
Beoordeling Scriptie Jan Bubak 

De scriptie van Jan Bubak getuigt van goed analytisch vermogen , maar is helaas ook vatbaar 
voor kritiek. Deze betreft de literair-theoretische en bibliografische kant van het onderzoek. 
Ook de uitwerking is slordig. 

Inhoudelijk geeft deze scriptie een zeer goede analyse van De gevarendriehoek van A.F. Th 
van der Heijden. De hoofdstuk over motieven (8), en de filosofische betekenis (9) laten zien 
dat de scriptieschrijver goed begrepen heeft waarover de roman gaat, en ook, dat hij in staat is 
elementen uit de roman in hun onderdelen betekenis te geven. Die beide hoofdstukken laten 
echter ook tekorten zien. Ten eerste is Jan. onvolledig in het vermelden van secundaire 
literatuur, waarbij ik bijvoorbeeld verwijs naar passages over Zeno en naar andere 
thematische onderdelen, waarover geschreven is. Wat betreft dit onderdeel wil ik Jan vragen 
een gemotiveerde beoordeling te geven van de waarde van de secundaire literatuur over De 
gevarendriehoek van A.F. Th. 

Ten tweede is de presentatie van motieven niet helder genoeg, omdat in het onderdeel 
'abstracte motieven' nog steeds verhaalmotieven een rol spelen. Bij de beschrijving van de 
abstracte motieven grijpt Jan steeds op de verhaalelementen terug, zelfs op hele passages, 
terwijl hij zich daar zou moeten beperken tot het beschrijven van abstracta. 

Over het geheellaat de scriptie zien, dat de scriptieschrijver de praktische analyse goed 
beheerst en met groot inlevingsgevoel het karakter van de hoofdpersoon laat uitkomen. 
Tekortkomingen openbaren zich vooral op het literair-theoretische niveau, bijvoorbeeld op de 
verhouding fictie-werkelijkheid, waarover ik de volgende vragen heb. 

• Wat de gebruikte methode betreft verwijst hij in de inleiding globaal naar het Russisch 
formalisme, het Amerikaanse New Criticism en de Franse narratologie, waarna voor 
het apparaat van de analyse een boektitel, Literair mechaniek, genoemd wordt. Is er 
geen verband te leggen tussen deze grote methoden en het gebruikte apparaat? 

• In de inleiding valt op het niet-wetenschappelijk verantwoorde gebruik van de term 
'reele werkelijkheiď . Ik parafraseer een zin uit de inleiding: al zou de auteur 
teruggrijpen op 'de reele werkelijkheiď die hij heeft meegemaakt, zijn werkelijk doel 
is deze werkelijkheid als achtergrond te gebruiken, waartegen zich 'geschiedenissen 
van personages en levensverhalen afspiegelen'. De laatste formulering is onhelder. Op 
dit punt dient het woord fictionaliteit of een equivalent daarvan gebruikt te worden om 
uit te drukken wat Jan bedoelt. Ook wil ik graag weten wat in dit verband het verschil 
is tussen 'geschiedenissen van personages en levensverhalen'. 

• Dezelfde vraag geldt voor hoofdstuk 4.2 waarin de zinsnede voorkomt: 'Zoals de 
personages in de Tandeloze tijd, probeert de schrijver een mythe [tel scheppen en in 
de breedte te schrijven'. Weer wil ik een verduidelijking op het punt van de literair
technische implicaties van deze zin. 

• In hoofdstuk 5 spreekt Jan van 'de auteur'. Bedoelt hij werkelijk 'de auteur'of de 
verteller? Evenzo het ongelukkige gebruik van de term biografie in hoofdstuk 6. 

Bij de karakterisering van het perspectief, tijd en ruimte en de motieven doet Jan zich kennen 
als een onderzoeker met een verrassend groot interpretatief vermogen, dat hij op gelukkige 
wijze weet te combineren met de systematische onderzoekswijze die nodig is voor 
wetenschappelijke bewijsvoering. De karakterisering van het perspectiefvan de roman in 
hoofdstuk 5 als een mengeling van een ik-verhaal, een personaal verhaal, met daarbij 
auctoriale elementen wordt overtuigend in twee passages gedemonstreerd, nI op p 36, na de 
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komst van de motor en bij de dood van Jimmy Handel p.391 ev. Wel is hetjammer dat niet de 
suggestie gevolgd is om als voorbeeld in een bijlage een hoofdstuk in extenso te analyseren. 
De onderdelen tijd en ruimte zijn overtuigend en met vaste hand onderzocht met 
gebruikmaking van een goed toegepast begrippenapparaat. 

Op bibliografisch niveau zou ik graag nadere informatie krijgen. 
• Bij het biografische hoofdstuk verwijst Jan naar drie websites. Volgens mijn 

steekproef kan ik gegevens niet terugvinden op die websites die wel in zijn tekst staan. 
• Ook is de bibliografie van A.F. Th. veel korter dan die op de website van Querido. 

Graag commentaar op dit punt. 
• Over deze roman is buitengewoon veel secundaire literatuur verschenen. De selectie 

daaruit van drie artikelen is niet onderbouwd. 

Verder heb ik grote bezwaren tegen het gebrekkige Nederlands en tegen zijn slordigheid. 
Zinnen als: 

'De schrijver aankondigde in 1985 dat dit deel vroeg in de pers komť 

mogen niet meer voorkomen in een afstudeerscriptie. En wat te denken van de betekenisloze 
zin in hfst 5: 

'In de andere romans van de cycIus De tandeloze tyd wordt uitsluitend in de ik-vorm verteld,omdat het 
volledig duidelijk is wie de teugels in han den heeft, is het mogelijk om de chronologische tijdsorde te 
verstoren. ' 

Passages over Jaap Goedegebuure zijn door het gebrekkige Nederlands niet te volgen. 
Wat bijvoorbeeld betekent de volgende passage, toegeschreven aan Jaap Goedgebeure : 

"Jeuk in een afgezet been geeft aan dat Van der Heijdens mythe uit de werkelijkheid ontstaat en 
daarmee ook veel bijeenkomsten heeft. 

En van wie is de volgende passage? Door onduidelijke bronvermelding is niet te volgen of dit 
de visie van Jan of van Goedegebuure is: 

Het pittoreske vormt een lachspiegel van de werkelijkheid. De mythe is opgebouwd uit elementen, die 
aan werkelijkheid ontleend zijn, daarom is het onmogelijk om ze van elkaar te scheiden. Dat betekent 
dat we de mythe niet naar werkelijkheidsgehalte moeten onderzoeken, maar parallellen met de 
innerlijke wereld van de personages zien te vinden. 

Het hoofdstuk over de schrijfstijl roept vragen op over de kennis die Jan Bubak van de 
stilistiek heeft, omdat een aantal van de voorbeelden niet onder het hoofdstuk stilistiek 
thuishoren. Hoofdstuk 11 over de kritische retlectie is een wel zeer summiere keuze uit de 
overvloed aan reacties op deze roman, en bovendien ontbreekt weer de wetenschappelijke 
verantwoording van de keuze (zie hierboven). 
Mijn eindoordeel is dat Jan Bubaks inzicht in en analyse van de roman De gevarendriehoek 
goed is, maar dat zijn wetenschappelijke kennis en inzicht zwak is. Zo kom ik tot het 
eindoordeel: 3. 

EllenKr~J 

2 


