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SAMENVATTIN G G 

Vertellenn op toneel, kan dat? Deze simpele, en in eerste instantie misschien 
zelfss beperkte vraag, blijk t in dit boek tot velerlei beschouwingen te kunnen 
leidenn waarvan het belang te danken is aan de twee schrijvers die centraal 
staan,, Samuel Beckett en Marguerit e Duras, en aan de literair e en filosofische 
implicatiess van de gesteldee vraag. Bij  de twee schrijvers die in deze studie aan 
dee orde worden gesteld, blijk t de verteller  zich in ieder  geval niet te beperken 
tott  de roman, zoals de theorie het wil , maar  ook in theaterteksten centraal te 
kunnenn staan. In de latere toneelstukken van Beckett is in een aantal opvallen-
dee werken de tekst die wordt gesproken uitsluitend die van een verteller, en is 
err  ook slechts één akteur  op toneel; het werk van Duras kent enkele teksten die 
zowell  roman als toneeltekst zijn, en waarin grotendeels een verteller  aan het 
woordd is, en bij  haar  zijn daarnaast ook theaterteksten te vinden (die dus niet 
tegelijkertij dd door  Duras als roman zijn gepresenteerd) waarin één of meerdere 
vertellerss de handeling vertellen. 

Datt  de verteller  zo'n pregnante rol kan spelen in theater  druist in tegen de 
dramatheorie,, waarin vanaf het begin van de westerse theorievorming (bij 
Platoo en Aristoteles), of in ieder  geval vanaf het begin van de receptie daarvan 
sindss de middeleeuwen, tot vandaag de dag wordt gesteld dat het dramatische 
genree nu juist gekenmerkt wordt door  de afwezigheid van een verteller. De 
geschiedeniss van het toneel toont echter  al aan dat er  vele vormen van vertel-
lenn in het dramatische genre zijn geweest, en in de twintigste eeuw heeft de 
(dialogischee en monologische) roman laten zien dat het ontbreken van een 
vertellerr  niet alléén in toneel voorkomt; maar  de theaterteksten die hier  bestu-
deerdd worden maken de vraag naar  het traditionele genre-onderscheid op grond 
vann de aan- en afwezigheid van de verteller  nog pregnanter. 

Moetenn we er  nu van uitgaan dat de vertellende vorm in twintigste-eeuwse 
theatertekstenn een verschijnsel is dat past in de tendens om genres te vermen-
gen?? In dat geval zou er  een directe lij n te trekken zijn van de romantiek en 
haarr  'mélange des genres', waarin in het kielzog van de Franse revolutie 
voorall  de thematische scheiding tussen 'hoog' en 'laag', tussen tragedie en 
komedie,, werd opgeheven, en de huidige ontwikkelingen, waarin formele 
kenmerkenn van teksten van het ene naar  het andere genre worden getranspo-
neerdd om elk genre-onderscheid op te heffen. Enkele hedendaagse genretheo-
rieënn geven er  ook aanleiding toe om het concept 'genre' overboord te zetten. 
Enn bovendien: daar  waar  de negentiende eeuw gericht was op het traceren van 
nationalee grenzen en van wetenschappelijke classificaties, die helderheid en 
machtt  moesten brengen in nieuwe sociaal-politieke en cultuurhistorische 
omstandigheden,, lijk t de twintigste eeuw toch vooral gekenmerkt door  het 
opheffenn van grenzen en door  het ondergraven van het concept van grenzen 

zelf. . 
Eenn gedetailleerde analyse van het werk van Beckett en Duras toont echter 

aann dat deze redenering te algemeen is. Deze analyse vindt plaats in de twee 
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delenn van dit boek. Het eerste deel (hoofdstuk I-III ) is geheel aan Beckett 
gewijd,, en behandelt voornamelijk de toneelteksten waarin de dialoog door  een 
vertellendee tekst wordt verdrongen. Hoofdstuk II I  bevat daarnaast een detail-
vergelijkin gg met de vertellende tekst van een roman en een toneelstuk uit 
dezelfdee periode, namelijk Compagnie en Solo, die beide omstreeks 1980 zijn 
geschreven.. Geconstateerd wordt dat ondanks de vertellende vorm het toneel 
enn de roman bij  Beckett anders van aard blijven, waarmee wordt ingegaan 
tegenn wat de meeste critic i die hier  over hebben geschreven menen aan te 
kunnenn wijzen. De nogal talrijk e bijdragen op dit gebied worden in het boek 
systematischh vergeleken, en er  wordt positie gekozen in een literatuur - en 
theaterwetenschappelijkk  debat, waarbij  gestreefd wordt naar  een hechtere 
theoretischee basis en naar  tekstanalyses die gedetailleerder  zijn dan tot nu toe 
gebruikelij kk  op dit gebied. Op deze manier  wordt getracht te voorzien in een 
leemtee in de Beckett-kritiek , en wordt een terrein ontgonnen dat in de receptie 
vann Duras in veel mindere mate aan de orde is gekomen. 

Hett  tweede deel (hoofdstuk IV-VII ) bevat in de eerste plaats een vergelij-
kingg van het werk van Beckett en Duras op het punt van de vermenging van 
hett  narratieve en dramatische genre. De aard van het werk van Duras brengt 
mett  zich mee dat de genretheoretische vraag in het tweede deel een breder 
vlakk bestrijkt , onder  andere omdat Duras haar  eigen romans voor  toneel heeft 
bewerktt  en deze bewerkingen heeft gepubliceerd, en zij  verder  ook de onge-
bruikelijk ee vorm kent van de roman die tegelijkertij d theatertekst is. Deze 
feitenn alleen al geven aan dat er  bij  Duras in veel grotere mate sprake is van 
hett  opheffen van genre-onderscheidingen dan bij  Beckett. Verder  is de verge-
lijkin gg tussen beide auteurs, die ook de thematiek betreft, de opmaat tot de 
meestt  uitgesproken interpretatieve analyse in het werk, namelijk die van het 
laatstee hoofdstuk, waarin de specifiek Beckettiaanse problematiek van het 
'zelf''  wordt behandeld. 

Kor tt  samengevat kunnen de belangrijkste conclusies van de studie als volgt 
wordenn weergegeven. Hoewel Beckett in zijn latere toneelteksten vaak uitslui-
tendd nog een verteller  ten tonele voert, houdt hij  zijn theaterteksten en narratie-
vee teksten (romans) nauwgezet gescheiden. In de stukken komt dit tot uiting 
doordatt  de toneeltekst tot in detail is afgestemd op het scenische gebruik 
ervan,, dat wil zeggen op presentatie van een fictieve wereld door  het spel van 
eenn fysiek aanwezige akteur  voor  het publiek. Deze afstemming vindt echter 
grotendeelss plaats dankzij  andere middelen dan de gebruikelijk e uitbeelding 
vann de handeling door  middel van dialoog. Zo kan bij  Beckett gesproken 
wordenn van een herdefinitie van het dramatische genre, maar  niet van een 
vervagingg van de grens met het narratieve genre. Duras daarentegen beoogt een 
versmeltingg van de twee genoemde genres, evenals het opheffen van de grens 
tussenn theater  als kunstvorm {performing art, art du spectacle) en literatuur ; 
Beckettt  houdt behalve roman en theater  ook de literatuur  en het theater  als 
kunstvormm gescheiden. 
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Opp algemeen genretheoretisch gebied ligt het voor  de hand, op grond van 
dee bevindingen en vooruitlopend op nader  onderzoek, te concluderen dat de 
aan-- of afwezigheid van een verteller  niet als absoluut criteriu m voor  het 
onderscheidd tussen het narratieve en het dramatische genre gezien kan worden, 
zoalss veelal gebeurt in de courante drama- en ook wel verteltheorieën. Dit 
boekk is ook bedoeld als bijdrage aan de bestudering van de problemen van 
enkelee literatuurwetenschappelijke begrippen die vanaf het begin van de 
overgeleverdee westerse literatuurbeschouwing de denkkaders bepalen, met 
namee van het dramatische en het narratieve ('epische') genre en van het begip 
modusmodus (fiös bij  Aristoteles, d.w.z. uitbeelding door  een verteller  of door  de 
personnagess 'zelf') , en van de relatie tussen modus en genre. 

Interessantt  is dat qua thema bij  de auteurs eenzelfde verschil als dat tussen 
dee behandeling van de grenzen tussen genres kan worden geconstateerd, en wel 
inn de behandeling van het 'ik' . Bij  Duras vervult de liefde de rol van de kracht 
diee de grenzen tussen het ik en de ander  laat verdwijnen, bij  Beckett staat de 
bewegingg in de richting  van de (ongrijpbare) specificiteit van het zelf op de 
voorgrond.. Het genretheoretische vraagstuk kan dus in verband worden ge-
brachtt  met de thema's in het werk van beide auteurs: Beckett herdefinieert het 
zelff  (overigens zo drastisch dat het bijna samenvalt met zijn verdwijning) , 
Durass streeft ernaar  dat het zelf opgaat in de ander. Op deze wijze wordt 
getrachtt  aan te tonen dat de bestudering van een literai r  vormprobleem niet ten 
kostee hoeft te gaan van bestudering van de thematiek - zo wordt invullin g 
wordtt  gegeven aan het door  belangrijke critic i vaak beleden principe dat 
formelee analyse en thematische interpretati e met elkaar  verbonden moeten 

worden. . 
Daarnaastt  leidt de thematische component van het boek tot een literair e en 

filosofischee evaluatie vann het modernisme/postmodernisme-debat zoals dat ook 
inn de Beckett-kritiek een belangrijke plaats inneemt. In het werk wordt ge-
poogdd aan te tonen dat de postmodernistische interpretaties van Beckett zoals 
diee de afgelopen 15 jaar  gemeengoed zijn geworden te vaak voorbijgaan aan 
dee plaats die het 'zelf bij  Beckett inneemt. Daarmee is het boek in zekere 
matee een kritie k op het nog steeds vigerende postmodernistisch discours over 
Beckett.. Daar  waar  het debat voornamelijk Franse en Duitse theorievorming 
betreftt  als het gaat om vertelvormen en genres, komt wat het postmodernisme 
(enn overigens ook het theater) aangaat vooral Engelstalige theorievorming en 
kritie kk aan de orde. Het boek is, kortom, een debat met de voornamelijk 
Engels-,, Frans- en Duitstalige kritie k over  de ('niet meer  bestaande') genres en 
hett  ('idem') zelf.1 

1.. Een beknopte samenvatting in het Frans van de resultaten van de studie, 
pluss perspectieven voor  onderzoek in het verlengde ervan, biedt in het werk zelf 
dee 'conclusion'. 




