Lolita 

steeds meer op Charlotte lijken. In de film gaat de parodie op het dubbelgangermotief 

verloren. Kubrick maakt wel een duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad, tussen 

Humbert en Quilty (Jenkins 1997, 51). Quilty is misschien wel prominenter in de 

film, maar het dubbelgangermotief verliest veel aan rijkdom doordat het veel van de 
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beeldspraak verliest waarmee het in de roman gepaard gaat en niet langer een  parodie 

is. 

 Terwijl Nabokovs Lolita een onschuldig kind is van twaalf jaar, lijkt Kubricks 

Lolita eerder op een jonge dame. Kubrick moest van Lolita een jonge dame maken 

vanwege censuur en commerciële overwegingen (Bell-Metereau 2008, 213). Toch 

zijn er critici die Kubricks Lolita eerder als een kind dan als een jonge dame 

beschouwen. Jonge meisjes willen er immers ouder uitzien en kleden zich alsof ze een 

stuk ouder zijn (Ciment 2001, 92). Kubrick creëert in zijn film dus een tegenstelling 

die niet aanwezig is in de roman, Lolita is iets tussen een kind en een jonge dame. 

Volgens mij is ze echter eerder een jonge volwassene dan een onschuldig kind, 

waardoor ze monsterlijker overkomt. In de film komt Lolita dus niet over als een 

slachtoffer. In enkele van Kubricks latere films, zoals Barry Lyndon en The Shining, 

zullen kinderen wel duidelijker als slachtoffers in beeld worden gebracht.  

Zowel Nabokov als Kubrick zijn indirect aanwezig in hun werk. Als een 

poppenspeler bespeelt Nabokov zijn creaties (Tamir-Ghez 2003, 18), en ook Kubrick 

is constant aanwezig in zijn film als de hoogste controlerende instantie. Tegelijkertijd 

kunnen auteur en regisseur met enkele personages vergeleken worden. Zo zitten er 

drie personages in de roman die kunnen worden beschouwd als Nabokov: Humbert 

Humbert, Vivian Darkbloom en de zevende jager in Quiltys toneelstuk. Kubrick kan 

dan weer vergeleken worden met Clare Quilty en Lolita.  

 In Nabokovs Lolita is er plaats voor twee andere kunstvormen: de 

schilderkunst en muziek. Nabokov is werkelijk een halve schilder die zowel Lolita als 

het Amerikaanse landschap met heel voorzichtige, vloeiende verfstroken schildert. 

Ook muzikale referenties, die de satire op de decadente Amerikaanse samenleving 

versterken, zijn aanwezig in Nabokovs Lolita. In Kubricks Lolita spelen de 

schilderkunst en de muziek een minder prominente rol. Kubricks schildert het 

Amerikaanse landschap niet zoals Nabokov, maar bewaart Lolita wel als schilderij.  

Kubrick miste een goede kans om zijn satire kracht bij te zetten door geen gebruik te 

maken van de muziek in de roman (Naremore 2007, 103). Kubrick gebruikt muziek 

wel om de satire op het liefdesverhaal te benadrukken en vergeleek zijn film zelfs met 

een muziekstuk. Beide artiesten verwezen naar andere kunstvormen in hun werk om 

de fictionaliteit ervan te benadrukken en tegelijkertijd om hun werk van een groter 

realiteitsgehalte te voorzien. Ook in zijn latere films zal Kubrick steeds veel aandacht 

besteden aan de soundtrack. 
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 In Nabokovs roman zijn kunst en criminaliteit geen duidelijke tegengestelden 

van elkaar, ze zijn met elkaar verweven. Humbert is altijd zowel crimineel als 

kunstenaar. Hij wordt zelfs een crimineel, hij valt voor Lolita, door zijn 

kunstenaarsschap. Het is dus begrijpelijk dat de roman de kritiek kreeg amoreel te 

zijn. Lolita heeft dan ook geen conventioneel moreel doel (Frosch 2003, 43). De 

filmische Humbert daarentegen is geen kunstenaar en ook een veel minder zware 

crimineel. Doordat Lolita in de film geen kind is, is zijn grootste misdaad de moord 

op Quilty, niet het misbruiken van een onschuldig kind. De film is Kubricks 

kunstwerk, terwijl de roman Humberts kunstwerk is. Kubrick kon zich niet verbergen 

achter het masker van zijn verteller waardoor de morele implicaties van de film 

minder groot mochten zijn.  Anders zou Kubrick het verwijt van pedofilie hebben 

gekregen. Kubrick kon zich echter wel verbergen achter het masker van de roman 

(Ciment 2001, 59). De tegenstelling tussen kunst en criminaliteit is dus in mindere 

mate aanwezig in de film dan in de roman. 

 Nabokov thematiseerde in zijn roman reeds het voyeurisme en dit thema wordt 

door Kubrick in zijn film verder uitgewerkt, wat opnieuw te maken heeft met de aard 

van het medium film. In film wordt voyeurisme immers kunst (Corliss 1997, 38). Een 

belangrijk verschil tussen roman en film is dat we in de roman naar Lolita kijken, 

terwijl we in de film vooral naar Humbert kijken. In zowel roman als films worden 

we er ons van bewust dat we voyeurs zijn die maar al te graag naar de jonge Lolita 

kijken. Ook in zijn latere films zal Kubrick telkens onze kijklust thematiseren. 

Nabokovs Lolita is een spelbord waarin hij de lezers verwachtingen aanvalt en 

bespeelt. Nabokov beschouwt literatuur en kunst in het algemeen duidelijk als een 

spel, als het beetnemen en misleiden van mensen. Schaken en tennis zijn de twee 

spelen die in Nabokovs roman een centrale rol spelen. Ook in de film vinden we het 

thema van het spel terug. Het schaakspel blijft aanwezig in de film, maar tennis wordt 

vervangen door pingpong, één van Kubricks favoriete spelletjes (Naremore 2007, 

112). De film is een spel tussen Humbert en Quilty, terwijl de roman een spel is 

tussen Nabokov en de lezer. Het thema van het spel zal in al Kubricks latere films 

blijven terugkeren, maar enkel zijn Lolita vormt door de keuze voor zwart-wit zo’n 

groot schaakbord. 

 Hoewel er heel veel verschillen zijn tussen roman en film, verschillen 

Nabokovs en Kubricks visies op kunst niet of weinig van elkaar. Net zoals Humbert 



 91 

en Quilty dubbelgangers zijn, zijn Nabokov en Kubrick artistieke dubbelgangers. 

Beiden waren artistieke absolutisten die de totale controle over hun werk wouden. 

Doordat de associaties tussen kunst en spel en tussen kunst en criminaliteit blijven 

terugkeren in Kubricks latere films, wordt duidelijk dat Kubricks kunstopvatting in 

Lolita niet louter een adaptatie is van die van Nabokov. Het gaat werkelijk om zijn 

visie op kunst die toevallig overeenstemt met die van Nabokov. Zowel Nabokov als 

Kubrick hebben een zekere l’art pour l’art opvatting en ze beklemtonen dan ook 

steeds de fictionele status van hun werk, al slaagt Kubrick daar in Lolita niet volledig 

in. Beide kunstenaars zijn zich er echter wel van bewust dat een fictioneel werk echte 

gevolgen kan hebben en ze gaan dan ook steeds op zoek naar de spanning tussen 

realiteit en fictie. Hoewel hun werk dus niet didactisch bedoeld is, hopen ze wel dat 

hun werk tot denken aanzet. Hun werk is telkens opgebouwd rond thematische 

tegengestelden, maar zelf nemen ze geen duidelijke standpunten in. Het is aan het 

publiek om een weg te vinden tussen al de gepresenteerde dualiteiten, om een 

standpunt in te nemen. 

 Kubrick werd tijdens het adaptatieproces geconfronteerd met verschillende 

adaptatieproblemen: het probleem dat film veel beperkter is dan literatuur qua inhoud, 

het probleem van de metafoor, het probleem dat film makkelijker dan literatuur de 

illusie van realiteit creëert, het probleem van censuur, het probleem van perspectief en 

het probleem van psychologisch realisme. Door die adaptatieproblemen moest 

Kubrick keuzes en aanpassingen maken die de inhoud van de film aanzienlijk 

veranderden. Alle inhoudelijke verschillen werden veroorzaakt door het verschil in 

medium, door de veranderingen die Kubrick doorvoerde om met de verschillende 

adaptatieproblemen om te gaan. Hij vond echter onvoldoende oplossingen voor de 

adaptatieproblemen die zich voordeden en slaagde er dus niet in een evenwicht te 

creëren tussen de door Nabokov gepresenteerde tegengestelden. Bijgevolg is het 

begrijpelijk dat hij Lolita als een mislukt project beschouwde en dat de roman meer 

lof ontving dan de film. Kubrick trok echter lessen uit de gemaakte fouten in Lolita en 

slaagde er in zijn latere films wel in om met de verschillende adaptatieproblemen om 

te gaan. Vooral A Clockwork Orange is door de grote gelijkenissen tussen Burgess’ 

en Nabokovs romans een goede illustratie van de oplossingen die Kubrick vond voor 

de adaptatieproblemen die het hem zo moeilijk maakte om Lolita te verfilmen. Lolita 

was dus een belangrijke stap in Kubricks evolutie als cineast waarin hij fouten maakte 
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waaruit hij zou leren en thema’s en motieven ontdekte die de rest van zijn oeuvre 

zouden kenmerken.  
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