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Voorwoord 
 

Voor u ligt de masterproef ‘Waar woorden en vormen elkaar ontmoeten’. Het onderzoek voor 

deze masterproef naar de aanwezigheid van het kubisme in Huub Beurskens’ romanoeuvre is 

geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Taal- en Letterkunde: 

Nederlands-Frans aan de Universiteit Gent. Graag bedank ik via deze weg alle mensen die dit 

werk mogelijk maakten door hun hulp. 

 

In overleg met mijn promotor, prof. dr. Lars Bernaerts, heb ik de onderzoeksvraag voor deze 

masterproef bedacht. Omdat ik tijdens het eerste semester van dit academiejaar in Canada heb 

gestudeerd, was ik genoodzaakt om dit volledige werk in het tweede semester te maken. 

Vanaf januari, en tijdens de daaropvolgende maanden, stond mijn promotor altijd voor me 

klaar om mijn vragen en bedenkingen te becommentariëren, waardoor ik iedere keer opnieuw 

verder kon met mijn onderzoek. 

 

Bij dezen wil ik daarom graag mijn promotor bedanken voor de fijne begeleiding en zijn 

ondersteuning tijdens dit traject. Hij heeft me bij ieder overleg gewezen op onzuiverheden en 

gaf daarbij telkens goede suggesties: constructieve feedback spoort aan om te verbeteren. Ook 

via mail was prof. Bernaerts heel bereikbaar en gewillig om advies te geven. Vervolgens 

bedank ik Huub Beurskens, die me via mail verschillende keren bevestiging gaf wanneer ik 

twijfelde over sommige zaken. 

 

Daarnaast wil ik mijn vrienden en lief bedanken, die meegewerkt hebben aan dit onderzoek 

door na te lezen. Ook kreeg ik van hen regelmatig wijze raad en aanmoedigingen wanneer ik 

de draad even kwijt was. Morele steun tijdens het schrijfproces helpt enorm, zo blijkt. Ten 

slotte wil ik mijn ouders in het bijzonder bedanken: door hen kon ik mijn studie Taal- en 

Letterkunde aanvatten en hopelijk tot een goed einde brengen.  

 

Valerie Kokx 

 

Gent, 24 mei 2016 
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Inleiding 
 

Zou iemand ooit hebben opgemerkt dat Franz Marc een paardepupil had? Misschien zag Maria, als 

ze tegenover hem zat, aan tafel, bij de koffie, de bonte iris van de mandril? Of heeft op z’n minst zijn 

vriend Wassily Kandinsky zijn mollehanden gezien, zijn oogkraal? Maar wellicht moet men daarvoor 

ook zelf paard zijn. Of halfblinde mol.  

(Beurskens, De leguaan, 1979, p. 40) 

 

Intermedialiteit is een begrip dat niet meer weg te denken valt in het hedendaagse 

literatuuronderzoek. De vraag is waar de Nederlandse schrijver/schilder Huub Beurskens in 

dit concept te plaatsen valt: denkt hij aan intermedialiteit in de moderne zin van het woord, of 

veeleer aan de klassiekere opvattingen van het interartistieke comparatisme? In ieder geval 

legt Beurskens regelmatig de nadruk op de vergelijking tussen kubistische schilderkunst en 

poëzie in zijn poëticaal getinte essaybundels. Zelf beeldend kunstenaar zijnde vindt hij het 

vanzelfsprekend bijna onvermijdelijk om de twee kunstvormen volledig van elkaar te zien. 

Beurskens linkt in deze context namelijk regelmatig de grote namen uit het kubisme, zoals 

Cézanne, Picasso, Braque, Gris, aan zijn poëzie. In de eerste plaats gaat deze paper over 

intermedialiteit en de manier waarmee Beurskens daarmee omspringt.  

Intermediale onderzoeken zijn niet nieuw in de literatuurwetenschap. Toch bekijk ik het 

intermediale verband tussen het prozawerk van Beurskens en de kubistische schilderkunst, uit 

de overtuiging dat zijn literaire oeuvre ten onrechte onderbelicht is. Bovendien bestaat er in 

het literatuuronderzoek een leemte rond de connectie tussen die twee elementen, zelfs in 

Beurskens’ eigen essaybundels. De centrale onderzoeksvraag van deze masterproef is met 

andere woorden de volgende: wat zou een lectuur van Beurskens’ proza door de bril van het 

kubisme opleveren? Die vraag probeer ik te beantwoorden aan de hand van drie romans die 

verspreid zijn over zijn nog lopende carrière, met name De leguaan (1979), Suikerpruimen 

gevolgd door Het lam (1997) en Wachten op een vriend (2015). Die drie werken getuigen 

bovendien van een evoluerende poëtica. Ik onderzoek onder andere de manier waarop het 

perspectief wordt voorgesteld door de narratologie te analyseren. Door op die manier te 

werken maak ik een en ander aanschouwelijk: enerzijds kan ik duidelijk afbakenen in welke 

mate er inhoudelijke en structurele overeenkomsten zijn tussen het kubisme en Beurskens’ 

proza; anderzijds komt er een eventuele evolutie tevoorschijn in zijn denken en werk.  
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De paper is opgebouwd volgens een trechterprincipe, dat wil zeggen dat ik een orde 

respecteer die begint bij een breder kader en geleidelijk aan overgaat in een specifiekere 

analyse van de drie romans. In het meest brede gedeelte van de verhandeling geef ik in de 

eerste plaats een korte introductie van het werk en poëtica van Beurskens, die wordt 

opgevolgd door een kader rond het begrip ‘intermedialiteit’, om daarna over te gaan tot 

Beurskens’ inzichten over dat concept. Vervolgens geef ik kort een historisch schema van het 

kubisme, met daarbij een nadruk op de stilistische kenmerken van de stroming. Het hoofdstuk 

dat daarop volgt, behandelt de specifieke relatie tussen kubisme en literatuur. Daarna, en dat 

is de kern van dit onderzoek, pas ik die thematische en structurele kenmerken aan aan proza 

in het algemeen, om uit te komen bij de aanpassing aan De leguaan, Suikerpruimen gevolgd 

door Het lam en Wachten op een vriend. Ik doe bewust een aanpassing in plaats van een 

toepassing op het oeuvre van Beurskens: de overbrugging van een schilderkunstig naar een 

literair begrip vereist immers een actieve manier van werken. Voor de volledigheid volgt er 

ten slotte een synthese.  
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1 Algemene introductie op Beurskens1 
 

Huub (Hubertus Peter Willem) Beurskens werd geboren op 18 februari 1950 te Tegelen in 

Nederland. Na een jeugd in een katholiek gezin gaat Beurskens studeren aan de 

kunstacademie (1969-1975) in Tilburg, waar hij zich verdiept in de beeldende kunst. Naast 

beeldend kunstenaar is Beurskens een artiest die van veel markten thuis is: hij werkt als 

dichter, essayist, vertaler en prozaïst. Hoewel hij zich bezighoudt met die verschillende 

disciplines, houdt hij ze strikt gescheiden tijdens het schrijfproces: 

 

[…] wanneer ik aan bijvoorbeeld een poëziebundel werkte, was het me praktisch onmogelijk in 

diezelfde periode met proza of essayistiek aan de gang te zijn. En nog steeds verschilt een gedicht 

voor mij wezenlijk van een verhaal of een beschouwing en, vice versa, piekert het schrijven van 

een tekst in een bepaalde vormsoort er niet over zich te laten interrumperen. Dat wil niet zeggen 

dat de verschillende categorieën absoluut niets met elkaar te maken hebben. Integendeel 

(Beurskens 2001:7).  

 

In 1970 redigeert hij samen met Ben Verbong het literaire tijdschrift Powesie en vijf jaar later 

debuteert Beurskens als dichter met de bundel Blindkap, die wordt opgevolgd door 

Cirkelgang (1977). Zijn debuut als prozaïst volgt in 1979 met de verhalenbundel/roman De 

leguaan, die in deze masterproef een prominente rol zal spelen. In 1991 wordt zijn 

gedichtenbundel Hollandse wei en andere gedichten (1990) bekroond met de Herman 

Gorterprijs. Later werkt Beurskens, als onder andere poëziecriticus, voor verschillende 

tijdschriften en dagbladen, zoals Het Moment, Het Dagblad voor Noord-Limburg en De 

Groene Amsterdammer. Van 1993 tot 2000 maakt hij deel uit van de redactie van De Gids. In 

2000 richt hij de uitgeverij Nieuwe Doelen op, samen met Wiel Kusters en Laurens 

Vancrevel. Bij Nieuw Amsterdam verscheen in 2013 het Artisbestiarium en enkele maanden 

later de poëziebundel Hotel Eden. De meest recent gepubliceerde poëzie is de bundel De 

warmte van een hondje (2015). Daarnaast deed Beurskens in april 2013 het tijdschrift Het 

Moment, waarvoor hij zich in het verleden al inzette, heropleven als internetmagazine. Op het 

vlak van proza is Wachten op een vriend (2015) zijn meest recente verwezenlijking, een 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 In dit hoofdstuk staan enkele biografische gegevens centraal die ontleend zijn aan of gebaseerd op 
het Kritisch Literatuurlexicon, tenzij dat anders vermeld is uiteraard. De focus ligt hoofdzakelijk op 
Beurskens’ werk, de receptie en zijn poëtica. 
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roman die ik verderop uitvoerig bespreek. Tegenwoordig is overigens Beurskens leraar 

tekenen en kunstgeschiedenis aan een middelbare school en woont hij in Amsterdam. 

Zoals hierboven vermeld, is Beurskens schrijver en beeldend kunstenaar, in het bijzonder 

schilder, een aspect waar ik op inzoom in het vervolg van deze masterpaper. In verschillende 

van zijn essaybundels wordt duidelijk hoe hij die twee kunstvormen combineert, hoe sterk 

literatuur en schilderkunst in zijn ogen verweven zijn met elkaar en hoe hij zich laat 

beïnvloeden door kubistische schilders:  

 

Of misschien moet het nog anders, nog emotiever geformuleerd worden, want Kandinsky, Marc, 

Braque, Gris, Picasso, Matisse, Klee en Soutine zijn inmiddels voor mij ook oude meesters 

geworden, ze zijn niet meer weg te denken en ik zou ze voor geen goud weggedacht willen hebben 

(Beurskens 1992b:66).  

1.1 Receptie 
 

Het merendeel van de literaire critici heeft er geruime tijd over gedaan alvorens waardering 

op te brengen voor het zeer verscheiden werk van Beurskens. Zijn eerste dichtbundels worden 

ofwel in de autonomistische traditie van Gerrit Kouwenaar gewaardeerd door onder anderen 

de Nederlandse literair critici Wiel Kusters en Peter Nijmeijer, ofwel simpelweg genegeerd. 

Het is pas bij Het vertrek (1984) dat er geleidelijk aan aandacht verschijnt uit een andere 

hoek: “Een meer traditionalistisch ingesteld criticus als Rob Schouten bespreekt Beurskens bij 

deze gelegenheid voor het eerst, en noemt hem ‘een van de ergste Zeloten van het 

Kouwenarisme’” (Groenewegen 2009:3). Schouten signaleert echter een verandering die een 

positieve waardering teweeg brengt: hij meent dat Het vertrek minder op de taal gefixeerd is, 

waardoor de verstaanbaarheid vergroot. Beurskens’ werk wordt met andere woorden 

toegankelijker en minder hermetisch. Naast Schouten merkt ook Kusters een omwenteling in 

het oeuvre van Beurskens en verwacht dat die laatstgenoemde bundel van groot belang zal 

zijn voor de ontwikkeling van de modernistische poëzie in Nederland. Deze positieve trend 

zet zich na Het vertrek voort, ook op het vlak van proza.  

 

Met het verflauwen, in de loop van de jaren tachtig, van de genoemde controverse in de 

Nederlandse letteren neemt de waardering voor Beurskens’ proza toe, overigens zonder dat dat 

zijn weerslag vindt in een groei van het lezerspubliek (Groenewegen 2009:3).  
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Het lezerspubliek en de critici roemen vooral zijn stijl en zijn vermogen om een vlot verhaal 

te vertellen.  

1.2 Poëtica en levensvisie 

 

Wat Beurskens’ poëtica en visie op de wereld betreffen, is er een vergelijkbare evolutie waar 

te nemen als de manier waarop zijn werk gewaardeerd wordt. Hierboven staat geschreven dat 

critici, vooral bij het vroegste werk, de link maken tussen Beurskens enerzijds en Kouwenaar 

en de autonomistische traditie anderzijds. De verwijzing naar Kouwenaar en de 

autonomistische traditie komt niet onverwachts: in Bzzlletin beschrijft Beurskens zijn 

fascinatie voor de zakelijke aanpak van Armando, K. Schippers en Hans Verhagen: “Dat 

waren invloeden. Daardoor zag ik ineens andere mogelijkheden om iets met literatuur te 

doen” (Heymans 1997:6). In navolging van de Duitse schrijver Gottfried Benn, die overigens 

een grote invloed heeft op Beurskens, legt Beurskens de nadruk op het werk zelf: “Het 

gedicht is een ding. Dat mag dan ook niet mooi romantisch beginnen: de eerste regel dient 

met terugwerkende kracht even belangrijk te zijn als de laatste” (Heymans 1997:7). Een 

gedicht moet met andere woorden op zichzelf kunnen staan. Ook de Nederlandse 

literatuurwetenschapper Gerrit Jan van Bork verbindt Beurskens met die autonomistische 

tendens:  

 

Zijn gedichten zijn taalexperimenten met sterk hermetische trekken, waarin het thema tijd een 

belangrijke rol speelt. Poëzie is voor Beurskens het maken van ‘taaldingen’ tegen de tijd. Hij 

maakt gebruik van montagetechnieken, waarbij hij veel citeert. Er is in zijn werk een duidelijke 

verwantschap met Kouwenaar (Van Bork 2004:58).  
 

Daarbij hoort de opmerking dat Beurskens vasthangt aan de idee dat de mens een product is 

van de taal, een idee die afkomstig is uit het Franse structuralisme. Hieruit vloeit ook de 

gedachte dat “de schrijver, wil hij iets nieuws te berde brengen, de taal moet exploreren” 

(Groenewegen 2009:12). Vooral in zijn vroegste werk exploreert Beurskens de taal op een 

expliciete manier door bijvoorbeeld hoofdletters, slotpunten en overbodige vormelijke 

elementen te bannen. Inhoudelijk worden de anekdote, het ‘ik’ en de metafoor afgeschreven 

(Heymans 1997:9). In ‘Uitzicht’ (uit Hollandse wei en andere gedichten) noemt Beurskens 

het leven een effect van de ‘taalnatuur’: de taal heeft het kenmerk dat ze onbeheersbaar 

produceert. In zijn evaluatieve essay Wanneer de dood het leven laat (1992) eert hij de taal en 
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bedenkt hij dat ‘woorden kruipen waar het denken niet gaan kan’. Hans Groenewegen noemt 

dat concept de reden dat Beurskens vele genres (korte verhalen, romans, essays, 

prozagedichten, odes, sonnetten) beoefent en binnen die genres vele taalregisters bespeelt. 

 

Schrijven ziet hij als een andere, niet strikt logisch-rationele vorm van denken. Wie van register 

verandert, verandert ook van optiek en wijzigt het karakter van een bepaalde thematiek. Door 

tekstfragmenten, eventueel licht veranderd, te herhalen geeft hij dergelijke passages een andere 

betekenis. Bovendien brengt hij zo dwarsverbindingen aan tussen de afzonderlijke romans, 

verhalen en gedichten (Groenewegen 2009:13).  

 

Met deze opvattingen kan ook een bepaalde techniek in verband worden gebracht: het gebruik 

van de wisseling en vermenging van perspectief, zoals hierboven al werd aangehaald door 

Van Bork.  

De verhouding tussen subject en werkelijkheid is een concept dat ook Benn bezighoudt, in 

de zin dat het hem onmogelijk lijkt om met literatuur een compleet beeld van iets te kunnen 

scheppen. “De werkelijkheid is, volgens hem, alleen op een prismatische wijze te benaderen. 

In zijn proza komen veel dieren voor die met facetogen kijken, zoals libellen” (Heymans 

1997:8). Op dit besef heeft Beurskens zijn prozaboek De leguaan gereflecteerd: De leguaan 

“bestaat uit allemaal losse stukjes over verschillende onderwerpen, zonder dat die fragmenten 

een lopend verhaal vormen” (Heymans 1997:8). Het subject bekijkt de werkelijkheid met 

andere woorden als een geheel met veel verschillende facetten. 

Later wijzigt de houding van de kritiek naar een meer positieve receptie van zijn werk: 

Beurskens wordt toegankelijker en in technisch en wereldbeschouwelijk opzicht voltrekken er 

zich grote veranderingen. Naast het feit dat zijn houding tegenover de wereld der dingen 

verandert, wijzigt hij ook zijn opvatting over het karakter der dingen. Zijn vroege werk wordt 

beheerst door “de statische tegenstelling tussen het vergankelijke, sterfelijke en het 

onvergankelijk eeuwige” (Groenewegen 2009:7), terwijl dat later verdwijnt. In de plaats komt 

de dynamische opvatting dat er geen principiële tegenstelling meer is tussen het organische en 

het anorganische. “De verschillende dingen hebben alleen een onderscheiden tempo van uit 

elkaar vallen, als radioactieve stoffen, een eigen vervaltijd” (Groenewegen 2009:7). 

Beweging neemt met andere woorden de plaats in van stilstand. Over het algemeen is zijn 

proza vanaf Slapende hazen (1985) minder opgelegd poëticaal. Er komt meer ruimte voor het 

fantaseren en het gewoon vertellen van een ongewoon verhaal.  
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De omwenteling in zijn oeuvre kenmerkt zich onder andere aan het feit dat Beurskens het 

‘ik’ weer tevoorschijn laat komen in zijn poëzie. “Misschien vertegenwoordigt dat ik dan 

ineens een facetoog-achtig ik, - in ieder geval: iets heel anders dan datgene waar Benn zo fel 

tegen ageerde” (Heymans 1997:10). Volgende overwegingen beginnen op een gegeven 

ogenblik een rol te spelen bij Beurskens: “Als je zo weinig te vertellen hebt en jouw ik 

tegelijkertijd zo rijk is, dan heb je toch niets te verliezen? Waarom zou je je daar dan weer 

niet aan wagen?” (Heymans 1997:10). Parallel aan de terugkeer van het ‘ik’ noemt Beurskens 

de Amerikaans-joodse schilder R.B. Kitaj. Kitajs werk evolueert van een Cobra-achtige 

abstractie naar een complex geheel vol door elkaar schuivende beelden, waaruit een figuratie 

tevoorschijn komt. Die figuratie begint, bijna onopgemerkt, op Beurskens’ poëzie in te 

werken (Heymans 1997:11). 

1.3 Het groteske 
 

Daarnaast uit Beurskens, hoofdzakelijk in zijn latere werk, zijn fascinatie voor het groteske. 

Groteske schrijvers schrijven over een wereld waarin het bewuste en het onbewuste op elkaar 

botsen. “Het gaat om de momenten of uren waarin de rede slaapt, sluimert, doezelt, tijdens het 

dromen bijvoorbeeld, al dan niet met de ogen open, bij het wegdwalen overdag, wanneer 

kloktijd en dagprogramma zijn opgeheven” (Van Kempen 1997:29). Vaak gebeuren er 

onmogelijke dingen, waarbij de grens tussen realiteit en fantasie wordt afgetast. Beurskens 

plaatst het vertelmoment met andere woorden in een schemertoestand van het bewustzijn: 

 

Half waken, half slapend, hallucinerend, dromend en dagdromend, een dergelijke situatie 

motiveert een grote beweeglijkheid in de tekst en is een adequate vorm voor onnadrukkelijk 

problematiseren van de verhouding tussen subject en werkelijkheid (Groenewegen 2009:13).  

 

Voor hem is vooral de vorm van groot belang: “Bij het groteske zijn de dingen niet vormvast; 

ze proberen altijd uit hun vorm te ontsnappen om iets anders te worden” (Heymans 1997:12). 

In de groteske kunst en literatuur bevindt alles zich in een constante staat van transformatie. 

In deze context verwijs ik naar de metamorfose die het hoofdpersonage doormaakt in Franz 

Kafka’s De gedaanteverwisseling (1915): de protagonist wordt op een gegeven ochtend 

wakker en ontdekt dat hij is getransformeerd in een mensgrote kever. Een ander voorbeeld in 

die context is het korte verhaal De axolotl van de Argentijnse schrijver Julio Cortázar. Hierin 

illustreert Cortázar het merkwaardige proces van het hoofdpersonage: door zijn obsessie 
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wordt hij langzaamaan opgenomen in de geest van de axolotl, een Mexicaanse soort 

salamander die zijn leven lang in het larvestadium blijft. Uiteindelijk drijft de fascinatie hem 

zo ver dat het hoofdpersonage zijn menselijke leven inwisselt voor dat van een axolotl. 
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2 Intermedialiteit 
 

In dit hoofdstuk licht ik het begrip ‘intermedialiteit’ toe. Eerst schets ik de oorsprong van het 

concept. Na een bespreking van de begrippen ‘medium’, ‘mediumspecificiteit’ en 

‘intermedial gap’, geef ik de categorieën die Irina O. Rajewsky maakt van intermedialiteit. 

Vervolgens gebruik ik Kim Gorus’ theorie om een intermediale driedeling te maken van de 

relatie tussen een tekst en beeldende kunst. Beurskens’ mening en bevindingen over 

intermedialiteit krijgen ruimte op het einde van dit hoofdstuk. 

2.1 Oorsprong van intermedialiteit 
 

De term ‘intermedialiteit’ wordt voor het eerst gebruikt door Dick Higgins in 1965 met 

betrekking tot de Fluxus-beweging. Die Fluxus-beweging ontstaat in het begin van de jaren 

zestig en beoogt een wisselwerking tussen verschillende soorten kunst en het dagelijkse leven. 

“Higgins viseerde met zijn concept nieuwe kunstvormen uit de jaren zestig die naar zijn 

aanvoelen tussen meerdere media in leken te vallen” (Gorus 2012:69). Hij noemde de 

happening een voorbeeld van een intermedium, omdat het gezien kan worden als een 

versmelting van theater, muziek en collage. ‘Inter’ betekent in deze context letterlijk ‘tussen’. 

Vanaf de jaren zestig wordt de vakjesmentaliteit in kunst vervangen door een concept van 

inclusiviteit, waardoor de intermediale kunstvormen de norm beginnen te vormen. 

Verschillende media versmelten met elkaar. 

Intussen is het begrip niet meer weg te denken uit de hedendaagse literatuurstudie: meer 

en meer werken of objecten worden als ‘intermediaal’ gelabeld en meer en meer klassieke 

onderzoekers zijn geneigd om hun interesseveld in de richting van het intermediale te duwen. 

Volgens Jan Baetens in Ivo Michiels intermediaal beperkt die intermedialiteit zich niet langer 

tot de traditionele woord-en-beeldrelaties, die een gevolg zijn van de evoluties in het visuele 

domein, zoals film. “Zowel binnen de tekst zelf als binnen de literatuurwetenschap voelt men 

de impact van de visual turn, die in feite een intermedial turn is” (Baetens 2012:17). Vandaag 

de dag voert de studie van intermedialiteit echter een radicalere hybridisering op van het 

artistieke feit en probeert men die visie op een overkoepelende manier te linken aan actuele 

theoretische inzichten over taal, teken en tekst. Er wordt gestreefd naar hernieuwing, die 

bovenal een einde wil maken aan het traditionele paradigma van de intermedialiteit, het 

zogenaamde ‘interartistiek comparatisme’, de studie van relaties tussen diverse kunsten. 
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Reeds vanaf het begin is intermedialiteit een erg rekbaar begrip. Veel kritische 

benaderingen “make use of the concept, the specific object of these approaches is each time 

defined differently, and each time intermediality is associated with different attributes and 

delimitations” (Rajewsky 2005:55). Die heterogene invulling van het concept intermedialiteit 

leidt vaak tot miscommunicatie en misconceptie.  

2.2 Medium 
 

Een belangrijk begrip in deze context is dat van het medium: we moeten immers duidelijk 

weten wat het begrip in feite is en hoe het te conceptualiseren, alvorens we dat medium 

bestuderen in zijn relatie tot andere media. In zijn meest pure vorm is een medium een ‘drager 

of overdrager van iets anders’, maar als we verder kijken dan die definitie komen we al snel 

bij een heel wat ingewikkelder concept. Enerzijds is er de meer sociaalwetenschappelijke 

benadering, “die medium identificeert met communicatiekanaal, en onderzoekt op welke 

manier een bepaalde boodschap via dat kanaal wordt verspreid” (Baetens 2012:18). De 

boodschap en het medium kunnen van elkaar losgekoppeld worden, in de zin dat een medium 

meerdere boodschappen kan ‘vervoeren’ en dat een boodschap via verschillende media kan 

worden ‘gerealiseerd’. Anderzijds bestaat er een stroming die inhoud (boodschap) en kanaal 

(medium) niet van elkaar loskoppelt. Zij leggen de klemtoon veeleer op de eigenheid van het 

medium zelf dan op de rol die media spelen in het breder maatschappelijk functioneren en 

circuleren van ideeën. Terzijde vermeld ik nog dat, in het domein van de intermedialiteit, het 

literaire medium een speciale rol speelt, hoofdzakelijk omdat discussies over medium en 

mediumspecificiteit meestal voorbijgaan aan literatuur (Baetens 2012:21).  

Binnen het concept van het medium is het noodzakelijk om het begrip 

‘mediumspecificiteit’ te verklaren. Mediumspecificiteit wordt gelinkt aan een aantal 

materiële, objectief beschrijfbare aspecten van kanaal en boodschap, waarbij “moet worden 

opgemerkt dat elke boodschap steeds zowel een vormelijke als een inhoudelijke kant bezit” 

(Baetens 2012:19). Aangezien dat medium zich er niet toe leent, kan radio bijvoorbeeld geen 

kleuren laten ‘zien’. Dat impliceert meteen dat er sprake kan zijn van een zogenaamde 

intermedial gap bij de studie van intermedialiteit en invloeden tussen verschillende 

kunstvormen (Rajewsky 2005:55). Een voorbeeld: als een schrijver enkel de 

mediumspecifieke kenmerken gebruikt waarover literatuur beschikt, zal hij, tijdens het 

schrijven van een tekst, nooit letterlijk kunnen inzoomen op een beeld. Uit noodzaak blijft hij 

met andere woorden beperkt tot de taal. “In this inability to pass beyond a single medium, a 
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medial difference – an “intermedial gap” – is revealed” (Rajewsky 2005:55). Volgens de 

Duitse literatuurwetenschapper Irina O. Rajewsky (2005:55) kan de brug tussen verschillende 

media enkel gemaakt worden door het figuratieve middel ‘zoals’ (as if). Een product van een 

gegeven medium kan onmogelijk elementen of structuren van een ander medium gebruiken of 

reproduceren, het kan ze enkel oproepen of imiteren. Dat heeft als gevolg dat “an intermedial 

reference can only generate an illusion of another medium’s specific practices” (Rajewsky 

2005:55). Het is wel net die illusie die een filmisch, muzikaal of schilderachtig gevoel opwekt 

(“a sense of a visual or acoustic presence”) bij de lezer van een literaire tekst. 

Baetens (2012:22-23) vermeldt ook nog dat er vaak uitgegaan wordt van het 

symmetrieprincipe in debatten rond intermedialiteit. Wanneer twee media met elkaar in 

contact komen, wordt een mogelijke onevenwichtigheid tussen beide velden niet echt 

gethematiseerd. Dat komt omdat alles neigt naar hybridisering: de vraag naar respectieve 

machtsverhoudingen lijkt er niet langer toe te doen. Ondanks het feit dat alle media weliswaar 

gelijk zijn, is die opvatting een illusie. In bijvoorbeeld de relatie tussen film en literatuur 

weerspiegelen de wisselende machtsverhoudingen zich in de toenemende ‘filmische’ stijl van 

de literatuur uit de twintigste eeuw. Als een romancier echter ‘filmisch’ schrijft, “wil dat niet 

zeggen dat hij of zij op die manier de filmtaal ‘hertaalt’ naar het eigen materiaal en het eigen 

medium” (Baetens 2012:23). 

2.3 Rajewsky’s subcategorieën van intermedialiteit 
 

Een afgebakende definitie geven van het concept intermedialiteit is moeilijk, aangezien het 

begrip, zoals gezegd, erg veel verschillende invullingen heeft. Volgens Rajewsky (2005:46) 

zijn we genoodzaakt om intermedialiteit te behandelen als een breed begrip dat niet te 

limiteren valt door specifieke media of onderzoeksdoelen. In die zin dient het begrip “as a 

generic term for all those phenomena that (as indicated by the prefix inter) in some way take 

place between media” (Rajewsky 2005:46). Intermedialiteit slaat dus op conceptuele 

systemen die te maken hebben met elkaar kruisende media. Die brede conceptualisering heeft 

echter beperkingen: 

 

Yet such a broad concept does not permit us to derive a single theory that would uniformly apply 

to the entire, heterogeneous subject-matter covered by all the different conceptions of 

intermediality, nor does it help us to characterize more precisely any one individual phenomenon 

on its own distinct formal terms (Rajewsky 2005:46). 
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Een uitdieping is met andere woorden essentieel. Rajewsky doet dat door rekening te houden 

met de brede variëteit aan zowel media als specifieke intermediale eigenschappen. “This 

allows for drawing distinctions between individual subcategories of intermediality, and for 

developing a uniform theory for each of them” (Rajewsky 2005:51). Ze introduceert drie 

subcategorieën van intermedialiteit, waarbij een bepaald intermediaal product kan thuishoren 

in meerdere categorieën tegelijkertijd. In die driedeling ligt de nadruk op intermedialiteit als 

een categorie voor de concrete analyse van teksten of producten van andere media: een 

praktisch nut wordt vooropgesteld. Ten eerste bespreekt Rajewsky intermedialiteit als medial 

transposition, zoals filmadaptaties en romantisering in literatuur. Hier heeft de intermediale 

eigenschap te maken met de manier waarop een product van een bepaald medium tot stand 

komt, “with the transformation of a given media product (a text, a film, etc.) or of its 

substratum into another medium” (Rajewsky 2005:51). De originele tekst, film, etc. is de 

‘bron’ voor het nieuwe mediale product, “whose formation is based on a media-specific and 

obligatory intermedial transformation process” (Rajewsky 2005:51). 

Ten tweede noemt Rajewsky intermedialiteit als media combination, zoals opera, film, 

theater, performances en computerinstallaties. Het betreft multimedia, mixed media en 

intermedia. Hier is de intermediale eigenschap bepaald door het resultaat of proces van de 

combinatie van ten minste twee conventioneel te onderscheiden media. Die media dragen op 

hun eigen manier bij tot de totstandkoming en betekenis van het gehele product, zonder 

daarbij hun specifieke kenmerken te verliezen.  

 

The conception of, say, opera or film as separate genres makes explicit that the combination of 

different medial forms of articulation may lead to the formation of new, independent art or media 

genres, a formation wherein the genre’s plurimedial foundation becomes its specificity (Rajewsky 

2005:52).  

 

Ten derde heeft Rajewsky het over intermedialiteit als intermedial references, zoals 

referenties naar een film in een literaire tekst door bepaalde filmische technieken te evoceren 

of imiteren, bijvoorbeeld inzoomen, editing en fades. Enkele andere voorbeelden: de muzikale 

adaptatie van een toneelstuk of tekst, ekphrasis en referenties in film naar schilderijen of in 

schilderkunst naar fotografie. Intermediale referenties hebben vooral een betekenisdragende 

functie: “the media product uses its own media-specific means, either to refer to a specific, 

individual work produced in another medium […], or to refer to a specific medial subsystem 

(such as a certain film genre) or to another medium qua system” (Rajewsky 2005:53). In 
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tegenstelling tot intermedialiteit als media combination, is er hier per definitie slechts één 

medium aanwezig. Het product van dat medium thematiseert, evoceert of imiteert elementen 

of structuren van een ander, conventioneel te onderscheiden medium. Dat doet het aan de 

hand van zijn eigen specifieke eigenschappen.  

2.4 Intermediale driedeling van Gorus 
 

Om de relatie tussen een tekst en beeldende kunst uiteen te zetten beschrijf ik een tweede 

driedeling: de intermediale driedeling van Kim Gorus (2012:70-74). Kort gezegd vormen de 

drie dimensies waarover het hier gaat – thematiek, structuur en materialiteit – “een 

samenhangend geheel, waarbij de ene laag beschouwd kan worden als een index voor de 

andere lagen” (Gorus 2012:71). Ten eerste evoceert beeldende kunst een thematische 

dimensie in een tekst, wat de klassieke terminologie de ‘ekphrasis’ noemt. Het gaat om een 

kunstige beschrijving van een voorwerp, in dit geval een tekst of beeldend kunstwerk. De 

thematische dimensie in een tekst kan op haar beurt drie verschillende verwijsvormen hebben: 

metaforische, metonymische en symbolische. De metaforische verwijsvorm wordt 

geassocieerd met similariteit: de archi- en fenotekst onderhouden een ‘gelijkenisrelatie’. De 

metonymische verwijzingen stellen daarentegen een ‘contiguïteitsrelatie’ in tussen twee 

teksten. “Ze verbinden teksten door causale, logische, ruimtelijke of temporele relaties” 

(Gorus 2012:71). Daarnaast stellen symbolische verwijzingen een conventionele relatie in 

tussen twee teksten.  

Ten tweede wordt beeldende kunst geëvoceerd door niet-lineaire structurele technieken. 

Het betreft hier de structurele intermedialiteit. Een tekst kan immers de structuur van een niet-

tekstueel, beeldend kunstwerk evoceren en kan op het structurele vlak “aansluiting zoeken bij 

de beeldende kunst zonder daarom op een specifiek kunstwerk of zelfs een specifieke 

kunstvorm te alluderen” (Gorus 2012:72). Het is daarom dat we de temporele voortgang van 

het verhaal kunnen problematiseren, ten voordele van een associatieve, ruimtelijke opbouw. 

Poëzie- en prozateksten kunnen beide hun ruimtelijke vorm uitbuiten. 

Ten derde vormt de materiële of fysieke vorm van de tekst de laatste dimensie. Die 

dimensie uit zich op twee niveaus: het intertekstuele en het tekstuele. Op dat eerste niveau 

staan de beeldcitaten en reproducties van beeldende kunst in de tekst centraal. Die 

reproducties kunnen natuurlijk nooit letterlijk genomen worden, aangezien een beeldend werk 

enkel gereproduceerd kan worden als plat, tweedimensionaal vlak. Wel is het zo dat 

beeldcitaten een opvallende verwijzing naar beeldende kunst in een tekst kunnen 
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manifesteren. Op het tekstuele niveau wordt de intrinsiek visuele kwaliteit van de tekst getest, 

de materiële vorm van het boek als tastbaar, driedimensionaal object, van de bladspiegel en 

van de lettertekens zelf.  

2.5 Beurskens’ visie op intermedialiteit 
 

Wat Beurskens’ mening betreft over die intermedialiteit, kunnen we stellen dat hij in het 

algemeen gunstig staat tegenover invloeden van andere kunstenaars, al heeft hij er duidelijke 

ideeën over.  

 

Nu is er op bewondering niets tegen en ik zal de laatste zijn die beweert dat Picasso geen 

wonderen heeft verricht. Maar bewondering in de kunst, een nergens aflatende 

persoonsverheerlijking in de poëzie maakt die poëzie al gauw dienstbaar, ondergeschikt aan 

degene die er bezongen wordt (Beurskens 1992a:37).  

 

Met andere woorden meent Beurskens dat men als kunstenaar een andere kunstenaar geen 

groter eerbetoon kan brengen dan door met het bewonderde werk iets volledig nieuws te 

maken, door er creatief mee om te springen. 

 

Ik ben van mening dat, in het onderhavige geval, de dichter zich niet zou moeten meten aan, maar 

met de schilder, dat hij de vonken die de een kunstenaar blijkbaar op hem doet overslaan 

alchemistisch moet proberen om te vormen, uit te breiden, voort te zetten of te variëren 

(Beurskens 1992a:37).  

 

Het gaat er dus om “de lyrische trillingen van de ene kunstvorm in de andere, nieuwe, eigene 

op te vangen, voort te zetten, te laten resoneren en daar hernieuwend, hervormend weer 

kracht, swing aan te geven” (Beurskens 1992a:38).  

In de essaybundel Buitenwegen haalt Beurskens het voorbeeld aan van Wallace Stevens’ 

gedicht The Man with the Blue Guitar, een gedicht waarvoor hij inspiratie haalde bij Pablo 

Picasso’s De oude gitarist. Picasso’s schilderij beeldt een vervormde, oude man die een 

diagonaal gehouden gitaar bespeelt. Daarbij gebruikte de schilder vooral blauwe tinten, zoals 

hij wel vaker deed rond die tijd (1903). In de tweede helft van de jaren dertig inspireert dit 

paneel Stevens tot het schrijven van The Man with the Blue Guitar, een gedichtenbundel van 

drieëntwintig gedichten, variaties op hetzelfde thema.  
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I 
 

The man bent over his guitar, 

A shearsman of sorts. The day was green. 

 

They said, "You have a blue guitar, 

You do not play things as they are." 

 

The man replied, "Things as they are  

Are changed upon the blue guitar." 

 

And they said then, "But play, you must, 

A tune beyond us, yet ourselves, 

 

A tune upon the blue guitar 

Of things exactly as they are.” 

 

“Geen kunsthistorische exposities van het schilderij, maar korte, welluidende fraseringen, 

meditaties over werkelijkheid en verbeelding, gespeeld op een zuiver gestemd eenvoudig 

taalinstrument” (Beurskens 1992a:40). Volgens Beurskens springt Stevens dus creatief om 

met het werk waarop hij zich heeft laten inspireren, wat helemaal in lijn is met zijn eigen 

mening over de vermenging van kunsten. 
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3 Kubisme 
 

In dit hoofdstuk stel ik het kubistische tijdperk voor, waarbij ik me beperk tot louter de 

schilderkunst. Naast schilderijen heeft namelijk onder anderen Picasso ook beeldhouwwerken 

en installaties gemaakt in zijn kubistische periode, maar die laten we in deze paper buiten 

beschouwing. Concreet schets ik eerst het ontstaan van het kubisme, met daarbij een 

toelichting van de term ‘avant-garde’ en de verschillende aanzetten voor die artistieke 

vernieuwing. Vervolgens bespreek ik de inspiratiebronnen van de spilfiguren. Het 

onderscheid tussen de salon- en galeriekubisten wordt gegeven, gevolgd door een opsomming 

van de drie verschillende periodes die het kubisme heeft gekend. Daarna bespreek ik het einde 

van het kubisme als zelfstandige stroming, en de oorzaken die daartoe aanleiding gaven. Dit 

hoofdstuk eindigt met een overzicht van de belangrijkste stilistische kenmerken.  

Overigens is het belangrijk om te onthouden dat het hier gaat om een relatief ‘vrije’ 

kunstbeweging: de voorgestelde afgebakende periodes vormen veeleer een continuüm dan een 

plotse omwenteling in de tijd. Bovendien is het volgens Beurskens (1982:18) moeilijk om de 

‘groep kubisten’ als een vaste school van kunstenaars te zien. Picasso en Braque distantiëren 

zich namelijk van de beweging die ze, achteraf bekeken, zelf hebben geïnitieerd. Het kubisme 

kan in het begin van de eeuw geen stijlcategorie genoemd worden:  

 

Voor ons is het een stuk geschiedenis. Maar een merkwaardig onvoltooid stuk. Het kubisme moet 

niet worden opgevat als een stijlcategorie maar als moment […] dat door een bepaald aantal 

mensen is beleefd. Een uiterst vreemd moment (Beurskens 1982:18).  

3.1 Voorlopers en ontstaan van het kubisme 
 

Het decennium voor de Eerste Wereldoorlog tekent in grote mate de geschiedenis van Parijs, 

dat later het epicentrum van het kubisme wordt. Door haar uitgebreide stedelijke vernieuwing 

staat de stad symbool voor luxe en vermaak en baadt ze in een sfeer van optimisme, 

weliswaar vooral voor de hogere klassen van de maatschappij. Tegelijk wordt Parijs in deze 

periode gekenmerkt door conflicten en tegenstellingen: het opkomende kapitalisme heeft tot 

gevolg dat de sociale ongelijkheid verergert en dat er een verenigd socialisme ontstaat. 

Kortom, de snel groeiende stad en de nieuwe vormen van grootschalig transport, vermaak en 

consumptie vormen een bedreiging voor de bestaande industrieën en levenswijzen. Het is in 
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deze context dat de artistieke avant-garde, waaronder het kubisme, zich ontwikkelt. De avant-

garde is gekenmerkt door een geest van rebellie tegen academische conventies en burgerlijke 

smaak. Vanuit een breder perspectief gezien, is het kubisme een van de grote schilderstijlen 

die de Europese schilderkunst van de twintigste eeuw een nieuw of vernieuwend belang 

geven. In de tien jaar voor de oorlog kreeg de avant-gardistische identiteit een steeds 

duidelijkere vorm: het sociaal activisme waarbij veel kunstenaars betrokken waren, wordt 

gevolgd door een esthetische strijdlust. Die strijdlust komt tot stand door de ontwikkeling op 

het vlak van de tactieken die jonge en/of anti-academische kunstenaars gebruiken om zichzelf 

te verkopen.  

De term ‘avant-garde’ is rond deze tijd voor het eerst toegepast op en door esthetische 

groepen die zich wouden onderscheiden van orthodoxere kunstenaars en stijlen. Het begrip 

duidt volgens de Britse kunsthistoricus David Cottington meerdere concepten aan.  

 

De term fungeerde deels als een soort lidmaatschapskaart, die een gevoel van collectieve identiteit 

uitdrukte voor dat deel van de kunstenaars die waren vervreemd van en aan de kant gezet door de 

heersende stromen binnen de maatschappij en/of de dominante culturele instellingen van deze 

maatschappij. Voor velen was het ook een manier om aan te geven dat ze zich verbonden voelden 

met de esthetische vernieuwing die in de plaats was gekomen van hun voormalige sociale 

activiteiten (Cottington 1999:15).  
 

Daarnaast gebruikt men ‘avant-garde’ om het arsenaal aan te duiden aan strategieën en 

middelen die kunstenaars gebruiken om onder de aandacht te komen. Ten slotte drukt de term 

een gemeenschappelijk geloof uit in de ontwikkeling in de kunst: alleen nieuwe esthetische 

ideeën en praktijken zouden geschikt zijn om de ervaringen met de moderniteit op de juiste 

wijze weer te geven. In alle opzichten is de avant-garde een belangrijke factor in het ontstaan 

en ontwikkeling van het kubisme. 

Van vernieuwing is pas sprake wanneer er zich iets opdringt dat verschilt met wat 

voorafging, dat kan zowel geleidelijk aan als met een plotse breuk gebeuren. Het kubisme, en 

bij uitbreiding de volledige avant-garde van het begin van de twintigste eeuw, zorgt voor een 

grote omwenteling in het toenmalige kunstlandschap. Voorheen bleef de relatie tussen 

schilder en af te beelden object behoorlijk eenzijdig. Kunstenaars gaan voortaan op hun 

doeken steeds dieper in op de vervreemding van de sociale, morele en esthetische conventies 

van de moderne kapitalistische maatschappij. In de standaard kunstgeschiedenis worden het 

symbolisme en vooral de Franse schilder Paul Cézanne naar voren geplaatst als voorloper van 
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het kubisme. De symbolisten keren zich namelijk af van de voorstelling van een met 

betekenis geladen beeld en schilderen alledaagse taferelen in heldere kleuren en met een 

natuurlijk aandoende intensiteit. Cézanne “heeft gepoogd een manier van schilderen te 

ontwikkelen die het ingewikkelde proces van picturale weergave bloot zou leggen, of het in 

ieder geval zo toegankelijk zou maken dat de kijker het nader kon onderzoeken” (Cottington 

1999:15-16). Beurskens is zich ook bewust van Cézannes rol in die geschiedenis: hij merkt in 

een van zijn essaybundels op dat Cézanne een nieuwe blik gebruikt om naar de werkelijkheid 

buiten kunst te kijken.  

 

Daar komt met Paul Cézanne een ommekeer in. Het feit dat Cézanne op een gegeven moment 

zelfs denkt dat hij een oogafwijking heeft, is in tweeërlei opzicht veelzeggend. Het betekent dat 

ook hij nog steeds uit is op een afbeelding van de werkelijkheid en tegelijkertijd ziet hij die 

werkelijkheid anders, op een andere wijze dan de schilders voor hem of om hem heen deden. Paul 

Cézanne is eigenlijk de eerste schilder die weer beide ogen gebruikt, dat wil zeggen, die niet 

vanuit een gefixeerd punt zijn wereld observeert, maar actief, bewegend binnen die wereld 

opereert (Beurskens 1982:9). 

 

Daarnaast wordt tussen 1907 en 1910 de aanzet voor het kubisme gegeven door zeer 

verschillende kringen binnen de artistieke avant-gardebeweging:  

 

[A]an de ene kant die van Pablo Picasso en Georges Braque uit de ateliers van Montmartre en de 

kunsthandelaren die bij hen over de vloer kwamen, en anderzijds de rive gauche-kring van Albert 

Gleizes, Jean Metzinger, Fernand Léger, Henri Le Fauconnier en Sonia en Robert Delaunay, die 

zich richtten op de jaarlijkse tentoonstellingen van de Salon d’Automne en de Salon des 

Indépendents (Cottington 1999:7).  

3.2 Spilfiguren  
 

Beurskens stelt hoofdzakelijk drie spilfiguren voorop: “Mogelijk betekent het verschijnen van 

het kubisme rond 1910 een definitieve breuk in de westerse kunsttraditie, het kubisme dat 

eigenlijk door maar enkele schilders gedragen wordt: Picasso, Braque, Gris” (Beurskens 

1982:7). Met andere woorden erkent hij vooral de schilders die niet exposeren op 

tentoonstellingen als kubistische vernieuwers, een onderscheid waar ik later nog op terugkom. 

De Franse kunstcriticus, schrijver en journalist Pierre Cabanne gaat zelfs zo ver door te stellen 

dat de volgelingen of imitators van de Salons enkel de geometrische fragmentatie behouden 
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hebben die Picasso en Braque toepassen: “De geschiedenis van het kubisme is die van Braque 

en Picasso; alle anderen zijn epigonen, kubisten in afgeleide zin” (Cabanne 2002:48).  

Hoewel het vaststaat dat de vernieuwingen niet enkel toe te schrijven zijn aan Beurskens’ 

spilfiguren, hebben Picasso en Braque duidelijk hun stempel gedrukt op de kubistische 

kunstvorm. “Door hun gezamenlijke of afzonderlijke inspanning gaven ze deze stroming haar 

originaliteit, kracht en inhoud” (Cabanne 2002:70). Picasso maakt tussen 1906 en 1907 het 

enorme schilderij Les Demoiselles d’Avignon, dat de basis heeft gelegd voor de eerste 

revolutie in de kunst van de twintigste eeuw. Het is een schokkend, onconventioneel werk: 

een kwintet van onbeschaamde, naakte prostituees waarvan er twee monsterlijk zijn 

vervormd. Schokken doet Picasso volgens de Britse kunsthistorici Hugh Honour en John 

Fleming bewust: “Zijn Demoiselles d’Avignon betekende een volledig en welbewust 

keerpunt. De grofheid en onhandigheid van het doek zijn opzettelijk” (Honour en Fleming 

2000:600). In die zin markeert het doek het begin van het ‘kubistische denken’, omdat Picasso 

met dit werk plotseling de regels van de schilderkunst negeert. Die gangbare regels schrijven 

“een waarneembare ruimtelijkheid, een naturalistisch kleurgebruik en een natuurgetrouwe, 

proportionele weergave van het lichaam” (Ganteführer-Trier 2005:7) voor. In Les 

Demoiselles d’Avignon speelt Picasso met het perspectief: het driedimensionale van de naakte 

vrouwen en de ruimte waarin ze zich bevinden wordt ontleed in een tweedimensionale 

ornamentiek, terwijl het schilderij tevens verschillende perspectieven verenigt. Kortom, “De 

illusie van ruimtelijkheid en plasticiteit wordt verdrongen door de kwestie van de weergave 

en opsplitsing van vormen” (Ganteführer-Trier 2005:7). Ik merk op dat volgens Beurskens 

Braque te categoriseren is in dezelfde gedachtegang:  

 

Voor mij is George Braque ook een evenwichtskunstenaar in die betekenis. […] Zoals Braque met 

zijn schilderwijze equilibreert tussen herkenbaarheid en abstractie, laat hij het oog ook steeds 

verspringen van het ruimtelijke naar het tweedimensionale, van voor- naar achtergrond en 

omgekeerd, tussen beweging en stilstand… (Beurskens 1992c:148) 
 

Hoewel Picasso en Braque gretig experimenteren met perspectieven, willen ze dat het 

onderwerp van het schilderij herkenbaar blijft. Daardoor wordt de beschouwer altijd 

geconfronteerd met een herkenbaar motief. Door de vormgeving lijkt het schilderij op één of 

andere manier een eigen leven te gaan leiden, maar het is en blijft in woorden te vangen of 

tenminste aan te duiden. Het is een kwestie van trouw te blijven aan het object.  
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3.3 Inspiratiebronnen 
 

Over het algemeen putten de kubisten de beelden die ze voor hun werk gebruiken uit 

verschillende media en andere bronnen. Naast de fotografie speelt de bestudering van de 

Afrikaanse kunst een grote rol. Niet-westerse beschavingen zijn voor veel kubisten een 

fascinatie en zelfs inspiratie:  

 

Vanuit een grotendeels kolonialistisch en racistisch perspectief, dat niet-westerse maatschappijen 

zag als zowel het tegenovergestelde van Europa als de jeugd van Europa, leken ze verleidelijk 

exotisch en primitief: ze werden niet beheerst door rede en wetenschappelijke begrip, ze waren 

verslaafd aan bijgeloof en aan een ongedwongen seksualiteit die de westerse beschaving had 

weten te overwinnen (Cottington 1999:18).  
 

Voor Europeanen stond die ‘Afrikaansheid’ voor een ‘anders-zijn’ dat ze zowel begroeten als 

vrezen. “Zoals al blijkt uit de schilderijen van Matisse en Derain had deze fascinatie een sterk 

seksueel karakter, althans voor mannelijke Europeanen: het ‘anders-zijn’ van Afrika was, 

ondanks alle ‘wilde’ kenmerken, net als het oriëntalisme typisch vrouwelijk en erotisch 

geladen” (Cottington 1999:18). Mede daardoor worden beeldjes en figuren van Afrikaanse 

herkomst verzameld als curiosa in de ateliers van onder anderen Maurice De Vlaminck en 

André Derain, twee fauvisten. Wat Picasso betreft, weten we dat hij zich laat beïnvloeden 

door wat de Afrikaanse stammen maken. Les Demoiselles d’Avignon getuigt daarvan. 

3.4 Salon- en galeriekubisten 
 

Zoals gezegd wordt er in de kubistische scene een onderscheid gemaakt tussen de salon- en 

galeriekubisten. Het is belangrijk om te weten dat, in het begin van de twintigste eeuw, Parijs 

een trekpleister is voor ambitieuze kunstenaars en schrijvers in spe. Ze hebben echter al snel 

door dat een glanzende carrière gedwarsboomd wordt door niet alleen het teveel aan 

concurrenten maar ook door de toenmalige bekrompen moraal. Hierdoor wenden velen van 

hen zich steeds vaker tot alternatieven: de gewoonte ontstaat om gezamenlijk te exposeren in 

informele groepjes en om veel contacten te onderhouden in de kunstwereld. Kunstenaars 

Albert Gleizes, Fernand Léger, Jean Metzinger, Robert Delaunay en Henri le Fauconnier 

presenteren hun werk in de Salon des Indépendents, waar ook het eerste kubistische portret 

van Guillaume Apollinaire te zien is van de hand van Metzinger. Sindsdien maakt men een 
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onderscheid tussen die salonkubisten en de zogenaamde galeriekubisten Braque en Picasso. 

Die laatsten beslissen op hun beurt om niet in de salons te exposeren: hun werk is alleen te 

zien in de galeries van Daniel-Henry Kahnweiler en Ambroise Vollard en in exposities in het 

buitenland.  

3.5 Drie periodes: geometrisch, analytisch en synthetisch kubisme 
 

Op basis van de analyse van Ganteführer-Trier wordt de kubistische beweging in drie 

periodes opgedeeld: geometrisch kubisme, analytisch kubisme en synthetisch kubisme. In de 

eerste fase (1907-1909), het geometrische kubisme, zoekt de kubistische kunstenaar naar de 

basisstructuren achter de dingen, vanuit de overtuiging dat het onmogelijk is dat een schilderij 

de volheid van de visuele ervaring kan weergeven. De schilderijen krijgen een eigen 

werkelijkheid, waarin een centraal perspectief, naturalistische lichaamsvormen en levensechte 

kleuren niet langer bepalend zijn voor de weergave. Er zijn nog herkenbare, tamelijk 

samenhangende vormen, zoals in Maisons à l'Estaque (1908) en Grand Nu (1907-1908) van 

Braque en Fruits et Verre (1908-1909) en Briqueterie à Tortosa (1909) van Picasso. De 

objecten vertonen hier een verregaande stilering: de schilderijen lijken in eerste instantie 

opgebouwd uit meetkundige vormen. 

De tweede fase (1909/1910-1912), het analytische kubisme, komt voort uit de collectieve 

schilderexperimenten van Picasso en Braque en de verandering in hun beroepsmatige 

omstandigheden. Hierbij neemt een persoonlijk publiek de plaats in van een hypothetisch. 

Vormelijk geeft de fase echter meer avant-gardisme weer, wat de leesbaarheid voor de 

beschouwer bemoeilijkt. Het is namelijk zo dat de vormen steeds verder fragmenteren en 

zowel Picasso als Braque zijn geneigd om niet langer naar een visueel model te werken. “De 

door hen gekozen onderwerpen worden niet alleen vanuit verschillende gezichtspunten 

tegelijk weergegeven maar ook uit elkaar gehaald, verdeeld in stukjes die samen een geheel 

vormen” (Ganteführer-Trier 2005:17). Volgens Honour en Fleming leidt dat onvermijdelijk 

tot “abstractie en een intellectueler benadering waarin de uitgebeelde objecten zozeer 

desintegreerden dat zij vrijwel onherkenbaar werden” (Honour en Fleming 2000:601). De 

eigenlijke basis van beeldende weergave wordt ter discussie gesteld door het conventionele 

karakter te onthullen. Dat is te danken aan Cézanne maar ook aan de symbolistische dichter 

Stéphane Mallarmé. Mallarmé probeert in zijn geschriften datgene op te roepen wat hij de 

bezwerende macht der woorden noemt. “Picasso geloofde net als Mallarmé dat er een realiteit 

was die zich achter verschijningsvormen bevond, en tot wier waarheden alleen de kunstenaar 
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en de dichter toegang hadden” (Cottington 1999:26). Het gaat er hen om dat het kunstwerk 

principieel autonoom van aard is. Verder domineert in veel werken uit deze periode één kleur, 

die gewoonlijk geen betrekking heeft op de kleur van het afgebeelde object. Hierdoor geraakt 

de kleurstelling op de achtergrond en wordt de vormgeving van het schilderij benadrukt. Ook 

Beurskens kent het onderscheid tussen de verschillende periodes en zegt over het analytisch 

kubisme het volgende: 

 

En dat indelen van object en ruimte nemen de schilders van het zogenaamde analytische kubisme, 

Pablo Picasso en George Braque, met uiterste consequentie over: het schilderij wordt een plat vlak 

waarop de ruimte ontleed wordt in geometrische patronen: vlakken. Maar wat van het grootste 

belang is: de schilder geeft zijn dominante plaats op, hij beweegt voortdurend om de objecten 

heen, interesseert zich weer voor de dingen, hij schildert eigenlijk de dialoog die zodoende 

ontstaat, of: al schilderend ontstaat de dialoog zowel tussen de schilder en object, zowel tussen 

object en schilderij als tussen schilder en schilderij (Beurskens 1982:9). 

 

In de derde fase (1912-1914), het synthetische kubisme, verandert de beeldende techniek van 

de kubisten totaal, in de zin dat de leesbaarheid van de schilderijen weer toeneemt. 

Kunstenaars als Braque, Picasso, Gris en Léger gaan uit van abstracte beeldelementen, 

waaruit ze nieuwe motieven samenstellen: ze werken van abstract naar figuratief, in 

tegenstelling tot het analytische kubisme. Het is ook in deze periode dat het procedé van het 

papier collé wordt uitgevonden, dat de basis legt voor alle volgende collagetechnieken, tot de 

ready made aan toe. Een goed voorbeeld is Verre et plat de fruits (1912) van Braque. Het 

papier collé stelt de kubisten in staat om bij te dragen aan “het systeem van niet-illusionaire 

tekenen die ruimtelijke diepte, oppervlak en transparantie uitdrukten” (Cottington 1999:58). 

Ook Honour en Fleming wijzen op die illusie: “hiermee was de illusionistische ruimte ten 

slotte dus volledig uitgebannen, hoewel door oversnijdingen nog steeds ruimtelijke relaties 

konden worden gesuggereerd” (Honour en Fleming 2000:603). Vanaf dat moment duiken er 

verschillende, ongebruikelijke media op: papier, stukken krant, tapijt, nagemaakte 

houtnerven, spaanders, zand en vergelijkbare. “De grenzen tussen het geschilderde en het 

echte voorwerp vervagen in een vloeiende overgang. De op deze manier uitgewerkte 

schilderijen krijgen een stoffelijk karakter, waardoor de uitbeelding een nieuwe realiteit 

krijgt” (Ganteführer-Trier 2005:19). De steeds grotere verscheidenheid aan materialen gaat 

overigens samen met een steeds subtieler onderzoek naar de plaatsing van vlakken en de 

tegenoverstelling van kleuren. 
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3.6 Internationaal karakter van het kubisme 
 

Ook buiten Frankrijk krijgt het kubisme uitwerking in de schilderkunst. In Duitsland sluit 

Delaunay vriendschap met Franz Marc, Auguste Macke en Klee, “die hij sterk beïnvloedt” 

(Cabanne 2002:142). In Praag wordt het kubisme geïntroduceerd door kunstcriticus en 

verzamelaar Vincenc Kramar. “In Bohemen ontstaat een echte kubistische school, een 

satelliet van de Parijse beweging. De Groep van Acht (Osma) staat aan de wieg ervan” 

(Cabanne 2002:143). Het kubisme in Rusland komt daarentegen pas heel laat op gang, aan het 

einde van 1912 en in 1913. Het had echter wel een grote invloed. Cabanne beweert namelijk 

dat Malevitsj en Tatlin zich heel anders ontwikkeld zouden hebben zonder de voorbeelden 

van Picasso en Braque. Het is in ieder geval duidelijk dat Frankrijk steeds het voortouw neemt 

en daarmee het grootste kubistische centrum blijft.  

3.7 Versplintering van het kubistische tijdperk 
 

Na een periode van ongeveer vijf jaar wordt de pionierstijd waarin het kubisme zich als stijl 

en beweging ontwikkelde, afgebroken door de Eerste Wereldoorlog. Het kubisme als 

zelfstandige stroming gaat ten onder, mede omdat, met uitzondering van Picasso, alle 

kunstenaars van het kubisme vrij jong waren. Daardoor worden velen onder hen opgeroepen 

voor militaire dienst. De uitwisseling van informatie stokt vrijwel geheel tussen de 

kunstenaars en hun vrienden. Bovendien gaan de kunstenaars die aan de wieg van het 

kubisme hebben gestaan steeds meer hun eigen weg: “Het einde van het kubistische tijdperk 

zat er al enkele maanden aan te komen, aangezien de stijl en de beweging steeds meer 

aanhangers kregen die overeenkomstig afwisselend werk afleverden” (Cottington 1999:7). 

Kortom, de stroming versplintert.  

In onze ogen is het kubisme een van de meest revolutionaire vernieuwingen of misschien 

zelfs de meest revolutionaire vernieuwing in de kunst aan het begin van de twintigste eeuw. 

Daardoor krijgt de stroming in het heden veel aandacht in kunstgeschiedenissen. Maar al te 

gemakkelijk wordt er echter vergeten dat de kubistische kunstenaars en hun tijdgenoten amper 

erkenning kregen in de maatschappij van toen. Waarom? Hoogstwaarschijnlijk omdat er op 

tentoonstellingen en in de weinige publicaties over het kubisme meestal felle kritiek klonk. 

Ganteführer-Trier (2005:26) maakt de hypothese dat het gebrek aan acceptatie van de 

kubistische werken in de publiciteit ertoe geleid kan hebben dat de critici zich vaak op de 

persoon van de kunstenaar richtten en niet op zijn werk zelf. Ondanks al deze kritiek viel hen, 
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op grond van de weinige exposities, een bijzondere rol toe in de verspreiding van informatie 

over het onderwerp. 

3.8 Artistieke kenmerken 

 

Nu ik het ontstaan, de evolutie en de versplintering van het kubistische tijdperk heb gegeven, 

is en blijft het onlogisch om een kunstbeweging te beschrijven zonder daarbij de specifieke, 

artistieke eigenschappen en kenmerken te overlopen. In wat voorafging heb ik 

vanzelfsprekend al enkele karaktereigenschappen aangehaald, maar voor de duidelijkheid en 

volledigheid maak ik hier een overzicht.  

Over het algemeen is voor het kubisme de kwestie van abstractie versus figuratie een 

bewust en serieus probleem: de picturale problematiek blijft in de hele periode het centrale 

onderwerp. In die context spelen de kubisten bewust met het perspectief en met de 

nevenstelling van verschillende gezichtspunten. Een tafel kan bijvoorbeeld vanuit 

verschillende hoeken bekeken worden: van bovenaf wanneer men staat, vanaf de zijkant als 

men zit, of van onderaf als men iets van de vloer wil oppakken. Hier hoort ook de term 

‘simultaneïteit’ thuis: 

 

Het concept ‘simultaneïteit’ zoals dat werd gebruikt door de futuristen en de salonkubisten legde 

dit onderscheid [tussen de op concepten en de op waarneming gebaseerde schilderkunst – V.K.] 

vast, door de nadruk te leggen op de rol van artistieke interventie bij het selecteren en 

samenvoegen van een mengsel van herinnerde en waargenomen elementen van een onderwerp op 

het doek om de ervaring van het moderne weer te geven. Maar het onderscheid was ook 

kenmerkend voor een andere interpretatie van simultaneïteit die bij het kubisme centraal stond: de 

juxtapositie of combinatie van totaal verschillende en onderbroken perspectievenschema’s of 

gezichtspunten in een enkel schilderij (Cottington 1999:52). 

 

Kubisten creëren eigenlijk de ruimtelijkheid van de ‘dingen’ door het samenvoegen van 

aanzichten van verschillende kanten. Een speciaal of speels soort ruimtelijkheid ontstaat 

tijdens de periode van het analytische kubisme: alle vlakken of facetten hebben een licht- en 

schaduwzijde, elk fragment lijkt individueel belicht te zijn. De compositie bestaat op haar 

beurt uit een opeenvolging of opeenstapeling van vaste vormonderdelen, meestal ontstaan 

vanuit het midden van het schilderij, groeiend naar de omtrek. Vandaar dat de hoeken soms 

leeg aandoen. De ‘restvorm’ speelt in de compositieopbouw net zo een belangrijke rol als de 

vorm zelf.  
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In het woord ‘kubisme’ zit overduidelijk een link naar de geometrische figuur ‘kubus’. In 

navolging van Cézanne doen de kubisten alsof de natuur enkel bestaat uit kubussen, kegels en 

bollen en alles wordt met deze basisvormen getekend. Ook de dimensie is een concept dat een 

grote rol speelt in het kubisme. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen 

driedimensionale vormen die naar de kijker toe buigen en vormen die van de kijker af moeten 

buigen, wat weer in verband te brengen is met het perspectivische denken van hierboven.  

Zoals gezegd werken kubisten regelmatig met een monochroom kleurenspel, vanuit een 

streven om de realiteit te vereenvoudigen. Vooral in het begin van het kubistische tijdperk 

overheersen de kleuren bruin, oker en grijs, terwijl er in een later stadium belang wordt 

gehecht aan alle kleuren. Het zijn vooral de contrasten op het vlak van helderheid die de 

opbouw van het schilderij duidelijk maken. 
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4 Linken en overeenkomsten tussen kubisme en literatuur 
 

Bij wijze van uitbreiding en synthese leg ik in dit hoofdstuk linken tussen het kubisme en 

literatuur en zoek ik overeenkomsten tussen die kunststroming en Beurskens’ literaire 

opvattingen en werk. Ten eerste bespreek ik het ‘literaire kubisme’, dat uitwerking vindt in de 

Parijse beweging van het begin van de twintigste eeuw en bij onder anderen Gertrude Stein. 

Daarna spits ik die benadering op Beurskens toe, op zowel het inhoudelijke als stilistische 

vlak.  

4.1 Literair kubisme 
 

De relatie tussen kubisme en literatuur is een vaak onderzocht onderwerp, waardoor de 

kubistisch geïnspireerde literatuur na verloop van tijd een begrip werd en de naam ‘literair 

kubisme’ kreeg. In 1917, tijdens een van de laatste jaren van het kubistische tijdperk, sloot 

een nieuwkomer zich aan bij de groep dichters die rond de wieg van het kubisme stonden: 

Pierre Reverdy. Reverdy richt midden in de oorlog het blad Nord-Sud op: “Nord-Sud zal de 

generatie van Apollinaire en Max Jacobs met die van Breton, Aragon en Tzara verbinden” 

(Cabanne 2002:163). In tegenstelling tot Apollinaire, die lange lofredes houdt vol schokkende 

formuleringen, geeft Reverdy in zijn blad een grondige analyse van de oorsprong, 

beweegredenen en inspanningen van het kubisme. Voor hem is het “niet alleen een stijl van 

schilderen, een veeleisende en overrompelende beeldtaal, maar ook een vorm van ethiek” 

(Cabanne 2002:163). Hierdoor dopen critici het blad meteen om tot een ‘kubistisch’ 

tijdschrift, waar Reverdy zich op zijn beurt tevergeefs tegen verzet. Hij vindt dat de poëzie 

een volledig eigen ontwikkeling doormaakt. De gedichten van onder anderen Apollinaire en 

Max Jacobs bevatten echter wel opmerkelijke overeenkomsten met het kubisme, op het vlak 

van de simultaneïteit bijvoorbeeld. Volgens Cabanne ontstaat er een kakofonie door de 

toepassing van picturaal simultaneïsme op poëzie: “De gedurfde beelden, de typografische 

vondsten, het weglaten van leestekens ademen dezelfde ‘nieuwe geest’ als de experimenten 

van de schilders. De voornaamste drijfveer is de wil om te verrassen” (Cabanne 2002:165).  

In deze context merkt Cabanne op dat Picasso’s schilderijen duidelijke overeenkomsten 

vertonen met de teksten van de Amerikaanse schrijfster Gertrude Stein:  
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Picasso ontleedt visuele beelden. Gertrude ontrafelt metaforen. Hij plaats vlakken naast elkaar, zij 

zinnen, zonder voegwoorden. Zij springt van woord naar woord zoals hij van gezichtspunt wisselt. 

Beiden streven naar een bepaalde vorm van hermetisme (Cabanne 2002:166).  
 

Wat ze schrijft is een uitdrukking van totale vrijheid, ze vervormt de dingen om ze als echt te 

ervaren en ze in hun totaliteit te zien. Woorden verschijnen niet volgens vaste regels: er is 

geen geordend, syntactisch stelsel. Taal is daarentegen een willekeurig middel, “een werktuig 

van kennis dat langs omwegen de waarheid vindt, die van anderen achterhaalt en de essentie 

ervan blootlegt” (Cabanne 2002:167). Woorden hadden voor haar iets eigens, daarom maakt 

ze uitdrukkingen waarvan ze alle facetten laat zien, zoals in een kubistisch schilderij. 

Daarnaast gebruikt ze ook beeldassociaties, zonder daarbij rekening te houden met de vraag 

waar ze beginnen of eindigen. Bovendien, als Stein het heeft over het ‘voortdurend nu’ en het 

‘voortgezet nu’, verwijst ze naar de kubistische schilderkunst en het begrip ‘tijd-ruimte’. 

Steins opvattingen en het kubisme vertonen dus heel duidelijke overeenkomsten. 

4.2 Beurskens in het kubisme 
 

Om vervolgens de overeenkomsten tussen het kubisme en Beurskens te bespreken, is het in de 

eerste plaats belangrijk om Beurskens’ wereld- en mensbeeld van dichterbij te bekijken. 

Hieruit leiden we immers af met welk wereld- en mensbeeld Beurskens schrijft in het 

achterhoofd en kunnen we linken leggen met zijn manier van schrijven. In Schrijver zonder 

stoel schrijft hij: 

 

Toch is het leven te veel geworden. Niet zozeer omdat de mens voortdurend geconfronteerd wordt 

met nieuwe snelheden, transparanties, enzovoort, ja, wel onder andere daardoor, maar op de eerste 

plaats omdat hij zich bewust is geworden van die hoeveelheid en omdat hij het met die seconden 

moet doen die ter beschikking staan, niet minder en zeker niet meer. Absolute waarden zijn 

weggevallen, doelen na het leven geschrapt, lineariteit en chronologie behoren zelfs niet eens tot 

de geschiedenis, de traditionele, objectieve historie is geëlimineerd. Waar het nu continu om gaat 

is het moment. En wie dat beseft, dat hij niets anders heeft dan het moment, ervaart de wereld en 

zichzelf voortdurend als een immens web, waar men ingesponnen wordt en dat men tegelijkertijd 

zelf meespint (Beurskens 1982:13).  
 

Volgens Beurskens is het leven te veel geworden, bestaan er geen absolute waarden meer en 

is de mens zich bewust van het meedraaien in het ‘immense web’. Dat doet denken aan de 
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context waarin het kubisme is ontstaan: ook de kubisten reageren op een veranderd wereld- en 

mensbeeld waarin een snellere en complexere maatschappij hen in de richting van 

vernieuwing duwt. Bovendien vermeldt Beurskens in het citaat dat de algemene waarden 

worden gesubjectiveerd, de ‘objectieve historie is geëlimineerd’. Maar als er niets meer zeker 

of objectief is, wat is er dan nog waar of van waarheid? In de essaybundel Schrijver zonder 

stoel beklaagt Beurskens zich over uitspraken die een literatuurrecensent deed over De 

leguaan, namelijk dat het allemaal te veel is om waar te zijn.  

 

Wat betekent dat, ‘te veel om waar te zijn’? Het is een uitspraak die inzicht geeft in de denkwereld 

van die recensent. Het moet betekenen dat er een waarheid bestaat. Waar? Het moet bovendien 

betekenen dat die waarheid afgebakend is, ze mag niet te complex zijn. Alleen eenvoud is waar en 

waardig (Beurskens 1982:13).  
 

Met die laatste zin haalt Beurskens, bewust of onbewust, de realiteitsvisie van de kubisten 

aan, die het afgebeelde abstraheren om het te vereenvoudigen. Hun weergave van de realiteit 

is echter complexer dan dat. Door onder andere te spelen met lineariteit en chronologie, geven 

kubisten de realiteit eigenlijk op een complexe manier weer, net met de bedoeling om de 

complexiteit van die realiteit letterlijk en/of figuurlijk in de verf te zetten. Van enkel 

vereenvoudiging spreken zou met andere woorden een zeer beperkende visie geven op de 

kubistische beweging. Van Bork merkt op dat Beurskens in Schrijver zonder stoel enkele 

verwante en rake opvattingen over poëzie en kunst uiteenzet: “moderne poëzie is 

vergelijkbaar met abstracte kunst, de werkelijkheid is chaotisch en de weergave daarvan bij 

voorbaat verdacht” (Van Bork 2004:58). 

Als we, op basis van wat Beurskens schrijft, doorredeneren, komen we al snel bij het 

standpunt van de realist. Volgens een realistische gedachtegang geeft een kunstenaar de 

werkelijkheid weer zoals die is: lineariteit en chronologie bestaan nog. Maar op welke manier 

kan er nog sprake zijn van een mogelijke realistische benadering in een alsmaar complexer 

wordende wereld, of in eender welke wereld?  

 

“De realistische visie is een van de meest geconstrueerde visies die ooit ontworpen zijn. De 

realistische visie hanteert de eliminatietechniek, het vereenvoudigingsmechaniek, de 

abstractiemethode. Het westers realisme is de meest abstracte visie op de werkelijkheid die de 

mens heeft bedacht”, betreurt Beurskens (1982:13).  
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Volgens Beurskens getuigt die denkwijze van een zekere pretentie, omdat het woord ‘realist’ 

inhoudt iets te kunnen zeggen over de realiteit, de werkelijkheid buiten het kunstwerk. De 

werkelijkheid van de realisten is echter niet meer: het leven is te veel. 

Die bedenking doet Beurskens nadenken over alternatieven. “Dit wil niet zeggen dat ik 

naar een nieuw soort realisme verlang, naar een complexere spiegel voor een complexere 

wereld, naar ‘totale literatuur’” (Beurskens 1982:14). Nochtans ontstaat er in de literaire 

wereld een tendens richting de totale literatuur, waaruit de paradox ‘de schrijver moet iets 

verbeelden, maar mag niets afbeelden’ voorkomt. Niet enkel in de literaire wereld duikt dat 

concept op, de Amerikaanse literatuurwetenschapper Emma Kafalenos noemt namelijk die 

totale kunst een ‘puurheid’ en linkt in deze context het kubisme aan literatuur:  

 

If one conceives of external representation and purity as the two extremes of a continuum, the 

placement on the continuum of painting, at the time of the development of Cubism, seems 

comparable to that of literature more than half a century later (Kafalenos 1990:262).  
 

Ook wijst ze op het feit dat in het begin van de twintigste eeuw de meest vernieuwende 

werken in zowel literatuur als schilderkunst beschreven kunnen worden als een streven naar 

de puurheid van muziek. Beide kunstvormen slagen er echter niet in om die abstractie te 

bereiken. De vraag rijst dan in welke mate literatuur totaal kan zijn.  

Wat vooral van belang is in de kunstopvatting van Beurskens is de anti-representatieve 

poëtica van het modernisme. Toen Beurskens beeldende kunsten studeerde in Tilburg stond 

zijn opleiding helemaal in het teken van abstractie, non-figuratie en autonomie (Groenewegen 

2009:16). In het begin van zijn literaire carrière zijn die principes ook werkzaam in zijn 

literatuur. Er is in die periode dus een duidelijke link met de kubistische ideeën. Na een tijd 

neemt hij echter afstand van dat modernistische adagium: “Net als zijn voorbeeld [Nabokov – 

V.K.] speelt Beurskens met de grens tussen werkelijkheid en fictie en verzet hij zich tegen 

literatuur als gevoelsexpressie van de schrijver” (Groenewegen 2009:16). Hoewel Beurskens 

nog steeds wantrouwig staat tegenover een poëtica die de subjectieve uitdrukking van de 

kunstenaar centraal stelt, is de reductie van kunst tot idee, concept of discours voor hem te 

verregaand. “Vooral de bloedeloze abstractie in het avant-gardistische werk van Piet 

Mondriaan moet het ontgelden. In Mondriaans hang naar vergeestelijking en hygiëne herkent 

een polemische Beurskens een akelig zuiverheidsdenken met totalitaire trekken” 

(Groenewegen 2009:16). Vanaf de jaren 1990 is onzuiverheid een begrip dat centraal staat in 

Beurskens’ kunstopvatting. “Hij wil ontsnappen uit de steriele loopgravenoorlog tussen 
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conventionele figuratie en modernistische abstractie: er bestaat immers ‘niet meer zoiets als 

een principiële controverse tussen figuratie en abstractie’” (Groenewegen 2009:17). Hij 

vermengt dan ook die twee: 

 

In zijn verhalend proza vermengt Beurskens figuratie en abstractie door met vormelijke 

manipulaties conventionele verhalen te laten ontsporen. […] Het vertelde verhaal blijkt samen te 

vallen met een (ingebedde) tekst geschreven door een personage. Zo komen in één ‘beeldvlak’ 

zowel het afgebeelde als de afbeelding terecht. Het waarnemen en beschrijven is door een 

vormelijke manipulatie opgenomen in de tekst zelf, zodat de illusie van een transparante 

afbeelding tegelijkertijd wordt gecreëerd én ondermijnd (Groenewegen 2009:17). 

 

Groenewegen geeft dat als reden dat Beurskens in de onzuivere, hybride bundel De school 

aan zee het werk van David Hockney prijst: “in diens schilderijen van villa’s en zwembaden 

gaat figuratie immers gepaard met geometrische abstractie en abstract expressionisme” 

(Groenewegen 2009:17). In het werk van Wayne Thiebaud bewondert Beurskens bovendien 

het ‘sequentiële kijken’: in een landschapsschildering zijn verschillende perspectieven 

gecombineerd, zoals in het kubisme.  

In het hoofdstuk over Beurskens’ biografie en poëtica sprak ik al over het feit dat hij 

vasthangt aan de idee dat de mens een product is van de taal en dat de schrijver de taal moet 

exploreren, als hij iets nieuws wilt brengen tenminste. Hierbij kenmerkt de taal zich aan een 

onbeheersbare drang om te produceren: woorden kruipen waar het denken niet kan gaan. De 

taal heeft iets autonooms, wat doet denken aan de visie van Stein. In deze context haal ik ook 

Kafalenos’ artikel ‘Embodiments of Shape: Cubes and Lines and Slender Gilded Thongs in 

Picasso, Duchamp and Robbe-Grillet’ aan. Zij maakt, op basis van de bevindingen van Jean 

Ricardou, een verschil tussen production en reproduction, en verwijst daarbij naar literatuur 

in het algemeen. 

 

Analyzing methods of writing texts, Jean Ricardou uses the terms “production” and 

“reproduction” to distinguish two sequential patterns in the creation of art works. Reproduction, 

which in literature is the traditional procedure, incorporating both expression and representation, 

requires an initial stage in which there is something to be said. In reproduction, the signified is 

ontologically prior to the signifier. Production, on the other hand, which in literature is the newer 

procedure, has at its origin the desire to make something, to shape a material. In production, the 

signifier precedes the signified (Kafalenos 1990:263). 
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Beurskens’ opvatting over taal en over de functie van de schrijver valt onder te brengen in de 

kolom van de production: de mens is een product van de taal, en niet omgekeerd, en de 

schrijver heeft de drang om iets nieuws te maken. Een vergelijking met de schilderkunst: 

 

Texts, whether reproduced or produced, signify, as Ricardou emphasizes, because they are made 

of signifying material: language. Produced texts acquire signification in the process of being 

made. Similarly, in painting, an abstract representation of an external referent may be 

indistinguishable to the perceiver from a non-representational image produced in the process of 

applying oil to canvas (Kafalenos 1990:263). 

 

Net zoals de kubisten deden, manipuleert Beurskens daarnaast het perspectief, meer bepaald 

de vertelwijze en de focalisatie. Hij speelt met de echtheid of onechtheid van de dingen, 

waarbij er zich regelmatig metamorfosen voordoen. Een dergelijke metamorfose neemt vaak 

de gedaante aan van de vervalsing en heeft niet noodzakelijk een oorspronkelijk origineel dat 

voorafgaat aan de metamorfose.  

 

De wereld wordt geregeerd door een dynamiek van nabootsingen en gedaanteveranderingen 

waarbij de grens tussen het ‘eigene’ en het ‘oneigenlijke’ vervaagt – zelfs de oude meesters 

worden evenzeer gevormd door de imitaties als erdoor vervormd. Voor het mensbeeld betekent dit 

dat er geen onvervreemdbaar ik is dat zich vervolgens kan spiegelen aan en in het andere of de 

ander (Groenewegen 2009:22). 

 

Dat suggereert dat er enkele grenzen vervagen: enerzijds is de grens tussen verteller en 

personage niet eenduidig waardoor het realistische karakter van het verhaal ondermijnd 

wordt, anderzijds lijkt de grens tussen personage en auteur evenmin waterdicht. De tekst is 

dus geen autonoom taalbouwsel, maar net zo min is het een volledig subjectieve expressie. 

“Veeleer heeft de auteur zich vermomd in de breukvlakken en oneffenheden op het 

verhaaloppervlak, daar waar de schijnbaar figuratieve tekst toch abstract wordt” 

(Groenewegen 2009:18). Waar de auteur zich precies bevindt, is niet te bepalen. 

Beurskens beschrijft in Schrijver zonder stoel de aspectivische benadering van een te 

maken kunstwerk.  

 

De producten van de schilders rond 1910 hebben hun vertrekpunt grotendeels nog in de 

werkelijkheid buiten het schilderij: die werkelijkheid wordt zoveel mogelijk in een picturale 
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abstractie getransformeerd en de methode daarbij is een aspectivische benadering van de 

werkelijkheid, in casu van het stilleven (Beurskens 1982:16).  

 

Hierbij is het sleutelwoord ‘omkering’ een gesloten beeld, dat wil zeggen dat men start vanuit 

de hypothese van de absoluutheid, “en als men daarbij het kunstding en zichzelf kansen laat 

zullen er bijna vanzelfsprekend parallellen en allusies met buitenliteraire werkelijkheden 

opduiken” (Beurskens 1982:16). Op die manier wordt het maakproces een dialoog tussen 

gelijkwaardige partners. Een belangrijk uitgangspunt in die procedure moet wel steeds de 

erkenning zijn dat een kunstwerk een concreet geworden proces is. Volgens Beurskens is het 

dan wel nodig dat een gedicht of prozawerk een zekere “complexiteit van 

schakelingsmogelijkheden” bezit, “terwijl het anderzijds in die complexiteit hechtheid moet 

hebben” (Beurskens 1982:17). Die hechtheid waarover hij spreekt, is onder andere 

afhankelijk van ritmen in de tekst, stuwingen in gewichten en contragewichten en van het spel 

met standpunten en perspectieven.  

Intussen is het ingezien dat het absolute een zeker belang heeft. Tegelijkertijd is het ook 

duidelijk dat een dergelijke absolute manier van denken utopisch is. Desalniettemin kunnen er 

een aantal formele conclusies getrokken worden, zoals “het afschrijven van de ‘ik’, het 

uitbannen van de metafoor” (Beurskens 1982:18). Wat echter volgens Beurskens vooral 

gezegd kan worden, is dat deze aspectivische of ornamentale poëzie geen stijl of 

groepsvorming zal en kan opleveren, zoals het kubisme in het begin van de twintigste eeuw.  

In het volgende hoofdstuk begint de eigenlijke analyse van deze masterpaper: ik probeer 

kubistische kenmerken aan te passen aan respectievelijk De leguaan, Suikerpruimen gevolgd 

door Het lam en Wachten op een vriend. Maar hoe traceren we het kubisme nu concreet in 

Beurskens’ proza? In het bovenstaande hoofdstuk besprak ik enkele eigenschappen en 

bedenkingen waarbij kubisme wordt gelinkt aan literatuur in het algemeen en aan Beurskens’ 

literaire werk in het bijzonder. Voorbeelden: het spel met het perspectief, de kijk op de 

werkelijkheid in facetten en de lineariteit. Met die eigenschappen in het achterhoofd kijk ik 

naar Beurskens’ proza en zoek ik overeenkomsten. De focus ligt hier uiteraard vooral op 

inhoudelijke overeenkomsten, omdat het weinig zinvol is om in deze context lang te blijven 

stilstaan bij de materiële verwantschappen tussen verschillende media. De vormelijke 

verschillen en parallellen liggen namelijk voor de hand en vragen weinig tot geen duiding. 

Omdat het intermediale aspect uiteraard een grote rol speelt, gebruik ik Rajewsky’s driedeling 

om een overzichtelijk kader te vormen en om te achterhalen waar de roman te plaatsen in het 

intermedialiteitsgegeven. Tussendoor leg ik linken naar Gorus’ driedeling. 
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5 Analyse van De leguaan 
 

De leguaan (1979) is het eerste prozawerk van Beurskens. Het is opgedeeld in drie delen, met 

name ‘De leguaan’, ‘Drie scherven’ en ‘Adelaar’. In de verhalenbundel lezen we losse 

prozastukken over verschillende onderwerpen en hoewel die afzonderlijke fragmenten geen 

doorlopend verhaal vormen, hebben ze telkens als centraal personage de geschiedenisleraar 

Adelaar. In de loop van het boek blikt Adelaar terug op zijn leven en reflecteert hij over de 

inhoud ervan. Daarbij komt hij regelmatig in botsing met zijn verleden en met de afstand 

tussen hem en zijn geliefde Michelle. Een andere constante in de verhalenbundel is de 

weemoedige en pessimistische sfeer: “Een constant gevoel van slappe ongeïnteresseerdheid 

en vermoeidheid heeft zich in de bloedbanen, tot in de miniemste haarvaten verspreid” 

(Beurskens 1979:53) en “Zou dat dan iets typisch menselijks zijn, of misschien iets westers: 

uitzichtloosheid, pessimisme?” (Beurskens 1979:48). 

Rajewsky onderscheidt drie subcategorieën van intermedialiteit, waarbij de nadruk ligt op 

intermedialiteit als een categorie voor de concrete analyse van teksten of producten van 

andere media. De leguaan bevat nagenoeg geen duidelijke sporen van medial transposition: 

de verhalenbundel is geen transformatie van het plastische medium waarbinnen de kubistische 

schilderkunst zich bevindt. Er is met andere woorden geen origineel schilderij dat de ‘bron’ 

vormt voor De leguaan. Daarnaast is Beurskens’ eerste prozawerk duidelijk ook geen 

voorbeeld van intermedialiteit als media combination. We merken namelijk geen vermenging 

op van verschillende conventioneel te onderscheiden media. Literatuur blijft literatuur in haar 

puurste vorm en wordt geen multimediaproject door toedoen van het kubisme. De leguaan is 

echter wel onder te categoriseren in Rajewsky’s derde subcategorie, de subcategorie waarin 

intermedialiteit wordt voorgesteld als intermedial references. In de literaire tekst zien we 

referenties naar de kubistische schilderkunst: de tekst thematiseert, evoceert of imiteert 

bepaalde elementen of structuren van die schilderkunst, terwijl enkel het literaire medium 

aanwezig is en blijft. Hieronder maak ik een onderscheid tussen de thematische en structurele 

elementen. 

5.1 Thematische overeenkomsten 
 

De leguaan bevat heel wat thematische overeenkomsten met de plastische kunst, wat in brede 

zin te verbinden valt met de thematische dimensie die Gorus noemt in haar driedeling. In wat 

volgt overloop ik ze één voor één.  
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5.1.1 Inhoudelijke en letterlijke verwijzingen naar het kubisme 

 

Beurskens laat het personage Adelaar letterlijk nadenken over schilderkunst in het algemeen 

en over kubistische of kubistisch geïnspireerde schilders in het bijzonder: “Helemaal los heeft 

die manie mij nooit kunnen laten en het heeft er de schijn van dat Piet Mondriaan nog erger 

geleden heeft dan ik” (Beurskens 1979:25). Adelaar lijkt de lezer op een of andere manier 

bijna een les te geven in de kunstgeschiedenis. Zo duidt hij onder andere Bram van Veldes 

werk. 

 

Zo getuigt het van moed als iemand na de woorden: ‘Quel interêt à faire quelque chose qu’on peut 

faire? Sentir que le non-pouvoir est possible’, weer aan een nieuw schilderij begint. Het is een 

uitspraak van Bram van Velde, alweer een noorderling gelokt door het azuur. Ditmaal echter geen 

omvangrijk werk vol lichtwerking, zon, vol vlammende tuinen en cipressen, maar een werk dat in 

het begin van de jaren zeventig het aantal van tweehonderdvijftig gouaches en schilderijen nog 

amper te boven gaat. De schilder is dan vijfenzestig jaar (Beurskens 1979:49). 

 

Bram van Velde is een schilder die wel vaker voorkomt in de gedachten en uitspraken van 

Adelaar. In De leguaan lezen we dat Van Velde ieder spoor van traditioneel meesterschap 

probeert op te ruimen. Ook de Franse kunstcriticus Jacques Putman beweert dat Van Velde 

breekt met de traditionele positie van de kunstenaar: “Libération d’un monde refoulé et 

contraint, elle marque une totale rupture avec la position traditionnelle de l’artiste qui se 

contente des avatars du réel qu’il soit ou non d’avant-garde dans la forme ou le programme” 

(Putman 1975:50). Voor Van Velde is het cruciaal om een transparante wereld te schetsen 

waarin de verbeelding zich kan ontplooien zonder tegengehouden te worden door regels of 

barrières. Aangezien hij zich afkeert van iedere vorm van anekdote en van iedere plot of 

pointe, laat de Nederlandse kunstschilder lijnen verworden tot semi-driehoeken en ovalen. 

Die gedachte koppelt Adelaar terug naar zichzelf: “Adelaar twijfelt aan iedere vorm van 

absolute afronding. Beseft hij te leven in een wereld van fragmenten en onvermogen?” 

(Beurskens 1979:50).  

5.1.2 Referenties aan Afrikaanse kunst 

 

Zoals gezegd zijn Afrikaanse kunstobjecten en artefacten een grote invloed op de kubisten 

aan het begin van de twintigste eeuw. Ook in De leguaan heeft Adelaar het over zulke curiosa 

en over de typisch Westerse manier om ze te kijk te stellen in glazen vitrines: “Anderzijds: 
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zijdegeur van China, klamheet de wouden van Centraal-Afrika, wit inlegwerk van 

kaurischelpen op Papoeamaskers, hele culturen opgestapeld op weinige vierkante meters in 

glazen vitrines” (Beurskens 1979:21). Hierin zie ik een knipoog naar het kubisme.  

5.1.3 Denken in facetten 

 

Een andere thematische overeenkomst tussen De leguaan en het kubisme is de idee dat kunst 

geen gevoelsexpressie is van de kunstenaar. De verhalenbundel is geen rechtstreekse 

weergave van Beurskens’ innerlijke wereld. Het gaat er daarentegen om om de werkelijkheid 

te observeren vanop een afstand zonder ze te bewerken: “Adelaars avonden waren dan al 

gebroken: voorgesmeerde beschuiten, anijskoek, toffees met mierzoete thee. Ja, het vreselijkst 

waren de details. Nooit had Adelaar geweten dat hij zo nauwkeurig kon observeren” 

(Beurskens 1979:65). Ook de Franse schrijver Alain Robbe-Grillet erkent het belang van dat 

observeren, omdat er bij observatie een afstand kan blijven tussen het zintuig en de dingen. 

Robbe-Grillet is een schrijver die, net zoals Beurskens, beïnvloed is door de kubistische 

schilderkunst. Hij schat vooral het zicht hoog in als zintuig: “Le regard se pose sur les objets, 

mais ne cherche pas à se les approprier” (Jaffé-Freem 1966:42). Daarbij ligt de focus op 

details: Adelaar is een detailkijker, iemand die veeleer de kleinere delen waarneemt in plaats 

van het grotere geheel.  

 

De details drongen zich gewoonweg aan hem op, zoals het hele leven zich al aan hem had 

opgedrongen. Hoe hij ook weerstand bood, zijn ogen sloot, afdraaide, naar iets anders keek, op 

zoek was naar bijna abstracte punten of lijnen in de kamer, in het behang spinnen zocht, zijn 

gedachte probeerde te verschuiven naar de historische data die hij zojuist in een boek voor ogen 

had gehad of naar de innerlijke structuur van het Romeinse keizerrijk, bijvoorbeeld. Onmogelijk. 

Hier bestonden alleen details (Beurskens 1979:65). 

 

Dat kenmerk wordt hoogstwaarschijnlijk in de hand gewerkt door het feit dat een literair 

personage opgedeeld is in facetten, volgens de verteller in ‘Adelaar’. “De auteur kan hem 

[Adelaar – V.K.] alleen op bepaalde niveaus grijpen en vastpinnen: het totaalpersonage 

bestaat, zonder twijfel, maar kan zich altijd en slechts in fragmenten actualiseren” (Beurskens 

1979:81). Op een metaliteraire manier benadrukt de verteller het feit dat Adelaar als 

personage niet begrepen kan worden in zijn geheel. De personages hebben hun afsplitsingen 

en een centraal ‘ik’ bestaat haast niet meer. Het zijn daarentegen net de verschillende 
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fragmenten die hem tot een soort van totaalpersonage maken, een gedachte die we ook 

terugvinden bij Benn en de kubistische schilders.  

5.1.4 Karikaturale uitvergroting en metamorfose 

 

Daarnaast heeft de verteller het moeilijk om te weten of hij tijdens de vertelling zichzelf is of 

hetgene waarover hij vertelt. Adelaar praat over zichzelf, terwijl het lijkt alsof hij als persoon 

kenmerken van de leguaan heeft overgenomen. De grens tussen mens en dier vervaagt: “Ik 

wreef over mijn arm maar voelde geen pels, kroop dus de gang weer uit, het licht in en klopte 

het zand van mijn kleren” (Beurskens 1979:43) en “Als hij geantwoord heeft, kleedt hij zich 

uit en strijkt met de palm van zijn hand even over zijn geschubde nek, kijkt naar zijn 

gespierde staart die even heen slaat en weer terug, dan neerhangt, en glipt tussen de witte 

lakens” (Beurskens 1979:79). In het onderstaande fragment kijkt de verteller in de spiegel, 

twijfelt, maar beschrijft uiteindelijk zichzelf als een leguaan, inclusief “het grijsgrauwe 

buikje” en “het velours huidje”. 

 

Duisternis, een welkome uitwijkplaats moet het hebben geleken, scheen mij en ik bekeek mijn 

voeten, deed mijn schoenen uit, draaide ze, bekeek de zolen, schoof weer in de schoenen, ging 

weer staan en bekeek een spiegel en het leek alsof ik mijzelf daarin zag en dacht aan het 

grijsgrauwe buikje, het velours huidje dat de spanning niet verdragen had en was geknapt, aan het 

vlekje bloed rond de tandjes, schedelsplinters in het hersengrijs geschoven. En ik wist, alles was er 

nog, zoals het er steeds was geweest, dezelfde hoeveelheden vocht en substantie, alleen nu in een 

andere samenhang (Beurskens 1979:11). 

 

De karikaturale uitvergroting van allerlei lichaamsdelen krijgt hier bijna het karakter van een 

algehele metamorfose, wat verband houdt met het groteske in bijvoorbeeld Kafka’s De 

gedaanteverwisseling en Cortázars De axolotl.  

5.1.5 Droomwereld 

 

Dat vreemde of vervreemdende aspect sluit op zijn beurt aan bij een wereld die geassocieerd 

kan worden met die van de droom: gebeuren Adelaars gedachten op een onderbewust niveau 

of net niet? Voor de lezer is het onduidelijk. Wat gedachteconstructies zijn van Adelaar en 

wat werkelijk gebeurt, valt niet meer te onderscheiden. Of de relatie met Michelle echt is, valt 

evenmin definitief te zeggen. 



	   41	  

Want was het niet juist die schijnbare ongeïnteresseerdheid die mij zo aantrok? Waan, dacht ik 

dan weer. Zij wordt door mij bedacht, overwoog ik, maar raakt de volgende dag weer in paniek 

door haar koelte, geur van avondlijke schaduw in de hals, landschappen in de oogstreek 

(Beurskens 1979:14). 

 

Beurskens plaatst in ieder geval het vertelmoment in een schemertoestand van het bewustzijn, 

wat de beweeglijkheid in de tekst vergroot. Het is daarnaast een adequate methode om de 

verhouding tussen subject en werkelijkheid te problematiseren op een subtiele manier. In die 

context vermeld ik de bevindingen van de Nederlandse literatuurcritica Elly Jaffé-Freem. Zij 

merkt op dat Robbe-Grillet op dezelfde manier omgaat met zowel scènes van directe 

observatie als imaginaire scènes.  

 

De même les continuateurs du cubisme que sont les dadaïstes et les surréalistes tels que Max 

Ernst, Mirò ou Man Ray, mélangent des éléments disparates, provenant de mondes divers, et les 

réunissent dans un cadre réel où leur propre réalité se dépayse (Jaffé-Freem 1966:147). 

 

Door elementen en materialen uit de buitenkunstige wereld te gebruiken in hun schilderijen, 

introduceren kubistische kunstenaars een realistisch en bestaand deel in een geconstrueerd 

geheel. Volgens Jaffé-Freem komt dat proces ook voor in proza. Zo voeren schrijvers 

bijvoorbeeld krantenknipsels, reële conversaties of interviews in in hun prozawerk. “Par 

l’intrusion de ces éléments réels, le monde imité, créé par l’artiste, se trouve tout entier remis 

en question” (Jaffé-Freem 1966:148). De weergave van de werkelijkheid in kunst wordt 

bevraagd, net zoals de kubisten doen. Beurskens eindigt De leguaan met enkele van Adelaars 

notities, al valt hun extra-literaire echtheid uiteraard te betwijfelen. 

Groenewegen noemt in deze context de verhouding tussen fantasie en werkelijkheid, die 

volgens hem een gelijke status krijgen in hun verwoording in het verhaal. 

 

De leguaan ligt, evenals bij de auteurs van het zogeheten ‘Revisor-proza’, een sterk accent op de 

verhouding tussen fantasie en werkelijkheid. Maar anders dan de auteurs van de genoemde groep 

is Beurskens erop gericht elke hiërarchische verhouding tussen beide op te heffen. De 

werkelijkheid biedt hij hem nooit een laatste ijkpunt waaraan het fantastische gemeten kan worden 

(Groenewegen 2009:3). 
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5.2 Structurele overeenkomsten 
 

Uit de bovenstaande thematische overeenkomsten leid ik af dat Beurskens duidelijke en 

expliciete interesse toont in het kubisme. Door de verwantschappen in de thematische 

dimensie ga ik ervan uit dat er structurele elementen te detecteren zijn in De leguaan door de 

roman door de bril van het kubisme te bekijken. Dat leidt me dus verder naar de structurele 

kant van mijn romananalyse. 

5.2.1 Onderscheid tussen auteur, verteller en personage 

 

In het vorige hoofdstuk kwam het aan bod dat Adelaar als de verteller in De leguaan 

regelmatig verwijst naar Bram van Velde. Nu blijkt dat niet enkel Adelaar de Nederlandse 

schilder bewondert, ook Beurskens betuigt zijn fascinatie tijdens een interview in Bzzlletin: 

“Wat Benn voor mijn gedichten was, was Van Velde voor mijn schilderijen” (Heymans 

1997:10). Die admiratie heeft wortels in de studententijd van Beurskens. Toen een docent het 

namelijk had over een schilderij van bijvoorbeeld Rembrandt, dan sprak die alleen maar over 

de technische aspecten en niet over de inhoudelijke aspecten. Daardoor raakte Beurskens in 

de ban van het werk van Bram van Velde (Heymans 1997:10). Versmelt het personage in De 

leguaan met zowel de verteller als de auteur? Hoewel de roman in zijn geheel niet 

autobiografisch gelezen kan worden, is het in dit specifieke geval duidelijk dat de grens 

tussen verteller en personage niet eenduidig is. Dat ondermijnt het realistische karakter van 

het verhaal. Bovendien lijkt de grens tussen personage en auteur evenmin waterdicht te zijn. 

In het onderstaande fragment uit De leguaan alterneert die verteller tussen de gedachte dat 

hij aan tafel wou zitten en de gedachte dat hij er effectief zat.  

 

Ik wou dat ik nog aan tafel zat. Het moet door de deur gekomen zijn. Door een kier. De deur stond 

op een kier. En ik zat aan tafel. Geen grote kamer waarin ik opkeek van mijn tijdschriften. Zo 

moet het gebeurd zijn. […] En ik stond daar zwaar en wou dat ik nog aan tafel zat en alleen maar 

keek. En nu zat ik er weer, maar dacht dat ik hier niet steeds gezeten had, dat ik even van hier was 

weggeweest. Naar waar en wat? En staarde naar een minieme verhoging bij de rand van het 

weefpatroon. Dat hield me bezig (Beurskens 1979:11). 

 

Het lijkt alsof Adelaar in het fragment regelmatig terugblikt op een moment in het verleden. 

Nochtans betreft het hier geen homodiëgetische analepsis, een herinnering van het 
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hoofdpersonage over het element dat op de voorgrond staat in het hoofdverhaal. Er ontstaat 

daarentegen een kruisbestuiving tussen de verschillende momenten die hij beschrijft, wat een 

erg gefragmenteerd beeld tot stand brengt.  

5.2.2 Narratologie  

 

Naast het onderscheid tussen de auteur, verteller en personage haal ik vervolgens een andere 

structurele techniek aan die hierboven al werd vermeld door Van Bork: de wisseling en 

vermenging van perspectief. Het lijkt alsof de verteller de dingen vanuit verschillende 

gezichtspunten benadert aan de hand van een spel met de vertelwijze en focalisatie. De 

leguaan is opgedeeld in drie narratief verscheidene delen. Volgens Vertelduivels deelt de 

structuralistische narratologie een verhalende tekst onder in drie niveaus, met name de 

geschiedenis, het verhaal en de vertelling. In mijn analyse bespreek ik voor elk deel wat van 

belang is in dit intermediale onderzoek, namelijk de focalisatie (onderdeel van het verhaal) en 

het vertellen (onderdeel van de vertelling).  

Om te beginnen vormt het verhaal het tweede niveau van de structuralistische 

narratologie, waarbij het gaat om de concrete manier waarop de gebeurtenissen aan de lezer 

aangeboden worden. De focalisatie verwijst naar de verhouding tussen het gefocaliseerde en 

de focalisator, respectievelijk “de personages, acties en objecten die je als lezer aangeboden 

krijgt” en “de instantie die waarneemt en die daardoor bepaalt wat de lezer aangeboden 

wordt” (Herman en Vervaeck 2001:76-77). In ‘De leguaan’ wordt Adelaar door slechts één 

vaste en enkelvoudige focalisator bekeken, namelijk Adelaar zelf, wat meteen doet twijfelen 

aan de betrouwbaarheid van die visie. Het verhaal wordt weergegeven vanuit de waarneming 

van één instantie en de vertelling in de eerste persoon is intern gefocaliseerd, wat wil zeggen 

dat de focalisator optreedt in het verhaal. Dat blijkt onder andere uit dit citaat: “Minutenlang 

staarde ik naar een zijkant van zijn borstkorf. Om hem op een kort of ingetogen ademen te 

kunnen betrappen” (Beurskens 1979:9). Daarnaast heeft de focalisator een beperkte kennis op 

het cognitieve vlak, hij kent namelijk enkel Adelaars gedachten.  

De vertelling vormt vervolgens het derde en minst abstracte niveau van de 

structuralistische narratologie. Het gaat hier om “de formulering, het geheel van manieren 

waarop een verhaal verteld wordt” (Herman en Vervaeck 2001:86). Wat de relatie betreft 

tussen het niveau waarop verteld wordt en het niveau waarop het vertelde zich afspeelt, is er 

een extradiëgetische verteller in ‘De leguaan’. Dat houdt in dat Adelaar als verteller boven de 

ruimte staat van het vertelde, er staat met andere woorden geen andere vertelinstantie boven 
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hem. Vervolgens is de verteller in het eerste deel homodiëgetisch: Adelaar maakt zelf mee 

wat hij vertelt, zoals duidelijk wordt in dit citaat: “Ik stond dan een tijdje tegen het raam 

gedrukt naar binnen te kijken, naar hoe ze in haar witte bed lag, altijd, ziek was” (Beurskens 

1979:13). Meer specifiek is de verteller autodiëgetisch, aangezien Adelaar het 

hoofdpersonage is van het verhaal dat hij vertelt. Wat de schrijfstijl betreft in het eerste deel 

van De leguaan, gebruikt Beurskens over het algemeen korte zinnen, bijvoorbeeld “Hij lag er 

steeds als ik voorbijkwam. En op dezelfde tak. En in dezelfde houding. Lag hij. 

Bewegingloos” (Beurskens 1979:9).  

Op het vlak van de vertelwijze en focalisatie merk ik niet bepaald een cruciale 

verandering op in ‘Drie scherven’; wel is de schrijfstijl erg verschillend met die van ‘De 

leguaan’. Over het algemeen zijn de hoofdstukken langer en zinnen van vijftien regels zijn 

geen uitzondering meer. Hoewel Beurskens’ taalgebruik in ‘Drie scherven’ nog steeds vrij 

hermetisch is, zijn de gedachten en ideeën hier verstaanbaarder en minder abstract.  

Het derde deel ‘Adelaar’ verandert daarentegen narratief volledig. De vertelling wordt niet 

langer in de eerste persoon weergegeven, maar in de derde persoon: de verteller refereert naar 

Adelaar met de hij-vorm. Wat het verhaal aanbelangd, is de focalisator in ‘Adelaar’ intern, 

vast en enkelvoudig, zoals blijkt uit “Ongemerkt probeert Adelaar de vrouw te observeren” 

(Beurskens 1979:76). Daarnaast is de verteller extra- en heterodiëgetisch: de verteller wordt 

hier evenmin verteld door een instantie die boven hem staat, maar hij heeft zelf niet 

meegemaakt wat hij vertelt. Nochtans kent de verteller, cognitief gezien, alle gedachten van 

Adelaar, zoals in “Terwijl hij de gietijzeren poorten van de dierentuin uitloopt, bedenkt 

Adelaar hoe zijn interesse voor bepaalde hokken bij ieder bezoek langzaam is verschoven” 

(Beurskens 1979:47). Op het einde van het hoofdstuk verandert de narratieve opbouw 

plotseling. Het wordt duidelijk dat Adelaars geliefde Michelle naar voren wordt geschoven als 

interne, vaste en eenvoudige verteller: “Ik leerde Adelaar toevallig op de universiteit kennen. 

[…] Vrij spoedig besloten we te trouwen en we trokken op een etage in de stad” (Beurskens 

1979:88). In dat laatste deel is de verteller extra- en autodiëgetisch.  

 

Ik moet hem duidelijk maken dat hij een echte man is, niet minder, maar zeker niet meer. En ik 

besef dat mijn woorden hem van de kaart kunnen vegen, dat zijn wereld op instorten zal staan 

wanneer hij geconfronteerd wordt met het feit toch niet anders dan anderen te zijn, met het feit dat 

al zijn boze dromen en frustraties slechts als maskering hebben gediend, dus voor niets zijn 

geweest. Het om zeep helpen van een waardeloos romanfiguur, van een laatste poging de wereld 

met wetten en conventies in toom te kunnen houden (Beurskens 1979:89). 
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Als we het laatste hoofdstuk als een geheel beschouwen, kunnen we ons echter vragen stellen 

bij de standvastigheid van de focalisator. Als het verhaal gefocaliseerd wordt door twee 

personages die elkaar afwisselen, dan noemt Genette dat variabele focalisatie (Herman en 

Vervaeck 2001:80). Strikt genomen wordt ‘Adelaar’ dus gefocaliseerd op een variabele basis. 

De reden daarvoor is dat de personages, acties en objecten die de lezer aangeboden krijgt door 

zowel de extradiëgetische verteller als Michelle worden waargenomen.  

Kortom, in de verhalenbundel veranderen de vertelwijze en focalisatie voortdurend en 

drastisch: de literaire werkelijkheid wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken en 

voorgesteld. Hierin zie ik een duidelijke overeenkomst tussen Beurskens en de kubistische 

schilderkunst, aangezien kubisten de werkelijkheid ook vanuit meerdere perspectieven zien. 

5.2.3 Woordfacetten  

 

Hierboven bemerkt Cabanne de overeenkomst tussen de schilderende Picasso en de 

schrijvende Stein. Woorden hadden voor haar iets eigens: ze maakt uitdrukkingen waarvan ze 

alle facetten laat zien, zoals in een kubistisch schilderij. Ook Beurskens laat via zijn manier 

van schrijven de verschillende woordfacetten zien, zoals “En hakt op het reptiel in, wil het 

reptiel inhakken, in het reptiel” (Beurskens 1979:72) en “Betekende beweging leven, en was 

leven beweging, voor hen die even later weer over elkaar klauterden als klauterden ze op een 

grillig stuk tak, die weer spoorloos onder het zand waren of doodstil lagen op hout en stenen” 

(Beurskens 1979:12). Beurskens speelt op een haast autonomistische manier met de syntaxis 

door de zinnen totale vrijheid te geven: hij vervormt de dingen om ze in hun totaliteit te 

kunnen zien. Er is met andere woorden geen vast, geordend syntactisch stelsel aanwezig in De 

leguaan en Beurskens brengt iets nieuws door de taal te exploreren. Dat woordspel vermeldt 

Beurskens zelfs expliciet via Adelaar:  

 

Die constatering houdt hem even mateloos bezig wanneer hij voor de zoveelste maal in zijn koffie 

roert, en dan verschuift zijn aandacht spoedig weer van de woorden om hem heen naar de 

draaibewegingen van zijn pols, naar wat daar nauwelijks waarneembaar klopt, blauwachtig onder 

een doorschijnende huid. Woorden, denkt hij nog even (Beurskens 1979:54).  

 

Woorden zweven als het ware rond in de ruimte en zijn vaak de bron voor metaforen: “De 

bomen die tot het hoogst reikten, beseften plots hun wortels toen ze op hun tenen wilden 

staan” (Beurskens 1979:13) en “Nooit heb ik iemand zien verdrinken, maar wel weet ik hoe 
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de arm eruitziet die op het allerlaatst nog boven de golven uitsteekt om daarna voor altijd naar 

de diepte te zakken” (Beurskens 1979:26). 

5.2.4 Beeldassociaties 

 

In deze context is het dan ook niet verwonderlijk dat Beurskens, net zoals Stein, heel 

regelmatig gebruik maakt van beeldassociaties. In de citaten “Na haar de straat overstak. Een 

parkje. Poort. Een hek en daarop een duif. Een bibberende duif op dat hek. Slecht in de kleffe 

veren. Zat daar. En ik stond ervoor, uitgroeiend tot een weldoener” (Beurskens 1979:14) en 

“Lang meereden. En toen traag en taai terugkeerden naar wat veren. Koraal. Asfalt. Flarden 

en fonkelingen van pijn” (Beurskens 1979:15) krijgen we als lezer een opeenvolging van 

beelden voorgeschoteld die een gefragmenteerd geheel schetsen. Hij springt van woord naar 

woord. Die associatieve manier van schrijven heeft tot gevolg dat De leguaan op een zekere 

manier een taalexperiment wordt met sterk hermetische trekken. Literatuur buit vooral haar 

eigen mogelijkheden uit en krijgt de functie een eigen werkelijkheid naast de alledaagse te 

creëren. Dat zijn kenmerken van de autonomistische traditie waartoe Beurskens behoorde 

volgens sommige critici in het begin van zijn literaire carrière. Daarin herkennen we ook 

kenmerken van Picasso’s schilderijen: Picasso heeft ook een associatieve manier van werken 

waardoor zijn kunst hermetisch wordt en op zichzelf komt te staan. Dat element link ik aan 

Gorus’ structurele dimensie: De leguaan evoceert de structuur van beeldende kunstwerken en 

zoekt daarbij aansluiting.  

5.2.5 Montagetechniek en herhaling 

 

Beurskens schat de waarde van montagetechnieken hoog in of hij past de technieken in ieder 

geval regelmatig toe. Groenewegen beweert dat dat de reden vormt dat Beurskens binnen de 

beoefende genres vele taalregisters bespeelt: “Schrijven ziet hij als een andere, niet strikt 

logisch-rationele vorm van denken. Wie van register verandert, verandert ook van optiek en 

wijzigt het karakter van een bepaalde thematiek” (Groenewegen 2009:13). Het is inderdaad 

opmerkelijk dat Beurskens’ taalgebruik in het algemeen heel poëtisch aandoet door de 

verandering van het register, op zowel een inhoudelijke als vormelijke manier. Verhalende, 

essayistische en lyrische passages wisselt hij in een eigenzinnig ritme af. De woordkeuze in 

het fragment “De geur van rottend blad was mijn neus. Het natte zand dat naar achteren 

gedrukt werd, waren mijn poten” (Beurskens 1979:41) voelt voor de lezer ongetwijfeld heel 
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poëtisch aan. Ook vormelijk zijn er poëtische kenmerken terug te vinden in De leguaan. 

Zonder duidelijke in- of uitleiding staat het volgende gedicht tussen de alinea’s: 

 

Tussen schepping 

en 

 vernietiging. 

wikken vissen het spiegel- 

punt dat ze breken om even 

met het zilver van hun ruggen 

in het zonlicht of wat langer 

  in een vogelhand te blijven steken? 

 

? loopt wie stil staat bij 

hoe de voeten kunnen gaan 

struikelen gevaar nog amper 

overeind te 

 

- maar omver gaat het toch. Eens. 

(soms de handen zitten 

op een stoel genageld.  

(Beurskens 1979:51-52) 

 

Naast het feit dat Beurskens gemakkelijk en regelmatig de montagetechniek toepast, verbindt 

hij vaak fragmenten binnen de context van de afzonderlijke vertelling. Dat houdt in dat 

personages, voorwerpen en situaties voortdurend verbonden worden met elkaar en dat hele 

tekstfragmenten elkaar spiegelen, soms zelfs letterlijk. “Door tekstfragmenten, eventueel licht 

veranderd, te herhalen geeft hij dergelijke passages een andere betekenis”, beweert 

Groenewegen (2009:13).  

 

Ik behoor tot het soort mensen dat het vervullen van hun wensen, of althans het pogen daartoe, 

zolang blijft opschorten totdat een poging bij voorbaat tot mislukken gedoemd is, terwijl het 

wenskarakter intussen tot een bijna onhoudbare spanning wordt opgeschroefd. Zo verminderde de 

mogelijkheid tot contact zienderogen, naarmate ik al langer dan een half jaar iedere dag meer 

verliefd werd op een vrouw die ik enkele malen per week in de stad zag maar met wie ik nooit een 

blik, laat staan een woord gewisseld had (Beurskens 1979:14). 
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Ik behoor tot het soort mensen dat het vervullen van hun wensen, of althans het pogen daartoe, 

zolang blijft opschorten totdat een poging bij voorbaat tot mislukken gedoemd is, terwijl het 

wenskarakter intussen tot een bijna onhoudbare spanning wordt opgeschroefd. Zo vermindert de 

mogelijkheid tot contact zienderogen, naarmate ik al langer dan een half jaar iedere dag meer 

verliefd word op een meisje dat ik enkele malen per week in de universiteitsgebouwen zie maar 

met wie ik nooit een blik, laat staan een woord gewisseld heb (Beurskens 1979:91). 

 

Het eerste fragment uit ‘De leguaan’ staat in de verleden tijd, terwijl het tweede citaat uit een 

van Adelaars notities komt en in de tegenwoordige tijd geschreven is. Dat kan impliceren dat 

het eerste hoofdstuk van de roman in principe een weergave is van Adelaars gedachten die hij 

neerschrijft of -schreef in een soort van dagboek. Dat element creëert meteen een extra 

dimensie in de verhalenbundel en expliciteert het perspectivische denken van Beurskens.  

Die herhaling komt ook voor op het woord- en zinniveau. Het is namelijk zo dat de 

geestestoestand van Adelaar gedemonstreerd wordt door de letterlijke herhaling van zinnen en 

zelfs woorden: “Vaak verward, verwarrend, het hoofd van Adelaar” (Beurskens 1979:59) en 

“Verbijsterend was dit alles en ik vroeg mij af waarom ik dat nu pas zag en waar het allemaal 

door kwam. Want alles gebeurde alsof er niets gebeurt” (Beurskens 1979:37).  

Kortom, op zowel het thematische als het structurele vlak zijn er in De leguaan heel wat 

overeenkomsten terug te vinden met het kubisme. Zo praat de verteller in De leguaan over 

onder anderen Bram van Velde en het kubisme en komt de Afrikaanse traditie aan bod. Op 

een metaliteraire manier benadrukt de verteller vervolgens het feit dat een literair personage 

een totaalpersonage wordt door de verschillende gefragmenteerde aspecten. Vervolgens wordt 

impliciet de vraag gesteld of kunst een adequaat middel is of kan zijn om de werkelijkheid 

weer te geven, een concept dat ook de kubisten bezighoudt. Daarnaast veranderen de 

vertelwijze en focalisatie in de verhalenbundel regelmatig, waardoor de literaire werkelijkheid 

vanuit verschillende perspectieven bekeken wordt, wat ook een kenmerk is van het kubisme. 

Bovendien verschuift Beurskens dat concept naar het woord- en zinniveau door de 

verschillende woordfacetten te laten zien en door de montagetechniek toe te passen.  
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6 Analyse van Suikerpruimen gevolgd door Het lam 
 

Zoals de naam doet vermoeden, is Suikerpruimen gevolgd door Het lam (1997) een 

samenstelling van twee romans. Suikerpruimen is opgedeeld in drie hoofdstukken, namelijk 

‘Samosfanta’, ‘Suikerpruimen’ en ‘Kouros’, terwijl Het lam bestaat uit negentien korte 

hoofdstukken. Hoewel de romans van elkaar verschillen op erg veel vlakken, is het geschetste 

mensbeeld relatief constant: de mens is alleen tot verdubbeling in staat en niet tot iets 

authentieks. Daarnaast is in zowel Suikerpruimen als Het lam de angst voor sociaal contact en 

de herinnering schering en inslag.  

 

Ieder ander, op Patty John na natuurlijk, die grote en grootse uitzondering, betekende voor hem 

afwezigheid. En hij was ervan overtuigd dat eigenlijk ieder mens in dat opzicht was als hij, dat de 

meesten zich echter niet konden en durfden wapenen tegen dergelijk belevenisverraad ten 

overstaan van elkaar (Beurskens 1997:14). 

 

Stein is overtuigd van het feit dat de mens geen sociaal wezen dient te zijn. Die angst vestigt 

zich zelfs zo erg in de verhalen dat het eigenlijk niet meer valt uit te maken waar het leven 

eindigt en het verraad of de verdubbeling ervan begint. De verzekeringsagent Stein uit 

‘Samosfanta’ probeert alles wat hij meemaakt in zijn leven vast te leggen in schema’s en 

tabellen. “Bleven alleen nog te doen: dagnotities maken en doornemen van het plan de 

campagne voor de volgende dag. De notities bestonden, uiteraard, geheel en al uit cijfers en 

cryptische afkortingen” (Beurskens 1997:25). Als uiteindelijk bekend wordt dat hij daar niet 

is slaagt, beslist hij er dan ook meteen een eind aan te maken. Die eigenschap verschilt 

principieel niet van Rubens persoonlijkheid, de kunstenaar die optreedt in het tweede 

hoofdstuk van Suikerpruimen. Ook hij slaagt er niet in om te leven in harmonie met zijn 

natuur. Stein en Ruben, die zich respectievelijk verschuilen achter het verzekeringswezen en 

de beeldende kunst, zijn bang voor seks en voor hun eigen, slecht beheersbare aandriften. De 

suikerpruimen, een woord dat erotische fantasieën en voorstellingen aanduidt, worden 

onderdrukt. De lerares Patty John is het element dat de twee mannelijke personages in 

Suikerpruimen met elkaar verbindt: zij krijgt telkens gestalte als muze. Wat het 

verzekeringswezen en de plastische kunst doen in Suikerpruimen, doen literatuur en 

wetenschap in Het lam: vleselijke verlangen worden erdoor in de kiem gesmoord. In het 

voetspoor van de paleontoloog Eugène Dubois zoeken de schrijver Antonie en zijn 
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bewonderaar Caspar Wittel elk op hun beurt naar overblijfselen van de homo erectus in een 

Nood-Limburgse kleigroeve, ook wel ‘sleuf’ genoemd. De twee figuren communiceren 

tijdens hun zoektochten met elkaar aan de hand van een briefuitwisseling die deels 

gepresenteerd wordt in de roman. In de tussentijd probeert Antonie te werken aan zijn 

volgende roman Het lam, zonder veel resultaat.  

Rajewsky’s subcategorieën zijn toepasbaar op Suikerpruimen gevolgd door Het lam. De 

samengestelde roman is geen voorbeeld van medial transposition, omdat de twee romans 

geen transformatie zijn van het plastische medium. Vervolgens bevat Beurskens’ prozawerk 

uit 1997 geen kenmerken van intermedialiteit als media combination: er is geen vermenging 

van verschillende conventioneel te onderscheiden media. Net zoals De leguaan is 

Suikerpruimen gevolgd door Het lam daarentegen wel onder te brengen in Rajewsky’s 

subcategorie intermedial references. De literaire tekst thematiseert, evoceert of imiteert 

bepaalde elementen of structuren van de kubistische schilderkunst, terwijl enkel het literaire 

medium wordt gebruikt. Hieronder maak ik wederom een onderscheid tussen de thematische 

en structurele elementen. 

6.1 Thematische overeenkomsten 
 

Suikerpruimen gevolgd door Het lam bevat enkele thematische overeenkomsten met de 

plastische kunst en bij uitbreiding met kunst in het algemeen. Hieronder bespreek ik ze. 

6.1.1 Inhoudelijke en letterlijke verwijzingen naar het kubisme 

 

Ruben uit Suikerpruimen is een plastisch kunstenaar, dus is het onoverkomelijk dat hij praat 

over beeldende kunst: “Figuurcomposities met gouache. Mijn eerste litho’s. En etsen. Hier 

eentje, compleet met aquatint- en vernis mou-effecten, van een mantelbaviaan. […] Ik heb er, 

na die ets, ook nog een olieverfschilderij van gemaakt” (Beurskens 1997:37). Daarnaast 

vermeldt hij enkele bekende schilders, zoals de Franse kunstschilder Edgar Degas: “Een 

fototoestel gebruiken mocht kennelijk alleen Degas” (Beurskens 1997:38). De enige 

duidelijke referentie naar het kubisme in het bijzonder is de eenmalige vermelding van Franz 

Marc, een Franse kunstschilder die onder invloed van het kubisme zijn schilderijen sterk 

vereenvoudigde: “Kijk, een mapje met reprodukties. Franz Marc, ouderwets modern. 

Rousseau le Douanier. Een houtgravure uit – wat staat er achterop? – Reverend J.G. Woods 

Natural History, 1861” (Beurskens 1997:45).  
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In Het lam is het hoofdzakelijk de literatuur die centraal staat als kunstvorm. Antonie is 

geïnteresseerd in de wetenschappelijke benadering van de dingen en minacht daardoor op een 

zekere manier het fantastische aspect ervan. 

 

Als de werkelijkheid niet de moeite van het beschrijven waard is, dan zijn fantasieën, die 

noodzakelijkerwijs uit de werkelijkheid voortkomen, dat al helemaal niet; met andere woorden, 

het is precies de werkelijkheid die absurdistisch is, ad absurdum! (Beurskens 1997:107) 

 

Er is wederom slechts één duidelijke thematische verwijzing terug te vinden naar het 

kubisme. Het kubisme brengt de werkelijkheid in kaart door ze te benaderen vanuit 

verschillende perspectieven, wat tot gevolg kan hebben dat een afgebeeld figuur bijvoorbeeld 

abnormaal asymmetrische ogen heeft. Hoewel Antonie als romancier geleerd heeft om voor 

alles in beelden te denken, slaagt hij er niet in om er wat op los te verzinnen. Dat verzinsel 

beschrijft hij op een ludieke maar toch opvallende manier als een kubistisch schilderij: 

beeldende kunst evoceert een thematische dimensie in de tekst.  

 

Was ik maar in staat geweest er wat op los te verzinnen, er misschien zelfs een surreëel wezen van 

te maken, met een oor op de plaats van de neus, neuzen op de plaats van de oren en haar twee 

borsten in de vorm van uitschuifbare laatjes met een pluizig wattebolletje op elk der beide 

knopjes! (Beurskens 1997:148) 

6.1.2 Droomwereld 

 

Zoals gezegd is het in de verhalen onduidelijk waar het leven eindigt en waar het verraad of 

de verdubbeling ervan begint. Dat heeft tot gevolg dat het voor de lezer lijkt alsof de 

personages zich regelmatig in een waan- of droomtoestand bevinden, zoals terug te vinden is 

in Robbe-Grillets werk en in De leguaan. Patty John maakt in ‘Samosfanta’ duidelijk in 

welke warrige toestand ze zich bevindt. Dat doet ze door te zeggen dat ze eigenlijk 

voortdurend en overal de indruk heeft dat ze er ooit eerder is geweest, “als in een droom 

waarin niets maar dan ook niets stuk of verloren kon gaan, waarin alles een verlangen is naar 

meer van zulke dromen…” (Beurskens 1997:16-17). Naast de link met Robbe-Grillet, zie ik 

hierin zowel een verwijzing naar de droom als naar het reïncarnatieconcept.  

Opvallend in die context is ook de manier waarop Beurskens zijn personages laat 

twijfelen over de echt- of waarheid van de dingen, wat samenhangt met de vraag naar de 

waarheid en objectiviteit van de werkelijkheid. De literaire tekst thematiseert met andere 
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woorden een van de voornaamste vraagstukken waar kubisten zich mee bezighielden, terwijl 

enkel het literaire medium aanwezig is en blijft. Zo denkt Stein na over de opmerkelijke 

overeenkomst tussen hem en een man die begraven ligt in een lokaal kerkhof: Stein en de 

overledene hebben dezelfde leeftijd en lijken bovendien fysiek sprekend op elkaar. “Of 

verbeelde Stein zich dat laatste slechts even? Hij hechtte hoe dan ook geen waarde aan dit 

soort coïncidenties, het leven was hypothetisch logische, getalsmatige ordening of absolute 

chaos, niets daartussen” (Beurskens 1997:26). Daarnaast blikt Ruben in ‘Suikerpruimen’ 

terug op zijn tijd aan de kunstacademie. In zijn herinnering komt hij op een gegeven moment 

twee tijgers tegen in een bos: “Krijg ik bijna een hartverzakking: een beest, een kanjer van 

een beest, een tijger, los, in het bos! Ik had een heuse tijger rustig in het mistige bos zien 

liggen, nee, geen twijfel mogelijk” (Beurskens 1997:59). Hoewel de gebeurtenis achteraf 

beschreven staat in de krant, is het voor de lezer nog steeds onduidelijk of Ruben zich het 

voorval inbeeldt of net niet. Vooral de ‘nee, geen twijfel mogelijk’ maakt de waarachtigheid 

van zijn herinnering nogal twijfelachtig. Over Het lam is hetzelfde te zeggen. Antonie stelt 

zich vragen bij zijn eigen gedachten en de echtheid van Caspar Wittel: “Misschien werd 

Caspar Wittel meer en meer een hersenspinsel, waar hield ik me mee bezig? Ik had hem 

slechts één keer in mijn leven echt gezien!” (Beurskens 1997:138). Is alles wat hij vertelt 

waan of realiteit? 

Daarnaast bevraagt de verteller in Suikerpruimen de aard van de mens en de mogelijkheid 

om het menselijke gedrag te doorgronden, wat hem eigenlijk verwerpelijk lijkt.  

 

Bovendien: mensen verschillen niet zo bijster interessant veel van elkaar, vind ik, als je jezelf een 

beetje kunt doorgronden, doorzie je ook gemakkelijk zat elk ander, niet? Trouwens, helemaal tot 

op de bodem kijken kan en wil niemand, toch? Misschien alleen al uit angst dat zo’n bodem er 

niet blijkt te zijn… (Beurskens 1997:46) 

 

Is een mens volledig te kennen? Ook op het metaliteraire niveau komt dat aspect aan bod. In 

‘Kouros’ spreekt de verteller namelijk de lezer aan en wijst hij op de beperktheid van literaire 

personages: “Zouden we haar [Patty John – V.K.] ooit zo goed kunnen kennen?” (Beurskens 

1997:87). Kunnen we een personage kennen aan de hand van wat we lezen in een roman? Het 

staat in ieder geval vast dat een lezer afhankelijk is van de selectie van de auteur.  
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6.2 Structurele overeenkomsten 
 

De bovenstaande thematische overeenkomsten tussen Suikerpruimen gevolgd door Het lam en 

het kubisme geven me het recht om ervan uit te gaan dat er structurele elementen terug te 

vinden zijn door Suikerpruimen gevolgd door Het lam door de bril van het kubisme te 

bekijken. Hieronder volgt het structurele gedeelte van mijn romananalyse.  

6.2.1 Onderscheid tussen auteur, verteller en personage 

 

Hierboven bleek al dat Beurskens er niets op tegen heeft om als kunstenaar bewondering te 

hebben voor andere kunstenaars. Wel vindt hij dat een nergens aflatende 

persoonsverheerlijking in de kunst ervoor zorgt dat die kunst dienstbaar en ondergeschikt 

wordt aan degene die er bezongen wordt. Dat aspect is terug te vinden in Het lam, waarin 

Caspar Wittel zich uit als toegewijde bewonderaar van Antonie. Die admiratie valt niet in 

goede aarde bij hem: “Caspar Wittels interesse voor mijn werk was geveinsd noch 

baatzuchtig. Wittel was niet eens een concurrent […] en ik had ook niet de geringste ambitie 

in deze richting kunnen bespeuren” (Beurskens 1997:120). In Het lam schijnt Beurskens’ 

mening door via de verteller Antonie, wat de grens tussen auteur, verteller en personage 

meteen doet vervagen: “Dit! Dit ging elke betamelijke vorm van kunst- of 

kunstenaarsadmiratie zodanig te boven dat het in zijn tegendeel kwam te verkeren: dit was 

regelrechte ondermijning!” (Beurskens 1997:117).  

Terwijl er op het eerste gezicht veel verschillende figuren hun intrede maken in 

Suikerpruimen en Het lam, wordt er misschien wel gesuggereerd dat er maar één leven 

beschreven wordt, het leven van de schrijver. In Suikerpruimen duikt de schrijver plotseling 

op tegen het einde van het verhaal: “Overigens zou ìk, als ik Ruben was, zo gauw mogelijk 

een punt achter mijn professioneel kunstenaarschap zetten – wie weet is het nog niet te laat – 

en een echte baan zoeken” (Beurskens 1997:101-102). Ook beweert hij gelukkig te zijn, met 

zijn vrouw en dat al jarenlang. En zij zou op haar beurt gelukkig zijn met hem, wat wordt 

gevolgd door “ik hoef het haar niet eens te vragen” (Beurskens 1997:103). In Het lam vervult 

de schrijver een nog dubieuzere rol. Antonie is tegelijkertijd verteller, schrijver, toeschouwer 

en hoofdpersonage in zijn roman die zogezegd niet van de grond wil komen. Antonie spreekt 

de lezer aan en bekent moeite te hebben met Het lam: “Waar heeft die jongen het in 

hemelsnaam over, zult u zich afvragen. Ik weet het. Sorry, nogmaals. Ik moet me 

concentreren. Op chronologie en feitelijkheden” (Beurskens 1997:175).  
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6.2.2 Lineariteit en chronologie 

 

Volgens Antonie bieden lineariteit, chronologie en feitelijkheden een uitweg voor de 

chaotische wereld, een idee die haaks staat op Beurskens’ persoonlijke visie aan het begin van 

zijn literaire carrière. Zoals gezegd geven Beurskens en de kubisten de realiteit weer op een 

complexe manier door te spelen met chronologie en lineariteit, met de bedoeling de 

complexiteit en chaos van de werkelijkheid te accentueren. Kubisten presenteren net de chaos 

in het chaotische bestaan; wie de realistische gedachtegang probeert te volgen, faalt daarin. 

Een geordende, chronologische en lineaire weergave van de extra-literaire wereld is niet 

accuraat want bij voorbaat verdacht en zorgt dus niet voor orde in de chaos. Uiteindelijk, 

hoewel Antonie het tegendeel beweert, blijkt dat ook het geval te zijn in Het lam: Antonie 

verliest zichzelf tijdens het ordeningsproces in zijn obsessie met Caspar Wittel. Ook Stein 

gaat ten onder aan structureringsdrang, beweert de vrijzinnige kunstenaar Ruben: “Die jongen 

leed zo onder regulatiedwang en daarmee onder gevoelsarmoede dat de geringste storing, dat 

wil zeggen het geringste emotionele probleem fataal kon worden” (Beurskens 1997:69). De 

neiging tot ordening leidt met andere woorden tot gevoelloosheid en is onhoudbaar om mee te 

leven.  

6.2.3 Stilistische variatie 

 

De twee gedoemde verhalen baden over het algemeen in een sfeer van treurigheid. Een 

opwekkende noot vormt zich echter door de afwisselende stijl waarin Suikerpruimen gevolgd 

door Het lam geschreven is. Beurskens beoefent namelijk vele taalregister binnen het 

prozagenre. Zo wisselt hij op een levendige manier af tussen verheven en spreektalig, stroef 

en vlot en afstandelijk en direct taalgebruik.  

 

Stein wilde geen minuut verliezen. Douchte even koud. Schone sokken, schoon ondergoed, ander 

overhemd en andere broek. Colbert? Dat dan toch maar niet. Huurde een kleine Japanse auto. Die 

met open dak waren allemaal vergeven. Aktentas op de achterbank. En begon aan de geplande 

route van de eerste middag, dat wil zeggen van de uren die van de middag restten (Beurskens 

1997:23). 

 

Door van register te veranderen, verandert ook de optiek en het karakter van een bepaalde 

thematiek. Dat is de reden waarom hij zich soms bedient van een snelle mededeling in 
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spreektaal, zoals in het bovenstaande fragment; andere keren gebruikt hij propvolle zinnen, 

gezochte metaforen en opzettelijk stroef aandoende formuleringen. Op nog andere momenten 

in de roman krijgen we plotseling een lyrische beschouwing te lezen over een spilpotige spin:  

 

In wachten zijn alle spinnen specialisten, maar de meeste doen dat bij of midden in een ingenieus 

geconstrueerde wiel-, trechter- of hangmatachtige val, of in speciale vermomming, of ze springen 

plotseling doelgericht op, als gekatapulteerd, of ze zetten er opeens onhoudbaar de acht sokken in. 

Maar zo'n luisterloos toilethoekspinnetje? Wat is die komen doen? Hoe en van wat meent die te 

kunnen leven? (Beurskens 1997:137) 

6.2.4 Narratologie 

 

De vertelwijze in Suikerpruimen gevolgd door Het lam is heterogeen, net zoals in De leguaan. 

Ik analyseer in elk hoofdstuk de narratieve aspecten die van belang zijn in de context van mijn 

onderzoek, namelijk de focalisatie en het vertellen.  

In ‘Samosfanta’, het eerste hoofdstuk uit Suikerpruimen, wisselen een interne en externe 

focalisator elkaar regelmatig af. Het volgende tafereel zien we door de ogen van Stein: “Hij 

had de dode hond ergens langs de weg in het al hoge en bloeiende maar nog frisgroene gras 

zien liggen en hij had waargenomen hoe het onder de verkleefde haren deinde van inwendig 

nieuw leven” (Beurskens 1997:11). Hier hebben we zonder twijfel een interne focalisator. 

Zoals de Belgische literatuurwetenschappers Herman en Vervaeck (2001:79) het zelf 

verkondigen is het echter vaak niet gemakkelijk uit te maken door wiens ogen de lezer kijkt. 

Zo ziet de lezer in ‘Samosfanta’ overwegend door de ogen van Stein, maar sommige passages 

kunnen ook door de verteller waargenomen zijn. Stein zit bijvoorbeeld met Patty John op het 

terras van een restaurant: “Het donkere water weerspiegelde, tussen de dobberende privé-

jachten en kleine vissersbootjes in, de talrijke kleurige lampjes” (Beurskens 1997:9-10). “Wie 

ziet dat? Stein of de verteller?”, vragen Herman en Vervaeck (2001:79) zich af. Hoewel de 

context hoogstwaarschijnlijk een interne focalisatie suggereert, valt het moeilijk te besluiten. 

We kunnen dus niet eenduidig zijn over de een- of meervoudigheid van de focalisator: er 

kunnen meerdere centra van waarneming zijn. De verteller in ‘Samosfanta’ is extra- en 

heterodiëgetisch. De verteller staat boven het verhaal en vertelt een verhaal waaraan hij niet 

deelneemt. Een citaat: 

 

Stein probeerde zich gerust te stellen door in zichzelf te redeneren dat er nu eenmaal in elke 

liefdesrelatie, in elk huwelijk, vroeg of laat, een punt van gewenning en verzadiging wordt bereikt, 
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door de ene partner nu eenmaal iets eerder dan door de andere, maar dat zoiets helemaal niet ten 

koste hoeft te gaan van echte en wederzijdse liefde, integendeel (Beurskens 1997:20). 

 

Als het personage en de verteller samenvallen in een ik-verhaal, bestaat er nog steeds een 

verschil tussen interne en externe focalisatie. Dat is op te merken in ‘Suikerpruimen’, waarin 

Ruben zich een gebeurtenis herinnert van twintig jaar geleden. Er is externe focalisatie “als 

het ik-nu terugblikt op iets wat het ik-toen gedaan heeft” (Herman en Vervaeck 2001:79), 

indien het tafereel wordt waargenomen door het ik-nu. Als het tafereel wordt waargenomen 

door het ik-toen is er daarentegen interne focalisatie. Een voorbeeld uit ‘Suikerpruimen’: “Ik 

ergerde me eraan, waarschijnlijk ten gevolge van een jalousie de métier-gevoel, denk ik nu” 

(Beurskens 1997:45). In dit fragment blijkt dat Rubens ergernis op zich intern gefocaliseerd 

is, aangezien ze de waarneming is van het ik-toen. De verklaring voor de ergernis is echter 

extern gefocaliseerd, omdat ze de beoordeling is van het ik-nu. Een interne en externe 

focalisator alterneren dus in ‘Suikerpruimen’. Daarnaast is de verteller extra- en 

autodiëgetisch: “Daarstraks werd ik wakker. Ik vermoed vanwege het tegelijk jeuken en 

steken tussen de wijsvinger en de middelvinger van mijn rechterhand” (Beurskens 1997:36). 

De verteller staat boven het verhaal dat hij vertelt, maar heeft de dingen wel meegemaakt die 

hij vertelt, meer bepaald als hoofdfiguur.  

In het begin van ‘Kouros’ lezen we de gedachten van Patty John: “Lang niet alles van 

Rubens projecten kon ze navoelen en verstandelijk natrekken, maar het ging erom je te 

kunnen laten intrigeren en fascineren, begreep ze” (Beurskens 1997:71). De focalisator in dit 

hoofdstuk van Suikerpruimen is eenvoudig en overwegend extern, wat wil zeggen dat hij 

buiten het verhaal blijft. Over de gehele roman is er echter iets anders aan de gang, want er 

zijn gebeurtenissen die vanuit verschillende focalisators belicht zijn, wat het verhaal 

veelzijdiger en vaak ook ingewikkelder maakt. Ook wordt het perspectivische denken 

benadrukt. Een voorbeeld: Patty John bedriegt haar man Stein met Ruben. Hun eerste 

ontmoeting wordt aanvankelijk gepresenteerd in ‘Suikerpruimen’ via de waarneming van 

Ruben: “Voordat ik met haar naar buiten ging, waar ze me in de naar pis stinkende 

Duifjessteeg tegen de muur drukte en haar tong tussen mijn lippen stak, in een vochtige 

augustusnacht, heb ik me nog even van overdruk ontdaan” (Beurskens 1997:49). Later in het 

verhaal, in ‘Kouros’, krijgt de lezer dezelfde ontmoeting aangeboden via de waarneming van 

Patty John: “Het was een vochtige augustusnacht toen ze zich in een nauwe, naar braaksel, 

pis, duivedrek en, dat verbeelde ze zich, paardekastanjebloesem riekende steeg tegen de 

klamme, schimmelige blinde muur liet spreiden, tillen en rammen” (Beurskens 1997:70-71). 
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“In de waarneming van Ruben is Patty John de actieve instantie (zij drukt hem tegen de 

muur); in de ervaring van Patty John is Ruben de actieve figuur (zij laat zich ‘spreiden, tillen 

en rammen’)”, stellen Herman en Vervaeck (2001:81). Die variabele focalisatie zet, naast een 

waarneming vanuit verschillende gezichtspunten, enkele inhoudelijke aspecten in de verf: de 

twee geliefden interpreteren elk hun eerste seksuele ontmoeting op een erg uiteenlopende 

manier. Bovendien interpreteren Herman en Vervaeck (2001:81) de passages nog op een 

andere manier: Ruben en Patty John zouden zich beiden passief en ‘gepakt’ voelen, waardoor 

hun initiële liefde relatief snel overgaat in een vorm van passiviteit. Hierbij voelen de twee 

personages zich misleid door de ander, die de beloften niet heeft kunnen inlossen. De verteller 

in het laatste hoofdstuk van Suikerpruimen is extra- en heterodiëgetisch: hij staat boven het 

verhaal en vertelt over dingen waar hij niet bij was. Naar het einde van ‘Kouros’ toe richt de 

extradiëgetische verteller zich regelmatig tot een extradiëgetische instantie die aangesproken 

wordt: “Moeten we ons, op dit punt gekomen, niet afvragen of het doen en laten van Ruben 

inmiddels voldoende aanleiding voor Patty John vormde om hem van het leven te willen gaan 

beroven?” (Beurskens 1997:86).  

Die lezersaansprekingen vind ik ook terug in Het lam: “Sowieso, de pompbewaker, die 

perverse lange lat met het glazen oog! Waarom heeft u niet aan hém gedacht, althans niet 

eerder?” (Beurskens 1997:187). Verder is de focalisator in Het lam afwisselend intern en 

extern en is de verteller er extra- en heterodiëgetisch. 

Net zoals in De leguaan wisselt de vertelwijze vaak en drastisch. Die vertelwijze wordt 

echter consequenter gebruikt in Suikerpruimen gevolgd door Het lam, in de zin dat er in een 

volledig hoofdstuk of verhaal systematisch dezelfde technieken worden toegepast. De lezer 

neemt het verhaal waar vanuit verschillende perspectieven, zoals kubisten doen met hun 

schilderijen. Dat is met andere woorden een voorbeeld van structurele intermedialiteit: een 

tekst kan immers de structuur van een niet-tekstueel, beeldend kunstwerk evoceren en kan op 

het structurele vlak aansluiting zoeken bij de kubistische schilderkunst.  

6.2.5 Figuratie en abstractie 

 

Zoals gezegd ontkent Beurskens vanaf de jaren negentig de principiële controverse tussen 

conventionele figuratie en modernistische abstractie. Hij stelt daarentegen het 

onzuiverheidsconcept voorop, wat wil zeggen dat figuratie en abstractie vermengen. Dat doet 

hij door de conventionele verhalen uit Suikerpruimen en Het lam te laten ontsporen aan de 

hand van vormelijke manipulaties. Zo laat hij het vertelde verhaal samenvallen met een 



	   58	  

ingebedde tekst geschreven door een personage: het afgebeelde en de afbeelding worden op 

die manier tegelijkertijd weergegeven.  

6.2.6 Realistisch karakter van Suikerpruimen gevolgd door Het lam 

 

Beurskens probeert daarnaast de lezer te overtuigen dat de weergave exact en 

waarheidsgetrouw is, door bijvoorbeeld verschillende versies van weergave te vergelijken. 

Aan het begin van ‘Suikerpruimen’ worden de woorden van Patty John geciteerd. Ze verwijt 

Stein zijn voorspelbaarheid:   

 

‘Nooit eens iets echt verrassends, voor mijn part iets rottigs; je bent zo dodelijk betrouwbaar! 

Altijd dezelfde. Eeuwig dezelfde. Zo studieus ook. Voor hoe ik me intussen verander en verder 

ontwikkelen wil ben je blind. Zoals voor alles wat je niet vastleggen, kwalificeren en 

kwantificeren kunt’ (Beurskens 1997:10). 

 

Hoewel het citaat tussen aanhalingsteken staat waardoor het betrouwbaar moet lijken, wordt 

de exactheid van de weergave in de volgende zin al meteen gerelativeerd: “Wellicht had ze 

het anders gezegd, maar het was voor Stein onder deze woorden te vangen geweest en 

gebleven” (Beurskens 1997:10). “De citerende instantie is dus niet de extradiëgetische 

verteller, maar het personage Stein” (Herman en Vervaeck 2001:103). Aan het einde van 

Suikerpruimen duikt het citaat opnieuw op, nu in een door Patty John gefocaliseerd fragment. 

Daaruit blijkt dat Steins weergave zeer accuraat was.  

 

‘Nooit eens iets echt verrassends, voor mijn part iets rottigs, Stein; je bent zo dodelijk 

betrouwbaar! Altijd hetzelfde. Eeuwig dezelfde. Voor hoe ik me intussen verander en verder 

ontwikkelen wil ben je blind, bang, bang en blind, zoals voor alles wat niet in de bekrompenheid 

van je geprogrammeerde leventje past!’ (Beurskens 1997:70) 

 

Wie de citerende instantie in dit geval is, is niet volledig duidelijk. De extradiëgetische 

verteller is een mogelijkheid, Patty John die zich haar uitspraak woordelijk herinnert is een 

andere mogelijkheid. In ieder geval is de strategie duidelijk: “door de herhaling van het citaat 

moet de lezer ervan overtuigd worden dat de bewustzijnsweergave heel precies en accuraat 

is” (Herman en Vervaeck 2001:103). Dat concept houdt verband met wat Beurskens in De 

leguaan al deed: hij verbindt fragmenten binnen de context van een afzonderlijke vertelling. 

Personages, voorwerpen en situaties worden voortdurend verbonden met elkaar en hele 
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tekstfragmenten spiegelen elkaar, soms zelfs letterlijk. Groenewegen licht toe: “Door 

tekstfragmenten, eventueel licht veranderd, te herhalen geeft hij dergelijke passages een 

andere betekenis” (2009:13). In Suikerpruimen zijn er bijvoorbeeld deze passages: 

 

Een passagiersvliegtuig had de daling ingezet, Stein merkte het toestel pas nu op omdat plotseling 

de motoren te horen waren; het was van boven zee gekomen en maakte een zwenk over de citrus- 

en olijfgaarden in de laagvlakte, om recht voor de landingsbaan te komen (Beurskens 1997:25). 

 

Een passagiersvliegtuig heeft de daling ingezet, Stein merkt het pas nu op omdat plotseling de 

motoren te horen zijn; het toestel is van boven zee gekomen en maakt een zwenk, laag over de 

citrus- en olijfgaarden, om recht voor de landingsbaan te komen (Beurskens 1997:30). 

 

Zoals gezegd introduceren sommige kubistische kunstenaars een realistisch en bestaand deel 

in een geconstrueerd geheel door elementen en materialen uit de buitenkunstige wereld te 

gebruiken in hun schilderijen. Schrijvers kunnen dat doen door bijvoorbeeld krantenknipsels, 

reële conversaties of interviews te introduceren in hun prozawerk. Dat kenmerk kreeg weinig 

uitwerking in De leguaan, terwijl het meerdere malen op te merken is in Suikerpruimen 

gevolgd door Het lam. Zo citeert Antonie een deeltje uit het derde hoofdstuk van het boek 

Nederland in het IJstijdvak van Van der Vlerk en Florschütz, namelijk “De aanwezigheid van 

Viviparus en Pisidium leidde tot de conclusie, dat er op de plek, waar nu de kleigroeven 

liggen, een grote rivier met gering verval gestroomd moet hebben” (Beurskens 1997:113). 

Door de bovenstaande aspecten geeft Beurskens in ieder geval de indruk dat het verhaal 

waargebeurd is.  

6.2.7 Woordfacetten  

 

Wat kubisten doen met vormen, doet Beurskens met woorden: hij speelt ermee door er 

verschillende facetten van te laten zien, zoals in “Het was noch de spiegel noch mijn gezicht 

dat absurd was, maar dat mijn gezicht mijn gezicht in de spiegel weerspiegeld zag” 

(Beurskens 1997:53). Bovendien introduceert hij ook enkele neologismen: “een vette 

zilverdezilvervisserdevisvis was geweest” (Beurskens 1997:138) en 

“deskundigheidsadhummdasinteressantja” (Beurskens 1997:142). Voorbeelden van pure 

beeldassociaties, zoals die terug te vinden zijn in Gertrude Steins werk en in De leguaan, 

blijven echter uit. Beurskens evolueert richting een meer toegankelijke schrijfstijl en laat de 

voornaamste kenmerken van de autonomistische literatuuropvatting achterwege.  
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Als tussentijdse conclusie kan ik stellen dat er aanzienlijk minder overeenkomsten terug te 

vinden zijn tussen het kubisme en Suikerpruimen gevolgd door Het lam, zowel op het 

inhoudelijke als structurele niveau. Hoewel kunst een grote rol speelt in de twee romans, vind 

ik telkens slechts één duidelijke inhoudelijke verwijzing terug naar de kubistische 

schilderkunst. Wel presenteert Beurskens de tegenstellingen tussen enerzijds waan en realiteit 

en anderzijds waarheid en onwaarheid. Daarnaast, structureel gezien, wordt in Suikerpruimen 

gevolgd door Het lam de kwestie rond chronologie en lineariteit behandeld op een subtiele 

manier, net zoals de kubisten doen. Bovendien wordt de literaire werkelijkheid bekeken 

vanuit verschillende perspectieven aan de hand van het spel van focalisatie en vertellen. 

Beurskens laat ook de verschillende woordfacetten zien, terwijl beeldassociaties of andere 

typische autonomistische concepten niet voorkomen in de twee verhalen. 
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7 Analyse van Wachten op een vriend 
 

Wachten op een vriend (2015) is de meest recente roman van Beurskens en is opgedeeld in 

twee delen die elkaar zowel spiegelen als aanvullen. De roman lijkt op het eerste gezicht een 

variant op het klassieke verhaal van twee vrienden die elkaar na decennia zonder contact 

toevallig opnieuw tegenkomen en samen herinneringen ophalen. De 62-jarige Hendrik ziet, 

tijdens zijn vakantie op een Egeïsche eiland, een figuur zitten onder een hulsteik. Als hij 

nadert, blijkt het zijn schoolvriend Lerrie te zijn, die hij al meer dan veertig jaar niet meer 

heeft gezien. In het eerste deel van de roman, ‘Wachten op Lerrie’, praten ze die avond bij in 

het huis van Hendrik: Hendrik vertelt onder andere dat hij als kleine jongen verliefd was op 

zijn schooljuf, Stella Blakborn. In zijn verbeelding zou zijn juf zijn goddelijke moeder 

worden. Wanneer hij echter het huis van Stella observeert, ziet hij Stella met zijn vader, wat 

hem doet veronderstellen dat de twee een verhouding hebben. Zijn vader is totaal verrast 

Hendrik daar te treffen, verliest het verkeer uit het oog, wordt aangereden en sterft. De 

gedesillusioneerde Hendrik voelt zich nog steeds schuldig en meent zijn vader gedood te 

hebben door zijn zoektocht naar een ideale moeder (Vervaeck 2015).  

 

Wanneer de hernieuwing van onze vriendschap echt een kans wil maken, moet ik open kaart 

spelen, moet ik Lerrie gewoon vertellen wat ik altijd voor hem verzweeg. Wat ik voor heel de 

wereld heb verzwegen (Beurskens 2015:25).  

 

Later verlaat Stella de school, trouwt ze met de hoofse Duitser Engl, krijgen de twee een 

gehandicapte zoon, maar pleegt Stella uiteindelijk zelfmoord wanneer hun zoon sterft.  

In het tweede deel van Wachten op een vriend, ‘Wachten op Hendrik’, is het gesprek bij 

Hendrik thuis zogezegd al achter de rug en wordt Hendrik bij Lerrie verwacht voor de 

voortzetting ervan. De onbereikbare liefde is ook in Lerries verhaal een constante: hij 

bewondert de bakkersdochter Lona Baetens en zoekt daarbij zijn paradijs in de eerste plaats in 

prentenboeken die hij uit de boekenhandel van Vogel Ties haalt. Wanneer hij stiekem het 

boek De tuin der lusten ontvreemdt uit Ties’ boekenwinkel en begint te lezen in de tuin van 

Ties, passeert Lona met haar hondje, dat hem dreigt te verraden met zijn geblaf. Lerrie wurgt 

daarom de hond. Lona wordt even later in de boekenhandel verkracht door Ties, die 

vervolgens zijn huis in brand steekt en zichzelf verhangt. Volgens Lerrie is heel het gebeuren 
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een straf voor zijn gezonde lusten en de diefstal van De tuin der lusten. Lona trouwt later met 

de leerkracht Gregor Warner, die Lerrie op het einde van de roman ontmoet op het eiland. 

Tijdens die ontmoeting vrijen Lerrie en Lona, terwijl er een mes tussen hen in beweegt. “De 

vernieling van het jeugdparadijs is nu compleet: de geïdealiseerde liefde is onterende (of moet 

dat zijn: ont-herende) geilheid geworden”, stelt Vervaeck (2015). 

Net zoals in de analysen van De leguaan en Suikerpruimen gevolgd door Het lam, bekijk 

ik de aanwezige intermedialiteit van Wachten op een vriend als intermedial references, 

Rajewsky’s derde subcategorie. Het medium van de kunstvorm is ook deze keer literatuur in 

haar puurste vorm. Hieronder ga ik op zoek naar plaatsen waar de literaire tekst bepaalde 

elementen of structuren thematiseert, evoceert of imiteert van de kubistische schilderkunst. 

Dat doe ik door een onderscheid te maken tussen de thematische en structurele 

overeenkomsten. 

7.1 Thematische overeenkomsten 
 

Duidelijke thematische of inhoudelijke verwijzingen naar het kubisme zijn niet aanwezig in 

Beurskens’ nieuwste roman: kubistische schilderkunst of schilderkunst in het algemeen 

vormen geen onderwerp, noch thema. Wel verwijzen de personages regelmatig naar literatuur 

en theater.  

7.1.1 Inhoudelijke verwijzingen naar literatuur en theater 

 

Lerrie vergelijkt zijn vrouw Blanche en zijn dochter Lily met respectievelijk Charlotte Haze 

en Lolita uit Lolita (1955) van de Russische auteur Vladimir Nabokov: “Terwijl Blanche in 

bepaalde opzichten iets weg had van een Charlotte Haze, was Lily, zeker achteraf gezien, het 

tegenbeeld van een Lolita” (Beurskens 2015:134). Daarnaast valt de aanwezigheid van 

Samuel Beckett en zijn theatertekst Wachten op Godot (1954) niet te loochenen, beweert 

Vervaeck (2015). Hendrik en Lerrie citeren namelijk regelmatig uit het toneelstuk. Ook 

beschouwen ze zichzelf als Vladimir en Estragon, de twee vrienden die onder een boom zitten 

te wachten op Godot, een figuur die uiteindelijk nooit komt. Net zoals de tweede act van 

Wachten op Godot speelt het tweede deel van Beurskens’ roman zich af een dag later dan de 

eerste, terwijl de tijd onbepaald en onbetrouwbaar blijft. Bovendien neigt de dialoog in 

Wachten op een vriend opvallend hard naar Becketts stijl: “Daar ben je dus weer”, zegt 
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Hendrik bij het weerzien na een veertigtal jaar, waarop Lerrie antwoordt met “Vind je?” 

(Beurskens 2015:9).  

Doormiddel van anekdotes, wat over het algemeen de toegankelijkheid vergroot voor de 

lezer, legt Beurskens de focus van het hele verhaal op het terugblikken op het verleden: 

“Soms bekruipt me het vreemde, duistere gevoel dat een tweeënzestigjarige schrijver moet 

hebben die beseft dat hij nog altijd aan zijn jeugdwerk bezig is. Het is beschamend” 

(Beurskens 2015:87). De ouder wordende mens lijkt te wachten op wat voorbij is en op het 

verzonnen en geïdealiseerde paradijs van zijn jeugd. Hendrik en Lerrie verzinnen namelijk 

hun weg terug naar dat paradijs, door in hun vertelling op zoek te gaan naar iets wat zich 

nooit laat vatten, alsof ze zouden wachten op iemand die nooit arriveert. “Dat is de tragiek 

van het wachten en het vertellen” (Vervaeck 2015). Een voorbeeld: na de dood van zijn vader 

zit Hendrik op schoot bij Stella. Zo vertelt hij het tenminste in zijn verbeelding tegen Lerrie: 

“Laat me toch even op de schoot van mijn juffrouw zitten, jongen, tegen haar zachte buik, 

drinkend van het glas Exota dat ze me had ingeschonken” (Beurskens 2015:84). Hierop 

antwoordt Lerrie het veelzeggende “Fantast” (Beurskens 2015:84). De twee vertellers 

wachten al hun hele leven op de terugkeer van hun gedroomde vriend, maar ze gaan nooit op 

zoek naar elkaar: “Een ware vriend zoek je niet. Die loop je tegen het lijf. Zoals hij jou tegen 

het lijf loopt” (Beurskens 2015:193). De zin van het wachten blijkt dan uiteindelijk het 

wachten zelf te zijn.  

Godot communiceert met de wachtenden via een jongen die met boodschappen heen en 

weer wordt gestuurd, waardoor de vraag rijst of Godot wel werkelijk bestaat. Is Godot niet 

gewoon een hersenspinsel van Vladimir en Estragon? Van die onzekerheid over de 

werkelijkheid maakt Beurskens gebruik om het theatrale element te versterken in Wachten op 

een vriend. Wat eerst werkelijkheid leek, blijkt achteraf een verzinsel, of omgekeerd. Beide 

vertellers zijn, zoals hierboven al duidelijk werd, fantasten die geen onderscheid kunnen 

maken tussen wat is en wat zou kunnen zijn, tussen feit en fantasie. Een geschikt middel 

daarvoor is volgens Vervaeck de verschuiving van inbeelding naar verbeelding: “wat ze zich 

inbeelden, wordt voorgesteld als een scène die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden” 

(Vervaeck 2015). In ‘Wachten op Lerrie’ beeldt Hendrik zich in wat hij tegen Lerrie gaat 

zeggen. Vervolgens hoort hij Lerrie antwoorden in zijn verbeelding: “‘Als de dag van 

gisteren, jongen,’ hoor ik hem zeggen” (Beurskens 2015:25). Bijna onmerkbaar gaat die 

fantasie over in werkelijkheid en neemt Hendrik alles aan voor waar. Op die manier wordt de 

ingebeelde Lerrie plotseling de aanwezige en werkelijke vriend: “Ik kijk even inspecterend 

naar Lerrie. Hij knikt en gebaart losjes dat ik verder moet gaan” (Beurskens 2015:29). Af en 
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toe wordt het echter duidelijk voor de lezer dat het allemaal inbeelding is. Hendrik zegt in die 

context bijvoorbeeld het volgende: “Het vervolg van de gebeurtenissen moet Lerrie toch maar 

weer zelf vertellen, want hoewel we vrienden waren en weer worden, is het natuurlijk idioot 

dat ik het dan ben die zijn verhaal zit te vertellen” (Beurskens 2015:54).  

7.1.2 Spiegelscènes  

 

Aan het einde van het eerste deel blijkt dat Hendrik aan het wachten is op Lerrie, terwijl hij de 

volgende avond bij elkaar fantaseert. Die passage komt bijna letterlijk terug in het tweede 

deel: Lerrie zegt dat de ontmoeting wel degelijk heeft plaatsgenomen, namelijk de vorige 

avond. Op dezelfde manier als zijn vriend fantaseert hij het gesprek van de komende avond 

bij elkaar. Zulke spiegelscènes, een concept waar ook Vervaeck (2015) een nadruk op legt in 

zijn artikel in De Reactor, komen regelmatig voor in de loop van de roman, wat de 

geloofwaardigheid van de besproken gebeurtenissen moet versterken. Ook de eerste 

ontmoeting onder de eik wordt in bijna identieke bewoordingen beschreven vanuit de twee 

perspectieven.  

 

Ontmoetingspassage vanuit Hendriks perspectief: “Een van de wandelingen die ik vaak maak, 

voert over een hoge, eenzame, ooit in de berghelling uitgehouwen landweg, boven langs een zee-

engte waar ik meer dan eens dolfijnen heb zien tuimelen” (Beurskens 2015:7). 

 

Ontmoetingspassage vanuit Lerries perspectief: “Ik had me zoals altijd per taxi naar Posidonio 

laten brengen, om vandaaruit eerst naar het buurtschapje Klima te lopen en vervolgens de 

eenzame, ooit in de rode berghelling uitgehouwen landweg boven de zee-engte te volgen door het 

nogal kale, goeddeels vrij steil naar zee aflopende landschap” (Beurskens 2015:93-94). 

 

Met dergelijke spiegelscènes vormt Beurskens een houvast voor de lezer. Daarnaast verhoogt 

het realiteitsgehalte door de verwijzingen naar reële en actuele gebeurtenissen, zoals de rellen 

in Aleppo, die ook in bijna identieke verwoording voorkomen in beide delen van Wachten op 

een vriend. Het tegendeel komt echter ook voor in de roman: 

 

Ontmoetingspassage vanuit Hendriks perspectief: “We sloten elkaar in de armen en beklopten 

elkanders rug, als om ons ervan te vergewissen niet van doen te hebben met een antropomorfe 

stoffige plunjezak waar de botten als door elkaar gekwakte xylofoonstaven in begonnen te 

rammelen” (Beurskens 2015:10). 
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Ontmoetingspassage vanuit Lerries perspectief: “We sloten elkaar in de armen en beklopten 

elkanders rug, als om ons er wederzijds van te vergewissen niet van doen te hebben met een 

antropomorfe stoffige plunjezak waar de botten als door elkaar gekwakte xylofoonstaven in 

begonnen te rammelen” (Beurskens 2015:93). 

 

Door de opmerkelijke gelijkenis in de vergelijking die beide vertellers maken, is het moeilijk 

te geloven dat ze beiden onafhankelijk van elkaar hetzelfde dachten. Er is iets gaande: die 

spiegelscènes blijken evenmin de werkelijkheid te beschrijven. Uiteindelijk geeft Lerrie toe 

dat hij al het voorgaande heeft verzonnen: 

 

Laat ik er rond voor uitkomen, eindelijk geheel en al voor mezelf spreken en al het voorgaande 

vergeten. Schrap erdoor. Hendrik zal niet komen. Hij zal me niet eens laten weten dat hij 

verhinderd is. Ik ben gisteravond niet bij hem op bezoek geweest. Ik weet niet waar hij woont, 

want ik heb hem net zomin gisterochtend ontmoet als het vorige jaar, als in de afgelopen maanden 

en weken, al die keren wanneer ik weer eens over de hoge landweg wandelde en vol verwachting 

onder de armzalige kermeseik pauzeerde, steeds vaker zonder nog goed te weten welk datum en 

welk dag van de week het was. Alsof ik bij gebrek aan een vriend in elk geval het boompje dan 

maar trouw moest blijven opzoeken, alsof dat er een heus bloedend hart van kreeg wanneer ik het 

zou veronachtzamen (Beurskens 2015:192). 

 

Hendrik uit het eerste deel is een verzinsel van Lerrie: “Een hersenschim heet dat, ik weet het. 

Maar een waarmee ik mijn gevoel van nietigheid kan verzachten. Alleen Hendrik zelf mis ik 

daarbij nog altijd. Allicht” (Beurskens 2015:193). Het omgekeerde zou ook kunnen gelden, 

dan gaat het om verschillende alter ego’s van dezelfde figuur: “Heb of had ik een 

meervoudige persoonlijkheidsstoornis?” (Beurskens 2015:95).  

7.2 Structurele overeenkomsten 
 

Op het vlak van thematische overeenkomsten besluit ik dat Wachten op een vriend talloze 

inhoudelijke verwijzingen bevat naar literatuur en toneel, terwijl er geen duidelijke referenties 

aan het kubisme te bespeuren zijn, in tegenstelling tot in De leguaan en Suikerpruimen 

gevolgd door Het lam. Gorus’ thematische dimensie krijgt dus geen duidelijke weerklank in 

Beurskens’ meest recente roman. Desalniettemin bekijk ik ook deze roman door de bril van 

het kubisme om eventuele structurele verwantschappen te vinden.  
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7.2.1 Narratologie  

 

Zoals gezegd bestaat het verhaal uit twee delen met een verschillende verteller: in het eerste 

deel krijgt de lezer de ervaringen te lezen van Hendrik, terwijl in het tweede deel Lerrie aan 

het woord is. Daardoor zou het niet onlogisch lijken dat de vertelwijze in beide delen verschilt 

van elkaar. Ik analyseer hier de narratieve aspecten die van belang zijn in de context van mijn 

onderzoek, met name de focalisatie en het vertellen.  

Om te beginnen gaat het wederom in de eerste plaats om de verhouding tussen een object 

dat waargenomen wordt en een subject dat waarneemt, de focalisatie. In ‘Wachten op Lerrie’ 

varieert de positie van de focalisator ten opzichte van het vertelde verhaal, wat wil zeggen dat 

hij nu eens optreedt in het verhaal, dan eens buiten het verhaal staat. Doordat de 

gebeurtenissen door meerdere focalisaties worden waargenomen, wat een constante is in 

verhalende teksten, stijgt de betrouwbaarheid voor de lezer. In het volgende fragment krijg je 

als lezer de indruk dat de focalisator buiten het verhaal blijft: “Merkwaardige vruchttorens 

met openingen waar een langgerekte trek vogels, arabesken in de lucht vormend, in lussen 

doorheen vliegt” (Beurskens 2015:44). Even later in de passage wordt de focalisator daarnaast 

duidelijk intern, als lezer krijg je het gefocaliseerde aangeboden door een instantie die 

waarneemt vanuit een positie in het verhaal: “Ik raakte er niet op uitgekeken. Tegelijkertijd 

merkte ik dat ik me ook wrevelig begon te voelen” (Beurskens 2015:45). In ‘Wachten op 

Hendrik’ merk ik hetzelfde op: “Langs het pad staat maar één boom, een kleine kermeseik. 

Ongeveer halverwege” (Beurskens 2015:94) kan als een externe focalisatie beschouwd 

worden. Je kan dat tafereel zien als een beeld dat is gefilmd door een camera op de schouders 

van de verteller die niet noodzakelijk in het verhaal fungeert. Een voorbeeld van een interne 

focalisatie: “Ik heb mijn hele leven al alleen willen zijn, slechts zonder me eenzaam te hoeven 

voelen. Is dat te veel gevraagd?” (Beurskens 2015:94). Nadat Lerrie bij de ontmoeting 

spontaan “Hendrik!” roept wanneer hij hem herkent, leest je de gedachte van Lerrie achteraf 

“Heb of had ik een meervoudige persoonlijkheidsstoornis? Het was er namelijk uit voordat ik 

er erg in had” (Beurskens 2015:95). Die gedachte is mogelijk extern gefocaliseerd, wat 

duidelijk maakt dat de vertelwijze niet verward mag worden met de manier van focalisatie.  

Wat de relatie tussen de vertelinstantie en het vertelde betreft, het vertellen met andere 

woorden, is er in beide delen van de roman een extra- en autodiëgetische verteller, zoals blijkt 

uit het volgende citaat waarin Hendrik, als hoofdpersonage, zijn eigen gedachten beschrijft: 

“Een moment lang had ik het gevoel op een andere wereld te zijn” (Beurskens 2015:9). 

Volgens Vertelduivels is een extra- en autodiëgetische verteller een verteller “die boven het 
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verhaal staat dat hij vertelt, maar die de dingen waarover hij vertelt wél heeft meegemaakt, 

meer bepaald als hoofdfiguur” (Herman en Vervaeck 2001:92). In ‘Wachten op Hendrik’ 

heeft Lerrie de rol van het ik-nu dat hiërarchisch de hoogste vertelinstantie is, terwijl hij het 

verhaal vertelt over Lona waarin hij als getuige optreedt. In dat geval is de extradiëgetische 

verteller allodiëgetisch. Bovendien praat de extradiëgetische verteller tegen een 

extradiëgetische aangesprokene: “Vraag me niet waarom juist Lerrie, waarom juist hij en ik. 

Zoiets kun je vragen over kennissen, gabbers en trawanten” (Beurskens 2015:13). Ook hier is 

dat een geval van een lezersaanspreking. De standvastigheid van de verteller in Wachten op 

een vriend is overigens relatief bijzonder: op het eerste gezicht lijkt het verhaal weergegeven 

vanuit de waarneming van respectievelijk Hendrik en Lerrie, een variabele vertelling dus. Op 

het einde blijkt echter dat het ook Lerrie was die de verteller speelt in het eerste deel. Als we 

dat aspect in achting nemen, is er in Wachten op een vriend sprake van een vaste verteller. 

We zien de verhalen vanuit twee perspectieven: namelijk via de waarneming van zowel 

Hendrik als Lerrie, maar achteraf blijkt dat dat standpunt te reduceren valt tot een enkel 

gezichtspunt. Hierdoor verdwijnt er een groot deel van de abstractie en vergroot de figuratie, 

een picturale kwestie die de kubisten ontleden door bewust te spelen met perspectief en de 

nevenstelling van verschillende gezichtspunten. In Beurskens’ meest recente roman wordt de 

werkelijkheid in principe niet langer gepresenteerd vanuit een versplinterde facettenwereld. 

Het gaat er daarentegen om de realiteit in en vanuit haar totaliteit te zien, wat in strijd is met 

wat het kubisme kenmerkt. Nochtans kan je met literatuur nog steeds geen compleet beeld 

scheppen, aangezien de twee hoofdpersonages falen om volledig eerlijk te zijn tegen zichzelf 

en tegen elkaar: “vriendschap verlangt van ons dat we kunnen verdringen en verzwijgen, 

omdat het om dezelfde mechanismen gaat die we – onbewust – ook toepassen op onszelf om 

te voorkomen dat ze zich tegen ons keren” (Beurskens 2015:193).  

7.2.2 Realistisch karakter van Wachten op een vriend 

 

Een vertelinstantie kan de eigenschap hebben onbetrouwbaar te zijn, zonder dat die 

onbetrouwbaarheid objectief vast te leggen is. Op het einde van de roman komt aan het licht 

dat Hendriks deel een hersenspinsel is van Lerrie, wat meteen zijn geloofwaardigheid als 

verteller volledig ruïneert. Eigenlijk kan de lezer, zelfs zonder het einde te kennen, tijdens het 

eerste deel vermoeden dat Lerrie degene is die vertelt, op grond van een structurele 

eigenaardigheid. In “‘Weet je nog wat ons tegenviel aan de uitvoering in Krefeld, Hendrik?’ 

zal Lerrie dan vragen” (Beurskens 2015:15) en “Lerrie zal het op dat punt gekomen niet meer 
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houden, naar voren schuiven in zijn stoel en zelf de vertelling overnemen” (Beurskens 

2015:29) voorspelt Hendrik hoe Lerrie zou reageren in een bepaalde situatie, wat relatief 

onwaarschijnlijk lijkt. Nochtans tracht Beurskens zijn verhaal realistisch en geloofwaardig te 

maken, doormiddel van bestaande tekstfragmenten te introduceren in Wachten op een vriend, 

zoals werd aangehaald door Jaffé-Freem.  

 

Dans le roman, il arrive de plus en plus fréquemment que l’auteur insère dans son récit imaginaire 

des fragments venant tout droit de la vie extérieure: des coupures d’articles de journal, des 

conversations réelles, le récit d’événements vécus par l’auteur, des discours politiques, des 

interviews ou des pages de mémoires (Jaffé-Freem 1966:148). 

 

Zo haalt Hendrik een citaat aan uit een natuurgids, namelijk “6-7 mm, houdt van warmte en zit 

overdag onder stenen. Of 22-30 mm, moeilijk en laag over de grond vliegend: een 

pijpbloempage” (Beurskens 2015:39). Een ander voorbeeld, waarbij Blanche de etiquette 

voorleest van de lokale olijfolie: “Hier: The extra virgin olive oil produced at the mill is based 

in two olive varieties. Most are Koroneiki and a lesser amount of local Ladolia” (Beurskens 

2015:155).  

7.2.3 Associaties 

 

Zuivere beeldassociaties zoals we die terugvinden in De leguaan zijn niet te bespeuren in 

Wachten op een vriend. Beurskens doormaakt een evolutie doorheen zijn literaire carrière, 

waardoor de focus in zijn latere werk minder ligt op de taal zelf en meer op het gewoon 

vertellen van een ongewoon verhaal. De personages vermelden daarentegen wel regelmatig 

het concept van de associatie: “De geringste, schijnbaar meest onbeduidende activiteiten 

kunnen tot de meest verrassende associaties en herinneringen leiden, je weet niet hoe” 

(Beurskens 2015:16). Daarnaast, in de context van die associatie, zouden we in een roman de 

temporele voortgang van het verhaal kunnen problematiseren, ten voordele van een 

associatieve, ruimtelijke opbouw, wat Gorus de structurele dimensie van intermedialiteit 

noemt. Beeldende kunst kan namelijk geëvoceerd worden door niet-lineaire structurele 

technieken. In Wachten op een vriend is er echter geen ontwrichte chronologie of temporele 

voortgang, waardoor de structuur van het beeldende kubisme in principe niet geëvoceerd 

wordt in de roman. 
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Vaak wanneer ik de mogelijkheid van nieuwe gedachten bespeur of veeleer nieuwe voorstellingen 

voel opkomen, doezel ik opzettelijk een beetje weg, alsof ik wat zich aandient wil laten gebeuren 

met mijn bewustzijn op stand-by, dus zonder er echt voor te hoeven slapen. Wat natuurlijk wel 

eens mislukt (Beurskens 2015:151). 
 

Wel introduceert Beurskens enkele neologismen of vernieuwende woordsamenstellingen, 

zoals “nietbijdetijdsheid” (Beurskens 2015:10), “hoekomtzo’nventaanzo’nvrouw-vrouw” 

(Beurskens 2015:36) en “lettervoorletterspelstadium” (Beurskens 2015:75). Hoewel dat op 

veel minder frequente basis gebeurt dan in zijn vroegere werk, laat Beurskens overigens ook 

op zinniveau de verschillende facetten zien: “Het was alsof de afbeelding van de 

pruimenboorder in combinatie met het woord pruimenboorder de pruimenboorder pas echt tot 

pruimenboorder maakt” (Beurskens 2015:40).  

Als we de bovenstaande beschouwingen in achting nemen, kunnen we constateren dat 

Wachten op een vriend heel wat minder verwantschappen vertoont met het kubisme en de 

kubistische schilderkunst dan De leguaan en Suikerpruimen gevolgd door Het lam. Letterlijke 

inhoudelijke verwijzingen naar de stroming komen niet voor, zuivere beeldassociaties krijgen 

geen uitwerking en de narratologische opbouw geeft amper de perspectivische kijk op de 

wereld weer. Wel zien we dat literatuur nog steeds faalt om een compleet beeld te scheppen 

van de werkelijkheid en dat Beurskens nog steeds speelt met de taal aan de hand van 

neologismen en verschillende woordfacetten, hoewel zijn schrijfstijl over het algemeen 

toegankelijker wordt. 
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8 Synthese en conclusie 
 

In dit intermediale onderzoek stond de vraagstelling ‘Wat zou een lectuur van Huub 

Beurskens’ proza door de bril van het kubisme opleveren?’ centraal. Door op zoek te gaan 

naar het antwoord op die vraag in drie erg verscheidene prozawerken heb ik duidelijk kunnen 

afbakenen in welke mate er inhoudelijke en structurele overeenkomsten zijn tussen het 

kubisme en Beurskens’ proza. Bovendien heeft de analyse van De leguaan, Suikerpruimen 

gevolgd door Het lam en Wachten op een vriend een bepaalde poëticale en 

levensbeschouwelijke evolutie blootgelegd. De drie werken heb ik benaderd vanuit de visie 

van intermedialiteit als intermedial references: in literatuur komen er referenties voor aan de 

kubistische schilderkunst, terwijl enkel het literaire medium aanwezig is. Dat is over het 

algemeen de manier waarop Beurskens omspringt met de invloed van andere media op zijn 

literatuur. Hieronder bespreek ik de verschillende thematische en structurele aspecten die te 

bespeuren zijn. Tegelijkertijd vergelijk ik de drie romans met elkaar. 

Om te beginnen is er een duidelijke evolutie waar te nemen doorheen Beurskens’ oeuvre 

op het vlak van de letterlijke, inhoudelijke referenties aan het kubisme. De verteller in De 

leguaan heeft de gewoonte om te praten over het kubisme en onder anderen Bram van Velde. 

Bram van Velde keert zich af van iedere vorm van plot en laat zijn verbeelding niet 

tegenhouden door regels of barrières, wat vergelijkbaar is met Adelaars bedenking over iedere 

vorm van absolute afronding. Hij beklemtoont het feit dat een literair personage een 

totaalpersonage wordt door de verschillende gefragmenteerde aspecten, een idee die terug te 

vinden is in het kubisme. Adelaar kan niet begrepen worden in zijn geheel. Bovendien wordt 

in De leguaan de Afrikaanse traditie vermeld, wat meteen een link legt tussen Beurskens’ 

eerste prozawerk en het kubisme. Hoewel kunst in het algemeen een grote rol speelt in 

Suikerpruimen gevolgd door Het lam, vind ik in de twee romans telkens slechts één duidelijke 

inhoudelijke verwijzing terug naar de kubistische schilderkunst. Ruben vermeldt in 

Suikerpruimen Franz Marc, een kubistisch geïnspireerde schilder, terwijl Antonie in Het lam 

een verzinsel als een kubistisch schilderij omschrijft. Letterlijke, inhoudelijke verwijzingen 

naar de stroming komen niet voor in Wachten op een vriend. In plaats van een nadruk op het 

kubisme en schilderkunst in het algemeen, ligt het accent in die laatste roman op literatuur 

(Lolita) en theater (Wachten op Godot). 
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In de drie romans wordt, impliciet of expliciet, de vraag gesteld of kunst een geschikt 

middel is om de werkelijkheid weer te geven. Dat is een principe, de realiteitsvisie, waar ook 

de kubisten zich vragen bij stelden. In De leguaan is het vaak onduidelijk wat de 

gedachteconstructies zijn van Adelaar en wat er werkelijk gebeurt. Beurskens problematiseert 

daarmee de verhouding tussen subject en werkelijkheid: is een literair personage in staat om 

de extra-literaire wereld weer te geven? In Suikerpruimen en Het lam wordt de vraag gesteld 

naar de waarheid en objectiviteit van de werkelijkheid en wordt de kwestie rond lineariteit en 

chronologie aangehaald, twee concepten die de kubisten bezighielden. Hoewel Antonie het 

tegendeel gelooft, blijken lineariteit, chronologie en feitelijkheden geen uitweg te bieden voor 

de chaotische wereld. Een geordende, chronologische en lineaire weergave van de 

werkelijkheid is verdacht, aangezien die nooit het chaotische bestaan kan representeren. 

Antonie en Stein gaan dan ook ten onder aan structureringsdrang. Daarnaast bevat Wachten 

op een vriend twee hoofdpersonages die moeilijk het onderscheid kunnen maken tussen 

realiteit en fantasie. Op het einde blijkt ook nog eens dat het volledige eerste deel van de 

roman Lerries hersenspinsel is. Ook zien we dat literatuur nog steeds faalt om een compleet 

beeld te scheppen van de werkelijkheid, aangezien Hendrik en Lerrie zich niet kunnen binden 

aan eerlijkheid. 

Structureel gezien doormaakt Beurskens ook een evolutie doorheen zijn literaire carrière. 

Zo tonen de drie besproken romans aan dat de manier verandert waarop hij met taal omgaat. 

In zijn vroegste werk wordt Beurskens gelinkt aan Kouwenaar, de autonomistische traditie en 

de zakelijke aanpak. In navolging van de Duitse schrijver Gottfried Benn, beweert hij dat 

literatuur op zichzelf staat en dat de taal onbeheersbaar produceert. De schrijver moet de taal 

exploreren. In De leguaan is dat aspect erg aanwezig. Beurskens laat de verschillende 

woordfacetten zien en speelt op een bijna autonomistische manier met de syntaxis. Hij 

vervormt de dingen via een linguïstisch woordspel. Daarnaast maakt hij regelmatig gebruik 

van beeldassociaties, zoals we die terugvinden in Gertrude Steins werk. Door de 

opeenvolging van beelden krijgt de lezer een erg gefragmenteerd geheel aangeboden. Hierin 

zie ik een duidelijke verwijzing naar het kubisme, dat hermetisme en autonomie creëert door 

zijn associatieve manier van werken. De leguaan evoceert de structuur van de kubistische 

schilderkunst. Doorheen de tijd zien we dat taalgerichte aspect minder en minder opduiken in 

Beurskens’ oeuvre. In Suikerpruimen gevolgd door Het lam laat hij verschillende 

woordfacetten zien, terwijl beeldassociaties of andere typische autonomistische concepten 

niet meer voorkomen. Zijn schrijfstijl wordt nog toegankelijker en minder hermetisch in 

Wachten op een vriend: zuivere beeldassociaties krijgen geen uitwerking en Beurskens speelt 
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minder regelmatig met neologismen en verschillende woordfacetten. Hij laat de voornaamste 

kenmerken van de autonomistische literatuuropvatting met de tijd hoe langer hoe meer 

achterwege, wat impliceert dat Beurskens’ oeuvre op dat vlak minder en minder 

overeenkomsten met het kubisme bevat. Woorden krijgen almaar in mindere mate iets eigens 

en tonen minder hun facetten, wat in tegenstrijd is met kubistische schilderijen. 

Tot slot krijgt het perspectivische denken uitwerking in Beurskens’ oeuvre. In de drie 

romans lijkt het alsof de verteller de dingen vanuit verschillende gezichtspunten benadert aan 

de hand van een spel met de vertelwijze en focalisatie. In De leguaan wordt de literaire 

werkelijkheid vanuit erg veel verschillende perspectieven bekeken, wat een duidelijk kenmerk 

is van het kubisme. Ook zij bekijken namelijk de afzonderlijke elementen uit de wereld vanuit 

verschillende standpunten, waardoor de afgebeelde werkelijkheid vaak vervormd is. Kubisten 

creëren de ruimtelijkheid van de dingen door het samenvoegen van aanzichten van 

verschillende kanten. In de verhalenbundel wordt er erg inconsequent omgesprongen met de 

verteller en focalisator: in het laatste hoofdstuk gaat de extradiëgetische verteller plotseling 

over in Michelle als verteller. Dat is tevens een voorbeeld van structurele intermedialiteit: een 

tekst evoceert de structuur van een beeldend kunstwerk. Ook in Suikerpruimen gevolgd door 

Het lam komt dat kenmerk voor, maar op een systematischere manier. De extra-literaire 

werkelijkheid wordt bekeken vanuit verschillende perspectieven, terwijl de verteller constant 

blijft gedurende de volledige hoofdstukken. In Wachten op een vriend zien we de verhalen 

vanuit twee verschillende perspectieven, dat van Hendrik en dat van Lerrie. Achteraf blijkt 

echter dat dat standpunt teruggebracht kan worden tot een enkel gezichtspunt, aangezien 

Lerrie ook de bedenker is van ‘Wachten op Lerrie’. Het gaat er in principe om de realiteit in 

haar geheel te zien, waardoor ik kan besluiten dat de narratologische opbouw in Wachten op 

een vriend amper de perspectivische kijk op de wereld weergeeft. 

Kortom, ik merk heel wat overeenkomsten op tussen de drie besproken romans De 

leguaan, Suikerpruimen gevolgd door Het lam en Wachten op een vriend en het kubisme. 

Bovendien is er een duidelijke evolutie: chronologisch gezien komt er steeds meer ruimte 

voor het gewoon vertellen van een ongewoon verhaal, wat de literatuur minder abstract 

maakt. Die verhalende evolutie legt hoe langer hoe minder de nadruk op het linguïstische 

experiment, wat Wachten op een vriend meer figuratief maakt dan De leguaan. Suikerpruimen 

en Het lam liggen daartussen. Dat is de reden waarom Wachten op een vriend moeilijker 

expliciet te linken is aan het kubisme dan Suikerpruimen gevolgd door Het lam en in nog 

meerdere mate De leguaan. 
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Met dit onderzoek heb ik aangetoond dat schilderkunst en literatuur, hoe verschillend die 

media ook zijn, in verband te brengen zijn met elkaar. Deze studie kan helaas niet het gehele 

oeuvre van Beurskens in het onderzoek opnemen. Daarom zou het nuttig zijn om in de eerste 

plaats hetzelfde te doen voor zijn poëtisch werk en bij uitbreiding zijn hele oeuvre. Uit gebrek 

aan een bestaand referentiekader en een vaste methodologie, zou het daarnaast nuttig zijn om 

in de toekomst een duidelijk patroon te ontwikkelen waarin de relatie tussen schilderkunst en 

literatuur bestudeerd kan worden. Het is tenslotte een geschikt middel om een mogelijke 

evolutie te achterhalen in een literair oeuvre. 
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