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INLEIDING 
“The myth of Orpheus is the myth of the ultimate seriousness of art. It is the myth of art’s total 

engagement with love, beauty, and the order and harmony of nature – all under the sign of 

death. It is the myth of the artist’s magic, of his courage for the dark, desperate plunge into 

the depths of the heart and of the world, and of his hope and need to return to tell the rest of 

us of his journey.” (Segal 1989:198) 

Zoals bovenstaand citaat van Charles Segal aantoont, is de mythe van Orpheus veel meer dan een 

verhaal over een antieke bard die met zijn gezangen de natuur kan betoveren. Orpheus is integendeel 

een uiterst complexe figuur. Door de eeuwen heen nam hij verschillende gedaanten aan, gaande van 

een apollinische heros, een dionysische priester, een sjamaan, de inleider van de pederastie in 

Griekenland, de religieuze leider van de orphische mystiek en een afspiegeling van Christus tot het 

ultieme prototype van de kunstenaar. Als een kunstenaar, zijn meest blijvende gedaante, verhoudt hij 

zich steeds tot de dood enerzijds en de liefde anderzijds. In de twintigste eeuw lijkt de omgang met die 

drie aspecten van Orpheus’ identiteit te verschuiven: Orpheus lijkt niet langer overtuigd van zijn 

superioriteit als kunstenaar, de aantrekkingskracht van de (al dan niet mentale) onderwereld wordt 

steeds sterker en dwingender en ook Eurydice eist nadrukkelijker haar plaats in het verhaal op. In deze 

masterscriptie tracht ik die veranderende gedaanten binnen het Orpheusthema in kaart te brengen. 

Vanuit mijn master in de Vergelijkende moderne letterkunde, met talencombinatie Latijn-Nederlands, 

heb ik een specifiek onderzoeksplan voor ogen. 

Na een methodologische afbakening, wil ik beginnen bij de krachtigste en meest omvattende antieke 

versies van het Orpheusthema, zoals overgeleverd in het Latijn door Vergilius in de Georgica en 

Ovidius in de Metamorphoses, om zo de verschillende bouwstenen van het thema te kunnen 

onderscheiden. Vervolgens wil ik nagaan hoe de omgang met het Orpheusthema verandert in de loop 

van de twintigste eeuw. Uit de brede receptie van het Orpheusthema koos ik het gedicht ‘Orpheus. 

Eurydike. Hermes’ (1904) van Rainer Maria Rilke, de film Orphée (1950) van Jean Cocteau, het 

gedicht ‘Eurydice’ (1917) van H. D. en het gedicht ‘The Poem as Mask’ (1968) van Muriel Rukeyser. 

Deze verzameling is niet louter een willekeurig amalgaam van werken, maar door mij samengesteld 

om verscheidene redenen. Zo liggen de werken zowel temporeel als geografisch verspreid over het 

twintigste-eeuwse westerse (literaire) landschap en gaan ze stuk voor stuk op een vernieuwende 

manier met het thema om. Tot slot wens ik een specifieke Nederlandstalige prozaschrijver onder de 

loep te nemen en te vergelijken met die bredere twintigste-eeuwse omgang met het Orpheusthema. 

Aangezien Orpheus ook wel de “schutsheilige” van Jeroen Brouwers’ oeuvre wordt genoemd 

(Vervaeck 2010:62), was mijn keuze voor deze auteur snel gemaakt.  
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Met behulp van dit onderzoekstraject tracht ik aan het einde van mijn scriptie een antwoorde te geven 

op de centrale onderzoeksvraag, namelijk: welke positie neemt Jeroen Brouwers in de twintigste-

eeuwse omgang met het Orpheusthema in? 
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1. METHODOLOGIE 
In deze scriptie wil ik onderzoeken welke positie Jeroen Brouwers inneemt in de twintigste-eeuwse 

omgang met het Orpheusthema. Ik verwijs hier naar het verhaal van Orpheus zoals het verder leeft in 

de receptie met de term thema, analoog met het onderscheid dat Anne Marie Musschoot in haar studie 

naar het Judiththema in de Nederlandse letterkunde maakt tussen thema en motief. Ze specificeert 

thema als “een verhaalsinhoud die in verscheidene literaire werken met diverse wijzigingen, maar 

steeds als dezelfde herkenbaar, overgeleverd wordt” (Musschoot 1972:34). Daarbij verwijst ze naar de 

definities van Kayser en Frenzel: 

“Was ausserhalb eines literarischen Werkes in eigener Ueberlieferung lebt und nun auf seinen 

Inhalt gewirkt hat, heisst STOFF. [Stoff is de Duitse variant van het Nederlandse thema] Der 

Stoff ist immer an bestimmte Figuren gebunden, ist vorgangsmässig und zeitlich und räumlich 

mehr oder weniger fixiert” (Kayser 1968:56). 

“eine schon ausserhalb der Dichtung vorgeprägte Fabel, ein ‘Plot’, der als Erlebnis innerer 

oder äusserer Art, als Bericht über ein zeitgenössisches Ereignis, als historische, mythische, 

religiöse Fabel, als ein bereits durch einen anderen Dichter gestaltetes Kunstwerk oder auch 

als selbsterfundene Handlung dichterisch gestaltet wird” (Frenzel 1963:22). 

Een thema is dus een verhaal dat gebonden is aan bepaalde personages, maar los van het literaire werk 

waarin het ontstond een eigen leven is gaan leiden. Tegenover het thema stelt Musschoot de term 

motief, dat in de vakliteratuur eerder “een abstracte, onpersoonlijke situatie” betekent (Musschoot 

1972:35). Volgens het Algemeen letterkundig lexicon (2012-2016) verwijst het begrip motief binnen 

de theoretische literatuur naar “de kleinste structurele eenheid in een tekst waaraan een betekenis kan 

worden toegekend en die door combinatie met andere soortelijke eenheden het thema van de tekst kan 

vormen”
1
. Een motief vormt dus als het ware één van de bouwstenen van een thema. Musschoot 

verduidelijkt dat onderscheid met een aantal voorbeelden, zoals het motief van het conflict tussen 

vader en zoon, dat geconcretiseerd wordt in het Oedipusthema (Musschoot 1972:35). Analoog kan de 

fatale blik achteruit dus opgevat worden als één van de motieven in het Orpheusthema.  

Ook voor de opbouw van mijn scriptie baseer ik me op Musschoots onderzoek naar het Judiththema. 

In het tweede hoofdstuk zal ik nagaan wat de intrinsieke elementen van het verhaal van Orpheus zijn. 

Hiervoor vertrek ik van het Orpheusverhaal, zoals het beschreven wordt in het vierde boek van 

Vergilius’ Georgica en in het tiende en het elfde boek van Ovidius’ Metamorphoses. Volgens Eddy 

De Laet (1974b:89-90) zijn in de Latijnse letterkunde ontelbare verwijzingen naar Orpheus’ dood en 

de betoverende kracht van zijn zang terug te vinden, maar blijven dat slechts autonome mythologische 

                                                      
1
 Voor de volledige bespreking van de term motief in het ALL (2012-2016), zie  

http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02171.php.  

http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02171.php
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gegevens, als ze niet in verband gebracht worden met de figuur van Eurydice. Zowel in Seneca’s 

Hercules furens (569-589) en Hercules Oetaeus (1031-1089) als in de Culex (268-296) wordt de 

relatie tussen Orpheus en Eurydice wel opgenomen, maar maakt het slechts deel uit van een groter 

geheel, respectievelijk een koorzang en een cataloog. Noch Seneca, noch de auteur van de Culex had 

dus de bedoeling een zelfstandige versie van het verhaal van Orpheus en Eurydice te schrijven.  

Vergilius en Ovidius daarentegen schiepen wel een autonoom verhaal, waarin de geschiedenis van de 

liefdesrelatie tussen Orpheus en Eurydice centraal staat. Deze versies mogen dan niet de oudste zijn, 

toch zijn ze het meest omvattend en krachtigst, aangezien ze steeds tot nieuwe interpretaties en 

creaties leidden (Blänsdorf 2003:23). Daarom zal ik van deze versies zo volledig mogelijk de plot 

trachten de schetsen. Daarbij zal ik enerzijds ingaan op de plaats van het verhaal binnen respectievelijk 

het vierde boek van de Georgica en het tiende en het elfde boek van de Metamorphoses. Anderzijds 

zal ik wijzen op de elementen in het verhaal die bepalend zijn voor de karakterisering van de figuur 

van Orpheus, zoals het conflict tussen Orpheus en Aristaeus bij Vergilius en Orpheus’ rede in de 

onderwereld bij Ovidius. Tot slot zal ik een overzicht geven van de absolute bouwstenen van beide 

versies, in het kader van de mythologie ook wel mythemen
2
 genoemd, om zo de kern van het verhaal 

te kunnen blootleggen.   

In het derde hoofdstuk van de scriptie wil ik die mythemen aftoetsen aan twintigste-eeuwse (literaire) 

werken die het Orpheusthema behandelen. Welke elementen in de karakterisering van Orpheus, welke 

motieven in het verhaal werden behouden of net vervormd? Welke invloed hebben die aanpassingen 

gehad op de perceptie van de mythe en de functie van de mythe in het (literaire) werk? Om die vragen 

in het beperkte kader van deze scriptie te kunnen beantwoorden, zal ik drie voorbeelden bespreken: het 

gedicht ‘Orpheus. Eurydike. Hermes’ uit 1904 van Rainer Maria Rilke, de film Orphée uit 1950 van 

Jean Cocteau en gedichten van twee vrouwelijke auteurs, verspreid over de twintigste eeuw. Allen 

gaan ze op een specifieke manier met het Orpheusthema om: waar Rilke voor het eerst de aandacht 

vestigt op Eurydice, belaadt Cocteau het thema met zijn eigen symboliek en stellen H. D. en Muriel de 

traditionele rollen van respectievelijk Eurydice en Orpheus in vraag. Door deze voorbeelden te 

analyseren, zal ik de twintigste-eeuwse receptie van de figuur van Orpheus en het Orpheusthema in het 

algemeen trachten te begrijpen. 

Ten slotte zal ik in het vierde hoofdstuk van de scriptie nagaan hoe het Orpheusthema zich verhoudt 

ten opzichte van het oeuvre van Jeroen Brouwers. Zelf haalde Brouwers in een interview met Tom van 

Deel aan dat het Orpheusthema geen onbelangrijke rol speelt in zijn werk: “het gaat altijd over het 

kwijtgeraakte meisje dat teruggezocht moet worden, of het dode meisje dat tot leven gewekt moet 

worden” (Van Deel 1979:31). Tekenend voor het belang van het thema is het feit dat het oudste 

                                                      
2
 Voor de volledige bespreking van de term mytheem ALL (2012-2016), zie 

 http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_04417.php. 

http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_04417.php
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verhaal van Brouwers de titel ‘Orpheus’ meekreeg
3
 (Van Deel 1979:31 en Goedegebuure 1989:79). 

Met behulp van professor Lars Bernaerts koos ik drie romans uit Brouwers’ oeuvre, waarin het 

Orpheusthema het duidelijkst aan het werk is, namelijk Zonsopgangen boven zee (1977), De 

zondvloed (1988) en Geheime kamers (2000). Door deze romans te analyseren tracht ik te achterhalen 

op welke plaatsen in de romans het Orpheusthema voorkomt, wat de functie is van het thema op die 

plaatsen en wat het thema bijgevolg bijdraagt aan het verloop van het verhaal, het begrip van de 

gebeurtenissen en de karakterisering van de personages. Zo zal ik kunnen nagaan welke positie 

Brouwers inneemt in de twintigste-eeuwse omgang met het Orpheusthema. 

  

                                                      
3
 Gepubliceerd in de verhalenbundel Het mes op de keel (1967). 
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2. ORPHEUS BIJ VERGILIUS EN OVIDIUS 
Orpheus is de grootste zanger en dichter uit de Griekse en Romeinse mythologie. Hij is de zoon van de 

muze Calliope en de Thracische koning Oeagrus, of Apollo, de god van de kunsten. Apollo gaf hem 

een lier, die hij met behulp van de muzen leerde bespelen en waarmee hij wilde dieren, bomen, planten 

en zelfs stenen, kortom de gehele natuur, wist te betoveren (Graves 1960:68 en Roman en Roman 

2010:381). Wanneer hij zijn vroeg gestorven echtgenote uit de onderwereld wou redden, slaagde hij er 

zelfs in Pluto en Proserpina te vermurwen. Orpheus wordt echter niet alleen met Apollo, maar ook met 

Bacchus verbonden. Naast een apollinische held, zou hij ook een sjamaan en priestertovenaar zijn en 

zou hij Dionysus’ of Bacchus’ riten in Griekenland geïnstalleerd hebben (Provoost en Scherperneel 

1974:2-3 en Roman en Roman 2010:381). Het moge dus duidelijk zijn dat Orpheus een uiterst 

veelzijdige figuur is. De omvang van deze scriptie staat me echter niet toe die veelzijdigheid volledig 

in kaart te brengen. In dit hoofdstuk zal ik daarom nagaan hoe twee canonieke versies van het verhaal 

van Orpheus, Vergilius’ Georgica en Ovidius’ Metamorphoses, de gedaante van Orpheus bepalen, om 

zo de fundamentele bouwstenen van het Orpheusthema aan het licht te brengen.  

2.1 ORPHEUS BIJ VERGILIUS: GEORGICA IV, 457-527 
Vergilius nam het verhaal van Orpheus op in het vierde boek van zijn Georgica, waarin hij “aërii 

mellis caelestia dona” (Verg. G. 4. 1), “de honing, gave van des hemels dauwen” (Gerhardt 1994:69) 

wil behandelen, of beter, hoe je die honing als boer verkrijgt van je bijenkolonie. In het eerste 

driehonderdtal verzen openbaart hij hoe een bijenkolonie verzorgd hoort te worden, wat de aard is van 

de bijen en hoe ze hun gemeenschap staande houden. Bijen blijken in grote mate te verschillen van 

mensen. Alle bijen heersen samen over de bijenstaat en hebben hun eigen, specifieke taak, die 

noodzakelijk is om de populatie in stand te houden. Elke bij leeft dan ook uitsluitend om haar taak te 

volbrengen en haalt haar levensvreugde enkel uit haar productiviteit. Zelfs de voortplanting van de 

bijen is enkel op productiviteit gericht: ze kennen geen paring of liefde, waardoor Venus hen bijgevolg 

niet kan vermoeien of afleiden. Dat betekent ook dat de dood voor hen geen tragisch verlies inhoudt 

(Segal 1989:38-39). Enkel bij de dood van hun koning
4
 kan er chaos ontstaan, waarbij de bijen hun 

eigen honingcellen plunderen en hun bouwwerk vernietigen. Ook kunnen de bijen getroffen worden 

door ziekte. Zo kan het gebeuren dat de bijenstaat plots toch uitsterft.  

Wanneer dat het geval is, raadt Vergilius de boer aan om een kalf dood te knuppelen en te bewaren in 

een klein schuurtje: uit het ontbonden lichaam zullen snel nieuwe bijen ontstaan. Om dit gebruik te 

verklaren, haalt Vergilius een verhaal aan, namelijk dat van Aristaeus, zoon van Apollo en Cyrene, 

wiens bijen allen stierven door ziekte en honger. Wanhopig vroeg Aristaeus zijn moeder Cyrene, een 

                                                      
4
 Merk op dat Vergilius en zijn tijdgenoten aannemen dat de leider van een bijenkolonie een koning is, en niet – 

zoals wij weten – een koningin: een vrouwelijke actieve, leidende rol lijkt hiermee uitgesloten. Daarover later 

meer. 
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naiade
5
, om advies. Ze raadde hem aan de vates Proteus om hulp te vragen. Dat zou echter niet zonder 

slag of stoot kunnen gebeuren. Proteus is een wezen tussen godheid en dier en kan voortdurend van 

gedaante veranderen. Daarom zou Aristaeus hem op een onverwacht moment, wanneer hij zich 

vermoeid in zijn schuilplaats terugtrekt, moeten vangen, boeien en dwingen hem te helpen. 

Onmiddellijk stelt Proteus Aristaeus op zijn plaats: zijn bijen sterven doordat hij zich Orpheus’ wraak 

op de hals heeft gehaald. Op de vlucht voor Aristaeus trapte Orpheus’ geliefde, Eurydice, immers op 

een slang, waardoor ze stierf en verbannen werd naar de onderwereld. Zo vormt Proteus de 

verbindende schakel tussen Aristaeus en Orpheus en slaagt Vergilius erin het epyllion in zijn leerdicht 

te verwerken. 

Na de dood van Eurydice volgt een rouwklacht van de zogenaamde aequales – haar gelijken, de 

dryaden
6
 – en een beschrijving van de treurnis van de natuur, een literair topos in functie van de 

gevoelswerking van het verhaal (De Laet 1974a:61). Niemand blijkt echter meer verdriet te hebben 

dan Orpheus, wiens geliefde door Aristaeus’ wilde lust voor eeuwig van hem weggerukt werd. Met 

zijn lier tracht hij zijn verlangen verzachten, maar niets mag baten, waardoor hij besluit om Eurydice 

persoonlijk aan de goden van de onderwereld terug te vragen. Zijn plan lijkt te werken: onmiddellijk 

nadat de onderwereld stil komt te staan bij het aanhoren van Orpheus’ lied, beschrijft Vergilius hoe 

Orpheus en Eurydice zich samen weer naar de bovenwereld begeven. Hij laat de reactie van het 

onderwereldkoppel, de voorwaarde die ze stelden en de feitelijke teruggave van Eurydice volledig 

onvermeld en haalt slechts aan dat Eurydice – volgens een wet die Proserpina gesteld had – enkel ná 

Orpheus de onderwereld mocht verlaten. Eurydice gehoorzaamt de onderwereldkoningin, maar 

Orpheus, gedreven door bezorgdheid, verlangen en liefde, kan zichzelf op de grens van het daglicht 

niet meer beheersen en kijkt om naar zijn geliefde.  

Onmiddellijk klinken drie donderslagen uit de meren van de vulkaan Avernus: Orpheus verbrak zijn 

belofte aan de goden. Voor Eurydice een tweede maal, en nu voorgoed, verdwijnt naar de 

onderwereld, spreekt ze Orpheus voor het laatst aan en beklaagt ze zijn furor, aangezien die haar er 

uiteindelijk toch nog van weerhield met hem in het rijk van de levenden te zijn. Hierna keert Orpheus 

onverrichter zake terug naar de bovenwereld. Vergilius’ variant van de mythe is de vroegst 

overgeleverde versie waarin Orpheus niet in zijn opzet slaagt: geen enkele klassieke of hellenistische 

literaire bron getuigt van een falen van Orpheus (De Laet 1974a:58). In de Griekse versies was er 

immers lang geen sprake van Eurydice, en toen ze later in het verhaal verscheen brachten zij en 

Orpheus hun beider terugkeer wel tot een goed einde (Van der Paardt 2003:8)
7
. Omtrent de 

                                                      
5
 Naiaden zijn nimfen die geassocieerd worden met bronnen, fonteinen en rivieren (Roman en Roman 2010:340). 

6
 Dryaden zijn nimfen die specifiek verbonden zijn met eiken (Roman en Roman 2010:340). 

7
 Heath (1994) nuanceert de algemeen aanvaarde opvatting dat Orpheus’ tocht in de Griekse versies wel 

succesvol was. Hij toont aan dat er geen onbetwistbaar bewijs bestaat dat Orpheus in de Griekse versies effectief 

met Eurydice terugkeert naar de bovenwereld, maar stelt dat de notie van succes ontstaan is door de nadruk op 

de overtuigingskracht van Orpheus’ rede in onderwereld. Geen enkele auteur beschrijft immers Orpheus’ 
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originaliteit van Vergilius’ wending bestaat veel discussie. Zij het dat het falen van Orpheus een 

inventie is van Vergilius, zij het dat hij inspiratie opdeed bij een verdwenen hellenistische variant: 

voor beide stellingnamen zijn de argumenten legio (zie De Laet 1974a:58). Wat vaststaat is dat de 

versies van Vergilius en Ovidius deze wending bevatten en tevens de enige volstandige versies zijn die 

de tand des tijds doorstaan hebben en de receptie van het verhaal bepaald hebben.  

Na zijn falen trekt Orpheus zich zeven maanden lang terug in een verlaten grot, waar hij 

onophoudelijk zijn treurig lied voor Eurydice zingt. Hij kan er zelfs de tijgers en eiken mee betoveren, 

maar dat maakt voor Orpheus geen verschil meer uit: net als het lied van een philomela
8
 of nachtegaal 

wanneer een boer zijn nest vernietigt, vervult Orpheus’ gezang nu geen civiliserende functie meer, 

maar drukt het enkel zijn lijden uit (Segal 1989:78). Later zwerft hij helemaal alleen in het 

noordelijke, ijzige landschap. Geen enkele vorm van liefde, laat staan een huwelijk, kan hem nog 

bekoren. Dat roept de wraak op van de Bacchanten, Ciconum matres, die hem in een nachtelijke orgie 

verscheuren en zijn lichaam verspreiden op de velden. Zijn hoofd komt in de rivier Hebrus terecht, 

waar het nog lang Eurydices naam zingt. Hier stopt het verhaal van Orpheus abrupt en duikt Proteus 

opnieuw de diepten van de zee in, evenwel zonder Aristaeus te adviseren hoe hij zijn bijen kan 

terugwinnen. Daarop instrueert Aristaeus’ moeder Cyrene hoe hij de goddelijke toorn kan verzachten 

met offers aan de nimfen, Eurydice en Orpheus, waaronder het bloed van vier stieren en koeien, wiens 

lijken hij dient achter te laten in het bos. Wanneer hij na negen dagen terugkeert naar het bos, wemelt 

het rond de lijken van de koeien met bijen. 

Aristaeus kan zijn bijenkolonie dus recupereren en slaagt in zijn opzet. Zijn wens ligt immers in lijn 

met de processen van de natuur, processen die hij vertrouwt en waarin hij zich schikt. Als pastor en 

landbouwgod vertegenwoordigt hij labor en productiviteit (Segal 1989:42, 46). Zijn wens de wetten 

van de natuur te volgen helt echter over naar het willen beheersen van die wetten. Dat toont zich in de 

manier waarop hij Proteus, een wezen tussen godheid en dier dat met zijn gedaanteverwisselingen het 

mysterie, de kracht en de veranderlijkheid van de natuur belichaamt, boeit en dwingt hem te helpen en 

in de manier waarop hij Eurydice opjoeg: Aristaeus is confidentissime. Orpheus daarentegen heeft 

geen ambities de natuur voor zijn eigen doeleinden te gebruiken: “his task as poet is not work, but 

beauty; not control, but sympathy”. Dat wordt beklemtoond door de vergelijking met de nachtegaal: 

zowel de nachtegaal als Orpheus zingen enkel voor de schoonheid en beiden worden ze het slachtoffer 

van de durus arator (Segal 1989:45-46). Zo kenmerkt Vergilius de passages van Orpheus met 

empathische en gevoelvolle taal, terwijl hij bij de passages van Aristaeus eerder een objectieve en 

emotioneel minder betrokken stijl hanteert (Otis 1963:190-208 en Segal 1989:40).  

                                                                                                                                                                      
hereniging met Eurydice in de bovenwereld. Bovendien is er geen link tussen het herwinnen van Eurydice en de 

dood van Orpheus, maar enkel tussen het verlies van Eurydice en de dood van Orpheus. 
8
 Mijns inziens wordt het woord philomela op deze plaats in het verhaal eerder gehanteerd als aanduiding voor 

een nachtegaal, dan als verwijzing naar het verhaal van Philomela.  
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Volgens Segal is het immers Vergilius’ bedoeling om bij de lezer sympathie op te wekken voor de 

figuur van Orpheus, de kunstenaar par excellence. Zijn personage raakt aan de “greater complexities 

of the human condition”. Hij is, ondanks zijn goddelijke afkomst, een zeer menselijk personage: in 

tegenstelling tot Aristaeus vraagt en krijgt hij geen hulp van de goden bij zijn opdracht en 

boetedoening, wat wordt beklemtoond door het abrupte einde van zijn verhaal – waarbij hij ten volle 

in zijn leed gelaten wordt – en de meteen daarop volgende raad van Cyrene aan Aristaeus (Segal 

1989:40-41). Toch zorgt net zijn menselijkheid ervoor dat ook Orpheus niet geldt als model voor de 

lezer. Hij lijdt aan zijn eigen dementia en furor, waardoor hij geen voeling heeft met de processen van 

de natuur. Wat hij vraagt van de natuur – de terugkeer van een dode – is immers een uiterst 

persoonlijke en individuele nood, in tegenstelling tot Aristaeus’ verzoek, die met de wedergeboorte 

van zijn bijen de natuur louter haar gang laat gaan. In dat kader is het vanzelfsprekend dat Vergilius de 

daad van de Ciconum matres niet veroordeelt: het is slechts een religieuze act waarmee ze de wetten 

van de natuur herstellen, aangezien Orpheus, geassocieerd met de ijzigheid en steriliteit van een 

winters landschap, Venus en de liefde afwijst (Segal 1989:46-48).  

Noch Aristaeus, noch Orpheus lijken dus te voldoen aan het ideaal van de menselijke omgang met de 

natuur. Het ideaal lijkt eerder tussen hen in te liggen, waarmee Vergilius de complexiteit van de 

menselijke aard aantoont (Segal 1989:48-49). Door Orpheus te beschouwen in zijn conflict met de 

natuur, legt Vergilius voornamelijk de focus op de menselijke minnaar in hem. Dat doet hij enerzijds 

door minder aandacht te vestigen op de overtuigingskracht van Orpheus’ lied. Zo schrapt hij de 

passage waarin Orpheus’ zang het onderwereldkoppel weet te overtuigen en wijdt hij slechts een paar 

regels aan zijn incantatie van de natuur. Anderzijds toont hij aan dat Orpheus verzadigd is van liefde 

en bijhorend leed. Zijn verlangen naar zijn geliefde zorgt er immers voor dat Eurydice een tweede 

maal sterft en doet hem tevens elke andere vorm van liefde afwijzen, waardoor hij zelf vermoord 

wordt. Wanneer zijn afgerukte hoofd nog steeds de naam van Eurydice prevelt, lijkt zijn liefde zelfs in 

staat de dood te overwinnen. Tot slot zet Vergilius uitermate in op de gevoelswerking van de tekst, 

door niet alleen Orpheus, maar ook Eurydice als haar aequales en de natuur de kans te geven zich haar 

dood te beklagen.  

Vergilius’ variant van de mythe bestaat dus uit de volgende componenten: de dood van Eurydice door 

toedoen van Aristaeus, de sympathetische klacht van de aequales en de natuur, de eenzame Orpheus 

en het daaropvolgende besluit af te dalen naar de onderwereld, de katabasis en betovering van de 

onderwereld, de terugweg met Eurydice, de fatale blik, de laatste woorden van Eurydice en de 

machteloosheid van Orpheus, zijn isolement en zijn incantatie van de natuur, de afwijzing van de 

liefde, de zwerftocht, de dood en het zingende hoofd.  
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2.2 ORPHEUS BIJ OVIDIUS: METAMORPHOSES X, 1-63 EN XI, 1-45 
Ovidius nam het verhaal van Orpheus op in het tiende en het elfde boek van zijn Metamorphoses. De 

huwelijksgod Hymenaeus vormt de verbindende schakel tussen het verhaal van Iphis en Ianthe aan het 

einde van het negende boek, en het verhaal van Orpheus aan het begin van het tiende boek. In 

tegenstelling tot het huwelijk van Iphis en Ianthe, is er op het huwelijk van Orpheus en Eurydice geen 

sprake van positieve voortekenen. Nog maar pas gehuwd, nupta nova, zal Eurydice immers sterven 

aan een slangenbeet. Hier blijkt al dat Ovidius het verhaal anders zal aanbrengen dan Vergilius. Zo 

wordt de figuur van Aristaeus volledig uit het narratief weggelaten, waardoor Eurydices dood puur 

accidenteel wordt en het complexe schema van misdaad en straf verdwijnt (Segal 1989:58). Bovendien 

schenkt Ovidius nauwelijks aandacht aan Orpheus’ verdriet na Eurydices dood, noch aan de 

rouwklacht van de aequales, noch aan de treurnis van de natuur, maar beschrijft hij onmiddellijk 

Orpheus’ tocht naar de onderwereld. Zo geeft Ovidius aan dat Orpheus’ katabasis centraal zal staan in 

zijn variant van het verhaal. Het is immers hier dat Ovidius zich zal onderscheiden van zijn 

voorganger, en wel door Orpheus’ lied en het effect ervan in de onderwereld. 

Wanneer Orpheus in de onderwereld afdaalt, lijkt hij geen aandacht te hebben voor de schrikwekkende 

figuren en landschappen, maar begeeft hij zich onmiddellijk naar Persephone (Proserpina bij 

Vergilius) en Pluto, alwaar hij, zichzelf begeleidend op zijn lier, zijn lied aanheft. In tegenstelling tot 

Vergilius zal Ovidius het lied niet parafraseren maar in zijn geheel woordelijk weergeven. Orpheus 

blijkt hier echter niet de tragisch-heroïsche held te zijn, zoals we hem leerden kennen bij Vergilius, 

maar stelt zich buitengewoon menselijk op. Volgens Segal presenteert Ovidius Orpheus “not merely as 

a heroic bard endowed with supernatural powers, but also as a single mortal, armed only with his love 

and his art” (Segal 1989:59). Orpheus benadrukt dat hij niet in de onderwereld is afgedaald om de 

donkere Tartarus te zien, noch om zoals Hercules Cerberus te ketenen, maar enkel en alleen om zijn 

coniunx terug te vragen. Hoe hij immers ook probeerde zijn leven verder te zetten zonder haar, Amor 

overwint steeds. Daarom vraagt hij het onderwereldkoppel hem nog even tijd te gunnen met zijn 

geliefde: vroeg of laat komt elke sterveling toch in de onderwereld terecht. Hij biedt zelfs aan zelf te 

sterven, als dat de enige manier is waarop hij nu nog bij Eurydice kan zijn.  

Deze woorden slagen erin de gehele onderwereld diep te ontroeren: in een climax beschrijft Ovidius 

hoe de schimmen snikken, hoe de gieren ophouden lever te pikken, hoe zowel Tantalus als Ixion, 

Sisyphus en de Danaïden hun boetedoening staken en hoe Orpheus zelfs de angstaanjagende 

Wraakgodinnen aan het huilen brengt. Tot slot stemmen Proserpina en Pluto in: Eurydice mag 

tevoorschijn komen en Orpheus volgen naar de bovenwereld, op voorwaarde dat hij niet naar haar 

omkijkt. Orpheus vreest echter dat ze zou achterblijven en verlangt zo om haar te zien, waardoor hij 

uit liefde toch omkijkt. Onmiddellijk valt Eurydice terug in de onderwereld, ze kan enkel nog een 

zacht vale uitbrengen. In tegenstelling tot Vergilius, laat Ovidius Eurydice hier geen klacht uitspreken: 

kon ze immers klagen dat haar echtgenoot haar zo lief had? In deze passage neemt Ovidius op twee 
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manieren afstand van Vergilius. Ten eerste wil hij, in tegenstelling tot Vergilius, de gebeurtenissen in 

het verhaal niet suggereren, maar beschrijven (Claus 1974:88), wat blijkt uit systematische 

opsomming van de bewoners van de onderwereld en de explicitering van Eurydices teruggave. 

Volgens De Laet wil Ovidius immers een “dichterlijk verteld verhaal” brengen, terwijl Vergilius doelt 

op “een strikt persoonlijke en sterk poëtische evocatie van een gekende mythologische geschiedenis” 

(De Laet 1974b:96).  

Ten tweede voegt Ovidius heel wat humanitas aan het verhaal toe. Door Vergilius’ strenge en 

onbuigzame onderwereld om te vormen tot een rijk dat dezelfde emoties kent als de bovenwereld, 

geeft Ovidius de onderwereld een menselijker karakter: de anders zo ijzige bewoners tonen zich nu 

oprecht ontroerd door Orpheus’ lied. Hoe kunstmatig dat beeld ook mag zijn, volgens Segal was het 

Ovidius’ bedoeling de emotionele sympathie tussen Orpheus en de onderwereld benadrukken (Segal 

1989:61). Waar Segal meent dat Orpheus op die sympathie kan rekenen door zijn “avowal of his utter 

subjection to love” (Segal 1989:63), ziet Johnson het iets pragmatischer in. Volgens haar ligt Orpheus’ 

verdienste hier slechts in de correcte inschatting van zijn publiek: Orpheus beseft dat de goden vooral 

lof en erkenning verlangen, terwijl de rest van het onderwereldpubliek zwicht voor romantiek, brevitas 

en een flink pathetisch einde (Johnson 2008:108). Hoe het ook zij, wat vaststaat is dat Orpheus met 

behulp van zijn verbeeldingskracht in zijn opzet slaagt. Hoewel zijn publiek uit naargeestige 

schimmen, monsters, verdoemden, Wraakgodinnen en zelfs het koningspaar van de onderwereld 

bestaat, is hij er toch van overtuigd dat het gevoelig zal zijn voor zijn liefdesleed, wat uiteindelijk zo 

blijkt te zijn: 

“Assuming a world sensitive to love, he can speak with a confidence and a naive revelation of 

a lover’s weakness that are virtually irresistible. He projects his own sensibility upon the 

gods. Acting on his imaginings, he proves them correct. […] He presents the triumph of 

imagination, emotionality, the interior life over external reality.” (Segal 1989:64) 

Zo daalt de mythische dichter, de grootste van de antieke wereld, af naar een menselijk niveau. Zijn 

humanitas zal hem echter parten spelen: de tocht naar de bovenwereld is zo steil, duister en mistig dat 

Orpheus, “metuens avidusque videndi” (Ov. Met. 10.56), angstig en verlangend zijn geliefde te zien, 

uit bezorgdheid omkijkt. Ovidius laat de kans om ook Eurydice van haar tragische proporties te 

ontdoen niet onbenut: ze veroordeelt Orpheus’ zogenaamde daad van liefde niet, maar stelt zich 

uitermate begripvol en zelfs vergevingsgezind op. Hierna zal Ovidius’ Orpheus zeven dagen – en dus 

geen zeven maanden zoals bij Vergilius – verwaarloosd, vuil en hongerig treuren aan de oevers van de 

Styx. Door Orpheus’ rouw in te korten houdt Ovidius het verhaal op het niveau van begrijpelijke, 

menselijke emoties: “The grief of Ovid’s Orpheus is more tangible, more natural. We can understand 

more easily the short, intense agony that leaves one without desire to move or toe at than a strange 

journey to the mysterious north and seven months of lamentation” (Segal 1989:66-67). Het lijkt wel 
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alsof zowel Eurydice als Orpheus beseffen dat ze elkaar ooit – als schimmen in de onderwereld – terug 

zullen zien. 

Na die zeven dagen van rouw neemt Orpheus de draad van zijn leven weer op, zij het zonder het 

gezelschap van vrouwen. Ovidius suggereert dat hij zich van vrouwen afzondert om trouw te blijven 

aan Eurydice. Toch weigert Orpheus zich neer te leggen bij absolute kuisheid (Segal 1989:57). Hij zal 

daarentegen de pederastie introduceren in Thracië. Volgens Segal bezorgen Orpheus’ homoseksuele 

avonturen hem zo de notie van een voller privéleven (Segal 1989:56), zowel vanuit emotioneel als 

erotisch opzicht. Bovendien vervult zijn homoseksualiteit ook structurele functie in het verhaal (Segal 

1989:57). Onmiddellijk na de introductie van dit thema beschrijft Ovidius hoe Orpheus, als het ware in 

de functie van leermeester (Johnson 2008:109), met zijn lierspel dieren en bomen rond zich verzamelt, 

waaronder een cypres, wat de aanleiding geeft tot het verhaal van de liefde tussen Apollo en de knaap 

Cyparissus. Daarna zal Orpheus de resterende verzen van het tiende boek vullen met verhalen over de 

liefde van Jupiter voor de knaap Ganymedes en die van Apollo voor de knaap Hyacinthus, over hoe de 

beeldhouwer Pygmalion uit afkeer van vrouwen zijn eigen vrouw creëerde, over Myrrha’s incestueuze 

liefde voor haar vader, over de liefde tussen Venus en Adonis, en via die laatsten het verhaal van 

Hippomenes en Atalante. 

Deze zang zal echter minder succesvol blijken dan Orpheus’ zang in de onderwereld, wat volgens 

Johnson te wijten is aan het feit dat Orpheus er hier niet in slaagt zijn publiek correct in te schatten. Nu 

merkt Orpheus immers niet op dat er vanaf een heuveltop ook nurus Ciconum, Ciconische vrouwen, 

meeluisteren (Johnson 2008:112). Buiten zichzelf en gehuld in dierenvellen – zoals het echte 

Bacchanten beaamt – worden ze razend wanneer ze Orpheus’ verhalen horen. Ze bestoken hun 

contemptor of verachter met stenen, maar die lijken Orpheus niet te willen raken, zozeer zijn ze 

betoverd door zijn lied. Pas wanneer het gekrijs, het handgeklap en het kabaal van de Bacchanten 

Orpheus’ stem en lier overstijgen, raken de stenen hun doel. Nadat ze zijn publiek verscheurden, 

leggen ze zich toe op Orpheus zelf, die ze met slagen van hun thyrsus, gevonden landbouwwerktuigen 

en afgerukte hoorns van ossen de mond snoeren. Zijn hoofd en lier komen in de rivier Hebrus terecht, 

van waaruit ze naar Lesbos drijven. Orpheus’ hoofd prevelt hier niet langer de naam Eurydice, maar 

stoot slechts een zacht gefluister uit. Ovidius toont aan dat groot verdriet om Eurydice nu overbodig is 

geworden, wanneer hij beschrijft hoe de geliefden als schimmen herenigd zijn in de onderwereld: 

eindelijk kan Orpheus zijn geliefde omhelzen en zonder angst naar haar omkijken. Tot slot wijst 

Ovidius nog op Orpheus’ (late) goddelijke bescherming. Apollo straft de slang die het Orpheus’ hoofd 

aanvalt, terwijl Bacchus de Thracische Bacchanten in bomen verandert, wat het evenwicht tussen 

Orpheus’ beide polen aanduidt en benadrukt. 

Ovidius’ variant van de mythe bestaat dus uit de volgende componenten: de ongunstige voortekenen 

en bevestiging door de dood van Eurydice, de katabasis, de rede van Orpheus in de onderwereld, de 
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reactie van de bewoners van de onderwereld, de teruggave van Eurydice met bijhorende voorwaarde, 

de terugweg met Eurydice, de fatale blik, het korte afscheid van Eurydice en de machteloosheid van 

Orpheus, de korte rouwperiode van Orpheus, Orpheus introduceert de pederastie in Thracië, Orpheus 

vertelt verhalen, de dood van Orpheus, het hoofd, de hereniging van Orpheus en Eurydice in de 

onderwereld en de bescherming van de goden.  

2.3 CONCLUSIE – ORPHEUS BIJ VERGILIUS EN OVIDIUS 
Wanneer we beide versies van de mythe naast elkaar leggen, wordt het mogelijk enkele fundamentele 

bouwstenen van het Orpheusthema te onderscheiden. Allereerst is het noodzakelijk dat Eurydice – al 

dan niet door toedoen van Aristaeus – op een slang trapt en sterft. Slechts dan heeft Orpheus immers 

een reden om zijn katabasis, het tweede mytheem, te ondernemen. Beide auteurs gaan op verschillende 

manieren met de katabasis om: waar Vergilius louter vermeldt dat de onderwereld bij het aanhoren van 

Orpheus’ lied even stil komt te staan, stelt Ovidius de onderwereldpassage centraal door Orpheus’ lied 

woordelijk weer te geven, de reactie van de bewoners van de onderwereld in een climax te beschrijven 

en de voorwaarde van Proserpina en Pluto te expliciteren. Het derde mytheem is de terugweg naar de 

bovenwereld en de bijhorende fatale blik, waarna onmiddellijk het vierde mytheem, of de 

machteloosheid van Orpheus en de reactie van Eurydice, volgt. Het vijfde mytheem is Orpheus’ 

tweede rouwproces, dat zich in eerste instantie kenmerkt door isolement. Vervolgens zal Orpheus de 

liefde in het algemeen (Vergilius) of de liefde voor vrouwen in het bijzonder (Ovidius) afzweren, wat 

de Bacchanten zodanig razend maakt dat ze hem vermoorden: het zesde mytheem. Tot slot zal 

Orpheus’ afgesneden hoofd zelfs na zijn dood nog zingen, wat wijst op zijn onsterfelijkheid en het 

zevende mytheem uitmaakt.  

De figuur van Orpheus bestaat uit enkele vaste bouwstenen: hij is steeds een kunstenaar en een 

minnaar. Bij Vergilius is Orpheus een volwaardige tragische minnaar, die kampt met zijn furor en 

dementia. Wanneer hij Eurydice voor een tweede keer verliest is hij dan ook ontroostbaar: hij zal 

zeven maanden lang treuren in een grot en vervolgens verwilderd door een noordelijk, ijzig landschap 

zwerven. Hij heeft geen voeling met de processen van de natuur en weigert haar wetten te 

gehoorzamen, waardoor hij dient te sterven in een religieuze moord, uitgevoerd door de Bacchanten. 

Orpheus is hier een tragische held, verzadigd van liefde en leed. Helemaal anders is Ovidius’ Orpheus, 

die veel menselijker aandoet, zowel in zijn houding in de onderwereld, als in de fatale terugblik en de 

tweede rouw om Eurydice: hij is een minnaar waarin we ons kunnen herkennen. Orpheus zal 

bovendien snel zijn leven weer oppikken en zich – vanuit trouw aan Eurydice – toeleggen op de 

pederastie: zo neemt hij ook de functie van leermeester op zich. Tot slot krijgt zijn hoedanigheid van 

kunstenaar en dichter in het bijzonder hier meer aandacht dan bij Vergilius, dankzij de uitgebreide 

onderwereldpassage en zijn tweede zang.  
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Deze versies van het Orpheusthema benadrukken dus Orpheus’ apollinische kunst, door hem voor te 

stellen als heros (Vergilius) en weergaloze dichter (Ovidius), zonder zijn dionysische kant te vergeten, 

die vervat zit in onder andere zijn contact met de natuur en zijn sparagmos door de Ciconische 

vrouwen. Waar Orpheus dus gekenmerkt wordt door zijn liefde, kunst en eventueel leermeesterschap, 

blijft Eurydice een marginale figuur in het verhaal. In de versies van Vergilius en Ovidius is ze eerder 

een flat character: ze is enkel noodzakelijk voor het verloop van het verhaal en maakt geen 

persoonlijke ontwikkeling door. 
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3. HET ORPHEUSTHEMA IN DE TWINTIGSTE EEUW 
In dit hoofdstuk tracht ik na te gaan hoe het Orpheusthema zich ontwikkelt in de twintigste eeuw. 

Aangezien de omvang van deze scriptie mij niet toelaat de receptie van het thema exhaustief te 

behandelen, zal ik mij beperken tot drie uiteenlopende voorbeelden. Het vroegste voorbeeld is het 

gedicht ‘Orpheus. Eurydike. Hermes’ (1904) van de hand van Rainer Maria Rilke: voor het eerst zal 

Orpheus hier in de schaduw van Eurydice komen te staan. Het tweede voorbeeld is de film Orphée 

(1950) van Jean Cocteau, wiens gehele oeuvre “under the magic sign of Orpheus” staat (Strauss 1997: 

s.p.): de film wordt beschouwd als de meest geslaagde visuele behandeling van het Orpheusthema in 

de twintigste eeuw (Lee 1961:312). Het derde en laatste voorbeeld bestaat uit meerdere gedichten van 

vrouwelijke schrijvers, waarmee ik een evolutie in de verhouding tussen Orpheus en Eurydice binnen 

het thema wil aantonen. Ik zal ‘Eurydice’ (1913-1917) van H. D. (Hilda Doolittle) en ‘The Poem as 

Mask’ (1968) van Muriel Rukeyser behandelen. Aan de hand van deze voorbeelden zal ik nagaan hoe 

de gedaanten van Orpheus en Eurydice door de eeuwen heen vervormd werden en welke mythemen de 

twintigste-eeuwse receptie van het Orpheusthema bepalen.  

3.1 RAINER MARIA RILKE: ‘ORPHEUS. EURYDIKE. HERMES’ (1904) IN DE NEUE 

GEDICHTE (1907-1908) 
 “Sie war in sich, wie Eine hoher Hoffnung, 

und dachte nicht des Mannes der voranging, 

und nicht des Weges, der ins Leben aufstieg. 

Sie war in sich. Und ihr Gestorbensein 

erfüllte sie wie Füll” 

In de literatuurgeschiedenis wordt Rainer Maria Rilke beschouwd als de grootste Duitstalige dichter 

van de twintigste eeuw (Pollock 2001:19) en een van de belangrijkste Europese modernisten (Leeder 

en Vilain 2010:1). In 1875 wordt hij als René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke geboren in 

Praag, waar hij opgroeit binnen de Duitstalige minderheid. Op eenentwintigjarige leeftijd zal hij de 

stad, waar hij naar eigen zeggen een angstige en zware jeugd beleefde, inruilen voor München (Görner 

2010:10-11). Hiermee is het startschot van zijn onrustige leven gegeven. Zijn verlangen naar een thuis 

enerzijds en zijn neiging tot eenzaamheid anderzijds drijven hem immers steeds van de ene plek naar 

de andere (Pollock 2001:23). Na zijn reizen naar Rusland, dat hij zijn spirituele Heimat noemde, 

verblijft hij in een kunstenaarskolonie in Worpswede, tot hij in 1902 naar Parijs trekt, om een 

monografie over Rodin te schrijven en tevens zichzelf en zijn roeping als kunstenaar te ontdekken 

(Görner 2010:13-14). Ondanks het feit dat de stad hem vijandelijk voorkomt, zal hij er tot op het einde 

van zijn dagen steeds naar terugkeren. Tijdens deze periode zullen enkele krachtlijnen van zijn poëtica 

zich ontwikkelen. Door zijn contact met kunst en kunstenaars leert hij het belang van het actief 

waarnemen van de dingen, om ze daarna vorm te geven, wat hij aanduidt met de termen schauen en 

bilden (Pollock 2001:29 en Görner 2010:15).  
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Dat inzicht vormt de basis van zijn Neue Gedichte (1907) en Der Neuen Gedichte anderer Teil (1908), 

twee bundels die grotendeels tot stand kwamen in Parijs tussen 1903 en 1908. De bundels werden door 

Rilke zelf als een eenheid beschouwd en eenvoudigweg aangeduid als de Neue Gedichte (Waters 

2010:59). De Neue Gedichte hadden echter, naar analogie met zijn vorige Stundenbuch en Buch der 

Bilder, evengoed ‘Buch der Dinge’ kunnen heten (Strauss 1971:145), aangezien Rilke hier zijn 

zogenaamde Dinggedichte
9
 ontwikkelt. In een Dinggedicht staat telkens een bepaald object centraal, 

dat zich ontvouwt voor de ogen van de lezer (Pollock 2001:29). De term ‘Ding’ vraagt echter enige 

elasticiteit en verwijst niet alleen naar louter concrete objecten, maar ook naar kunstwerken, dieren, 

planten, locaties, verschillende soorten mensen en historische, mythische en profane geschiedenis. 

Bovendien behandelen de gedichten niet zozeer de feitelijke objecten, maar eerder hun evocaties bij 

het subject (Waters 2010:59-60). De objecten belichamen als het ware “the concretion of inner life” en 

dus een nieuwe vorm van subjectiviteit (Ryan 2001:29). Zo brengt Rilke zijn zogenaamde schauen in 

de praktijk. 

Het bilden uit zich dan in de aandacht die Rilke schenkt aan de formele structuur van het gedicht. Als 

een beeldhouwer, een ambachtsman schept hij uit taal nieuwe vormen, spanningen en perspectieven 

(Waters 2010:61), waardoor het gedicht ook op zijn beurt een kunstobject wordt (Pollock 2001:29). 

Het is die manier van schauen en bilden die deze verzameling gedichten zo vernieuwend maakt, niet 

alleen in de context van zijn eigen werk tot dan toe, maar ook in het geheel van de Duitse lyriek. Dat 

Rilke zich hiervan bewust was uit zich in zijn bewuste keuze voor de titel Neue Gedichte (Ryan 

2001:28). Ook nu nog worden de Neue Gedichte beschouwd als het culminatiepunt van en de kroning 

op Rilkes vroege periode (Ryan 2010:128) en Rilkes grootste bijdrage aan de moderne poëzie (Pollock 

2001:29). Aan het gedicht ‘Orpheus. Eurydike. Hermes’, dat Rilke schreef in 1904 (Provoost 

1974:125, Decreus 199:133 en Pollock 2001:28), worden gelijkaardige superlatieven toegekend. 

Volgens Segal is het “modern poetry’s richest retelling of the classical myth as a single sustained 

narrative” (Segal 1989:120). Arnold Provoost op zijn beurt noemt het een “uiterst stoutmoedige 

combinatie van trouw aan de antieke mythe (…) en persoonlijke interpretatie (Provoost 1974:125). 

Het ‘Ding’ waarop Rilke dit gedicht baseert, is één van de Romeinse kopieën van een Attisch 

grafreliëf uit de periode tussen 440 en 420 voor Christus (Segal 1989:123 en 158, Decreus 1999:133 

en Rilke, Verstegen en Starik 2010:295). Het reliëf toont Orpheus, Eurydice en Hermes, zij het op het 

moment dat Hermes Orpheus, nadat hij de goden van de onderwereld weet te overtuigen, Eurydice 

overhandigt, zij het bij het verlies van Eurydice, wanneer Hermes als psychopomp haar naar de 

onderwereld begeleidt (Segal 1989:158). De kopieën van het reliëf waren te bezichtigen in het 

archeologisch museum van Napels, het Louvre in Parijs en de Villa Albani in Rome (Tschiedel 

1973:62, Decreus 1999:133 en Rilke, Verstegen en Starik 2010:295). Het is mogelijk dat Rilke één 

                                                      
9
 Deze term werd in 1926 geïntroduceerd door Kurt Oppert in zijn studie ‘Das Dinggedicht. Eine Krunstiform 

bei Mörike, Meyer und Rilke’ (Waters 2010:7, 60). 
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van die kopieën bezichtigde in het Louvre tijdens zijn Parijse periode, maar het staat vast dat hij een 

andere kopie zag in Napels, wat blijkt uit een brief die hij schreef aan zijn toenmalige echtgenote Clara 

Westhoff (Rilke, Verstegen en Starik 2010:295). Deze kopie bevat een inscriptie van de namen van 

Orpheus, Eurydice en Hermes (Bowra 1952:121), waarnaar een verwijzing kan gelezen worden in de 

titel van het gedicht. 

Het volledige gedicht nam ik zowel in het Duits als in het Nederlands op in de bijlage
10

. In 

tegenstelling tot heel wat andere gedichten uit de bundel, kent dit gedicht geen vaste formele structuur, 

zoals de sonnetvorm (Claes 1995:157). Het gedicht bestaat uit dertien verzen, die ik nummerde in de 

bijlage, gaande van één tot zesentwintig verzen. Volgens Freddy Decreus valt het gedicht in drie grote 

delen uiteen: de eerste drie strofen beschrijven de geografische ruimte en introduceren de semantische 

opposities, de vierde tot en met de twaalfde strofe behandelen de personages en de dertiende en laatste 

strofe keert terug naar het landschap en de semantische opposities (Decreus 1999:136). In het eerste 

deel wordt het duidelijk dat het gedicht zich afspeelt in een uiterst ambigu landschap, tussen twee 

werelden, tussen dag en nacht, tussen leven en dood (Segal 1989:121): in de “mijngroeve der zielen” 

(v. 1) ontspringt bloed “zwaar als porfier” (v. 5), een stollingsgesteente, zijn er rotsen, bossen en 

weilanden  en hangt een “grote grijze blinde rivier / (…) hoog boven zijn verre bodem” (v.9-10). 

Doorheen dit landschap loopt een smalle weg, waarover “zij” kwamen. Mede dankzij de titel weet de 

lezer nu dat het gedicht zich afspeelt op het moment dat Orpheus met Eurydice terugkeert naar de 

bovenwereld. 

Hierna introduceert Rilke achtereenvolgens Orpheus, Hermes en Eurydice, zonder evenwel hun namen 

te noemen: enkel door de titel en de uitvoerige beschrijving van de personages weet de lezer om welke 

figuren het gaat. De lezer herkent Orpheus in “de slanke man in de blauwe mantel” (v.16) met zijn 

“lichte lier” (v. 21). Hij wordt gekarakteriseerd door ongeduld en haast: hij wil zo snel mogelijk de 

bovenwereld bereiken, waardoor hij zich zelfs niet meer bewust is van de lier in zijn hand. Orpheus’ 

onrustigheid illustreert Rilke met dierlijke beeldspraak: in een metafoor wordt Orpheus’ tred een groot 

beest, een monster haast, dat de weg verslindt en in een homerische vergelijking wordt zijn blik een 

hond die vooruit rent en Orpheus opwacht bij de volgende bocht. Bovendien is hij niet zeker dat 

Eurydice en Hermes hem wel volgen: alsof hij een vluchtige geur gewaarwordt, hoort hij hen soms 

wel, soms niet. In het laatste deel van de strofe toont Rilke hoe Orpheus zichzelf tracht te overtuigen – 

“bij zichzelf zei hij: ze komen wel” (v. 34) – en worstelt met de gedachte om zich om te draaien. Hij 

beseft dat zich omdraaien de “ontwrichting” (v. 39) van het hele werk zou betekenen, maar hij moet 

hen zien, het is sterker dan hemzelf.  

In de volgende strofe wordt Hermes, “de god van ’t gaan en van de verre boodschap” (v. 42) 

beschreven. Hij wordt gekenmerkt door zijn attributen: zijn “reishoed boven helderlichte ogen”, zijn 
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 Zie p. 59-61. 
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“slanke staf recht voor zich uitgehouden” en “zijn enkels met de klapperende vleugels” (v. 43-45). In 

tegenstelling tot Vergilius en Ovidius, maar overeenkomstig met Plato (Bowra 1952:121 en Segal 

1989:158), neemt Rilke Hermes hier wel op in het verhaal: als psychopomp is hij de gids van de 

schimmen van de onderwereld (Roman en Roman 2010:220) en begeleidt hij Eurydice naar de 

bovenwereld. Rilke kiest dus voor één interpretatie van het reliëf en lost zo meteen de ambiguïteit op. 

Hierna richt Rilke de aandacht op Eurydice: de “zo-geliefde” (v. 47). Ze wordt in eerste instantie 

aangeduid als het onderwerp van Orpheus’ klaagzangen, waarin hij een volledig universum kan 

herscheppen. Dat past in de traditionele benadering van Eurydice: het lijkt wel alsof Eurydice slechts 

in het leven geroepen werd om te kunnen sterven en zo Orpheus te inspireren tot roemrijke zangen. 

Vanaf de zevende strofe wijkt Rilke echter af van die traditionele karakterisering en legt hij de nadruk 

op Eurydices “otherness” (Strauss 1971:172). 

Ze wordt in eerste instantie beschreven als het tegendeel van Orpheus: zij is “onzeker, zacht en zonder 

ongeduld” (v. 59), “haar tred” is niet gulzig of dierlijk, maar wordt “gehinderd door de lange 

windsels” (v. 58) en ze denkt zelfs niet “aan de man die voor haar uitging” (v. 61) of “aan de weg die 

naar het leven opsteeg” (v. 62). Ze is immers geen sterfelijke meer en draagt de dood letterlijk in zich, 

als een vrucht: 

“Zij was in zich, als in hoge verwachting,  

(…) Zij was in zich. En haar gestorven zijn 

vervulde haar als volheid. 

Zoals een vrucht van zoet en donker vol is,  

zo was zij van haar grote dood vervuld,  

die nog zo nieuw was dat ze niets begreep.” 

(v. 63-67) 

Tegelijkertijd is Eurydice echter “een nieuw maagdom ingegaan” (v 68): 

“(…) haar geslacht had zich 

gesloten als een jonge bloem bij avond; 

haar handen waren de gehuwde staat 

zozeer ontwend dat zelfs ’t oneindig zacht  

sturend beroeren van de lichte god 

haar hinderde als een intimiteit.” 

(v 69-74) 

Als schim, als gestorvene komt Eurydice in een toestand terecht waar zwangerschap en 

maagdelijkheid naast elkaar kunnen bestaan. Net als het beschreven landschap met zijn wortels en 

bloed enerzijds en zijn rotsen en “bruggen over leegte” (v. 8) anderzijds vervat ze vruchtbaarheid en 
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onvruchtbaarheid. In de dood sluiten tegengestelden elkaar immers niet uit en bestaat een coincidentia 

oppositorum (Segal 1989:122). De combinatie van haar zwangerschap van de dood en haar 

maagdelijkheid wijst bovendien op haar integriteit en onafhankelijkheid van Orpheus: ze nam vrede 

met de dood en hoort nu enkel nog haarzelf en de dood toe (Strauss 1971:173 en Segal 1989:123). Zo 

overstijgt ze haar traditionele functie in het verhaal. Ze staat immers niet meer ten dienste van Orpheus 

en zijn dichtkunst, maar ze is “van die man het eigendom niet meer” (v. 78). Ze is bevrijd van de 

beperkingen die haar door de eeuwen heen als personage werden opgelegd, wat zich uit in een reeks 

vegetatieve vergelijkingen – ze is “losgemaakt gelijk lang haar”, ze is “prijsgegeven als gevallen 

regen” en “als een rijke voorraad uitgedeeld” (v. 79-81) – en tot een climax komt in de elfde strofe, die 

slechts uit de zin “ze was reeds wortel” (v. 82) bestaat. 

De dood wordt hier dus voorgesteld als proces van eenwording met de natuur, een metamorfose in 

plaats van een onoverkomelijk, persoonlijk verlies (Segal 1989:122-123). Zo distantieert Rilke zich 

van de benaderingen van Vergilius en Ovidius. In de besproken Latijnse versies wordt het element van 

de dood binnen de mythe immers aangegrepen als een kans om een retoriek van liefde en 

emotionaliteit te ontwikkelen en de waarde van het leven te benadrukken. Rilke is daarentegen niet 

geïnteresseerd in het vieren van de liefde of het leven, maar in de autonomie van Eurydice en de 

complementariteit van leven en dood, zoals aangetoond in het landschap en Eurydices bevreemdende 

seksualiteit (Strauss 1971:172 en Segal 1989:120-121). Rilke houdt de lezer – voor het eerst – het 

vrouwelijke en geïnterioriseerde perspectief van de mythe voor, waar hij onmiddellijk een bepaalde 

superioriteit aan toekent. De vrouwelijke liefde wordt hier niet zozeer als onbeheersbare passie, maar 

eerder als een “calm grace and state of being” gezien (Segal 1989:121). Volgens Pollock past Eurydice 

daarmee in het rijtje van Rilkes zogenaamde “great lovers” die in staat zijn een volmaakte, pure, 

objectloze en onbeantwoorde liefde te koesteren (Strauss 1971:173, Pollock 2001:28 en Görner 

2010:15-16).  

In de laatste strofen behandelt Rilke het beslissende moment van de mythe, de fatale blik, wat hij 

aankondigt met “plötzlich” of “opeens” (v. 82), wat volgens Paul Claes “het meest typische woord van 

de Neue Gedichte” is, daar het “openbaring” aankondigt die het ‘Ding’ zin geeft (Claes 1995:21). Ook 

hier houdt Rilke de blik van de lezer op Eurydice gericht: hij toont de lezer niet hoe Orpheus zich 

omdraait, maar enkel hoe Hermes Eurydice daarvan inlicht en hoe zij daarop reageert. In tegenstelling 

tot Hermes lijkt ze echter niet gepijnigd of teleurgesteld, maar begrijpt ze in eerste instantie niet over 

wie hij het heeft: “zachtjes zei ze: Wie?” (v. 86). Onmiddellijk daarna keert Eurydice terug naar de 

onderwereld, haar tred ook hier “gehinderd door de lange windsels” en ook hier “onzeker, zacht en 

zonder ongeduld” (v. 94-95). Orpheus kijkt toe en ziet hoe Hermes Eurydice volgt, in plaats van 

omgekeerd. Rilke legt de zogenaamde “decisive act” hier dus niet bij Orpheus of zelfs Hermes, maar 

bij Eurydice, die vrijwillig naar de onderwereld terugkeert (Segal 1989:124). In de verschuiving van 
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het perspectief en het initiatief van Orpheus, via Hermes, naar Eurydice leest Segal tevens een 

impliciete verwijzing naar het reliëf: 

“Rilke’s flow of narrative from Orpheus to Hermes and Eurydice is a response to the rhythmic 

movement of the classical relief, where the flowing lines of the drapery and the position of the 

hands and arms lead us gracefully from one figure to the other. But Rilke had recreated this 

movement in a wholly new way, setting the materiality of the sculpture off against the 

elusiveness and ghostliness of his setting.” (Segal 1989:124-125) 

Eurydice wordt zowel voor Orpheus als voor de lezer “elusive” of ontastbaar. Orpheus, of de dichter 

in het algemeen, slaagt er niet in om Eurydices verinnerlijkte, subjectieve bestaan te begrijpen, wat 

onvermijdelijk leidde tot Eurydices tweede dood, ongeacht Orpheus zou omkijken of niet (Strauss 

1971:174 en Segal 1989:120). Pas na achttien jaar, in de bundel Sonnette an Orpheus uit 1922, zal 

Rilkes Orpheus geleerd hebben wat Eurydice nu al weet: hij moet de dood confronteren, accepteren en 

overstijgen om zo in zijn kunst de mediator tussen de dood en het leven te kunnen worden (Strauss 

1971:173). Enkel zo kan hij opnieuw de centrale plek in het verhaal innemen. In het gedicht ‘Orpheus. 

Eurydike. Hermes’ heeft Orpheus die ontwikkeling nog niet doorgemaakt. Het dient vermeld dat het 

gedicht naadloos past in het geheel van de Neue Gedichte. Het gedicht wil het reliëf en bij uitbreiding 

de mythe van Orpheus en Eurydice schauen, bestuderen om het verhaal zo te bilden, te verwerken dat 

het de lezer nieuwe perspectieven toont: het gaat hier niet meer om Orpheus’ liefde of het overstijgen 

van de grens tussen leven en dood, maar om Eurydices autonomie en het aanvaarden van de 

complementariteit van leven en dood. Zo kondigt Rilke met dit gedicht in 1904 al de veranderende 

receptie van het Orpheusthema aan.  

3.2 JEAN COCTEAU: ORPHÉE (1950) 
“Est-ce la mort que vous désirez rejoindre ou Eurydice?” 

“Les deux.” 

“Et si possible, tromper l’une avec l’autre?” 

In 1889 wordt Jean Cocteau geboren in Maisons-Lafitte, ten noordwesten van Parijs, waar hij opgroeit 

in een welstellende familie die zijn artistieke talenten erkent en voedt. Jean Cocteau beschouwt 

zichzelf in de eerste plaats als een dichter, maar zal tijdens zijn leven verschillende kunsten beoefenen. 

Zo schrijft hij naast poëzie ook romans, theater, films, operaboeken en balletscenario’s en legt hij zich 

als beeldend kunstenaar toe op tekenen, schilderen, interieurvormgeving en architectuur. Hij beperkt 

zich echter niet tot de gevestigde, hoge kunsten, maar verkent en beproeft ook minder erkende 

kunstvormen zoals het ontwerpen van juwelen, keramiek, mozaïek, glas-in-loodramen, tapijten en 

eerder commerciële kunstvormen zoals copywriting en het ontwerpen van posters en postzegels 

(Gullentops en Van Sevenant 2012:341). Door die diversiteit ontstond bij heel wat critici de indruk dat 

Cocteaus oeuvre samenhang en betekenis mist, wat Lydia Crowson weerlegt. Na het opsporen van 
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terugkerende elementen concludeert ze dat de samenhang van Cocteaus oeuvre zich niet zozeer 

manifesteert op inhoudelijk niveau, maar eerder op het niveau van vormen, structuren en technieken 

(Crowson 1978:1-2). 

Volgens Crowson ontstaat de zogenaamde “esthetic unity” in Cocteaus oeuvre door zijn visie op de 

wereld en kunst in het bijzonder. Zoals elke kunstenaar is Cocteau een spiegel en product van zijn tijd: 

zijn kunst ontsnapt niet aan de invloed van historische gebeurtenissen, noch aan de heersende ideeën. 

Toch onderscheidt hij zich van schrijvers uit zijn tijd door zijn intuïtieve en onberedeneerde aanpak. 

Hij wil de structuren van de realiteit niet analyseren maar evoceren, zijn denken is niet logisch maar 

associatief, waardoor hij eerder affiniteit vertoont met beeldende kunstenaars. In Cocteaus wereldbeeld 

ziet Crowson twee brandpunten: zijn intuïtie dat de werkelijkheid een illusie is enerzijds en zijn geloof 

dat alle processen een gedetermineerde en onafwendbare koers volgen anderzijds (Crowson 1978:2-6). 

Hierin lijkt Cocteau een voorbode van het literaire postmodernisme, waarin de grenzen tussen 

werkelijkheid en fictie opgeheven worden: de werkelijkheid wordt in die mate bepaald door verhalen 

en scenario’s, dat de werkelijkheid zelf fictie is. Bovendien tracht Cocteau, net als de postmodernisten, 

de heersende fragmentatie in de werkelijkheid te bestrijden door net de excessieve samenhang van de 

werkelijkheid aan te tonen.  

Cocteaus film Orphée uit 1950 is in dat opzicht representatief voor zijn oeuvre. Het Orpheusthema is 

een terugkerend element in de werken van Cocteau: naast zijn eerste originele toneelstuk Orphée in 

1926, wijdde hij er een filmtrilogie aan, bestaande uit Le sang d’un poète in 1930, Orphée in 1950 en 

Le Testament d’Orphée in 1960 (Brosse 1973:8, 109, Provoost 1974:130, Strauss 1997: s.p., Koebner 

2003:245 en Roloff 2004:160, 162). In het kader van deze scriptie zal ik enkel de film Orphée 

bespreken. Cocteau baseert de film op het gelijknamige toneelstuk uit 1926, waarbij hij de stof ontdoet 

van heterogene elementen maar de belangrijkste inventies behoudt (Provoost 1974:130 en Strauss 

1997: s.p.). Volgens Crowson markeert film als medium niet zozeer een nieuwe stap in Cocteaus 

oeuvre, maar is het eerder “a new tool of expression”. Film stelt hem immers in staat om een groter 

publiek te bereiken en laat elke toeschouwer in een geprivilegieerde relatie met de acteurs treden 

(Crowson 1978:9). Film blijkt tevens een geschikter medium om ruimte, tijd en beweging te 

manipuleren: hij kan dromen, de onderwereld, kortom de gehele “atmosphere of unreality” (Lee 

1961:309) van het verhaal nu zo realistisch mogelijk weergeven (Crowson 1978:9 en Volker 

2004:162-165).  

In zijn streven naar realisme plaatst Cocteau het Orpheusthema in de contemporaine setting van het 

naoorlogse Parijs. Volgens de voice-over met de stem van Cocteau is het immers kenmerkend voor 

mythes dat ze tijdloos zijn: “C’est le privilège des légendes d’être sans âge”. De film vangt aan in het 

zogenaamde Café des Poètes, dat herinnert aan het bekende Café de Flore, het hoofdkwartier van de 

existentialisten uit die tijd (Straus 1997: s.p. en Williams 2011: s.p.). Het hoofdpersonage Orphée, 
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vertolkt door Jean Marais, is een bekende maar verbitterde dichter, geliefd door het publiek, maar 

veracht door de nieuwe generatie dichters. Wanneer hij het café verlaat, ziet hij Cégeste, een dronken 

jongeman, samen met een bloedmooie, mysterieuze vrouw en hun chauffeur uit een Rolls Royce 

stappen. Van een oudere dichter hoort Orphée dat Cégeste (Edouard Dermithe) de laatste beloftevolle 

dichter is, en de vrouw, “la princesse” (Maria Casarès) zijn uitgever. Ze publiceerde zijn eerste bundel 

Nudisme, die slechts uit lege pagina’s bestaat. Wanneer Orphée het succes van de bundel wegwuift en 

afdoet als absurd, wijst de bevriende dichter hem op zijn tanende succes. Volgens hem is Orphées 

grootste fout dat hij weet hoever hij kan gaan om niet te ver te gaan: “Orphée, votre plus grave défaut 

est de savoir jusqu’où on peut aller trop loin”. Als Orphée zijn plaats tussen de dichters terug wil 

innemen, moet hij dus iets vernieuwends brengen: “Étonnez-nous”. 

Op dat moment loopt een ruzie tussen de licht ontvlambare jonge dichters in het café en de dronken 

Cégeste uit op een vechtpartij, waarop de chauffeur van de Rolls Royce (François Périer) de politie 

belt. Wanneer agenten Cégeste willen arresteren, ontsnapt hij en wordt hij aangereden door motors. De 

motors hebben geen nummerplaat en de mysterieuze motorrijders zijn gehuld in zwarte, leren pakken, 

wat in combinatie met de hoeden en lange jassen van de politieagenten herinnert aan de recente 

bezetting (Williams 2011: s.p.). Onmiddellijk draagt de prinses de omstaanders op om de gewonde 

dichter in de Rolls Royce te heffen en beveelt ze Orphée in te stappen, onder het mom dat ze hem 

nodig heeft als getuige. Al snel wordt duidelijk dat de prinses Cégeste niet naar het ziekenhuis zal 

brengen, noch zal trachten hem in leven te houden. Wanneer Orphée hiertegen protesteert, wordt hij 

bruut de mond gesnoerd. Even later stuurt de chauffeur de Rolls Royce een spoorweg over, wat 

volgens Williams de mythische overtocht over de Styx symboliseert. Na de overtocht wordt het 

landschap dat de personages en de kijker kunnen zien vanuit de autoramen in negatief weergegeven, 

een eerste trucage die de kijkervaring destabiliseert (Williams 2011: s.p.) en het vervagen van de 

grenzen tussen realiteit en irrealiteit inzet. 

Via de autoradio zijn mysterieuze boodschappen te horen, die door Cocteau zelf ingesproken werden 

en net als de beelden van de politie en de motorrijders herinneren aan de recente oorlog: zoals 

gecodeerde radioboodschappen vanuit Londen naar het verzet gestuurd werden, worden ze nu van een 

andere, ongekende wereld naar de Rolls Royce gestuurd (Koebner 2003:248 en Williams 2011: s.p.). 

De verwarring van Orphée is compleet wanneer de motorrijders zich bij de wagen voegen, en het 

gehele gezelschap halthoudt bij een vervallen en verlaten huis, het huis van de prinses. Het lichaam 

van Cégeste wordt naar binnen gedragen en Orphée, van wie gezegd wordt dat hij slaapt terwijl hij 

wakker is, wordt in een slaapkamer geleid waar de  muziek uit de opera Orfeo ed Euridice te horen is 

(Williams 2011: s.p.). In het volgende scène wekt de prinses Cégeste, waardoor hij in reversed motion 

lijkt op te staan uit de dood: als in trance herkent hij de prinses als zijn dood (“ma Mort”) en zweert hij 

haar bevelen op te volgen. Hierna betreden de prinses, Cégeste en de twee motorrijders via de spiegel 

“la zone”. Orphée tracht hen te volgen, maar vanuit “la zone” ziet de kijker hoe de poort zich reeds 
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gesloten heeft, hij tegen de spiegel botst en onmiddellijk door slaap bevangen wordt. In het volgende 

shot ontwaakt hij bij een kleine poel, waarmee Cocteau duidelijk verwijst naar de mythe van Narcissus 

(Strauss 1997: s.p.). 

De prinses, haar huis, en haar voltallige entourage lijken verdwenen, tot Orphée de chauffeur in de 

Rolls Royce vindt, die opgedragen werd hem naar huis te brengen. De volgende scène toont hoe 

Eurydice (Marie Déa), samen met haar vriendin Aglaonice (Juliette Gréco) en de politie-inspecteur 

Orphée opwacht in hun idyllische landhuis. Eurydice is in alle staten, nu Orphée ’s nachts niet 

thuisgekomen is en hij het laatst met een andere vrouw gezien werd. Bij zijn thuiskomst lijkt Orphée 

hiervoor onverschillig: hij jaagt Aglaonice, de eigenares van het Café des Poètes en de leidster van 

“une ligue de femmes”, en de politie-inspecteur weg, hij heeft geen oren naar de “si grande nouvelle” 

die Eurydice hem tracht te vertellen en stormt naar de slaapkamer, om zo stiekem het huis te kunnen 

verlaten via een ladder. Vervolgens treedt de chauffeur het huis binnen en stelt zich aan Eurydice voor 

als Heurtebise. Tussen de twee lijkt een oprechte, tedere vriendschap te ontstaan: hij stelt haar gerust 

en heeft wel aandacht voor de babysokjes en het bijhorende grote nieuws. Orphée luistert ondertussen 

zo goed als onafgebroken naar de radioboodschappen in de Rolls Royce, die hij zorgvuldig noteert. 

Hij herkent hierin niet alleen een spoor naar “l’inconnu”, maar ook sublieme poëzie, die zijn carrière 

een nieuwe wending kunnen geven: “la moindre de ces phrases est plus étonnant que mes poèmes”. 

De prinses, “la Mort d’Orphée”, bezoekt Orphée nu elke nacht, om te kijken hoe hij slaapt. Sinds de 

prinses, en dus zijn dood, in zijn leven kwam, is Orphée helemaal veranderd: hij heeft geen enkele 

aandacht meer voor Eurydice en ontwikkelt een obsessie voor de prinses en de radioboodschappen. 

Wanneer hij de straten van het verlaten Parijs niet afschuimt op zoek naar de prinses, noteert hij de 

gedichten die de radio hem doorseint. Wanneer Heurtebise hem meldt dat Eurydice op sterven ligt – 

ook zij werd aangereden door de twee mysterieuze motors –, gelooft hij hem dan ook niet en doet hij 

haar toestand af als “des comédies pour me faire rentrer à la maison”. Niets blijkt echter minder waar. 

Terwijl Cégeste de gedichten doorseint naar Orphée in de Rolls Royce, bereidt de prinses Eurydice 

voor op haar tocht naar het dodenrijk. Ook Eurydice staat op in reversed motion, herkent de prinses als 

haar dood en zweert haar bevelen op te volgen. Heurtebise lijkt de enige die beseft dat de prinses 

Eurydice met opzet liet ombrengen, om dichter bij Orphée te kunnen zijn. Wanneer hij de prinses 

hierop wijst, ontsteekt ze in woede: haar anders zo donkere gewaad krijgt nu een witte kleur, wat hier 

niet onschuld of zuiverheid, maar emotionaliteit symboliseert (Williams 2011: s.p.). Het zal echter 

snel blijken dat Heurtebise de liefde van prinses voor een sterveling slechts herkent omdat hij zelf 

Eurydice bemint. 

Wanneer Orphée uiteindelijk beseft dat Eurydice gestorven is, wordt hij achtereenvolgens bevangen 

door ongeloof en verdriet. Heurtebise wijst hem echter op het feit dat hij de dood van Eurydice 

persoonlijk kent. Ook nu kwam de prinses langs de spiegel om haar slachtoffer op te halen: “Les 
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miroirs sont les portes par lesquelles la Mort vient et va”. Hij biedt Orphée aan zijn “folie” ongedaan 

te maken en Eurydice te vervoegen in de onderwereld. Hiervoor hoeft hij niet te sterven zoals een 

gewone man, hij is immers een dichter. Met behulp van de rubberen handschoenen die de prinses in de 

kamer achterliet – zij het per ongeluk, zij het met opzet – kan Orphée de spiegel doordringen. De tocht 

door “la zone” is een van de meest mysterieuze scènes uit de film: terwijl Heurtebise bewegingsloos 

vooropgaat, schrijdt Orphée met veel moeite door een oude ruïne, die herinnert aan het niemandsland 

uit de oorlog (Williams 2011: s.p.) en bestaat uit “des souvenirs des hommes et des ruïnes des 

habitudes”. Na hun tocht komen ze terecht in een grauwe verhoorkamer, die met zijn juryleden, 

griffier en bewakers – opnieuw de motorrijders – onwillekeurig doet denken aan de krijgsraden aan het 

einde van de oorlog (Williams 2011: s.p.). Na Cégeste wordt ook de prinses verhoord, waarbij ze 

toegeeft dat ze Eurydice liet sterven om dichter bij Orphée te zijn: liefde wordt hier een motief om 

orders te negeren.  

Nadat het ondertekenen van haar verklaring wordt de prinses samen met Orphée uit de kamer geleid, 

waarna Eurydice, in slaapdronken toestand, de kamer mag betreden. Ook Heurtebise wordt verhoord, 

geeft toe Eurydice te beminnen en ondertekent zijn verklaring. Ondertussen zijn Orphée en de prinses 

voor het eerst alleen in haar slaapkamer en verklaren ze hun liefde aan elkaar. De prinses beseft echter 

dat het haar, als vertegenwoordiger van de dood, niet toegestaan is te beminnen en dat ze gestraft zal 

worden door een hogere, maar onbekende instantie. Al snel worden ze terug in de verhoorkamer 

geroepen, waar de jury zijn verdict uitspreekt: Orphée en Eurydice mogen, begeleid door Heurtebise, 

terugkeren naar de bovenwereld, op voorwaarde dat Orphée nooit over zijn ervaring in de onderwereld 

zal spreken en Eurydice gedurende de rest van zijn leven niet meer zal aankijken. Eens terug in hun 

landhuis, stelt Eurydice zich toegevend op – ze verstopt zich zelfs onder de tafel –, maar blijft Orphée 

uiterst gespannen, waardoor er steeds meer huishoudelijke ruzies ontstaan. Eurydice lijkt te beseffen 

dat Orphée helemaal niet voor haar naar de onderwereld afreisde en tracht hem in zijn slaap te 

verrassen, opdat hij haar zou aankijken voor hij het beseft: zo zou zij – anders een teken van leven 

(Williams 2011: s.p.) – kunnen sterven en Orphée zonder zorgen kunnen leven.  

Een stroompanne verijdelt echter haar zelfmoordpoging en beiden besluiten met het verbod te leren 

leven. Wanneer Orphée echter zijn werkzaamheden in de Rolls Royce hervat heeft en Eurydice op de 

achterbank plaatsneemt om hem zo te kunnen omhelzen, kijkt hij haar aan via de achteruitkijkspiegel. 

Williams (2011: s.p.) vraagt zich hier terecht af wie het initiatief neemt: stelt Eurydice zich bewust 

bloot aan dit risico of kijkt Orpheus haar met opzet aan? Cocteau laat het antwoord in het midden en 

zet koers naar de dood van Orphée. De jonge dichters en de “ligue de femmes” onder leiding van 

Aglaonice menen dat Orphée iets te maken heeft met de verdwijning van Cégeste, maar wanneer ze  

geen gehoor krijgen bij de politie-inspecteur besluiten ze het recht in eigen handen te nemen. Ze sturen 

Orphée een dreigbrief – die slechts in spiegelbeeld te lezen is – en trachten hem vanaf de straat te 

bekogelen met stenen. Aangespoord door Aglaonice dringen de jonge dichters zijn erf binnen, waar 
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Orphée zich tracht te verdedigen met de revolver van Heurtebise. In een handgemeen wordt hij in zijn 

been geschoten, waardoor hij een allerminst nobele dood sterft. Begeleid door dezelfde motorrijders 

brengt Heurtebise hem in de Rolls Royce naar “la zone”, waar de prinses, gehuld in ceremoniële 

gewaden, en Cégeste hen in de ruïnes opwachten. 

Na zijn tweede tocht door de onderwereld, omhelst Orphée de prinses innig, ervan overtuigd dat ze nu 

voor altijd samen zullen zijn. De prinses bemint hem echter in die mate, dat ze besluit voor een tweede 

maal haar orders te negeren: ze zal zich opofferen zodat Orphée verder kan leven en sublieme poëzie 

kan creëren. Cocteaus voice-over verklaart: “La Mort d’un poète doit se sacrifier pour le rendre 

immortel”. Daarom moet Orphée, als dode in de onderwereld, nog een dood sterven. De prinses draagt 

Heurtebise op Orphée te verstikken, terwijl hij hem in gedachten terug naar de bovenwereld leidt. Eens 

Orphée via de spiegel opnieuw zijn slaapkamer betreedt en de rubberen handschoenen aan Heurtebise 

overhandigt, lijkt hij alles te zijn vergeten en omarmt hij Eurydice, die uit een nachtmerrie ontwaakt. 

Zo-even nog brandend van liefde voor de prinses, verklaart Orphée nu: “Il n’y a qu’un amour qui 

compte, c’est le nôtre”. Heurtebise keert nu terug naar de onderwereld, waar de motorrijders hem 

samen met de prinses wegleiden naar onbekende oorden: ook hij offert zich op voor zijn beminde 

sterveling. De combinatie van het happy end van Orpheus en Eurydice en de onbekende, maar 

gruwelijke straf van de prinses en Heurtebise doet wrang en melancholisch aan.  

Het belang van de onderwereld voor de film van Cocteau kan niet genoeg benadrukt worden. Cocteau 

zet alle technische middelen in om zijn onderwereld, hoe irrealistisch ze ook mag zijn, zo realistisch 

mogelijk weer te geven (Lee 1961:309). Zijn weergave van de doorgang naar de onderwereld en de 

onderwereld zelf wordt dan ook beschouwd als de meest spectaculaire bijdragen van de film (Segal 

1989:163) en een van de meest briljante visuele creaties van Cocteaus oeuvre (Strauss 1997: s.p.). Het 

is bovendien in zijn voorstelling van de onderwereld dat Cocteaus visie op de wereld en kunst in het 

bijzonder het duidelijkst naar voren komt. Ten eerste getuigt zijn onderwereld van de nasleep van de 

Tweede Wereldoorlog: de radioboodschappen, de kruisverhoren van de jury, de steeds opduikende 

geheimzinnige motorrijders en de ruïnes in “la zone” herinneren allen aan de recente bezetting. 

Bovendien wordt de onderwereld niet geregeerd door één centrale, heersende instantie of godheid, 

zoals dat met Pluto en Proserpina wel het geval was in de klassieke voorstelling van de onderwereld 

bij Ovidius en Vergilius. Eerder lijkt hier een niet te overzien bureaucratisch netwerk de hiërarchie te 

bewerkstelligen en de wensen van een onstoffelijk, denkbeeldig opperwezen uit te voeren. Volgens de 

prinses zijn de bewoners van de onderwereld zo nietszeggend voor het wezen, dat ze even goed zijn 

gedachten of dromen zouden kunnen zijn: ook in de onderwereld is God dood.  

Ten tweede geeft de onderwereld blijk van Cocteaus intuïtieve en associatieve manier van denken: hij 

ontwikkelt niet zozeer een systematische voorstelling, dan wel een evocatie van de onderwereld. 

Doorheen de film roept hij steeds beelden van de onderwereld op, zonder de kijker uitsluitsel te geven 
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over de precieze werking ervan. Ook wat de beweegredenen van de personages betreft, laat Cocteau de 

kijker hoofdzakelijk in het ongewisse. Laat de prinses met opzet haar rubberen handschoenen in de 

kamer van Orphée liggen zodat hij haar achterna kan komen? Is Eurydice zich bewust van het 

achteruitkijkspiegeltje in de Rolls Royce wanneer ze op de achterbank plaatsneemt? Kijkt Orphée uit 

gewoonte naar haar of doet hij dat om zich van haar te verlossen? Cocteau gunt de kijker geen blik in 

de gevoelswereld van de personages, maar presenteert hen vanaf een objectieve en vaak ironische 

afstand (Williams 2011: s.p.). Orphée is niet langer de onbaatzuchtige dichter-zanger die, vervuld van 

liefde voor zijn Eurydice, haar dood niet kan accepteren en met zijn woorden haar terugwint, maar 

eerder een dramatische, wispelturige en egocentrische dichter zonder inspiratie, die zich aan de kant 

geschoven voelt door de nieuwe generatie. Sinds de prinses, zijn dood, in zijn leven kwam, ziet hij 

Eurydice niet meer staan en kan hij haar nauwelijks nog in zijn buurt verdragen.  

Eurydice op haar beurt is een naïeve, maar inschikkelijke en toegewijde huisvrouw, omringd door een 

bourgeois huishouden. Volgens Williams bestempelt Cocteau haar in een van zijn notitieboekjes als 

een “non-character” en “impermeable to mystery” (Williams 2011: s.p.). Voor Eurydice Orphée 

huwde, werkte ze als serveerster in het Café des Poètes van Aglaonice (Koebner 2003:244), haar beste 

vriendin. Ook Aglaonice wordt door Cocteau niet gunstig afgeschilderd: als leidster van een 

feministische groep en sympathisante van de jonge dichters grijpt ze immers elke kans aan om Orphée 

in een benarde positie te brengen. De enige volwaardige vrouwelijke figuur in de film is de prinses. 

Als een van de ontelbare verschijningsvormen van de dood (Hammond 1972:32) oefent ze een enorme 

aantrekkingskracht uit op Orphée. Ze is een mysterieuze, duistere, passionele en machtige vrouw en 

staat zo in schril contrast met de eerder oninteressante Eurydice (Segal 1989:163). Heurtebise vraagt 

zich dan ook terecht af of Orphée zijn tocht naar de onderwereld onderneemt om zijn echtgenote te 

redden of om dichter bij de prinses, en dus zijn dood, te kunnen zijn. Eens in de onderwereld wordt 

dan ook duidelijk hoezeer de prinses brandt van liefde voor Orphée: zelf zal ze een vreselijke maar 

onbekende straf ondergaan, opdat Orphée als dichter terug kan keren naar de bovenwereld. 

Door de dood van Orphée, vervat in de figuur van de prinses, aan het verhaal toe te voegen, zet 

Cocteau het Orpheusthema naar zijn hand: het gaat hier niet langer uitsluitend om de kracht van 

Orpheus’ dichtkunst of om zijn poging zijn geliefde terug te winnen, maar om het belang van de dood 

en de bijhorende onderwereld voor zijn dichtkunst (Lee 1961:309 en Segal 1989:163). In vergelijking 

met de toneelstukken Eurydice (1943) van Jean Anouilh en Orpheus Descending (1958) van Tenessee 

Williams en de film Orfeu negro (1958), geregisseerd door Marcel Camus, is Cocteaus Orphée uit 

1950 niet louter een modernisering van de mythe, maar de enige visuele versie waarin de situatie van 

de contemporaine dichter wordt aangekaart (Strauss 1971:234). Waar Anouilh, Williams en Camus het 

Orpheusthema reduceren tot een verhaal over liefde en verlies (Segal 1989:171), compliceert Cocteau 

het thema door zichzelf te identificeren met de figuur van Orpheus enerzijds en het thema te beladen 

met zijn eigen krachtlijnen en symbolen anderzijds (Lee 1961:308 en Segal 1989:163). Zo ontwikkelt 
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de film zich tot een “brooding, complex and disturbing masterpiece” (Williams 2011: s.p.). Het wordt 

niet alleen beschouwd als Cocteaus artistieke summum (Williams 2011: s.p.), maar tevens als de 

meest geslaagde visuele behandeling van het Orpheusthema (Lee 1961:312). 

3.3 VROUWELIJKE DICHTERS: H. D. EN MURIEL RUKEYSER 
“No more masks! No more mythologies!” 

In 1989 was Segal de eerste om systematisch aandacht te besteden aan literaire werken die het 

Orpheusthema behandelen vanuit een twintigste-eeuws vrouwelijk perspectief (Decreus 1999:145): hij 

bespreekt in totaal vijf vrouwelijke auteurs, met name H. D. (Hilda Doolittle), Edith Sitwell, Muriel 

Rukeyser, Adrienne Rich en Margaret Atwood (Segal 1989:176-186). Allen trachten ze de mythe 

terug te eisen voor “the female voice” (Segal 1989:176), zij het voor Eurydice, zij het voor zichzelf. 

Van de bovenstaande schrijvers zal ik enkel H. D. en Muriel Rukeyser bespreken, aangezien zij mijns 

inziens de enigen zijn die de traditionele rollen van zowel Orpheus als Eurydice binnen het thema 

effectief in vraag stellen. Sitwells gedicht ‘Eurydice’ kenmerkt zich immers nog steeds door een 

“mood of forgiveness and celebration of love” van Eurydices kant (Segal 1989:178), terwijl Richs 

gedicht ‘I Dream I’m the Death of Orpheus’ eerder een antwoord is op de figuur van de dood in 

Cocteaus film Orphée (Segal 1989:184) en Margaret Atwood met haar gedichten ‘Orpheus (1)’, 

‘Eurydice’ en ‘Orpheus (2)’ het midden houdt tussen H. D. enerzijds en Rilkes Sonnette an Orpheus 

en zijn gedicht ‘Orpheus. Eurydike. Hermes’ anderzijds (Segal 1989:187-188).  

H. D. daarentegen laat in haar gedicht ‘Eurydice’ voor het eerst een strijdbare en zelfs agressieve 

Eurydice aan het woord. Voorheen was Eurydice volgens Helen Sword steeds “a mythological 

nobody”: in de mythe speelt ze enkel een volstrekt negatieve rol, namelijk die van de “woman-as-

Other” en de “woman-as-death”. Net dat aspect werkte op sommige schrijvers echter een grote 

aantrekkingskracht uit. Al in 1904 erkent Rilke de autonomie van Eurydice en beschouwt hij haar als 

de belichaming van het vrouwelijke mysterie en de kracht van zelfrealisatie (Sword 1989:408). Zijn 

Eurydice blijft echter een stilzwijgende, haast buitenaardse figuur. Het blijft wachten op vrouwelijke 

schrijvers zoals H. D. vooraleer Eurydice een stem krijgt: voor hen symboliseert Eurydice de “long-

suffering wife, abandoned lover, patient muse, and death-filled archetype” (Sword 1989:409), die ze 

willen bevrijden. Door Eurydice hier zelf te laten spreken, wijst H. D. haar rol als “passive object of 

her heroic husband’s quest” af en geeft ze haar de kans haar eigen creatieve stem te ontdekken, wat 

haar – in de schaduw van Orpheus – al die tijd onthouden werd (Sword 1989:414). In die zin vertoont 

het gedicht overeenkomsten met H. D.’s eigen strijd om zich te vestigen in het heersende artistieke 

milieu (Bruzelius 1998:456). Omgeven door gevierde mannelijke schrijvers zoals D. H. Lawrence en 

Ezra Pound werd haar immers aangeraden zich te beperken tot “the woman speaking” (Sword 

1989:414). 
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H. D. (1886-1961) schreef het gedicht in tussen 1913 en 1917 (H. D. en Martz 1925 en Segal 

1989:176). Volgens Margaret Bruzelius bekleedt het een bijzondere plaats binnen H. D.’s oeuvre. 

Enerzijds werd het opgenomen in Amy Lowell’s bloemlezing Some Imagist Poets, hoewel het 

eigenlijk helemaal geen imagistisch gedicht is: waar poëzie volgens het Angelsaksische imagisme “a 

direct treatment of the thing” hoort te zijn en een scherp en precies poëtisch beeld dient op te roepen 

(ALL 2012-2016), begint H. D.’s ‘Eurydice’ helemaal niet met een beeld, maar met een woedende 

uitval tegen Orpheus. Anderzijds hoort het gedicht evenmin thuis in de reeks van latere gedichten 

zoals ‘Helen in Egypt’ en ‘Calypso’, waar H. D. stilzwijgende vrouwelijke culturele figuren een stem 

wil geven, aangezien het geconcipieerd werd binnen een cyclus van gedichten die allen de betekenis 

van de blik en de relatie tussen kunstenaar, het object van de kunst en het kunstwerk bevragen. In die 

cyclus – die de titel ‘The God’ meekreeg – behandelt H. D. een aantal verhalen die door Ovidius aan 

de Orpheusmythe gelinkt werden, namelijk die van Aphrodite en Adonis, Pygmalion en Galatea en 

natuurlijk Orpheus en Eurydice, waarin ze niet zoals Ovidius de blik van de kunstenaar of minnaar op 

zijn of haar geliefde wil vieren, maar de innerlijke kracht en eigenheid van het object van de kunst of 

de geliefde wil benadrukken (Bruzelius 1998:448-451).  

Al in de eerste sectie
11

 van het gedicht wordt duidelijk dat Eurydice hier zelf omkijkt naar Orpheus en 

zo “an Orphic turn of her own” uitvoert. Ze weigert immers Orpheus’ blik te beschouwen als een 

teken van ambitie of menselijke imperfectie en suggereert dat het eerder wijst op zijn begerigheid 

(Sword 1989:414). Net als Rilkes Eurydice vond H. D.’s Eurydice rust in de dood, tot Orpheus haar nu 

uit deze toestand rukt en haar zo de kans ontneemt om zich te ontwikkelen “from listlessness / into 

peace” (v. 16-17) en tevens hem en het verleden te vergeten. Ze verwijt hem de “arrogance” (v. 6) en 

“ruthlessness” (v. 7) in zijn terugblik, aangezien die ertoe leiden dat ze een tweede maal 

geconfronteerd wordt met het feit dat ze nooit tussen “the live souls” (v. 2) en “the live flowers” (v. 4) 

zal kunnen leven, maar voorgoed veroordeeld is tot de onderwereld, met zijn “dead lichens” (v. 9) en 

“dead cinders upon moss of ash” (v. 10). Voor het eerst zal Eurydice zich niet zomaar neerleggen bij 

haar lot. Ze bestookt Orpheus met vragen en dringt aan te weten waarom hij nu precies naar haar 

omkeek. Al snel komt Eurydice tot het besef dat Orpheus louter zichzelf in haar wenst te zien. Hij 

beschouwt haar immers niet als een volwaardige geliefde, noch als een volstandig onderwerp van zijn 

kunst, maar meent dat ze slechts het licht weerspiegelt dat hij als kunstenaar op de wereld werpt 

(Bruzelius 1998:456).  

“why did you turn? 

why did you glance back?  

why did you hesitate for that moment?  

why did you bend your face  

                                                      
11

 Het gedicht nam ik integraal op in de bijlage, zie p.62-66. 
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caught with the flame of the upper earth,  

above my face?  

 

what was it that crossed my face  

with the light from yours  

and your glance?  

what was it you saw in my face?  

the light of your own face,  

the fire of your own presence?” 

(v. 29-40) 

Geleidelijk aan dringt het tot Eurydice door dat ze verloren is. Nooit zal ze deze wereld, waarin alles 

duister is en – zo mogelijk nog huiveringwekkender – vervuld van een kleurloos, grauw licht, nog 

kunnen inruilen voor een wereld waarin ze echte kleuren en geuren kan ervaren. Ze zal zich nooit uit 

deze mythe, waarin de blik van de kunstenaar haar enige betekenis is, kunnen bevrijden: haar functie 

beperkt zich tot het verhaal mogelijk maken, om daarna zijn afwezig centrum te worden (Bruzelius 

1998:455). Toch slaagt ze erin haar woede te kanaliseren en zelfs om te zetten in “a new integrity of 

personal consciousness” (Segal 1989:177). Ze realiseert zich immers dat het vooruitzicht op een leven 

in een wereld waarin ze opnieuw het slachtoffer kan worden van Orpheus’ blik niet minder 

weerzinwekkend is dan een leven in deze hel en ze dus eigenlijk niks verloren heeft: “such loss is no 

loss” (v. 97) (Bruzelius 1998:457). Hoewel Eurydice hier dus net als bij Rilke een soort van 

compleetheid vind in haar lot, verloopt dit proces niet via dezelfde vredevolle verinnerlijking, maar via 

conflict en trotsering (Segal 1989:177). H. D.’s Eurydice benadrukt immers militant dat zij, zelfs in de 

grauwe onderwereld, meer “fervour” (v. 113) bezit dan Orpheus in alle schitteringen van de 

bovenwereld: zij beschikt over meer licht dan hem. 

“Against the black  

I have more fervour  

than you in all the splendour of that place,  

against the blackness  

and the stark grey  

I have more light;” 

(v. 112-117) 

Volgens Bruzelius stapt Eurydice zo af van het idee dat de kunstenaar zijn licht werpt op het 

onderwerp om het tot kunst te verheffen, en stelt ze dat de kunstenaar slechts het licht waarneemt dat 

van het onderwerp uitgaat, ook al is dat het kleurloze licht van de onderwereld. Eurydice weigert  nog 

langer beschouwd te worden als een passief object in functie van Orpheus’ dichtkunst, maar eist 
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erkend te worden als het subject dat ze is. Op die manier tracht ook H. D. zichzelf te bevrijden van 

“the constraints of a model of artistic inspiration dominated by the all-powerful possesive artistic gaze 

with its presumed masculine bias and its greedy appropiation of motivating power” (Bruzelius 

1998:449-451). Uit de zevende en laatste strofe blijkt dat Eurydice in de onderwereld eindelijk haar 

lang gezochte zelfstandigheid als subject heeft gevonden. Haar woede uit de eerste strofen heeft hier 

plaatsgemaakt voor berusting en zelfwaardering: “I have the fervour of myself for a presence / and my 

own spirit for light” (v. 128-129). Ze is zich bewust van het feit dat ze voor eeuwig veroordeeld blijft 

tot de onderwereld, maar stelt in een adynaton
12

 dat de hel, waarmee ze zich vereenzelvigt, zich eerst 

zal moeten openen zoals een rode roos vooraleer ze echt verloren zal zijn (Segal 1989:178).  

“before I am lost,  

hell must open like a red rose  

for the dead to pass.” 

(v. 135-137) 

Zo levert H. D. in het gedicht commentaar op de traditionele rol van Eurydice. Ze is niet langer een 

stilzwijgend, accepterend en vooral instrumenteel personage in het verhaal, maar neemt voor het eerst 

de gedaante aan van een round character: we krijgen te zien hoe ze tracht om te gaan met het onrecht 

dat Orpheus haar aandeed en hoe ze zich uiteindelijk bewust wordt van haar vastgelegde rol in het 

thema en zich daar via een proces van zelfwaardering weet bij neer te leggen. De figuur van Orpheus 

komt daarentegen enkel indirect aan bod: uit Eurydices monoloog kunnen we opmaken dat hij niet 

alleen bijzonder egocentrisch, maar vooral onwetend is. Hij lijkt zich immers helemaal niet bewust 

van het onrecht dat hij Eurydice aandoet, noch van haar gedachten, gevoelens of zelfs het belang van 

haar persoon – als subject in plaats van object – voor zijn kunst en zijn verhaal in het algemeen. Zo 

stelt H. D. de traditionele behandeling van de verhouding tussen Orpheus en Eurydice aan de kaak en 

eist ze een plaats op voor de vrouwelijke stem in het thema. Muriel Rukeyser doet in haar gedicht ‘The 

Poem as Mask’ uit 1968 hetzelfde, zij het dat de vrouwelijke stem die ze herkent in het thema haar 

eigen stem is.  

Muriel Rukeyser (1913-1980) was een voorbeeld voor veel Amerikaanse vrouwelijke schrijvers. Niet 

alleen hoorde ze bij de eerste vrouwelijke dichters die hun plaats innamen in het overwegend 

mannelijke literaire veld, maar bovendien verbrak ze in haar de gedichten de stilte die heerste rond 

seks, het moederschap, menstruatie, depressie en andere onderwerpen die voorheen niet als geschikte 

stof bevonden werden voor een Amerikaanse dichter (Herzog en Kaufman 2005). Veel van Rukeysers 

gedichten zijn dan ook een antwoord op de stilte die ze al sinds haar kindertijd gewaarwerd en haar 

verlangen die stilte op te vullen met taal (Terris 1974:10 en Herzog en Kaufman 2005). In ‘The Poem 
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as Mask’ geeft Rukeyser gehoor aan een bepaalde stilte die heerst binnen het Orpheusthema en haar 

eerdere eigen behandeling ervan, namelijk de stilte van de vrouwelijke stem. Het gedicht is een 

kritische reflectie op haar gedichtencyclus ‘Orpheus’ uit 1951, waarin Rukeyser de mythe van 

Orpheus in omgekeerde volgorde vertelt: het gedicht vangt aan vlak nadat de razende Bacchanten – 

“copper and black of hair, the white heel running” (v. 3) – Orpheus aanvielen en eindigt met de finale 

vernieuwing van zijn lied (DuPlessis 1975:212 en Segal 1989:180). 

De cyclus ‘Orpheus’ hanteert de kracht van muziek als structurerend principe en is opgevat als een 

reeks van aria-achtige secties waarin de verschillende verscheurde ledematen van Orpheus het 

concept, de liefde en de naam van Eurydice overdenken. Pas wanneer ze erin slagen haar naam uit te 

spreken, kan Orpheus herboren worden als een god (DuPlessis 1975:212-213). Rukeyser neemt de 

totaliteit van de figuur van Orpheus in acht en schildert hem niet alleen af als een mythologische 

zanger (apollinisch aspect), maar ook als een religieuze leermeester (dionysisch aspect), wat hem in 

staat stelt het mysterie van leven en dood te begrijpen én te bezingen (Segal 1989:180). Eurydice 

daarentegen speelt nauwelijks een rol in het gedicht: ze is niet meer dan een onbepaald gelaat waar hij 

zich naar omdraaide in de onderwereld. Zeventien jaar later zal Rukeyser in haar gedicht ‘The Poem as 

Mask’
13

 expliciteren dat ze zich in haar gedichtencyclus ‘Orpheus’ noch met de goddelijke Orpheus, 

noch met de schimmige Eurydice identificeerde. Het gedicht is eerder een “symbolic expression of 

inner fragmentation”, waarbij ze de mythe als masker hanteert, om te verbergen dat het eigenlijk gaat 

over haarzelf en haar ervaringen bij de geboorte van haar kind (Segal 1989:182-183).  

“When I wrote of the women in their dances and wildness, it was a mask, 

on their mountain, gold-hunting, singing, in orgy, 

it was a mask; when I wrote of the god, 

fragmented, exiled from himself, his life, the love gone down with song, 

it was myself, split open, unable to speak, in exile from myself.” 

(v. 1-5) 

Volgens DuPlessis zal Rukeyser daarom in eerste instantie het bestaan van de mythe ontkennen: 

“There is no mountain, there is no god” (v. 6). De mythe vormt immers een hindernis in de zoektocht 

naar haar herboren zelf. Met het krachtige “No more masks! No more mythologies!” (v. 10) gooit ze 

nu eindelijk het masker van de mythe, waarmee ze haar eigen, authentieke ervaring censureerde, van 

haar af (DuPlessis 1975:213). Toch betekent dat niet dat ze de mythe in haar geheel afzweert. Volgens 

Segal benadert ze de mythe daarentegen met een hervonden helderheid en objectiviteit: Rukeyser is 

noch Eurydice, noch Orpheus, maar louter de ontvanger van “the blessings of the god’s music”. Pas nu 

ze het masker afneemt, aanschouwt ze Orpheus “for the first time” (v. 11) en zo beseft ze dat haar 

gefragmenteerde zelf beschikt over “own music” (v. 12) (Segal 1989:183). Ze is nu in staat, los van de 
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beperkende kracht van de mythe, haar eigen verhalen neer te schrijven. Zo slaagt Rukeyser erin via 

een proces van zelfonderzoek en zelfkritiek het Orpheusthema om te vormen in een intens persoonlijk 

statement en tegelijkertijd haar authentieke ervaring volgens haar eigen voorwaarden in te passen in 

het Orpheusthema (Terris 1974:11 en Segal 1989:184). 

“There is no mountain, there is no god, there is memory 

of my torn life, myself split open in sleep, the rescued child 

beside me among the doctors, and a word 

of rescue from the great eyes. 

 

No more masks! No more mythologies! 

 

Now, for the first time, the god lifts his hand, 

the fragments join in me with their own music.” 

(v. 6-12) 

3.4 CONCLUSIE – HET ORPHEUSTHEMA IN DE TWINTIGSTE EEUW 
Volgens Strauss benadrukt de omgang met het Orpheusthema in het moderne tijdperk de ervaring van 

de afdaling naar de onderwereld en de daaropvolgende terugtocht. Het lijkt wel alsof Orpheus niet echt 

Orpheus kan zijn voor hij getest en op de proef gesteld wordt. In tegenstelling tot de werken uit de 

renaissance, waar eerder de kracht van Orpheus’ lied centraal staat, wordt de moderne kunstenaar nu 

vooral geïntrigeerd door “the plunge into darkness, inwardness, and death” (Strauss 1971:269-270). 

Dat standpunt wordt in bovenstaande voorbeelden bevestigd. Zo spelen de besproken gedichten van 

Rilke en H. D. zich uitsluitend af in de doorgang tussen de onder- en de bovenwereld: ze behandelen 

enkel het derde en het vierde mytheem, respectievelijk de terugweg en bijhorende terugblik en 

Orpheus’ machteloosheid en Eurydices reactie, waarbij ze zich toeleggen op de karakterisering van de 

figuur van Eurydice. Cocteau op zijn beurt behandelt alle mythemen van het Orpheusthema, zij het op 

een geheel eigen manier. Zijn presentatie van de onderwereld en van “la zone” in het bijzonder vormt 

echter de kern van de film, aangezien hij hier zijn ideeën over kunst en bij uitbreiding de wereld 

uiteenzet: hij begiftigt de passage met beelden die herinneren aan de nasleep van de Tweede 

Wereldoorlog en spreidt zijn intuïtief en associatief denken tentoon.  

Rukeyser daarentegen bespreekt in haar gedicht ‘The Poem as Mask’ enkel het zevende mytheem, 

namelijk Orpheus’ sparagmos door de Bacchanten. Net als Cocteau associeert ze zich met de figuur 

van Orpheus, zij het vanuit een volstrekt vrouwelijk standpunt: ze betrekt Orpheus’ sparagmos op haar 

persoonlijke fragmentatie. Elk voorbeeld slaagt er dus in het Orpheusthema naar zijn hand te zetten 

door enerzijds een of meerdere mythemen te benadrukken en anderzijds persoonlijke elementen aan 

het thema toe te voegen. Rilke zal zich als eerste richten op de rol van Eurydice in het thema en haar 
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veranderde hoedanigheid in de dood, om zo, in functie van zijn Neue Gedichte een nieuwe blik op het 

thema te bieden. Cocteau voegt zelfs een geheel nieuw personage, de prinses, in, waarmee hij de rol 

van de dood in het thema meer ruimte geeft. Beiden wijzen dus op hun manier op de 

complementariteit van de dood met het leven. H. D. op haar beurt herneemt Rilkes focus op Eurydice, 

maar is hierin veel explicieter en strijdvaardiger. Rukeyser lijkt te beseffen dat het thema slechts een 

masker is, om vrij over iets anders te kunnen spreken, en beslist zich hier niet langer achter te 

verbergen, wat haar in staat stelt nu pas echt in contact te treden met de mythe. 

De figuur van Orpheus wordt in deze voorbeelden van zijn mythische proporties ontdaan. Hij is hier 

niet langer een grootse dichter, een hartstochtelijke minnaar of zelfs een leermeester. Eerder is hij een 

gewone dichter die worstelt met zijn beperkingen in zijn obsessie om kunst te maken. Hij wordt zich 

pijnlijk bewust van het belang van Eurydice voor zijn kunst, wat hem onzeker, ongeduldig en 

egocentrisch maakt. Bovendien lijkt zijn dionysische pool hier volledig verdwenen, ten voordele van 

zijn apollinische gedaante als dichter die alles op het spel zet voor zijn kunst. De figuur van Eurydice 

wordt daarentegen ontdekt en uitgediept: bij Rilke en H. D. overstijgt ze haar traditionele, louter 

functionele rol in de mythe en neemt ze eindelijk de gedaante van een volwaardig personage aan. Zij 

het via een proces van eenwording van leven en dood, zij het via conflict, in beide gedichten 

belichaamt Eurydice een soort van vrouwelijke kracht, waardoor ze een toestand van autonomie, 

integriteit en zelfwaardering bereikt. De figuur van Hermes speelt enkel bij Rilke en Cocteau 

nadrukkelijk een rol, en blijkt dus geen figuur van blijvende waarde voor het thema, in tegenstelling 

tot Orpheus en Eurydice, die hun complexiteit behouden. Uit die complexiteit haalt elke dichter, 

alsook Jeroen Brouwers, wat hij nodig acht voor zijn werk. 

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat elke auteur dit thema hanteert om erkenning voor zichzelf 

en zijn of haar personages op te eisen: Rilke wil de contemporaine poëzie vernieuwen door een nieuwe 

invalshoek op het thema voor te stellen, Cocteau wil zich, net zoals zijn personage Orphée, profileren 

ten opzichte van een jongere garde van kunstenaars, H. D. tracht tegelijk haar positie als vrouwelijk 

dichter en Eurydices rol in het thema op te eisen en Rukeyser wil zich ten slotte niet langer verbergen 

achter het thema. Ook Jeroen Brouwers zal in zijn romans het Orpheusthema naar zijn hand zetten om 

zich zo als auteur te kunnen profileren. 
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4. HET ORPHEUSTHEMA BIJ JEROEN BROUWERS 
In het laatste hoofdstuk van mijn scriptie zal ik nagaan welke plaats het Orpheusthema inneemt in het 

oeuvre van Jeroen Brouwers, om zo te bepalen hoe Jeroen Brouwers zich positioneert in de twintigste-

eeuwse omgang met het thema. In het eerste onderdeel tracht ik zo bondig mogelijk de belangrijkste 

kenmerken van Brouwers’ poëtica te schetsen. Hoewel Brouwers ook verhalen, essays en polemieken 

schreef (Vervaeck 2013:2), zal ik mij hier toespitsen op de voornaamste ontwikkelingen in zijn 

romans. In de volgende onderdelen zal ik respectievelijk de romans Zonsopgangen boven zee uit 1977, 

De zondvloed uit 1988 en Geheime kamers uit 2000 bespreken. Ik zal mij beperken tot het analyseren 

van de betekenis van het Orpheusthema voor de romans, waarbij ik wil achterhalen op welke plaatsen 

het thema zich manifesteert, wat de functie is van het thema binnen de romans en welke invloed het 

thema uitoefent op het verloop van het verhaal, de gebeurtenissen en de personages. Uit Brouwers’ 

behandeling van het thema zal blijken hoe hij de figuren van Orpheus en Eurydice karakteriseert, 

welke mythemen hij benadrukt en hoe Brouwers dus al dan niet aansluit bij de twintigste-eeuwse 

omgang met het Orpheusthema. 

4.1. JEROEN BROUWERS: EEN KENNISMAKING MET DE AUTEUR 
Jeroen Brouwers werd op 30 april 1940 geboren in Batavia, Nederlands Indië. Hij woonde met zijn 

grootouders, ouders, broer en zus in Java, tot Japan Nederlands-Indië drie jaar later binnenviel en hij 

samen met zijn grootmoeder, moeder en zus in het vrouwenkamp Tjideng werd ondergebracht. Pas in 

1945 werd het gezin herenigd en zou Brouwers zijn vader terugzien, die hij zich niet herinnerde uit 

zijn peutertijd. Het gezin woonde nu in het paradijselijke Balikpapan, aan de kust van het huidige 

Borneo. Toen de onafhankelijkheidsstrijd onder leiding van Soekarno losbarstte, keerde het gezin 

terug naar Nederland, waar Brouwers op zijn tiende naar een kostschool gestuurd werd 

(Vandenbroucke 2005:9-25). Na zijn tijd op de middelbare school – die hij trouwens niet afwerkte – 

was hij achtereenvolgens marinier, journalist, secretaris en (hoofd)redacteur bij uitgeverij Manteau. 

Toen hij in 1976 ontslag nam en vervolgens zijn huwelijk spaak liep, trok hij zich terug in een 

afgelegen hoeve en legde hij zich voltijds op schrijven toe. Ook na zijn tweede scheiding in 1991 zou 

hij zich eenzaam terugtrekken, ditmaal in een woonboot (Vervaeck 2013:1-2). Dergelijke biografische 

gegevens mogen details lijken, maar bekleden echter een centrale plaats in Brouwers’ oeuvre.  

Brouwers maakt in zijn romans immers geen scherp onderscheid tussen feit en fictie (Vervaeck 

1993a:8). Dat hangt samen met zijn dubbelzinnige waarheidsopvatting: enerzijds meent hij dat een 

auteur zich moet blootgeven, maar anderzijds stelt hij dat schrijven steeds liegen is, aangezien de tekst 

de herinnering tegelijkertijd bewaart en vertekent. De enige waarheid in de roman is niet de waarheid 

van de inhoud, van de gebeurtenis, maar de waarheid van de literaire vormgeving (Vervaeck 1993a:14 

en 2013:5). In vroege werken zoals Het mes op de keel (1964) en De toteltuin (1968) poneert 

Brouwers zijn leugenachtigheid nadrukkelijk aan de hand van een ongebreidelde fantasie en de vorm 
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van de hij-verteller (Vervaeck 1993a:15). Vanaf Zonder trommels en trompetten (1973) vervangt hij 

die fantasie echter door een structurele beheersing en de hij-verteller door een ik-verteller (Vervaeck 

1993a:15 en 2013:11). Fictionalisering maakt vanaf nu plaats voor alsmaar meer autobiografische 

elementen enerzijds en een toenemende beheersing en vormdwang anderzijds (Vervack 1993a:12 en 

2013:12). Die evolutie wordt bekrachtigd in Zonsopgangen boven zee (1977) en bereikt haar 

hoogtepunt in De zondvloed (1988) (Vervaeck 2013:12-13).  

Door steeds meer autobiografische elementen in de romans toe te laten, laat Brouwers bijgevolg steeds 

meer van zichzelf zien in zijn romans. Dat gaat echter gepaard met een nieuwe verdedigingstechniek, 

de zogenaamde “meta-tekst”: hij schrijft over het schrijven (Vervaeck 1993a:15-16). Literatuur is 

immers een van zijn voornaamste thema’s en maakt deel uit van de thematische triade literatuur – 

dood – liefde (Van Deel 1979:26 en Vervaeck 1993b:260-261), die tevens het Orpheusthema bepaalt. 

De figuur van Orpheus wordt dan ook de “schutsheilige” van Brouwers’ oeuvre genoemd (Vervaeck 

2010:62). Net als Orpheus wil Brouwers de liefde redden van de dood en wat gebeurd is ongedaan 

maken, maar om dat te bereiken mag hij niet omkijken, wat bij Brouwers betekent dat hij zich niet 

mag herinneren wat gebeurd is (Vervaeck 1993b:261 en 2013:3-4). Zo tracht Brouwers telkens terug 

te keren naar de fase van het “nietbestaan”, waar de tijd opgeheven zou worden (Vervaeck 2010:68). 

Door het gebeurde echter te herinneren en dus weer tot leven te wekken, wordt het onherroepelijk 

vernietigd: schrijven staat gelijk aan destructie (Vervaeck 1993a:16 en 2013:4). Op die manier wordt 

Brouwers’ oeuvre vanaf Zonsopgangen boven zee steeds doodser, waardoor hij ook wel de 

“chroniqueur van de dood” genoemd wordt (Vervaeck 1993a:17 en 1193b:264).  

Wat zijn vormdwang betreft, hanteert Brouwers steeds dezelfde structuurprincipes, namelijk het 

hernemen van fragmenten, waardoor ze een symboolwaarde krijgen, het condenseren of vermengen 

van wat in tijd en ruimte niet samen hoort, en het spiegelen van elementen met hun tegendeel. Door 

die principes telkens weer toe te passen op de stof van de roman, wordt elk verhaalelement beladen 

met eindeloos veel betekenissen. Zo leidt de doorgedreven ordening tot een onoverzichtelijk, chaotisch 

labyrint, waarin zowel de personages als de lezer verstrikt raken (Vervaeck 1993b:262 en 2013:7). 

Toch is die vormperfectie voor Brouwers geen doel op zich: hij gunt zijn lezer nauwelijks vrijheid, 

omdat hij in eerste instantie duidelijk wil communiceren, een boodschap overbrengen (Vervaeck 

1993a:13 en 2013:14). Zowel inhoudelijk, in de poging het gebeurde ongedaan te maken, als formeel, 

in de obsessieve toepassing van de structuurprincipes, wordt Brouwers’ oeuvre vanaf Zonsopgangen 

boven zee dus gekenmerkt door een drang naar zuiverheid (Vervaeck 2013:8). Pas in Geheime kamers 

zal een versoepeling optreden in zijn werk: de structuurprincipes worden minder dwingend en maken 

enigszins plaats voor humor en een soort van lichtheid. Hierna wordt Brouwers algemeen erkend als 

“een van de belangrijkste levende Nederlandstalige prozaschrijvers” (Vervaeck 2013:23). 
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4.2 ZONSOPGANGEN BOVEN ZEE (1977) 
Zonsopgangen boven zee opent met het hoofdstuk ‘Dit is de poort’, waarin het naamloze, mannelijke 

hoofdpersonage beladen met boodschappentassen een zekere Aurora, ook wel de naam van de Griekse 

godin van het licht, naar haar appartement volgt. Doorheen de roman leert de lezer dat het leven van 

deze naamloze man op een dood spoor zit. Hij is verlaten door zijn echtgenote, hij mag zijn zoontje 

enkel nog op woensdagnamiddag zien, hij bewoont een klein, smoezelig kamertje boven een café en 

scharrelt het ene meisje achter het andere op. Hij overstelpt ze allen met cadeautjes, lieve woorden en 

genegenheid, maar ze zijn niet meer dan gezichten in zijn zogenaamde geheugenfoto’s, of adressen en 

telefoonnummers in zijn zakagenda. Hij werkt als archivaris in een museum, waar op een bepaalde dag 

een blonde jonge vrouw, Aurora genaamd, op zoek is naar afbeeldingen van middeleeuwse houtsneden 

die de dodendans afbeelden, van de hand van een zekere Aaron Halfverwegh. Er is onmiddellijk 

sprake van aantrekkingskracht tussen de twee en diezelfde avond nog trakteert hij haar op een etentje 

en nodigt hij haar uit op zijn kleine kamertje. Aurora wil daar echter niet lang blijven en neemt hem de 

volgende dag mee naar haar appartement waar ze hem de foto’s van zonsopgangen boven zee wil 

tonen, die ze in de vorm van een zonsopgang boven haar bed geschikt heeft. 

Volgens Jan Devriendt tracht Brouwers in de passage waarin het hoofdpersonage en Aurora van zijn 

wagen op weg zijn naar de lift van haar appartementsgebouw echter duidelijk te maken dat het 

hoofdpersonage daar niet hoort te zijn. Zo staat er geen ‘welkom’ op de mat, hoort hij een hond 

blaffen, wordt hij in de gaten gehouden door “blauw geüniformeerde heren” met camera’s en 

verrekijkers en houdt hij zichzelf onophoudelijk voor dat hij snel weer zal vertrekken (De Vriendt 

1991:40-41). Hij kan echter niet weerstaan aan Aurora’s spreekwoordelijke lokroep en volgt haar, 

ondanks zijn voorstel om de trap te nemen, in de lift. Alles lijkt goed te gaan, tot de lift blijft hangen 

tussen de derde en de vierde verdieping. Het hoofdpersonage zal vanaf dit moment tot aan het einde 

van de roman, met Aurora, een vrouw die hij nog maar een dag kent, opgesloten zitten in deze lift, 

omgeven door halfduister en een constant, onheilspellend gonzen. Goedegebuure wijst hier op de 

tegenstelling tussen tijd en ruimte: “Is de ruimte aldus tot een minimum ingekrompen (…), de tijd dijt 

uit tot eindeloosheid”. Kenmerkend voor die eindeloosheid is dat beide personages hun polshorloge 

kwijt zijn (Goedegebuure 1977:713).  

Die tijdloosheid en eindeloosheid uiten zich tevens in de neiging van het hoofdpersonage om elk detail 

uit de lift te observeren enerzijds en zich obsessief pijnlijke gebeurtenissen uit zijn leven te herinneren 

anderzijds. De herinneringen van het hoofdpersonage verwijzen naar elementen uit Brouwers’ leven 

en hebben bovendien ook allen de notie van benauwdheid en isolatie gemeen: zijn leven lijkt zich 

eindeloos in een vorm van gevangenschap of onvrijheid te hebben afgespeeld, zij het in de kostschool, 

bij de marine of zelfs in zijn huwelijk. Het hoofdpersonage heeft het gevoel dat hij zelf nooit aan zijn 

leven deelnam: het lijkt wel of hij steeds stilstaat in zijn immer voortbewegend leven (Van Deel 

1979:28). 
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“De kabel waar de lift aan hangt, kan breken. Dan storten we neer naar de bodem van de 

lifthals. Storten ‘we’ dan neer, of stort de lift neer? Tijdens het neerstorten van de cabine 

blijven wij, die erin zitten, eigenlijk onbeweeglijk, zoals wanneer ik een auto bestuur wel het 

voertuig in beweging is, maar mijn lichaam niet beweegt. Ik stort mijn auto gezeten van een 

rots in zee. Wel de auto beweegt, ik niet. Ik sta op een roltrap en beweeg mij onbeweeglijk 

voort. Ik zit in een draaimolen. Wel het hele leven beweegt en draagt mij mee, ikzelf beweeg 

niet. Jonas in de walvis. Ik leef niet en ik ben niet dood. Ik ben een beetje schijndood. Of 

schijnbaar levend.” (Brouwers 1977:116) 

Volgens Brouwers’ structuurprincipes worden die herinneringen steeds hernomen, vermengd en 

gespiegeld met hun tegendeel. Een goed voorbeeld is volgende passage, waarin het hoofdpersonage 

niet alleen zijn tijd in de kostschool vermengt met het heden, maar tegelijkertijd uiting heeft aan zijn 

uiterst ambivalente houding ten opzichte van Aurora en vrouwen in het algemeen: liefde gaat zijns 

inziens steeds gepaard met lichamelijke folteringen. 

“Ach Aurora, jou zal ik knevelen en versieren met een snoer kerstboomlampjes, dat ik om je 

nek, je armen, je romp, je benen en je voeten wikkel. Het ene uiteinde doe ik in het stopcontact, 

het andere uiteinde druk ik tegen het smetje aan de ingang van je moedersleuf. Zo lig je mooi 

te flakkeren en springen de vonken uit de lichaam. Dan sla ik met een handveger op je in, 

zoals ik het van broeder Servatius heb geleerd: niet driftig, zo hard mogelijk, na iedere klap 

wachtend en nieuwe kracht verzamelend, secuur mikkend en steeds op dezelfde plek slaande al 

lig je met je achterwerk te draaien om de klap er ergens anders op te krijgen, niet nerveus 

wordend van je geschreeuw. Je pijngeschreeuw wissel je af met het uitroepen van 

liefdesbetuigingen. Je houdt van mij. Je verlangt naar mij.” (Brouwers 1977:38) 

Het hoofdpersonage zit dus niet enkel opgesloten in de lift, maar ook in dit steeds nauwer wordende 

netwerk van herinneringen. Hier tekent de gedaante van Orpheus zich af. Net zoals het 

hoofdpersonage, onderneemt Orpheus een tocht van de onderwereld naar de bovenwereld, waarbij hij 

niet alleen voorbij Cerberus of de blaffende hond moet, maar tevens door de mysterieuze mannen in de 

helikopter in de gaten gehouden wordt of hij zich aan de voorwaarden van Proserpina en Pluto houdt 

(De Vriendt 1991:40-41). Wanneer Aurora haar kamer aan het hoofdpersonage beschrijft, zal 

Brouwers dan ook niet voor niets stellen: “Zij beschrijft mij haar rijk. We komen er met een veerpont” 

(Brouwers 1977:166). In de ruimte tussen de onder- en de bovenwereld kijkt het hoofdpersonage net 

zoals Orpheus om. Enerzijds kijkt hij om naar Aurora, zijn Eurydice en “markiezin van het 

anderwereldse” (Brouwers 1977:87), en ziet hij haar in haar minst flatterende positie: na heel wat 

darmgas te laten ontsnappen, zal ze zich, bedekt door zweet, ontlasten op de liftvloer, waarna ze het op 

een drinken zet. Anderzijds kijkt hij via zijn herinneringen om naar zijn eigen leven en tracht hij terug 

te keren naar het punt waar alles verkeerd is gelopen, om het zo anders te laten gebeuren. Net zoals 
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Orpheus faalt hij, net doordat hij zich de gebeurtenissen herinnert en beseft dat wat hij ongedaan wou 

maken, toch gebeurd is (Vervaeck 2013:4). 

Daarnaast blijkt het hoofdpersonage, net als Orpheus, een dichter van “prachtvolle woorden, 

spiegelende metaforen, tooisels van taal” (Brouwers 1977:104), waarbij hij zichzelf begeleidt op de 

gong, zijnde de wand van de lift (Breedveldt 1982:22). Doorheen de tekst verweeft Brouwers 

bovendien heel wat verwijzingen naar muziek, zoals het kinderwijsje dat het hoofdpersonage met zijn 

zoontje zingt, maar waarvan hij de woorden niet kent, de zinsnede waarin het hoofdpersonage stelt dat 

hij zijn trommelstok verloren is in de Hades
14

, en een reeks oude en vreemde instrumenten zoals de 

dubbelfluit, het hakkebord, de worstfagot, de knieviool, het waterorgel, de jubilant en de mortefonica 

(De Vriendt 1991:43-44). Net zoals de Bacchanten Orpheus’ lied niet erkenden, zo ontvangt ook het 

hoofdpersonage van de roman niet de bevestiging waarnaar hij op zoek is: “Om mijn lied wordt 

gelachen, men beluistert niet mijn tederheid” (Brouwers 1977:48). Hij voelt zich miskend en 

misbegrepen, en wel in eerste instantie door vrouwen: “Alle vrouwen in de wereld spugen naar mij 

van kwaadheid en verontwaardigheid” (Brouwers 1977:145). Nadat zijn echtgenote hem inruilde voor 

‘die Rutger’, werd zijn latente vrouwenhaat, die ontstond in zijn relatie met zijn moeder, echter alleen 

maar aangewakkerd (De Vriendt 1991:43). Het hoofdpersonage associeert vrouwen nu consequent met 

de dood:  

“Vrouwen zijn er uitsluitend om mee te paren. Vrouwen zijn er uitsluitend om je van je 

onrustzaad te ontdoen, zoals zeep er is om je van vuil te ontdoen, zoals de dood er is om je van 

je vuilgeworden leven te ontdoen. De dood is een vrouw.” (Brouwers 1977:81-82) 

“Hierheen op weg, daarheen op weg, die tijd is voorbij. Huis in, huis uit, terwijl ieder huis een 

doodkist is en iedere zich voor mij openende vrouw een grafkuil?” (Brouwers 1977:216) 

Ook Aurora draagt een connotatie met de dood: “Toen ik gisteren deze Aurora mijn kantoor zag 

binnenstappen, dacht ik: Vrouwe Dood” (Brouwers 1977:82). Toch is zij hier niet, zoals in Cocteaus 

Orphée, de personificatie van de dood, maar vervult ze de rol van Eurydice uit het Orpheusthema. Het 

hoofdpersonage tracht immers met haar de (foto’s van) zonsopgangen te bereiken in haar appartement, 

wat geïnterpreteerd kan worden als de terugtocht van Orpheus en Eurydice naar de bovenwereld. 

Bovendien stelt hij zich momenten in de nabije toekomst voor waarbij hij met haar op het balkon van 

haar appartement staat, de talloze blaadjes met namen en telefoonnummers uit zijn adressenboekje 

scheurt en ze samen gelukkig zijn. Toch zal hij, in tegenstelling tot Orpheus, niet rouwen wanneer zij 

weer van hem wordt afgenomen en via een lus door werkmannen uit de lift wordt getrokken. In een 

soort van delirium trekken alle voornaamste elementen uit het verhaal nog eenmaal langs hem heen 

(Van Deel 1979:31), waarna hij een soort van verlossing ervaart: waar het eerste hoofdstuk ‘Dit is de 

                                                      
14

 Deze zinsnede verwijst niet alleen naar de mythe van Orpheus, maar tevens naar het epos van Gillamesh (De 

Vriendt 1979:44). 
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poort’ heette, heet het laatste dan ook niet voor niets ‘Verlossing’. Eindelijk is hij niet meer gevangen 

en maakt zijn immobiliteit plaats voor mobiliteit: “Ik raas over de snelweg. Hierheen daarheen – Ik 

zeg je naam. De zon komt op.” (Brouwers 1977:332 en De Vriendt 1991:48). 

Tot slot kan nog opgemerkt worden dat Brouwers in deze roman speelt met het klassiek geworden 

mytheem van de fatale blik uit het Orpheusthema. Zo kijkt het hoofdpersonage niet alleen om naar zijn 

Aurora of Eurydice door haar langs haar minst flatterende kant te zien in de lift, maar kijken zowel 

Aurora, wanneer ze hem meelokt naar haar appartement, als zijn ex-echtgenote, wanneer ze hem 

verlaat, ook naar hem om. Bovendien kijkt hij via camera’s en monitors tevens verschillende keren 

naar zichzelf om: “Op een monitor boven de lichamen zie ik mijn gezicht: temidden van 

achterhoofden, ruggen, ik ben de enige die omkijkt.” (Brouwers 1977:295)  

4.3 DE ZONDVLOED (1988) 
De lijvige roman De zondvloed neemt een bijzondere positie in Brouwers’ oeuvre in. Ten eerste vormt 

de roman het einde van Brouwers’ Indiëtrilogie, of de eenheid van drie romans, waaronder ook Het 

verzonkene (1979) en Bezonken rood (1981), die zijn periode in Nederlands-Indië behandelen 

(Goedegebuure 1987:219, Vervaeck 1993b:260 en Vandenbroucke 2005:205, 297). Ten tweede 

beschouwt Brouwers de roman op het moment van zijn ontstaan als “een herneming en een 

samenvatting” van zijn werk tot dan: “Alles komt daar nu voor het laatst definitief da capo in terug” 

(Medart 1984, Goedegebuure 1989:76 en Vandenbroucke 2005:205). De besproken evolutie die zijn 

werk onderging vanaf Zonder trommels en trompetten en Zonsopgangen boven zee vindt in De 

zondvloed inderdaad haar eind- en hoogtepunt (Vervaeck 2013:12-13). Inhoudelijk baseert de roman 

zich nagenoeg uitsluitend op autobiografische elementen. Ook op deze manier als “een herneming en 

een samenvatting” behelst de roman zo exhaustief mogelijk verschillende periodes in het leven van de 

auteur annex hoofdpersonage, namelijk zijn kindertijd in Balikpapan, Nederlands-Indië, zijn schooltijd 

op katholieke jongenspensionaten, zijn prille relatie en verloving, samenhangend met het begin van 

zijn schrijverschap, de gevangenis die zijn huwelijk met Laura (althans in de roman) bleek te zijn en 

zijn ontsnapping daaraan, samenhangend met zijn verblijf in het boshuis, drankmisbruik en een 

dieptepunt in zijn schrijverschap, en tot slot de ontmoeting met zijn geïdealiseerde geliefde en de 

gevolgen daarvan. 

Ook zijn vormdwang wordt in deze roman tot het uiterste gedreven. Verhalen uit bovenstaande 

levensfases worden volgens Brouwers’ structuurprincipes steeds hernomen, vermengd en gespiegeld, 

waardoor een ondoordringbaar netwerk van betekenissen en steeds terugkerende motieven ontstaat. 

Dat netwerk, of zelfs labyrint, is in De zondvloed veel nadrukkelijker en zelfs dwingender aanwezig 

dan in de vorige romans (Goedegebuure 1989:79 en Vervaeck 1993b:261). Zelf zegt Brouwers dat het 

wel lijkt alsof hij de lezer “bij zijn haren” pakt en “bovenop de tekst” drukt en houdt (Bosboom en 

Giesbers 1990 en Vervaeck 1993b:263). Bovendien zorgt dat constante hernemen, vermengen en 
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spiegelen ervoor dat het onderscheid tussen herinnering, droom, werkelijkheid en zelfs delirium 

tremens geleidelijk verdwijnt. Zo doet de roman zijn titel eer aan en achtervolgt en overspoelt hij als 

een ware verbale zondvloed zowel het hoofdpersonage als de lezer. Toch biedt Brouwers doorheen de 

roman een aantal reddingsboeien aan waarmee beiden zich boven water kunnen houden. Hij baseert 

het verhaal immers niet alleen op zijn persoonlijke mythologieën, maar slaagt erin het terug te voeren 

op een aantal “bovenindividuele” mythologieën, waaronder het verhaal van Theseus en Ariadne en het 

verhaal van Orpheus en Eurydice (Goedegebuure 1989:78-79). 

De invloed van het verhaal van Theseus en Ariadne uit zich voornamelijk in het motief van het 

verdwalen. Het hoofdpersonage neemt hier de gedaante van Theseus aan en tracht een uitweg te 

vinden uit het labyrint dat het geheel van zijn herinneringen, dromen, waarnemingen en gedachten 

zijn. In tegenstelling tot Ariadnes draad zullen de draden die het hoofdpersonage aangereikt worden, 

zoals de steeds terugkerende telefoonkabels en vochtige lakens, hem echter niet helpen, maar eerder 

nog meer verstrikken in het labyrint (Verhoeven 1994:44-45). Hoe hij ook zoekt, het labyrint biedt 

geen uitweg. Die notie van het zoeken zit ook vervat in het verhaal van Orpheus en Eurydice, wat de 

voornaamste bovenindividuele mythe van de roman blijkt te zijn (Goedegebuure 1989:79). In een 

interview met Joost Zwagerman stelt Brouwers dat de roman steeds maar weer het verhaal van 

Orpheus, “hetzelfde verhaal van de obsessieve zoektocht” vertelt, “zonder ook maar één moment in 

herhaling te vallen” (Zwagerman 1988). Hoewel het Orpheusthema al sinds het begin in Brouwers 

oeuvre aanwezig was – ‘Orpheus’ is niet voor niets de titel van het oudste verhaal dat Brouwers 

schreef (Van Deel 1979:31 en Goedegebuure 1989:79) – zal het pas in De zondvloed expliciet op de 

voorgrond treden. 

Zo kreeg het tweede hoofdstuk van het tweede deel, of het dertiende hoofdstuk van de zesentwintig 

hoofdstukken, de titel ‘Orpheus’ mee, wat het hoofdstuk verheft tot “de scharnier waarrond het boek 

openklapt” (Verhoeven 1994:85-86). Ook op inhoudelijk vlak blijkt het Orpheusthema het centrale 

knooppunt te zijn dat alle thematische eenheden verbindt. Het hoofdpersonage ziet zich in elke 

levensfase geconfronteerd met een lot waaraan hij zich niet wil conformeren. Net zoals Orpheus zich 

niet kan neerleggen bij een leven zonder zijn geliefde, zo kan het hoofdpersonage zich niet neerleggen 

bij zijn Nederlandse afkomst en onvermijdelijke zogenaamde ‘patriëring’ – het kan immers geen 

repatriëring heten als je terugkeert naar een land waar je niet geboren bent – vanuit Balikpapan, noch 

bij zijn als gevangenschap ervaren schooltijd in de jongenspensionaten, noch bij zijn beklemmende en 

afvlakkende huwelijk met Laura. Daarom zal ook hij afdalen in de onderwereld, wat zich zowel 

mentaal als fysiek manifesteert. Op het mentale vlak komt het afdalen in de onderwereld overeen met 

“het psychoanalytisch afdalen in het eigen verleden en bewustzijn om daar posteriori te veranderen en 

te corrigeren” (Verhoeven 1994:83), wat het hoofdpersonage tracht te bereiken via zijn herinneringen. 

Dat proces blijkt echter vernietigend, zoals verklaard wordt aan het begin van de roman:  
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“Orpheus daalde in het schimmenrijk af om er de dood van zijn geliefde ‘ongedaan’ te maken, 

of ‘nietgebeurd’ te laten zijn. Toen hem dit was gelukt, had hij niet moeten ‘omkijken’, - wat 

volgens jou betekent: dat hij zich niet hat moeten herinneren dat wat ‘ongedaan’ en 

‘nietgebeurd’ was, wèl was gedaan en gebeurd.” (Brouwers 1988:66) 

Het fysieke afdalen in de onderwereld blijkt evenmin succesvol: telkens bereikt hij, net zoals Orpheus 

zelf, de bovenwereld zonder zijn geliefde. Zo ontsnapt hij als kind vaak naar zijn Geheim Schrijfhuis, 

een plek in het woud waar hij samen met zijn inlandse vriendinnetje Tikoes of Melati een waar 

symfonion van een typmachine, bamboestokken, flessen, conservenblikken en nog veel meer bouwde, 

maar moet hij uiteindelijk toch met zijn familie, en zonder Tikoes, Balikpapan verlaten. Als puber 

onderneemt hij een nachtelijke ontsnappingstocht via een waszaal, die hem voorkomt als een “donkere 

druipsteengrot” (Brouwers 1988:376), trappen en gangen omlaag naar het enige raam in het gebouw 

zonder traliewerk. Wanneer dat dichtgemetseld blijkt te zijn, daalt hij af in een vochtige kelder, 

waaruit “een onderaardse, naar bederf ruikende wind opkolkt” (Brouwers 1988:419). Als volwassene 

zal hij driemaal naar de onderwereld afdalen. Een eerste keer wordt beschreven in het hoofdstuk 

‘Orpheus’. In een rumoerig keldercafé dat een modernisering lijkt van de onderwereld – compleet met 

rook, stank, oorverdovende muziek en revolutionaire jongeren – ontmoet hij Lis, die hem meetroont 

naar haar kelderappartement, waar hij steeds een hond (Cerberus) hoort blaffen. Na enkele liefdevolle 

uren blijkt Lis, en haar gehele inboedel, verdwenen, waarop het hoofdpersonage alleen en verdwaasd 

terugkeert naar Laura. 

Het huis dat hij deelt met haar en zijn kinderen zal hij snel inruilen voor een ander 

onderwereldtafereel, met name een vochtig huis in een wegrottend bos, dat vergeleken wordt met het 

moeras rond de Styx. Een aantal vrouwenfiguren zullen afdalen naar deze plek, maar enkel Laura zal 

hem trachten mee te voeren naar de bewoonde wereld, wat hij halsstarrig weigert. Het hoofdpersonage 

zal voor een laatste keer in de onderwereld afdalen wanneer hij met een vrouw die hij Nachtschade – 

naar de giftige plant – noemt een nacht mag spenderen in het appartement van zijn uitgever. Nog meer 

dan Tikoes en zelfs Lis neemt zij de gedaante aan van de figuur van Eurydice: zij is de zo lang 

gezochte en geïdealiseerde geliefde. Net zoals Rilkes Eurydice is ze “hoewel voelbaar aanwezig, 

tegelijkertijd afwezig” (Brouwers 1988:452). Het appartement kan enkel bereikt worden via de 

kelderwoning van de buren, het drietal Kerbos (opnieuw Cerberus), bestaande uit een man, vrouw en 

hond die danig op elkaar lijken. Ook zij zal hem enkele uren in de onderwereld vergezellen voor ze 

hem verlaat. Het hoofdpersonage slaagt er dus nooit in de onderwereld te verlaten samen met zijn 

geliefde Eurydice. Eerder beslissen de vrouwen zelf naar een andere plek te trekken, een plek waar hij 

niet thuishoort, respectievelijk de inlandse bevolking van Balikpapan (Tikoes), een kliek van 

revolutionaire studenten (Lis) of een moeizaam in stand gehouden huwelijk (Nachtschade). 
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Het Orpheusverhaal blijkt dus de spreekwoordelijke “kapstok” waaraan Brouwers het verhaal weet op 

te hangen (Verhoeven 1994:82), waarbij het hoofdpersonage de gedaante van Orpheus aanneemt. 

Afkerig van de zich opgedrongen vrouwen, zoals het meisje Yvonne in Balikpapan en zijn echtgenote 

Laura in Nederland (Goedegebuure 1989:78), is hij gedoemd om naar zijn ideale geliefde op zoek te 

gaan in een fysieke of mentale onderwereld, zonder dat zij ooit met hem die onderwereld zal kunnen 

verlaten, wat hij wijt aan haar trouweloosheid (Goedegebuure 1989:79). Nadat ook hij aangevallen 

werd door Bacchanten, ditmaal in de gedaante van drie hoeren, “joelende vrouwen” wier haar “als 

slangennesten op hun schedels is gestapeld” (Brouwers 1988:615), wordt hij herenigd met zijn 

geliefde: in zijn moerassige bos staat ze plots achter hem. Hij is tegelijk vervuld van vreugde en angst: 

“omdat ik weet wat zij mij nu nog niet heeft verteld, - omdat ik al weet dat zij opnieuw niet bij mij zal 

blijven” (Brouwers 1989:645). Niet alleen als minnaar, maar ook als schrijver lijkt hij op Orpheus 

(Goedegebuure 1989:79), zij het een vernietigend schrijver. Hij gumt, hij verscheurt en bovenal, 

vernietigt door steeds maar weer om te kijken, door steeds te herinneren (Vervaeck 1993b:261, 264). 

4.4 GEHEIME KAMERS (2000) 
De unanieme lof en het verkoopsucces waarop Brouwers mikte met De zondvloed, vielen hem pas tien 

jaar later te beurt, met de publicatie van Geheime kamers (Vandenbroucke 2005 en Vervaeck 2013). 

De zondvloed vormde het hoogte- en eindpunt van Brouwers’ poëticale evolutie naar meer 

autobiografische elementen, metafictie en vormdwang, wat resulteerde in een labyrintische, haast 

verstikkende roman. Geheime kamers daarentegen spreidt een voornamelijk lineaire structuur tentoon, 

waarbij de lezer zich vanuit een duidelijke begintoestand, via allerlei katalyserende gebeurtenissen en 

intriges, voortbeweegt naar een allesomvattend einde (Van der Paardt 2001:97). Net zoals De 

zondvloed mag Geheime kamers dan wel gebaseerd zijn op autobiografische elementen 

(Vandenbroucke 2005:270-271), toch is het hoofdpersonage hier niet langer een vernietigende, 

vastgeroeste schrijver, maar een ontslagen geschiedenisleraar, die al jaren aan een proefschrift werkt. 

Ook wat zijn vormdwang betreft, lijkt Brouwers in deze roman gematigder. Net als in De zondvloed 

bouwt hij een netwerk van motieven, gebaseerd op persoonlijke en bovenindividuele mythen, op en 

integreert hij meerdere verwijzingen naar zijn vorige werken. Toch dient opgemerkt te worden dat het 

geheel minder verstikkend werkt dan voorheen: de structuurprincipes van herneming, vermenging en 

spiegeling worden niet zo hardnekkig toegepast, wat het netwerk soepeler en lichter maakt (Vervaeck 

2006:9-10 en 2013:17-18). Of zoals Brouwers zelf beweert: “Mijn werk moest niet meer zo log en 

somber zijn, niet meer zo roggebroodachtig” (Steenhuis 2002). 

Dat Brouwers in deze roman meer overlaat aan de suggestie, past natuurlijk in de thematiek van de 

roman, namelijk de verhouding tussen mogelijkheid en werkelijkheid (Vervaeck 2006:4 en 2013:18). 

Doorheen de roman wordt het duidelijk dat de mogelijke wereld en reële wereld niet los van elkaar 

bestaan, maar elkaar beïnvloeden en sturen. Zo wordt het leven van het hoofdpersonage Jelmer 

grotendeels gestuurd door mogelijkheden die niet verwezenlijkt werden, wat al aan het begin van het 
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verhaal duidelijk wordt. Zo zou hij net als zijn studiegenoot Nico kunnen promoveren, mocht hij zijn 

proefschrift ooit afgewerkt hebben. Hij zou een goede geschiedenisleraar kunnen zijn, mocht hij zijn 

gezag kunnen handhaven. Hij zou zelfs zijn huwelijk met Paula kunnen redden hebben, mocht hij zich 

wat krachtdadiger opgesteld hebben. Wanneer hij op Nico’s inaugurale rede diens echtgenote en 

zangeres Daphne ontmoet, ziet hij in haar de zoveelste mogelijkheid op geluk die geen werkelijkheid 

werd: na al die jaren is hij nog steeds verliefd op haar. Ook Daphne lijkt zich hiervan bewust en neemt 

contact met hem op. Doorheen de roman wordt echter duidelijk dat ze hem gebruikt om een ander 

geheim te verbergen, waardoor ze hem steeds aantrekt, om hem nadien onvermijdelijk weer af te 

stoten: ze belooft hem overnachtingen in luxueuze hotelkamers en strandwandelingen, maar geeft hem 

geheime brieven en uitvluchten. 

Toch zal deze net-niet-affaire, deze mogelijkheid van een affaire, zijn sporen nalaten in het werkelijke 

leven van Daphne, Nico, Jelmer en zijn echtgenote Paula. Nico – die blind is voor Daphnes echte 

affaire met haar oud-muziekleraar – en Paula – die er zelf een affaire op nahoudt – worden steeds 

wantrouwiger. Wanneer nog een andere studiegenoot, Willem Valkman, een aanmatigend verhaal over 

Daphne en Jelmer met bijhorende foto’s publiceert in het roddelblaadje SKICK, lijkt hun mogelijke 

affaire plots werkelijkheid te worden. Vanaf dit moment is er volgens Jelmer geen chronologie meer, 

“alles gebeurde tegelijkertijd” (Brouwers 2000:360). Paula laat Jelmer zitten met hun woonboot en de 

zorg voor hun gehandicapte dochtertje en Nico, tot het uiterste gedreven door onterechte academische 

verdachtmakingen en beschuldigingen aan zijn adres, tracht Daphne neer te schieten. Doorheen de 

roman, of misschien beter, sinds de terugkeer van Daphne in Jelmers leven, heerst er steeds meer 

chaos: alle geheime kamers van de personages lijken ontsloten. De immer passieve Jelmer was zich 

steeds bewust van Daphnes destructieve effect, maar verlangt niet meer dan door haar bemind te 

worden. Moedwillig laat hij zich door haar, een ware Sirene, bespelen, voorliegen en betoveren: 

“Ik zou haar [een vrouw die hij leert kennen in de instelling waar zijn dochter verblijft] 

bezwaarlijk hebben kunnen zeggen dat het mij bijzonder speet, maar dat ik zonder verwijl, 

omweg, tijdverlies gehoor moest geven aan de lokroep van een Sirene.” (Brouwers 2000:128) 

“Ze wees naar mij, ze wenkte mij. In haar hoofd het wijd geopende gat van haar mond: een 

druipsteengrot waar haar joelende stem klonk, die mij riep en lokte en waaraan ik bereid was 

onmiddellijk gehoor te geven, duizelig, gehypnotiseerd, genarcotiseerd, bereid om me door 

haar te laten verzwelgen.” (Brouwers 2000:465) 

“Weer had ik me door Daphnes lokzang laten verleiden – met welke hoop, verwachting, 

illusie? – en weer was ze niet komen opdagen.” (Brouwers 2000:481) 

Eerder in het verhaal werd Daphne aan de hand van een citaat uit Aeneis ook al vergeleken met 

Vergilius’ Dido, in die zin dat zowel Daphne als Dido rampspoed meebrengen voor het 
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hoofdpersonage. Hoe toepasselijk beide mythologische vrouwenfiguren ook mogen zijn, hun 

mannelijke tegenhangers, respectievelijk Odysseus en Aeneas, hebben geen equivalent in de roman. 

Noch Nico, noch Jelmer worden immers gekarakteriseerd als helden. Zo blijft Nico, gespecialiseerd in 

de prehistorie, blind voor wat rond hem gebeurt: “Iets anders dan fossielen zag de bijziende Nico niet, 

noch hoorde hij iets anders dan het geruis der prehistorie in zijn stethoscoop waarmee hij de 

brokstukken aftastte” (Brouwers 2000:185). Ook Jelmer is een eerder passieve figuur: hij bevindt zich 

op een dieptepunt in zijn leven – hij is ontslagen, hij slaagt er niet in zijn proefschrift af te werken en 

zijn huwelijk bloedt dood – zonder dat hij daartegen iets tracht te ondernemen. Pas wanneer hij 

Daphne na al die jaren terugziet, beseft Jelmer dat hij steeds op zoek was naar iets, of specifieker, naar 

haar. De figuren van Orpheus en Eurydice blijken ook in deze roman het meest passende 

mythologische paar. Mager en bleek van huid, neemt Daphne meermaals duidelijk de gedaante van 

Eurydice aan:  

“Aanschrijdend uit de achtergrond van zwarte gordijnen, zoals Eurydice uit de spelonken van 

de Hades, naderde ze de kist terwijl er bedwelmende muziek begon open te ruisen.” (Brouwers 

2000:64) 

“Daar stond ze, een meter of dertig van me vandaan, zo mager dat het leek of de tot haar 

voeten reikende robe een schim bekleedde, de wind zou er onbelemmerd door kunnen blazen.” 

(Brouwers 2000:460) 

Nog meer dan de verschillende versies van Eurydice in Zonsopgangen boven zee en De zondvloed 

bekleedt deze Eurydice een actieve positie in het verhaal. Niet alleen bepaalt ze zelf, zoals 

Nachtschade in De zondvloed, wanneer ze haar Orpheus opzoekt en weer verlaat, maar bovendien 

weet ze zich zelfs aan Jelmer op te dringen. In tegenstelling tot Vergilius’ of Ovidius’ Eurydice wacht 

ze niet tot hij besluit haar te redden uit de onderwereld, maar trekt ze zelf “uit een graf dat gesloten 

had mogen blijven” (Brouwers 2000:109) naar haar Orpheus, waarbij ze haar gehele persoonlijke 

onderwereld – geheime kamers incluis – meesleurt, wat treffend geïllustreerd wordt in het beeld van 

het slijk dat Jelmers woonboot steeds overspoelt (Vervaeck 2006:5). Bovendien neemt Daphne hier de 

rol van zangeres op zich: zij is het die de Orpheusfiguur betovert, en niet omgekeerd (Van der Paardt 

2001:99). Toch kan Jelmer terecht vereenzelvigd worden met de Orpheusfiguur, aangezien hij in zijn 

hoedanigheid van schrijver en minnaar met hem overeenkomt. Ook al is hij geen schrijver van beroep, 

toch schrijft hij als ik-figuur het verhaal neer (Van der Paardt 2001:99), waaruit blijkt dat hij Daphne 

met heel zijn wezen bemint. Hij is immers, zoals het een Orpheusfiguur beaamt, zijn gehele leven 

blijven omkijken naar haar en hun jeugd, “toen alles nog open was en de mogelijkheden nog niet 

waren afgesneden” (Van der Paardt 2001:99).  

Op die manier voegt Brouwers nieuwe dimensies toe aan het thema dat zijn oeuvre tot dan toe 

bepaalde (Vervaeck 2006:5). Samen met zijn autobiografische invloed en vormdwang, versoepelde 
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ook de greep van deze bovenindividuele mythe op zijn werk: hij houdt hier niet langer vast aan de 

vaste rolverdeling van het thema, maar geeft het thema de ruimte zich aan te passen aan het verhaal en 

de personages, in plaats van omgekeerd. Zo schijnt ook deze roman een ander licht op Brouwers’ 

omgang met het Orpheusthema. 

4.5 CONCLUSIE – HET ORPHEUSTHEMA BIJ JEROEN BROUWERS 
Aan het begin van dit hoofdstuk stelde ik de vraag naar de betekenis van het Orpheusthema voor het 

oeuvre van Jeroen Brouwers, zoals dat naar voren komt in zijn romans Zonsopgangen boven zee, De 

zondvloed en Geheime kamers. Na de analyse van de romans kan besloten worden dat het thema het 

centrale referentiekader of de achtergrond vormt waartegen de romans zich afspelen. Net zoals bij 

Cocteau, staat ook Brouwers’ oeuvre “under the magic sign of Orpheus” (Strauss 1997: s.p.). Het 

thema zet steeds de veranderingen die het hoofdpersonage wil aanbrengen aan de uitgangssituatie in 

gang. In de drie romans worden de hoofdpersonages geconfronteerd met een uitzichtloze, troosteloze 

situatie: in Zonsopgangen boven zee wordt het hoofdpersonage verlaten door zijn echtgenote, in De 

zondvloed bevindt het hoofdpersonage zich meerdere malen in een toestand van (mentale) onvrijheid 

en in Geheime kamers wordt Jelmer verlamd door zijn eigen passiviteit. Op dat moment treedt de 

Orpheusfiguur binnen het hoofdpersonage naar voren, die zich weigert bij de situatie neer te leggen en 

afdaalt in de onderwereld, zij het fysiek, het ene meisje inruilend voor het andere of zich terugtrekkend 

in een vochtig boshuis, zij het mentaal, via zijn herinneringen. Hierna vindt het hoofdpersonage hun 

nieuwe geliefde – in zoverre die geliefde zich niet opdringt – wat hem vervult met hoop enerzijds en 

angst anderzijds. 

Uiteindelijk blijken het hoofdpersonage, als Orpheus, en zijn geliefde, als Eurydice, opgesloten te 

zitten in het thema. Hij zal er immers nooit in slagen de echte wereld met haar te betreden: Aurora 

wordt uit de lift gered, Nachtschade en Daphne gaan steeds terug naar hun andere geliefde. Op die 

manier hangt Brouwers het verhaal op aan het Orpheusthema. Het dient echter opgemerkt te worden 

dat het thema geen vast keurslijf is, maar een dynamisch gegeven. Ten eerste lijkt Brouwers zich te 

beperken tot de mythemen van de katabasis, de terugtocht met fatale blik en de machteloosheid van 

Orpheus en Eurydice. Zo hoeft de geliefde niet eerst echt te sterven – zoals bij Vergilius en Ovidius – 

vooraleer het hoofdpersonage kan afdalen naar de onderwereld: eerder lijkt een teleurstelling in de 

liefde, een onvolmaakte invulling van het beeld van zijn geïdealiseerde liefde, de dood van de geliefde 

te symboliseren. Ook dient hij in de onderwereld de teruggave niet bij een hogere instantie af te 

smeken, maar moet hij Eurydice zelf zien te overtuigen bij hem te blijven, een opdracht waarin hij 

nooit slaagt: de vrouwen blijken trouweloos, wat zijn latente vrouwenhaat enkel maar aanwakkert. Tot 

slot wordt het hoofdpersonage aan het einde niet verscheurd door Bacchanten, noch drijft zijn hoofd 

ver weg op een rivier. Aan het einde van de roman bereikt het hoofdpersonage wel een gelijkaardige 

toestand van onbepaaldheid, vrijheid en zelfs opluchting. 
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Ten tweede laat Brouwers de concrete invulling van zijn Orpheus- en Eurydicefiguren voornamelijk 

afhangen van de roman zelf. Ook al zijn de Orpheusfiguren steeds schrijvers en minnaars en 

vertegenwoordigen de Eurydicefiguren steeds de geïdealiseerde geliefde, toch verschillen deze 

figuren, alsook de omgang met thema doorheen de drie romans. In Zonsopgangen boven zee geeft 

Brouwers steeds nadrukkelijker het thema aan, maar blijft er ruimte voor spel en omkering: in eerste 

instantie wil het hoofdpersonage helemaal niet met zijn Aurora haar appartement bereiken. Bovendien 

speelt Brouwers met het motief van de fatale blik: even vaak wordt naar de Orpheusfiguur zelf 

omgekeken. In De zondvloed past Brouwers zijn structuurprincipes veel dwangmatiger toe: alles houdt 

op een bepaalde manier verband met elkaar. In dat licht wordt ook het thema veel strakker toegepast 

op de personages: het hoofdpersonage identificeert zichzelf nu expliciet met Orpheus en zijn 

geïdealiseerde geliefde met Eurydice. In Geheime kamers neemt de vormdwang, en daarmee ook de 

een-op-eenrelatie met het thema af. Nog veel meer dan in Zonsopgangen boven zee past het thema zich 

aan het verhaal aan. Eurydice blijft Eurydice, Orpheus blijft Orpheus, maar hun verhouding verandert: 

Daphne is hier meer dan ooit de handelende persoon, zij is het die lokt, zingt en zelfs op eigen houtje 

de onderwereld probeert te verlaten. 

Op die manier zet Brouwers de evolutie verder die Rilke en H. D. enerzijds en Cocteau anderzijds in 

gang zetten. Waar Rilke met behulp van de “decisive act” (Segal 1989:124) de autonomie van 

Eurydice benadrukt en H. D. Eurydice als subject voor het eerste een stem geeft, gaat Brouwers nog 

een stap verder: in zijn romans stappen de Eurydicefiguren zelf op de Orpheusfiguren af en beslissen 

ze zelf dat ze met hem de bovenwereld niet willen bereiken. Ze zitten nog steeds gevangen in de 

mythe, maar lijken hun zelfstandigheid daarin gevonden te hebben. De Orpheusfiguren daarentegen 

zijn tot het moment dat ze de onderwereld verlaten en verlossing en inzicht hen te beurt vallen even 

besluiteloos en onwetend zoals bij Rilke, H. D en zelfs Cocteau. Vergelijkbaar met Cocteau plaatst 

Brouwers het thema in een eigentijdse setting. Ook hierin zal hij een stap verder gaan door een 

anderwereldse voorstelling van de onderwereld, zoals ‘la zone’, achterwege te laten. De onderwereld 

bevindt zich bij Brouwers in de bovenwereld – meer dan ooit zijn het leven en de dood complementair 

– en bovenal, in zijn herinneringen. Zoals bij heel wat, ook de hier onbesproken, twintigste-eeuwse 

kunstenaars biedt het Orpheusthema Brouwers dus de kans op “the plunge into darkness, inwardness, 

and death” (Strauss 1971:269-270). Het Orpheusthema enerzijds en de twintigste-eeuwse omgang met 

dat thema vormen dus een referentiekader, waarin Brouwers’ verhalen en personages zich 

ontwikkelen. 
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5. CONCLUSIE 
In deze masterscriptie wou ik de veranderende gedaanten binnen de twintigste-eeuwse omgang met het 

Orpheusthema in kaart brengen. Op basis van de versies van de mythe die in Vergilius’ Georgica en 

Ovidius’ Metamorphoses overgeleverd zijn, kon ik de belangrijkste elementen van het Orpheusthema 

onderscheiden. Zo bestaat het thema uit zeven terugkerende bouwstenen of mythemen, gaande van de 

dood van Eurydice tot de dood van Orpheus. Orpheus is steeds – zij het in zijn tragische dimensie bij 

Vergilius, zij het in zijn menselijke dimensie bij Ovidius – een kunstenaar en een minnaar. Eurydice 

op haar beurt vervult louter een instrumentele rol: indien zij niet zou sterven, zou Orpheus immers niet 

kunnen afdalen naar de onderwereld om zijn talenten als kunstenaar kunnen tentoonspreiden. Enkel bij 

Vergilius krijgt ze enkele regels tekst toebedeeld, waarin ze Orpheus zijn dementia en furor verwijt, 

wat echter louter tot doel heeft Orpheus’ tragische dimensie te benadrukken. Net zoals de leider der 

bijen niet verwacht wordt een koningin te zijn, zo wordt Eurydice immers niet verwacht een autonome 

rol in het verhaal op te nemen. Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat beide versies aandacht 

hebben voor Orpheus’ dionysische pool, door verwijzingen naar Orpheus’ contact met de natuur en 

zijn sparagmos op te nemen, maar uiteindelijk toch voornamelijk zijn apollinische pool benadrukken: 

hij is de kunstenaar par excellence.  

In de twintigste eeuw zal Orpheus’ dionysische pool geheel overschaduwd worden door zijn 

apollinische pool. Orpheus heeft nu steevast de gedaante van dichter aangenomen, al wordt hij wel van 

zijn mythische proporties ontdaan. Zowel Rilke als H. D. karakteriseren hem als onzeker, ongeduldig 

en egocentrisch: hij slaagt er niet in Eurydice en haar nieuwe autonomie te begrijpen. Daarnaast 

getuigen de besproken werken van een bijzondere nadruk op de onderwereldpassage enerzijds en het 

belang van persoonlijke toevoegingen aan het thema anderzijds. Zo nemen Rilke en H. D. enkel het 

mytheem van de terugtocht uit de onderwereld met de bijhorende fatale blik en het mytheem van 

Orpheus’ machteloosheid en Eurydices reactie op. Cocteau op zijn beurt mag dan wel de zeven 

mythemen van het thema in zijn film verwerken, toch schenkt hij de meeste aandacht aan zijn 

voorstelling van (de tocht naar en van) de onderwereld. Wat de persoonlijke toevoegingen betreft, 

slaagt elke besproken auteur erin een nieuwe dimensie aan het thema toe te voegen: Rilke schildert 

Eurydice af als een autonome figuur die de complementariteit van leven en dood vertegenwoordigt, 

Cocteau verplaatst het thema naar het existentiële Parijs van de jaren vijftig, H. D. geeft Eurydice voor 

het eerst echt een stem en Rukeyser wijst op de maskerende functie die de mythe op zich kan nemen. 

Toch dient opgemerkt te worden dat, elke nadruk of persoonlijke toevoeging ten spijt, de Orpheus- en 

Eurydicefiguren van deze werken opgesloten blijven binnen hun thema: in elk van de voorbeelden is 

de Orpheusfiguur gedoemd zijn leven verder te zetten zonder zijn geliefde, zij het Eurydice, zij het (in 

het geval van Cocteau) de prinses, die zonder uitzondering achterblijft in de onderwereld. Het is 

immers niet de bedoeling van de besproken werken om het Orpheusthema te veranderen of te 
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bekritiseren. Eerder hanteren ze het thema om hun eigen positie als kunstenaar te versterken: Rilke 

werpt, conform zijn Neue Gedichte en zijn principes van schauen en bilden, licht op een nieuwe 

invalshoek van het thema, Cocteau worstelt net als zijn hoofdpersonage Orphée met zijn stagnerende 

populariteit en tracht zich met dit werk te profileren ten opzichte van contemporaine jongere 

kunstenaars, H. D. eist via de figuur van Eurydice een plaats op voor de creatieve, vrouwelijke stem en 

Rukeyser weigert zich nog langer achter het mythologisch systeem in het algemeen te verbergen. Ook 

Brouwers zal het Orpheusthema gebruiken om zich te profileren, maar hij zal hierin nog een stap 

verder gaan: door autobiografische elementen aan zijn romans toe te voegen en zich zo te identificeren 

met zijn hoofdpersonages, lijkt hij te beweren dat hijzelf, zoals elk hoofdpersonage uit zijn besproken 

romans, Orpheus of de kunstenaar par excellence is.  

Ook de andere aangehaalde elementen uit de twintigste-eeuwse omgang met het Orpheusthema lijken 

in de besproken romans van Brouwers enkel maar versterkt te worden. Zo is ook zijn Orpheusfiguur 

steevast een onzekere, zelfs wispelturige schrijver en minnaar die gekenmerkt wordt door passiviteit. 

Eurydice daarentegen wordt bij Brouwers, nog meer dan bij Rilke en zelfs H. D., gekarakteriseerd als 

een zelfstandig personage, een round character: ze wacht niet langer tot Orpheus haar komt redden uit 

de onderwereld, maar stapt integendeel zelf op hem af, om erna zelf te beslissen dat ze met hem de 

bovenwereld niet wil bereiken. Nog meer dan de aangehaalde werken uit de twintigste eeuw, weet 

Brouwers via een aantal persoonlijke toevoegingen het Orpheusthema in zijn romans compleet naar 

zijn hand te zetten. Hij plaatst het Orpheusthema immers telkens in het kader van het verhaal zelf, dat 

vervuld is van autobiografische elementen en typisch brouwersiaanse motieven. Op die manier worden 

het verhaal en het Orpheusthema één, en passen ze zich voortdurend – in meerdere (Geheime kamers) 

of mindere (De zondvloed) mate – aan elkaar aan. Bovendien voegt Brouwers een extra dimensie aan 

de twintigste-eeuwse nadruk op de onderwereldpassage toe: zijn Orpheusfiguur kan niet enkel fysiek, 

maar ook mentaal, via zijn herinneringen, in de onderwereld afdalen, wat de Orpheusfiguur een 

compleet nieuwe hoedanigheid geeft.  

Op de vraag naar de positie van Jeroen Brouwers binnen de twintigste-eeuwse omgang met het 

Orpheusthema kan ik dus antwoorden dat de romans Zonsopgangen boven zee, De zondvloed en 

Geheime kamers van Jeroen Brouwers een verderzetting van en een uitbreiding op de twintigste-

eeuwse omgang met het Orpheusthema vormen, zoals ik beiden in kaart bracht aan de hand van de 

Orpheuspassages uit Vergilius’ Georgica en Ovidius’ Metamorphoses enerzijds en de twintigste-

eeuwse werken ‘Orpheus. Eurydike. Hermes’ van Rainer Maria Rilke, Orphée van Jean Cocteau, 

‘Eurydice’ van H. D. en ‘The Poem as Mask’ van Muriel Rukeyser’ anderzijds. Zoals elke mythe 

blijkt ook het verhaal van Orpheus er een van veranderende gedaanten. 
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BIJLAGEN 

RILKE – ‘ORPHEUS. EURYDIKE. HERMES.’ 
 

(1) Das war der Seelen wunderliches Bergwerk. 

Wie stille Silbererze gingen sie 

als Adern durch sein Dunkel. Zwischen Wurzeln 

entsprang das Blut, das fortgeht zu den Menschen, 

und schwer wie Porphyr sah es aus im Dunkel. 

Sonst war nichts Rotes. 

 

(2) Felsen waren da 

und wesenlose Wälder. Brücken über Leeres 

und jener große graue blinde Teich, 

der über seinem fernen Grunde hing 

wie Regenhimmel über einer Landschaft. 

Und zwischen Wiesen, sanft und voller Langmut, 

erschien des einen Weges blasser Streifen, 

wie eine lange Bleiche hingelegt. 

 

(3) Und dieses einen Weges kamen sie. 

 

(4) Voran der schlanke Mann im blauen Mantel, 

der stumm und ungeduldig vor sich aussah. 

Ohne zu kauen fraß sein Schritt den Weg 

in großen Bissen; seine Hände hingen 

schwer und verschlossen aus dem Fall der Falten 

und wußten nicht mehr von der leichten Leier, 

die in die Linke eingewachsen war 

wie Rosenranken in den Ast des Ölbaums. 

Und seine Sinne waren wie entzweit: 

indes der Blick ihm wie ein Hund vorauslief, 

umkehrte, kam und immer wieder weit 

und wartend an der nächsten Wendung stand, - 

blieb sein Gehör wie ein Geruch zurück. 

Manchmal erschien es ihm als reichte es 

bis an das Gehen jener beiden andern, 

die folgen sollten diesen ganzen Aufstieg. 

Dann wieder wars nur seines Steigens Nachklang 

und seines Mantels Wind was hinter ihm war. 

 

(1) Het was de vreemde mijngroeve der zielen. 

Als stille aderen van zilvererts 

gingen zij door haar donker. Tussen wortels 

ontsprong het bloed dat voortgaat naar de mensen,  

zwaar als porfier zag het eruit in ‘t donker. 

Verder niets roods daar. 

 

(2) Rotsen waren er, 

onwerkelijke bossen. Bruggen over leegte 

en ginds die grote grijze blinde vijver 

die hoog boven zijn verre bodem hing 

als donkere regenlucht boven een landschap. 

En tussen weilanden, zacht en lankmoedig, 

verscheen de ene weg, een lichte streep,  

als wasgoed op een rij dat ligt te bleken. 

 

(3) Die ene weg, daarover kwamen zij. 

 

(4) Vooraan de slanke man in blauwe mantel 

die stil en ongeduldig voor zich heen keek. 

Zijn tred verslond de weg met grote brokken; 

zijn handen, zwaar en in zichzelf gekeerd, 

hingen vanuit de val der plooien neer, 

zich niet bewust meer van de lichte lier 

die in zijn linkerhand was ingegroeid 

gelijk in een olijftak rozenranken. 

En zijn zintuigen waren als gespleten: 

terwijl zijn blik hem als een hond vooruitvloog,  

keerde, terugkwam en hem steeds weer ver weg 

bij de volgende bocht stond op te wachten, -  

bleef zijn gehoor ten achter als een geur. 

Soms leek het hem terug te reiken tot 

het gaan van die twee anderen daarginds 

die moesten volgen heel de weg omhoog. 

Dan weer was achter hem alleen de naklank 

van eigen klimmen, ’t waaien van zijn mantel. 
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Er aber sagte sich, sie kämen doch; 

sagte es laut und hörte sich verhallen. 

Sie kämen doch, nur wärens zwei 

die furchtbar leise gingen. Dürfte er 

sich einmal wenden (wäre das Zurückschaun 

nicht die Zersetzung dieses ganzen Werkes, 

das erst vollbracht wird), müßte er sie sehen, 

die beiden Leisen,die ihm schweigend nachgehn: 

 

(5) Den Gott des Ganges und der weiten Botschaft, 

die Reisehaube über hellen Augen, 

den schlanken Stab hertragend vor dem Leibe 

und flügelschlagend an den Fußgelenken; 

und seiner linken Hand gegeben: sie. 

 

(6) Die So-geliebte, daß aus einer Leier 

mehr Klage kam als je aus Klagefrauen; 

daß eine Welt aus Klage ward, in der 

alles noch einmal da war: Wald und Tal 

und Weg und Ortschaft, Feld und Fluß und Tier; 

und daß um diese Klage-Welt, ganz so 

wie um die andre Erde, eine Sonne 

und ein gestirnter stiller Himmel ging, 

ein Klage-Himmel mit entstellten Sternen -: 

Diese So-geliebte. 

 

(7) Sie aber ging an jenes Gottes Hand, 

den Schritt beschränkt von langen Leichenbändern, 

unsicher, sanft und ohne Ungeduld. 

Sie war in sich, wie Eine hoher Hoffnung, 

und dachte nicht des Mannes der voranging, 

und nicht des Weges, der ins Leben aufstieg. 

Sie war in sich. Und ihr Gestorbensein 

erfüllte sie wie Fülle. 

Wie eine Frucht von Süßigkeit und Dunkel, 

so war sie voll von ihrem großen Tode, 

der also neu war, daß sie nichts begriff. 

 

 

 

Maar bij zichzelf zei hij: ze komen wel 

hij zei het luid en hoorde hoe het wegstierf. 

Ze kwamen wel, al waren het er twee 

wier tred angstwekkend zacht was. Als hij zich  

een keer mocht omdraaien (maar omzien zou 

juist de ontwrichting zijn van heel dit werk 

dat nu pas wordt volbracht), moest hij ze zien, 

het tweetal dat hem zacht en zwijgend volgt: 

 

5) De god van ’t gaan en van de verre boodschap, 

de reishoed boven helderlichte ogen,  

de slanke staf recht voor zich uitgehouden, 

zijn enkels met klapperende vleugels; 

en aan zijn linkerhand toevertrouwd: zij. 

 

(6) De zó-geliefde dat er uit een lier 

meer klagen klonk dan uit klaagvrouwen ooit; 

dat zich een wereld uit dat klagen vormde 

waar ’t al nog eens in terugkwam: bos en dal, 

en weg en buurtschap, veld, rivier en dier, 

en dat er rond die wereld van geweeklaag 

een zon, zoals rondom die andere aarde,  

en een besterde, stille hemel draaide, 

een weeklaaghemel met misvormde sterren -:  

die zó-geliefde. 

 

(7) Maar zij liet zich leiden door de god, 

haar tred gehinderd door de lange windsels, 

onzeker, zacht en zonder ongeduld. 

Zij was in zich, als in hoge verwachting,  

en dacht niet aan de man die voor haar uitging, 

niet aan de weg die naar het leven opsteeg. 

Zij was in zich. En haar gestorven zijn 

vervulde haar als volheid. 

Zoals een vrucht van zoet en donker vol is,  

zo was zij van haar grote dood vervuld,  

die nog zo nieuw was dat ze niets begreep. 
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(8) Sie war in einem neuen Mädchentum; 

und unberührbar; ihr Geschlecht war zu 

wie eine junge Blume gegen Abend, 

und ihre Hände waren der Vermählung  

so sehr entwöhnt, daß selbst des leichten Gottes 

unendlich leise, leitende Berührung 

sie kränkte wie zu sehr Vertraulichkeit. 

 

(9) Sie war schon nicht mehr diese blonde Frau, 

die in des Dichters Liedern manchmal anklang, 

nicht mehr des breiten Bettes Duft und Eiland 

und jenes Mannes Eigentum nicht mehr. 

 

(10) Sie war schon aufgelöst wie langes Haar 

und hingegeben wie gefallner Regen 

und ausgeteilt wie hundertfacher Vorrat. 

 

(11) Sie war schon Wurzel. 

 

(12) Und als plötzlich jäh 

der Gott sie anhielt und mit Schmerz im Ausruf 

die Worte sprach: Er hat sich umgewendet -, 

begriff sie nichts und sagte leise: Wer? 

 

(13) Fern aber, dunkel vor dem klaren Ausgang, 

stand irgend jemand, dessen Angesicht 

nicht zu erkennen war. Er stand und sah, 

wie auf dem Streifen eines Wiesenpfades 

mit trauervollem Blick der Gott der Botschaft 

sich schweigend wandte, der Gestalt zu folgen, 

die schon zurückging dieses selben Weges 

den Schritt beschränkt von langen Leichenbändern, 

unsicher, sanft und ohne Ungeduld. 

 

(Rilke 1974:67-71) 

 

 

 

 

 

(8) Zij was een nieuwe maagdom ingegaan 

en onaanraakbaar; haar geslacht had zich 

gesloten als een jonge bloem bij avond; 

haar handen waren de gehuwde staat 

zozeer ontwend dat zelfs ’t oneindig zacht  

sturend beroeren van de lichte god  

haar hinderde als een intimiteit. 

 

(9) Ze was reeds niet de blonde vrouw meer die 

in ’s dichters liederen had meegeklonken, 

eiland noch geur meer van het brede bed 

en van die man het eigendom niet meer. 

 

(10) Ze was reeds losgemaakt gelijk lang haar 

en prijsgegeven als gevallen regen 

en als een rijke voorraad uitgedeeld. 

 

(11) Ze was reeds wortel. 

 

(12) En toen opeens 

die god haar staande hield en met een stem 

vol pijn uitriep: Hij heeft zich omgekeerd-, 

begreep ze niets en zachtjes zei ze: Wie? 

 

(13) Maar ver weg, donker voor de lichte uitgang, 

stond iemand wiens gelaat niet duidelijk 

te onderscheiden was. Hij stond en zag  

hoe op de streep van een smal weidepad 

de godenbode zich met droeve blik 

woordeloos omdraaide om haar gestalte 

te volgen die dezelfde weg al terugging,  

haar tred gehinderd door de lange windsels, 

onzeker, zacht en zonder ongeduld. 

 

(Rilke, Verstegen en Starik 2010:90-91) 
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H. D. – ‘EURYDICE’ 
I  

So you have swept me back,  

I who could have walked with the live souls  

above the earth,  

I who could have slept among the live flowers  

at last;  

 

so for your arrogance  

and your ruthlessness  

I am swept back  

where dead lichens drip  

dead cinders upon moss of ash;  

 

so for your arrogance  

I am broken at last,  

I who had lived unconscious,  

who was almost forgot;  

 

if you had let me wait  

I had grown from listlessness  

into peace,  

if you had let me rest with the dead,  

I had forgot you  

and the past.  

 

II  

Here only flame upon flame  

and black among the red sparks,  

streaks of black and light  

grown colourless;  

 

why did you turn back,  

that hell should be reinhabited  

of myself thus  

swept into nothingness?  
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why did you turn? 

why did you glance back?  

why did you hesitate for that moment?  

why did you bend your face  

caught with the flame of the upper earth,  

above my face?  

 

what was it that crossed my face  

with the light from yours  

and your glance?  

what was it you saw in my face?  

the light of your own face,  

the fire of your own presence?  

 

What had my face to offer  

but reflex of the earth,  

hyacinth colour  

caught from the raw fissure in the rock  

where the light struck,  

and the colour of azure crocuses  

and the bright surface of gold crocuses  

and of the wind-flower,  

swift in its veins as lightning  

and as white.  

 

III  

Saffron from the fringe of the earth,  

wild saffron that has bent  

over the sharp edge of earth,  

all the flowers that cut through the earth,  

all, all the flowers are lost;  

 

everything is lost,  

everything is crossed with black,  

black upon black  

and worse than black,  

this colourless light.  
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IV 

Fringe upon fringe  

of blue crocuses,  

crocuses, walled against blue of themselves,  

blue of that upper earth,  

blue of the depth upon depth of flowers,  

lost;  

 

flowers,  

if I could have taken once my breath of them,  

enough of them,  

more than earth,  

even than of the upper earth,  

had passed with me  

beneath the earth;  

 

if I could have caught up from the earth,  

the whole of the flowers of the earth,  

if once I could have breathed into myself  

the very golden crocuses  

and the red,  

and the very golden hearts of the first saffron,  

the whole of the golden mass,  

the whole of the great fragrance,  

I could have dared the loss.  

 

V  

So for your arrogance  

and your ruthlessness  

I have lost the earth    

and the flowers of the earth,  

and the live souls above the earth,  

and you who passed across the light  

and reached  

ruthless;  

 

you who have your own light,  
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who are to yourself a presence,  

who need no presence;  

 

yet for all your arrogance  

and your glance,  

I tell you this:  

 

such loss is no loss,  

such terror, such coils and strands and pitfalls  

of blackness,  

such terror  

is no loss;  

 

hell is no worse than your earth  

above the earth,  

hell is no worse,  

no, nor your flowers  

nor your veins of light  

nor your presence,  

a loss;  

 

my hell is no worse than yours  

though you pass among the flowers and speak  

with the spirits above earth.  

 

VI  

Against the black  

I have more fervour  

than you in all the splendour of that place,  

against the blackness  

and the stark grey  

I have more light;  

 

and the flowers,  

if I should tell you,  

you would turn from your own fit paths  

toward hell,  
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turn again and glance back  

and I would sink into a place  

even more terrible than this.  

 

VII  

At least I have the flowers of myself,  

and my thoughts, no god  

can take that;  

I have the fervour of myself for a presence  

and my own spirit for light;  

 

and my spirit with its loss  

knows this;  

though small against the black,  

small against the formless rocks,  

hell must break before I am lost;  

 

before I am lost,  

hell must open like a red rose  

for the dead to pass. 

 

(H. D. 1925:51-55) 
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MURIEL RUKEYSER – ‘THE POEM AS MASK’ 
Orpheus 

When I wrote of the women in their dances and wildness, it was a mask, 

on their mountain, gold-hunting, singing, in orgy, 

it was a mask; when I wrote of the god, 

fragmented, exiled from himself, his life, the love gone down with song, 

it was myself, split open, unable to speak, in exile from myself. 

    

There is no mountain, there is no god, there is memory 

of my torn life, myself split open in sleep, the rescued child 

beside me among the doctors, and a word 

of rescue from the great eyes. 

 

No more masks! No more mythologies! 

 

Now, for the first time, the god lifts his hand, 

the fragments join in me with their own music. 

 

(Rukeyser 2005:413) 


