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Inleiding 

De inspirerende schrijfstijl en aantrekkelijke "magie van het gewone leven" van 

A. F. Th. van der Heijden was mij allang bekend voordat ik deze scriptie ging schrijven. 

Ik kende zijn "Intermezzo" uit de cyclus Tandeloze tijd, de korte novelle Weerborstels. 

Dit verhaal heeft een spannende vertellijn met een typisch melancholisch uitklinkend 

einde. De auteur grijpt terug op de reële handelingen, situaties en gebeurtenissen, die hij 

heeft meegemaakt om een kleurrijk en waarheidsgetrouw beeld van het leven van de 

Nederlandse maatschappij in een bepaalde periode weer te geven. Maar daar ziet hij 

helemaal niet zijn doel in. Deze tekening gebruikt hij alleen als achtergrond, waartegen 

zich geschiedenissen van personages en levensverhalen afspiegelen. 

Een bijzondere eigenschap van de romans van A. F. Th. van der Heijden is zijn 

zoektocht naar diepere betekenis van het leven. Hij onderbouwt zijn verhalen met een 

filosofie die hij door verschillende symbolen aan de lezer te kennen geeft. Deze 

uitnodiging voor de zoektocht heeft me aangetrokken om één van zijn boeken voor mijn 

scriptie te kiezen. Het meest geschikt leek me de tweede deel van de cyclus De 

gevarendriehoek. Het beschrijft qua tijdsverloop de vroegste periode van het leven van 

Van der Heijdens alter ego Albert Egberts. 

Naarmate ik meer van het boek en de hele cyclus wist, begon ik meer en meer 

lijnen zien. Uiteindelijk werd voor mij duidelijk dat voor het begrip van alles wat in het 

boek zit jaren nodig zijn en zelfs dan blijft de interpretatie met alle mogelijke 

objectiviteit alleen één uit de mogelijke. En misschien is dat ook iets dat de 

onuitputtelijkheid van dit werk bevestigt. 

1.1 Methode en doel van de analyse 

Voor de analyse van de roman heb ik een structurele methode gebruikt. Het 

uitgangspunt is de opbouw van het werk uit de taalelementen. De structuur van de 

roman bestaat uit twee lagen. De eerste laag is het tekstuele niveau, waarop situaties en 

gebeurtenissen worden beschreven. De tweede laag bevindt zich ook op het niveau van 

de tekst, maar functioneert niet als drager van feiten. Het draagt poëtische noties zoals 

de beeldspraak die iets over de subjecten en entiteiten van het eerste niveau kenbaar 
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maken. Aangezien de beeldspraak in De Gevarendriehoek aan de opbouw bijdraagt, 

vormdn ~'een onmisbare steunpilaar van de opbouw. 

Het doel van de analyse is de roman uit elkaar te halen en afzonderlijke 

betekeniselementen met elkaar te vergelijken. Naar aanleiding van deze vergelijking 

wordt een conclusie getrokken over de functies van deze elementen. Er wordt gezocht 

naar de betekenis die ze overdragen en naar de werking die ze hebben op de lezer. De 

resultaten worden geïnterpreteerd. De interpretatie geeft een inzicht over de filosofische 

betekenis van het werk. 

De structurele analyse van de letterkunde IS ontstaan als resultaat van 

verschillende literaire theorieën, die zich met de vorm van het literaire werk 

bezighielden. Het was onder meer Praagse linguïstische kring, (Vilém Mathesius, Jan 

Mukafovsky), Russisch formalisme (Boris Eichenbaum, Roman Jakobson) , 

Amerikaanse New Criticism (I. A. Richards, F. R. Leavis) en Franse narratologie 

(Gérard Genette, Claude Lévi-Strauss). Het resultaat van deze stromingen was een 

algemeen bruikbaar instrumentarium voor een objectieve analyse van de structuur van 

het werk. Hoewel de uitgangspunten van de genoemde stromingen al vaak zijn 

bekritiseerd, is het apparaat! dat ze hebben geleverd een stabiel werktuig van de literaire 

analyse. 

1.2 Opzet van de analyse 

In de analyse zIJn eerst de verteltechnische middelen van de roman 

geanalyseerd. Het vertelperspectief, de tijd en de ruimte wordt onderzocht naar de 

betekenis voor verhaalinterpretatie. Ook worden verbanden met het motievensysteem 

gezocht. 

Het motievenonderzoek vormt de kern van deze scriptie. De motieven worden 

grondig beschreven en geanalyseerd. Door synthese van geanalyseerd motievensysteem 

wordt naar de betekenis van het grondmotief gezocht. Alle elementen worden 

onderzocht naar hun betrekking op het concept van Van der Heijdens ideen over "het 

I Voor mijn analyse heb ik als basis de methode beschreven Literair mechaniek (E. van Boven, G. 
Dorleijn, Countinho: 2003) gebruikt 
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leven in de breedte"? Uiteindelijk wordt de filosofische betekenis van "het leven in de 

breedte" geïnterpreteerd. 

2 Het leven in de breedte is een specifieke relatie tot de tijd. Het personage roept zoveel mogelijk 
herinneringen en beelden op om een "eeuwig moment" te bereiken (A. F. Th. van der Heijden: 
romancyclus De tandeloze tijd (1983-1996) 
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2 De biografie van Adrianus Franciscus Theodorus 

van der Heijden3 

A.F.Th. van der Heijden werd geboren op 15 oktober 1951 in Geldrop. Zijn 

vader was lakspuiter bij Philips. Het gezin woonde enige tijd bij Hulst, waar het idee 

over de gevarendrioehoek ontstond. Al vroeg begon van der Heijden gedichten te 

schrijven, die hij publiceerde in de schoolkrant. Hij werd geïnspireerd door zijn zusje, 

die bibliotheekboeken probeerde over te schrijven om een eigen boek te schrijven. In 

het jaar 1969 legt hij het eindexamen op het Sint Joris college in Eindhoven af. Hij 

schrijft zich in het jaar 1970 aan de Katholieke universiteit in Nijmegen in. Eerst 

studeert hij psychologie, maar vroeg stapt hij over naar filosofie. Na afstuderen verhuist. 

hij naar Amsterdam, waar hij esthetica wil gaan studeren. Deze studie blijft 

onvoltooid.Hij besluit om schrijver te worden. 

In het jaar 1967 begint hij aan een roman Kermis in de hel, die voltooid werdtin 

de zomer van 1972 onder de naam Bejaardentehuis op het dak van de wereld. Het werk 

wordt door de uitgever Thomas Rap geweigerd en teruggestuurd. Het vormt een 

"oermanuscript" voor Van der Heijdens romancyclus De tandeloze tijd. 

In 1978 publiceert Van der Heijden onder de pseudoniem Patrizio Canaponi het 

verhaal Bruno Tirlantino of de bruiloft van Prinses Ann in de tijdschrift De revisor. Als 

Patrizio Canaponi publiceert hij bij Em. Querido in hetzelfde jaar de bundel Een gondel 

in de Herengracht. Voor zijn eerste roman De draaideur (1979) kreeg hij de Anton 

Wachterprijs. Hij verblijft regelmatig in Italië op Isola Maggiore, een eilandje in het 

Trasimeno-meer, niet ver van Perugia. In Nederland woont hij in een gekraakte pand in 

Amsterdam. Aan het begin van de jaren tachtig huurde hij een cel in het voormalige 

Huis van Bewaring aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, om ongestoord te kunnen 

werken aan zijn cyclus De tandeloze tijd, waarvan hij delen in De Revisor, Literair 

Paspoort, Preludium, Mensen en Optima publiceerde. 

3 De biografie van A. F. Th. van der Heijden werd samengesteld aan de hand van de gegevens uit: 
www.afth.nl [30.06.08], www.wikipedia.nl [30.06.08] en www.querido.nl [30.06.08]. 
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Vanaf 1983 verschijnen met onderbrekingen de delen van De tandeloze tijd: De 

slag om Blauwburg (1983) als proloog en Vallende ouders in dezelfde jaar. In 1985 

volgde De gevarendriehoek, waarvoor hij in 1986 F. Bordewijkprijs en de Multatuliprijs 

kreeg. In verscheen de vierde deel Advocaat van de hanen, die door Gerrit van EIst 

verfilmd in 1996 werd. Derde deel van De tandeloze tijd heeft de auteur gesplitst in 

twee boeken (Het hof van barmhartigheid en Onder het plaveisel het moeras) die in 

1996 werden gepubliceerd. Het laatste deel van De tandeloze tijd Onder het plaveisel 

van het moeras, werd bekroond twee keer met de AKO-literatuurprijs, oftewel de 

Generale Bank Literatuurprijs. 

Inmiddels publiceerde hij kleinere boeken, waar hij soms de thematiek van De 

tandeloze tijd vrij uitwerkt. In de reeks Privé-Domein liet hij in 2003 zijn 

dagboekaantekeningen publiceren, waar hij inzicht verschaft in zijn scheppingsproces. 

In 2002 begon hij aan een nieuwe zevendelige cyclus Homo duplex, waarvan tot 

nu toe de proloog De Movo tapes: een carrière als ander verscheen. 

Zijn werk is karakteristiek voor vermengen van de werkelijkheid en fictie. Hij 

bouwt zijn verhalen op uit kortere verhaaltjes en anekdoten. Vaak maakt hij van een 

schijnbaar onbelangrijke gebeurtenis zoveel, dat het lijkt alsof het van een cruciaal 

belang voor het universum is. De constructie van zijn romans is perfect doordacht. 

Dankzij een goed geheugen en overzicht hoeft hij niet chronologisch te werken. In zijn 

cyclus De tandeloze tijd maakte hij in het eerste delen verwijzingen die naar delen, die 

pas na tien jaar verschenen. Hij heeft het hele verhaal van tevoren in zijn hoofd en 

schrijft hij scènes waarvoor hij zich op het moment bereid voelt. 

De boeken van A. F. Th. van der Heijden werden in het Engels, Duits, Russisch 

en Japans vertaald. Tot op het heden werd geen vertaling in het Tsjechisch gemaakt. 
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2.1 Lijst van verschenen werken van A. F. Th. van der Heijden 

Een gondel in de Herengracht en andere verhalen (onder ps. Patrizio Canaponi) 

(1978) 

De draaideur (1979) 

De slag om de Blauwbrug (De tandeloze tijd, proloog) (1983) 

Over God (1983) 

Vallende ouders (De tandeloze tijd, 1) (1983) 

De tandeloze tijd (1983-) 

De gevarendriehoek (De tandeloze tijd, 2) (1985) 

De sandwich (1986) 

Dichters slaags. De lange mars langs de literaire cafés (1988) 

Het leven uit een dag (1988) 

Advocaat van de hanen (De tandeloze tijd, 4) (1990) 

Weerborstels (1992) 

Asbestemming (1994) 

Het bankroet dat mijn goudmijn is (1995) 

Het hof van barmhartigheid (De tandeloze tijd, 3, eerste boek) (1996) 

Onder het plaveisel het moeras (De tandeloze tijd, 3, tweede boek) (1996) 

De gebroken pagaai (1997) 

Gevouwen woorden (2001) 

De Movo tapes (2003) 

Engelenplaque: notities van alledag 1966-2003 (2003) 
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A. F. Th. van der Heijden in de jaren '80, toen hij aan De tandeloze tijd begon te werken bron: www.crossingborder.nl 
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3 Inhoud van de roman 

De gevarendriehoek vormt het tweede deel van De tandeloze tijd. Het beschrijft 

de vroegste jaren van het leven van Albert Egberts. 

Het boek begint op het moment, dat zich Albert op het kandidaatsexamen 

filosofie voorbereidt. Hij is bezig met het vak wiskunde. Hij bestudeert het thema over 

de theorieën van een driehoek. In het aquarium van zijn vader ziet hij een heen en weer 

zwemmende vis. Hij zwemt precies tot de helft van het aquarium, waar een tussenschot 

was. Het tussenschot was er omdat de vis met een andere heeft gevochten. De andere 

vis is nu dood. Het tussenschot -heeft is door zijn vader weggehaald, maar de 

overlevende vis zwemt steeds tot de helft. Hij zit gevangen in zijn verleden. De 

uiteenzetting over driehoeken en de bewegingen van de vis brengen Albert op een 

gedachte over zijn jeugd. Van zijn derde tot zijn zesde woonde hij met zijn ouders en 

zijn zusje Henriëtte in Hulst. Daar lag een gebied, gevormd door de weg, kanaal en 

spoorlijn, die hij gevarendriehoek heeft genoemd. De gebeurtenissen die zich in de 

driehoek afspeelden hebben een sterke invloed gehad op zijn leven. Hij maakte kennis 

met zijn buurjongens Felix (genaamd Flix) en Govert Boezaardt. Flix was een echte 

"mat jas". Hij maakte vaak gebruik van Alberts hulp om schurkenstreken te doen. Door 

de penis van het paard van de bakker met zand te besmeuren jaagt hij het dier de dood 

in. In het huis naast Albert woon~een meisje Milli, dat doodziek wordt. Haar moeder 

heeft aan Maria beloofd, dat zij haar zevende jaar in blauwen wit gekleed zal gaan. 

Heel belangrijk voor Albert was zijn oom Egbert Egberts. Hij bezocht hen vaak en 

wijdde veel tijd aan Albert. In zekere zin was Egbert veel aantrekkelijker dan zijn vader. 

Hij was bekend om zijn rokkenjagerij . Albert vermoedt later dat hij zijn vader was. 

Op Alberts zesde jaar verhuist de familie naar de Textielstraat . Zijn vader krijgt 

een baan als lakspuiter bij Philips aangeboden. De vader gaat regelmatig in het weekend 

naar de kroeg en keert stomdronken terug naar huis. Daar bedreigt hij zijn vrouwen 

kinderen met een personeelmes "kniep" en gooit hij dingen kapot. Op 

zaterdagmiddagen keert hij altijd als een monster naar huis. Albert vreest ZIJn 

woedeuitbarstingen en probeert zijn vader door allerlei rituelen te bezweren. Later 

probeert Albert toenadering tot zijn vader te vinden om hem te begrijpen. 
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In de Textielstraat leert Albert Theo Schwantje (Thjum genoemd) kennen. Het is 

de zoon van rijke vleesfabriekdirecteur kennen. Alberts moeder Hanny werkt als 

werkster bij Thjum thuis. Samen ontdekken zij hun ontwakende seksualiteit. Zij voeren 

allerlei experimenten uit, waarna Albert schuldgevoelens heeft. Hij ontmoet Thjum later 

in Nijmegen als ze beiden filosofie gaan studeren. 

Op een dag gedraagt zijn dronken vader zich erg gevaarlijk. De moeder stapt 

met de kinderen naar de politie, de vader wordt voor één nacht naar de cel gestuurd. Na 

terugkomst besluit de vader een alcoholkuur te ondergaan. De alcoholkuur was 

onsuccesvol.. In deze tijd gaat Albert van het gymnasium over naar de HBS, omdat hij 

slechte resultaten heeft. Zijn leven wordt geleid door schuldgevoel en onmacht. Hij 

voelt zich verantwoordelijk voor de daden van zijn vader. 

Albert krijgt een oproep voor het leger. Hij wil niet in dienst, maar de vader 

dringt aan hem, omdat hij zelf als soldaat in Indië heeft gediend. Albert vertelt de dokter 

allerlei verzonnen feiten; dat hij homo is en be v=ien impotent. Bij de herkeuring doet 

hij hetzelfde en bovendien laat hij de dokter geloven dat hij oorlog 'een noodzakelijk 

hygiëne' vindt. Hij wordt afgekeurd. Op vakantie in België heeft hij zijn eerste seksuele 

fiasco. Hij wijt het aan zijn leugens over impotentie, die hij aan de dokter heeft verteld. 

Hij werkt een tijdje bij Philips als tijdschrijver. Dat vindt hij niet leuk. Hij gaat 

naar Nijmegen om psychologie te studeren. Ook hoopt hij daar hulp voor zijn 

impotentie te vinden. Zijn eerste jaar wordt een mislukking, hij leert niet wat hij 

verwacht en daarom stapt hij over op filosofie. Zijn angsten en het schuldbesef 

beginnen in hem onmetelijk te groeien. Zijn angst voor de wereld resulteert in een 

manier van dagdromen, die hij het leven in de breedte noemt - door middel van 

herinneringen op te roepen denkt hij buiten de aardse tij d te kunnen leven. 

Oom Egbert ligt op sterven. Albert' s vader wil zijn broer bezoeken, maar de 

moeder raadt het hem af. Eens bij een dronken bui heeft hij namelijk Egbert, die op dat 

moment op bezoek was, met zijn mes naar de schuur gebracht en opgesloten. Bij de 

begrafenis van Egbert houdt de vader tot grote ergernis van de moeder een toespraak. 

Daarna loopt de familie in de regen langs het graf van een zekere Jimmy Händel, de 

vader van het Mariameisje Milli. Alberts moeder vertelt over het gerucht dat de echte 

vader van Milli oom Egbert was. 
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Na een lezing over marxistische economie in Nijmegen gaat Albert met Thjum 

naar de studentenkroeg Dynamene. Daar ontmoet hij Milli Händel. Hij besluit met haar 

een relatie te hebben. In de visie van een mogelijke incestueuze verhouding ziet hij een 

mogelijkheid om van zijn impotentie te genezen. Milli blijkt een anorexia te hebben, 

daarom moet zich Albert van vrijen onthouden. Maar op het moment dat Milli ~~\laar 
voor voelt lukt het Albert niet om zijn angst voor de daad te overwinnen. Albert besluit 

dat hij Milli zal uitleggen, waarom hij het niet kan. Hij vertelt aan Milli, dat zij een 

gemeenschappelijke vader hebben. Hij vertelt haar zijn visie over de zelfmoord van haar 

wettelijke vader Jimmy. Hij verzint een verhaal gebaseerd op Ravel'sBolero en verrijkt 

het met allerlei poëtische elementen. Ook vertelt hij Milli hoe Jimmy's trouwring via 

een duif naar haar kwam. Zij heeft de trouwring doorgeslikt en moest als zuigeling 

geopereerd worden, waarna bleek dat de trouwring door haar ontlasting al naar buiten 

kwam. Milli doorziet later, dat Albert haar belogen heeft en verlaat hem. 

Bedroefd door zijn breuk met Milli gaat Albert met Thjum weer naar Dynamene. 

Daar ontmoet hij Marike de Swart. Zij is zwanger van Thjums broer Gideon. Zij wil 

abortus plegen, maar daarvoor heeft zij niet genoeg geld. Albert betaalt de abortus voor 

haar en vraagt hij of zij hem van zijn impotentie kan genezen. Marike doet met Albert 

allerlei perverse dingen en uiteindelijk wordt hij van zijn impotentie genezen. Hij voelt 

zich ontmaagd en bekocht. 

In Nijmegen woont Albert in onderhuur bij mevrouw Bekkema. Zij heeft een 

geestelijk gehandycapt zoontje dat Ljibbe heet. Ljibbe is hyperactief (misschien 

autistisch) en daarom moet hij overdag vastgebonden in een fauteuil zitten, die aan een 

haak in de muur vastzit. Het zoontje is voor Albert een mysterie. Hij voelt iets speciaals 

dat hem naar Ljibbe trekt. Helaas komt hij er nooit toe om contact met hem zoeken. 

Mevrouw Bekkema verlooft zich met een zekere heer Coster die zij via een advertentie 

in de krant heeft leren kennen. Om met Coster in haar huis te kunnen wonen, stuurt ze 

Ljibbe naar een instelling, en zij kopen een nieuwe Toyota. Op een avond viert Coster 

en Bekkema hun verloving. Coster wordt dronken en probeert om een kersenboom in de 

tuin te vellen. Er komt een storm. Coster stapt in hun auto en rijdt weg. Hij vlucht met 

een nieuwe auto en het geld van mevrouw Bekkema weg. Later blijkt dat hij een 

psychiatrisch patiënt was, die bekend stond als huwelijksoprichter. 
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In die tijd vindt Albert een kamer in een studentenhuis, waar ook Milli woonde. 

Hij krijgt een bericht dat Ljibbe overleden is; daarom gaat hij mevrouw Bekkema 

bezoeken. Zij neemt Albert naar de kamer, waar hij gewoond heeft. Daar ligt Ljibbe 

opgebaard. Op het moment, dat Albert Ljibbe voor de laatste keer ziet, herkent hij in de 

jongen een deel van zichzelf. 

Hoewel het boek onderdeel van de romancyclus De tandeloze tijd is, is het zo 

opgebouwd dat het zich laat lezen als een volledig zelfstandig deel. 
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4 De tandeloze tijd4 

De tandeloze tijd is een romancyclus, die nu al acht boeken omvat. De romans 

werden van nummers voorzien tot aan het vierde deel, terwijl de delen niet op volgorde 

verschenen. Behalve grote romans, waarin het leven van het hoofdpersonage Albert 

Egberts wordt beschreven schreef de auteur in de tussentijd kleinere novelle's ( Het 

leven uit een dag (1988), Asbestemming (1994) )die bepaalde onderwerpen uit de 

romancyclus uitwerken of en vrij vervolg op de verhaallijn voorstellen. 

4.1 De lijst van boeken die in de cyclus Tandeloze tijd 

behoren 

De slag om de Blauwbrug (proloog van De tandeloze tijd) (1983) 

Vallende ouders (De tandeloze tijd, 1) (1983) 

De gevarendriehoek (De tandeloze tijd, 2) (1985) 

Advocaat van de hanen (De tandeloze tijd, 4) (1990) 

Weerborstels ( De tandeloze tijd, een intermezzo) (1992) 

Het hof van barmhartigheid (De tandeloze tijd, 3, eerste boek) (1996) 

Onder het plaveisel het moeras (De tandeloze tijd, 3, tweede boek) (1996) 

4.2 De romancyclus 

Als grondslag voor de hele cyclus gebruikt van der Heijden een "oermanuscript" 

over zijn jeugd, die hij tussen zijn zestiende en twintigste levensjaar schreef. 

Zoals de personages in de Tandeloze tijd, probeert de schrijver een 'mythe 

scheppen' en 'in de breedte te schrijven'. Zo zijn de delen van de cyclus niet in logisch-

4 Samengesteld aan de hand van volgende bronnen: 
www.vn.nl/KunstCultuur/DeRepubliekDerLetteren/ArtikeILiteratuur/A.F.Th.VanDerHeijdenAlfabe 
t.htm [02.07.08], www.afth.nl [02.07.08] 
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chronologische volgorde verschenen. De chronologische volgorde van de verhalen is 

moeilijk vast te stellen. Van der Heijden beschrijft namelijk dezelfde situaties in meer 

dan één boek vanuit verschillende oogpunten. 

De derde deel werd zelfs gemythiseert: De schrijver aankondigde in 1985 dat dit 

deel vroeg in de pers komt en dat het Sneeuwnacht in septemeber zou heten. 

Uiteindelijk kwam het derde deel onder andere naam pas na het vierde deel in 1996 uit. 

Het bestond uit twee boeken: Het Hof van Barmhartigheid en Onder het plaveisel het 

moeras. 
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5 Vertel perspectief 

Het vertelperspectief in De gevarendriehoek ondergaat een interessante 

verandering van de zuivere ik-vorm in het eerste hoofdstuk naar een mengvorm in de 

rest van het boek. Hoewel voor de mengvorm als basis de personale vertelsituatie staat, 

gaat het niet om een eenvoudig personaal verhaal. In de andere romans van de cyclus 

De tandeloze tijd wordt uitsluitend in de ik-vorm verteld. Omdat het volledig duidelijk 

is wie de teugels in handen heeft, is het mogelijk om de chronologische tijdsorde te 

verstoren. Er is immers altijd een instantie die, als het nodig is, weer verbanden legt. 

Hier heeft men gekozen voor min of meer chronologische tijdsorde met een 

ingewikkelde vertelsituatie.De auteur, die lang niet gedramatiseerd is laat soms het 

oordeel van Albert met zijn eigen mening versmelten, dat maak het onderscheiden nog 

moeilijker. Het is wel hoofdzakelijk Albert die als verteller zijn verhaal blijft vertellen, 

maar de kwestie wordt gecompliceerd door de parameter van alwetendheid. 

Dit manifesteert zich heel markant in het gedeelte 'Shot gave the Queen', waar 

Albert aan Milli over de dood van haar vader vertelt5
. De verteller van het verhaal van 

Albert vertelt op zijn beurt het verhaal van Jimmy Händel. Alles wordt gezien door de 

ogen van Albert Egberts. Dat wekt de indruk dat er in het verhaal, waar Jimmy de 

hoofdpersoon wordt, een auctoriale verteller aanwezig is. Het blijft volledig in het 

midden, wie hier aan het woord is. De vertellende instantie is ineens alwetend. Niet 

alleen dat. Deze instantie kent blijkbaar de contextuele samenhag tussen het heden en 

het verleden. Zij weet ook veel over Albert, beslist meer dan hijzelf. Als het verhaal 

over Jimmy tegen het einde is en de lezer misschien meer weet dan Albert aan Milli kon 

vertellen, spreekt deze instantie een oordeel uit: " Er was geen verandering. Zijn 

ontwikkeling had de in zichzelf doodlopende weg van de cirkel gekozen. ,,6 Het is een 

verhaal in een verhaal en de structuur en het karakter komt overeen met het idee van het 

leven in de breedte. 

5 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p.391 -
424 
6 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, pA07 
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De sporen van het ik-verhaal zijn goed te vinden aan het begin van Alberts 

zoektocht. Hij gaat op het zoek naar zijn verleden. De vertellende ik ziet op het 

moment, dat hij zijn juist aangeschafte plattegrond bestudeert, een motorrijder, die een 

steeg inrijdt, waar een jongen in zijn bed slaapt. Om de gespletenheid van de verteller

hoofdpersoon te benadrukken, wordt een parallel tussen Albert, die op de kaart zichzelf 

als kind in het bed ziet slapen geaccentueerd door een verdubbeling dat Albert-kind 

zichzelf in zijn droom in de hemel ziet: "Zoals wel vaker in dromen zag de slaper het 

decor door de ogen van de 'ik' die door hem gedroomd werd, en tegelijk zag hij van 

buiten af zichzelf in het decor." 7 De vertellende instantie geeft door Alberts ogen zijn 

verleden weer.Waarschijnlijk dienen ook de middelen van het vertelperspectief als 

demonstratie - een afbeelding van het amorfe leven in de breedte. De vertellende ik 

bevindt zich namelijk in het heden en het verhaal uit zijn verleden, die hier begint, 

speelt zich af in het hoofd van de verteller. Dat zijn drie momenten in één focus 

verenigd. De verteller kan naar eigen keuze de tijd stilzetten, het moment in de breedte 

uitrekken om voor zijn geheugen extra tijd te winnen. Leven in de breedte is ook het 

moment "intensiveren" en dat gebeurt hier wel. 

De verteller herinnert zich zijn jeugd heel intensief. Hij is dus degene die "in de 

breedte" leeft, die de "breedte" heeft bereikt, niet Albert Egberts - het kind en 

jongeling. Hij, de belevende Albert is de hoofdpersoon van een chronologisch verhaal, 

die zich op één ondeelbaar moment afspeelt in de geest van de verteller. Maar omdat het 

verhaal chronologisch wordt verteld, kan men tegenwerpen dat hier geen sprake van het 

leven in de breedte is, zoals het Albert in een andere roman van de cyclus heeft 

gedefinieerd. Nader bekeken zien we dat er tussen ordinaire vertelpassages stukken zijn, 

waar herinneringen en associaties wel opgestapeld zijn en in zekere zin doordringen 

vanuit het "andere" leven in Alberts levenspatroon. Het perspectief vertakt zich steeds 

en daarmee splitst zich ook de verteller. Dat wekt de indruk dat hij ook eigen leven 

uitrekt. 

De vertelwijze in De gevarendriehoek vertegenwoordigt karakteristieke trekken 

van de postmoderne verteltendensen. Het gaat geenszins om eenduidig classificeerbare 

vertelsituatie. De oorzaak is een specifieke vertelmanier die onafscheidelijk ook tot 

andere tekstniveaus behoort - de manier van introduceren van herinneringen, 

7 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p.36 
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gebeurtenissen uit andere tijdstippen. Altijd blijft er een bepaald spoor van het 

auctoriaal commentaar, zij het soms alleen een verborgen sturing door toespelingen of 

de aandacht van de lezer te vestigen op dingen die later door contextuele verbindingen 

bepalend worden. Een aspect van deze manier is ook een zekere wisseling tussen 

alwetendheid en niet-alwetendheid. Het levert niet alleen een bepaalde onzekerheid op, 

maar opent ook een ruimte voor interpretaties. 
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6 De tijd 

6.1 Historische tijd 

De handeling van het verhaal wordt duidelijk gezet in de historische situatie van 

Nederland in de jaren '50 tot en met beginjaren '70. De hele duur van de vertelde tijd is 

ongeveer vijfentwintig jaar. Het laatste moment in de chronologische tijdsvolgorde is in 

het eerste hoofdstuk - de avond waarop zich Albert op zijn kandidaatsexamen 

voorbereidt. Het oudste tijdstip is minder precies definieerbaar. Het is waarschijnlijk 

Alberts droom over God de Vader in het tweede hoofdstuk, hoewel we te weten komen, 

dat hij op dit tijdstip al zes werd. Uit latere aanwijzingen kunnen we opmaken, dat 

allerlei algemene informaties over Alberts vroege jeugd van toepassing zijn op zijn 1<
t.m. 6~evensjaar. Dat is namelijk de tijd waarin de familie met Albert in Hulst - het 

gebied van de gevarendriehoek woonde. 

De enige precieze datering, die in het boek voorkomt is de grafsteen van Jimmy 

Händel (3.6. 1933 - 7.3. 1956) en het overlijdensbericht van het jongetje Ljibbe, dat 

gedateerd wordt op 13 oktober 1974. 

6.2 Tijdsordening 

Het verhaal van Albert wordt met chronologisch-logische ordening van de 
vl!rtf'\t! 

gebeurtenissen, het is daarom makkelijk voor de lezer om de fabel te reconstrueren. 

Door middel van flashbacks wordt het verhaal "van voor naar achter" verteld. Om van 

een reeks verhaaltjes en anekdoten en volledige geschiedenis op te bouwen vertelt de 

auteur in het eerste hoofdstuk als een ik-verteller en in de rest van het boek als een 

personale verteller vanuit de vision parderriére. (vision par derriére - een Franse term. 

Het betekent de situatie van achteraf bekijken, uit de herinnering) 

In het boek worden twee periode's uit Alberts leven uitgewerkt: de jeugd en de 

studententijd. Er wordt een uitgebreid beeld gegeven van Alberts jeugd door lange 

verhalen en anekdotes die min of meer discontinu zijn jeugd beschrijven. Enige lacunes 

ontstaan wel bij de beschrijving van Alberts relatie met Marike de Swart. Het verhaal 
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van Milli Händel wordt door haar afwezigheid stopgezet en weer aan het slot van het 

laatste hoofdstuk voortgezet om het definitief af te sluiten. Hier heeft de auteur een 

succesvol middel gebruikt om spanning te creëren. Hetzelfde gebeurt ook met het 

verhaal van het jongetje Ljibbe, van wie Albert meer dan een half jaar niets te horen 

krijgt en pas na terugkomst van vakantie over zijn overlijden hoort. Deze twee 

voorbeelden geven aan dat de lacunes een te verwaarlozen invloed op het handelen 

hebben, en het karakter van het verhaal - als een biografie - onderstrepen. 

Tussen Alberts schooltijd en de studentenperiode worden sprongen in de tijd 

gemaakt - het is een versnelling in de tijd.Bij de studententijd worden veel passage's 

gewijd aan beschrijvingen van steeds langere en roerloze situaties: Albert met Milli op 

haar kamer, Albert op zijn kamer. In de Deckung- passages worden meer Dehnung

momenten ingelast, waarvan het effect nog versterkt wordt door momenten van 

opgestapelde herinneringen - Alberts leven in de breedte. 

In het verhaal maakt de auteur gebruik van één grote retroversie, die nog 

onderbroken wordt met een flashback, ingelast in het verhaal. Het uitgangspunt is de 

avond waarop Albert zich op zijn kandidaatsexamen voorbereidt. Op een gegeven 

moment gaat hij naar buiten om de hond uit te laten. Hij komt terug in Hulst, waar hij 

als kind opgroeide. Op de wandeling vindt een mysterieuze ontmoeting plaats met een 

man, die als er makreel eruitziet. Het inspireert hem zich met zijn verleden bezig te 

houden. Hij besluit om zijn verleden letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen. 

Met het tweede hoofdstuk De gevarendriehoek begint de retroversie lil ZIJn 

kindertijd en jeugd. Het is chronologisch geordend. De auteur wisselt tussen 

omvangrijke anekdotes of korte verhalen en beschrijvingen van de gebeurtenissen uit 

het dagelijkse leven. Ver over de helft van het verhaal begint een flashback. Albert 

vertelt aan zijn vriendin Milli een verzonnen verhaal over de zelfmoord van haar 

wettelijke vader. Het valt samen met Alberts idee om de tijd stop te zetten wanneer hij 

wil. Hij gebruikt een "oneindig" lange reeks van verzonnen "herinneringen" die een 

grote flashback in de tijd ver vóór het begin van het verhaal vertellen. Hij bereikt 

inderdaad een verlies van vaste tijdsordening in het verhaal. Het is een ingekaderde 

geschiedenis, die weer aansluit bij de wekelijkheid - de nacht waarin Albert als zesjarig 

jongetje wakker wordt door het licht van een motor. 
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Met wat overdrijving zouden we kunnen zeggen dat op de avond, dat Albert zijn 

jeugd in de driehoek probeert terug te vinden, zich de hele geschiedenis heeft 

afgespeeld in "één ondeelbaar moment". Dan zouden alle hoofdstukken behalve het 

eerste één grote "Dehnungsperiode" zijn. 

De bepaling van tijd is afhankelijk van het geheugen van Albert. Het lijkt op 

belanägrijke momenten dat hij de tijd op meer dan één niveau ongestoord kan beleven. 

Dat wordt duidelijk in de ultieme momenten. Als voorbeeld kan de ontmoeting met de 

man - makreel dienen. 

Hoewel Albert tijdens de ontmoeting in zijn bewustzijn heeft gedwaald, wordt 

hij opeens heel precies met de tijd. Het gesprek is als passage met Deckung geschreven. 

Het is heel opvallend, dat hij tussen veel poëtische beeldspraak en beschrijvingen van 

de schemering zegt, dat er precies vijftien minuten zijn vergaan. Dit moment is namelijk 

voor Albert een begin voor zijn zoektocht in de tijd. Met hetzelfde teken zijn de 

belangrijke momenten - avonden bij Milli, of de nacht met Marijke gekenmerkt - hij 

weet hoe veel tijd al verstreken is. 

Naar mijn mening compenseert de auteur de vrijwel ingewikkelde vertel situatie 

(zie het hoofdstuk Vertelperspectief) en qua tijdsverloop diffuse passages (ingebed 

verhaal over Jimmy Händel, of een Dehnung- passage bij de ontmoeting met de 

makreel) door een regelmatige opbouw van het tijdsverloop. Hij vertelt zonder 

excessieve vertel pauzes of anticipaties. 

6.3 Tijdsbeleving 

Omdat de verhouding van tijd tot het grondmotief en het motief leven in de 

breedte (zie deze hoofdstukken) op een andere plek wordt behandeld ga ik hier het 

onderwerp van tijd alleen op een narratologisch niveau analyseren. 

De tijd speelt een bijzondere rol in De gevarendriehoek. Het gaat niet alleen om 

de fysische meetbare grootheid van tijd. Het is namelijk een element dat steeds 

terugkeert in andere gedaantes. Het is het hoofdonderwerp van het verhaal van Alberts 

zoektocht. Op het punt dat Albert over zijn jeugd gaat vertellen en de driehoek in kaart 

gaat brengen, maakt hij ook een overzicht van zijn verschillende pogingen om de tijd te 

beheersen. Na zijn afkeuring voor militaire dienst werkt Albert als tijdschrijver bij 
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Philips. Dat is heel kenmerkend - hij is met de tijd bezig. Maar hij houdt niet van deze 

baan en ook niet van de tijdbesteding. Hij gaat naar Nijmegen psychologie en later 

filosofie studeren. Hij wil meer over zichzelf weten en over de macht die men over tijd 

kan hebben. Zijn tijdsbeleving, diep geworteld in de gedachtestroomen van de slaaploze 

nachten uit zijn jeugd baart het leven van de herinnering - het leven in de breedte. 

De poging van Albert is door zijn tijdsbeleving de stromende tijd te stoppen. In 

het boek bereikt de auteur deze illusie door manipulaties met de verhouding tussen de 

vertelde tijd, verteltijd en discontinuïteit van de verhaalmomenten. De lezer krijgt het 

gevoel dat hoe verder het verhaal is, hoe langzamer het verteltempo wordt. 

6.4 Conclusie 

Alberts verhouding met de tijd is ook heel bepalend voor de structuur van de 

hele roman. Zijn innerlijke gewaarwordingen van de tijd spiegelen zich ook aan de 

uiterlijke compositie van de roman. Hij is constant bezig met de tijd. De tijd is zijn 

tegenstander.Albert wil niet alleen de verloren tijd terugwinnen, maar een manier van 

het leven vinden, dat hem in staat stelt de verloren tijd terug te winnen en niet meer 

onder de macht van de tijd te vallen. De tanden van de tijd trekken dat hij geen macht 

op hem heeft. 

Al door de naam van de cyclus is duidelijk dat hij door middel van herinnering 

de tijd van zijn tanden wil ontdoen. Maar dat is niet alles. De tijd symboliseert voor 

Albert ook de ondergang en machteloosheid. De slingerslagbewegingen van de vis in 

het aquarium symboliseren een staat, waar de mens vastgemaakt blijft door zijn 

herinneringen in de tijd, in een vicieuze cirkel. 
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7 De ruimte 

De topografische ruimtes van de roman worden germarkeerd weergegeven. De 

afbeelding is herkenbaar en het gaat om plaatsen die wel op de kaart van Nederland te 

vinden zijn - het Brabantse Hulst, Textielstraat in Geldrop Eindhoven, Braakhuizen, de 

Ahomstraat in Nijmegen. Maar dat is niet veel van belang. Het grootste effect dat de 

ruimte in het verhaal heeft is dat het hoofdpersonage de ruimte en tijd verbindt. Hij 

projecteert zijn herinneringen en zijn gevoelens op de ondergrond van zijn 

levensruimte. In het eerste hoofdstuk zit hij bij zijn ouders thuis, vlakbij Hulst en 

probeert de ruimte van zijn jeugd terug in zijn herinneringen te vinden. 

Alberts herinneringen worden sterk bepaald door de ruimte, waar ze zich 

afspeelden. Omdat de feiten en daden die Albert zich herinnert soms ver in het verleden 

liggen, worden ze zeker vertekend. Dat heeft ook veel te maken met de vervormingv~\iI 

deruimte. Van zijn derde tot zijn zesde jaar woonde Alberts familie in Hulst in het 

Brabantse Geldrop. Dat was de tijd toen Alberts het meest de invloed en belang van de 

ruimte voelde. Het was heel bepalend voor het vormen van zijn levensbeschouwing. De 

driehoek gevormd door de spoorweg, de brug en het kanaal was voor Albert als kind 

een driehoek van de veiligheid. Zoals in het boek staat, heeft zijn moeder haar best 

gedaan om Albert de gevaren die buiten de driehoek loeren zijn zo overtuigend 

mogelijk te beschrijven dat hij zelfs nooit in de gedachten buiten het afgebakende 

terrein durfde te ontsnappen: "Albert was te braaf. In plaats van ze [de waarschuwingen 

van zijn moeder] als een aansporing tot het verbodene te zien, maakte hij zich haar 

angsten en zorgen onmiddellijk eigen."s Omdat alles door de ogen van Albert wordt 

waargenomen, moeten we genoegen nemen met de manier, hoe de ruimte van de 

driehoek in hem verandert. 

De ruimte van de driehoek beheerst Alberts gevoelens, jaagt hem allerlei angsten 

aan en naarmate hij opgroeit, voelt hij de driehoek krimpen: "Met het groeien van de 

jaren waren de grenzen aan het krimpen. Heel langzaam schoven ze op elkaar toe, ... ,,9 

De driehoek transmuteert tot het zwaard van Damocles, dat Albert in de rest van zijn 

8 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 40 
9 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 41 
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leven begeleidt, herinnert hem aan zijn psychische beperkingen en als hij een daad wil 

stellen hem ook tegenhoudt. De werkelijke ruimte fungeert in zijn hoofd als de 

geestelijke ruimte. Hij schept zijn eigen wereld in zich, die aan de regels van de 

driehoek voldoet. Met deze regels probeert hij de omringende wereld te beheersen: " Ik 

wilde tot de wereld ingaan, maar mocht er niet door aangetast of aangevreten worden. 

De tijd moest liefst tandeloos aan me voorbij trekken" 10. 

Uit het verhaal kunnen we namelijk opmaken dat Alberts nachtelijke angsten 

voor de dronken vader, die hem niet toelaten om zich te verroeren en die later in 

impotentie uitmonden, tot de "driehoekangsten" behoren. Hij draagt zijn kinderruimte 

met zich mee ook toen hij al jaren niet meer binnen de werkelijke driehoek van Hulst 

woont. 

Hoewel Albert ziet dat hij te weinig verandert realiseert hij na bijna twintig jaar, 

toen hij terug naar Hulst kwam dat de grenzen van de driehoek verlegd zijn. Zij komen 

niet meer overeen met de driehoek in hem. De verbroken correspondentie tussen het 

beeld en de werkelijkheid onderstreept Alberts ontworteling die hem later het junkieven 

(in de deel Slag om Blauwburg) in jaagt. 

7.1 Geestelijke ruimte 

Ook de ruimte die in Alberts Verhaal aan Milli voorkomt is duidelijk beschreven 

en dus ook gemarkeerd, maar niet volledig. De suggestie van de bewustzijnstroom (om 

te beklemtonen dat Albert alles ter plekke uitdenkt) wordt namelijk eerst door de 

impliciete ruimte gewekt. Het verhaaltje begint in het midden, op een manier die de 

lezer suggereert, dat Milli aan wie het verteld wordt alle nodige achtergrondinformatie 

al heeft. Om het verhaal aan te knopen aan de werkelijkheid van Milli' s geborte 

gebruikt Albert (ofwel de auteur) de ruimte als verbindingselement. De topografische 

ruimte speelt een spiegelrol in het verhaal: Albert maakt een excursie in de 

herinneringen. Deze weg spiegelt zich naar mijn mening ook af in de vlucht van de duif 

in het droomverhaaltje, die hij aan Milli vertelt. Hij knopt zijn verhaaltje aan bij het 

begin van de herinneringen - de nacht, waarop hij als zesjarige in zijn bed lag. 

10 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 160 
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De duif, die na de zelfmoord van Jimmy met zijn ring naar Hulst vliegt, gaat via 

Eindhoven, zijn terugweg is ook de gedachtenterugkeer van Albert. Weer in de ruimte 

van de magnetiserende driehoek. 
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8 Motievenonderzoek 

De kern van mijn analyse van de roman, zie ik in de verhoudingen tussen 

verschillende motieven, die in de tekst aan te duiden vallen. Als speciale klasse ervan 

dienen hier de mythe en het leven in de breedte beschouwd te worden. Die zal ik apart 

behandelen, wat de verhouding tot het grondmotief en de filosofische betekenis van de 

roman betreft. Omdat de hoofdpersoon een heel belangrijke rol speelt bij het 

interpreteren van de motieven, zal ook gelet worden op wat de lezer "objectief' kan 

waarnemen en wat de reflecties van Albert zijn - dat betekent dat er onderscheid 

gemaakt zal worden bij de elementen, die wel in de werkelijkheid gebeuren en die in de 

gedachten van Albert voorkomen. 

Als motieven functioneren de noties die op het tekstniveau emgszIlls 

opspoorbaar zijn. Het zijn noties die hun bijdrage tot het ontrollen van het verhaal 

leveren of een beeld aan de aan elkaar aansluitende situaties toevoegen. De 

ontwikkeling van de motieven en de betekenis die het hoofdpersonage eraan toekent, 

bepaalt de verhaallijn van de roman. Mijn doel is vooral een systematische 

inventarisatie van de belangrijke motieven te geven. 

Onder elk motief worden verschillende betekenisvelden behandeld. Daarna wil 

ik proberen verbanden te leggen en niveaus aan te wijzen van abstracte motieven om de 

ideologische opbouw van het boek te ontdekken. Die manifesteert zich op het hoogste 

niveau als het grondmotief. 

8.1 Verhaalmotieven 

8.1.1 De driehoek 

De driehoek en ZIJn geometrische en wiskundige eigenschappen ZIJn 

veelbepalend voor het gebeuren in deze roman. De gevarendriehoek van Geldrop speelt 

de cruciale rol in Alberts verhouding tot zijn verleden. Door reconstrueren van de 

driehoek wil hij ook zijn eigen verleden reconstrueren. 
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Al op de kaart is het moeilijk opspoorbaar, maar met behulp van ZIJn 

herinneringen kan hij wel lijnen trekken: "Met een trillende vinger volgde ik de drie 

verkeerswegen. Hier liep de Hulsterweg ... daar de Eindhovenschkanaal. .. verderop de 

spoorlijn Geldrop-Eindhoven... Volgens het dorpsplan snelden ze elkaar in een en 

hetzelfde punt." II 

8.1.1.1 Theorieën van de driehoek 

De driehoek komt in het verhaal als een wetenschappelijk onderwerp. Albert 

bereidt zich voor zijn kandidaatsexamen filosofie. Hij krijgt in het vak wiskunde de 

driehoeken als thema opgelegd. Hij moet de theorieën over de exacte afmetingen van de 

driehoek bestuderen. In het boek is het de eerste manier om een driehoek te maken. 

Volgens de wet van Euclides, de Griekse theoreticus, bedraagt de hoeksom van 

een driehoek altijd 180°. Deze theorie werd bestreden door Lobachevsky en Riemann. 

In hun metingen hebben ze namelijk de bolvorm van de aarde betrokken. Ze beweerden 

dat de hoeks om groter of kleiner was. 

Albert wordt geïnspireerd door deze theoretici om ook zijn eigen theorie over 

zijn specifieke driehoek te maken: "Ondanks hun mathematische kilheid hadden de 

krimpende en uiteenzettende driehoeken van Lobachevsky en Riemann me poëtisch 

gestemd.,,12 Het brengt hem tot een metaforische gedachte: " Wat had er in mijn hoofd, 

als aan een triangel, die hoge klanken aan ontlokt, die nu eens lieflijk tingelden en dan 

weer als een vlijmscherp lemmet door me heen sneden?,,13 Deze grammaticaal vrije 

gedachte wijst op dat Albert de theorieën niet als bindende normen, maar een aanleiding 

gebruikt. 

Alberts eigen driehoek is zijn jeugd, die hij beleefd heeft op een gebied in de 

vorm van driehoek. Om de theorieën trouw te blijven, wil Albert naar het gebied gaan 

om de afmetingen eens aanschouwen. Hij volgt hier een voorbeeld van een bekende 

II A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 20 
12 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 18 
13 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 18 
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wiskundige: "Hij verliet ZIJn studeerkamer, waagde zich op het gladde ijs van het 

realisme.,,14 

Hij kan de driehoek niet meer goed vinden en daarom koopt hij een 

padvinderskaart om te zien of er nog wel een driehoek bestaat.Het driehoekige gedeelte 

is op de kaart en ook in de werkelijkheid veel kleiner dan hij gedacht had: "het 

speelterrein van je jongste jaren blijkt als je er terug komt altijd kleiner dan het indertijd 

was ... ,,15 Het gebied van zijn jeugd herkent hij bijna niet meer. Hij wijt het aan het feit 

dat de oorspronkelijke grenzen door planologen verlegd zijn. De driehoek van zijn 

jeugd doet nu dienst als een vuilnisbelt. Hij heeft hier een mysterieuze ontmoeting met 

een man die lijkt op een makreel. Die geeft hem helaas geen antwoord op de vraag 

wanneer de grenzen verlegd zijn. 

8.1.1.2 De driehoek reconstrueren 

Het reconstrueren van de driehoek vanuit zijn huidige staat is nog ingewikkelder 

dan aan de hand van de theorieën. Het heden is namelijk onoverzichtelijk. De auteur wil 

hier waarschijnlijk zeggen dat het onmogelijk is het verleden te reconstrueren vanuit de 

huidige staat. Maar het verleden is niet volledig onherkenbaar. De voorwerpen die op de 

vuilnisbelt liggen - de kapotte herinneringen - kan hij als aandenken gebruiken. Het 

lijkt me heel symbolisch dat Albert voor het reconstrueren van zijn jeugd juist een 

padvinderskaart gebruikt. Het is ook een anticipatie naar de rol van padvinderij in zijn 

jeugd. 

Thuis gekomen, besluit Albert om zijn driehoek met behulp van de kaart en de 

theorie van Euc1ides te reconstrueren. Hij wil de nieuwe theorieën niet gebruiken, 

omdat beide tegenstrijdige resultaten leveren en dat is filet, waarvan blijkt dat het 

sowieso onmogelijk is de juiste omvang van een driehoek te achterhalen en er blijft 

altijd een soort vertekening. Hoewel hij weet, dat de theorie van Euclides inmiddels 

achterhaald is, neemt hij deze als basis voor zijn beschouwingen. Om dit te 

compenseren, wil hij een zekere vrijheid hebben bij het reconstrueren: "Om de tuin van 

mijn vroegste jaren zijn oorspronkelijke vorm te hergeven hoefde ik de werkelijkheid 

niet eens geweld aan te doen. Een driehoek bleef immers een driehoek, ondanks 

14 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 16 
15 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 23 
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wisselende omtrek en oppervlakte.,,16 Hij tekent de driehoek op de padvinderskaart, die 

hij omschrijft als wereld vol codes. Op deze kaart wil hij de driehoek vergroten. Hij 

schept een geheimzinnige sfeer met symbolische verbanden: " In de schemering vol 

optisch bedrog zag ik hem liggen, mijn driehoek - even groot als hij geweest moest zijn, 

ofschoon weer kleiner dan ik hem gekend had.,,17 Zoals bleek uit Alberts "empirisch 

onderzoek" in de werkelijkheid, stemmen de codes niet meer overeen. Albert moet de 

kaart overtekenen. Het is vervormde, op de werkelijkheid gebaseerde weergave. Zijn 

verhaal, dat hij gaat vertellen, is ook vol met codes en symbolen, die enigszins 

vervormd zijn. Dat bevestigt ook de makreel: hij zegt dat het hoofdzakelijk om het 

soortelijk gewicht gaat. De zwaarte van de herinneringen is wat telt. 

Hier neemt hij een gedaante van een tovenaar aan: "Zon en maan gingen wars 

van alle wiskunde nog schuil in de mouwen van mijn kamerjas.,,18 Dit onderstreept het 

feit dat hij helemaal vrij is om zijn verleden getransmuteerd weer te geven. Hij dicht 

zich een rol van de grote beweger toe. Zo wil hij zelfs het scheppingsverhaal van zijn 

jeugd schrijven met de allusie op het bijbelse scheppingsverhaal uit Genesis: "In de 

schemering vol optisch bedrog zag ik hem liggen, mijn driehoek [ ... ] Woest en ledig, in 

grondnevels.,,19 Hij tovert hier de driehoek vanuit zijn verbeelding uit:" Dus verschoof 

ik de spoorbrug (A) achthonderd meter langs het kanaal in westelijke richting, terwijl ik 

het viaduct van de zuidwaarts wijzende top (C) naar de rand van het dorpscentrum 

verplaatste. De oostelijke kanaalbrug (B), door de gemeente niet verlegd, kan ook op de 

kaart blijven liggen. Zo verwijdde ik de galg die alles verstikt had.,,2o 

Albert zoekt steeds redenen om zijn manier van gemanipuleerde reconstructie te 

rechtvaardigen. Zoals hij zei, neemt hij zijn driehoek in de schemering vol optisch 

bedrog waar. Hij vergroot de driehoek om erin de elementen uit zijn jeugd, zoals zijn 

geboortehuis, te kunnen plaatsen. Bovendien klaagt hij over zijn buren. Ze zijn zojuist 

aan het verbouwen van hun flat. Zij storen Albert omdat ze veel lawaai dat ze maken. 

Hij vraagt of de verbouwing uitgesteld kan worden. Maar ze hebben geen begrip: " 

16 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 31 
17 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 32 
18 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 32 
19 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 32, 
allusie op "woest en ledig" uit Genesis, 1:2 "De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den 
afgrond." In: Bibleworks 5, Hermeneutika Computer Bible Research Software 200 I op CD-rom: 
Statenvertaling 1637 
20 • F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p.32 
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Goh, da's ook toevallig ... bij ons moet er ook binnenkort één afrijden. Hij heeft z'n 

theorie er al op zitten ... ,,21 En onverminderd zetten ze hun lawaai voort. Het heden 

zorgt voor een verstoring en draagt bij aan het vervormd weergeven van het verleden. 

Als Albert naar Nijmegen verhuist, denkt hij steeds aan zijn driehoek. De 

driehoek wordt zelfs vermenigvuldigd in een ster van Pythagoras, een pentagram, die 

driehoeken in zich draagt. Het begin en het einde ligt besloten. De ster is afgebeeld op 

de kleding van zijn eerste liefde. De ster symboliseert de oneindigheid van het "leven in 

de breedte" in een eindige figuur. De driehoek dringt ook in zijn eerste relatie door. 

Op verzoek van Milli vertelt Albert over oude Grieken en hun geometriescholen. 

Hij wordt geïnspireerd door de sterren op Milli' s nachtpon. De sterren worden uitgerekt 

doordat zij het met haar knieën optrekt. De vijfpuntigheid van de uitgerekte sterren 

brengt Albert op de ster van Pythagoras. Wanneer alle lijnen van de driehoek worden 

doorgetrokken, dan onstaat een vijfhoek. Trekt men daarvan alle diagonalen, dan krijgt 

men weer een zespuntige ster. Dat kan tot in het oneindige herhaald worden. 

Omgekeerd kan men de ster in het oneindige vergroten. De ster van Pythagoras heeft 

dus dezelfde oneindigheid in zich als het begeerde "leven in de breedte". Daarom krast 

Albert een steeds groter ster op Milli's lichaam. Hij voelt zich door de driehoek 

vastgebonden: "Van het figuurtje trok hij alle lijnen die in elkaars verlengde lagen naar 

elkaar door. Hij drukte harder dan bedoeld: zijn nagel liet in de stof een duidelijk spoor 

achter ... Zijn vinger trilde. Hij voelde het topje van haar koortsigheid door de dunne 

kleding heen gloeien. 'Zie je in het binnenste van die ster een vijfhoek ontstaan?' Ook 

zijn stem trilde nu. 'Trek je daarvan alle diagonalen' - hij gebruikte de nagel van zijn 

pink - 'dan krijg je een nieuwe ster, die ook weer een vijfhoek in zich brengt '" en zo 

door tot in het microscopisch oneindige. Dezelfde figuur doet zich natuurlijk voor als je 

de punten van deze ster door lijnen verbindt ... ' Zijn wisjvinger bakende nu een groter 

deel van haar bovenbeen af. 'Een vijfhoek die dan weer het hart van een grotere ster is 

rt ' ,,22 .,. enzovoo . 

De herinnering aan ZIJn driehoek verleent Albert een gevoel van zekerheid, 

maakt hem meester van de situatie. Heel goed weet hij dat hun relatie vanwege zijn 

impotentie niet geconsumeerd kan worden en zoekt zijn schuilplaats in de driehoek. 

21 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 17 
22 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 337 
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Niet toevallig wordt hier over de vijfpuntige ster - het pentagram gesproken. Het is een 

symbool van de donkere machten: Hij heeft Milli in zijn macht. De situatie echter 

verandert op het moment, dat Milli lichamelijke liefde wil. De voorwaarde van de 

driehoek is namelijk dadenlosheid. "Zo min als ze was, Milli hing zwaar op hem. En-

0, nee, bad hij bijna hardop, niet dit, niet dit weer. Als ze dit van hem verlangde, was 

het al bij voorbaat voorbij, alles, net als bij al die anderen. Ze had er geen benul van wat 

ze met haar gemanoeuvreer kapot maakte. ,,23 Met haar gemanoeuvreer tast ze de door 

Albert gewenste oneindigheid aan. 

Ondanks alle waarschuwingen voelt hij dwang tot overschrijding van de grenzen 

van de krimpende gevarendriehoek. Het is de laatste fase van zijn verandering. Niet 

alleen dat hij ze praktisch heeft overschreden door de verhuizing vanuit Geldrop, maar 

hier probeert hij zijn eigen grenzen~erleggen. 

8.1.2 De vis in het aquarium 

De roman begint met een beschrijving van de bewegingen van een vis in een 

aquarium. Zijn bewegingen worden gedetailleerd beschreven: "van links naar rechts, 

"precies tot de linkerhelft", "even gelijkmatig als een slinger van een klok" Albert 

vergelijkt de vis met de spoel van een weefgetouw. Met deze beelden illustreert de 

auteur de tijd, die gaat onverstoorbaar door.Bovendien zijn~ bewegingen van de vis 

min of meer gelijk aan een driehoek. 

Er waren oorspronkelijk twee vissen in het aquarium. Omdat ze teveel vochten, 

waren ze door een glasplaat van elkaar gescheiden. Toen één van de vissen stierf, werd 

de glasplaat er door Alberts vader met de trouwring uitgetikt. Voor de overlevende vis, 

maakt het echter geen verschil: hij blijft op zijn eigen helft zwemmen en ook legt hij 

hetzelfde traject af. Volgens Albert kon de overleden vis niet aan de glasplaat wennen 

en daarom stierf hij. Thjum is van mening dat de 'vis de vis een wolf ,24 is. Albert 

redeneert dat de overlevende vis misschien door een herinnering aan de dode vis wordt 

beïnvloed, dat hij niet een andere helft van het aquarium wil innemen. Eens besluit hij 

het aquarium grondig te schoonmaken, maar de vis blijft steeds in één helft van het 

aquarium te zwemmen. Ook brengt Albert de vis in het andere deel van het aquarium. 

23 • F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p 337 
24 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 12 
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Geen succes, de vis blijft precies tot het midden te zwemmen, alsof er de glasplaat nog 

was. 

Uiteindelijk komen Albert en Thjum tot de conclusie dat er een andere 

verklaring moet zijn voor het gedrag van de vis: "Die vis is zijn eigen verleden 

geworden. Zo zeult een ontslagen gevangene zijn cel op zijn rug mee ... net als die 

verrekte slakken hier een kleinbehuisdheid. [ ... ] Albert, laten we er niet omheen draaien, 

met onze houten poot als passerpunt: we zijn het verleden zelf. ,,25 . Hij is namelijk 

verbonden aan zijn verleden. Hij kan zijn territorium in het aquarium niet veranderen, 

hij is eraan gewend: "De vis zichzelf een wolf', zegt Thjum. 

Er kwam een zekere meningsverandering tussen beide uitspraken van Thjum. De 

eerste keer gaf hij een verklaring voor het overlijden van de sterke - hij sterft door 

gebrek aan een tegenstander. De vis wordt voor de ander een wolf, ook als ze geen 

contact meer hebben. 

Voor de tweede keer wijst Thjum met de zin op het feit dat de vis voor zichzelf 

een wolf is. Hij beperkt zichzelf door zijn verleden een pijnlijke rol te laten spelen. Hij 

laat het verleden zijn heden bepalen. 

8.1.3 De geketende 

Een geketende is iemand, die wel de mogelijkheid heeft om zich te bewegen, 

maar op één plek gekluisterd blijft. Hij is tegelijk vrij en onvrij. Wanneer Albert naar 

een nieuwe kamer gaat kijken, komt hij in een huis, waar in de huiskamer een 

zwakzinnig jongetje Ljibbe aan een fauteuil vastgebonden zit. De uitdrukking van het 

jongetje maakt Albert nieuwsgierig: "Het gezichtje anders dan bij veel andere kinderen 

van die leeftijd volstrekt onverwisselbaar, kwam Albert oneindig bekend en vertrouwd 

voor, maar dan van ver terug in de tijd ... van veel langer geleden dan het knaapje oud 

kon zijn ... ,,26 

Albert ziet dat het jongetje vastgesnoerd is in de leren fauteuil, die weer met een 

leren riem aan een haak in de muur hangt. De afstotende en tegelijk aantrekkende kracht 

25 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 30 
26 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p.302 
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van het tafereel beweegt Albert om de kamer te huren. Hij wil achter het geheim van 

Ljibbe komen. Hij wil te weten komen, wiens gedaante hij in Ljibbe zag. 

Hij durft maar niet rechtstreeks met het jongetje in contact te komen. Eén reden 

is onder andere het feit dat Ljibbe vaak heel woedend reageert. Later lijkt het dat Albert 

zijn kans heeft gemist, toen zijn hospita Ljibbe naar een kindertehuis heeft 

ondergebracht. "Nooit zou hij te weten komen wie het jongetje was ... op wie het leek ... 

En Albert had er nog wel zo dichtbij gezeten, de laatste keer. De naam had hem voor op 

de tong gelegen ... Te laat. Voor eeuwig een raadsel.,,27 

Op het moment dat Albert te horen krijgt dat Ljibbe gestorven is, gaat hij zijn 

hospita bezoeken. Ljibbe ligt in dezelfde kamer opgebaard, waar Albert ontmaagd werd. 

Het is de laatste kans om Ljibbe te zien. "Al waren het er niet te veel, Albert had in zijn 

leven meer doden gezien. Maar nooit was hun roerloosheid zo verpletterend geweest als 

nu bij Ljibbe. Hij had ook nog nooit bij enig levend zoveel drift om in de wereld uiteen 

te spatten samengebald gezien als nu juist bij het geketende jongetje. Hij dacht aan de 

onmetelijke kracht waarmee de ziel, of wat het ook was, uit hem weggeslingerd moest 

zijn. Ljibbe was altijd zo rusteloos geweest, zo druk, zo beweeglijk dat Albert nu pas 

dicht bij de herkenning van het roerloze gezicht kwam.,,28 Op het moment dat Ljibbes 

moeder de kamer wil verlaten, herkent Albert uiteindelijk op wie Ljibbe leek: " ... ja, nu 

wist hij aan wie Ljibbe hem al die tijd, en nu pas echt, had doen denken. Het jongetje 

was een ongrijpbaar, vluchtig spiegelbeeld geweest dat hij nu pas, door de roerloosheid 

van de dood, als zijn eigen portret herkende. ,,29 

8.1.4 De impotentie 

Het blijkt dat Albert wel schuldig is aan ontstaan van zijn impotentie. Bij hem 

gaat het niet om een ingeboren afwijking. Door de opvoeding en traumatiserende 

ervaringen, komt hij tot de conclusie dat hij impotent is. Sterker nog wordt hem bij de 

keuring voor militaire dienst door de dokter gesuggereerd dat hij niet in staat is om een 

seksueel contact met de meisjes te hebben. Hij wordt door zijn leugen besmet en zoekt 

27 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p.372 
28 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 476 
-477 
29 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 477 
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genezing.Zijn houding ten opzichte van ZIJn al of niet werkelijke impotentie is 

dubbelzinnig. Hij wil alles doen om ervan te genezen, maar ook dicht hij zichzelf een 
tee 

bijzondere rol van een engel, die juist gebaseerd is op zijn seksuele gebrek. 

De oplossing zoekt hij in het contact met Milli Händel, van wie hij vermoedt dat 

ze dezelfde vader als hij heeft, namelijk Egbert Egberts. Incest blijkt voor hem het juiste 

geneesmiddel. Uiteindelijk geneest Albert niet door Milli. Op het moment, dat zijn 

verhouding alleen in een excuus verandert, vraagt zich Albert af: " Lag daar misschien 

een diepere en duisterder reden waarom hij Milli's leven was binnengedrongen - niet 

zozeer on door de bijgedachte aan incest van zijn kwaal te genezen, maar eerder om de 

oorzaak van zijn seksuele falen buiten zichzelf te kunnen leggen, in de walging 

namelijk over hun onverwachte bloedverwantschap? 

Zo keerde, aan het slot van een middag vol miskleunen, de medaille zich 

spontaan om. Bloedschande. Wat zijn hoop op herstel was geweest, werd in een 

handomdraai de rechtvaardiging voor zijn onmacht.,,30 

Na zijn affaire met Milli Händel probeert Albert bij een meisje dat ongewenst 

zwanger is, Marike de Swart zij heil ~oeken. Op het moment dat Albert en Marike aan 

het experimenteren zijn, komt bij hem de gedachte op, of zijn streven wel zin heeft. " ... 

waarom dan tot elke prijs geprobeerd een ingang tot de wereld te vinden? Waarom 

wilde hij er zo wanhopig deel aan hebben? Was zijn impotentie geen godsgeschenk 

waardoor hij zich des te gemakkelijker van de wereld afzijdig zou kunnen houden?,,3] 

Albert vergoedt Marikes hulp met geld om abortus te plegen. Na haar behandeling mag 

ze acht dagen niet naar bed. Maar juist doordat uit haar lichaam een vrucht is verwijderd 

voelt Albert de moed om binnen te kunnen dringen. Bovendien voelt hij enige 

opwinding door de beroering die in dronkenschap de nieuwe echtgenoot van Alberts 

hospita maakt.Als het over is, voelt Albert geen opluchting: " Bruut ontmaagd voelde 

hij zich, lomp uit zijn goddelijke knapensluimer gerukt.[ ... ] Hij kon nu wat alle mannen 

konden: datgene waarin ze het meest overeen stemden. [ ... ] Niet langer een engel- een 

man. Hij kon zichzelf feliciteren. Vernietigd zijn maagdelijkheid.Vernietigt, ook, het 

30 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 386 
31 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 439 
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leven in de breedte. Hij was het ontrouw geworden. Hij had overspel gepleegd, met het 

echte leven.32 Weer zit hij gevangen in een beklemming. 

8.1.4.1 De ambivalentie van impotentie 

Albert zoekt dus niet de oorzaak van zijn impotentie, hij zoekt een excuus. Nog 

voor hij ooit een seksueel contact heeft gehad, denkt hij er niet toe in staat te zijn. Een 

jongen op de middelbare school brengt Albert "op de hoogte van de nieuwste 

ontdekking op het gebied van 'kindjes maken'.[ ... ] Het leek Albert niet moeilijk. Hij 

stelde het zich duizend keer voor, als een uiterst teder spel, met een vlies niet sterker 

dan wat op afkoelende melk verschijnt ... Pas toen hij, uit mededelingen van weer 

anderen, begreep dat je 'met je eigen harde'diep in het meisje moest zien te dringen, 

daarbij kracht zettend om haar helemaal te openen, ja, toen maakte zich een grote schrik 

van hem meester. Haar daar waar ze zo goed als dicht zat met geweld openbreken ... 

zodat het kraakte [ ... ] .. . hem zou dat nooit lukken ... voor hem was iets dergelijks niet 

weggelegd. ,,33 Zijn castratieangst begint te groeien en krijgt een onverwacht grote 

omvang. Hoewel hij met alle geweld deelnemen aan het leven wil, lukt hem dat niet. Hij 

probeert daarom van zijn impotentie te genezen en tevens zoekt hij excuses voor zijn 

impotentie. Daarnaast heeft hij ook eigen manier van het leven en denken en daarbij is 

zijn impotentie juist weer een hulpmiddel. De vraag die hij moet oplossen is of zijn 

impotentie gunstig of niet is. Maar zodra hij wordt genezen, is zijn "leven in de breedte" 

ook weg. 

8.1.5 De dood 

De dood is ook een symbool van stilstand en einde. Het is een verlies, dat Albert 

van zijn status kan beroven. Hij wil het verlies weer goedmaken. Ook op een heel vroege 

leeftijd wordt Albert enige keren op een heel zeldzame wijze met de dood 

geconfronteerd. 

32 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, pA57 
33 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 221-
222 

35 



Vooral zijn moeder gebruikt de dood als het meest effectieve afschrikmiddel: zij 

vertelt aan haar kinderen over allerlei gruwelijke gevaren die buiten de grenzen van de 

driehoek zijn. 

Samen met ZIJn zusJe IS Albert getuige van hoe Govertje Boezaardt een 

straatrnus doodt. Hij wringt de vogel met zijn schoenpunt door de rooster van de put. 

Met Goverts broer Flix maakt Albert op één dag het sterven van drie dieren mee. 

Het gaat eerst om het paard van de bakker. Als de bakker bezig is met het leveren van 

de bestellingen, streelt Flix de penis van het dier met een duivenveer. Wanneer hij een 

erectie krijgt bestrooien ze de penis met zand. Door de geweerschoten waarmee een 

varken wordt geslacht, springt het paard door een raam. Het bakkerspaard is kennelijk 

aan zijn verwondingen gestorven en moet meteen in stukken worden gesneden. Albert 

bekijkt dit tafereel vanuit zijn speelkamer. 

Dezelfde dag moet Albert zout van boer Potter halen. Hier is hij door Potter 

gedwongen om aan het geslachte varken de poot te schudden. Hij doet het met veel 

tegenzin: " Hij voelde koud en vochtig aan. Het witte vel zat als een sok waar de rek uit 

is om knoken en spieren en bood geen enkele weerstand. In de poot zat net zoveel 

beweging als Albert erin bracht. Hij meende de levenloosheid, des te weerzinwekkender 

omdat het varken een paard de dood in gesleept had, in zijn pols te voelen 

overstromen ... zich verspreidend door zijn arm, als een besmettelijke ziekte.,,34 

, s Avonds wordt Albert getuige van hoe kinderen op straat een vleermuis 

opbranden. Flix besmeert hem met teer, steekt hem in brand en gooit hem in de lucht. 

Deze gebeurtenissen benadrukken het gevoel van beklemming en dreiging 

waarin Albert leeft. Het gevaar bestaat ook uit een directe doodsdreiging van de vader. 

Hij bedreigt immers zijn vrouwen kinderen met zijn mes, als hij dronken thuiskomt. 

De eerste ontmoeting met de menselijke dood maakt Albert op zijn zevende 

mee. Zijn moeder gaat met hem naar een lijkenhuisje, waar een achttienjarige 

schoonheid ligt opgebaard: "Binnen, in het halfduister van een schuur, lag onder glas 

sneeuwwitje. Zwart haar, bleek gezicht rode lippen. Zijn moeder snotterend wees hem 

op bruinige bloeduitstortingen en niet helemaal weggeschminkte wonden. Nooit had 

34 • F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 77 
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Albert de roerloosheid van iets zo aan lijve ervaren, behalve misschien bij het schudden 

van de poot van een dood varken. ,,35 

De andere dode die Albert heeft gezien was een vijftienjarig buurmeisje, dat aan 

leukemie stierf. Met zijn vriendjes droeg Albert haar kist naar het graf. Voor de moeite 

kreeg hij van de kraaien vijftig cent, waarmee hij meteen naar een winkel rende om een 

vlieger te kopen, alsof er niets was gebeurd. 

Tijdens de begrafenis van zijn geliefde oom Egbert verandert Alberts houding 

ten opzichte van de dood. Hij zegt dat de dood een schitterende afWezige in zijn leven is 

geweest. "Had hij ooit een concrete gedaante aangenomen, dan op afstand ... ,,36. Na de 

dood van oom Egbert wil hij Milli vinden, die vermoedelijk Egberts bloedverwante kon 

zijn. Door haar kan hij met Egbert verbonden blijven. 

Zijn relatie met de dood krijgt een bizarre vorm. Een voorbeeld daarvan is de 

beschrijving van de dood van een zestienjarige jongeman, die in het bedrijf waar Albert 

tijdelijk werkt koffieautomaten bijvult. De jongen is gefascineerd door een idee van ~ 

zelfmoord. Op een middag rijdt hij op zijn Mobilette naar het spoor: " De machinist zag 

in de verte iemand de dijk op klauteren, die in kleermakerszit tussen de rails ging zitten, 

het gezicht glimlachend opgeheven naar de bestuurderscabine. Een kort moment keken 

ze elkaar recht in de ogen ... ,,37 Hoewel Albert deze zelfmoord niet kon zien, kan hij 

zich de gebeurtenis in detail voorstellen. De dood laat hem niet onverschillig. 

De volgende dode die Albert ziet is een meisje dat op een zeer gruwelijke wijze 

om het leven kwam. Het ging om een overdosis van de uiensoep. Zij wordt door Albert 

en Milli op het toilet dood gevonden met uitpuilende buik en een bleekblauw gezicht. 

Albert heeft niet alleen medelijden met haar, maar er begint ook een vreselijke angst 

voor de dood in hem te groeien. 

De angst voor de dood, die ook ZIJn moeder heeft gevoed is één van de 

uitdagingen om tegen het leven als stilstand te vechten. Het gevecht resulteert weer in 

de stilstand waarin Albert leeft. 

35 . F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 276 -
277 
36 • F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 276 
37. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 250 
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De laatste dode in zijn de roman is het jongetje Ljibbe. Bij zijn is voor Albert de 

vreselijkste ervaring: hij herkent zichzelf in het jongetje. Daaruit kunnen wij 

concluderen dat hij ook het beeld van zijn eigen dood heeft gezien. 

8.2 Abstracte motieven 

Na de inventarisatie van concrete motieven, probeer ik te analyseren welke abstracte 

motieven erbij horen en de relatie nader te bekijken. 

8.2.1 De driehoek: beklemming 

De vorm van de driehoek symboliseert een poging van het personage 1!fifi: Albert 

om eigen leven door middel van metafoor te beschrijven. (De metafoor bestaat ook 

immers uit drie componenten: tenor, vehicle en tertium comparationis.) Albert bevindt 

zich in de beklemming vanuit twee zijden - het verleden en het heden die samen een 

driehoek maken. De beklemming wordt steeds heviger, de driehoek wordt met de tijd 

steeds kleiner, hij krimpt. 

Alberts leven wordt steeds moeilijker: "Albert kon de slaap niet vatten. Het was 

om te stikken in de enge ruimte die de gekrompene driehoek hem nog liet.,,38 Niet 

alleen door de regelmatige dronkenschappen van zijn vader, maar ook door het feit dat 

Albert eigen beperkingen begint te voelen. 

De driehoek heeft zijn gedaantes veranderd. In het verloop van het verhaal groeit 

de driehoek tot een allegorie. Albert ziet hem eerst niet als iets gevaarlijks, het gaat om 

bepaalde zekerheid, een grens, iets dat vast stond en dat hij kan terugvinden. 

Voor het kind betekent de driehoek bescherming. Deze functie wil zijn moeder 

nog versterken, door de gevaren buiten de driehoek te schilderen. "Zijn moeder had hem 

ten strengste verboden er de grenzen van te overschrijden, hem zelfs op het hart gedrukt 

zo ver mogelijk uit de buurt van de drie verkeerswegen te blijven, zodat binnen de 

driehoek nog een kleinere en minder gevaarlijke lag, onzichtbaar, alleen voor hem ... ,,39 

38 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p.79 
39 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 39 

38 



Zij verbiedt haar kinderen buiten de driehoek te spelen, omdat ze anders 

slachtoffers kunnen worden van allerlei gevaren: "Ze konden door een 

veevervoerwagen vol stampende paardemensen overreden worden ... tussen het riet te 

water raken, waarna zeven ratten de drenke1ingetjes naar de diepte zouden trekken om 

ze op staketsels van oude fietsen vast te pinnen (de kleur van hun bloed zou niet te 

onderscheiden zijn van loswolkend roest) ... ,,40 

De driehoek jaagt angst aan, vandaar wordt het de gevarendriehoek: " Albert 

begreep zijn moeder verkeerd, zoals zij zichzelf verkeerd begreep. Haar verboden en 

waarschuwingen waren, buiten het bewustzijn van de vrouw om, juist bedoeld hem erop 

uit te sturen, het gevaar tegemoet [ ... ] Albert was te braaf. In plaats van ze als een 

aansporing tot het verbodene te zien, maakte hij zich haar angsten en zorgen 

onmiddellij k eigen. ,Al 

Het zou misschien te eenzijdig zijn alleen over "Alberts" driehoeken te spreken, 

het boek is vol van alle mogelijke driehoeken, die elkaar doorkruisen. Bijvoorbeeld de 

meervoudige driehoekige relaties van oom Egbert Egberts, diens vaderschap van Albert 

wordt gesuggereerd of Egberts late relatie met Maya Boezaardt. Deze liefdesverhouding 

betekent voor Albert weer een dreigende driehoek, tussen hem en "zijn oom" Egbert 

staat Flix, die opeens denkt het recht te hebben om Egbert ook "oom" te noemen. 

Deze beklemming in de driehoek wordt door Albert als beginsel voor allerlei kwalen 

gezien. 

8.2.2 De vis in het aquarium: vader en zoon 

De beeldspraak van de vis in het aquarium kan een moeilijke verhouding tussen 

twee mensen symboliseren. In het verhaal kan het bijvoorbeeld om de verhouding 

tussen Albert en zijn vader gaan. Het glas kan een symbool voor het slechte contact 

tussen hen zijn. Ook in het verhaal is meerdere keren tussen de vader en de zoon een 

glas geplaatst: Voor de eerste keer was het, toen de vader 's nachts dronken thuiskwam. 

De moeder heeft de keukendeur op slot gedaan en hij besloot met de ladder naar het 

raam van Alberts kamer te klimmen. Hij wilde door het raam naar binnen, maar Albert 

40 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p.39 
41 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, pAO 
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kon he# niet openmaken. Het raam ging namelijk naar buiten open en daarmee zou hij 

de vader van de ladder neergooien: "Zo halfslachtig zouden ze hun hele leven lang 

tegenover elkaar blijven staan, met dat gesloten raam tussen ze in.,,42 

Het is hier mogelijk Alberts rol als de overlevende, maar zwakkere vis te zien, 

die juist omdat hij van zijn tegenstander gescheiden is, kan leven. Maar het is 

onmogelijk hun ingeworteld conflict op te lossen door een open confrontatie. 

Na Alberts afkeuring voor de militaire dienst, regelt zijn vader voor hem een 

baantje bij Philips in dezelfde werkplaats, waar hij ook werkt. Er komt weer een raam 

van het loket tussen hen in: "Sinds tien jaar terug vader en zoon zo wanhopig tegenover 

elkaar aan een gesloten raam hadden gestaan, rukkend en duwend om het open te 

krijgen, was er niets veranderd ... [ ... ] Zijn vaders wereld bleef gesloten voor hem.,,43 

Uit de situatie, waarin de vader diegene is, die op het raam tikt, kunnen we 

opmaken, dat hij contact met zijn zoon wil hebben. De zoon kan helaas niet passend 

reageren. Hij voelt zich beperkt door angst en eigen verleden - zijn bewegingsruimte is 

net zo gelimiteerd zoals bij de vis.Het overlijden van de andere vis gevolgd door het 

uittikken van de glasplaat kan een bepaalde samenhang hebben met het feit dat er in de 

familie dingen zijn veranderd: de vader is uiteindelijk van het alcoholisme geholpen. Hij 

is nu een vermoeid verzwakt mens geworden. De glasplat werd met een trouwring 

uitgetikt - een symbool van het huwelijk. Dat kan erop wijzen, dat hun huwelijk een 

bepaalde crisis heeft doorstaan. Deze crisis wordt in de roman ook vermeld. Alberts 

moeder Hanny wilde zich op een gegeven moment laten scheiden. De vader werd in zijn 

dronkenschappen te agressief en bedreigde haar en de kinderen. Maar zoals gezegd, 

heeft Albert de herinnering aan de boze vader in zich. Hij wordt geplaagd door de 

herinnering. Hij wordt zichzelf een wolf. 

In de laatste scène van het boek komt een afspiegeling van het visverhaal terug. 

Albert staat aan het lijkbed van een jongetje en realiseert zich dat het jongetje hem 

vroeger aan hemzelf deed denken. Een deel van hem is gestorven, maar het is duidelijk 

dat hij steeds bepaald wordt door zijn herinneringen. Hij 9:litft~og impotent (behoudt 

42 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p.l 00 
43 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p.252 
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het leven in de breedte) en zijn gedachten over het schuldgevoel. Daarom vraagt hij 

steeds, waarom de vis alleen tot de helft van het aquarium blijft zwemmen. 

Helaas kan Albert zichzelf niet bevrijden van zijn beperkingen. De 

herinneringen zijn onderdeel van hem. Hij beperkt zichzelf door zijn verleden. Hij is 

zichzelf een wolf. De bepalende factor van de herinnering wordt bevestigt: " Je me 

souviens donc je suis. Memini ergo sum.,,44 Het laat een duidelijke overeenkomst tussen 

de vis en de mens zien. Albert geeft ook aan wat de vis wel en de mens niet kan zijn met 

de woorden van het gedicht Aquarium van Gerrit Achterberg: "Wat ik niet heb: 

verheffenis, 

op eigen kracht en zinken 

door drempels van verdrinken. ,,45 

Psychologisch symboliseert de vis een ziel van de mens. Die kan zichzelf 

verheffen, alleen als het op de bodem is gedaald. Maar Albert wil hier zeggen dat hij het 

juist niet kan. Hij voelt zich kennelijk niet vrij om in zijn herinneringen de navigatie te 

bepalen. De leiding wordt aan de herinnering overgelaten. Dat is het enige wat Albert 

weet: hij kan herinneren. De herinneringen spelen een belangrijke rol voor zijn leven: 

hij verdedigt daarmee zijn versteende manier van het leven - het leven in de breedte. 

8.2.2.1 Christelijke connotaties van de vis 

De symbolische waarde van de vis heeft in het eerste hoofdstuk een tegenpool -

de makreel. Het is de rookmaker, die Albert op de vuilnisbelt ontmoet. Het is dan 

opvallend dat de vis als christelijke symbool nog door een gehavend Christusbeeld op 

de vuilnisbelt wordt geaccentueerd. Deze mening ondersteunt ook de versregel, 

waarmee het aangehaalde gedicht van Achterberg verdergaat: 

" ... verheffenis, 

44 "Ik herinner, dus ik besta," een paraphras~~et axiom van Renée Descartes: cogito ergo Ik denk, dus ik 
besta, A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 
31 
45 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 31 
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op eigen kracht en zinken 

door drempels van verdrinken; 

symbool van God en de Zoon 

om ons verdiende loon. ,,46 

Deze connotatie heeft een zekere samenhang met de waardering van het leven. 

Het zinken en verheffen kan het offer van Christus symboliseren. In zijn leven wil 

Albert schaamte en schande wegwissen en zichzelf ~ ervan verlossen. Hij hecht 

kennelijk geen waarde aan de christelijke denkwereld. In zijn leven is hij niet op zoek 

naar een hemelse verlosser, maar hij zoekt zijn heil in een eigen manier van het bestaan. 

8.2.3 De geketende: gevangenschap 

Zoals het jongetje Ljibbe in zijn fauteuil vastgesnoerd zit, voelt zich Albert 

vastgebonden aan de herinnering. Ze zijn allebei geketend waardoor ze gedwongen zijn 

in een andere dimensie te leven. Hij is Alberts spiegelbeeld en het is tekenend dat 

Ljibbe sterft als Albert van zijn impotentie is genezen, maar de impotentie is alleen en 

symptoom van gevanegenschap. 

Het eerste hoofdstuk van De gevarendriehoek heet 'De jeuk in een afgezet 

been'. Zo heeft Thjum Alberts levensgevoel genoemd. Hij heeft het hier over de jeuk in 

een afgezet been, als een verwijzing naar het verleden. De jeuk wordt gevoeld op de 

plaats, waar het geamputeerde lidmaat zat, terwijl men verwacht niets te kunnen voelen 

op deze plaats. De vergelijking met de jeuk in een geamputeerd been gebruikt zijn 

vriend Thjum voor het verleden van een mens - een "geamputeerde" deel van het leven 

- waaraan de herinnering steeds blijft plagen. Hij vindt dat hoe ouder men wordt, hoe 

meer men last krijgt van eigen verleden. Het geamputeerde been wordt nog vergeleken 

met de vlo tussen de schouderbladen en de kriebel in de neus om het gevoel erbij te 

verduidelijken. 

46 Gerrit Achterberg: Het aquarium In: Gerrit Achterberg: Verzamelde gedichten, Em. Querido, 
Amsterdam: 1967, p. 944-946 
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Het verleden is een gevangenis, waarin de mens blijft zitten, maar het enige wat 

men ermee moet doen is kennis daarvan te nemen. 

Aan kettingen ontsnapt Albert verder in zijn leven helaas niet. Later in het deel 

De slag om Blauwburg47 raakt Albert verslaafd aan heroïne. Iedere dag moet hij er op 

uit om aan zijn portie heroïne te komen. Het boek beschrijft Alberts situatie parallel met 

Ljibbes: "Hij beweegt, maar met een ketting aan zijn voet. Een metafoor voor het 

vastgelopen, doorgedraaide menselijke bestaan.,,48 Het motief komt terug. 

8.2.4 De impotentie: onmacht 

Zoals Albert meerdere keren zegt, wil hij tot het leven ingaan op de wijze die 

hem tegen de turbulente kracht van de tijd behoedt. Hij werd geboren met de wil de tijd 

en zijn eigen leven te controleren. Hij wil een vaste greep op de werkelijkheid krijgen, 

op de wereld. 

Als kind deed hij pogingen om met behulp van het rituele gedrag zijn omgeving 

te beheersen - een innerlijke alchemie met de tijd te bedrijven (zie de mythe). Hoewel 

hij doodsbang voor zijn dronken vader was, zocht hij naar een manier waarop hij 

ongemerkt zijn omgeving zou kunnen beheersen. Hierin wortelt Alberts levensfilosofie 

en zijn wereldbeschouwing. Tijdens deze nachten heeft Albert hele verlichte gedachten. 

Hij besluit de vader met zijn eigen kniep te verwonden door het mes met 

kleurpotloodslijpsel te bedekken. De kleurpotloden bevatten immers giftig lood. Hij wil 

ook op deze manier de situatie onder controle krijgen. 

Een andere manier om de greep op de situatie te krijgen is zijn spel met de taal -

Als hij met zijn zusje in het bed ligt, bang voor de terugkomst van hun dronken vader, 

spelen ze een familiespel met winden laten. Ze vinden verschillende benamingen voor 

de winden (zoals " Een vragende." "Een klagende." " Een piepstemmetje." "Een 

geniepige." " Pruttelkoffie." " Laatste asem." "De hond ligt te dromen." "Een 

onverstaanbare ... " "Fluitje." "Een sisser, sorry." "Vervolgverhaal.." "Maagpatient." ,,49 

Om de angst voor de vaders mes te bedwingen, wordt Alberts taalspel ook op het mes 

47 A. F. Th. van der Heijden: De slag om Blauwburg, Em. Querido Amsterdam: 1983, eerste druk 
48 A. F. Th. van der Heijden in de omslagtekst van De slag om Blauwburg, Em. Querido Amsterdam: 
1983, eerste druk 
49 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 119 
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overgedragen: "In dat 'kniep' van hem was alles samengebald wat nog in hem restte. 

Het betekende knijp, kroeg, en knip (de huishoudbeurs, waaruit hij zijn zakken kwam 

vullen om meer drank te kunnen kopen), en nogmaals knip, maar dan in de betekenis 

van nachtslot (dat niet dicht mocht, anders trapte hij de ruiten in), en ten slotte het 

knipmes waarmee hij zijn vrouwen kinderen bedreigde. De essentie van een man 

teruggebracht tot een enkel woord. Kniep."so 

Zijn pogingen eindingen in een mislukking. Dat symboliseren ook fouten in 

theorieën: Toen hij voor zijn kandidaatsexamen de stof over driehoeken bestudeert, 

komt hij ook tegen fouten in theorieën. Het gaat om beschouwingen die in een impasse 

eindigen. In zijn leven bevindt hij zich vaak in situaties die ook geen oplossing hebben. 

Ten eerste stelt hij vast dat hij impotent is. Hij wil zijn impotentie genezen, maar op het 

moment dat het lukt, verliest hij ook "het leven in de breedte". Hij heeft met zijn 

potentie betaald. Albert blijft alleen de ongewenste aardse vorm van het leven. Zijn 

tegenstrijdige wens wordt vervuld. Zijn emoties worden bepaald door 

waanvoorstellingen, die hem naar zijn mening de toegang tot de wereld moeten 

verschaffen. Omdat hij op allerlei gebieden faalt, heerst in zijn leven onmacht over de 

dingen en gebeurtenissen. 

8.2.5 De dood: een wens naar stilstand 

Ondanks zijn streven naar een eeuwig ideaal wordt Albert geconfronteerd met 

eindigheid. Bovendien wordt hij als impotent bestempeld - een onvolledige mens. Een 

schijnbaar permanent gebrek dat hij wel weet te genezen, maar betaalt daarvoor met het 

"leven in de breedte" en raakt weer buiten zijn oneindigheidsgevoel. Hoewel hij uit een 

familie van militairen komt is hij ongeschikt voor dienst - "voorgoed ongeschikt", hij 

heeft een blijvende zekerheid, maar met een negatief resultaat. Zelfs toen hij wel de 

kans krijgt om actief te worden, doet hij ~ moeite om passief te kunnen blijven. Hij 

dwingt zichzelf tot stilstand, doordat hij bij de keuring homofiel suggereert te zijn. En 

dus komt de "geuniformeerde traditie tot stilstand, al was hij aan de padvinderij niet 

ontsnapt. " 

50 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 117 
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De ultieme wens van Albert naar stilstand in de tijd kan geïnterpreteerd worden 

als een wens naar het einde. Zo alludeert de auteur vaak aan het Nietsche's verhaaltje 

over de koning Midas51
. (In het deel Vallende ouders wordt zelfs het hele verhaaltje 

aangehaald) Midas vroeg de demon Silenus, wat is het beste voor de mens. Het 

antwoord was: niet geboren te zijn. Het tweede beste voor die de kans gemist heeft is 

vroeg sterven. Albert beschouwt de mensen die nooit geboren zijn als de gelukkigste 

wezens. Zo helpt hij Marike de Swart met abortus van haar ongeboren kind. Ondanks het 

feit dat Albert bewust is van de onbereikbaarheid van onsterfelijkheid, bedriegt hij 

zichzelf door tegenstrijdige opvattingen over de dood. 

De gevarendriehoek brengt de dood die Alberts jeugd begrenst. De mensen sterven hier 

niet door ouderdom, maar ze betalen hun prijs voor het leven met een wreed einde. 

Albert belandt op verschillende manieren in een paradoxale toestand. Hij zoekt 

een leven van oneindigheid, maar vindt alleen schijnbare werkelijkheid en verwarring: 

"Wat ik zelf als een belangrijk thema zie in mijn boeken, is het gevoel van stilstand dat 

iemand kan hebben over zijn leven. . . . Mijn romanpersonages willen daaraan 

ontsnappen, maar hun leven wordt alleen in schijn een wervelend leven." Aldus de 

auteur. 52 

8.3 De mythe van de makreel 

De compositie van de roman balanceert aan de rand van realistische tekening 

van de werkelijkheid. De realistische beelden worden verstoord en gemanipuleerd door 

de aanwezigheid van symbolen en de mythe. Het is een postmoderne mythe, waar geen 

goden en helden optreden en speelt zich nu af, iedere dag weer. De mythe treedt de 

handeling opeens binnen en geeft een mythisch antwoord op de mysteries van het leven. 

Als Albert op zoek gaat naar de driehoek uit zijn jeugd, vindt hij in het midden 

van de driehoek een kleine vuilnisbelt in aanleg. Behalve de dingen die meestal op de 

vuilnisbelt liggen, zoals het skelet van een auto, vuilniszakken en maden, ligt er ook een 

gehavend Christusbeeld met gespreide armen, een uitpuilend hart en een haak in plaats 

van een hand (waarschijnlijk is het een draad, die oorspronkelijk de steun binnen de 

51 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 439 
52 Interwiev met A. F. Th. van der Heijden in de Haagse post 11/02/1984, te raadplegen op 
www.hpdetijd.nl/archief[30.12.2007] 
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afgebroken hand was). Er liggen ook kerkboeken, die door kinderen zijn opengeslagen. 

De coïncidentie van het gebroken Christusbeeld en vernielde kerkboeken schept een 

dramatisch kader voor een bijzondere ontmoeting. De auteur schept een fabelachtige 

sfeer. De tijd wordt stopgezet, er komt een moment waarop het verleden, heden en de 

toekomst elkaar ontmoeten. Daar hoort ook de sfeer bij: Er heerst een "majesteitelijke 

avond,,53, de zon is net ondergegaan, op de driehoek valt de schemering, waartegen 

yorm@n de zwaluwen een koepel van mozaïek vormen. De zwaluwen worden straks 

door vleermuizen afgelost. 

Op de vuilnisbelt heeft Albert een ontmoeting met een geheimzinnige man die er 

uitziet als een makreel. Hij is bezig met een vuurtje stoken" ... om god weet wat voor 

vuur te redden of brandende te houden ... ,,54 Hij weet Albert geen antwoord te geven op 

zijn vraag wanneer de grenzen van de driehoek veranderd zijn. Hij houdt ongevraagd 

zijn eigen profetie: Het waterpeil zal nauwelijks stijgen als de hele mensheid in het 

meer van Konstanz terechtkomt. Daarna spreekt hij voornamelijk over de verhouding 

van het heelal en de aarde en legt uit dat de mens slechts uit een verzameling stoffen 

bestaat: " Ja! Wat zijn wij meer dan water, godnoggantoe? Nou, vooruit: er ligt ook nog 

wat ijzer te roesten in de waterzakken van ons ... een ietsepietsie fosfor, als we 

tenminste regelmatig ons glaasje karnemelk drinken ... kalk, die uw dienaar de laatste 

jaren begint op te breken [ ... ] snufje zout hoort er nog bij. Dat is het dan wel zo'n 

beetje. Als u de grondstoffen scheidt en afzonderlijk verkoopt, zal het niet meer dan een 

knaak opbrengen, alles bij mekaar. De moeite niet eens.,,55 De schemering komt 

dichterbij: " We hadden het kleine schemerkwartier wanneer alle contouren scherper 

zijn en tegelijkertijd zachter, hoewel niet in de zin van waziger. [ ... ] We hebben hier te 

maken met een schemering die buiten de biechtstoel is getreden, om aan alles aan het 

fluisteren te zetten. [ ... ] Het is het kwartier van vergeving van de absolutie. Er bestaat 

geen zinloosheid. Alles heeft zijn plaats. [ ... ] We vergeven de wereld en onszelf bij 

voorbaat. Nog voor middernacht is alles weer vergeten .... ,,56 Het vuur wordt door een 

luchtstroom van een voorbijgaande trein aangewakkerd. Dat verstoort de makreel in zijn 

overpeinzingen, Albert wil vertrekken. Al op de weg wordt hij weer door de makreel 

53 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 23 
54 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 24 
55 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 25 
56 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 26 
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ingehaald. Hij krijgt zijn boodschap te horen: "Meneer. .. meneer, het gaat niet precies 

persé om de grootte van omvang, maar om het soortelijk gewicht ... daar gaat het om."S7 

8.3.1 Interpretatie van de mythe 

De context van de Christelijke beeldens8 en schemering is hier zeker niet 

toevallig. Op het eerste gezicht lijkt het op een symbolisering van een uitgehold geloof 

dat zou gedaald zijn tot een sprookje. De kenmerken van een uitpuilend hart en een 

hand als kapitein Haak onderstrepen de afwending. De kerkboeken betekenen misschien 

een afwijzing van de Christelijke leer. Zij liggen daar, opengeslagen door kinderen. Het 

kan betekenen dat het christendom iets voor kinderen is en dan ook nog weinig waarde 

heeft, omdat ze daarmee alleen uit verveling spelen. Bovendien komen deze boeken op 

de vuilnisbelt te liggen. 

Op bepaalde wijze beeldt het ook Alberts relatie tot christendom. De beelden op 

de vuilnisbelt verwijzen naar Alberts jeugd, die hier als oude rommel ligt. Zijn relatie 

met de Christelijke denkwereld lijkt hier een zekere afrekening te vinden, want in het 

vertellen over Alberts jeugd komen voor veel Christelijke toespelingen, die zijn 

ontwikkeling tegenover moraal symboliseren. 

In zijn jeugddroom stelt hij de God teleur door het verzoek om de zon in zijn 

handen te willen hebben. Hij krijgt hem door de onverschillige God cadeau, maar de 

volgende dag, toen hij wakker werd, hoort hij van oom Egbert een verhaal over 

dreigend verval van de zon: "... door Egbert had hij zich laten vertellen dat de zon 

geleidelijk aan afkoelde; de aarde zou het ooit zonder moeten stellen. [ ... ] Albert dacht 

aan zijn droom van die ochtend."s9 Ook het Christusbeeld heeft meerdere keren in het 

verhaal zijn rol gespeeld: " Eindelijk eens goed gewassen en geschoren, kop eraf, buik 

en borst opengereten, hing het varken met gespreide poten aan een korte, brede ladder, 

die tegen een muur van de bijkeuken stond opgericht. Er ging een gruwelijke 

roerloosheid van uit, en de gelijkenis met de gekruisigde Jezus drong zich in Albert 

op.,,60 De boer dwingt Albert om het varken een handje te geven, wat een 

57 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 27 
58 de Bijbelse collocaties werden uit de tekst geëxtraheerd met hulp van automatische tekstanalysator 
Bibleworks 5, Hermeneutika Computer Bible Research Software 2001 
59 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 74 
60 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 75 
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afschrikwekkende belevenis voor Albert betekent. De hand van de kapitein Haak kan 

een zekere verwantschap met deze ervaring hebben. 

8.3.2 Bijbelse motieven in de mythe 

De invloed van de godsdienst ziet men hier aan de talrijke parallellen met 

bijbelse motieven. Hier zijn bijbelse elementen de vogels - de zwaluwen en de 

vleermuizen. Er bestaat een zekere samenhang tussen het moment van schemering, tijd 

van "de vergeving, absolutie,,6! en de aanwezigheid van deze vogels, want " de 

zwaluwen waren verdwenen en nog niet afgelost door de vleermuizen,,62. Het is een 

ultiem moment van stilstand voor de Apocalyps begint. De vleermuis was verbonden 

met het onheil. Een duister symbool van Satan en hekserij. Het contrast tussen deze 

vogels is diep ingeworteld in de Christelijke cultuur: "Zelfs vindt de mus een huis, en de 

zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, Heere der 

heirscharen, mijn Koning, en mijn God!,,63, schrijft de psalmdichter in de psalm 84. De 

vleermuis heeft daartegenover veel slechtere reputatie:" In dien dag zal de mens zijn 

zilveren afgoden, en zijn gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hadden, om zich 

[daarvoor] neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen.,,64 

De hele situatie komt enigszins liturgisch voor. - Op een rare en wonderlijke 

plaats, tijdens een mysterieuze schemering, die "buiten de biechtstoel is getreden,,65 

wordt een bijzonder ritueel bij het vuur uitgevoerd door een rare dienaar, die veel van 

de wereld weet te zeggen. De symbolen van het crucifix, de kerkboeken en het vuur 

doen denken aan Rooms - katholieke connotaties. Gaat het om het vagevuur of de 

Godslamp? 

De makreel heeft hier een bijzondere positie. Hij is de profeet. Misschien kan 

men verbanden zien tussen de vis in het aquarium en de makreel. Maar het gaat om 

euwen oud mannetje dat wordt vergeleken met een makreel. Dat heeft met zijn 

bezigheid met het vuur te maken: " Hij stonk doorrookt, alsof hij de hele dag niets 

anders deed dan vuurtje stoken. De huid van zijn gezicht was donker en gelooid en 

61 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 26 
62 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 25 
63 De Statenbijbelversie uit: http://www.hispage.nlibijbellindex.php [30.06.08] 
64Jesaja 2:20, De Statenbijbel versie uit: http://www.hispage.nI/bijbeIlindex.php [30.06.08] 
65 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 26 
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koperachtig uit als het vel van een gerookte makreel.,,66 Hij is bezig met vuur, rook en 

afval. Hij is de beveiliger van het verderf - de verbranding, de dood. Hij is de meester 

van de situatie. 

In zijn rede ontleedt hij de mens in een aantal stoffen, hij doorziet de substantie 

van de mens. De makreel kan uiteindelijk de functie van een geheimzinnige leermeester 

van Albert hebben. Als hij weer thuis aan tafel zit is hij bezig met de driehoeken en 

kaart van Hulst, voelt hij zich als een alchemist: " Zon en maan gingen wars van alle 

wiskunde nog schuil in de mouwen van mijn kamerjas.,,67 Hij maakte zichzelf meester 

van zijn verleden. En niet alleen dat, in zijn verhaal wordt hij ook meester van het 

verleden van Milli Händel. Hij redt zich voor oorspronkelijk begeerde incest met een 

verhaal over hun gemeenschappelijke vader. 

Hoewel het hoofdpersonage Albert hier de verteller is, geeft hij geen uitleg of 

commentaar. Hij signaleert zekere schemering in zijn gedachten de in overeenstemming 

is met de schemering op de hemel. Ook de taal van de makreel lijkt heel symbolisch, hij 

heeft apocalyptische visies over de mensheid. De hele ontmoeting is eigenlijk een 

ingebed verhaal op zich - een mythe. Dat bevestigt ook de stopzetting van tijd, die in 

het verhaal wordt vermeld, om een boodschap over de mensheid te horen, die voor alle 

tijden geldig is. 

8.3.3 Mythiseren van eigen leven 

De auteur schrijft in de verantwoording van De slag om de Blauwbrug dat hij 

mythiseren en mystificeren in De gevarendriehoek tot onderwerp heeft gemaakt. Dat is 

goed zichtbaar aan de functie, die de mythe in Alberts leven heeft. Naar mijn mening is 

Albert in het hele boek bezig niet zijn verleden te analyseren, maar verdichten. Hij 

zoekt in zijn herinneringen verbanden, die niet een bestaan hebben, gebruikt een stelsel 

van symbolen en mythen. Als apotheose dient het hoofdstuk "Shot gave the queen", (zie 

verder het hoofdstuk De filosofische betekenis van "het leven in de breedte") waar 

Alberts verbeeldingskracht buiten alle perken gaat. Het vertekende verleden verandert 

in een droom. 

66 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 24 
67 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 32 
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8.3.4 Het belang van de mythe 

De mythe vervult hier zijn functie als antwoord op de zin van het leven - Alberts 

jeugd. Voor A.F.Th. Van der Heijden is de mythe een middel om de werkelijkheid door 

grotesk vertekende beeldspraak te verrijken. Hoewel de mythe realistisch wordt 

aangekleed, zien we een bepaalde afdaling, die in Albert van de omringende wereld 

ontstaat. Hij verandert zijn omgeving aan de hand van beeldspraak tot een mythisch 

universum. De lezer wordt daarop ook gewezen. 

Jaap Goedgebeure68 geeft aan dat Van der Heijdens mythe uit de werkelijkheid 

ontstaat en daarmee ook veel bijeenkomsten heeft. 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. 

8.4 Besluit. Het grondmotief 

De gedachtewereld van de roman wordt gekenmerkt door belangrijke 

postmoderne tendensen. In de verwarrende omgeving trekt zich het hoofdpersonage 

terug in eigen binnenwereld waar hij nieuwe werkelijkheid voor zichzelf creëert. De 

interacties met de buitenwereld ervaart hij als smartelijk. Verschillende betekenisnoties 

van de motieven in De gevarendriehoek staan in psychologisch verband met elkaar. 

In het eerste hoofdstuk constateert Albert, dat de mens beperkt is door zijn 

verleden. In de roman is het verleden iets dat men voorgoed met zich meedraagt en dat 

zijn invloed nooit verliest. Het verleden heeft hier de smaak van iets onaangenaams. Iets 

dat de mens door herinneringen blijft plagen. Albert voelt zich gelimiteerd door zijn 

ervaringen vanuit de kinderjaren: Zijn moeder probeerde hem over te beschermen door 

middel van angst. Naturalistisch bekeken, kwamen er nog erfelijke eigenschappen bij, 

zoals ingeboren passiviteit en angst voor daden. 

68 Goedgebeure, J. :"Jeuk in een afgezet been, Over het illusoire van de werkelijkheid in 'De tandeloze 
tijd' in: Bzzletin 179 (1990), p.52 IN: 
http://www.dbnl.orgitekstigoed004jeukOlOl/goed004jeukOlOlOOOl.htm [23.4.08] 
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Zijn roerloosheid komt ook in zijn seksueel leven terug. Hiervan is de oorzaak 

de taboesfeer in Alberts familie. Zo wordt bijvoorbeeld de plaats naast zijn zusje in bed 

ongezond genoemd. En als hij opgewonden raakt, durft hij zich niet te bewegen. "Eén 

zondige beweging, en de kostbare stilte, in z'n tegendeel verkeerd, zou zich op hem 

hebben gestoord. Hij zou het onheil over zijn moeder en broertje en zusje mee hebben 

afgeroepen ... ,,69 Hij wil zichzelf niet aanraken: " De felle vlam die door zijn onderlijf 

brandde, trok de schuld van alles naar hem toe; de moeilijkheden thuis ... ,,70 

De schuldvraag heeft in Alberts leven diepe wortels. In zijn jeugddroom vraagt 

hij God of hij de zon mag hebben. Hij krijgt hem met een teleurstellend knikje. Als hij 

hem in handen heeft, ziet hij dat het een gouden spiegel is die hem verblindt. De spiegel 

waarin Albert zichzelf zou kunnen zien, geeft geen beeld, maar verblindt hem. Hij kan 

zichzelf niet aanzien. Als hij een dier mishandelt, moet hij er weer aan denken: "Voor 

de eerste keer in zijn leven voelde hij zoiets als spijt. Hij had zich soms schuldig 

gevoeld, maar bij schuldgevoelens kwamen altijd anderen te pas. Hij dacht aan zijn 

droom van die ochtend. De zon die in zijn handen uit elkaar was gespat ... ,,71 

Vanuit zijn angsten en passiviteit resulteert ook de impotentie, waarvoor hij 

bijna bewust kiest. In de scène van de lichting voor de militaire dienst suggereert hij 

zijn homoseksualiteit aan de dokter om meerdere redenen. Ten eerste voelt hij zich 

seksueel achtergebleven en de vragen die hem de dokter stelt zijn intimiderend. Hij wil 

niet vergeleken worden met de anderen. Alles ziet hij als drang naar prestaties. En dat is 

precies, wat hij niet wil en niet kan. Uit dit voorval concludeert hij, dat hij zoals in de 

keuringsbrief staat "voorgoed ongeschikt" ook voor het leven is. Volgende seksuele 

mislukkingen versterken alleen het gevoel dat hij hef leven van de daad72 niet kan leven. 

Alberts ambivalente poging om van zijn impotentie af te komen en tegelijkertijd zijn 

status te handhaven symboliseert een conflict van lichaam en geest. Dit conflict 

ontstond weer als een angstreactie voor de eisen, die het menselijke leven aan hem g:§r.. 

69 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. J 61 
70 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: J 992, twaalfde druk, p. 485 
71 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 51 
72 een begrip verzonnen door Jaap Goedgebeure in: Goedgebeure, J. :"Jeuk in een afgezet been, Over het 
illusoire van de werkelijkheid in 'De tandeloze tijd' in: Bzzletin 179 (1990), p.52 IN: 
http://www.dbnl.org/tekstigoed004jeukOl0J/goed004jeukOl0l0001.htm [23 04.08] 
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Achtervolgd door angst en onmacht leeft hij in de illusie dat als hij niet door de 

daden kan handelen, handelt hij door zijn gedachten. Een actieve passiviteit dus. 

In de theorieën over de driehoek - het verleden - zoekt Albert een systeem van 

universele waarheden, die hem bescherming tegen de angst kan geven. De 

rechtvaardiging voor zijn angst zoekt hij in het superioriteitsgevoel. De dromen smeedt 

hij om tot een andere werkelijkheid. Zo ontstaat een concept van het leven in de breedte, 

dat hij met leugens probeert te handhaven. Deze leugens ontstaan weer als middel om 

zijn angsten te maskeren. De leugens resulteren in een gesloten systeem van 

waandenkbeelden - in Alberts geval vervormde herinneringen - waarmee hij zich 

pijnigt. Logica verliest haar rol. De grens tussen waarheid en leugen wordt uitgewist. 

Hij vreest gedwongen te zijn om te handelen. Zijn wens om alle herinneringen n 

gewaarwordingen op één moment te zien en daarmee de tijd uit te rekken tot hij 

stopgezet wordt is eigenlijk een wens naar de dood: "Hij leeft eeuwig voort in zijn 

laatste ondeelbare moment! [ ... ] Geen hiernamaals, maar hiernumaals ... ,,73 

Albert verhult de waarheid voor zichzelf en voor de omringende wereld. Uit 

allerlei behandelde motieven resulteert een principe, dat zijn doen en laten beheerst. Het 

is de angst voor het leven en angst voor de dood. 

73 A. F. Th. van der Heijden: Vallende ouders, Em. Querido, Amsterdam: 1992, zestiende ruk, p. 192 - 3 
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9 De filosofische betekenis van "het leven in de 

breedte" 

9.1 Historische wortels 

A. F. Th. van der Heijden heeft het door hemzelf verzonnen begrip 'het leven in 

de breedte'een extra dimensie aan de relatie van de tijd en de gebeurtenissen in de 

roman toegevoegd. De feiten en gebeurtenissen krijgen bijzondere betekenis en het 

werk nog een tweede betekenislaag. 

Verteltechnisch gezien is leven in de breedte een denkwijze van een personage 

die op één moment zoveel herrineringen, beelden en gewaarwordingen mogelijk laat 

ontstaan dat de tijd geen greep op hem heeft. Door dit oneindig in de breedte rekken van 

de tijd kan de eeuwigheid bereikt worden. 

De oeroude wil om onsterfelijk te worden trekt zich als de rode lijn van oude 

heidense culten. De mysteries, waar men onsterfelijkheid kon winnen als neveneffect bij 

het bereiken van de hoogste inwijding, waren gebaseerd op een mythe dat elke mens 

een splinter van het goddelijke in zich draagt. Als men genoeg wilskracht had, kon men 

de goddelijke eenheid weer bereiken. Dit geloof "in zichzelf' als God is een motief, dat 

voor de Westerse zelfbeschouwing altijd van belang was. 

Enigszins teruggedrongen door de christelijke leer duikt dit idee steeds weer op 

en krijgt in de loop der tijd nog een aspect van de strijd met de tijd. Deze lijn voert naar 

de verhalen over Faust, waar voor het eerst de samenhang tussen de waarde van het 

moment en de eeuwigheid naar voren komt te staan. Het oogenblik laten aanhouden is 

de ultieme wens van Faust. 

Verdere stap op de weg naar Van der Heijdens ideeën zie ik in de relatie van het 

moment en de herinnering in Marcel Prousts A la recherche du temps perdu. Hier wordt 

de herinnering als een bijzonder verschijnsel bekeken. Men kan alleen door toeval een 

herinnering krijgen tijdens een moment van euforie of verrukking. Het euforische 

moment is ook in De gevarendriehoek wel te vinden. Het zijn b.v. de momenten, dat 

Albert het jongetje Ljibbe ontmoet: " In de nabijheid van het jongetje ontstond altijd een 
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gevoel van vertrouwdheid en weemoed dat zich ook manifesteert bij het onverwacht 

aanwaaien, uit een kelderluik of een boomgaard, van een niet te beschrijven geur die 

verder niemand opmerkt." 74 

Hoewel Ljibbe geestelijk gehandicapt is, voelt Albert een onbekende kracht, die 

hem naar Ljibbe trekt. Later herkent hij in Ljibbes lot het beeld van zijn eigen geest. 

Een vergelijkbaar moment wordt in Prousts Recherche meerdere keren herhaald, 

namelijk in het deel Combray. De hoofdpersoon beleeft ook iets vergelijkbaars, 

wanneer hij een bepaald gedeelte uit de sonate van Vinteuil hoort. Het is een moment 

van onsterfelijkheid dat Albert door zijn leven in de breedte probeert te bereiken. De 

kwestie wordt alleen anders verwerkt. 

Proust is bezig om de gewaarwordingen van het personage gedetailleerd te 

beschrijven en analyseren. De tekst wordt verrijkt met extra stemmingen en kleuren. Hij 

gebruikt de kunst om de "verloren" tijd terug te winnen. 

Van der Heijden wil echter hetzelfde effect door een narratologische truc 

bereiken. Natuurlijk is de herinnering de basisstof. In sommige gevallen treden 

herinneringen uit verschillende tijdlagen op naast elkaar. Vaak vertelt Van der Heijden 

een verhaal in een verhaal, maar op een heel andere manier dan vroegere Griekse en 

Romeinse geschiedschrijvers. Het vertelprocédé van het kaderverhaal speelt bij Van der 

Heijden een heel andere rol dan in deze traditie. Oorspronkelijk werd het hoofdverhaal 

stopgezet door een ingelast verhaaltje. Bij Van der Heijden gaat het om een 

ingewikkelde doolhof van toevoegingen en flashbacks, associaties en verwijzingen naar 

andere literaire teksten, muziekstukken en films, die een tot een samengesteld systeem 

behoren, het is bijna een autonoom kunstvoorwerp in literair kunstwerk, waarmee Van 

der Heijden de suggestie van oneindigheid wil wekken. 

Het verschil met Proust is dat het leven in de breedte een onbereikbaar en 

onrealistisch ideaal is. Het is door Albert bedacht om zijn eigen daadloosheid te 

verbergen. Voor hemzelf en de wereld. Hij wil namelijk geen daad stellen, iedere 

prestatie is voor hem lastig. Daarom zoekt hij iets, wat alleen in de fantasie mogelijk is. 

74 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p.326 
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In dienst van een hoger ideaal dat hem tot bovenmens zal maken, is hij vrij van alle 

dwang tot daden ten opzichte van de maatschappij of eigen eer. 

Daarmee laat Van der Heijden ook zijn eigen standpunt ten opzichte van zijn 

personage weten. Hij neemt een bepaalde afstand van wat Albert doet. Kennelijk is 

tijdsbeleving een belangrijke kwestie voor Van der Heijden. Niet alleen de hele cyclus 

van Tandeloze tijd is doorgedrongen van de zoektocht naar het leven in de breedte, die 

uiteindelijk uit het zicht verdwijnt. Ook in andere werken is deze auteur bezig met 

dergelijke vragen. Een variant van het leven in de breedte is ook in de roman Het leven 

uit een dag75 te vinden. Heel kenmerkend is dat in dit boek zo'n leven in de breedte een 

ideaal is dat uiteindelijk wel te bereiken is, maar dat wordt tot de ergste nachtmerrie. De 

mensen uit Het leven uit een dag leven slechts één dag en kunnen iedere ervaring alleen 

één keer opdoen, maar des te intensiever. Voor degenen, die hun ervaringen willen 

herhalen bestaat een verradelijke kans niet op de wereld maar in de hel, waarin het leven 

iedere dag opnieuw begint. "Na elke voltooide dag, die de helbewoner niet 

waarneembaar ouder heeft gemaakt, begint een volgende, een die nauwelijks verschilt 

van de voorafgaande. Zo vordert tergend traag, tot gekmakens toe, een leven in die 

wereld. Een leven daar wordt zo eindeloos gerekt dat men gerust van eeuwigdurend 

mag spreken." 76 

Wij kunnen concluderen dat de auteur de eeuwigheid helemaal niet op prijs stelt. 

Voor hem is het iets waarnaar men liever niet moet verlangen 

9.2 Paradox van het leven in de breedte 

Alberts levensfilosofie van het leven in de breedte bevat een logische paradox. 

Het is immers onmogelijk om de tijd stop te zetten door ketens van herinneringen, die 

eigenlijk de al dode tijd voorstellen. 

Leven in de breedte stelt een variant voor van een oude paradox van Griekse 

filosoof Zeno - de paradox van de oneindigheid: in deze paradox is het onmogelijk om 

van punt A naar punt B te komen. Om namelijk bij punt B te komen, moet eerst de helft 

van de afstand tussen A en B afgelegd worden. Zo kan de afstand die moet worden 

75 A. F. Th. van der Heijden: Het leven uit een dag, Amsterdam, Querido, 1988 
76 A. F. Th. van der Heijden: Het leven uit een dag, Amsterdam, Querido, 1988, p.2S 
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afgelegd tot het oneindige worden gehalveerd, waardoor het onmogelijk is om de punt 

B te bereiken. Deze paradox heeft enige overeenkomsten met het leven in de breedte. 

Zoals in de paradox de beweging in een stilstand resulteert, wordt in het leven in de 

breedte de tijd stilgezet. Bij Zeno wordt de ruimte tot het oneindige gedeeld, bij Albert 

wordt de tijd door herinneringen gedeeld.Voor Zeno leidt de beweging tot stilstand in 

de ruimte, voor Albert leidt de beweging in de tijd tot stilstand. 

Albert zoekt stilstand als een eeuwig durende moment. Tegenover de indirecte 

stilstand staat de directe - de dood, die hij wil ontlopen. 

9.3 Het leven in de breedte in de schaduw van de 

gevarendriehoek 

Het ingeboren karakter van Albert heeft altijd een bepaalde neiging om een 

passieve houding tegen de omringende wereld te innemen. Wat Albert alleen zoekt is 

een zekere "raison d'être" voor deze levensfilosofie - een doel om het zo te doen. En 

dat ziet hij in een schijnbare indruk dat hij dankzij deze houding de wereld kan ingaan 

zonder enige schade van de tand des tijds te leiden. Daarmee denkt hij in een bepaald 

voordeel te zijn ten opzichte van de rest van de mensheid. 

Direct komt de betekenis van het leven in de breedte tot expliciete uiting vooral 

door Alberts levenspatroon. Voor het eerst, chronologisch gezien, in Vallende ouders. 

Tijdens een gesprek met Thjum over tijd, vertelt Albert voor het eerst over zijn manier 

om de tijd uit te rekken: 

"Aangezien het leven zich nietstoeziend in de lengte ontrolt, moet je proberen 

het zo breed mogelijk te maken ... moet je proberen het in de breedte te laten uitdijen . 

... ik hoef jou niet voor te rekenen hoe snel een minuut verstrijkt. Toch is zo'n minuut 

goud waard, als je hem tijdens het verstrijken maar voldoende "in de breedte" weet te 

rekken. Er is een onvoorstelbaar rijke minuut van te maken, als je ... een strijkkwintet 

van Mozart door je heen laat trekken .... Niet de muziek, maar de verdichting van het 

stuk: een lichtende afbeelding die het ooit in je heeft achtergelaten, niet verstrijkend via 

de tijd die nodig is om de hoeveelheid maten te verwerken. Bij het al even bliksemsnel 

zoeken naar het nummer uit de Köchel-Verzeichnis drukken zich, volstrekt synchroon, 

nog andere stukken in je af ... zonder dat je de ontroering die het luisteren ooit teweeg 
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heeft gebracht, uitblijft. Tegelijkertijd verwerk je een erotische fantasie van ongekende 

scherpte over dat meisje daar ... zie je? Ze rookt een sigaartje ... Nou ja, slecht 

voorbeeld: met de jongen dan, die verderop De Gelderlander staat te lezen. Je ziet, 

zonder dat het tijd kost, glashelder haarinplant van het strookje dons dat omhoog naar 

zijn navel voert ... En, nogmaals synchroon - als het ware achter deze fantasie -diep je 

een zomaar opkomende herinnering tot op het bot uit: aan een tante bij voorbeeld, die 

jou ooit een rode kaatsbal toewierp, maar het bleek een overrijpe tomaat ... enzovoort. 

. .. De menselijke geest is een eindeloos uitvouwbaar leporelloboek. ... Alles wat hij 

aan beelden, gedachten en herinneringen in zich draagt kan hij gelijktijdig produceren 

en reproducereri.177 

Deze rede staat eigenlijk als een motto voor Alberts zoektocht naar eigen manier 

van beleven van de werkelijkheid. Steeds weer krijgt hij van zijn omgeving en door 

rechtstreekse ervaring een waarschuwing dat zijn theorie in de praktijk een vicieuze 

cirkel is. In De gevarendriehoek komt dit feit iets minder uitgesproken aan bod. We 

zien alleen, hoe hij meegesleept wordt door verschillende gebeurtenissen die hij zelf 

dacht teweeg te brengen. 

Dat het leven in de breedte een onoplosbare paradox is krijgt Albert in boven 

genoemd boek al meteen van Thjum te horen: "Als het waar is wat ze zeggen ... dan is 

het laatste moment van ons bestaan het hele leven als een film aan je voorbij trekt (de 

absolute levenssom, inclusief alle gedachten die zich ooit hebben voorgedaan), dan 

moet je in dat laatste moment het "leven in de breedte" absolute geldigheid krijgen! -

Mensen die het kunnen navertellen ... de op het nippertje van de dood geredden, bedoel 

ik ... hebben al zoveel van de film gezien ... Iemand die echt het laatste ogenblik in 

gaat, ziet zin leven oneindig ver in de breedte uitdijen. Het sterven wordt voor hemzelf 

onbereikbaar! Hij leeft eeuwig voort in zijn laatste ondeelbare moment ... ! Mozart die 

in zijn laatste ogenblik behalve alle door hem gecomponeerde muziek ook nog alle 

muziek hoort die hij verzuimde op te schrijven - hij is daar nog. En worstelt zich 

contrapunktisch door alle noten heen. Er komt noot een eind aan ... Deze toestand is 

voor iedereen bereikbaar, als het sterven maar onomstoelijk vaststaat. De dood moet een 

77 A. F. Th. van der Heijden: Vallende ouders, Amsterdam, Querido: 1991, 13de druk, p. 160-162 
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feit zijn. - Goed, je laat een lijk achter: het lichaam dat dit alles niet meer heeft kunnen 

bijbenen. Geen hiernamaals, maar hiernumaals ... ,,78 

Daarmee is ook niet toevallig Alberts begeerte die hij intens tijdens de periode 

van De gevarendriehoek ontwikkelt geformuleerd: De wil om boven (buiten) de 

dagelijkse en beperkte werkelijkheidsbeeld te raken, waar de tijd op hem geen greep 

heeft, zelfs waar men tot een onsterfelijke god wordt. En dat alles dankzij eigen 

denkwerk. 

De werkelijke tekens van het leven in de breedte komen aan bod in situaties, 

wanneer Alberts geheugen geactiveerd wordt. Belangrijke rol spelen hier de 

herinneringen die aan elkaar aansluiten of elkaar overlappen. Daardoor worden de 

gebeurtenissen vermeerderd). De grenzen tussen werkelijkheid en droom zijn dan 

volledig opgelost. 

Voor het eerst realiseert Albert ZIJn nieuwe rJeven in de breedte tijdens de 

begrafenis van oom Egbert Egberts die in De gevarendriehoek beschreven wordt. Op dit 

moment komen Albert veel herinneringen aan Egbert voor de geest samen met 

bedenkingen over Egberts mogelijke relatie met zijn moeder en andere vrouwen. Maar 

dat is nog niet het eigenlijke leven in de breedte. Zulke gecompliceerd vervlochten 

herinneringen moeten nog aan één belangrijke voorwaarde voldoen om als leven in de 

breedte te kunnen optreden. Dat is namelijk de gelijktijdigheid van de waarnemingen. 

Het leven in de breedte eist een groot associatievermogen. Dankzij eigen vaardigheid 

om feiten en fantasieën te vermengen zoekt Albert meteen op de begraafplaats naar een 

persoon die hem met het verleden en zijn herinneringen kan verbinden. Zo vindt hij zijn 

eerste vriendin Milli Händel. Zij is de persoon die hem van zijn lichamelijke en 

geestelijke impotentie zou kunnen bevrijden. Paradoxaal wordt door omgang met haar 

zijn onvermogen alleen bevestigd. "Hij werd er nerveus en trillerig van en kreeg een hol 

gevoel in de maag. Het bloed trok weg uit zijn gezicht, koud zweet stond op zijn 

voorhoofd, maar zijn associatievermogen werd er alleen maar door aangewakkerd. Hij 

ving een glimp op van zijn voorgenomen 'leven in de breedte' ... ,,79 

78 A. F. Th. van der Heijden: Vallende ouders, Amsterdam, Querido: 1991, I3de druk, p. 192-193 
79 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p.331 -
332 
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In deze begraafscène komt een herinnering van een voorafgaand ogenblik, 

wanneer hij zijn leven in de breedte ondervond. Op dat moment komt Albert voor de 

geest, hoe hij zich als kind identificeerde met een meisje uit een soap. Het was een 

gescheiden tweelingmeisje. Uit verdriet gooide ze zich tegen de deur van haar vaders 

kamer en riep: "Bitte, Vati, bitte, bitte, bitte ... !"so Haar woorden heeft Albert in 

zichzelf ontelbare keren herhaald toen zijn vader weer een flinke kater na een wilde en 

agressieve dronkenschap heeft gehad. Albert identificeerde zich met dat meisje niet 

alleen tijdens zijn vaders dronkebuien en met name toen de vader Egbert met zijn mes 

heeft bedreigd, maar ook op het moment van de begrafenis. Door middel van deze 

identificatie wordt de werkelijkheid uitgebreid, wat nog het feit ondersteunt dat de 

woorden van het meisje met het Engelse origineel zijn gesynchroniseerd. 

Deze visie komt door Alberts gedachte te laten glijden door een fictionele 

filmstudio waar de producer van de film (misschien de producer van het leven) zijn 

synchronisatie klaarmaakt. 

"Zo te leven ... altijd ... niet vooruit, op de rails van de aardse tijd, die naar de 

dood leidden ... maar buiten de tijd, op een zijspoor ... een leven niet in de lengte, maar 

in de breedte."S\ 

In praktijk vindt het leven in de breedte zijn beste uitdrukking in het luisteren 

naar muziek. Natuurlijk hebben niet alle plaatsen in het boek waar over muziek 

gesproken wordt betrekking op het leven in de breedte. Hoogst belangrijk is het ritme en 

vooral ostinato82
. De Bolero - "een dansgedicht" van Maurice Ravel beeldt oneindig 

herhalende spiegeling van een moment uit en begeleidt de belangrijke scènes, waar het 

over het leven in de breedte gaat. De stijgende herhaling leidt tot één moment van 

climax - een verwezenlijking van het leven in de breedte. Zelfs als het om al besproken 

moment van de dood gaat. De Bolero begeleidt de vader van Milli bij zijn zelfmoord en 

niet toevallig staat ook de plaat met Bolero op als Albert dit verhaal aan Milli vertelt. 

De Bolero en het leven in de breedte verbindt beide momenten: 

"Hij [Jimmy Händel] kon zich niet voorstellen dat het stuk ooit ergens in de tijd 

en in de ruimte begonnen was of op zou houden. Het leek voor alle tijden een aanvang 

80 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 291 
81 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p.292 
82 Ostinato [it.] muziekterm waarmee steeds herhalende motiefpatroon genoemd wordt. 
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te hebben genomen, om eeuwig in de ether te blijven. Een muziek zonder begin en 

zonder eind, maar voortdurend in de sterkte toenemend. Er was een herhaling van 

telkens hetzelfde thema, steeds luider, met alsmaar andere instrumenten, ondersteund 

door het ingetogen, maar in onstuimigheid toenemende ritme van de kleine trom, een 

versneld soort dodenmars ... Een muziek die nergens op adem kwam, meeslepend. ,,83 

"Toen dreunde, op de maat van een nog heftiger Bolero, de colonne weer door hem 

heen. Hij trok zich ruggelings terug in zijn hok en ., .... ,,84 

Vanuit Alberts gezichtspunt heeft dus Jimmy zelfmoord gepleegd op het 

moment dat hij met zijn geest in de oneindigheid van de muziek verbleef. Daarom is hij 

onsterfelijk geworden, hij heeft voor altijd in de breedte geleefd. Op dit moment is ook 

nog een ander feit over het leven in de breedte aan het licht gekomen: Het leven in de 

breedte vloeit niet alleen uit inertie voort, maar berust op spontane leugens en bewuste 

afwijzing van één van de meest belangrijke menselijke eigenschappen - de daad. Het 

hele verhaal over Jimmis dood dat Albert aan Milli vertelt kon hij nooit ergens gehoord 

hebben. Bovendien verleiden de details de lezer (en Milli waaschijnlijk ook) al te 

eenduidige conclusies maken. Hier maakt zich Albert tot god en eigenlijk ook tot de 

auteur, die alles weet en bepaalt. En dat alles kan hij door mede van het leven in de 

breedte, als tegenpool voor het echte "leven van de daad'. 

"Milli lag nog met haar rug naar hem toe, een houding van diep nadenken of 

grote ontreddering. Hij kon nu niet meer terug naar de waarheid. Door zich uit bed te 

laten glijden om de Bolero van 'Rafael' nog eens op te zetten, koos hij voor het 'leven 

in de breedte', ten koste van het leven van de daad." 

Albert is in de val van zijn leugens, in het leven in de breedte. Het zoeken naar 

een ander leven vereenzelvigd hij met het oplossen van zijn impotentie, die Milli 

onopzettelijk heeft bevestigd. In zijn hart voelt hij de ambivalentie van zijn wilskracht. 

Hoewel hij zichzelf wijs probeert te maken dat het leven in de breedte een staat van het 

hoogste heil is, voelt hij ook het verlangen naar het leven van de gewone mens te 

kunnen meemaken. Als hem Marike de Swart uit zijn impotentie verlost, voelt hij zich 

"bruut ontmaagd". 

83 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, pp. 
397-8 
84 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 406 
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" 'Net zo goed als die anderen ... ' had ze gezegd. Zo was het precies. Exact. Hij 

kon nu wat alle mannen konden. . .. Niet langer een engel - een man. Hij kon zichzelf 

feliciteren. Vernietigd zijn maagdelijkheid. Vernietigd, ook, het leven in de breedte. Hij 

was het ontrouw geworden. Hij had overspel gepleedg, met het echte leven ... 

Doorstotend naar wat hij dacht dat het paradijs moest zijn, had Albert zijn eigenlijke 

paradijs vernietigd. Een terug was er niet. Alles wat hem tekende, uitzonderde, adelde 

... hij had het van zich afgeschud." 

In de laatste scène van de roman wordt het leven in de breedte door Albert als 

iets wat verloren gegaan is gezien. Zijn zoektocht naar het ideaal is op niets uitgelopen. 

In de kamer van zijn hospita, waar hij gewoond had ligt het zoontje Ljibbe opgebaard. 

Albert herkent in hem zijn eigen beeld van vroeger. 

"In dit souterrain was hij een 'man' geworden. Hij was iets meer geworden dat 

hij al was, en tegelijkertijd was er iets in hem vernietigd. Veel sterker dan naar Marijke 

rook het hier naar de tijd daarvoor, toen hij zich - juist door zijn handicap - iets 

bijzonders had kunnen wanen. Anders dan anderen. Iemand die er op een engelachtige 

manier niet bij hoorde, en daar en ijle trots aan ontleende. Misschien was daar, toen, de 

poëzie aan het opbloeien geweest. Het leven in de breedte. En misschien had vorm van 

leven kunnen gedijen, als hij geen 'man' geworden was!' 

Met deze passage sluit de auter zijn roman. Hoewel er in andere delen van De 

tandeloze tijd nog over het leven in de breedte gesproken wordt, neemt deze levensvorm 

geen nieuwe gedaantes aan. Het Faustse 'eeuwig maken' van een ondeelbaar moment 

wordt een onbereikbaar ideaal. Zelf de auteur lijkt er niet in te geloven. 
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10 Van der Heijdens schrijfstijl 

Het zou een hele studie waard zijn om Van der Heijdens stijl te beschrijven, te 

categoriseren en te analyseren. De kwaliteit en rijkdom ervan is één van de redenen dat 

de hele cyclus Tandeloze tijd zo hoog gewaardeerd wordt en dat er steeds nieuwe 

pogingen komen, die de verborgen verbanden in zijn taal- en beeldgebruik willen 

doorgronden en uitleggen. 

Meteen na de verschijning van het boek barstte een hevige strijd onder de critici 

los. Het leek heel veel op de kritische discussies die rondom De avonden zijn ontstaan. 

Bij De avonden keek men alleen naar de realistische kanten van het boek en de 

symbolische betekenis was helemaal uit het zicht verdwenen. Réve werd toen alleen 

bezien alleen als de geschiedschrijver van de oorlogsgeneratie. Hetzelfde gebeurde ook 

bij Van der Heijden, die vaak generatieschrijver werd genoemd85
. 

Bij De gevarendriehoek zag men veel vroeger dat door te eenzijdige lezing het 

boek onrecht werd aangedaan. De symbolische kanten waren zichtbaarder dan bij De 

avonden en ook daarom ging men twisten over de plaatsing van het werk in de literaire 

stromingen. 

Eigenlijk kunnen we zeggen dat Van der Heijden beslist blij moet zijn met deze 

twisten, omdat hij door vindingrijke mengeling van realisme en symbolisme tot 

vermeerdering van mogelijke interpretaties en de oneindigheid ervan heeft bijgedragen. 

10.1 Stilistiek 

Typische trekken van Van der Heijdens stijl, die het realisme en symbolisme van 

het werk ondersteunen representeert gelaagd taalgebruik en vermengen van stijlen. 

Enkele bijzondere plekken ga ik gedetailleerd analyseren. 

85 In b.V. vaak geciteerde kritiek van 1. Brandts in Bzzletin 179 
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10.1.1 Toepassing van mathematische theorieën op de 

werkelijkheid 

Het lijkt op bepaalde plekken dat de auteur iets aan de lezers wil zeggen dat 

buiten de tekst omgaat: "Om te controleren of de werkelijkheid inderdaad 

gehoorzaamde aan de Euclidische wet die stelt dat de hoeksom van een driehoek altijd 

en overal 180 0 is had een of andere fanaticus zelfs met de meetapparatuur op zijn rug 

drie afzonderlijke Alpentoppen beklommen. Hij verliet zijn studeerkamer, waagde zich 

op het gladde ijs van het realisme .... ,,86 Deze passage past heel goed in Alberts koele 

beschouwingen, maar kan ook gezien worden als een poging van de auteur om iets over 

zijn schrijfwijze te zeggen. Dat kunnen we metavertellen noemen.87 Een associatie met 

het beschrijven van een driehoek, ofwel het verleden, op een manier die geschiedt 

binnen de studeerkamer duidt op een bepaald academisme. De revisorschrijvers waartoe 

ook A.F.Th. van der Heijden behoorde werden vaak als academisten bestempeld88
. 

Vergelijkbare elementen, die over de wereld buiten het verhaal en ook buiten het 

boek gaan, komen ook in andere delen van de cyclus voor. Om één belangrijk voorbeeld 

te noemen: de opvallend extreme opvatting over kunst en werkelijkheid, van Flix 

Boezaardt als beeldhouwer in het eerste deel Vallende ouders (1983). Zelfs Albert 

verraad door zijn reactie veel over de opvattingen van de schrijfkunst van de auteur: " 

... alles wat je aan armzaligs en rottigs op je weg tegenkomt, en waar je niet omheen 

kunt, achteraf moet kunnen omsmeden, omsmelten tot iets moois dat tegelijkertijd -

verhevigd - de herinnering aan de gruwel in zich bergt .... Zo probeer ik de daden van 

mijn vader in een zodanig licht te manoeuvreren dat ze hun diepere, geheime betekenis 

verraden, en ze hun volstrekte nutteloosheid verliezen. Ze louter realistisch bezien zou 

betekenen hun absurditeit en zinloosheid benadrukken ... ,,89 

10.2 Taalgebruik 

Voor Van der Heijden als auteur is spel me de taal zeker één van de meest 

favoriete uitdrukkingsmiddelen. Daarom laat hij niet alleen Albert, maar ook andere 

86 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 16 
87E. van Boven, G. Dorleijn: Literair mechaniek, Coutinho, Bussum: 2003, tweede druk, p. 192 
88Door Jan Brokken in de Haagse post 10/9/1977 in: Anbeek, T.: Geschiedenis van de Nederlandse 
literatuur tussen 1885 en 1985. Uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam: 1990 p.233 
89 A. F. Th. van der Heijden: Vallende ouders, Em. Querido, Amsterdam: 2003, 24

e 
druk, p. 94 
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personages ketens van vergelijkingen produceren om een bijzonder karakter aan de 

situaties toe te voegen. 

10.2.1 Dialect en idiolect 

Van der Heidens schrijfstijl onderstreept vaak het realistische karakter van het 

verhaal. Hij karakteriseert op een meesterlijke wijze de typische uitdrukkingsmanieren 

van verschillende personages door het taalgebruik van verschillende personages 

meesterlijk te differentiëren. Daarmee bereikt hij een goede geloofswaardigheid van de 

situaties. 

Realistische uitwerking heeft ook een doelgericht gebruik van de omgangstaal. 

In de periode van Hulst hoort Albert veel Brabants dialect: een boer dwingt een kleine 

zuster Mariëtte om aan het geslachte varken een pootje te geven: "Gift 'm 's 'n pootje, 

maidj e ... ,,90. Vader noemt Albert ook Brabants "j oengske". 

Hetzelfde effect hebben ook onvolledige zinnen in de conversaties. Eén van de 

toppunten van het gebruik in de volksmond is een tirade, die Albert als kind tegen zijn 

schoolklas houdt: " 'Albert, kijk eens goed de klas in. Wat zie je?' [ ... ] 'Domoren, 

meneer.' 'Goed. En verder.' [ .. ,)' Uilskuikens, meneer. Runderen, stommeriken ... 

idioten ... ' 'Ja,ja ... niet stoppen. Doorgaan. Het is gruwelijk,' [ ... ] 'Kakkerlakken! 

Pissebedden ... eh ... beddepissers! Kruikzeikers! Groene fluimen! Lotsgooche ... eh?" 

'Godsloochenaars, Egberts. Verder. ' 'Lotsgoochelaars ! Strontbroekers ! Onteelt! 

Wegpiraten! Naatje pet! Vetzakken! Meidengekken! Moedermoordena ... ,,9\ 

Vergelijkbare woordketens komen in het boek vaker voor. Als Albert ZIJ 

impotentie met Marijke Swart probeert te verliezen, doen ze de meest perverse dingen 

samen. Het commentaar dat Marijke daarop geeft is juist één van de schitterendste 

staaltjes ervan: " 'Ontmaagding in het klein', fluisterde ze. Het bezorgde Albert een fel, 

tintelend gevoel, als van fijne naalden die in de tedere huid prikten. [ ... ] Marike had nog 

meer koosnaampjes in petto. 'De omgekeerde wereld.' 'Op z'n Madurodams.' 'Gulliver 

in het Land der Dwergen.' " 

90 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 76 
91 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 151 
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Een heel opvallend moment komt bij de ontmoeting van Albert en de man,die er 

als makreel uitziet. De rede van de makreel is vol van onsamenhangende beelden die als 

een mythische profetie klinken:" Meneer, moet u eens even goed naar me luisteren ... ,,92 

Niemand wordt gestoord door de incoherenties in zijn rede. Bijvoorbeeld: "Terwijl de 

Bedelgeus, een glinsterend korreltje, zoals de dichter zegt, van het waspoeder Orion, 

met gemak vijftig miljoen van die zonnen kan opslokken.,,93 De makreel trekt 

uiteindelijk een conclusie, die een boodschap voor Albert kan zijn. Deze conclusie 

krijgt weer door de keuze van het taalgebruik iets legendarisch en mysterieus: om het 

belang van zijn woorden te benadrukken, gebruikt de makreel weer een 

sprookjesmanier van herhalen: " Meneer. .. meneer, het gaat niet precies persé om de 

grootte van omvang,maar om het soortelijk gewicht ... daar gaat het om.,,94 De 

contrasterende realiteit er omheen wordt door een totaal ander taalgebruik 

gekarakteriseert. De makreel wordt verstoord van zijn visies door een man, die op zijn 

weg door een afgewaaide brandende krant wordt verstoord. Hij wordt kwaad en reageert 

met de woorden: "Godverrekt woonwagentuig! [ ... ] Ga jullie moeder vervelen. Ik zal er 

's op komen slaan ... Vuil soepie! Schooeiersvolk!,,95 

Aan het taalgebruik laat de auteur een groot talent zien om de realiteit door een 

authentieke redevoering te tekenen. Bovendien demonstreert de auteur Alberts wil om 

de omringende wereld met taal te beheersen: 

Een interessant voorbeeld stelt een "volksetymologie" van het hoofdpersonage 

Albert voor.96 Hij heeft het over het woord "kniep", een dialectwoord uit het Brabants 

voor een personeelmes van Philips, waarmee zijn vader tijdens zijn dronkebuien de 

familie bedreigt. "In dat "kniep" van hem was alles samengebald wat nog van hem 

restte. Het betekende knijp, kroeg en knip (de huishoudbeurs, waarin hij zijn zakken 

kwam vullen om meer drank te kunnen kopen), en nogmaals knip, maar dan in de 

betekenis van nachtslot (dat niet dicht mocht, anders trapte hij de ruiten in), en tenslotte 

het knipmes waarmee hij zijn vrouwen kinderen bedreigde. De essentie van een man 

92 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 24 
93 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 27 
94 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 28 
95 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 27 
9600k wel pseudoetymologie genoemd. Een proces waarin de taalgebruiker een niet-bestaand verband 
tussen twee woorden die fotetisch op elkaar lijken probeert te leggen. Het verband wordt gezocht naar 
aanleiding van meestal associatieve en zelfs metaforische betrekking of alleen klankovereenkomsten ( 
bijvoorbeeld bij woorden ouwehoer en hoer) 
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teruggebracht tot een enkel woord. ,.91 Deze opsomming van betekenissen wil zeker 

geen ideolectologische uitleg geven. Door metaforische woordassociaties tekent de 

auteur een subtiel net van de cruciale werking van één enkel woord. 

10.3 Intertekst 

Soms komt ook intertekst voor, bijvoorbeeld Bijbeltaal, niet alleen door gebruik 

van verbindingen "woest en ledig" maar ook woorden als doornhaag ofbeladonna. "Op 

hun snijpunt had een doornhaag gegroeid, die bij het aanhalen van de strop in ademnood 

was geraakt. Maar de verwaarloosde grond borg nog voldoende ontkiemd zaad om de 

heg weer te doen opschieten. Hij zou overhellen naar een greppel vol beladonna ... ,.98 

Dit zijn verhaalelementen die later worden ingevuld. Doornen komen nog vaker voor en 

maken een zekere verbinding van Albert met het Christusfiguur: " Op het linoleum van 

Alberts kamer lag in het weekend altijd potloodslijpsel, waarvan bij het naar bed gaan 

deeltjes als doornen in de zachte eeltlaag onder zijn voeten drongen.,,99 Het is dan 

logisch dan Milli als beladonna wordt aangeduidt: " 'Albert, verdomme', zei Thjum. 

'De madonna is zeker al weg?"IOO Deze woorden geven een idee van bijbelse 

gelaagdheid. 101 

Een andere vorm van intertekst is een directe aanhaling van het gedicht 

Aquarium van Gerrit Achterberg. Kennelijk heeft niet alleen de gebruikte passage maar 

ook het hele gedicht Van der Heijden geïnspireerd. Zoals in het gedicht, worden de 

bewegingen van de vis in het aquarium met geometrische termen beschreven: 

"Gezeten aan hun middelloodlijn 

komen zij toegeschoven 

in al het ondersteboven 

97A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 117 
98 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 37 
99 A.F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 124 
100 A. F. Th. van der Heijden: De gevarendriehoek, Em. Querido, Amsterdam: 1992, twaalfde druk, p. 428 
101 de Bijbelse collocaties werden uit de tekst geëxtraheerd met hulp van automatische tekstanalysator 
Bibleworks 5, Hermeneutika Computer Bible Research Software 2001 

66 



van kamer en raamkozijn ... ,,102 

De verbinding van de vis en de herinnering lijkt ook geïnspireerd te zijn door 

hetzelfde gedicht: 

"scheelogend langs het niets; 

zichzelf het enig iets; 

om plotseling, zonder reden, 

te vluchten uit het heden 

terug naar het verleden ... ,,103 

Hoewel het waarschijnlijk in het geval van dit gedicht een taal spel was, de 

vlucht naar het verleden is precies, wat het hoofdpersonage van de roman doet. 

10.3.1 Synesthesie 

De meest interessante vorm van literaire intertekst en tegelijkertijd ook een 

"muziekale intertekst" is de rol van Ravels dansgedicht Bolero. Het hele droomverhaal 

over Jimmy Händel is opgebouwd aan de raamconstructie van dit muziekstuk. Er 

komen talrijke verwijzingen naar de stijgende muzikale vlakte die in een lange climax 

eindigt. De auteur heeft zeker rekening gehouden met het feit, dat de lezer dit stuk kent. 

Hij beschrijft ook heel nauwkerig de inzetten van soloinstrumenten in het orkest. 

Van een totaal andere herkomst zijn de beelden, die aan de muziek in de oren 

van Jimmy worden toegekend. Het is een interpretatie die Gerrit Achterberg in zijn 

gedicht Bolero van Ravel geeft. Het lijkt mij plausibel dat het idee over de marcherende 

soldatencolonne aan de muziek van Bolero -@I'l aan het gedicht ontleend idee aan het 

gedicht was. 

102 Gerrit Achterberg: Het aquarium In: Gerrit Achterberg: Verzamelde gedichten, Em. Querido, 
Amsterdam: 1967 
103 Gerrit Achterberg: Het aquarium In: Gerrit Achterberg: Verzamelde gedichten, Em. Querido, 
Amsterdam: 1967 
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Om precies te zijn valt het op te merken, dat Van der Heijden beide gedichten 

van Achterberg wel in de verantwoording vermeldt. 
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11 Kritische reflecties 

Om min of meer een gecomprimeerd overzicht te geven van het werk van de 

critici en van verschillende meningsveranderingen over ruim twintig jaar heb ik enkele 

originele opvattingen uitgekozen en nader uitgewerkt. 

Toen de roman onder het pseudoniem van Patrizio Canaponi in het jaar 1985 

verscheen, werd hij eerst als Revisorproza bestempeld. Dat is een natuurlijk proces van 

receptie, waarin de beoordeling steeds nieuwe revisies eist. 

Ton Anbeek schrijft over aanwezige tendentie van ex- revisorschrijvers (Van der 

Heijden, Kooiman) naar meer realisme. De gemakkelijke leesbaarheid van de tekst en 

herkenbare beelden uit de werkelijkheid leiden daartoe. Hij looft hoe "een jeugd in 

Geldrop, een studententijd in Nijmegen en een junkieleven in Amsterdam worden 

opgeroepen". Weliswaar merkt hij op dat het "alleen een oppervlakte verschijnsel" iS. I04 

Vijf jaar na de publicatie verschijnt een grondige analyse van Jaap Goedgebeure in 

Bzzletin. I 05 Hij waarschuwt voor de eenzijdige lezing die het realisme te veel 

accentueert. De lezer kan volgens hem makkelijk voorbijzien -4eef. de groteske en 

pittoreske effecten die in de tekst staan. Goedgebeure benadrukt het feit dat: "De 

verdichting van anekdotische details uit de werkelijkheid, de symbolische dimensie van 

situaties en personages, en de groteske vertekening van één en ander verlenen Van der 

Heijdens romanuniversum eerder mythische dan realistische trekken." I 06 

Natuurlijk is het realisme in het werk onbetwistbaar aanwezig, maar de 

symbolische en zelfs mythische laag voorstelt kan tot de interpretatie van het boek 

bijdragen. 

104 Anbeek, T.: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985. Uitgeverij De 
Arbeiderspers Amsterdam: 1990 p.260 
105 Goedgebeure, J. :"Jeuk in een afgezet been, Over het illusoire van de werkelijkheid in 'De tandeloze 
tijd' in: Bzzletin 179 (1990), p.52 IN: 
http://www.dbnl.org/tekst/goed004jeuk0101/goed004jeuk01010001.htm [23.4.08] 
106 Goedgebeure, J. :"Jeuk in een afgezet been, Over het illusoire van de werkelijkheid in 'De tandeloze 
tijd' in: Bzzletin 179 (1990), p.52, IN: 
http://www.dbnl.org/tekstigoed004jeukOIOI/goed004jeukOl010001.htm 
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De roman bevat een zekere dubbelzinnigheid van realisme en mythe in zich. De 

talloze analyses van de beelden, hebben de interesse naar het ontcijferen van het 

mythische in het boek sterk gestimuleerd. 

Jaap Goedgebeure constateert dat Van der Heijdens mythe door manipulatie met 

de realistisch verbeelde werkelijkheid ontstaat. Hij IS met de benoeming 

'generatieschrijver' voor Van der Heijden niet eens. Omdat de mythe vaak in het 

verhaal juist uit gemanipuleerde "werkelijkheidsonderdelen" ontstaat is het onmogelijk 

om deze elementen van elkaar te scheiden. Het hele cyclus De tandeloze tijd is voor 

Goedgebeure beslist geen generatiekroniek. Het is op zijn minst geen representatief 

beeld van de Nederlandse maatschappij. Door overdrijven of karikaturiseren van details 

of hele beelden wil Van der Heijden "de realiteitsillusie bij voorbaat onschadelijk 

maken"lo7.Goedgebeure ziet veel parallellen ~ met de mythische vertelwijze van 

Homerus. De helden en de gebeurtenissen zijn niet onecht maar het wijst naar een 

diepere betekenis. 

Ongetwijfeld heeft de tekst van de roman ook een mimetische functie. De auteur 

heeft immers een coherente tekst geproduceerd met een retrospectief verteld verhaal, die 

ook bepaalde overeenkomsten met zijn eigen levenservaring toont. Dat ondersteunt de 

mening dat het gaat om een grotendeels realistisch opgebouwde roman met filosofische 

passages. Deze mening radicaliseert Wam de Moor108 (1996). Door de vergelijking met 

Zola en zijn geestelijk gestoorde helden geeft hij Van der Heijden de titel van 

neonaturalist. Dat is een stoutmoedige poging op zijn minst. Hij neemt als bewijs de 

feiten uit de hele romancyclus waarvan blijkt dat Albert Egberts junior de "erfelijke" 

neigingen van zijn vader tot verslaafdheid heeft overgenomen. En niet alleen dat. De 

Moor vindt dat Van der Heijden maar één problematisch individu als middelpunt heeft 

voor zijn spel. De opbouw van het verhaal is ook geenszins een kroniek voor De Moor. 

Hij ziet heel de cyclus als een reeks van lange en kortere verhalen die een 

geheel overzicht van de persoonlijkheid van Albert weergeven. Wat hij wel toekent is 

107 Goedgebeure, 1. :"Jeuk in een afgezet been, Over het illusoire van de werkelijkheid in 'De tandeloze 
tijd' in: Bzzletin 179 (1990), p.52 IN: 
http://www.dbnl.orgitekstigoed004jeukOl0l/goed004jeukOI010001.htm [23.4.08] 

108 Wam de Moor: Een zoektocht in de onderwereld van de zelfkant, Ons Erfdeel - 1996, nr 5, pp. 643-
654 www.onserfdeel.be/nl/uit archief.asp?taal=NL&pub=3&jaar=1996 [22.05.08] 
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het feit dat de verhalen (door hem vaak "anekdoten" genoemd) een gesloten periode van 

de geschiedenis voorstellen. 

Frans C. de Rover is tot een veel ruimere conclusie in zijn bespreking in het jaar 

1986 gekomen. Hij bekijkt de romancyclus als volgt: "Met De tandeloze tijd presenteert 

Van der Heijden een werk dat minstens meerdere gemes omvat: een streekroman, een 

jeugdroman, een ontwikkelingsroman, een liefdesroman, een contemporaine roman. 

Toch is wat hij schrijft eerder een 'verwerking', misschien zelfs een 'parodie' op die 

gemes."I09 Dat is een opvatting, die veel meer over de werkelijke aard van de romanS 

zegt dan een puur academische discussie over het realisme/symbolisme van het boek. 

De Rover heeft namelijk het feit erkend dat de roman tegelijkertijd aan de eisen van 

uiteenlopende romansoorten voldoet, terwijl de eigenlijke echte aard van het werk een 

grotesk spel is met de rekwisieten ervan. 

Voor De gevarendriehoek kreeg van der Heijden de F. Bordewijkprijs van de Jan 

Campert-stichting en de MuItatuliprijs van de gemeente Amsterdam. 

109 Frans de Rover, 'Een wraakneming op de verloren tijd; het schrijverschap van A.F.Th. van der 
Heijden.' In: Jan Campertprijzen 1986. BZZT6H, 's-Gravenhage 1986, p. 60 

71 



12 Concl usie 

De grote oneindigheid onder de critici over de verdeling van De tandeloze tijd in 

een literatuurstroming is nu eenmaal een bewijs dat het boek belangrijk is voor de 

Nederlandse letterkunde. De spanning tussen realistische trekken van het werk en de 

symboliek scheppen een volledig nieuw denkkader. Om de twee tegenstrijdige 

elementen in de roman te verzoenen, gebruikt Van der Heijden groteske effecten, 

symbolen, paradoxen en de vormprocédés van verschillende genres (picareske roman, 

streekroman, psychologische roman, legende, mythe of de postmoderne roman). 

Daarmee bereikt hij een zekere dubbelzinnigheid die de aantrekkelijkheid van het werk 

verhoogt. 

Het hele proces van vertellen wordt gekleurd door mystificeren en mythiseren. 

De werkelijkheid wordt vermengd met het falsificaat ervan. Dit falsificaat is gemaakt 

aan de hand van de beeldspraak, die het hoofdpersonage produceert en daarmee de 

verhaalwerkelij kheid beheerst. 

Om de realiteit te beheersen verzint Albert eigen verhaal over zijn leven. Hij 

liegt, staat roerloos aan de zijkant, zoekt naar de schuldvraag en filosofeert over het 

leven in de breedte. Hij doet dit alles om van de grauwe werkelijkheid een wereld te 

maken waartmr alles een verklaring heeft. Deze wereld wil hij beheersen, maar het is 

merkbaar dat deze wereld ook invloed op hem heeft. Dat is ook goed te zien aan zijn 

impotentie, die hij aan de ervaringen uit zijn jeugd wijt. 

Hij is ook diegene die de symbolische waarde aan de beeldspraak relateert. Het 

lijkt erop dat de lezer juist door gebruik van beeldspraak gewaarschuwd wordt voor de 

manipulatie met de werkelijkheid die in het verhaal voorkomt. Met mijn analyse stelde 

ik enkele interpretatiemogelijkheden van de verschillende vertelprocédés voor. 
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14 Resumé 

Literámi analyza románu De gevarendriehoek Adriana Francisca van der 

Heijden se soustred'uje na nejtypictejsi prvky tohoto dna. Jde zde predevsim 0 symboly, 

které obohacuji realisticky charakter dila 0 novou dimenzi. Ta otevirá zvlástni prostor 

pro interpretace filozofického yYznamu dna. 

Analyza románuje provedena tzv. strukturálni metodou - jednotlivé jazykové 

prvky dîlajsou podrobeny systematizaci a klasifikaci. Cîlemje nalezeni vyznamovych 

rysu, které ovliviiuji chápáni dna ctenáfem a popsáni jejich funkc!. Podle analytickych 

zásad jsou vyznamové roviny rozdeleny do zvlástnich kapitol: cas, prostor, perspektiva 

a motivická analYza. 

Hlavnimi nositeli symbolickych vyznamujsou motivy. Systému vüdcich motivu 

jsou nadfazeny motivy abstraktni, které smeruji k hlavnimu nositeli yYznamu dila

tématu. Zkoumáni motivického systému je náplni této diplomové práce. 

Zvlástni kategorii, která spolu se základnim motivem poukazuje na filozoficky 

yYznam dîla je Van der Heijdenovo pojeti ,,iivota v sm" - tedy proziváni reálného casu 

jako jediného nekonecného momentu. 

Vysledkem této analyzy bylo nalezeni hlavnich motivickych rysu a to pojmu éas 

a strach. Tyto dva pojmy jsou základnimi principy, na nichz je pojeti reality a proziváni 

v románu zalozeno. 

14.1 Summary in English 

The literary analysis ofthe novel De gevarendriehoek of Adrianus Franciscus 

van der Heijden is concentrated on the most significant features ofthis work. This is 

above all the symbolic sphere that enriches the realistic character of the work. It creates 

an additional dimension which opens a specific field for interpretation of the 

philosophical meaning of this work. 
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The analysis is made using the structural method. The language elements are 

subject to systemizing and classification with the aim to find out their attributes. These 

semantic attributes determine the function for reader' s apprehension. Following the 

structural pattem, these attributes are divided into the chapters: time, space, the attitude 

of the narrator an the motivic analysis. 

The main vehicle for the symbolic meaning is the motif. The system of motifs 

consits ofthe story-motifs that are superordinated by abstract-motifs. These constitute 

the main motif - a fundament for the interpretation. The exploration of motivic system 

constitutes the core ofmy thesis.A special category represents Van der Heijden's 

concept of living in the breadth - a way of experiencing the real time as a unique t:;temal 

moment. 

The result ofmy analysis was a discovery ofthe principal motivic features - the 

time and the fear. These two basic principles guide the conception ofthe reality in this 

novel. 
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