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Fraude en plagiaat  

Wetenschappelijke integriteit vormt de basis van het academisch bedrijf. De Universiteit 
Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding daarom op als een zeer ernstig 
vergrijp. De Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake 
wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.  
  

De belangrijkste vormen van misleiding die deze integriteit aantasten zijn fraude en plagiaat. 
Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm 
van fraude. Hieronder volgt nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en 
een aantal concrete voorbeelden daarvan. Let wel: dit is geen uitputtende lijst!   
  

Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties 
opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een 
verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.   
  

Plagiaat  
Plagiaat is het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten 
doorgaan voor eigen werk. Je moet altijd nauwkeurig aangeven aan wie ideeën en inzichten 
zijn ontleend, en voortdurend bedacht zijn op het verschil tussen citeren, parafraseren en 
plagiëren. Niet alleen bij het gebruik van gedrukte bronnen, maar zeker ook bij het gebruik 
van informatie die van het internet wordt gehaald, dien je zorgvuldig te werk te gaan bij het 
vermelden van de informatiebronnen.  
  

De volgende zaken worden in elk geval als plagiaat aangemerkt:  
x  het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of 

digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing;   
x  het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en 

verwijzing;   
x het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën 

zonder aanhalingstekens en verwijzing;   
x  het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder 

aanhalingstekens en verwijzing;   
x  het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder (deugdelijke) verwijzing: 

parafrasen moeten als zodanig gemarkeerd zijn (door de tekst uitdrukkelijk te 
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verbinden met de oorspronkelijke auteur in tekst of noot), zodat niet de indruk wordt 
gewekt dat het gaat om eigen gedachtengoed van de student;   

x  het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing 
en zodoende laten doorgaan voor eigen werk;   

x  het zonder bronvermelding opnieuw inleveren van eerder door de student gemaakt 
eigen werk en dit laten doorgaan voor in het kader van de cursus vervaardigd 
oorspronkelijk werk, tenzij dit in de cursus of door de docent uitdrukkelijk is 
toegestaan;  

x  het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen 
werk. Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste 
medeplichtig aan plagiaat;   

x  ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt 
gepleegd, zijn de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen 
of moeten weten dat de ander plagiaat pleegde;   

x  het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling 
(zoals een internetsite met uittreksels of papers) of die al dan niet tegen betaling 
door iemand anders zijn geschreven.  

De plagiaatregels gelden ook voor concepten van papers of (hoofdstukken van) scripties die 
voor feedback aan een docent worden toegezonden, voorzover de mogelijkheid voor het 
insturen van concepten en het krijgen van feedback in de cursushandleiding of 
scriptieregeling is vermeld.  

  
  

In de Onderwijs- en Examenregeling (artikel 5.15) is vastgelegd wat de formele gang van 
zaken is als er een vermoeden van fraude/plagiaat is, en welke sancties er opgelegd kunnen 
worden.   
  

Onwetendheid is geen excuus. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. De Universiteit  
Utrecht gaat ervan uit dat je weet wat fraude en plagiaat zijn. Van haar kant zorgt de 
Universiteit Utrecht ervoor dat je zo vroeg mogelijk in je opleiding de principes van  
wetenschapsbeoefening bijgebracht krijgt en op de hoogte wordt gebracht van wat de 
instelling als fraude en plagiaat beschouwt, zodat je weet aan welke normen je je moeten 
houden.  
  

  

  

Hierbij verklaar ik bovenstaande tekst gelezen en begrepen te hebben.  

  

Naam:  

 Paula van Rooijen 

  

Studentnummer: 5949491  
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Datum en handtekening:  

 17-08-2021 

  

  

Dit formulier lever je bij je begeleider in als je start met je bacheloreindwerkstuk of je master 
scriptie.   
  

Het niet indienen of ondertekenen van het formulier betekent overigens niet dat er geen 
sancties kunnen worden genomen als blijkt dat er sprake is van plagiaat in het werkstuk.  
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Samenvatting 

In deze masterscriptie bespreek ik het vertaalprobleem tekstwerelden en het gerelateerde 

probleem deixis door middel van een case study. Ik heb twee van Pynchons California novels 

en de vertalingen van deze boeken bestudeerd met als uitgangspunt de volgende 

onderzoeksvraag:  

 

Wat is het effect van vertaalkeuzes en -strategieën op de deixis op microniveau en op 

de tekstwereld op macroniveau in de Nederlandse vertalingen van Pynchons 

Vineland en Inherent Vice?  

 

Ik heb de vertalingen geanalyseerd en hierbij gekeken hoe vertaalkeuzes op microniveau 

doorwerken op macroniveau en wat de gevolgen hiervan zijn voor de tekstwereld in 

vertaling. Hierbij heb ik de Vineland-vertaling Vineland van Jan Fastenau en de Inherent Vice-

vertaling Eigen Gebrek van Auke Leistra gebruikt.  

Ik begin mijn scriptie met een uitgebreide bespreking van de concepten tekstwereld 

en deixis en de manier waarop de twee samenspelen. In het kort is de tekstwereld de wereld 

die wordt geschapen in de tekst, die kan worden onderverdeeld in een matrix-tekstwereld 

en verscheidene subwerelden die ontstaan wanneer een verschuiving plaatsvindt naar 

bijvoorbeeld een droom, een herinnering of flashback of -forward, of een hallucinatie. Deze 

subwerelden ontstaan wanneer er een deiktische verschuiving plaatsvindt, waarbij het 

deiktisch centrum (in gesproken taal geplaatst in het hier, nu en ik) verplaatst. Dit kan 

gebeuren doordat er een plaatselijke, temporele of persoonlijke verschuiving plaatsvindt 

binnen de tekst.  

In mijn scriptie heb ik beide teksten eerst individueel bestudeerd en geanalyseerd en 

vervolgens met elkaar vergeleken. In mijn analyses heb ik eerst een brontekstanalyse op 

macro- en vervolgens microniveau uitgevoerd. Hierbij keek ik op macroniveau naar hoe de 

brontekstwereld is opgebouwd en ingevuld, met name door te kijken naar de temporele en 

plaatselijke setting en de verscheidene realia die voorkomen in de brontekst. Deze realia 

hebben in het geval van Pynchon tevens een parodistische functie, die ik ook heb 

geanalyseerd en besproken. Op microniveau heb ik de deiktische verschuivingen in 

verschillende fragmenten waar een verschuiving tussen subwerelden plaatsvindt 

bestudeerd. Vervolgens heb ik in mijn vertaalvergelijking op macroniveau voor de 
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individuele teksten de verschillende vertaalstrategieën die de vertaler heeft gebruikt 

geprobeerd te achterhalen. Ook bespreek ik hoe deze strategieën de tekstwereld op 

macroniveau beïnvloeden door bijvoorbeeld te kijken naar de manier waarop de vertaler is 

omgegaan met realia. Op microniveau heb ik geanalyseerd hoe vertaalkeuzes en -

strategieën de deixis beïnvloeden. Zo is er in de vertaling van Vineland een fragment waarin 

een verschuiving in persoonlijke deixis plaatsvindt doordat een overgang naar de derde 

persoon in de brontekst niet in de vertaling is overgenomen.  

Tot slot heb ik in een concluderend hoofdstuk mijn bevindingen over beide 

bronteksten en vertalingen met elkaar vergeleken, eerst met betrekking tot de bronteksten 

op macro- en microniveau en vervolgens met betrekking tot de vertalingen op macro- en 

microniveau. De vertalers hebben verschillende strategieën gebruikt, Fastenau is dicht bij de 

brontekst gebleven op microniveau, maar veroorzaakt met zijn gebruik van voetnoten en 

zijn inconsistente strategieën wat betreft de vertaling van realia en afkortingen op het 

macroniveau van de tekstwereld veel verschuivingen, zeker wat betreft de parodie. Op het 

deiktische microniveau blijven de verschuivingen beperkt. Leistra heeft daarentegen vrijer 

vertaald, maar heeft consistent gebruik gemaakt van leenvertaling bij realia en parodistische 

tekstelementen, waardoor de tekstwereld op macroniveau grotendeels intact blijft en ook in 

de parodistische eigenschappen van de tekst weinig verschuivingen plaatsvinden. Op het 

deiktische microniveau daarentegen vinden een stuk meer verschuivingen plaats dan in de 

vertaling van Fastenau, aangezien Leistra meer grote ingrepen pleegt als zinssplitsing en 

verschuivingen in informatie.  
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Inleiding 

In deze scriptie bespreek ik hoe vertaalstrategieën de tekstwereld en deixis van een tekst 

kunnen beïnvloeden. Hoewel het concept tekstwereld niet onbesproken is binnen de 

vertaalwetenschap en ook over het concept deixis binnen de literatuurwetenschap en de 

cognitieve stilistiek al aardig wat is geschreven, zijn de twee concepten nog weinig 

gecombineerd binnen een vertaalwetenschappelijk onderzoek. Aangezien deixis een 

belangrijke rol speelt in de manier waarop een tekstwereld wordt opgebouwd en 

voornamelijk hoe deze wordt opgebroken en daarnaast ook een zeer taalkundig fenomeen 

is, is het interessant om deze concepten gezamenlijk te bespreken binnen het veld van 

vertalen. Bij het vertalen ontstaan namelijk ongetwijfeld verschuivingen. De taalkundige en 

taalgebonden aard van deixis maakt het interessant om te onderzoeken hoe dit fenomeen in 

vertaling op microniveau in stand blijft of verschuift en wat de gevolgen hiervan zijn voor de 

vertaalde tekstwereld.  

Om dit te onderzoeken gebruik ik twee boeken van de Amerikaanse auteur Thomas 

Pynchon als casus, Vineland (1990) en Inherent Vice (2009), vanwege de overeenkomsten in 

tekstwereld van deze boeken en vanwege de vele deiktische verschuivingen die binnen de 

tekstwereld plaatsvinden. Ze zijn in het Nederlands vertaald door twee verschillende 

vertalers, respectievelijk Jan Fastenau en Auke Leistra, wat tevens een reden is dat dit 

geschikte boeken zijn voor dit onderzoek. Mijn onderzoeksvraag is simpel:  

 

Wat is het effect van vertaalkeuzes en -strategieën op de deixis op microniveau en op 

de tekstwereld op macroniveau in de Nederlandse vertalingen van Pynchons 

Vineland en Inherent Vice?  

 

De boeken van Pynchon zijn echter verre van simpel. De postmodernistische schrijver staat 

bekend om de complexiteit, intertekstualiteit en gelaagdheid van zijn romans. Deze 

eigenschappen zijn tevens wat zijn boeken zo uitdagend en interessant maken om te 

vertalen en analyseren. Zijn tekstwerelden zijn politiek geladen, gelaagd en bevatten een 

hoog gehalte parodistische tekstelementen en realia. Dit alles maakt de boeken een 

vertaalkundige uitdaging en ik ben dan ook benieuwd naar de manier waarop beide 

vertalers deze uitdaging hebben aangepakt. Voornamelijk vraag ik me af of en, zo ja, wat 

voor gevolgen hun vertaalkeuzes en -strategieën hebben voor de deixis en tekstwereld. Door 
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middel van een uitgebreide bespreking van deze concepten en een diepgaande analyse van 

de teksten hoop ik tot een beter inzicht te komen van hoe tekstwerelden en deixis in stand 

blijven of verschuiven in de vertalingen van deze boeken. 

 

Tot slot, een noot bij de tekst:  

Hoewel ik uit feministische overwegingen groot voorstander ben van het gebruik van 

het vrouwelijk persoonlijk voornaamwoord voor de lezer, auteur en vertaler in algemene zin, 

ben ik ook groot voorstander van consistentie. Daarom gebruik ik in dit geval, aangezien de 

concrete auteur en vertalers die ik in deze scriptie bespreek allen mannen zijn, toch het 

mannelijk persoonlijk voornaamwoord om verwarring te voorkomen.  
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Hoofdstuk 1: 

Theoretisch kader 

 

Thomas Pynchon 

Thomas Pynchon is een Amerikaans auteur, geboren in 1937, die acht boeken op zijn naam 

heeft staan: V. (1963), The Crying of Lot 49 (1966), Gravity’s Rainbow (1973), Vineland 

(1990), Mason & Dixon (1997), Against the Day (2006), Inherent Vice (2009) en Bleeding 

Edge (2013). Daarnaast heeft hij ook nog een aantal korte verhalen geschreven, waarvan er 

vijf zijn gebundeld in Slow Learner (1984).  

Van zijn romans worden er drie vaak gecategoriseerd als de ‘California novels’: The 

Crying of Lot 49, Vineland en Inherent Vice. Alle drie de boeken spelen zich af in Californië en 

worden ook wel beschouwd als ‘Pynchon Lite’, naar een recensie van Inherent Vice door 

Kakutani. Ze zijn samenhangender dan de andere werken, korter, en minder politiek 

geladen. Lynd stelt dat ‘if Pynchon had written only the three California novels, he would be 

considered a talented but minor figure in the world of American letters’ (Lynd 2014: 16). Hoe 

goed de boeken zijn ontvangen, verschilt natuurlijk per boek; zo was Lot 49 pas Pynchon’s 

tweede roman, werd Vineland na verloop van tijd positiever beschouwd en wordt Inherent 

Vice nog steeds als pop-Pynchon gezien. In het geval van Vineland dragen de intertekstuele 

verwijzingen naar tv-programma’s in plaats van naar films, oftewel low culture in plaats van 

high culture, bij aan de initiële gematigde ontvangst van het boek. Daarnaast is Vineland het 

eerste boek van Pynchon dat uitkwam na Gravity’s Rainbow, dat over het algemeen wordt 

beschouwd als Pynchons magnum opus. Het is zeer aannemelijk dat dit tevens heeft 

bijgedragen aan de teleurstelling over Vineland, hoewel er uiteindelijk veel over het boek 

geschreven is en de rol van intertekstualiteit met televisieprogramma’s veelbesproken is.  

De drie California novels hebben echter meer gemeen dan de vermeende eenvoud 

van de boeken en de setting aan de Amerikaanse westkust. De boeken spelen zich af in 

opeenvolgende decennia, Lot 49 in de jaren ’60, Inherent Vice in de vroege jaren ’70 en 

Vineland in de jaren ’80, maar gaan in zekere zin allemaal over de jaren ’60. In zowel 

Inherent Vice als in Vineland is de hoofdpersoon, of in Vineland liever een van de 

hoofdpersonen, een oude hippie die in de jaren ’60 lijkt te zijn blijven steken. In Inherent 

Vice is dit privédetective Larry ‘Doc’ Sportello en in Vineland is dit Zoyd Wheeler, een 

alleenstaande vader met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook bevatten alle drie de 
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California novels elementen van het detectivegenre, specifiek het genre van de hard-boiled 

detective. Dit is een Amerikaans detectivegenre dat over het algemeen gewelddadiger is dan 

bijvoorbeeld de Britse detectives. De hoofdpersoon is meestal een privédetective 

(‘gumshoe’) die niet samenwerkt met politie en is vaak zelfs een outlaw-type en drugs of 

georganiseerde misdaad spelen vaak een rol in de plot. Raymond Chandler is een goed 

voorbeeld van een hard-boiled detective-schrijver. In Vineland en Inherent Vice is het 

detectivegenre explicieter aanwezig dan in Lot 49: er moet iemand gevonden worden en 

tijdens de zoektocht blijkt dat er een groter complot achter het mysterie zit dan verwacht. 

Dit sluit aan bij het thema paranoia, dat in al Pynchon’s werk aanwezig is. In Inherent Vice is 

de hoofdpersoon bovendien een privédetective. Toch zijn ook in Lot 49 duidelijke elementen 

van het detectivegenre te vinden. De hoofdpersoon Oedipa heeft een drang om alles te 

weten, en raakt hierdoor verwikkeld in een complot. Het onderzoek naar het onoplosbare 

complot en het idee dat iemand achter de schermen aan de touwtjes trekt zit in alle drie de 

boeken.  

Er zijn dus duidelijke overeenkomsten tussen de California novels en het is dan ook 

niet vreemd om ze als een reeks te beschouwen. In deze scriptie bespreek twee van de 

California novels en richt ik me op stijl als vertaalprobleem. Ik bespreek hierbij specifiek het 

concept tekstwereld en de vertaalproblemen die de tekstwereld veroorzaakt. Het feit dat er 

zo veel overeenkomsten zijn tussen de boeken maakt dat ze zeer geschikt zijn om op dit 

punt te vergelijken. Daarnaast worden al Pynchons boeken over het algemeen 

gecategoriseerd als postmodernistisch en ondanks de vermeende eenvoud van de California 

novels, zijn deze boeken geen uitzondering. Pynchon creëert gecompliceerde tekstwerelden 

die hij vult met realia en parodieën op deze realia. De gelaagdheid die daarbij ontstaat is 

typerend voor zijn werk. Voor we hier verder op in kunnen gaan, is het echter belangrijk om 

goed te begrijpen wat tekstwerelden precies zijn, hoe ze functioneren binnen literaire 

communicatie en hoe vertaling op tekstwerelden kan uitwerken.  

 

Tekstwerelden en deixis 

Het idee van een tekst als eigen wereld of universum is op zichzelf niet zo vreemd. Vaak 

wordt er gesproken over de ‘wereld’ die in een literaire (fictieve) tekst wordt geschapen. 

Toch is tekstwereldtheorie complexer dan simpelweg het beschrijven van deze wereld. In 

zijn boek Postmodernist Fiction (1987) heeft Brian McHale een hoofdstuk gewijd aan ‘some 
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ontologies of fiction.’ Hierin leent hij als werkdefinitie voor literaire ontologie die van 

Thomas Pavel, namelijk ‘a theoretical description of a universe’ (in: McHale 1987: 27). Het 

belangrijkste aspect van deze definitie is het lidwoord ‘a’ in ‘a universe,’ aangezien 

tekstwereldtheorie, afgeleid van possible worlds theory, draait om de pluraliteit van 

universums. McHale zegt hierover het volgende:   

 

an ontology is a description of a universe, not of the universe; that is, it may describe 

any universe, potentially a plurality of universes. In other words, to “do” ontology in 

this perspective is not necessarily to seek some grounding for our universe; it might 

just as appropriately involve describing other universes, including “possible” or even 

“impossible” universes— not least of all the other universe, or heterocosm, of fiction. 

(McHale 1987: 27) 

 

Tekstwereldtheorie is afgeleid van het filosofische concept ‘possible worlds theory.’ Hierin 

wordt uitgegaan van een pluraliteit aan werelden, waaronder ook de wereld waarin wij 

leven valt, wat door Peter Stockwell in zijn Cognitive Poetics de ‘actual world’ en door 

McHale de ‘real world’ wordt genoemd, en wat ook wel de ‘werkelijkheid’ kan worden 

genoemd. Dit is echter niet de enige wereld en wat geldt in de actual world hoeft niet in 

iedere wereld te gelden. Stockwell legt het in zijn hoofdstuk over tekstwerelden uit met het 

volgende voorbeeld: Hoewel de zin ‘de geallieerden hebben in de Tweede Wereldoorlog 

Duitsland verslagen’ waar is in de context van onze actual world, hoeft hij niet waar te zijn in 

een andere context. In de wereld van het boek The Man in the High Castle van Philip K. Dick 

hebben de geallieerden bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog verloren. Binnen deze 

possible world klopt die zin dus niet (Stockwell 2019: 157). Dit betekent echter niet dat er 

geen verband is tussen de wereld uit The Man in the High Castle en de werkelijkheid. 

Hoewel hij anders is geëindigd, is er namelijk wel een Tweede Wereldoorlog geweest. Er is 

een Hitler en een Groot-Brittannië en een Duitsland en een Japan, en er kan worden 

aangenomen dat al deze landen en personen tot het moment waar de tekstwereld afwijkt 

van de werkelijkheid, allemaal hetzelfde verleden hebben gehad als in de actual world. 

McHale spreekt daarom in Postmodernist Fiction van een ‘modified heterocosm.’ Hij stelt 

dat de grenzen van een heterocosm niet vast zijn, maar dat er overlap is tussen possible 

worlds en de real world. De mensen, plaatsen en gebeurtenissen die zowel in de real world 
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als in de gepresenteerde possible world bestaan, worden niet weergegeven in de possible 

world, maar geïncorporeerd. Het verschil is dat bij een weergave, ook wel mimesis, de real 

world wordt nagemaakt, terwijl bij incorporatie slechts aspecten uit de real world worden 

opgeroepen bij de lezer. Als er in Pynchon wordt verwezen naar Ronald Reagan is dit de 

Ronald Reagan uit de real world die in de possible world is verwerkt, in plaats van een 

reflectie van de real-world Reagan, tenzij hier expliciet van wordt afgeweken. Hierbij kan er 

gesproken worden over een ‘internal field of reference,’ waarbij binnen een wereld 

verwezen wordt naar dingen die alleen binnen die wereld bestaan, en een ‘external field of 

reference,’ waarbij verwezen wordt naar dingen van buiten die wereld. Dit kunnen 

verwijzingen zijn naar personen of plaatsen uit de real world, zoals Ronald Reagan, maar 

bijvoorbeeld intertekstualiteit valt hier ook onder. 

Er zitten echter wel grenzen aan wat mogelijk is in een possible world. Een populaire 

opvatting is dat een wereld, om als possible world te kunnen worden beschouwd, moet 

voldoen aan de wetten van de logica. Tegenstrijdigheden binnen werelden en 

tegenstrijdigheden met gangbare definities zorgen ervoor dat er niet meer over een possible 

world wordt gesproken, maar over een impossible world. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk 

dat er in een wereld zowel wél als géén buitenaardse wezens bestaan, of dat er haar groeit 

op het hoofd van een kale man, omdat dit in strijd is met de wetten van de wereld zelf of 

met de definitie van kaalheid (Stockwell 2019: 157).  

McHale gaat hier nog iets dieper op in, waarbij hij zich op filosoof en schrijver 

Umberto Eco beroept. In de logica zijn er drie vormen van modaliteit, namelijk noodzaak, 

mogelijkheid en onmogelijkheid. Proposities over de real world vallen onder de modaliteit 

noodzaak, en proposities over fictie vallen onder mogelijkheid. Impossible worlds kunnen 

echter, volgens Eco, niet bestaan. Hij stelt dat elke propositie over een possible world ofwel 

waar, ofwel niet waar moet zijn. Kort gezegd moeten werelden voldoen aan de wet van de 

uitgesloten derde (er is geen andere optie dan waar of onwaar) om mogelijk te zijn, anders 

hebben we te maken met een impossible world of een anti-world. Werelden waarin iets 

tegelijk waar en onwaar kan zijn, zijn volgens Eco niet self-sustaining (McHale 1987: 33). 

Een andere eis voor possible worlds is dat ze voorstelbaar moeten zijn  

(conceivability). Deze werelden bestaan namelijk altijd binnen het hoofd van de lezer. Zolang 

een wereld bedacht kan worden, kan hij bestaan. Niet alleen schrijvers en lezers, maar ook 
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personages kunnen echter werelden verzinnen, bijvoorbeeld wanneer een droom van een 

personage wordt beschreven. McHale zegt hierover het volgende:  

 

Possible worlds depend on somebody’s prepositional attitude: that is, in order for 

them to be possible, they must be believed in, imagined, wished for etc., by some 

human agent. We do this every day, when we speculate or plan or daydream— but 

also, of course, when we read or view or write fictions. Characters inside fictional 

worlds are also capable of sustaining prepositional attitudes and projecting possible 

worlds. Eco calls these possible-worlds-within-possible-worlds subworlds; Pavel 

prefers the term narrative domains. It is the tension and disparity among various 

characters’ subworlds, and between their subworlds and the fictional “real” world, 

that formed the basis of modernist and, before that, realist epistemological poetics. 

Pavel gives as an example the two parallel sets of worlds in Don Quixote, the “actual-

in-the-novel world” in which one Alonso Quijana (sic) suffers certain delusions, and 

the worlds of Quixote’s delusions. (McHale 1987: 34) 

 

De possible worlds die McHale beschrijft, zijn vrijwel exclusief werelden uit literaire 

fictie. Hiermee komt de possible world theory van McHale zeer dicht in de buurt bij 

tekstwereldtheorie, zeker wanneer we kijken naar het citaat hierboven. Tekstwerelden zijn 

vaak gelaagd en het idee van subworlds, zoals Eco het noemt, is over het algemeen 

geaccepteerd binnen tekstwereldtheorie, waarover later meer. 

Peter Stockwell stelt dat een tekstwereld in brede zin uit twee elementen bestaat: 

‘world-building elements’ en ‘function-advancing propositions.’ World-building elements zijn 

taalkundig gezien over het algemeen zelfstandige naamwoorden die verwijzen naar 

objecten, plaatsen en namen en die ervoor zorgen dat de lezer de tekstwereld kan realiseren 

in zijn of haar hoofd. Stockwell beschrijft world-building elements ook wel als de achtergrond 

waartegen de plotelementen van de tekst en ontwikkelingen in personagebeeld kunnen 

plaatsvinden. Function-advancing propositions zijn gebeurtenissen, acties, processen, 

problemen, kortom alles wat de plot voortstuwt of veranderingen in de dynamiek tussen de 

world-building elements binnen de tekstwereld teweegbrengt (Stockwell 160).  

McHale beschrijft in Postmodernist Fiction ook het werk van de Poolse fenomenoloog 

Roman Ingarden. In 1931 werd zijn boek The Literary Work of Art gepubliceerd over de 



 

Masterscriptie P.J. Van Rooijen 

 

16 

ontologie van literaire teksten. Hierin onderscheidt hij vier ‘strata,’ oftewel lagen, in literaire 

teksten, die als een goede aanvulling op Stockwells begrip world-building elements kunnen 

dienen:  

1. word-sounds, waarmee Ingarden doelt op de fonemische verschillen tussen 

woorden, waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen woorden en verschillen in 

betekenis duidelijk kunnen worden gemaakt. Hierbij draait het dus niet om uitspraak, wat 

onderdeel is van de ‘performance’ van elke individuele lezer, maar om de fonemische 

verschillen tussen woorden gebaseerd op de typografische weergave van het woord.  

2. meaning-units of betekeniseenheden. Betekeniseenheden bestaan op 

verschillende niveaus; zelfstandig naamwoorden zorgen ervoor dat we objecten kunnen 

conceptualiseren en woordgroepen drukken ‘states of affairs’ (stand van zaken) uit, een 

filosofische term die ook wel kan worden beschreven als een situatie. Betekeniseenheden 

drukken situaties uit die al dan niet kloppen, en ook al dan niet kúnnen kloppen, waarmee ze 

gerelateerd zijn aan possible worlds. Er is een wereld mogelijk waarin de stand van zaken 

‘Vineland is verfilmd’ klopt, zelfs als dit nooit is gebeurd in de actual world, maar er is geen 

wereld mogelijk waarin de stand van zaken ‘cirkels zijn vierkant’ klopt. Een stand van zaken 

hoeft dus niet per se waar te zijn, maar ze moeten wel aan dezelfde wetten voldoen als 

possible worlds.  

Een belangrijke kanttekening is dat deze betekeniseenheden slechts ontstaan als de 

lezer ze concreet maakt. Ingardens ontologie draait namelijk om de interactie tussen de 

lezer en de tekst.  

3. presented objects. De voorgenoemde betekeniseenheden vormen volgens 

Ingarden samen een eigen wereld, een wereld die ‘cloudy’ oftwel mistig is en wordt 

opgevuld door ‘presented objects.’ Waar de real world namelijk ontologisch bepaald is, met 

enkel epistemologische blinde vlekken, zijn er in fictie daadwerkelijk ontologische ‘gaps’ die 

al dan niet worden ingevuld door de lezer. Wanneer bijvoorbeeld een huis wordt beschreven 

in fictie, worden slechts de relevante onderdelen vermeld. Dit zijn de presented objects. Wat 

niet expliciet wordt vermeld, bestaat niet. Als een scène zich afspeelt in de keuken, is er 

geen reden om de woonkamer en slaapkamer te benoemen of beschrijven, wat betekent dat 

deze ruimtes binnen de tekstwereld niet bestaan. Toch is de lezer zich er vaak van bewust 

dat ze impliciet wel bestaan, hij stelt zich deze ruimtes simpelweg niet concreet voor. Dit is 
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de ‘cloudiness’ die Ingarden benoemt, een vaag besef van het bestaan van iets in plaats van 

een duidelijk beeld ervan.  

Omdat het bestaan deze objecten afhankelijk is van de tekst, kan een ambigue zin 

ervoor zorgen dat een object ook ambigu is. Deze objecten zijn onoverkomelijk ambigu, 

waardoor ze ontologisch instabiel zijn. Ingarden noemt deze instabiliteit ‘opalescence.’ Niet 

alleen objecten kunnen echter opalescent zijn, ook hele tekstwerelden kunnen op deze 

manier instabiel zijn.  

4. schematized aspects. Tot slot zijn deze objecten tevens ‘schematic.’ Waar objecten 

in de real world multidimensionaal en concreet zijn, zijn de presented objects slechts een 

abstractie. McHale vergelijkt het met een verbind-de-punten-puzzel ten opzichte van een 

volledige afbeelding. De lezer krijgt slechts kleine stukjes met informatie over het object, 

waar hij vervolgens in zijn hoofd een beeld van vormt (McHale 1987: 30-33). 

Ingardens strata laten zien dat tekstwerelden even afhankelijk zijn van de lezer als 

van de tekst. Ook drukken ze de gelaagdheid van een tekstwereld uit. Naast deze 

gelaagdheid op tekstwereldniveau, is er op het hogere niveau van de tekst vaak ook sprake 

van een gelaagdheid van tekstwerelden binnen tekstwerelden, vergelijkbaar met de 

eerdergenoemde subworlds van Umberto Eco. Stockwell spreekt van een ‘matrix-textworld,’ 

die uit verschillende niveaus bestaat. Wanneer er een verschuiving plaatsvindt in de tekst, 

van plaats, personage of tijd bijvoorbeeld, ontstaat er een nieuwe tekstwereld op een nieuw 

niveau. Hierbij kan er onderscheid worden gemaakt tussen ‘modal worlds,’ waarbij sprake is 

van een ontologische verschuiving, en ‘fleeting worlds,’ waarbij er sprake is van een 

verschuiving naar een zeer tijdelijke tekstwereld. Voorbeelden van fleeting worlds zijn 

metaforen en ontkenningen (Stockwell 2019: 163-65).  

Een ontologische verschuiving tussen tekstwerelden doet zich voor in de vorm van 

een deiktische verschuiving. Het verschijnsel deixis vindt plaats wanneer er in een 

taalsituatie wordt verwezen vanuit een bepaald centrum. De spreker (ik), tijd (nu) en plaats 

(hier) vormen het deiktische centrum van waaruit wordt verwezen, ook wel origo genoemd 

(Stockwell 2019: 51). Deixis is volgens Galbraith (1995) onmisbaar in taal, om de volgende 

reden: ‘like zero in mathematics and the dark space in the theater, deixis orients us within a 

situation without calling attention to itself’ (22). Er is echter wel een verschil tussen deixis in 

wat Galbraith ‘reality statement’ noemt, een term die ze leent van Hamburger, en deixis in 

fictie:  
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Reality statement derives its logic from the fact that it calls into play a speaker and a 

world which is independent of the speaker: reality statements are by someone […] 

and about something.  

[…] 

Acts of fictional narration, on the other hand, transfer their referentiality from the 

actuality of the historical world to the entertained reality of the fictive world, and 

transfer the subjectivity of the speaker to the subjectivity of the story world 

characters. Thus the fictional Origo is not the “speaker” of the text but the 

experiencing character within the story world. (Galbraith 1995: 25) 

 

Kortom, waar in de real world de origo bij de spreker ligt, ligt deze in fictie bij het personage 

waarover wordt gesproken. Dit wordt duidelijk als je het voorbeeld ‘Nu was ze verdrietig’ 

neemt. ‘Zij’ en ‘nu’ zijn beide onderdeel van het deiktisch centrum, ondanks dat ‘zij’ niet de 

spreker is en de zin in verleden tijd wordt geformuleerd, wat strookt met het ‘nu’ van het 

deiktisch centrum. Dit probleem van de verteller lost Galbraith op door de term SELF te 

gebruiken voor de persoonlijke dimensie van het deiktisch centrum en onderscheid te 

maken tussen een ‘speaker’ als bron van een ‘voice’ en de deiktische term SPEAKER (in 

hoofdletters) die samenvalt met de ‘I-Origo’ of SELF (38). 

Bij deixis in de algemene zin wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus: 

persoonlijke deixis, ruimtelijke deixis en temporele deixis, die zich verhouden tot het 

deiktisch centrum. Stockwell voegt hier echter nog drie niveaus aan toe, namelijk sociale 

deixis, tekstuele deixis en compositionele deixis. Waar de originele drie niveaus, persoonlijk, 

ruimtelijk en temporeel, in elke taaluiting plaatsvinden, vinden de drie niveaus van Stockwell 

enkel in (literaire) teksten plaats. Sociale deixis draait om de verhoudingen tussen onder 

andere personages, vertellers, en lezers, maar ook om focalisatie en tekstuele aspecten 

waarin sociale relaties worden weergeven, zoals dialoog. Tekstuele deixis heeft betrekking 

op de manier waarop de tekst tegenover andere teksten staat, maar ook over de manier 

waarop de tekst tegenover zichzelf staat. Hier vallen bijvoorbeeld intertekstualiteit en 

metatekstualiteit onder, maar ook titels en paratekst. Compositionele deixis gaat over de 

manier waarop een tekst is gestructureerd, bijvoorbeeld de literaire tradities waar hij toe 

behoort of juist vanaf wijkt (Stockwell 2019: 54). Zo heeft een sonnet een compositionele 
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relatie met de andere sonnetten, omdat ze dezelfde vorm hebben, en is ook een afwijking 

van deze vorm een manier om te communiceren met deze traditie.  

 

Deictic Shift Theory 

Stockwell neemt in zijn hoofdstuk over deixis het volgende schema op:  

 

 

fig. 1 (Stockwell 50) 

 

Dit schema visualiseert de relatie tussen lezer, auteur en tekst, een relatie die ook 

betrekking heeft op deixis en tekstwerelden. De real author en real reader bevinden zich in 

de actual world en alles dat zich rechts van TEXT bevindt, binnen de tekst dus, komt via de 

tekst in het hoofd van de lezer tot stand.  

Deictic shift theory vormt een toespitsing van de werking van deixis binnen literaire 

teksten. Een literaire tekst bestaat uit één of meer deiktische velden, vergelijkbaar met 

tekstwerelden. Zo’n veld bestaat uit een ‘set of expressions’ (Stockwell 2019: 56) die 

allemaal verwijzen naar hetzelfde deiktische centrum. Binnen een literaire tekst kunnen 

verschuivingen in of uit een veld plaatsvinden. Een beweging ‘naar binnen,’ waarbij je naar 

rechts in het schema van Stockwell verschuift en dieper de tekst in gaat, verder verwijderd 

van de ‘real reader’ (zie fig. 1), heet een push. Flashbacks, dromen en hallucinaties zijn 

allemaal voorbeelden van een push-beweging, omdat hierbij een subwereld binnen de 

matrix-tekstwereld ontstaat. 

Wanneer je een deiktisch veld ‘uit’ beweegt, heet dit een pop. Hierbij beweeg je als 

lezer naar links in fig. 1, terug in de richting van de actual world of real reader. Dit gebeurt 

wanneer de droom, flashback of hallucinatie die een push-beweging veroorzaakte voorbij is, 



 

Masterscriptie P.J. Van Rooijen 

 

20 

maar het kan ook uit gebeuren zonder dat er een push aan voorafgaat. Galbraith geeft als 

voorbeeld voor een pop-beweging het gebruik van ironie of commentaar van de verteller op 

het narratief (1995: 47). Daarnaast kunnen metatekstuele elementen, zoals voetnoten, de 

lezer er tevens op wijzen dat ze een tekst aan het lezen zijn, wat een deiktische pop 

veroorzaakt. 

Een deiktische verschuiving kan dus worden beschouwd als een verschuiving naar 

een andere tekstwereld. Deze verschuivingen tussen tekstwerelden veroorzaken 

gelaagdheid binnen een tekst, iets wat kenmerkend is voor het werk van Pynchon. In zijn 

boeken maakt hij veel gebruik van flashbacks, dromen en hallucinaties en van wisselend 

perspectief en focalisatie, waardoor het deiktisch centrum regelmatig verschuift. Een goed 

voorbeeld van hoe dit werkt, is het gebruik van verwijzingen naar tv-programma’s in 

Vineland. In zijn boek Constructing Postmodernism (1992) bespreekt McHale hoe deze 

verwijzingen middels een techniek die hij ‘zapping’ noemt, functioneren binnen de stijl van 

de roman. McHale stelt dat de lezer van Vineland een ‘ambigiously mediated representation 

of a world’ voorgeschoteld krijgt, met televisie als medium (1992: 116). Vineland is 

doordrenkt met televisie, de personages kijken constant televisie, vaak terwijl ze 

tegelijkertijd andere dingen doen (blowen, praten, eten, seks hebben), en niet alleen de 

dialoog maar ook het narratief zit vol met verwijzingen naar televisie, televisiemetaforen 

zoals ‘cancel his series’ (Pynchon 1990: 374), oftewel: maak hem af, en neologismen 

gebaseerd op televisie (in Vineland ‘the Tube’ genoemd, bn: ‘Tubal’), zoals ‘Tubefreek’ (sic).1 

Het leven van de personages wordt door televisie beïnvloed tot op het punt dat de realiteit 

van de personages en de wereld van de televisie in hun fantasie in elkaar overlopen. Dit alles 

‘mediates’ ook de leeservaring. De constante verwijzingen en het tv-taalgebruik zorgen 

ervoor dat de lezer net zo wordt ondergedompeld in televisiecultuur en -fantasieën als de 

personages.  

McHale stelt dat televisie in Vineland functioneert als een ‘ontological pluralizer’:  

 

This term covers a variety of formal or stylistic devices and narrative motifs all 

designed to introduce secondary worlds within the world of the fiction, or to split and 

multiply the primary ontological plane. (McHale 1992: 125) 

 
1 Een zo compleet mogelijke lijst met Tubeneologismen en -taalgebruik is opgenomen in de bijlage. 
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Deze verwijzingen naar tv functioneren dus als een manier om de tekstwereld van Vineland 

op te splitsen en dragen zo bij aan de gelaagdheid van de tekst. Het door elkaar lopen van 

Vinelands realiteit en televisie in de fantasie van de personages binnen het boek is het 

resultaat van het gebruik van televisiemetaforen en -verwijzingen binnen de tekst. Om deze 

samenloop te omschrijven, gebruikt McHale de term ‘flow.’ Flow is een term die de 

constante stroom van gebeurtenissen, beelden of programma’s die elkaar achtereen 

opvolgen, beschrijft. De household flow op het niveau van de matrix-tekstwereld en de 

programming flow op het niveau van de intertekstuele televisie-subwerelden lopen in 

Vineland constant in elkaar over. Dit gebeurt echter niet alleen binnen het narratief, maar 

ook in de stijl van de tekst. De wereld van Vineland lijkt op tv te zijn gebaseerd en er wordt 

er dan ook regelmatig ‘gezapt’ tussen genres:  

 

Different “regions” of this world seem to be modeled on the norms of different TV 

genres. These regions, while independent of the characters’ consciousness, 

nevertheless are typically “keyed on” specific characters. Thus, the region of the 

fictional world around Zoyd Wheeler seems to conform to the genre norms of TV 

sitcoms, the region around Brock Vond to the norms of TV cop-shows, […] and so on. 

Each genre-world posits different character-types and psychologies, and obeys 

different reality-norms, even to some extent different physical laws: pratfalls, for 

instance, do not hurt in sitcoms as they would if they occurred in soaps. (McHale 

1992: 135).  

 

Over het algemeen komen deze genrewerelden overeen met de real world van de lezer 

omdat het genres betreft die zijn geworteld in de realiteit, maar af en toe komen er 

‘cartoon-modeled episodes’ langs, zoals een scène waarin Frenesi wormen ziet kaarten op 

de neus van Weed Atman, een beeld dat regelrecht uit een tekenfilm komt en dat tevens 

verwijst naar een oud Amerikaans kinderliedje over de dood (‘The Hearse Song’, ook wel 

bekend als ‘The Worms Crawl In’). Dit zorgt voor ‘extreme ontological incongruity and 

disjuncture’ (1992: 136), aangezien cartoonwerelden aan andere wetten voldoen dan 

werelden die zijn gebaseerd op de real world; dieren kunnen hier bijvoorbeeld praten of 
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spelletjes spelen (Pynchon 1990: 238) en een klap van een aambeeld is te overleven, wat 

blijkt uit vrijwel elke aflevering van Looney Tunes. 

Pynchon gebruikt zapping en verwijzingen naar tv-programma’s dus als een manier 

om tekstwerelden op te breken in Vineland. Daarnaast wordt de tekstwereld ook 

opgebroken door middel van deiktische verschuivingen die worden veroorzaakt door 

herinneringen en hallucinaties. In Inherent Vice speelt televisie niet de hoofdrol die het in 

Vineland heeft, maar toch kan er beargumenteerd worden dat de leeservaring op dezelfde 

manier wordt beïnvloed en het een ‘mediated’ ervaring is. Hoewel er vrij weinig over het 

boek geschreven, een gevolg van het feit dat het misschien wel het minst complexe en 

politiek geëngageerde boek uit Pynchons oeuvre is, kan McHale’s concept van de mediator 

op eenzelfde manier worden toegepast op Inherent Vice als op Vineland. In Inherent Vice, 

dat nauwer aansluit bij het genre van de hard-boiled detective dan de rest van de California 

novels, spelen drugs een hoofdrol. Waar drugs in Vineland een world-building element zijn 

en het onderwerp zijn van Pynchons politieke kritiek, aangezien Vineland voornamelijk over 

de war on drugs gaat, spelen ze in Inherent Vice voornamelijk een ontologische rol. Inherent 

Vice speelt zich af ten tijde van de overgang van de jaren ’60 naar de jaren ’70, binnen de 

hippie-subcultuur, voor de war on drugs zijn hoogtepunt bereikt. Drugs worden dan ook 

vrijuit gebruikt onder de personages van het boek en het gebruik ervan is de meest 

voorkomende oorzaak van deiktische verschuivingen. Doc en zijn cohorten blowen namelijk 

vrijwel constant en gebruiken daarnaast ook hallucinogene drugs, voornamelijk lsd.  

Drugssmokkel speelt echter ook een belangrijke rol in het boek en wanneer Doc 

onderzoek doet naar een geheime organisatie genaamd The Golden Fang, wordt hij bijna 

vermoord met een dodelijke overdosis. In een latere poging om van hem af te komen, wordt 

Doc door zijn grote tegenspeler, politieagent Bifgoot Bjornsen, opgescheept met een grote 

hoeveelheid gestolen heroïne. Waar in Vineland afkickklinieken voor Tubeheads bezocht 

worden, bezoekt Doc voor zijn onderzoek een reguliere kliniek voor drugsverslaafden. Het is 

dan ook geen verrassing dat het opbreken van de tekstwereld voornamelijk wordt 

veroorzaakt door drugs-gerelateerde hallucinaties. Wanneer Denis, een vriend van Doc, 

bijvoorbeeld de baal heroïne vindt die Doc in een doos van een televisie heeft verstopt, 

neemt hij aan dat het dan wel een televisie zal zijn, waarop hij en later ook Doc, ondanks dat 

Doc weet dat het geen tv is, naar de heroïne zit te staren en hallucineren, waarbij ze 

beginnen te geloven dat ze daadwerkelijk televisie zitten te kijken (Pynchon 2010: 339-340). 
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Ook maakt Doc via een lsd-trip contact met Shasta Fay, de ex-vriendin naar wie hij op zoek 

is, draait de onderliggende samenzwering waarin hij per ongeluk wordt meegesleept om 

drugssmokkel en gaat een groot deel van de gesprekken die worden gevoerd over drugs, 

over het nemen ervan, over de vraag of iemand nog wiet heeft en over goede of slechte 

trips die personages hebben gehad. Hoewel de tekst misschien minder doorspekt is met 

drugstaalgebruik, -metaforen en -neologismen dan Vineland met de Tube, is Inherent Vice 

zeker een boek dat om drugs draait.  

Dit betekent niet dat popcultuur en televisie geen rol spelen in Inherent Vice, op 

dezelfde manier dat drugs ook een belangrijke rol spelen in Vineland. Net als Vineland zit 

Inherent Vice vol met verwijzingen naar popcultuur, televisieprogramma’s en daarnaast ook 

muziek. De intertekstualiteit is vormend voor de tekstwereld en een belangrijk world-

building element, maar speelt geen ontologische rol. Het opbreken van de tekstwereld 

gebeurt met name door middel van (drugs)hallucinaties, flashbacks en dromen. 

 

Tekstwerelden en vertaling 

Er is een aantal manieren waarop de relatie tussen deixis en tekstwerelden in Pynchons 

California novels het vertalen van die romans compliceert. Over het algemeen kan worden 

gesteld dat deixis zich op microniveau bevindt en tekstwerelden op macroniveau. Deixis is 

namelijk een taalkundig fenomeen wat ingebakken zit in het taalsysteem en dus ook kan 

verschillen per taalsysteem, waardoor problemen en verschuivingen kunnen ontstaan op 

microniveau. Tekstwerelden zijn aan de andere kant een stilistisch concept dat in het hoofd 

van de lezer wordt gevormd door het samenspel van alle keuzes die plaatsvinden op het 

microniveau. Omdat het een overkoepelend concept is, vindt het plaats op het macroniveau 

en vinden de verschuivingen in de tekstwereld, weliswaar vaak veroorzaakt door 

verschuivingen op microniveau, plaats op macroniveau. 

Er zijn weinig problematische verschillen tussen de deiktische systemen van het 

Nederlands en het Engels. Zo hebben beide taalsystemen twee niveaus van afstand in 

aanwijzende voornaamwoorden: dingen die ‘hier’ zijn (deze/dit, this) en dingen die niet 

‘hier’ zijn (die/dat, that), waar sommige andere talen, zoals Spaans, er drie hebben: dingen 

die ‘hier’ zijn, dingen die niet ‘hier’ zijn, en dingen die ver weg zijn, ‘helemaal niet hier’ als 

het ware (Goethals & De Wilde 2009: 774). Dit betekent echter niet dat er helemaal geen 

deiktische vertaalproblemen zijn. Er kunnen zich bijvoorbeeld problemen voordoen in 
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persoonlijke voornaamwoorden, aangezien het Nederlands grammaticaal geslacht kent en 

het Engels niet, waardoor soms moet worden gekozen voor ‘hij’ of ‘zij’ als vertaling van ‘it.’ 

Bosseaux gebruikt het voorbeeld van een onderzoek naar de vertaling van varianten van het 

Franse aanwijzend voornaamwoord ce (dit) in het Zweeds, wat geen grammaticaal geslacht 

kent bij dit aanwijzend voornaamwoord, om het probleem van grammaticaal geslacht als 

deiktisch vertaalprobleem te duiden. De subjectiviteit die wordt toegevoegd door het 

grammaticale geslacht zou op sommige plaatsen verloren gaan in de Zweedse vertaling 

(Bosseaux 2007: 34). Ook op temporeel en sociaal niveau zijn er kleine verschillen tussen het 

Nederlands en het Engels die eventueel problemen kunnen veroorzaken. Zo zijn er 

verschillen tussen de Nederlandse en Engelse werkwoordstijden, die in vertaling kunnen 

verschuiven, en kent het Nederlands een T-V distinctie, oftewel een formele en een 

informele aanspreekvorm, waar het Engels dit niet heeft. Dit is een veel voorkomend 

vertaalprobleem bij Nederlands-Engelse en Engels-Nederlandse vertalingen, aangezien de 

keuze voor formeel of informeel grote invloed kan hebben op de interpersoonlijke relaties 

binnen de tekst en daarmee ook vaak het personagebeeld.  

Daarnaast zijn er fragmenten in de brontekst waarin deiktische verschuivingen 

plaatsvinden, waarbij er een nieuwe tekstwereld wordt gecreëerd. Verschuivingen op 

microniveau in de doeltekst kunnen invloed hebben op de deiktische structuur van de 

brontekst. Goethals en De Wilde (2009) gebruiken de term ‘narrated situations’ bij de 

analyse van deiktische verschuivingen binnen een vertaling. Een narrated situation is 

vergelijkbaar met een stand van zaken, in de zin dat het een situatie is. Een narrated 

situation is echter specifiek een situatie die in een boek wordt beschreven, waarvan er 

meerdere kunnen zijn die meestal met elkaar in verbinding staan en zo het verhaal vormen. 

In het voorbeeld van Goethal en De Wilde is de ‘main narrated situation’ de situatie waarin 

de hoofdpersoon wakker wordt in Lissabon. De rest van het verhaal is hieromheen 

gestructureerd met flashbacks en herinneringen en deze hoofdsituatie vormt voor een groot 

deel van het boek het deiktisch centrum. Deze ‘main narrated situation’ zou dus ook wel de 

matrix-tekstwereld kunnen worden genoemd. Goethal en De Wilde bestuderen het gebruik 

van aanwijzende voornaamwoorden in de Spaanse vertaling van het Nederlandse boek Het 

volgende verhaal van Nooteboom. Het Nederlands kent hier namelijk, zoals ik eerder al 

beschreef, twee niveaus in, waar het Spaans er drie heeft: ‘proximals (este/-a/-os/-as), 

medial-distals (ese/-a/-os/-as) and marked distals (aquel/-la/-los/-las)’ (Goethal & De Wilde 
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2009: 774). Aan de hand van deze aanwijzende voornaamwoorden bestuderen ze hoe de 

vertaling omgaat met deiktische verschuivingen van de ene naar de andere narrative 

situation. Hoewel de aanpak van Goethal & De Wilde niet direct over te nemen is voor beide 

Pynchon-romans, is het gebruik van narrative situations een goed uitgangspunt om 

veranderingen op microniveau te bestuderen. In scènes met flashbacks, hallucinaties of 

dromen is de methodologie van Goethal en De Wilde een zeer geschikte.  

Daarnaast bevindt zich op macroniveau de matrix-tekstwereld, het Californië van 

Thomas Pynchon met al zijn verwijzingen naar popcultuur en televisie, de vele realia die 

voorkomen in de zeer Amerikaanse en politiek en historisch geladen teksten. Zo speelt 

Vineland zich af ten tijde van de war on drugs en begint het in 1984, het jaar van de 

herverkiezing van Ronald Reagan, en is het Mansonproces bezig in het jaar dat Inherent Vice 

zich afspeelt. Ook bevinden de personages uit beide boeken zich in dezelfde subculturen, 

voornamelijk die van de hippies, wat een bepaald soort taalgebruik met zich meebrengt. Zo 

zijn er allerlei slangtermen voor drugs die doordringen in de vertellerstekst. Verder heeft 

deze subcultuur gevolgen voor de dialoog. Personages hebben hun eigen idiolect of dialect 

(zoals het Mexicaans-Amerikaanse personage Hector Zuñiga uit Vineland). Ten slotte zijn er 

nog de neologismen, met name de televisie-gerelateerde neologismen uit Vineland, die voor 

vertaalproblemen zorgen. De keuzes die op deze punten op microniveau worden gemaakt, 

zullen op macroniveau hun weerslag hebben. Deze aspecten hebben namelijk allemaal 

invloed op de manier waarop de lezer de tekstwereld invult en hoe deze wordt ingericht. 

Het gaat hier om world-building elements, waarbij de strata van Ingarden goed van pas 

komen als manier om te zien hoe de vertaler is omgegaan met het invullen van de 

tekstwereld. Er bevindt zich namelijk een plaatselijke en temporele afstand tussen de 

brontekstwereld en de doeltekstlezer, die de vertaler zal moeten overbruggen. Hoewel 

bepaalde realia in Nederland zeker bekend zullen zijn, is dit bij lange na niet het geval voor 

alle realia.  

Bij het vormen van de tekstwereld in vertaling is ook de vraag hoe de vertaler in 

narratologische schema’s als dat van Stockwell past relevant. Kan de vertaler als een 

‘mediator’ van de tekst worden beschouwd, zoals televisie een mediator is in Vineland? Er 

zijn eerder pogingen gedaan om de vertaler in de weg van real author naar real reader te 

plaatsen. Zo neemt Bosseaux het volgende schema over van Schiavi (1996: 14). 
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fig. 2 (Bosseaux 2009: 20) 

 

In dit schema bevindt de vertaler zich op dezelfde plaats als de implied reader, 

waarna het schema zich herhaalt vanaf het punt van de Nr. Hier wordt de vertaler dus gezien 

als een soort tweede auteur, die de tekst als ideale lezer interpreteert en vervolgens 

herschrijft. De aanwezigheid van een implied translator impliceert dat de lezer zich bewust is 

van de aanwezigheid van een vertaler. De keuzes van de vertaler zullen echter invloed 

hebben op de mate waarin de lezer zich bewust is van deze vertaler tijdens het lezen. Zo kan 

de toevoeging van voetnoten ervoor zorgen dat de vertaler zichtbaarder is dan een vertaler 

die geen voetnoten gebruikt.  

Uit dit schema kan ook worden afgeleid dat de vertaler de dubbele rol heeft van lezer 

en vertaler. Wanneer een tekst wordt vertaald, wordt hij in eerste instantie geïnterpreteerd 

door de vertaler. De tekst bereikt de lezer in zekere zin door het filter van de vertaler. 

Doordat de vertaler bepaalde keuzes maakt, interpreteert de lezer de tekst op een bepaalde 

manier. De vraag is dan ook hoe vertaling doorwerkt op de tekstwereld, zowel op het 

macroniveau van de matrix-tekstwereld als op het microniveau waarop de deiktische 

verschuiving plaatsvindt.  

 

Strategieën en realia 

De vertaalwetenschappelijke begrippen strategie en cultuurspecifieke elementen, ook wel 

realia, spelen een belangrijke rol in het beantwoorden van de onderzoeksvraag van deze 

scriptie. De manier waarop realia vertaald worden is vaak een goede indicatie van de 

strategie die wordt gehanteerd en de boeken van Pynchon zitten vol met realia die een 

belangrijke rol spelen in het vormen van de tekstwereld. Het is dus belangrijk om deze 

concepten goed te begrijpen voor we naar de boeken zelf kijken.  

Chesterman heeft vertaalstrategieën uitgebreid geclassificeerd in een tekst waarvan 

een vertaald fragment te vinden is in Denken over vertalen (2010). Chesterman houdt zich 
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voornamelijk bezig met productiestrategieën: strategieën die bij het manipuleren van de 

tekst worden gebruikt om ‘tot een passende doeltekst te komen’ (2010: 153). Hij 

onderscheidt hierin drie hoofdgroepen strategieën: syntactische strategieën, semantische 

strategieën en pragmatische strategieën. In deze drie groepen identificeert hij per groep tien 

strategieën. Ik zal hier niet iedere strategie bespreken, maar wel een aantal strategieën 

benoemen die te maken hebben met realia, aangezien die strategieën het meest relevant 

zijn voor het probleem van tekstwereldvertaling dat ik bespreek in deze scriptie. Ten eerste 

is er de syntactische strategie van leenvertaling, waarbij het gaat om ‘zowel het lenen van 

afzonderlijke elementen als het lenen van syntagmata’ (2010: 155). Dit betreft het direct 

overnemen van het element uit de brontekst of het element woord-voor-woord vertalen: 

Chesterman geeft het voorbeeld van de Engelse uitspraak the man in the street, wat in het 

Frans wordt vertaald als l’homme dans la rue. De meeste strategieën die met realia en 

cultuurverschillen te maken hebben zijn echter pragmatische strategieën. Dit zijn strategieën 

als culturele filtering (ook wel naturalisering), waarbij cultuurspecifieke elementen worden 

vertaald met equivalenten uit de doelcultuur, of veranderingen in explicietheid, waarbij 

elementen uit de brontekst meestal explicieter maar soms ook meer impliciet worden 

gemaakt om het doelpubliek tegemoet te komen. Een andere belangrijke pragmatische 

strategie, die meer met deixis te maken heeft dan met tekstwereld, is verandering in 

zichtbaarheid. Dit heeft te maken met de mate waarin de auteur of vertaler zichtbaar is in de 

vertaling. Chesterman geeft hierbij het voorbeeld van voetnoten van de vertaler of 

opmerkingen tussen haakjes waarin bijvoorbeeld uitleg wordt verschaft. Wanneer de 

vertaler zichtbaar is in de vertaling, is dit een extra laag waarvan de doeltekstlezer zich 

bewust is, die de brontekstlezer niet meekrijgt. De implied translator en de real translator 

uit het schema ven Bosseaux worden tijdelijk één.  

De strategieën die de vertaler gebruikt kan dus veel invloed hebben op de manier 

waarop de tekstwereld door de doeltekstlezer wordt geïnterpreteerd en is dan ook een goed 

uitgangspunt om te onderzoeken hoe tekstwerelden en deixis in vertaling kunnen 

veranderen.  

Cultuurspecifieke elementen komen onvermijdelijk in iedere tekst voor. Er is echter 

een verschil tussen cultuurspecifieke elementen en realia. Aixeliá trekt zijn definitie van 

cultuurspecifieke elementen erg breed, namelijk 
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die tekstueel manifeste elementen waarvan de functie en connotaties in de 

brontekst een vertaalprobleem met zich meebrengen bij overzetting naar een 

doeltekst omdat het element waarnaar verwezen wordt niet bestaat of een 

afwijkende intertekstuele status heeft in het cultuursysteem van de lezers of 

doeltekst (2010: 198) 

 

Kortom, elk element in de brontekst dat wegens culturele connotaties een vertaalprobleem 

met zich meebrengt. Realia zijn cultuurspecifieke elementen, maar in een minder brede zin. 

Grit onderscheidt in Denken twee ‘verschijningsvormen’ van realia:  

 

De concrete unieke verschijnselen of categorale begrippen die specifiek zijn voor een 

bepaald land of cultuurgebied en die elders geen of hooguit een gedeeltelijk 

equivalent kennen 

 

en 

 

De voor deze verschijnselen/begrippen gebruikte termen (2010: 189)  

 

Het verschil tussen realia en cultuurspecifieke elementen is dus dat realia ‘concrete’ 

verschijnselen en begrippen betreft, waar cultuurspecifieke elementen breder en abstracter 

kunnen zijn. Aixeliá geeft als voorbeeld van een vertaalprobleem veroorzaakt door een 

cultuurspecifiek element de zin ‘April is the cruellest month’ uit The Waste Land. Deze zin 

bevat geen realia, maar april is in dit geval wel een cultuurspecifiek element volgens Aixeliá. 

De Engelse associatie met de maand april is een associatie met bloemen en lente. Dit is 

echter niet universeel, in Duitsland heeft de maand mei deze functie en in andere landen is 

april überhaupt geen lentemaand, zoals Australië, waar april een herfstmaand is. April vormt 

vanwege de culturele connotatie dus wel een vertaalprobleem, maar is geen reale, 

aangezien het een maand is uit de (vrijwel) universeel gebruikte Gregoriaanse kalender en 

dus geen concreet uniek verschijnsel of categoraal begrip.  

Grit onderscheidt zes soorten begrippen die onder realia vallen, namelijk historische, 

geografische, particulier-institutionele (zoals de HEMA en de VVD), publiek-institutionele 
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(zoals de Tweede Kamer en de havo), sociaal-culturele begrippen en eenheidsbegrippen 

(zoals het dubbeltje) (2010: 189). Deze realia hebben voor het bronpubliek een denotatie die 

het doelpubliek vaak niet kent, maar bevatten daarnaast ook een connotatie, de associaties 

die verbonden zijn met dat begrip (2010: 190). Zowel deze denotatie als de connotatie 

moeten door de vertaler worden vertaald. Dit vormt een vertaalprobleem waar meerdere 

strategieën voor kunnen worden geïdentificeerd. De belangrijkste van deze strategieën heb 

ik hierboven al besproken, dus hier zal ik verder niet op ingaan, maar Grit benoemt wel drie 

factoren die in beschouwing worden genomen bij het bepalen van de juiste strategie, 

namelijk de tekstsoort, het tekstdoel en de doelgroep. Bij realia in literatuurvertaling is 

vooral de doelgroep een belangrijke factor bij het bepalen van de strategie. Of het 

doelpubliek veel of weinig kennis heeft van de broncultuur heeft veel invloed op de strategie 

die wordt gekozen bij het vertalen van realia. Wanneer ervanuit wordt gegaan dat het 

doelpubliek veel voorkennis heeft, zal er waarschijnlijk een meer exotiserende strategie 

worden gekozen dan wanneer ervanuit wordt gegaan dat het doelpubliek weinig voorkennis 

heeft. Deze overwegingen zijn extra belangrijk bij het vertalen van Pynchon, aangezien zijn 

boeken vol zitten met realia en cultuurspecifieke elementen waarvan het doelpubliek 

misschien wel de denotatie kent, maar de connotatie eventueel mist.  

 

Operationalisering onderzoeksvraag en methodologie 

In deze scriptie kijk ik naar het effect dat vertaalkeuzes op microniveau hebben op de 

tekstwereld op macroniveau. In dit geval houdt dat in dat ik de strategie van de vertaler 

probeer te achterhalen door te kijken naar keuzes op microniveau in deixis en op 

macroniveau in de tekstwereld en vervolgens bespreek hoe de strategie de tekstwereld in 

vertaling beïnvloedt.  

In mijn analyse zal ik de beide teksten op twee niveaus bekijken. Om te beginnen zal 

ik een brontekstanalyse en een vertaalvergelijking voor beide boeken uitvoeren, in 

hoofdstuk 2 voor Vineland en in hoofdstuk 3 voor Inherent Vice. In beide hoofdstukken 

hanteer ik hierbij de volgende methode:  

Om te beginnen voer ik een brontekstanalyse uit op macroniveau, waarbij ik kijk naar 

de manier waarop de tekstwereld tot stand komt en hoe deze zich verhoudt tot de real 

world. Ik zal me hierbij voornamelijk richten op de tekstwereldelementen die afwijken van 

de real world en het effect hiervan. Vervolgens zal ik de brontekstanalyse op microniveau 



 

Masterscriptie P.J. Van Rooijen 

 

30 

uitvoeren, waarbij ik de deiktische niveaus en verschuivingen zal identificeren in een aantal 

fragmenten die representatief zijn voor de manier waarop deiktische verschuivingen 

plaatsvinden binnen de roman. Hierbij hanteer ik het concept van narrative situations van 

Goethals & De Wilde. Door onderscheid te maken tussen narrative situations, zal ik de 

deiktische verschuivingen identificeren op punten waar een verschuiving tussen 

subwerelden plaatsvindt. Hierbij zal ik ook het effect van deze verschuivingen bespreken.  

Daarna zal ik een vertaalvergelijking uitvoeren, eerst op macroniveau en dan op 

microniveau. In de vertaalvergelijking op macroniveau zal ik het effect bespreken dat de 

vertaalkeuzes met betrekking tot realia en andere world-building elements hebben op de 

tekstwereldelementen die ik in de brontekstanalyse heb geïdentificeerd. In de 

vertaalvergelijking op microniveau zal ik onderzoeken hoe de deiktische verschuivingen zijn 

overgekomen in de vertaling door de vertaling syntactisch en grammaticaal te analyseren 

ten opzichte van de brontekst. Wanneer er verschuivingen in deixis ten opzichte van de 

brontekst plaatsvinden, zal ik het effect hiervan bespreken.  

Ten slotte zal ik uit deze vertaalvergelijking een strategie af te leiden en het effect 

van deze strategie op de tekstwereld en deixis bespreken.  

Na deze analyses van de bronteksten en vertalingen op zichzelf, zal ik in een 

slothoofdstuk de teksten met elkaar vergelijken. Ik zal hierbij verder ingaan op het effect dat 

de beide strategieën hebben op de vertaling van deixis en tekstwerelden. Met behulp van 

deze analyse en vergelijking hoop ik een conclusie te kunnen trekken over de gevolgen van 

vertaalkeuzes op microniveau voor op de tekst op macroniveau in Pynchons Vineland en 

Inherent Vice.  
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Hoofdstuk 2: 

Vineland  

Vineland opent ‘later than usual one summer morning in 1984’ (Pynchon 1990: 3), met Zoyd 

Wheeler die zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens mentale instabiliteit moet 

verlengen. Het hoofdpersonage Zoyd ontmoet vervolgens bij zijn jaarlijkse publiekelijke 

vertoon van gekte een oude bekende, Hector Zuñiga van de DEA (Drug Enforcement 

Agency), die hem waarschuwt dat Zoyd’s ex-vrouw Frenesi, tevens de moeder van zijn 

dochter Prairie, verdwenen is uit het getuigenbeschermingsprogramma waar ze in zat. Dit 

betekent dat FBI-agent Brock Vond, met wie Frenesi een relatie heeft gehad en die haar op 

dat moment zoekt, een nieuw gevaar vormt voor Prairie en Zoyd. Brock Vond vermoedt 

namelijk dat Frenesi Prairie zal komen opzoeken en zit daarom zelf ook achter Prairie aan. 

Hierop scheiden de wegen van Prairie en Zoyd zich en worden twee verhaallijnen uit twee 

verschillende tijdlijnen langzaam bij elkaar gebracht. Prairie komt het ontmoetingsverhaal 

van haar ouders uit de jaren ’60 te weten, terwijl de ontwikkelingen in de jaren ’80 nog 

steeds doorgaan. De verhaallijnen wisselen elkaar af en vermengen regelmatig, waardoor 

een gelaagde en gecompliceerde narratieve structuur en matrix-tekstwereld ontstaat.  

 

Brontekstanalyse macroniveau 

De tekstwereld van Vineland is gesitueerd in de Amerikaanse cultuur, specifiek die uit de 

jaren ’60 tot en met de jaren ’80, en dan voornamelijk in het fictieve plaatsje Vineland in 

Californië, met enkele uitstapjes naar andere staten en naar Japan. Van de eigenschappen 

waarmee de tekstwereld wordt ingevuld en tot stand komt heb ik twee verschillende 

vertaalkundig interessante onderdelen gekozen om te bespreken: realia, waaronder ook 

fictieve realia met een parodiërende functie vallen, en dialogen, met speciale aandacht voor 

dialect en idiolect. Allebei deze onderdelen zijn world-building elements: ze vormen de 

invulling van de tekstwereld die Pynchon creëert. Realia is een vrij klassiek vertaalprobleem 

dat veel voorkomt in Vineland vanwege de satirische relatie die de tekst heeft met de actual 

world. Dialogen en eigenschappen zoals dialect en idiolect zijn tevens belangrijk voor het 

vormen van het personagebeeld. Ze zijn een indicatie van de (sub)culturele achtergrond van 

een personage.  

De matrix-tekstwereld van Vineland bevat veel elementen uit de actual world, zoals 

Ronald Reagan, automerken en vliegtuigen, maar ook elementen uit andere tekstwerelden, 
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voornamelijk uit film en tv, zoals het eventuele bestaan van een Godzilla-achtig zeewezen 

(Pynchon 1990: 142) of een auto die onzichtbaar kan worden (192) à la de Batmobile uit 

Batman Beyond,2 waarmee de hoofdpersonen naar een soort Batcave rijden. Ook zijn er 

allerlei fictieve overheidsprogramma’s en -instanties die bestaande overheidsprogramma’s 

parodiëren, met bijbehorende afkortingen, zoals NEVER (National Endowment for Video 

Education and Rehabilitation). Daarnaast zijn er echte, maar ook fictieve tv-programma’s en 

made-for-tv-films, zoals Young Kissinger met Woody Allen in de hoofdrol en het Japanse 

televisieprogramma ‘Babies of Wackiness’. Deze fictieve realia maken van Vineland een 

satirische, overdreven versie van het Amerika van de jaren ’80.3 Naast het feit dat de fictieve 

series en afkortingen over het algemeen uitleg krijgen in de tekst, waardoor ze te 

onderscheiden zijn van de real world realia, is er in de made-for-tv-films een trend te 

ontdekken in de manier waarop ze geciteerd worden. Waar bestaande films met jaartal 

geciteerd worden door Pynchon, worden de fictieve films over het algemeen geciteerd als 

‘[naam acteur] in [titel film]’, meestal biopics met namen als The Frank Gorshin Story 

(Pynchon 1990: 48). De fictieve films gaan over real world personen en zijn gemaakt met real 

world acteurs, wat ze realistisch maakt, maar de films zijn vaak vreemd gecast met acteurs 

als Woody Allen in een film over Henry Kissinger en Paul McCartney (als basketbalspeler 

Kevin McHale) en Jack Nicholson (als zichzelf) in een film over basketbal (1990: 378), 

waardoor een parodiërend effect ontstaat. Een vergelijkbaar effect ontstaat bij de grote 

hoeveelheid fictieve afkortingen van politieke groeperingen en overheidsprogramma’s als 

BAAD (Black African-American Division) en NEVER (National Endowment for Video Education 

and Rehabilitation), een militairistisch afkickprogramma voor televisieverslaafden, maar ook 

in alledaags taalgebruik, zoals UBI (universal binding ingredient) en THO (teen hair 

obsession). Hierbij zijn vooral de groeperingen en programma’s parodieën van grote en 

voornamelijk kleine bestaande politieke groeperingen en overheidsprogramma’s en -

instanties, zoals de BLGVN[/US], COINTELPRO en IATSE. BAAD is bijvoorbeeld een parodie op 

de Black Panthers: de leden dragen volledig zwarte legeroutfits en de chief of staff heet Elliot 

X, naar Malcolm X. NEVER is een parodie van de manier waarop de Amerikaanse overheid 

 
2 Hoewel dit niet de directe inspiratie kan zijn geweest; deze specifieke serie kwam pas in 1999 op tv. 
Onzichtbare vliegtuigen bestaan echter al wel langer in de DC Comics en het idee van voertuig-camouflage past 
goed bij een superheldenstrip.  
3 Een zo compleet mogelijke lijst van fictieve en real world film- en tv-verwijzingen is tevens opgenomen in de 
bijlage. 
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campagne voerde tegen drugs, namelijk met programma’s als Just Say No, een 

reclamecampagne waarin jongeren werden aangespoord om nee te zeggen tegen drugs, en 

op het gerelateerde educatieprogramma DARE (Drug Abuse Resistance Education), dat in 

1983 van start ging. Deze programma’s waren allemaal onderdeel van de preventieve 

tactieken die gebruikt werden tijdens de war on drugs, welke niet toevallig op een 

hoogtepunt was in de vroege jaren ’80. De Tube-afkickkliniek is tevens een parodie op de 

militaristische manier waarop Amerika omging met het probleem van drugsverslaving. Ook 

bevatten de tubisms en de programma’s tegen Tube-verslaving veel elementen van 

drugsverslaving en -taalgebruik, zoals ‘Tubefreek,’ ‘Tubaldetox’ en ‘Tubed out’, oftewel een 

televisie-overdosis. Ook NEVER valt onder deze symboliek. Al deze elementen dragen bij aan 

de politieke kritiek die zo kenmerkend is voor de boeken van Thomas Pynchon, en scheppen 

de parodie van real-world Amerika en Californië die de tekstwereld van Vineland vormt. 

Naast de parodie wordt de tekstwereld van Vineland mede gevormd door middel van 

idiolect en dialect. Deze eigenschappen dragen bij aan het personagebeeld, maar zorgen ook 

voor verschillen tussen (sub)culturen en groepen. Leden van de establishment spreken op 

een andere manier dan leden van counterculture als Zoyd, Frenesi of Prairie. Spreekstijl zegt 

dus iets over de personages en hoe ze van elkaar verschillen, maar het is ook een indicatie 

van de sociale structuren binnen de tekstwereld. Het idiolect van Zoyd is bijvoorbeeld dat 

van een stoner en hippie en draagt bij aan het personagebeeld dat van hem wordt gevormd, 

aangezien hij informeel spreekt en vaak opeenvolgende woorden combineert en klanken 

elideert. Zo gebruikt hij woorden als ‘lookit’, een verbastering van ‘look at’ (fragment 3 zin 

2), en elideert hij klanken in ‘goin’’ (zin 1d) of de meer extreme variant hiervan: ‘’th all ‘ese’ 

(with all these) in zin 5. Dit draagt bij aan het beeld dat Zoyd lui en niet al te intelligent of in 

ieder geval niet hoogopgeleid is. Hector Zuñiga spreekt in een Mexicaans-Amerikaans Engels 

dialect, met een accent dat fonetisch wordt gespeld, en gebruikt vaak Spaanse woorden in 

combinatie met zijn Engels. Hiermee kan de lezer hem plaatsen als van Mexicaanse afkomst, 

waarin hij verschilt van de andere personages, die over het algemeen Amerikaans zijn, met 

uitzondering van de Japanse Takeshi. Californië is een zuidelijke staat die tot ca. 1846 bij 

Mexico hoorde en nog altijd grenst aan Mexico. Het Spaanse taalgebruik valt weinig uit de 

toon tussen de andere personages, met name Zoyd, die ook regelmatig Spaanse woorden 

gebruiken, bijvoorbeeld wanneer ze andere personages hombre noemen. Het verschil wordt 

echter vergroot door het fonetisch uitgespelde en grafisch weergegeven accent, dat wordt 



 

Masterscriptie P.J. Van Rooijen 

 

34 

weergegeven met een accent op de i en de [ŋ] die in een [n] lijkt te veranderen bij woorden 

die eindigen op -ing, wat wordt geïmpliceerd doordat de ‘g’ in de ‘ng’-klank verdwijnt in de 

grafische weergave van deze klank, zoals ‘droppín’ en ‘includín’ (fragment 3, zin 3). In het 

geval van de Japanse Takeshi is er geen sprake van een fonetisch uitgeschreven accent, maar 

wel van een grafische weergave van een fonetische eigenschap van zijn idiolect, namelijk het 

gedachtestreepje. Takeshi spreekt meer standaard Engels dan bijvoorbeeld Zoyd, met weinig 

indicaties van niet-standaard uitspraak of grammatica, maar zijn zinnen zitten vol 

gedachtestreepjes, met de implicatie dat hij veel pauzes houdt in zijn zinnen en hakkelig 

spreekt. Dit is bijvoorbeeld te zien in fragment 1 zin 18: ‘“Heedlessly then – fingering it’s 

smooth rigid contours, I – took the plastic card and – thrust it into the slot, shuddering as – 

something whined and the object was – abruptly sucked from my fingers…”’. Het is lastig te 

zeggen of dit een dialect is of een idiolect zonder kennis van de Japanse fonetiek, maar het is 

zeker een onderscheidende eigenschap van Takeshi’s taalgebruik waarmee een verschil 

ontstaat tussen hem en de overige Amerikaanse personages.  

Zo dragen zowel realia als dialect bij aan de tekstwereld van Vineland. Waar de realia 

en fictieve realia, met name de en televisiefilms en -series en de afkortingen, door middel 

van parodie tevens een belangrijke rol spelen voor de thematiek en de kritiek die Pynchon 

uit in zijn romans, zijn dialect en idiolect vooral belangrijk voor de sociaalgeografische 

invulling van de tekstwereld en voor het personagebeeld en de sociale verhoudingen tussen 

personages.  

 

Brontekstanalyse microniveau 

Vineland is een narratologisch gecompliceerd boek is met veel verschillende personages met 

elk hun eigen verhaallijnen die allemaal door elkaar heen lopen en in verbinding staan. Toch 

zijn er twee bredere verhaallijnen te onderscheiden op temporeel niveau. De eerste vindt 

plaats in de jaren ’80, waar het boek begint, en de tweede vindt plaats in de jaren ’60 en 

wordt verteld door middel van herinneringen en flashbacks van de personages en oud 

filmmateriaal. Beide verhaallijnen spelen zich voornamelijk af in Californië, met enkele 

uitstapjes naar Japan en soms naar andere Amerikaanse staten. Vineland heeft zo de vorm 

van een mise en abyme, oftewel een raamvertelling. De verhaallijn van de jaren ’60 bevindt 

zich binnen die van de jaren ’80, waardoor de gebeurtenissen die zich in de jaren ’80 
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afspelen volgens de terminologie van Goethals en De Wilde kunnen worden aangeduid als 

narrative situation één, oftewel N1, en de gebeurtenissen in de jaren ’60 als N2.  

In N1 wordt het verhaal verteld van Zoyd en zijn dochter Prairie, die allebei op zoek 

zijn naar Frenesi, Zoyds vrouw en Prairie’s moeder. Onderweg ontmoet Prairie DL, een oude 

vriendin van Frenesi, en DL’s zaken- en levenspartner Takeshi. Door middel van verhalen van 

DL en oud filmmateriaal van het filmcollectief 24fps waar Frenesi lid van was, worden de 

gebeurtenissen van N2 voor Prairie en de lezer uiteengezet. Intussen zit de FBI-agent Brock 

Vond, tevens een ex-partner van Frenesi, achter Prairie aan, waardoor N2 regelmatig wordt 

onderbroken door de ontwikkelingen in N1. In de loop van het boek verstrijken de jaren 60 

waardoor N2 steeds dichter bij N1 komt te liggen, tot alle personages elkaar vinden aan het 

einde van de roman.  

N1 is, ondanks de onderbrekingen door N2, redelijk chronologisch lineair 

gestructureerd. Temporele deiktische verschuivingen in het verhaal gaan over het algemeen 

gepaard met perspectiefwisselingen, bijvoorbeeld een deiktische verschuiving naar het 

verleden wanneer het perspectief van Zoyd naar Prairie verschuift of vice versa, om de 

ontwikkelingen in Prairie’s verhaallijn ten tijde van die van Zoyd uiteen te zetten. Dit is een 

vrij gebruikelijke structuur voor een verhaal. In N2 is het narratief echter fragmentarischer 

en minder lineair. Omdat N2 bestaat uit herinneringen, flashbacks en archiefmateriaal van 

24fps, komen daarin veel versnellingen, vertragingen, hypothetische toekomstbeelden en 

temporele verschuivingen voor, zonder dat deze altijd gepaard gaan met een 

perspectiefwisseling. Daarnaast zijn er ook binnen N2 structuurverschillen. De herinneringen 

van DL en Takeshi zijn meer lineair gestructureerd dan het meer fragmentarische 

archiefmateriaal. Ook de sporadische POPs terug naar N1 zijn minder abrupt. In de 

herinneringen vinden deze voornamelijk voornamelijk plaats wanneer het verhaal dat DL en 

Takeshi vertellen wordt onderbroken, ofwel wanneer Prairie een vraag stelt of opmerking 

maakt, ofwel wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt in N1, waardoor er moet worden 

teruggekeerd naar de jaren ’80. Bij het archiefmateriaal vinden POPs meer geleidelijk plaats, 

door in eerste instantie een subtiele verandering in de beschrijving, waarop duidelijk wordt 

dat Prairie van buitenaf naar de gebeurtenissen kijkt en dat het deiktisch centrum dus bij 

haar in N1 ligt in plaats van in N2. Dit is goed zichtbaar in het volgende fragment, wat 

plaatsvindt wanneer Prairie met DL en Ditzah, een ander oud-lid van 24fps, de beelden 

bekijkt die 24fps heeft van haar moeder:  
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[1.N2] Meantime, most of the members of 24fps thought she was into “a number,” 

[N1] as they called it back then, [N2] with Weed Atman. [2.N1] Prairie had her 

suspicions too, just from the way Frenesi was filming him, initially at a night wingding 

that was supposed to be a general policy meeting. [3.N2] Led Zeppelin music blasted 

from the PA, bottles and joints circulated, one or two couples – [N1] it was hard to 

see – [N2] had found some space and started fucking.  

(Pynchon: Vineland 209-210)  

 

[1a.N2] Intussen dachten de meeste leden van 24fps dat ze een scharreltje had met 

Weed Atman, [1b.N1] Prairie had ook zo haar vermoedens, gewoon door de manier 

waarop Frenesi hem filmde, de eerste keer op een nachtelijk blowfeest dat geacht 

werd een algemene vergadering te zijn. [2.N2] Led Zeppelin-muziek knalde uit de 

geluidsinstallatie, flessen en joints circuleerden, één of twee stelletjes – [N1] het was 

moeilijk te zien – [N2] hadden wat ruimte gevonden en begonnen te neuken. 

(Fastenau 184) 

 

N1 en N2 lopen hier door elkaar heen. De gebeurtenissen die worden beschreven 

vinden plaats in N2, maar er zijn verwijzingen naar N1 zoals ‘Prairie had her suspicions too, 

just from the way Frenesi was filming him,’ en ‘it was hard to see,’ die de lezer er bewust van 

maken dat wat er plaatsvindt in N2 door Prairie wordt bekeken op filmmateriaal over haar 

moeder. Voor en na dit fragment gaat N2 weer langer ononderbroken door, zonder POPs 

terug naar N1, maar het blijft ongestructureerd met veel temporele verschuivingen binnen 

N2. Ook is het aannemelijk dat niet alles dat in N2 wordt verteld daadwerkelijk op film wordt 

gezien in N1, het verhaal wordt op bepaalde punten aangevuld.  

Prairie speelt in dit fragment en in de rest van het boek een belangrijke rol voor de 

temporele deiktische situering van het narratief. Waar er wat betreft de overige 

hoofdpersonages een zekere continuïteit bestaat, omdat ze zich zowel in de jaren ‘80 als in 

de jaren ‘60 bevinden en in beide tijdlijnen volwassen zijn, is Prairie’s aanwezigheid en 

leeftijd een indicator van tijdsperiode. Prairie als tiener bestaat exclusief in de jaren ’80 en in 

N1, waar ze in N2 ofwel nog niet geboren is, ofwel een baby is. Naarmate het boek vordert 

en het narratief van N2 temporeel gezien dichter bij N1 in de buurt komt, wordt Prairie ook 
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ouder. De leeftijd van de overige personages komt daarentegen nauwelijks ter sprake. Zo 

functioneert Prairie als een soort kompas of kalender, waarop de lezer kan aflezen waar in 

het verhaal hij zich bevindt.  

In de volgende analyse bespreek ik twee fragmenten uit Vineland in meer detail, 

namelijk fragment 1 en 2 uit de bijlage. In deze fragmenten vinden deiktische verschuivingen 

tussen N1 en N2 plaats. Aangezien N1 op macroniveau de matrix-tekstwereld vormt, zal dit 

worden gezien als het overkoepelende deiktische centrum van waaruit wordt gePUSHt en 

waarnaar wordt gePOPt. Fragment 1 betreft een herinnering van Takeshi, die door Takeshi 

en DL wordt verteld aan Prairie, en fragment 2 betreft archiefbeelden die Prairie te zien 

krijgt bij ex-24fpslid Ditzah. In deze fragmenten is er temporele discontinuïteit te herkennen, 

maar continuïteit in personages, op Prairie na. Door de verschuivingen in focalisatie tussen 

Prairie en de andere personages en de aanwezigheid van Prairie in deze langere fragmenten 

te analyseren, zal ik het functioneren en de rol van deixis in Vineland bespreken. Daarnaast 

zal ik ook de taalkundige kant van deixis bespreken met behulp van deze fragmenten. 

Hassan (2011) stelt dat deixis om het introduceren van een referent gaat. Hij benadrukt 

hierbij het belang van werkwoordstijden in temporele deixis, wat een belangrijk 

vertaalprobleem kan vormen. Ik heb dan ook speciale aandacht voor werkwoordstijden in 

mijn analyse. Verder zal ik ook tempo en ritme in mijn analyse betrekken, zowel binnen 

zinnen als in grotere fragmenten in de vorm van versnellingen of vertragingen, aangezien 

deze stilistische concepten ook bijdragen aan de manier waarop het verstrijken van tijd 

binnen het verhaal kan worden geïnterpreteerd door de lezer.  

In fragment 1 heeft DL Prairie meegenomen naar het Ninjetteklooster om hier onder 

te duiken van Brock Vond. Terwijl ze daar zijn, vertellen DL en Takeshi hoe ze elkaar ontmoet 

hebben in de jaren ’60. Het fragment begint in N2, op het moment dat Takeshi door Brock 

Vond in diens plaats naar een seksclub in Japan wordt gestuurd, waar DL klaarstaat om 

Brock Vond te vermoorden met een Ninja Death Touch. Zo raakt DL Takeshi in plaats van 

Brock Vond, waarna het stel samen de Ninja Death Touch ongedaan moeten maken, 

waarvoor ze een jaar de tijd hebben voordat Takeshi eraan sterft. In het fragment staat 

Takeshi op het punt om de club in te gaan, wanneer een POP vanuit N2 naar N1 plaatsvindt 

door een opmerking van Prairie.  

De POP naar N1 vindt in dit brontekstfragment plaats in zin 10 en de PUSH terug naar 

N2 vindt plaats in zin 19. In beide gevallen wordt de verschuiving teweeggebracht door 
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middel van dialoog. Takeshi, die in zowel N1 als N2 aanwezig is en daarmee in dit fragment 

de verbindende factor is tussen de twee narrative situations, spreekt en het deiktisch 

centrum verschuift. De POP vindt plaats met zijn persoonlijk commentaar in zin 10, ‘“what 

would you have done?”’, een vraag aan Prairie, maar ook aan de lezer van het verhaal. 

Prairie’s antwoord in zin 11 is vervolgens een bevestiging van het feit dat er inderdaad een 

POP heeft plaatsgevonden, aangezien zij onlosmakelijk verbonden is met N1 en zich niet in 

N2 bevindt. Tevens vindt er met de temporele deiktische verschuiving een persoonlijke 

deiktische verschuiving plaats, waarbij de focalisatie van Takeshi in N2 naar Prairie in N1 

verschuift. Dit is te merken aan zin 12a, ‘she’d finally got to meet Takeshi’. Prairie is in deze 

zin het onderwerp, zij ontmoet Takeshi in plaats van andersom.  

Wanneer er vervolgens aan het einde van het fragment weer wordt gePUSHt naar 

N2, vormt de dialoog tussen Takeshi en Prairie wederom de verbinding tussen de twee 

narrative situations. Prairie dringt aan om het verhaal te vervolgen, waarop Takeshi verder 

vertelt in zin 18, waarmee de focalisatie weer terug naar hem verschuift. In zin 19 heeft 

Takeshi niet langer een vertellende rol, maar wordt in de derde persoon door een 

extradiëgetische verteller over hem verder verteld: ‘it was stuck back out at him’ (mijn 

cursief), waarmee met ‘him’ een referent wordt geïntroduceerd en dus een deiktische 

verschuiving plaatsvindt. Hiermee is de PUSH compleet en gaat N2 verder na de korte 

onderbreking door N1.  

Wanneer later in het boek het verhaal van N2 minder door middel van herinneringen 

wordt verteld en er meer uit archiefbeelden van 24fps wordt geput, komen POPs en PUSHes 

steeds vaker voor. Het narratief wordt fragmentarischer en tijdslijnen gaan meer door elkaar 

heen lopen, wat betekent dat temporele deixis nog belangrijker wordt. Ook vinden er meer 

versnellingen en vertragingen plaats en komen droom- en hallucinatiescènes vaker voor. 

Tevens bestaat er hetzelfde probleem als in de herinneringen, namelijk het feit dat de 

personages waarmee Prairie in N1 de beelden bekijkt ook voorkomen in het narratief van 

N2. In dit geval zijn het DL en Ditzah, een oude vriendin van DL uit 24fps. Ook leveren DL en 

Ditzah vaker commentaar op de gebeurtenissen uit N2 dan Takeshi en DL dat deden toen 

het om herinneringen ging. Dit alles maakt dat temporele deiktische verschuivingen over het 

algemeen vaker voorkomen en minder makkelijk te herkennen zijn.  

Ik zal deze verandering in de relatie tussen de twee narrative situations bespreken 

met behulp van fragment 2. In dit fragment wordt het personage Weed Atman 
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doodgeschoten door Rex, die er door Frenesi van is overtuigd dat Weed een mol van de FBI 

is. Weed is een belangrijk politiek activist, wat ertoe leidt dat Brock Vond Frenesi overhaalt 

om Weed te (laten) vermoorden. De moord en de ruzie die eraan voorafging zijn gefilmd 

door 24fps. In dit fragment zijn Prairie, DL en Ditzah deze beelden aan het terugkijken. DL en 

Ditzah bevinden zich hierbij zich in zowel N1 als N2 en Prairie bevindt zich alleen in N1. Het 

fragment wordt vanuit Prairie’s perspectief beschreven. 

In tegenstelling tot de herinneringen, komen de POPs bij de archiefbeelden vaker 

voor en duren ze korter. Ze zijn meestal slechts één of enkele zinnen en regelmatig slechts 

een zinsdeel lang. Ook is de discrepantie tussen de beschrijvingen en gebeurtenissen in de 

onderbrekingen door N1 en de beschrijvingen en gebeurtenissen in N2 kleiner dan in de 

herinnering, wat het lastiger maakt om de twee narratieve tijdsniveaus van elkaar te 

onderscheiden. Dit maakt dat N1 en N2 in dit fragment meer door elkaar heen lopen, de 

POPs en PUSHes zijn meer geleidelijk. Een POP kan worden herkend aan een onderbreking 

van Prairie, Ditzah of DL in N1, met bijvoorbeeld een opmerking of een realisatie van Prairie, 

of doordat de lezer ervan bewust wordt gemaakt dat er naar een film gekeken wordt, 

bijvoorbeeld in zin 7a, ‘the frame went twisting and flying off his face.’ Dit is een beschrijving 

van wat er op de film wordt gezien in N1 in plaats van een gebeurtenis binnen N2. Deze 

POPs zijn tevens lastiger te herkennen en meer verbonden met N2, omdat er ook 

beschrijvingen zijn van het daadwerkelijke filmen. Deze scène is dan ook een goed voorbeeld 

van de mediation waar McHale (1992) het over heeft. Binnen N2 wordt de moord gezien 

door het medium van het maken van een film, en in N1 wordt de moord gezien door het 

medium van een film. Dit medium is zichtbaar in zowel het taalgebruik als de stijl van dit 

fragment. In zin 1 van fragment 2 wordt bijvoorbeeld beschreven wat Frenesi aantreft 

wanneer ze de kamer in rent als ware het een shot uit een film, waarin één voor één de 

setting wordt beschreven, personages worden geplaatst en vervolgens wordt ingezoomd op 

het belangrijkste detail: het pistool in de tas van Rex. Frenesi is het onderwerp van de zin en 

de focalisatie ligt bij haar, zij aanschouwt de situatie door haar filmmakersblik. Doordat alles 

in één zin wordt beschreven, wordt duidelijk dat alles in korte tijd gebeurt, maar door de 

gedetailleerde en langzame beschrijving van de situatie ontstaat een soort slow-

motioneffect. Daarnaast is de situatie ook nog eens opsommend beschreven, waarbij de 

minst belangrijke details als eerst worden beschreven en het belangrijkste beeld aan het 

einde van de zin wordt beschreven, wat een zekere doelmatige onoverzichtelijkheid 
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veroorzaakt. Dit alles benadrukt het verlies van controle dat Frenesi ervaart en is een 

voorbode van de chaos die zal volgen.   

Daarnaast draagt ook het taalgebruik bij aan het filmische effect. Aangezien de film 

die Prairie kijkt tegelijkertijd wordt gefilmd in dit fragment, worden filmtermen veelvuldig 

gebruikt. De manier waarop ze worden gebruikt is een indicatie van de narrative situation 

waaruit wordt gefocaliseerd. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van het woord 

‘frame’ in zin 6b en in zin 7a. In 6b wordt het gebruikt als een actie, ‘framing the three of 

them’ (mijn cursief). ‘Framing’ is hier een werkwoord, waaruit duidelijk wordt dat er wordt 

gefilmd en dat dit zinsdeel dus in N2 is gesitueerd. In zin 7a vindt echter halverwege het 

zinsdeel een POP plaats met ‘before the frame went twisting and flying off his face’ (mijn 

cursief). ‘The frame’ is hier een zelfstandig naamwoord, het slaat op het beeldmateriaal dat 

al geschoten is, wat te zien is op de film die Prairie kijkt. Naast Prairie’s aanwezigheid zijn dus 

ook het taalgebruik en de focalisatie van belang bij het interpreteren van POPs en PUSHes in 

dit fragment.   

 

Vertaalvergelijking macroniveau 

De vertaalkeuzes op macroniveau hebben gevolgen voor de tekstwereld. De aspecten van de 

tekstwereld die ik heb besproken in mijn brontekstanalyse, de world-building elements, zijn 

natuurlijk niet de enige world-building elements in de tekst, maar wel de meest 

vertaalkundig interessante. Vanwege de parodiërende functie van de fictieve realia en de 

satirische relatie die daardoor ontstaat tussen tekstwereld en real world, kan de manier 

waarop is omgegaan met realia in de vertaling invloed hebben op de manier waarop de 

tekstwereld in de vertaling tot stand komt. De strategie van de vertaler en de manier waarop 

hij is omgegaan met het verschil tussen brontekstlezer en doeltekstlezer heeft hier invloed 

op en de manier waarop Fastenau is omgegaan met de vertaalproblemen realia en dialect is 

een goede indicatie van de strategieën die hij gebruikt bij het vertalen van de tekstwereld.  

Voor de brontekstlezer geldt dat hij enkel onderscheid maakt tussen de actual world-

realia die zijn geïncorporeerd in de tekstwereld en de verzonnen realia die slechts in de 

wereld van Vineland bestaan op basis van zijn of haar kennis van deze realia. Aangezien het 

om populaire media en bekende instanties gaat is de kans groot dat het doelpubliek van de 

brontekst de meeste van deze satirische fictieve realia wel zal herkennen. Wanneer het om 

een Nederlands doelpubliek gaat wordt dit echter lastiger, want hoewel de meeste culturele 
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verwijzingen en grote, bekende instanties als de FBI en CIA en eventueel ook Amerikaanse 

officiële instanties zoals de DEA (Drug Enforcement Agency) en de FDA (Food and Drug 

Administration) wel herkend worden, zullen verwijzingen naar kleinere organisaties zoals 

vakbonden of activistische groeperingen minder snel herkend worden, terwijl dat juist het 

soort instantie is dat Pynchon veel parodieert. Daarnaast is ook de culturele context rond de 

war on drugs en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging een probleem. Hoewel het 

doelpubliek uit de jaren ‘90 deze gebeurtenissen in brede zin wel zal hebben meegekregen, 

zullen specifiekere kleine groepen als de BLVGN en acties als CAMP waarschijnlijk weinig 

oproepen bij de doeltekstlezer. Ook het onderscheid tussen de minder populaire actual 

world televisieprogramma’s en made-for-tv films en de fictieve varianten hiervan zal minder 

snel worden gemaakt door een Nederlands doelpubliek. Fastenau gebruikt in zijn vertaling 

een combinatie van explicitering, naturalisering, veralgemenisering en voetnoten om dit 

probleem op te lossen. Veel van de realia worden met een voetnoot uitgelegd, zoals 

afkortingen van kleinere, minder bekende overheidsinstanties als de DEA (Drug Enforcement 

Agency) en de EPA (Environmental Protection Agency), verwijzingen naar specifieke 

personages uit series of films als Hawaii Five-O of The Lucy Ball Show, maar ook indirecte 

verwijzingen naar films en series die wel zeer bekend zijn als Star Wars en Star Trek of 

bekende mythische figuren als Bigfoot en zombies krijgen een voetnoot. Hoewel het gebruik 

van voetnoten een goede oplossing kan zijn voor een boek dat zo verzadigd is door 

intertekstuele verwijzingen en realia als Vineland en het ervoor kan zorgen dat de satire 

rond de afkortingen begrepen wordt, zorgen voetnoten er ook voor dat de lezer zich bewust 

wordt van de aanwezigheid van de vertaler. Voetnoten gaan onvermijdelijk gepaard met een 

verandering in zichtbaarheid. Verwijzingen zouden zonder voetnoten eventueel ook kunnen 

worden begrepen uit context en zelfs als ze niet helemaal begrepen worden, kan met een 

kleine explicatie waarschijnlijk worden gezorgd dat het effect overkomt: het doel van de 

verwijzingen in Vineland is volgens McHale (1992) immers om de constante aanwezigheid 

van tv in het dagelijks leven uit te drukken, niet om een extra interpretatieve dimensie toe te 

voegen die alleen begrepen kan worden als de lezer Hawaii Five-O heeft gezien. Het enige 

risico is in dit geval dat de satire van Pynchon niet wordt begrepen door de doeltekstlezer, al 

is dit risico ook te relativeren. Er zijn namelijk in de brontekst ook al subtiele verschillen 

tussen actual world realia en verzinsels van Pynchon, die ervoor zorgen dat de satire ook 

met minimale kennis van de broncultuur wordt opgepikt. De verzonnen tv-programma’s en 
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overheidsinstanties worden namelijk van veel meer context voorzien dan die uit de actual 

world en voldoen vaak aan een bepaalde formule. Om de absurditeit die de verzinsels hun 

satirische element geven te bereiken, moeten ze van context worden voorzien. Zo wordt dus 

wel achtergrondinformatie gegeven over Babies of Wackiness, maar wordt Hawaii Five-O 

slechts bij titel genoemd.  

Hetzelfde principe gaat op voor de afkortingen: in de brontekst wordt altijd uitgelegd 

waar de fictieve afkortingen voor staan. Veel van de afkortingen zijn daarnaast acroniemen, 

wat inhoudt dat de letters van de afkorting een woord vormen, zoals NEVER, UHURU (Ultra 

High-speed Urban Reconnaissance Unit) en BAAD (Black African-American Division). De 

meeste acroniemen heeft Fastenau in zijn vertaling overgenomen met de Engelse betekenis, 

op een enkeling na: ADHOC, All Damned Heat Off Campus (Pynchon: 1990, 208) is vertaald 

als ‘Alle Dienders en Handlangers Opgerot van de Campus’ (Pynchon: 1991, 182). Er is dus 

een trend te ontdekken in de strategie van Fastenau wat betreft afkortingen, wat te zien is in 

de lijst met afkortingen en hun vertalingen die ik heb opgenomen in de bijlage. Fastenau’s 

voorkeur gaat uit naar het vertalen, naturaliseren of veralgemeniseren van de afkortingen, 

tenzij het afkortingen uit de actual world zijn of de afkorting een acroniem is. In dat geval 

kiest hij er ook vaak voor om het Engels over te nemen en eventueel een voetnoot toe te 

voegen. Dit zorgt ervoor dat het acroniem in stand kan blijven en het verschil tussen parodie 

(vertaald) en realiteit (voetnoot) wordt behouden. Ook worden afkortingen die in de 

brontekst geen uitleg krijgen in de vertaling niet uitgelegd, maar krijgen ze in plaats daarvan 

een voetnoot. De meeste verzonnen afkortingen krijgen geen voetnoot, met uitzondering 

van UHURU, waarbij de voetnoot uitlegt dat Uhuru een woord uit Swahili is dat vrijheid 

betekent. In zijn voetnoten geeft hij echter enkel de denotatie van de afkortingen en overige 

realia. Informatie over de connotatie laat hij achterwege, terwijl de connotatie juist een 

belangrijk element is voor het in stand houden van de satire. 

De strategie van Fastenau omtrent realia is effectgericht, met aandacht voor de 

doeltekstlezer en brontekstbehoud en dus met zo veel mogelijk behoud van realia, maar wel 

met gebruik van voetnoten en explicitering om ervoor te zorgen dat de afstand tussen de 

doeltekstlezer en de brontekst wordt overbrugd. Voetnoten zijn een effectieve keuze voor 

een boek met zo veel realia, waarin het risico groot is dat explicitering ervoor zorgt dat de 

vaak al lange zinnen van de brontekst nog langer worden of een belerend effect veroorzaakt. 

Aan de andere kant zorgt deze strategie er ook voor dat de lezer doorlopend bewust wordt 
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gemaakt van de aanwezigheid van de vertaler. Fastenau gebruikt daarnaast zeer veel 

voetnoten, ook voor bekendere popcultuurverwijzingen zoals naar Star Trek, Star Wars of 

zombies, wat fenomenen zijn die internationaal erg bekend zijn en waarbij het dus de vraag 

is of deze explicitering nodig hebben.  

Daarnaast is er het vertaalprobleem van dialect en idiolect. Aangezien een boek een 

grafologisch medium is en fonetische eigenschappen dus alleen overkomen als ze grafisch 

kunnen worden weergeven, vormt dit een probleem. Daarnaast is dialect ook een cultureel 

probleem. Het Amerikaans Engels kent dialecten die niet één-op-één over te nemen zijn in 

het Nederlands, zoals African American Vernacular English (AAVE) en Mexicaans-Amerikaans 

Engels. Deze dialecten zijn varianten van het Amerikaans Engels waarvan geen equivalent 

bestaat in het Nederlands. Dit zorgt dus voor een vertaalprobleem. Cadera (2012) 

identificeert drie strategieën om fonetische features te vertalen:  

 

1) Transposing represented phonetic features of dialect, sociolect or ethnolect as 

particular spelling varieties of the target language 

2) Transfer of phonetic features representing aspects of general orality to equivalent 

forms of the target language 

3) Omission of the represented phonetic features using standard spelling 

(Cadera: 2012, 291) 

 

In deze analyse bespreek ik welke strategie of combinatie van strategieën Fastenau gebruikt 

in zijn vertaling van dialect en wat voor effect dit heeft op het personagebeeld en de 

tekstwereld. In de brontekstanalyse van fragment 3 bespreek ik de fonetische 

eigenschappen van het taalgebruik van Zoyd en Hector. In de vertaling van Fastenau is 

verreweg het grootste deel van deze fonetische eigenschappen weggelaten, wat 

overeenkomt met de derde strategie die Cadera benoemt. Fastenau heeft enigszins 

gecompenseerd met Nederlandse fonetische eigenschappen van spreektaal, zoals ‘’t’ en 

‘m’n’, en hoewel hij de Spaanse woorden heeft behouden, verdwijnt met name Hectors 

accent uit de vertaling. Aangezien ook personages die niet Latijns-Amerikaans zijn af en toe 

Spaanse woorden gebruiken, voornamelijk het woord hombre, verdwijnt de culturele 

achtergrond van Hector grotendeels uit zijn personagebeeld en wordt het verschil tussen 

Hector en Zoyd kleiner. De vraag is echter of dit anders had gekund, aangezien Hectors 
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dialect in het Nederlands geen equivalent kent en bij de keuze voor een grafologische 

weergave van de fonetische eigenschappen van zijn dialect in het ergste geval het risico 

bestaat dat Hector een (enigszins racistische) karikatuur van een Mexicaans-Amerikaans 

persoon wordt, of dat het accent simpelweg voor verwarring zorgt bij de doeltekstlezer. 

 Ook Takeshi’s taalgebruik bevat grafologische elementen die fonetische 

eigenschappen uitdrukken, zoals het gedachtestreepje. Deze eigenschap van Takeshi’s 

idiolect is in de vertaling wel consequent overgenomen, evenals zijn gewoonte om Japanse 

woorden te gebruiken, al dan niet met voetnoten om het Japans van vertaling te voorzien, 

zoals gajin (fragment 1, zin 3c).   

Fastenau gebruikt in zijn vertaling een combinatie van de drie strategieën die worden 

beschreven door Cadera; waar mogelijk neemt hij een fonetische eigenschap over of 

compenseert hij voor het verlies van een eigenschap met een Nederlandse fonetische 

eigenschap die hetzelfde effect bereikt, maar verreweg het vaakst vertaalt hij fonetische 

eigenschappen weg. Dit heeft als gevolg dat de verschillen tussen idiolecten en dus ook 

tussen de (sub)culturele achtergronden van de personages enigszins vervagen, voornamelijk 

in het geval van Hector en Zoyd.  

 

Vertaalanalyse microniveau 

De strategie van Fastenau heeft echter niet alleen invloed op deze macrovertaalproblemen, 

maar speelt ook op microniveau een belangrijke rol. Zijn keuzes hebben invloed op de 

deiktische verschuivingen in de tekst. Dit is al te zien in het eerste fragment dat ik in mijn 

microanalyse heb besproken, dat ik hier wederom zal citeren:  

 

[1.N2] Meantime, most of the members of 24fps thought she was into “a number,” 

[N1] as they called it back then, [N2] with Weed Atman. [2.N1] Prairie had her 

suspicions too, just from the way Frenesi was filming him, initially at a night wingding 

that was supposed to be a general policy meeting. [3.N2] Led Zeppelin music blasted 

from the PA, bottles and joints circulated, one or two couples – [N1] it was hard to 

see – [N2] had found some space and started fucking.  

(Pynchon: Vineland 209-210)  

 

[1a.N2] Intussen dachten de meeste leden van 24fps dat ze een scharreltje had met 
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Weed Atman, [1b.N1] Prairie had ook zo haar vermoedens, gewoon door de manier 

waarop Frenesi hem filmde, de eerste keer op een nachtelijk blowfeest dat geacht 

werd een algemene vergadering te zijn. [2.N2] Led Zeppelin-muziek knalde uit de 

geluidsinstallatie, flessen en joints circuleerden, één of twee stelletjes – [N1] het was 

moeilijk te zien – [N2] hadden wat ruimte gevonden en begonnen te neuken. 

(Fastenau 184) 

 

In de vertaling van Fastenau is één grote verschuiving te ontdekken, namelijk het weglaten 

van ‘as they called it back then.’ Deze verschuiving verkleint de afstand tussen de leden van 

24fps en Prairie. Aangezien Prairie de filmbeelden bekijkt, zullen we haar in dit fragment als 

focalisator beschouwen en het deiktisch centrum bij haar in N1 leggen. ‘Back then’ 

benadrukt dat er vanuit dit deiktisch centrum naar het verleden wordt verwezen. Door het 

weglaten van dit zinsdeel worden N1 en N2 in de vertaling meer naar elkaar toe getrokken 

ten opzichte van de brontekst.   

Daarnaast voegt Fastenau brontekstzin 1 en 2 samen, waarmee Prairie’s perspectief 

toch in zin 1 wordt geïntroduceerd, maar explicieter dan in de brontekst. Het is niet haar 

taalgebruik, maar de letterlijke verwijzing naar Prairie die duidelijk maakt dat het hier om 

haar perspectief en dus om N1 gaat.  

Grammaticaal gezien zijn er in fragment 1 geen problematische verschuivingen in 

werkwoordstijden. Het grootste deel van de tekst staat in de simple past en staat in de 

vertaling dan ook in de onvoltooid verleden tijd. Na de POP, die plaatsvindt in brontekstzin 

10, volgt een korte samenvatting over de ontmoeting tussen Prairie en Takeshi. Hier wordt 

in de zin 12 door middel van de past perfect ‘She’d got to meet’ aangegeven dat er binnen 

N1 een temporele verschuiving terug in de tijd plaatsvindt, waarna weer wordt overgegaan 

op de past simple om de gebeurtenissen tot Takeshi’s oorspronkelijke onderbreking van N2 

samen te vatten. Deze past perfect is door Fastenau vertaald met de voltooid verleden tijd 

‘had ontmoet’, waarna wordt overgegaan op de onvoltooid verleden tijd. Hier vindt dus 

geen verschuiving plaats ten opzichte van de brontekst.  

Er is echter wel een ritmische verschuiving met betrekking tot temporele deixis te 

vinden in de vertaling. Zoals ik in de brontekstanalyse bespreek, vinden de POP en PUSH 

plaats door middel van dialoog van Takeshi. Het antwoord en de vraag van Prairie (in zin 

BT.11 en BT.17, respectievelijk) spelen hierbij een belangrijke rol om de POP compleet te 
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maken en de PUSH te starten. Bij de PUSH wordt de eerste zin van het narratief van N2 in 

brontekstzin 18 door Takeshi uitgesproken, waarna de verteller het overneemt en de PUSH 

compleet is. Dit is waar de vertaling afwijkt van de brontekst. Wanneer de verteller weer 

begint en N2 weer verder gaat, staat in de brontekstzin 19 ‘it was stuck back out at him’ 

(mijn cursief), wat Fastenau in doeltekstzin 20 heeft vertaald als ‘werd het weer naar buiten 

gestoken,’ waarbij ‘at him’ is weggelaten. ‘At him’ introduceert een referent en benadrukt zo 

in de brontekst dat Takeshi niet langer de verteller is, een nadruk die in de vertaling verloren 

gaat, waardoor het enige verschil in focalisatie met de zin ervoor het gebrek aan 

aanhalingstekens is. Ook in de zin erna (BT 20, DT 21) is dit het geval; Fastenau heeft ‘inside, 

he found the place all but vacated’ (mijn cursief) vertaald als ‘binnen bleek het gebouw 

zowat totaal ontruimd te zijn.’ Door het persoonlijk voornaamwoord weg te vertalen wordt 

de afstand tussen Takeshi en de verteller kleiner, waardoor ook de afstand tussen N1 en N2 

kleiner wordt. Dit maakt de PUSH naar N2 in de vertaling meer geleidelijk dan in de 

brontekst.  

In fragment 2 komen de POPS en PUSHES vaker voor en zijn ze minder gemakkelijk te 

herkennen, omdat ze voornamelijk door focalisatie worden geleid. Er zijn twee momenten 

waarin de vertaalkeuzes van Fastenau potentieel effect hebben op de interpretatie van de 

lezer. Ten eerste is er de keuze om ‘The camera moved in on his face’ in brontekstzin 11 te 

vertalen als ‘De camera zoomde in op zijn gezicht’ in doeltekstzin 13. Dit is een overgangszin 

waarin van N2 naar N1 wordt verschoven, aangezien Ditzah in zin BT12 zegt ‘Howie found 

the zoom,’ op welk moment duidelijk wordt dat deze verschuiving inderdaad heeft 

plaatsgevonden. In de brontekst is ‘moved in’ gekozen in plaats van ‘zoomed in’. Dit kan 

zowel worden geïntepreteerd als een beweging van de camera in N2, als een beweging die 

op het beeld te zien is. De camera zelf bevindt zich namelijk in N2. Door voor de vertaling 

‘zoomde in’ te kiezen, verschuift de nadruk van de beweging van de camera naar het effect 

van die beweging, wat de zin duidelijker in N1 plaatst.  

Eenzelfde soort probleem doet zich voor in brontekstzin 7a. Eerder in deze alinea 

wordt over ‘framing’ gesproken, in brontekstzin 6b: ‘Howie kept further back, framing the 

three of them’. Beide keren vertaalt Fastenau ‘frame’ als ‘kader’, in doeltekstzin 7b en 8. De 

eerste keer dat ‘framing’ gebruikt wordt, is het een werkwoord; Howie richt de camera zo op 

Weed, Rex en Frenesi dat ze alle drie in beeld zijn, hij ‘kadert ze in’. De tweede keer is het 

een zelfstandig naamwoord. In plaats van dat de camera schokt en wegschiet, is het het 
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‘frame’, wat de zin vrij duidelijk in N1 plant, aangezien het nu om perceptie gaat in plaats 

van om actie. In tegenstelling tot ‘moved in’, wat de beweging van de camera uitdrukt, gaat 

het door het gebruik van ‘frame’ ook in de brontekst over het effect van die beweging. Met 

de keuze voor ‘kader’ vinden in dit geval dus geen verschuivingen ten opzichte van de 

brontekst plaats.  

Daarnaast heeft Fastenau in de eerste zin van het fragment een ingreep gedaan die 

invloed heeft op het tempo en op de persoonlijke deixis. Zin 1 van het brontekstfragment is 

in de vertaling gesplitst: 

 

[1a.N2] Frenesi hung up and ran in to find Jinx moving the kids briskly out the door 

[1b] and Weed on his feet between them [1c] and Rex, who was shaking and white, 

with the bag over his shoulder [1d] and one hand resting on the heavy lump inside. 

 

[1a.N2] Frenesi hing op en rende naar binnen waar ze zag hoe Jinx de kinderen 

bruusk de deur uit werkte [1b] en Weed tussen hen en Rex in stond. [2a] Rex stond 

wit weggetrokken te trillen, [2b] met de tas over zijn schouder en een hand op de 

dikke bult. 

 

Door deze zinssplitsing wordt een pauze ingelast die er niet alleen voor zorgt dat de situatie 

vertraagt en zo overzichtelijker overkomt dan in de brontekst, maar die ook de focalisatie 

verschuift. In de eerste zin van de vertaling is Frenesi het onderwerp, net als in de brontekst. 

Zij ziet Jinx met de kinderen en vervolgens Weed en Rex ongeveer tegelijk, aangezien 

Fastenau ‘on his feet’ heeft vertaald als ‘stond’ en naar het einde van de zin heeft verplaatst, 

wat de afstand tussen Weed en Rex in de zin verkleint. Vervolgens begint de tweede zin met 

Rex als onderwerp, waardoor de focalisatie lichtelijk verschuift en het niet meer Frenesi’s 

interpretatie van de situatie is, maar een beschrijving van de verteller. Dit zorgt ervoor dat 

de situatie in vertaling minder chaotisch aandoet dan in de brontekst.  

Wanneer we op microniveau naar temporele deixis en verschuivingen tussen 

narrative situations kijken, bevat Fastenau’s vertaling dus wel enkele verschuivingen ten 

opzichte van de brontekst die invloed hebben op de manier waarop deiktische 

verschuivingen plaatsvinden, maar geen grote ingrepen die invloed hebben op de manier 

waarop de twee narrative situations in verbinding staan. Hoewel er wel verschuivingen zijn 
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die het ritme en tempo van de tekst beïnvloeden, zijn er op microniveau relatief weinig echt 

problematische deiktische verschuivingen te vinden. De verschuivingen hebben 

voornamelijk invloed op ritme en tempo en een enkele keer op focalisatie. Dit beïnvloedt 

ook de deixis, maar niet op een manier die de relaties tussen subwerelden aantast.  

 

Conclusie 

Op microniveau zijn er weinig temporele deiktische verschuivingen tussen narrative 

situations te vinden die daadwerkelijk problematisch zijn. Op het niveau van de tekstwereld 

zijn er echter wel verschuivingen te vinden wat betreft de world-building elements. Fastenau 

heeft een combinatie van strategieën gebruikt die erop is gericht om zoveel mogelijk realia 

over te nemen en toegankelijk te maken, wat van belang is in een tekst die thematisch zo 

door realia wordt ondersteund als Vineland. Bij het vertalen van het taalgebruik van de 

personages heeft Fastenau een naturaliserende aanpak gebruikt, waarmee een belangrijk 

onderdeel van de (sub)culturen in Vineland verloren gaat en de tekstwereld dus wordt 

aangetast. Het blijft echter lastig om te zeggen of dit voorkomen had kunnen worden zonder 

andere implicaties voor de tekstwereld. Naast de gevolgen van het vertalen (of niet vertalen) 

van dialect en idiolect, moeten ook de gevolgen van het veelvuldige gebruik van voetnoten 

overwogen worden, aangezien dit de zichtbaarheid van de vertaler vergroot en daarnaast 

ook het verschil tussen real world en satire vergroot. Het zorgt ervoor dat de satirische 

elementen van de tekst beter te begrijpen zijn voor een doelpubliek dat ze anders misschien 

niet zou herkennen, maar het zorgt er ook voor dat een deel van de subtiliteit van die satire 

verloren gaat, omdat het wordt benadrukt door de voetnoot. Tevens bevat de vertaling een 

vrij hoog gehalte false friends en zijn er een aantal vertaalfouten gemaakt, zoals het vertalen 

van ‘Health Food Enchilada Special’ (Pynchon 1990: 25) als ‘Vegetarische Enchilada Speciaal’ 

(Pynchon 1991: 27), ‘The Hunchback of Notre Dame’ (1990: 109) als ‘De gebochelde van de 

Notre Dame’ (1991: 99) en is ‘sign’ (1990: 197), waarmee ‘star sign’ oftewel sterrenbeeld 

bedoeld wordt, vertaald als ‘teken’ (1991: 173).  
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Hoofdstuk 3:  

Inherent Vice 

In Inherent Vice krijgt de privédetective Larry ‘Doc’ Sportello een bezoekje van zijn ex Shasta 

Fay, die hem vertelt over een complot waar ze in betrokken dreigt te raken. Shasta heeft een 

relatie met de getrouwde vastgoedmagnaat Mickey Wolfmann. Mickeys vrouw Sloane is met 

haar minnaar Riggs Warblings van plan om Mickey op te sluiten in een gesticht. Ze hebben 

Shasta hierbij om hulp gevraagd. Wanneer Mickey inderdaad verdwijnt, besluit Doc om 

onderzoek te doen naar wat er met hem is gebeurd, waardoor hij verwikkeld raakt in een 

groter mysterie.  

Inherent Vice valt binnen het genre hard-boiled detective. Er loopt een aantal losse 

plotlijnen door elkaar, die uiteindelijk grotendeels samenkomen. Om te beginnen wordt met 

Shasta’s bezoek aan Doc de plot rond Mickey Wolfmann geïntroduceerd. Vervolgens 

schakelt een ander personage, Tariq Khalil, Doc in om een bodyguard van Mickey te vinden. 

Doc ontdekt in deze zaak dat Mickey inderdaad is ontvoerd en in een kliniek is geplaatst om 

hem van zijn plotselinge filantropische neigingen af te helpen. Intussen probeert de 

politiedetective Christian ‘Bigfoot’ Bjornsen Doc te manipuleren om een moord te plegen en 

zo de dood van zijn partner te wreken. Al deze zaken lijken gerelateerd te zijn aan Mickey 

Wolfmann en leiden naar een smokkelorganisatie genaamd Golden Fang. Wanneer Doc met 

Adrian Prussia en zijn handlanger Puck Beaverton, die zeggen dat ze deel zijn van de Golden 

Fang, gaat praten, proberen ze hem een fatale overdosis heroïne te geven. Tijdens Docs 

ontsnappingspoging schiet hij beide smokkelaars dood, waarmee Bigfoots doel is bereikt 

aangezien Puck zijn partner had vermoord. Bigfoot brengt Doc naar huis en scheept hem op 

met een grote hoeveelheid gestolen heroïne, die Doc vervolgens verstopt tot hij het pakket 

terug kan geven aan de Golden Fang. Aan het einde van het boek is er weinig daadwerkelijk 

opgelost, maar heeft Doc wel een weddenschap gewonnen en is één vermist persoon weer 

terecht.  

 

Brontekstanalyse macroniveau 

Op het eerste gezicht is Inherent Vice een interessant boek op macroniveau, maar is het voor 

Pynchon-standaarden geen heel gecompliceerde roman. Kakutani noemde Inherent Vice in 

een recensie voor de New York Times ‘Pynchon Lite’, een uitdrukking die aansloeg bij het 

lezerspubliek van Pynchon. Malpas en Taylor stellen echter dat:  
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There is certainly at least an element of truth in this impression, but that ought not to 

suggest that the novel is entirely simple, straightforward or unchallenging (to call 

something ‘less complex than Gravity’s Rainbow’ is, after all, nothing like claiming it is 

easy to follow), or that it doesn’t present many similar ideas, themes and challenges 

to those discussed so far in this book. (2013: 212)  

 

Inherent Vice heeft veel eigenschappen die kenmerkend zijn voor het werk van Pynchon. De 

roman zit vol verwijzingen naar popcultuur, films en muziek, en bovenal is het wat Taylor en 

Malpas een ‘paranoid narrative’ noemen. De boeken van Pynchon bevatten een ‘sense of 

overarching paranoia’ (2013: 216), het idee dat de personages geen controle hebben over of 

vat hebben op de wereld waarin zij leven. Waar dit in Gravity’s Rainbow wordt veroorzaakt 

door een universum dat daadwerkelijk ontspoord lijkt te zijn en in Vineland door ongrijpbare 

overheidsinstanties die onmetelijke macht lijken te hebben, wordt dit in Inherent Vice 

veroorzaakt door drugs, die de grenzen tussen wat echt is en wat niet voor de personages 

(en soms ook voor de lezer) doen vervagen (2013: 218). Naast de elementen van het 

detective-genre in de plot en het feit dat alles in Inherent Vice met elkaar in verbinding lijkt 

te staan, wordt dit paranoïde effect dus ook veroorzaakt door het overlopen van realiteit en 

hallucinaties binnen de tekstwereld. Dit effect wordt voor de lezer versterkt omdat Pynchon 

zijn tekstwereld niet alleen baseert op de real world, maar de real world ook parodieert in de 

world-building elements. Zo staat Inherent Vice vol met fictieve surfnummers en muzikanten, 

maar ook met bestaande muzikanten en muziek en worden de twee regelmatig ook met 

elkaar vergeleken, waardoor real world en tekstwereld met elkaar vermengd worden. 

Hänggi (2018) heeft alle muziek gecategoriseerd waar in het verzameld werk van Pynchon 

naar wordt verwezen. De verwijzingen in Inherent Vice bestaan grotendeels uit verwijzingen 

naar muzikanten en 84% van de verwijzingen is naar popmuziek, waarmee dit de roman is 

die relatief het meest naar popmuziek verwijst en waar slechts Vineland en Bleeding Edge 

zich enigszins aan kunnen meten. Hänggi komt met de volgende verklaring:  

 

Until, say, the 1960s, an intellectually versed person might disregard pop culture but 

feel that the post-tonal music trajectory was something one would have to at least be 

aware of; after the 1960s, these roles seemed to have become reversed. 
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Another explanation is that the novels published after Gravity’s Rainbow are 

either set before the atonal turn (or just around that time, in the case of the ending 

of Against the Day) or that the predominance of pop music and the medium TV (with 

its effect on the viewers as discussed in Vineland) would make it unlikely that the 

characters display an avid interest in avant-garde music. And again, the lower 

number of central characters in Vineland, Inherent Vice, and Bleeding Edge gave 

Pynchon fewer opportunities to distribute musical tastes among different characters. 

(16-17) 

 

Het type muziek waarnaar wordt geluisterd door de personages zegt iets over de personages 

en de wereld waarin zij zich bewegen. Doc is een hippie en een stoner in Californië, het is 

aannemelijk dat hij naar popmuziek en surfermuziek luistert. De muziek is een world-

building element dat bijdraagt aan het beeld dat de lezer vormt van de wereld van Doc 

Sportello zoals een soundtrack bijdraagt aan een film. Naast de 132 real world-nummers, 

muzikanten, componisten en ‘larger works’ waarnaar wordt verwezen in Inherent Vice, 

bevat de tekstwereld echter ook fictieve nummers, waarvan meestal (delen van) de teksten 

zijn uitgeschreven. Deze nummers worden vaak ook met real world muziek vergeleken, om 

zo een concreter beeld te geven van het type nummer dat wordt gedraaid. Zo is er het 

nummer ‘Long Trip Out’ van Spotted Dick, dat een aantal ‘transatlantic Floyd Cramer licks’ 

bevat (Pynchon 2009: 198); Meatball Flag’s ‘Soul Gidget’ (155); de band the Boards met een 

nummer met ‘a certain Beach Boys influence’ (78) en ga zo maar door.4 Deze nummers zijn 

te herkennen als parodieën aan de vaak humoristische of dubbelzinnige bandnamen en het 

feit dat de teksten zijn uitgeschreven, wat bij bestaande nummers niet het geval is. Ze 

dragen bij aan het vervreemden van een anderszins bekende tekstwereld die grotendeels 

overeenkomt met de real world, waarmee de suspension of disbelief van de lezer op de 

proef wordt gesteld en waardoor de absurditeiten die in hallucinaties worden beschreven 

makkelijker te accepteren zijn.  

Naast de belangrijke rol die muziek speelt in het vormen van de tekstwereld, is ook 

dialoog een belangrijke factor wanneer het gaat om interpersoonlijke relaties binnen 

Inherent Vice. Dialect en idiolect zijn een belangrijk element bij het vormen van een 

 
4 Deze muziek (echt en fictief) is opgenomen in de bijlage. 
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personagebeeld. Zoals ik in hoofdstuk 2 ook al bespreek, geeft idiolect informatie over de 

(sub)culturele achtergrond van een personage, wat de lezer helpt om het personage te 

plaatsen in de tekstwereld. Aangezien de wereld van Inherent Vice vrij klein is, het boek 

speelt zich voornamelijk af in L.A. met een enkel uitstapje naar Las Vegas, is er weinig 

variatie in dialect en idiolect. Spaans komt wederom regelmatig voor en Bigfoot Bjornsen 

spreekt een enkele keer Japans spreekt om een pannenkoek te bestellen in een Japans 

restaurant: ‘Chotto, Kenichiro! Dozo, motto panukeiku’ (Pynchon 2009: 212), maar afgezien 

hiervan spreken alle personages in vergelijkbare idiolecten en hetzelfde Amerikaanse dialect. 

Verder wordt de tekstwereld ingevuld met behulp van popculturele realia waarvan 

een groot deel uit films en tv-series5 bestaat en met sporadische verwijzingen naar de FBI en 

een enkele fictieve actiegroep met bijbehorende afkorting, zoals Warriors Against the Man 

Black Armed Militia oftewel WAMBAM (292) en HULK, Heroin Users Liberation Kollective 

(sic). De situering van de roman blijft op deze manier klein en het boek is significant minder 

politiek geladen dan Vineland, met een meer conventioneel hard-boiled detective-plot, zeker 

vergeleken met het overige werk van Pynchon.  

 

Brontekstanalyse microniveau 

Ik onderscheid in deze analyse wederom twee narrative situations, maar omdat er zo veel 

verhaallijnen door elkaar lopen waar geen twee hoofdlijnen uit kunnen worden 

onderscheiden, doe ik dit op het microniveau van de fragmenten die ik bespreek.  Hoewel in 

Inherent Vice verschillende werkelijkheden door elkaar heen lopen, is er geen grote 

incongruentie van realiteit in het boek. Malpas en Taylor stellen dat  

 

it seems clear that the paranoia-inducing ontological uncertainty of Gravity’s 

Rainbow gives place to the more readily identifiable and explicable fantasy/reality 

oppositions of Inherent Vice, in which it seems always possible to be certain (even if 

only in retrospect) about the truth or illusion of any particular passage. (2013: 218).  

 

Hoewel het volgens Malpas en Taylor dus goed mogelijk is te herkennen wanneer iets 

fantasie of realiteit is in Inherent Vice, betekent dit niet dat deze twee niet door elkaar 

 
5 Tevens opgenomen in de bijlage. 
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kunnen lopen in de tekst. Een voorbeeld hiervan is een fragment waarin Doc terugdenkt aan 

een bijzonder heftige trip die hij heeft meegemaakt nadat hij lsd had gekregen van Vehi 

Fairfield. In deze trip had Doc een hallucinatie waarin hij een alien was die naar de Aarde 

was gestuurd bij wijze van een ruimte-tijdreisexperiment, met als gevolg dat hij door muren 

kon lopen (zie bijlage, fragment 4).   

De overgang tussen de hallucinatie (N2) en de realiteit (N1) vindt plaats door middel 

van een deiktische verschuiving. De PUSH vindt plaats in zin 3a en is zeer duidelijk 

herkenbaar door de opening ‘it had all begun’. De perfect past is een duidelijke stap terug in 

de tijd van de simple past die in de alinea ervoor werd gebruikt en ook met de woordkeuze 

geeft de zin aan dat er een nieuw narratief begint: ‘it had all begun’ is een vrij conventionele 

manier voor een verteller om een verhaal te beginnen. Er zit enige continuïteit in de 

personages, Doc bevindt zich zowel in N1 als in N2, aangezien hij terugdenkt aan zijn eigen 

hallucinatie, maar binnen de hallucinatie heet Doc Xqq. De verwijzing naar Xqq als Doc, 

gevolgd door de correctie ‘Doc, or actually Xqq’ in zin 8, maakt duidelijk dat de verteller 

vanuit N1 N2 beschrijft. In combinatie met de expliciete beschrijvingen van de setting van de 

narrative situation in zin 4, waarbij world-building elements als de twee zonnen en de berg 

pure osmium worden gebruikt, zorgen bovenstaande verwijzingen ervoor dat de deiktische 

verschuiving van de ene naar de andere realiteit meer geleidelijk plaatsvindt. De verwijzing 

naar Doc als Doc in zin 8 is een korte POP die de lezer aan N1 doet herinneren en de 

focalisator (Doc) in deze narrative situation positioneert, waarna er in zin 9 onmiddellijk 

weer een PUSH plaatsvindt met de uitspraak van de wetenschapper. In zin 4b vindt tevens 

een verandering plaats in de werkwoordstijd. Van perfect past wordt overgegaan op de 

simple past, waarmee de hallucinatie/herinnering niet meer expliciet in een verder verleden 

wordt geplaatst, maar dezelfde werkwoordstijd als in N1 wordt aangehouden.  

In zin 17 wordt Xqq getransporteerd naar Gordita Beach Boulevard, wat een 

ruimtelijke deiktische verschuiving is in de richting van N1, waarop in zin 20a expliciet de 

verschuiving van de trip in N2 naar de werkelijkheid van N1 plaatsvindt. Hoewel de trip en 

daarmee N2 definitief voorbij zijn en de POP dus heeft plaatsgevonden, zijn er elementen 

van N2 die worden overgenomen in N1. Er wordt gesteld dat Doc nog steeds door muren 

kan leunen en het personage Sortilège, dat niet aanwezig was in N2, gaat mee in deze 

veronderstelling. Hoewel Malpas en Taylor (2013) dus stellen dat fantasie en realiteit 
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duidelijk te onderscheiden zijn in Inherent Vice, zijn er momenten waarin de twee toch door 

elkaar heen lopen.  

Ook focalisatie heeft invloed op deiktische verschuivingen. De hallucinatie in 

fragment 4 versmelt met de realiteit, mede omdat Doc de focalisator is in een gesprek met 

Sortilège, die beiden geloven dat halliculogene drugs bovennatuurlijke effecten kunnen 

hebben, zoals het veroorzaken van visioenen of het spiritueel contact leggen met personen 

die ver weg zijn. Malpas en Taylor (2013) bespreken daarentegen een fragment (fragment 5, 

t.m. zin 7) waarin het psychedelische effect van bananen wordt besproken met een stuk 

meer scepsis dan Docs lsd-trip:  

 

The focalisation is [Bigfoot Bjornsen’s] and the tone ironically deflationary: a ‘hippie 

belief’ is being cashed in upon, the magical properties are ‘reported’, the ‘symptoms’ 

verified and thus apparently more real, and the language of the passage implies quite 

clearly that the theories propounded by the ‘underground papers’ ought to be 

treated sceptically as, in the end, the reality of the product is its capacity to work as a 

commodity making ‘thousands’. The attitude of the narration and the relation 

between textual world and reader is clear and, despite the continual evocation of 

possible or potential alternate realities as Inherent Vice progresses, this remains the 

case throughout the novel: fantasies, dreams, visions and so on are explained and 

located as effects of intoxication, drugs or other products and practices of late 1960s 

hippie culture – although not necessarily condemned as they are here, they are 

continually defined and located in relation to a sober reality. (217)  

 

De manier waarop hallucinaties N1 wel of niet beïnvloeden wordt dus mede bepaald door 

de focalisatie. Omdat Bigfoot niet gelooft in het effect van de bananen, is het een mythe, 

maar omdat Doc wel gelooft in de echtheid van zijn trip, is deze versmolten met de realiteit 

van Inherent Vice. Daarnaast is focalisatie ook een vorm van deixis. Een verschuiving in 

focalisator komt voort uit een persoonlijke deiktische verschuiving. Bosseaux stelt:  

 

Spatio-temporal point of view allows access to the fictional reality, which unfolds in 

the course of the story. The linguistic coordinates of space and time serve to anchor 
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the fictional character in her or his fictional world, which, in turn, provides a window 

and vantage point for readers. (2007: 32)  

 

Wanneer de focalisatie verschuift naar een ander personage, gaat dit gepaard met een 

verschuiving van het deiktisch centrum; de spreker verschuift, waarmee ook de plaats en tijd 

kunnen verschuiven. In zin 1 vindt een deiktische PUSH plaats waarmee 

achtergrondinformatie over de activiteiten van Bigfoot en Kevin wordt gegeven, met 

focalisatie vanuit Bigfoot. Met de vraag van Doc in zin 9a vindt een POP terug naar N1 plaats, 

waarin de focalisatie tevens terug naar Doc verschuift. Dit is te herkennen aan zin 9b, ‘Doc 

wanted to know.’ Door de emotieve formulering ‘wants to know’ in plaats van een 

objectiever ‘asked’ wordt de aandacht terug bij Docs belevingswereld geplaatst. Vervolgens 

is de verschuiving van focalisatie in zin 15 definitief, waarin tevens verwezen wordt naar een 

plaatselijke en temporele verschuiving.  

Ten slotte is er nog de groepshallucinatie uit fragment 6. In dit fragment verstopt Doc 

de heroïne waarmee hij door Bigfoot is opgezadeld in het appartement van Denis. Denis 

vindt de heroïne, die in de doos van een kleurentelevisie zat, pakt die uit en kijkt ernaar alsof 

de baal heroïne een tv is. Hij overtuigt Doc en later ook Jade, die op bezoek komt, om mee te 

kijken en hoewel ze zich er allemaal van bewust zijn dat ze naar een stapel in plastic 

gewikkelde heroïne zitten te kijken, staren ze alle drie voor lange tijd hallucinerend naar de 

heroïne als ware het daadwerkelijk een televisie. In dit fragment is zinslengte een belangrijke 

factor in het veroorzaken van versnellingen en vertragingen in de vertellerstekst. In zin 3 

vindt bijvoorbeeld een versnelling plaats. In zin 3b vindt een temporele verschuiving plaats 

van een dag, waarbij de doos van de tv wordt gebruikt als link tussen de twee dagen (‘the 

carton […] had once held a twenty-five inch color TV set, [3b] a detail he had no cause to 

think about till next day’). Vervolgens vindt er weer een tijdsverschuiving plaats, een meer 

plotselinge in dit geval, in zin 4, wanneer Denis uitlegt waarom hij naar het pakket heroïne 

zit te kijken. In de zinnencombinaties 14/15 en 19/20 vinden wederom temporele 

verschuivingen plaats, maar in dit geval gaat het om twee korte zinnen die elkaar opvolgen. 

Zin 14 en 15 drukken allebei een situatie uit. De enige indicatie van chronologie is de inhoud; 

de zinnen volgen elkaar op, in zin 14 is Jade/Ashley niet aanwezig en in zin 15 arriveert ze, 

maar er is geen signaalwoord dat aangeeft of en hoeveel tijd er is verstreken tussen deze 

twee gebeurtenissen. Dit geeft de indruk dat er tijd verdwijnt tussen de twee momenten, er 
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gebeurt niets en het is onduidelijk hoelang deze situatie duurt. De overgang tussen zin 19 en 

20 daarentegen gaat wel gepaard met een signaalwoord, ‘finally’. Dit maakt de tijd die is 

verstreken expliciet lang. De hallucinatie is op dit punt tevens concreter, er wordt gesproken 

over delen en gebeurtenissen (zin 22 en 23) en in zin 18 beschrijft Denis de hallucinatie als 

een documentaire. In de alinea ervoor wordt daarentegen gesproken over ‘minute 

modulations of color and light intensity […] among the tightly taped layers of plastic.’ Het 

tijdsbesef van de personages en lezer en de grens tussen realiteit en hallucinatie zijn in deze 

alinea vager dan in de alinea erna.  

Deiktische verschuivingen hangen samen met function-advancing propositions: er 

verschuift iets op deiktisch niveau, waardoor de verhoudingen tussen de world-building 

elements veranderen. In alle drie deze fragmenten gebeurt dit, hoewel op verschillende 

niveaus. In fragment 4 wordt een nieuwe tijdelijke wereld geïntroduceerd, die bestaat 

binnen de hallucinatiegeschiedenis van Doc en die vervolgens doorwerkt op de matrix-

tekstwereld. In fragment 5 vindt er een persoonlijke deiktische en interpersoonlijke 

verschuiving plaats die invloed heeft op het personage Bigfoot Bjornsen. De relatie tussen 

Bigfoot en Doc verschuift, evenals de relatie tussen Bigfoot en de lezer. Omdat er een 

persoonlijke deiktische verschuiving plaatsvindt waarbij de focalisatie van Doc naar Bigfoot 

verschuift, krijgt de lezer nieuw inzicht in de belevingswereld van Bigfoot en leert de lezer 

over Bigfoots activiteiten en karakter. In fragment 6 vindt, in tegenstelling tot fragment 4 en 

5, alleen een temporele verschuiving plaats. Er is geen ruimtelijke verschuiving. Doc blijft de 

focalisator en de plaats blijft Denis’ appartement in het hele fragment. De verschuivingen in 

dit fragment vinden plaats in de vorm van versnellingen en vertragingen.  

 

Vertaalvergelijking macroniveau 

Op macroniveau heeft Leistra in zijn vertaling van Inherent Vice, Eigen gebrek, bij het 

vertalen van realia over het algemeen het Engels behouden en heeft hij dus gebruik gemaakt 

van leenvertaling. Dit geldt ook voor de fictieve muziek, Leistra heeft zowel de 

artiestennamen als de liedteksten uit de brontekst overgenomen in zijn vertaling. Dit is een 

vrij neutrale aanpak, aangezien veel popmuziek Engelstalig is, waardoor het niet opvalt als 

deze teksten niet vertaald zijn. Leenvertaling kan in dit geval zelfs bijdragen aan het effect; 

de teksten zijn evenzeer te herkennen als parodieën in de vertaling als in de brontekst en 

ook wanneer ze niet als zodanig herkend worden, draagt dit bij aan het effect van de 
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minieme verschillen tussen de tekstwereld en de real world. De fictieve realia versmelten in 

dit geval met de real world elements zoals de hallucinaties versmelten met de realiteit van 

Inherent Vice.  

Wat dialect en idiolect betreft heeft Leistra tevens gebruik gemaakt van leenvertaling 

en een enigszins vrije, exotiserende strategie. Het Spaans en het enkele zinnetje Japans zijn 

behouden en regelmatig neemt Leistra drugsgerelateerde slang over of vertaalt hij dat met 

een andere Engelstalige term. Hij maakt bijvoorbeeld veel gebruik van de woorden ‘dope’ en 

‘weed’, in plaats van Nederlandstalige alternatieven. Er vinden wel kleine verschuivingen 

plaats binnen dialogen op microniveau, met als meest voorkomende en opvallende de keuze 

van Leistra om de vraagtekens die Pynchon veel gebruikt in het idiolect van hippie-figuren, 

waarschijnlijk om een upward inflection of uptalk uit te drukken, enigszins te neutraliseren. 

Uptalk is een fonologische eigenschap waarbij de toon waarop iets gezegd wordt, meestal 

aan het einde van een zin of zinsdeel, iets omhoog gaat, wat een vragend effect veroorzaakt. 

Dit is tegenwoordig voornamelijk bekend als een element van het valley girl-accent en 

vanwege de vragende toon wordt het vaak negatief beschouwd, waarbij men vindt dat het 

een domme indruk geeft. Een voorbeeld van deze neutraliserende vertaling van upspeak kan 

worden gezien in fragment 4, in het taalgebruik van de aliens (zin BT.13-16; DT.13-17):  

 

[13a] “Oh, and one other thing,” [13b] just before throwing the switch, [13c] “the 

universe? [13d] it’s been, like, expanding? [14a] So when you get there, everything 

else will be the same weight, but bigger? [14b] with all the molecules further apart? 

[14c] except for you – you’ll be the same size and density. [15] Meaning you’ll be 

about a foot shorter than everybody else, but much more compact. [16] Like, solid?”  

(Pynchon 2009: 106) 

 

[13a] ‘O, en nog iets anders,’ [13b] vlak voor ze de laatste schakelaar omzetten, ‘het 

universum, hè? [14] Dat is, laten we zeggen, uitgedijd. [15a] Dus als jij daar aankomt, 

heeft verder alles hetzelfde gewicht, maar is het alleen groter, [15b] met alle 

moleculen iets verder uit elkaar, oké? [16] Behalve jij – jij hebt daar dezelfde 

afmetingen en dezelfde dichtheid. [17a] Wat betekent dat je een kop kleiner bent 

dan de rest, maar veel compacter, [17b] of zeg maar massief.’  

(Pynchon 2010: 122, vert. Auke Leistra) 
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De vraagtekens signaleren in de brontekst niet het einde van een zin of een daadwerkelijke 

vraag. Ze dienen meer als een indicatie van toon en geven een pauze binnen een zin aan in 

brontekstzin 13 en 14. Ik heb daarom in mijn zinsverdeling een hoofdletter als indicator van 

het begin van een zin beschouwd, in plaats van een vraagteken als het einde. Leistra heeft 

deze twee zinnen (BT.13-14) opgesplitst in vier losse zinnen (DT.13-16), waarin de 

vraagtekens zijn wegvertaald, behalve aan het einde van zin DT.13. Het effect hiervan is dat 

de upspeak verdwijnt uit de vertaling, waar van zin DT.13 door de toevoeging van het woord 

‘hè’ daadwerkelijk een vraag is gemaakt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 

upspeak in het Nederlands minder voorkomt en dat de eigenschap, waar deze wel 

voorkomt, over het algemeen wordt geassocieerd met tienermeisjes. Leistra heeft het 

verlies van deze eigenschap gecompenseerd met het toevoegen van meer stopwoordjes 

zoals ‘oké’ in zin 15b en ‘hè’ in 13b, op plekken waar deze zich in de brontekst niet bevinden.  

 

Vertaalvergelijking microniveau 

In de brontekstvergelijking heb ik in fragment 4 de overgangen tussen hallucinatie en 

realiteit geanalyseerd. Net als in de brontekst, vindt de initiële verschuiving naar N2 plaats in 

zin 3a, waarna in zin 4a een korte POP plaatsvindt en in 4b weer wordt gePUSHt naar N2. In 

de vertaling van zin 4b vindt echter een verschuiving plaats met het gebruik van een 

aanwijzend voornaamwoord:  

 

and because of the two suns and the way they rose and set, he worked some very 

complicated shifts, 

 

en vanwege die twee zonnen en de manier waarop ze opgingen en weer 

ondergingen, had hij gigantisch ingewikkelde werktijden 

 

Het bepaald lidwoord ‘the’ is vertaald als het aanwijzend voornaamwoord ‘die.’ Zowel in de 

brontekst als in de vertaling is er nog geen eerdere verwijzing gemaakt naar deze twee 

zonnen, maar het gebruik van het aanwijzende voornaamwoord impliceert dat dit geen 

nieuwe informatie is. Het effect hiervan is dat er in de vertaling met de wereld van N2 wordt 

omgegaan alsof dit een bekende wereld is, waardoor de overgang minder geleidelijk is. 
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Waar in de brontekst de opmerking over de twee zonnen helpt de wereld op te bouwen, is 

het in de vertaling een bevestigende opmerking.  

In zin 20c van de brontekst wordt geïmpliceerd dat Doc in de matrix-tekstwereld van 

Inherent Vice daadwerkelijk door muren kan lopen, een implicatie die ik heb geïnterpreteerd 

als een tijdelijke PUSH naar N2, aangezien dit niet voldoet aan de natuurwetten van de real 

world, waarop de wereld van Inherent Vice is gebaseerd, maar wel aan die van N2. Deze 

kortstondige PUSH vindt ook plaats in zin 21c van de vertaling en is onderdeel van de 

‘langzame versmelting’ van de lsd-trip en de realiteit; in plaats van dat Doc terugkeert naar 

N1, smelten N1 en N2 samen. Hiermee verschilt de vertaling weinig van de brontekst, waarin 

de woorden ‘slowly merged’ worden gebruikt (Leistra: ‘versmolt langzaam’), en vindt dus 

geen verschuiving plaats.  

In de brontekstanalyse van fragment 5 ligt de aandacht meer op de deiktische 

implicaties van de focalisatie van het fragment. De focalisatie verschuift in dit fragment van 

Bigfoot naar Doc. Bigfoot’s perspectief in het fragment tot en met zin 8 (zowel in de BT als 

de DT) is te herkennen aan het taalgebruik, in woordkeuzes als ‘speed freaks’ (Leistra: 

‘speedfreaks’) in 4a, ‘the deluded and desperate’ (Leistra: ‘hen die wanhopig en bedrogen 

waren) in 4e en ‘alleged excerpts’ (Leistra: ‘vermeende fragmenten’) in 7b. In zin 9a vindt 

vervolgens een POP plaats wanneer Doc zijn vraag stelt en in 9b verschuift met ‘wanted to 

know’ (Leistra: ‘wilde Doc weten’), wat een wens uitdrukt in plaats van een actie, het 

perspectief naar Doc. In de vertaling van zin 15 vindt een kleine verschuiving plaats:  

 

[15] He was still trying to figure it out by the time he got back to the beach.  

 

[15] Hij had het nog steeds niet uitgevogeld toen hij thuiskwam.  

 

De continuous past ‘was trying’ is vertaald als de voltooid verleden tijd ‘had het (niet) 

uitgevogeld’ en het werkwoord ‘trying’ is hiermee verdwenen. Waar Doc in de brontekst 

actief een poging doet om uit te vogelen wat Bigfoot precies bedoelt, is het in de vertaling al 

mislukt. De toevoeging van ‘nog steeds’ geeft wel de implicatie dat Doc er de hele weg naar 

huis mee bezig is geweest, maar toch bevat de vertaling een kleine verschuiving. Daarnaast 

heeft Leistra ‘got back to the beach’ vertaald als ‘thuiskwam’, wat een inhoudelijke 

verschuiving is. Hoewel Doc hier inderdaad woont, heeft deze verschuiving invloed op de 
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presented objects in deze scène. ‘Thuiskomen’ impliceert een huis, waardoor de invulling van 

de wereld verschuift van de brontekst, waarin ‘the beach’ een heel ander beeld oproept.  

In fragment 6 draait mijn brontekstanalyse vooral om temporele deixis en de 

versnellingen en vertragingen die plaatsvinden in dit fragment. Vooral de vertaling van zin 

BT.1-3, DT.1-4 is interessant:  

 

[1] The bars hadn’t closed yet, and Denis didn’t seem to be home. [2a] Keeping an ear 

out for funseekers in the vicinity, [2b] Doc brought the carton with the heroin inside 

it down into the remains of Denis’s living room [2c] and hid it behind a section of 

collapsed ceiling, [2d] draping the giant plastic rag of what had been Chico’s water 

bed over it. [3a] Only then did he happen to notice that the carton he’d pulled out of 

that dumpster in the dark had once held a twenty-five inch color TV set, [3b] a detail 

he had no cause to think about till next day when he dropped in on Denis about 

lunchtime [3c] and found him sitting, to all appearances serious and attentive, in 

front of the professionally packed heroin, now out of its box, and staring at it, as it 

turned out he’d been doing for some time.  

(Pynchon 2009: 339)  

 

[1] De kroegen waren nog niet dicht, en zo te zien was Denis er niet. [2a] Doc spitste 

zijn oren, op zijn qui-vive voor eventuele loslopende feestneuzen, [2b] maar hoorde 

niks, [2c] sjouwde de doos met de heroïne erin de resten van Denis’ woonkamer in 

[2d] en verstopte hem achter een stuk plafond dat naar beneden was gekomen. [3] 

Het reusachtige stuk plastic dat ooit Chico’s waterbed was geweest drapeerde hij er 

zo’n beetje overheen. [4a] Pas toen zag hij dat in de doos die hij in het donker bij die 

containers vandaan had gehaald ooit een kleurentelevisie had gezeten, [4b] een 

detail waar hij verder geen reden voor had om erbij stil te staan tot hij de volgende 

dag rond lunchtijd bij Denis kwam binnenvallen [4c] en hij hem, zo voor het oog 

serieus en een en al aandacht, voor de professioneel verpakte heroïne aantrof, die hij 

uit de doos had gehaald en waar hij nu dus naar zat te kijken, iets waar hij al enige 

tijd mee bezig bleek te zijn.  

(Pynchon 2010: 381)  
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Wat in de eerste plaats opvalt is dat de brontekst uit drie zinnen bestaat en de vertaling uit 

vier zinnen. Er heeft dus een zinssplitsing plaatsgevonden. Zin BT.2d is in de vertaling zin 

DT.3 geworden, waarmee het verstoppen van de doos en het draperen van het plastic twee 

losse acties zijn geworden. In de brontekst is BT.2d namelijk niet alleen onderdeel van zin 2, 

maar wordt de vorm ‘draping’, een participium presens, gebruikt, wat gelijktijdigheid 

impliceert. De zinssplitsing en het gebruik van de onvoltooid verleden tijd zonder op een 

andere manier gelijktijdigheid uit te drukken, veroorzaakt een vertraging in de doeltekst en 

zorgt ervoor dat het draperen niet langer onderdeel is van het verstoppen.  

Ook is in de vertaling DT.2b toegevoegd. In BT.2a is het impliciet dat Doc niets hoort, 

hij is slechts op zijn hoede, maar in zijn vertaling heeft Leistra dit geëxpliciteerd, waarmee 

wederom een extra actie wordt toegevoegd. Dit alles veroorzaakt vertragingen in de 

vertaling. In de vertaling van BT.3b vindt geen vertraging plaats, en in de vertaling van BT.3c, 

DT.4c, is ook geen deiktische verschuiving ten opzichte van de brontekst te herkennen.  

 

Conclusie 

Op macroniveau verschuift er in de vertaling van Leistra weinig wat betreft realia en world-

building elements, aangezien zijn vertaling exotiserend is en veel aandacht heeft voor het in 

stand houden van de Amerikaanse elementen. De real world muziek en de parodieën van 

Pynchon zijn beide behouden, wat vanwege de aard van de brontekst kan met minimaal 

verlies van het effect van deze elementen door de verschuiving van doelcultuur. Op 

microniveau neemt Leistra meer vrijheden in zijn vertaling met bijvoorbeeld zinssplitsing of 

explicitering en verschuivingen van informatie (het verwijderen of toevoegen van 

informatie). Dit kan soms ook invloed hebben op de tekstwereld of de beeldvorming van de 

wereld voor de lezer, zoals in de vertaling van ‘got back to the beach’ als ‘thuiskwam’ in 

fragment 2. In de vertaling van dialogen is Leistra tevens vrijer en daarnaast ook 

naturaliserend te werk gegaan, wat te zien is in zijn keuze om de vraagtekens die 

waarschijnlijk dienen om upspeak weer te geven, weg te vertalen. 

Deiktisch verschuift er ook weinig in de vertaling van Leistra. De meest aanwezige en 

opvallende verschuivingen vinden plaats in fragment 6, waarin de keuzes van Leistra invloed 

hebben op de temporele deixis. In zijn vertaling vinden vertragingen plaats ten opzichte van 

de brontekst. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door de vrijheid die Leistra zich 
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veroorlooft om zinnen te splitsen of informatie toe te voegen, zoals in fragment 6, zin BT.2 

(DT.2-3). Ondanks dat zijn vertaling dus op het niveau van de tekstwereld weinig verschuift, 

zijn er op microniveau nog aardig wat verschuivingen te vinden.  
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Hoofdstuk 4:  

vergelijking Vineland en Inherent Vice 

 

In de afgelopen twee hoofdstukken heb ik een brontekstanalyse en vertaalvergelijking van 

Vineland en Inherent Vice uitgevoerd. Om een oordeel te kunnen vellen over het effect van 

de vertalingen en de gebruikte vertaalstrategieën op deixis en tekstwerelden, zal ik de twee 

bronteksten en vertalingen echter ook met elkaar moeten vergelijken. Om te beginnen 

vergelijk ik de twee bronteksten met elkaar op macro- en microniveau en vervolgens 

vergelijk ik de twee vertalingen op macro- en microniveau om zo een conclusie te trekken 

over het effect van de technieken en strategieën die de vertalers hebben gebruikt bij het 

vertalen van tekstwereld-gerelateerde vertaalproblemen op de tekstwereld en deixis. 

 

Brontekstanalyse macroniveau  

Er zijn redelijk wat overeenkomsten tussen de tekstwerelden van Vineland en Inherent Vice, 

overeenkomsten die ik in hoofdstuk 1 ook al deels bespreek. De meest opvallende 

overeenkomst is uiteraard de geografische locatie van de tekstwereld, Californië, waaraan 

de naam California novels te danken is, maar er zijn meer overeenkomsten te vinden in de 

invulling van de tekstwereld. Pynchon baseert zijn tekstwerelden in deze twee romans op de 

actual world en integreert veel realia in zijn tekstwerelden, welke hij ook parodieert. Deze 

parodie-versies van de realia bestaan alleen in de romans en hebben dus een internal field of 

reference, waar realia een external field of reference hebben, namelijk de real world. In 

Vineland worden voornamelijk televisieseries, overheidsinstanties en activistische 

groeperingen geparodieerd, waar in Inherent Vice vooral muziek wordt geparodieerd. Deze 

parodieën zijn world-building elements die bijdragen aan de manier waarop de tekstwereld 

zich tot de actual world verhoudt. Zo spreekt er politieke en culturele kritiek uit de 

parodistische tekstelementen in Vineland. Door de absurdistische fictieve 

televisieprogramma’s als Babies of Wackiness en de overdaad aan activistische groeperingen 

en overheidsinstanties en -programma’s naadloos te vermengen met de vergelijkbare actual 

world realia, maakt Pynchon de actual world tv- en overheidsprogramma’s en -instanties 

belachelijk. Doordat televisie ook onder deze verder politieke parodistische 

tekstwereldelementen van Vineland valt, wordt de politieke rol van televisie benadrukt. 

Televisie speelt een belangrijke rol in Vineland, niet alleen als ‘ontological pluralizer’ zoals ik 
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in hoofdstuk 1 al besprak, maar ook thematisch. Televisie functioneert als een soort drug in 

de wereld van Vineland, compleet met verslavingsklinieken en taalgebruik dat is afgeleid van 

drugsterminologie en -slang. Waar in de war on drugs hard wordt opgetreden tegen 

wietteelt en drugsgebruik, is televisie een legaal, immer aanwezig en even verslavend 

alternatief. Het is dan ook geen toeval dat aan het einde van het boek de war on drugs 

simpelweg eindigt omdat men de boodschap tegen drugs heeft geaccepteerd; de ene 

verslaving heeft plaatsgemaakt voor de andere. Deze zware boodschap wordt verlicht door 

de overdreven inhoudsloze programma’s die op de televisies van de inwoners van Vineland 

verschijnen. Hoewel de overheid uiteindelijk de drugsoorlog wint, worden vooral de 

middelen van de overheid in Vineland geridiculiseerd. Het zijn juist de anti-

drugsprogramma’s als CAMP en DARE en de afleidingsmechanismen als televisie die 

veelvuldig geparodieerd worden. De politieke boodschap die wordt uitgestraald is die van de 

jaren ’60; hoewel het een verloren strijd is, is de revolutionaire hippie de morele 

overwinnaar.  

De parodistische tekstelementen in Inherent Vice zijn, in lijn met het hele boek, 

minder politiek geladen dan Pynchons andere werk. Dit is niet om te zeggen dat het boek 

geen politieke lading heeft, maar de parodieën in dit boek dragen meer bij aan het bouwen 

van een tekstwereld van hippies en surfercultuur. De parodie en de paranoia zijn in Inherent 

Vice minder sterk met elkaar verbonden dan in Vineland. De muzikanten en hun muziek 

dragen bij aan het beeld van een bepaalde fictieve underground scene waarin Doc zich 

bevindt, die veel elementen bevat van de real world equivalent van deze subcultuur, maar er 

ook een overdrijving van is. De paranoia komt in Inherent Vice voornamelijk voort uit 

plotelementen, zoals de mysterieuze afkickprogramma’s waarin mensen verdwijnen en de 

complotten waarin Doc verwikkeld raakt, en uit de constante aanwezigheid van drugs, 

waardoor realiteit en hallucinatie/fantasie in elkaar overlopen.  

Inherent Vice en Vineland zorgen beiden voor een vergelijkbare mediated 

leeservaring; de lezer ervaart de tekstwereld door het medium van drugs en televisie, 

waardoor de wetten van de tekstwereld kunnen afwijken van die van de real world in de 

vorm van hallucinaties of de televisiezones waar McHale het over heeft. Drugs en tv spelen 

een vergelijkbare rol in beide boeken, wat te zien is aan het taalgebruik rond de twee. In de 

bijlage is een overzicht te zien van het drugs- en televisiegerelateerd taalgebruik in de 

teksten, waarin een duidelijke overeenkomst is te zien. In het taalgebruik in Vineland is in 
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termen als Tubefreek (sic) en Tubed out het taalgebruik rond drugs uit Inherent Vice te 

herkennen (speed freak, OD’d). Meinel (2013) gaat ook in op deze drugsmetafoor in 

Vineland: 

 

A recurring motif in Vineland is the application of the terminology of addiction and 

drug use to television. Not only are there Tubal rehab centers, we also read about 

characters who are tubed out or have overdosed on television (cf. 53, 336). 

Television has literally become the opiate of the masses – an opiate that is 

sanctioned and tolerated by the government and thus exempt from Reagan's War on 

Drugs. (454) 

 

Dit taalgebruik sijpelt door in de dialogen. Ze zitten vol met verwijzingen naar televisie. In 

Inherent Vice geldt hetzelfde voor drugs; niet alleen spelen afkickklinieken en drugssmokkel 

een grote rol in de plot, ook de personages zijn er constant mee bezig. Dit is ook te wijten 

aan het feit dat Inherent Vice zich afspeelt aan het einde van de jaren ’60, wanneer de 

hoogtijdagen van de hippiebeweging net voorbij zijn, terwijl Vineland zich in de jaren ’80 

afspeelt, wanneer de war on drugs in volle gang is en Reagan met zijn reaganomics zijn 

culturele en economische stempel op Amerika drukt. Drugs zijn in de wereld en tijd van 

Inherent Vice alledaagser en meer aanwezig in het gewone leven dan in Vineland, waar het 

gebruik van drugs zich beperkt tot bepaalde subculturen. Drugs en televisie zijn op deze 

manier een belangrijk world-building element in de twee boeken.  

 

Brontekstanalyse microniveau 

Naast hun rol in het vormen van de tekstwereld en taalgebruik, spelen drugs en televisie ook 

een belangrijke rol op het niveau van function-advancing propositions. Als mediator breken 

scènes die betrekking hebben op televisie en drugs de tekstwereld op. Deiktische 

verschuivingen worden in Inherent Vice veelal veroorzaakt door hallucinaties, waarbij de 

realiteit van de tekstwereld versmelt met deze hallucinaties. In Vineland is voornamelijk 

televisie het medium dat deze verschuivingen veroorzaakt. Zoals Horstman stelt, ‘not only is 

the narrator's voice patterned after television but also the structure and world - or, more 

accurately, worlds - of Vineland’ (1998: 341). Genres en genreparodieën wisselen elkaar in 

rap tempo af zoals op tv, wat de tekstwereld opbreekt in talloze kleinere tekstwerelden die 
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gebaseerd zijn op genres als ninjafilms, detectivefilms en -series, sitcoms en dergelijke. 

Naast dit zappen (McHale 1992) tussen film- en televisiestijlen, zijn ook de verschuivingen 

tussen N1 en N2 in Vineland vaak het resultaat van de invloed van filmbeelden, vooral 

wanneer de twee tekstwerelden lijken te versmelten. Dit is te zien in mijn bespreking van 

fragment 2 in hoofdstuk 2. Film en realiteit smelten hier samen op een manier die 

vergelijkbaar is met Docs trip in Inherent Vice (fragment 4). De mediation zorgt ervoor dat de 

ontologische stap die de lezer moet maken naar de mediated gebeurtenis (oftewel het 

filmbeeld/de herinnering/de hallucinatie, ook wel N2) groter is dan die naar de unmediated 

gebeurtenis (de hoofdverhaallijn ofwel N1). De afstand tussen de real world en de matrix-

tekstwereld is groter in deze mediated scènes. Zo kan Doc in de hallucinatie in fragment 4 

door muren lopen vanwege een verschil in moleculaire dichtheid tussen hem en zijn 

omgeving. Dit fragment vereist zo een grotere bereidheid tot suspension of disbelief van de 

lezer dan fragment 5, waarin een herinnering wordt beschreven in plaats van een 

hallucinatie en de lezer zelf kan invullen dat de natuurwetten van de real world gelden. Waar 

in het begin van fragment 4 echter expliciet een hallucinatie beschreven wordt, is er een 

punt (in zin BT.21) waarin Sortilège de stand van zaken ‘Doc kan door muren lopen’ 

accepteert en bevestigt, waarmee de hallucinatie met de realiteit van de tekstwereld 

versmelt. Zo’n versmelting van realiteit en hallucinatie zien we ook in fragment 6, waarin alle 

drie de aanwezigen de baal heroïne als televisie ervaren. In Vineland vinden dit soort 

verschuivingen van wat mogelijk is in de real world niet plaats onder de invloed van drugs, 

maar door middel van zapping. Zo begint Takeshi’s verhaal in een krater die is veroorzaakt 

door een reusachtig Godzilla-achtig zeewezen, bestaan er zombie-achtige mensen die na 

hun dood doorleven als thanatoids en bestaat er een heel scala aan vechttechnieken voor 

ninja’s die regelrecht uit een film lijken te komen, met als meest vergezochte variant de 

Ninja Death Touch, waarbij één aanraking genoeg is om het slachtoffer op een zelf te kiezen 

moment dood neer te laten vallen. In het geval van Vineland worden dit soort onrealistische 

scenario’s echter niet verantwoord met een hallucinatie. Vanwege de constante 

aanwezigheid van verwijzingen naar televisie in het verhaal, gaan ze thematisch op in het 

boek en komen ze simpelweg minder vergezocht over dan wanneer televisie-

intertekstualiteit niet zo’n prominente rol zou spelen.  

Kortom, in beide boeken is de aanwezigheid van drugs en televisie zowel een 

belangrijk world-building element als een belangrijke oorzaak voor function-advancing 
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propositions, aangezien ze deiktische en tekstwereldverschuivingen veroorzaken. Ze dienen 

zowel om de tekstwereld te bouwen als om hem op te breken. Op macroniveau wordt de 

tekstwereld ingevuld en bouwen Pynchons tekstwerelden voort op de real world, terwijl ze 

op microniveau met behulp van deiktische verschuivingen in hallucinaties, herinneringen en 

filmbeelden wordt opgebroken en de afstand tot de real world groter wordt. Dit effect 

wordt versterkt met behulp van het stijlmiddel parodie. Hierin verschillen de teksten van 

elkaar. Waar parodie in Inherent Vice voornamelijk een manier is om de tekstwereld in te 

vullen en onderdeel is van counterculture, is het in Vineland politiek geladen en draagt het 

bij aan het beeld dat Pynchon probeert uit te dragen van de gevestigde orde, een belangrijk 

thema in veel van zijn werk. Op deiktisch niveau verschillen de teksten in de zin dat Vineland 

voornamelijk temporele deiktische verschuivingen bevat. Er lopen twee hoofd-verhaallijnen 

door elkaar die zich op verschillende temporele niveau’s bevinden, de eerste in de jaren ’80 

en de tweede in de jaren ’60. In Inherent Vice zijn er verschillende zaken die door Doc 

worden onderzocht, die uiteindelijk allemaal enigszins verbonden lijken te zijn. Dit zijn 

kleinere zij-verhaallijnen, maar de hoofdverhaallijn blijft bij Doc en de plot is meer lineair 

gestructureerd. De deiktische verschuivingen vinden voornamelijk plaats bij kortstondige 

herinneringen of hallucinaties, waarbij tijdelijke subwerelden ontstaan. De teksten 

verschillen dus meer op microniveau dan op macroniveau. De tekstwerelden van de boeken 

overlappen grotendeels, ze zijn allebei gegrond in dezelfde geografische en (deels) 

temporele real world locatie en wijken hier op vergelijkbare manieren vanaf. Pas wanneer 

de tekstwerelden beginnen op te breken op microniveau, zijn er duidelijke verschillen te zien 

tussen de manier waarop de tekstwerelden in de twee boeken functioneren.  

 

Vertaalvergelijking macroniveau 

Uit de analyse in hoofdstuk 2 en 3 blijkt dat waar de bronteksten veel overeenkomsten 

hebben, de vertalers verschillende strategieën met verschillende uitgangspunten hebben 

gebruikt bij het vertalen van de boeken. Fastenau heeft expliciterend vertaald, met behulp 

van voetnoten om de Amerikaanse elementen in de tekst zo veel mogelijk te behouden, 

zonder dat dit verwarring veroorzaakt bij de lezer. Hij naturaliseert sporadisch en vertaalt 

afkortingen waar mogelijk, tenzij vertalen ervoor zorgt dat de afkorting geen acroniem meer 

is. Leistra heeft daarentegen exotiserend vertaald en hoewel hij sporadisch gebruik maakt 

van explicitering, maakt hij ook veel gebruik van leenvertaling. Een opvallende keuze van 
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Leistra is om bepaalde (meestal drugsgerelateerde) woorden uit de brontekst te vertalen 

met een ander Engelstalig alternatief of een synoniem. Zo vertaalt hij ‘acid’ als ‘lsd’ en ‘LSD’ 

als ‘acid’. Ook Fastenau maakt hier zo nu en dan gebruik van, zowel bij het vertalen van 

drugstermen als bij het vertalen van Tube-terminologie. Deze strategieën hebben 

waarschijnlijk zowel te maken met hoe de vertalers de kennis van het doelpubliek inschatten 

als met de aard van de brontekst. Zo bevat Vineland een stuk meer popculturele, maar ook 

een stuk meer politieke verwijzingen die ook nog eens tijdsgebonden zijn en voor een 

Amerikaans doelpubliek connotaties hebben die een Nederlands doelpubliek naar alle 

waarschijnlijkheid mist. CAMP is hier een goed voorbeeld van. De campagne staat een 

Amerikaans doelpubliek uit de jaren ’90 waarschijnlijk goed bij, aangezien het een van de 

grootste anti-drugscampagnes uit die tijd was en bekend stond om de militaristische aanpak 

en het gebruik van helikopters om marihuanaplantages op te sporen. Pynchon parodieert dit 

met het personage van Karl Bopp, een ex-Nazi Luftwaffe-officier die de Vinelandse divisie 

van CAMP leidt (1990: 221). Het kan echter worden aangenomen dat een Nederlands 

doelpubliek hier veel minder van heeft meegekregen. Een Nederlands doelpubliek uit de 

jaren ’90 heeft naar alle waarschijnlijkheid wel de war on drugs meegekregen, indien de 

lezer het nieuws volgt, wat wel mag worden aangenomen van een Pynchon-lezer. Het 

doelpubliek zal echter specifiek CAMP en de implicaties van deze actie niet kennen, 

aangezien de war on drugs niet zo gedetailleerd gerapporteerd werd en deze actie 

voornamelijk berucht was onder de betrokkenen en op plaatsen waar veel wiet werd 

geteeld, zoals Californië en midden-Amerika. Het is daarom gepast om in ieder geval de 

denotatie van deze campagne te vermelden in de vertaling en eventueel ook de connotatie, 

hoewel de context van het boek hier ook mee helpt. Aangezien in de brontekst de betekenis 

van de afkorting werd gegeven, heeft Fastenau deze in de vertaling behouden en geen 

verdere uitleg gegeven. Dit is een strategie die hij veel gebruikt. Fastenau vond het 

daarentegen wel gepast om door middel van een voetnoot uit te leggen wat een zombie is, 

een verwijzing die een Nederlands doelpubliek hoogstwaarschijnlijk wel uit televisie of films 

zou herkennen. Het lijkt erop dat Fastenau in zijn strategie voornamelijk rekening heeft 

gehouden met de denotatie van de vele realia in de brontekst en hierbij uit is gegaan van 

een onwetend doelpubliek, maar de connotatie terzijde laat.  

Inherent Vice daarentegen bevat een stuk minder politieke realia, maar bevat wel 

veel sociaal-culturele realia. Leistra heeft een meer exotiserende aanpak gekozen, 
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waarschijnlijk omdat veel film- en tv-verwijzingen ook door een Nederlands doelpubliek 

zullen worden begrepen, aangezien veel Amerikaanse media wordt geïmporteerd. Hij is 

uitgegaan van een doelpubliek met kennis van Amerikaanse popcultuur en muziek, maar 

heeft niet aangenomen dat deze kennis gelijk is aan de kennis van de Amerikaanse lezer. Hij 

expliciteert dan ook sporadisch om dit gebrek aan kennis van de doelcultuur aan te vullen 

voor de lezer.  

De strategieën van Fastenau en Leistra komen wel enigszins overeen in de manier 

waarop zij afkortingen vertalen. Hierin expliciteren en naturaliseren zij namelijk allebei meer 

dan bij de overige realia. Leistra vertaalt fictieve afkortingen of verzint een humoristisch 

Nederlandstalig alternatief wanneer dit niet mogelijk is, zoals BH als vertaling van HULK. 

Leistra is op deze manier consistenter geweest dan Fastenau, die op dit soort momenten het 

Engels overneemt. De enige uitzondering in Eigen Gebrek is WAMBAM, waar het Engels is 

behouden. Opvallend is ook dat beide vertalers COINTELPRO hebben wegvertaald. Waar dit 

voor Leistra geen vreemde keuze is, aangezien explicitering binnen de tekst de loop van de 

tekst zou kunnen verstoren, is het bij Fastenau wel een opvallende keuze. Zijn gebruik van 

voetnoten maakt het mogelijk om ook deze afkorting te expliciteren zonder dat dit grote 

verschuivingen veroorzaakt binnen de lopende tekst.  

De verschillende strategieën van de vertalers hebben vooral invloed op de rol van 

parodie binnen de tekstwereld. Fastenau expliciteert meer en kiest eerder voor vertaling in 

plaats van leenvertaling wanneer het om een parodie van een televisieprogramma of een 

acroniem gaat. Realia worden over het algemeen geëxpliciteerd in een voetnoot, waar 

fictieve realia worden geëxpliciteerd in de lopende tekst. Dit maakt de parodistische 

tekstelementen makkelijk te herkennen en maakt het verschil tussen parodie en realia 

groter dan in de brontekst, met als gevolg dat het effect van de parodie deels verloren gaat. 

Daarnaast krijgen realia die in de brontekst in de lopende tekst van uitleg zijn voorzien, zoals 

CAMP, geen voetnoot, maar wordt de uitleg in deze gevallen overgenomen. Dit kan 

verwarring veroorzaken bij de doeltekstlezer, aangezien er dus geen strategische 

consistentie is wat betreft realia en parodie. Fastenau gaat er in dit geval wel vanuit dat de 

kennis van de doeltekstlezer toereikend is om deze twee uit elkaar te houden. De 

strategieën van Fastenau zorgen er dus niet voor dat het effect van de parodie verloren gaat, 

maar de realia vallen wel meer op tussen de parodistische tekstelementen wanneer 

voetnoten worden gebruikt en wanneer geen voetnoten worden gebruikt kan het effect 
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eveneens gemist worden als de kennis van het doelpubliek onvoldoende is om het 

onderscheid te maken. Gebrek aan consistentie kan zo dus toch parodistische verwarring 

veroorzaken. 

In de vertaling van Leistra is ook de parodie exotiserend vertaald. De muziek is in het 

Engels overgenomen, wat tot gevolg heeft dat de parodistische tekstwereldelementen door 

zouden kunnen gaan voor bestaande muziek. Vanwege de rol die parodie speelt in het 

vormen van de tekstwereld van Inherent Vice, is het belangrijk dat de fictieve muziek in dit 

boek zich vermengt met de real world muziek waarop deze gebaseerd is. Hoewel de fictieve 

muziek nog steeds duidelijk te herkennen is als een parodie, door het feit dat de teksten zijn 

uitgeschreven, de humoristische namen van bands en muzikanten (zoals Asymmetric Bob, 

een woordspeling op de haarstijl die deze muzikant zelf draagt) en de actieve rol van de 

muzikanten in de plot, zorgt de leenvertaling ervoor dat parodie en realia zich met elkaar 

vermengen en naadloos overlopen. Dit betekent dat er in de vertaling op dit punt vrijwel 

geen verschuiving ten opzichte van de brontekst plaatsvindt.  

Wat betreft dialoog en taalgebruik komt de aanpak van Leistra en Fastenau 

grotendeels overeen. In beide vertalingen is er wat dit betreft redelijk naturaliserend 

vertaald, met gebruik van leenvertaling wanneer er andere talen dan Engels worden 

gesproken of wanneer er druggerelateerd taalgebruik voorkomt in de dialogen, hoewel de 

strategie op dit punt in beide vertalingen minder consistent wordt gebruikt. Omdat in beide 

vertalingen het taalgebruik enigszins wordt geneutraliseerd, worden de onderlinge 

verschillen in register kleiner en verdwijnen de geïmpliceerde accenten soms helemaal. Dit 

beïnvloedt het personagebeeld van personages met een gemarkeerd idiolect of dialect 

enigszins, met name in het geval van Zoyd Wheeler en Hector Zuñiga uit Vineland en Doc in 

Inherent Vice.  

De exotiserende aanpak van Leistra maakt in Inherent Vice minder inbreuk op de 

tekstwereld dan de expliciterende en naturaliserende aanpak van Fastenau in zijn Vineland-

vertaling. Hoewel diens voetnoten ervoor zorgen dat hij zonder te over-expliciteren veel 

realia kan behouden uit de brontekst, zorgen zijn keuze om parodieën op sommige 

momenten wel te vertalen en op andere niet en zijn keuze om parodistische elementen 

meer te expliciteren binnen de doeltekst ervoor dat de grens tussen real world elementen 

en fictieve elementen van de tekstwereld duidelijker zichtbaar wordt. Dit maakt de 

tekstwereld minder homogeen voor het doelpubliek. Leistra is daarentegen consistent 
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geweest in zijn keuze om zowel bij realia als bij fictieve realia het Engels te behouden, 

waardoor hierin geen verschuiving ten opzichte van de brontekst plaatsvindt wat betreft de 

interpretatiemogelijkheden van de lezer, op de kans dat de kloof tussen broncultuur en 

doeltekstlezer te groot is na. 

 

Vertaalvergelijking microniveau 

In beide boeken vinden deiktische verschuivingen voornamelijk plaats door middel van een 

mediator die de tekstwereld opbreekt, of dit nu een herinnering is, een filmbeeld of een 

hallucinatie. Bij deze deiktische verschuivingen kunnen in de vertaling verschuivingen ten 

opzichte van de brontekst plaatsvinden die invloed hebben op de tekstwereld en 

subwerelden van de vertaling. De exotiserende strategie die Fastenau op microniveau 

gebruikt is erop gericht om met zo min mogelijk verschuivingen de tekst toegankelijk te 

maken met behulp van explicitering en voetnoten. Hij doet weinig ingrepen als 

zinssplitsingen of herstructurering, omdat de voetnoten het mogelijk maken de zinnen kort 

te houden en zinsstructureel gezien dicht bij de brontekst te blijven. Dit heeft tot gevolg dat 

er weinig deiktische verschuivingen ten opzichte van de brontekst plaatsvinden in zijn 

vertaling. Dit betekent echter niet dat er helemaal geen verschuivingen op deiktisch niveau 

te vinden zijn in zijn vertaling. De verschuivingen in de vertaling van Fastenau hebben 

betrekking op andere aspecten van de tekst, zoals ritme, tempo en persoonlijke deixis. Wat 

betreft overgangen tussen N1 en N2 zijn er echter weinig verschuivingen te vinden.  

De vertaling van Leistra bevat daarentegen wel redelijk wat verschuivingen op 

microniveau. Leistra heeft tevens exotiserend vertaald, met behulp van explicitering en 

leenvertalingen, maar hij wijkt op microniveau wel af van de brontekst door middel van 

bijvoorbeeld zinssplitsing, waardoor verschuivingen ontstaan. Leistra houdt de tekstwereld 

op deze manier goed in stand, maar zijn aanpak veroorzaakt wel enkele verschuivingen op 

het deiktische niveau van de tekst. Leistra maakt vaker gebruik van technieken als 

zinsplitsing en herstructurering van zinnen, wat invloed heeft op het tempo van de tekst en 

in fragment 6 ook op temporele deixis.  

Naast de verschillen in deiktische verschuivingen ten opzichte van de bronteksten, 

heeft het verschil in strategie ook invloed op een ander aspect dat ik in hoofdstuk 1 

aankaart, namelijk de zichtbaarheid van de vertaler. Waar de tube en drugs op het niveau 

van de tekst functioneren als mediator in de vertalingen van de boeken, functioneert de 
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vertaler als een extratekstueel filter tussen de lezer en de tekst. Bosseaux plaats in haar 

schema (fig. 2) de real translator op het niveau van de implied reader en volgt dit op met de 

implied translator, waarop de narrator, narratee, implied reader of translation en ten slotte 

de real reader volgen. De vertaler staat dus als een soort lezer en als een soort auteur tussen 

de brontekst en de doeltekstlezer in en beïnvloedt de volledige tekst voordat deze de real 

reader van de vertaling bereikt. Hij is geen mediator binnen de tekst, maar kan dus wel als 

een filter worden beschouwd die de tekst beïnvloedt voordat deze de lezer bereikt, waarvan 

de lezer zich in variërende mate bewust kan zijn. In dit opzicht is een duidelijk verschil te 

vinden tussen de vertaling van Fastenau en de vertaling van Leistra. Waar de lezer zich 

hoogstwaarschijnlijk wel bewust is van de aanwezigheid van de vertaler bij het lezen van 

Eigen Gebrek, is dit in minimale mate het geval. In Eigen Gebrek zijn geen verschuivingen te 

vinden die de aanwezigheid van de vertaler expliciet maken, anders dan het feit dat de tekst 

in het Nederlands is geschreven, ondanks dat het zichtbaar een Amerikaanse tekst is. Deze 

kennis heeft de lezer niet alleen vanwege de inhoud, er bestaan immers Nederlandse 

teksten die zich afspelen in Amerika, maar voornamelijk ook door paratekstuele elementen. 

Zo kan de lezer zich bijvoorbeeld bewust zijn van het feit dat Thomas Pynchon een 

Amerikaan is of kan hij op zijn minst afleiden dat dit een Engelse naam is, wat de lezer erop 

wijst dat de tekst waarschijnlijk een vertaling is. De naam van de vertaler staat op de 

titelpagina, maar verder is hij niet expliciet aanwezig. In de vertaling van Fastenau is de 

paratekst echter niet het enige dat op een vertaler wijst. Fastenau is constant expliciet 

aanwezig in zijn voetnoten. De voetnoten wijzen de lezer erop dat de tekst exotisch is en dat 

er een vertaler aanwezig is om de tekst toegankelijk te maken voor een Nederlands publiek. 

Door zichzelf op deze manier zichtbaar te maken, maakt Fastenau zijn rol als taalkundig en 

cultureel filter expliciet, wat de leeservaring van deze doeltekstlezer significant meer 

beinvloedt dan de leeservaring van de lezer van Eigen Gebrek. De doeltekstlezer van de 

vertaling van Vineland wordt er constant op gewezen dat hij een vertaling leest. 

Hoewel Fastenau’s vertaling dus dicht bij de brontekst blijft op microniveau en weinig 

deiktische verschuivingen ten opzichte van de brontekst bevat, heeft zijn strategie wel 

degelijk invloed op macroniveau wanneer het gaat om zijn rol als filter van deze tekst. 

Leistra’s vrijere aanpak daarentegen veroorzaakt meer verschuivingen op microniveau, 

waarmee de deiktische verschuivingen binnen de brontekst niet altijd hetzelfde 
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functioneren in de vertaling, maar is als vertaler onzichtbaar. Zijn invloed als filter gaat 

grotendeels ongemerkt, aangezien hij zijn aanwezigheid niet benadrukt.  

 

Conclusie 

Er is een duidelijk verschil te identificeren tussen de manier waarop beide vertalers hun 

doelpubliek inschatten. Fastenau gaat uit van een doelpubliek met weinig voorkennis en 

komt zijn doelpubliek tegemoet met voetnoten en explicitering, waar Leistra uitgaat van een 

doelpubliek met veel voorkennis en daarom exotiserend vertaalt en voornamelijk gebruik 

maakt van leenvertaling. Vineland is daarentegen wel een zeer gecompliceerde tekst met 

een hoog gehalte politieke realia die waarschijnlijk niet door het doelpubliek herkend zullen 

worden. Inherent Vice bevat weliswaar een hoog gehalte popculturele realia, maar verwijst 

naar significant minder politieke realia dan Vineland. Een groot deel van de Amerikaanse 

popcultuur wordt geïmporteerd naar Nederland, wat betekent dat een exotiserende aanpak 

wat betreft popculturele intertekstualiteit een vrij veilige strategie is, zeker in een tekst waar 

het herkennen van de intertekstuele realia belangrijker is dan het kennen ervan, oftewel 

waar het erom gaat dat de naam bekend voorkomt en waar diepgaande kennis niet nodig is. 

Daarnaast is het voordeel van de realia van Inherent Vice dat de belangrijkste variant, 

namelijk de geparodieerde realia, popmuziek is, wat veelal Engelstalig is en in Nederland 

over het algemeen niet wordt vertaald. Zowel het doelpubliek als de aard van de realia zijn 

daarom waarschijnlijk leidende factoren geweest bij het kiezen van een strategie.  

Waar de strategie van Fastenau op macroniveau voor enige inconsistentie zorgt en 

verschuivingen veroorzaakt binnen de tekstwereld, heeft zijn keuze om dicht bij de 

brontekst te blijven en expliciterend te vertalen op microniveau weinig effect op de deixis 

binnen de tekst. Het gebruik van voetnoten zorgt ervoor dat hij dicht bij de tekst kan blijven, 

maar maakt hem ook duidelijk aanwezig en zichtbaar als filter tussen de brontekst en de 

doeltekstlezer. Daarnaast kan zijn inconsistente strategie bij het vertalen van realia enige 

verwarring bij het identificeren en interpreteren van de parodistische tekstelementen 

veroorzaken. Op macroniveau zorgt Fastenau’s strategie dus wel degelijk voor 

verschuivingen en problemen. 

Leistra heeft daarentegen vrijer en meer exotiserend vertaald, wat tot gevolg heeft 

dat de tekstwereld op macroniveau goed in stand blijft, maar meer verschuivingen op 

microniveau veroorzaakt. In zijn vertaling van Inherent Vice komen op microniveau meer 
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deiktische verschuivingen ten opzichte van de brontekst voor dan in Fastenau’s vertaling van 

Vineland. Ook doet hij regelmatig ingrepen in de zinsstructuur, zoals zinssplitsing en 

verschuiving of het toevoegen of weglaten van informatie uit de brontekst. Deze 

verschuivingen doen zich voornamelijk voor op microniveau. Leistra is echter wel een 

onzichtbare vertaler, zijn aanwezigheid wordt in de vertaling niet benadrukt, wat zijn rol als 

filter ook onzichtbaar maakt.  
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Vineland 

 
Fragment 1  

[1.N2] Brock slid a rectangle of white plastic 
into the breast pocket of Takeshi’s suit 
jacket. [2a] “Your passport to an evening 
you’ll never forget,” whispered Brock, [2b] 
and “Don’t say we never did nothing for 
you,” added Roscoe. [3a] And there was 
Takeshi in the back seat of a strange 
oversize American car, locked in, [3b] being 
borne through the streets of Shinjuku 
southward, crossing the Expressway, into 
Roppongi, [3c] expecting street mines, 
storms of automatic-weapon fire, 
convinced he had stumbled into the middle 
of some Japanese gang-war drama with a 
couple of gaijin bit players in it.  
 
 
 
[4a] The car let him off beside a building the 
size of a warehouse, [4b] whose only light 
was next to a metal door, illuminating a slot 
the size of the card he’d been given. [5] The 
neighborhood was deserted. [6] Takeshi 
tapped on the car window, but the car only 
revved up and moved out and was soon 
around the corner and gone. [7] Takeshi 
looked at the card. [8a] Next to a logo of a 
pleasant-looking young woman in 
provocative attire, [8b] it said, in English, 
“GENTLEMEN TITS ASS CLUB / For the 
Connoisseur.” [9] It sounded like Takeshi’s 
sort of place, yet he knew Brock and Roscoe 
were sending him in as a decoy. [10.N1] “A 
tough call,” he admitted – “what would you 
have done?”  
 
 
[11a] “Found a cab,” Prairie said, [11b]“But 
then again…” [12a] She’d finally got to meet 
Takeshi, who’d showed up in the dead of 
night talking a mile a minute and 
demanding to be put on the Puncutron 
Machine, [12b] a device he apparently 

[1.N2] Brock schoof een rechthoek van wit 
plastic in de borstzak van Takeshi’s jasje. 
[2a] ‘Je paspoort voor een avond die je 
nooit zult vergeten,’ fluisterde Brock, [2b] 
en: ‘Zeg niet dat we nooit niks voor je 
gedaan hebben,’ voegde Roscoe eraan toe. 
[3a] En daar zat Takeshi op de achterbank 
van een vreemde bovenmaatse 
Amerikaanse auto, opgesloten, [3b] en 
werd zuidwaards gereden door de straten 
van Shinjuku, voorbij de Expressway, 
Roppongi in, [3c] straatmijnen, 
uitbarstingen van automatisch geweervuur 
verwachtend, ervan overtuigd dat hij 
midden in een Japans bende-oorlogsdrama 
met een paar bijrolletjes voor gajin38 was 
beland.  
 
[4a] De auto liet hem uit voor een gebouw 
ter grootte van een pakhuis, [4b] waarvan 
het enige licht naast een stalen deur zat en 
een gleuf verlichtte ter grootte van de kaart 
die hem was gegeven. [5] De buurt was 
uitgestorven. [6 ] Takeshi tikte op het raam 
van de auto, maar die gaf alleen maar gas 
en trok op en was weldra de hoek om en 
verdwenen. [7] Takeshi keek naar de kaart. 
[8a] Naast een logo en een aangenaam 
uitziende jonge vrouw in uitdagende kledij 
stond er, in het Engels: [8b] ‘HEREN TIETEN 
KONT CLUB / Voor de Fijnproever.’ [9] Het 
klonk als Takeshi’s soort tent, maar hij wist 
dat Brock en Roscoe hem naar binnen 
stuurden als lokeend. [10.N1] ‘Een lastige 
keuze,’ gaf hij toe – ‘wat zou jij gedaan 
hebben?’  
 
[11] ‘Een taxi gezocht,’ zei Prairie. [12] 
‘Maar aan de andere kant…’ [13a] Eindelijk 
had ze Takeshi ontmoet, die in het holst van 
de nacht op was komen dagen met praatjes 
voor tien en eiste op de Puncutron Machine 
gelegd te worden, [13b] een apparaat 
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believed had brought him back to life once. 
[…]  
 
 
[13] “Looks like I got here just in time.” [14] 
From then on he was not shy about putting 
in with color commentary on DL’s version. 
[15a] Until, [15b] just before the dark metal 
door with the plastic key, [15a] he paused 
and wondered aloud, [15c] “Maybe we 
should just skip over the sex part here…”  
[16] “She is just a kid,” DL agreed.  
[17] “You guys?” Prairie protested.  
 
 
 
[18] “Heedlessly then – fingering it’s 
smooth rigid contours, I – took the plastic 
card and – thrust it into the slot, shuddering 
as – something whined and the object was 
– abruptly sucked from my fingers…” 
[19.N2] After a brief scan it was stuck back 
out at him, like a tongue. [20] Inside, he 
found the place all but vacated, little 
evidence of any night’s business, no fumes 
of sake, no screened clatter of gaming tiles, 
or feminine crossings and glimpses… 
(Pynchon: 1990, 148-150) 

waarvan hij kennelijk geloofde dat het hem 
vroeger weer tot leven had gewekt. […] 
 
 
[14] ‘Lijkt erop dat ik net op tijd kom.’ [15] 
Vanaf dat moment schroomde hij niet om 
kleurrijke toelichtingen op DL’s versie te 
leveren. [16a] Tot hij, [16b] vlak voor de 
zwarte stalen deur met de plastic sleutel, 
[16a] aarzelde en zich hardop afvroeg: [16c] 
‘Misschien moesten we ’t seksgedeelte 
maar overslaan…’  
[17] ‘Ze is nog maar een kind,’ stemde DL 
in.  
[18] ‘Zeg kom op!’ protesteerde Prairie.  
 
[19] ‘Zonder verder na te denken – nam ik 
dus het plastic kaartje – gleed met m’n 
vingers langs de gladde harde randen en – 
stak het in het slot, huiverde toen er – iets 
gierde en ’t ding – abrupt uit m’n vingers 
werd gezogen…’ [20.N2] Na een korte 
scanning werd het weer naar buiten 
gestoken, als een tong. [21] Binnen bleek 
het gebouw zowat totaal ontruimd te zijn, 
weinig tekenen van nachtelijke zaken, geen 
sakegeuren, geen gedempt gekletter van 
speelstenen, of vrouwelijk verkeer en 
glimpen… 
(Pynchon: 1991, 132-133; vert. Jan 
Fastenau) 
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Fragment 2 

[1a.N2] Frenesi hung up and ran in to find 
Jinx moving the kids briskly out the door 
[1b] and Weed on his feet between them 
[1c] and Rex, who was shaking and white, 
with the bag over his shoulder [1d] and one 
hand resting on the heavy lump inside. [2a] 
The lights were on and both cameras were 
running, [2b] Ditzah with a battered old 
Auricon, Howie with the Scoopic.  
 
 
[3] Both of them turned to her. [4] “Tell 
him!” Rex was almost in tears. [5] “Tell this 
asshole we know everything!”  
 
[6a] What she would then have to bear with 
all her life, what she would only succeed in 
denying or disguising for brief insomniac 
minutes here and there, was not only the 
look on his face [6b] – Ditzah took the 
close-ups while Howie kept further back, 
framing the three of them – [6c] but the 
way that what he was slowly understanding 
spread to his body, a long, stunned cringe, 
[6d.N1] a loss of spirit that could almost be 
seen on the film, even after all the years 
between then and the screen in Ditzah’s 
house in the Valley… [6e.N2] some silvery 
effluent, vacating his image, the real 
moment of his passing. [7a] He had just 
time enough to say Frenesi’s name [N1] 
before the frame went twisting and flying 
off his face, [7b] “Lot of shoving all at once,” 
Ditzah recalled, “Howie happened to be 
changing rolls, but Krishna got all the audio 
– here –”  
 
 
 
 
 
[8a] Rex screaming, “Don’t you walk away 
from me!” the squeak of a screen door, feet 
and furniture thumping around, the door 
again, a starter motor shrieking, an engine 
catching, [8b.N2] as Sledge then moved on 

[1a.N2] Frenesi hing op en rende naar 
binnen waar ze zag hoe Jinx de kinderen 
bruusk de deur uit werkte [1b] en Weed 
tussen hen en Rex in stond. [2a] Rex stond 
wit weggetrokken te trillen, [2b] met de tas 
over zijn schouder en een hand op de dikke 
bult. [3a] De lampen waren aan en alletwee 
de camera’s liepen, [3b] Ditzah met een 
gebutste ouwe Auricon, Howie met de 
Scoopic.  
 
[4] Ze wendden zich alletwee naar haar. [5] 
‘Vertel ‘t ‘m!’ Rex stond zowat te janken. [6]  
‘Vertel die klootzak hier dat we alles 
weten.’  
 
[7a] Wat ze daarna haar hele leven met zich 
mee moest dragen, wat haar maar af en toe 
voor korte slapeloze minuutjes lukte om te 
loochenen of verbloemen, was niet alleen 
de blik op zijn gezicht [7b] – Ditzah nam de 
close-ups terwijl Howie verder achteruit 
bleef en hen drieën inkaderde – [7c] maar 
de manier waarop datgene wat langzaam 
tot hem doordrong zich verbreidde naar zijn 
lichaam, een lang, verbijsterd 
ineenkrimpen, [7d.N1] een verlies van 
levenskracht dat bijna gezien kon worden in 
de film, zelfs na al de jaren tussen toen en 
het scherm in Ditzahs huis in de Valley… 
[7e.N2] een zilverig wegvloeien waardoor 
zijn beeld leegliep, het echte moment van 
heengaan. [8] Hij had nog net tijd om 
Frenesi’s naam te zeggen [N1] voor het 
kader begon te schokken en wegschoot van 
zijn gezicht. [9] ‘Een hoop geduw en getrek 
plotseling,’ herinnerde Ditzah zich, ‘Howie 
stond toevallig net een nieuwe film in te 
leggen, maar Krishna heeft al ’t geluid 
opgenomen – hier…’  
 
[10a] Rex die schreeuwde: ‘Probeer ‘m niet 
te smeren!’, gepiep van een hordeur, 
gebonk van voeten en meubels, de deur 
weer, gegier van een startmotor, een motor 
die aansloeg, [10b.N2] terwijl Sledge toen 
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out into the alley after them [8c] and 
Frenesi tried to find enough cable to get 
one of the floods on them [8d] and Howie 
got his new roll in and on his way out 
offered to switch places with Frenesi, [8e] 
who may have hesitated – her camera, her 
shot – but must have waved him on, [8f] 
because it was Howie, innocent and slow-
moving, who emerged into the darkness 
and, [8g] while trying to find the ring to 
open the aperture, [8f] missed the actual 
moment, although shapes may have moved 
somewhere in the frame, black on black, 
like ghosts trying to return to earthly form, 
[8h] but Sledge was right there on them, 
and the sound of the shot captured by 
Krishna’s tape. [9a.N1] Prairie, listening, 
could hear in its aftermath the slack 
whisper of the surf against this coast 
[9b.N2] – and when Howie finally got there 
and Frenesi aimed the light, Weed was on 
his face with his blood all on the cement, 
the shirt cloth still burning around the 
blackly erupted exit, pale flames guttering 
out, [9c] and Rex was staring into the 
camera, posing, pretending to blow smoke 
away from the muzzle of the .38. [10] He 
would not after all be lucky enough to sit 
under that oak on that dreamed hillside 
someday with a miraculously saved Weed 
Atman, in some 1980s world of the future. 
[11.N1] The camera moved in on his face. 
[12] “Howie found the zoom,” Ditzah 
commented. [13] “We realized we were all 
there in an alley face-to-face with an insane 
person with a loaded gun.”  
(Pynchon: 1990, 245-246) 

de steeg inholde achter hen aan [10c] en 
Frenesi probeerde genoeg kabel te vinden 
om een van de spotlights op hen te krijgen 
[10d] en Howie zijn nieuwe rol erin had en 
op weg naar buiten aanbood om met 
Frenesi te ruilen, [10e] die misschien 
aarzelde – haar camera, haar opname – 
maar tegen hem gebaard moet hebben dat 
hij verder moest gaan [10f] want het was 
Howie, argeloos en traag, die opdook in de 
duisternis en, [10g] terwijl hij de ring om 
het diafragma open te draaien probeerde te 
vinden, [10f] het eigenlijke moment miste, 
al hebben er misschien ergens in het beeld 
gestalten bewogen, zwart op zwart, als 
geesten die probeerden terug te keren in 
aardse gedaante, [10h] maar Sledge stond 
er bovenop, en het geluid van het schot 
werd vastgelegd op Krishna’s tape. [11a.N1] 
Prairie, die zat te luisteren, kon toen het 
wegstierf het lome gefluister van de 
branding tegen de kust horen [11b.N2] – en 
toen Howie eindelijk ter plekke was en 
Frenesi het licht richtte, lag Weed op zijn 
gezicht met zijn bloed overal op het 
cement, de stof van zijn overhemd nog 
brandend rondom de zwart opengebarsten 
plek waar de kogel was uitgetreden, met 
fletse vlammetjes die eruit lekten, [11c] en 
Rex stond in de camera te staren, te 
poseren, te doen alsof hij rook wegblies van 
de loop van de .38. [12] Hij zou uiteindelijk 
toch geen mazzel genoeg hebben om op 
een dag onder die eikenboom tegen die 
gedroomde berghelling te zitten met een 
op miraculeuze wijze geredde Weed Atman, 
in een jaren tachtig-wereld van de 
toekomst. [13.N1] De camera zoomde in op 
zijn gezicht. [14] ‘Howie heeft de zoom 
gevonden,’ becommentarieerde Ditzah. 
[15] ‘We realiseerden ons dat we met z’n 
allen daar in die steeg stonden tegenover 
een krankzinnige met een geladen 
revolver.’  
(Pynchon: 1991, 214-215; vert. Jan 
Fastenau)  
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Fragment 3 

[1a] “Situations back then,” [1b] Zoyd 
hammered it on in, these many years later, 
[1a] “relationships, sure got tangled up in 
that house, [1c] with more and also less 
temporary love partners and sex 
companions, jealousy and revenge always 
goin’ on, [1d] plus substance dealers and 
their go-betweens, and narcs who thought 
they were undercover trying to pop them, 
couple-three political fleein’ from different 
jurisdictions, good deal of comin’ and goin’ 
‘s what it was, [1f] not to mention you 
actin’ like it was your own personal snitch 
Safeway, just drop in, we’re open 24 
hours.”  
 
 
[…]  
 
[2] “Lookit that, lookit your food, Hector, 
what have you done?”  
[3] “At least I’m not droppín it all over the 
place, includín my shirt, like I was out in 
some parkín lot.”  
(Pynchon: 1990, 25)  
 
[4] “Why? [5] Thought you guys never 
destroyed a file, ‘th all ‘ese little fund, 
defund, refund games –” 
[6] “We don’t know why. [7a] But it’s no 
game in Washington – chále ése – this ain’t 
tweakín around no more with no short-
term maneuvers here, [7b] this is a real 
revolution, not that little fantasy handjob 
you people was into, [7c] is it’s a 
groundswell, Zoyd, the wave of History, and 
you can catch it, or scratch it.”  
(27)  

1a] ‘Die toestanden toen,’ [1b] Zoyd 
hamerde het erin, al die jaren later, [1a] 
‘die relaties gingen behoorlijk door elkaar 
heen lopen in dat huis, [1c] met min en ook 
meer tijdelijke liefdeskoppels en 
sekspartners, altijd jaloezie en wraak, [1d] 
plus pushers en hun tussenpersonen, en 
narcs die dachten dat ze undercover waren 
terwijl ze probeerden hen te grazen te 
nemen, een stuk of drie politieke activisten 
op de vlucht uit verschillende 
arrondissementen, hoopjes komen en gaan 
was ‘t, [1f] om maar te zwijgen over de 
manier waarop jij deed alsof ’t jouw eigen 
privé verklikkers-supermarkt was, kom 
maar langs, we zijn vierentwintig uur per 
dag open.’  
 
[…]  
 
[2] ‘Moet je dat nou zien, moet je nou je 
eten ‘ns zien, Hector, wat heb je gedaan?’  
[3] ‘Ik knoei tenminste niet de hele tent 
onder, inclusief m’n overhemd, alsof ik 
ergens buiten op een parkeerplaats stond.’  
(Pynchon: 1991, 27-28; vert. Jan Fastenau) 
 
[4] ‘Hoezo? [5] Ik dacht dat jullie nooit een 
dossier vernietigden, met al die financiële 
spelletjes met snoeien en krimpen en 
rekken –’  
[6] ‘We weten niet waarom. [7a] Maar ’t is 
geen spelletje in Washington – chále ése – 
dit hier is geen gemier met korte-termijn 
kunstgrepen meer, [7b] dit is een echte 
revolutie, niet dat onnozele gefantaseer 
waar jullie je mee bezighielden, [7c] ‘t is 
een vloedgolf, Zoyd, de golf van de 
Geschiedenis, en ’t is pompen of verzuipen.’ 
(29)  
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Lijsten Vineland  

Hieronder volgen drie zo compleet mogelijke lijsten met taalfenomenen en verwijzingen die 
ik bespreek in mijn scriptie. Deze lijsten zijn ter illustratie van observaties die ik doe in mijn 
analyse over trends en de gebruikte strategieën.  
Herhalingen zijn niet opgenomen in de lijsten. Fictieve realia zijn dikgedrukt. 
 
Tubisms: 
 

1. Tube (14)  
2. ‘Tubal [abuse]’ (33)  
3. ‘Tubefreeks’ (33)  
4. ‘(that posse from the) Tubaldetox’ 

(45) 
5. ‘Tubed out’ (53)  
6. ‘Tubefreek miracle’ (84)  

 
7. ‘the sullen Tubeflicker’ (278)  

 
8. Tubelight (286)  
9. ‘Tubeless hours’ (298)  
10. ‘all that Tube’ (345)  
11. Tubal fantasies (345)  

1. Buis (18) 
2. Buis- [Buismisbruik] (34)  
3. Buisfreaks (34)  
4. Buisontwenningsgozers (44)  

 
5. ‘in een dwang-Buis’ (51)  
6. ‘het oermirakel van de Buisfreak’ 

(78)  
7. ‘Het naargeestig geflikker van de 

Buis’ (241)  
8. Buislicht (248)  
9. ‘Buisloze uren’ (258)  
10. ‘al dat geBuis’ (297)  
11. Buisfantasieën (298)  

 
Televisieprogramma’s en films (echt en parodie): 
 

1. Jeopardy (9) 
2. Wheel of fortune (12) 
3. ‘Pia Zadora in The Clara Bow Story’ 

(14)  
4. ‘Friday the 13th [1980]’ (16)  
5. ‘Pat Sajak in The Frank Gorshin 

Story’ (48)  
6. ‘Hawaii (1966), The Hawaiians (1970 

and Gidget Goes Hawaiian (1961)’ 
(62)  

7. CHiPs (83)  
8. Babies of Wackiness (159)  
9. ‘Ghostbusters (1984)’ (190)  
10. ‘2001: A Space Odyssey [1968]’ (294)  
11. ’20,000 Years in Sing Sing [1933]’ 

(294)  
12. ‘Woody Allen in Young Kissinger’ 

(309)  
13. ‘Sean Connery in The G. Gordon 

Liddy Story’ (339)  
 

1. Jeopardy (14) 
2. Wheel of Fortune (17) 
3. ‘Pia Zadora in The Clara Bow Story.’ 

(18)  
4. Friday the 13th [1980] (20)  
5. Pat Sajak in The Frank Gorshin Story 

(47)  
6. Hawaii (1966) The Hawaiians (1970) 

en Gidget Goes Hawaiian (1961) 
(59)  

7. CHiPs (78)  
8. Halfgare Baby’s (141)  
9. ‘Ghostbusters (1948)’ (167)  
10. ‘2001: A Space Odyssey (1968)’ (255)  
11. ’20.000 Years in Sing Sing (1933)’ 

(294) 
12. ‘Woody Allen in Young Kissinger’ 

(268) 
13. ‘toen hij naar Sean Connery zat te 

kijken midden in The G. Gordon 
Liddy Story’ (292)  
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14. ‘Saturday morning, with the Smurfs 
and the Care Bears’ (341)  
 

15. ‘Hill Street Blues’ (345)  
16. Robert Ironside (345)  
17. Mod Squad (345)  
18. ‘John Ritter in The Bryant Gumbel 

Story’ (355)  
19. ‘Say, Jim’ (370)  
20. Pee-wee Herman in The Robert 

Musil Story (370)  
21. Magnificent Disaster (371)  

14. ‘de zaterdagmorgen, met de 
Smurfen en de Troetelbeertjes’ 
(294)  

15. Hill Street Blues (297)  
16. Robert Ironside (297)  
17. Mod Squad (298)  
18. ‘John Ritter in The Bryant Gumbel 

Story’ (306)  
19. Say, Jim (319)  
20. Pee-wee Herman in The Robert 

Musil Story (370)  
21. Magnificent Disaster (319)  

 
Afkortingen: 
Herhalingen van afkortingen zijn niet opgenomen in deze lijst 
*= betekenis in voetnoot gegeven 
[] = niet in-tekst uitgelegde betekenis 
 

1. DEA [Drug Enforcement 
Administration] (10) 

2. NEVER, or National Endowment for 
Video Education and Rehabilitation 
(32)  

3. CAMP, or Campaign Against 
Marijuana Production (49)  

4. (civil) RICO [Racketeer Influenced 
and Corrupt Organizations Act] (50)  

5. DMV [Department of Motor 
Vehicles] (73)  

6. IWW [Industrial Workers of the 
World] (76)  

7. IA [=IATSE, International Alliance of 
Theatrical Stage Employees] (82)  

8. FBI [Federal Bureau of Investigation] 
(82)  

9. THO, or Teen Hair Obsession (98)  
10. ESP [Extra-Sensory Perception] (109)  
11. UBI, or Universal Binding 

Ingredient] (111)  
12. AWOL [absent without leave] (125)  
13. NCIC [national crime information 

center] (131)  
14. DOM [Doctor of Oriental Medicine] 

(154)   
15. WPA [Works Progress 

Administration] (200)  

1. DEA* (15) 
 

2. NEVER, of National Endowment for 
Video Education and Rehabilitation 
(34)  

3. CAMP, of Campaign Against 
Marijuana Production (48)  

4. ‘de burgerrechter’ (49)  
 

5. Rijbewijsfoto’s (69)  
 

6. IWW* (72)  
 

7. IA* (77)  
 

8. FBI (77)  
 

9. THO, of Tiener Haar Obsessie (90)  
10. Buitenzintuigelijke waarneming (99)  
11. UBM, of Universeel Bind Middel 

(101) 
12. Pleite (114)  
13. NCIC* (118) 

 
14. Artsen (137)  

 
15. WPA* (164) 
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16. EPA [Environmental Protection 
Agency] (189)  

17. FFAR [Folding Fin Aerial Rocket] 
(191) 

18. BLGVN, or Bolshevik Leninist Group 
of Vietnam (207)  

19. ADHOC, or All Damned Heat Off 
Campus (208)  
 

20. PR3, or People’s Republic of Rock 
and Roll] (209)  

21. COINTELPRO [Counter-Intelligence 
Program] (210) 

22. DOJ [Department of Justice] (212) 
23. AWACS [Airborne Warning and 

Control System] (222)  
24. UFO [Unknown Flying Object] (222)  
25. BAAD, or Black African-American 

Division (230)  
26. UHURU, or Ultra High-speed Urban 

Reconnaissance Unit (231)  
27. FEER, or Federal Emergency 

Evacuation Route (249)  
28. MMF, or Mean Mother Fucker (265)  
29. PREP, or Political Re-Education 

Program (268)  
30. KFWB [radio call sign, volgens urban 

legend staat dit voor Keep Filming 
Warner Brothers] (282) 

31. FBN(-doorkickers) [Federal Bureau 
of Narcotics] (295) 

32. BNDD [Bureau of Narcotics and 
Dangerous Drugs] (295)   

33. SAC [Strategic Air Command] (306) 
34. RIU [Regional Intelligence Unit] 

(338) 
35. HUAC [House Committee on Un-

American Activities] (339)  
36. NSDD [National Security Decision 

Directive] (339)  
37. REX 84 [Readiness Exercise 1984] 

(353) IT 
38. NSC [National Security Council] 

(353)   
39. TDY [Temporary Duty Order] (376)  

16. EPA* (166)  
 

17. Raketgeschut (168)  
 

18. BLAV, of Bolsjewistisch-Leninistische 
Afdeling van Vietnam (182)  

19. ADHOC, of Alle Dienders en 
Handlangers Opgerot van de 
Campus (182)  

20. VR3, of Volksrepubliek Rock en Roll 
(183)  

21. Dossier (184)  
 

22. Ministerie van justitie (186)  
23. AWACS (194)  

 
24. UFO (195) 
25. ZAAD, of Zwarte Afro-Amerikaanse 

Divisie (201)  
26. UHURU, of Ultra High-speed Urban 

Reconnaissance Unit* (202)  
27. FEER, of Federal Emergency 

Evacuation Route (216)  
28. GK, of Gemene Klootzak (231)  
29. PREP, of Politieke Reëducatie 

Programma (233)  
30. KFWB (245) 

 
 

31. Narcotica-deurentrappers (256)  
 

32. BNDD* (256) 
 

33. SAC* (265) 
34. Regionaal inlichtingenwerk (291)  

 
35. HUAC* (292) 

 
36. Instructie voor de nationale 

veiligheid (293)  
37. REX-84 (304) IT 

 
38. De National Security Council (304) 

 
39. Reservisten (324)  
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Inherent Vice  

 

Fragment 4 

[1.N1] Voluntary or whatever, the trip 
Vehi’d put him on with that magic beer can 
was one Doc kept hoping he’d forget about 
with time. [2] But didn’t.  
 
[3a.N2] It had all begun, apparently, some 3 
billion years ago, [3b] on a planet in a 
binary star system quite a good distance 
from Earth. [4a.N1] Doc’s name then was 
something like Xqq, [4b.N2] and because of 
the two suns and the way they rose and set, 
he worked some very complicated shifts, 
[4c] cleaning up after a labful of scientist-
priests who invented things in a gigantic 
facility [4d] which had formerly been a 
mountain of pure osmium. [5] One day he 
heard some commotion down a 
semiforbidden corridor and went to have a 
look. [6] Ordinarily sedate and studious 
personnel were running around in 
uncontrolled glee. [7] “We did it!” they kept 
screaming. [8] One of them grabbed [N1] 
Doc, or actually [N2] Xqq. [9] “Here he is! 
[10] The perfect subject!” [11a] Before he 
knew it he was signing releases, [11b] and 
being costumed in what he would soon 
learn was a classic hippie outfit of the 
planet Earth, [11c] and led over to a 
peculiarly shimmering chamber [11d] in 
which a mosaic of Looney Tunes motifs was 
repeating obsessively away in several 
dimensions at once [11de in vividly audible 
yet unnamable spectral frequencies… [12a] 
The lab people were explaining to him 
meanwhile that they’d just invented 
intergalactic time travel [12b] and that he 
was about to be sent across the universe 
[12c] and maybe 3 billion years into the 
future. [13a] “Oh, and one other thing,” 
[13b] just before throwing the switch, [13c] 
“the universe? [13d] it’s been, like, 
expanding? [14a] So when you get there, 
everything else will be the same weight, but 

[1.N1] Vrijwillig of niet, de trip die Vehi hem 
bezorgd had met dat magische blikje bier 
was er een die Doc hoopte allengs te 
vergeten. [2] Wat niet gebeurde.  
 
[3a.N2] Naar het scheen was het een jaar of 
drie miljard geleden allemaal begonnen, 
[3b] op een planeet in een binair 
sterrenstelsel een flink eindje van de Aarde. 
[4a.N1] Doc heette toen zoiets als Xqq, 
[4b.N2] en vanwege die twee zonnen en de 
manier waarop ze opgingen en weer 
ondergingen, had hij gigantisch 
ingewikkelde werktijden [4c] als 
schoonmaker in een lab vol 
wetenschappers annex priesters die van 
alles en nog wat uitvonden in een 
reusachtig complex [4d] dat voorheen een 
berg van puur osmium was geweest. [5] Op 
een dag hoorde hij commotie in een 
semiverboden gang en ging hij kijken wat er 
was. [6] Normaal gesproken kalm en 
bedachtzaam personeel rende rond in 
tomeloze blijdschap. [7] ‘Het is gelukt!’ 
riepen ze de hele tijd. [8] Een van hen greep 
[N1] Doc, of eigenlijk [N2] Xqq. [9] ‘Dit is 
hem! [10] De perfecte proefpersoon!’ [11a] 
Voor hij het wist tekende hij verscheidene 
vrijwaringen [11b] en werd hij gehesen in 
wat hij spoedig zou vernemen dat een 
klassieke hippie-outfit van de planeet Aarde 
was, [11c] en naar een merkwaardig 
glinsterende kamer gebracht waar een 
mozaïek van Looney Tunes-motieven in 
verschillende dimensies tegelijk op het 
obsessieve af herhaald werd, [11d] in 
duidelijk hoorbare maar onbenoembare 
spectrale frequenties… [12a] Intussen werd 
hem uitgelegd dat ze in het lab net het 
intergalactische tijdreizen hadden ontdekt 
[12b] en dat hij zo meteen dwars door het 
universum zou worden gestuurd, [12c] 
misschien wel zo’n drie miljard jaar de 
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bigger? [14b] with all the molecules further 
apart? [14c] except for you – you’ll be the 
same size and density. [15] Meaning you’ll 
be about a foot shorter than everybody 
else, but much more compact. [16] Like, 
solid?”  
 
 
 
 
 
 
 
[17a] “Can I walk through walls?” [17b] Xqq 
wanted to know, [17c] but by then space 
and time as he knew it, not to mention 
sound, light and brain waves, were all 
undergoing these unprecedented changes, 
[17d] and next thing he knew he was 
standing on the corner of Duncrest and 
Gordita Beach Boulevard, [17e] and 
watching what seemed to be an endless 
procession of young women in bikinis, [17f] 
some of whom were smiling at him and 
offering thin cylindrical objects whose 
oxidation products were apparently meant 
to be inhaled…  
  
[18a] As it turned out, he was able to go 
through drywall construction with little 
discomfort, although, [18b] not having X-
ray vision, [18c] he did run into some 
disagreeable moments with wall studs and 
eventually curtailed the practice. [19a] His 
new hyperdensity also allowed him 
sometimes to deflect simple weapons 
directed at him with hostile intent, [19b] 
though bullets were another story, [19c] 
and he also learned to avoid those when 
possible. [20a.N1] Slowly the Gordita Beach 
of his trip merged with the everyday 
version, [20b] and he began to assume 
things were back to normal, except for 
when, now and then, [20c.N2] he’d forget 
and lean against a wall and suddenly find 
himself halfway through it and trying to 
apologize to somebody on the other side.  

toekomst in. [13a] ‘O, en nog iets anders,’ 
[13b] vlak voor ze de laatste schakelaar 
omzetten, ‘het universum, hè? [14] Dat is, 
laten we zeggen, uitgedijd. [15a] Dus als jij 
daar aankomt, heeft verder alles hetzelfde 
gewicht, maar is het alleen groter, [15b] 
met alle moleculen iets verder uit elkaar, 
oké? [16] Behalve jij – jij hebt daar dezelfde 
afmetingen en dezelfde dichtheid. [17a] 
Wat betekent dat je een kop kleiner bent 
dan de rest, maar veel compacter, [17b] of 
zeg maar massief.’  
 
[18a] ‘Kan ik door muren lopen?’ [18b] 
wilde Xqq weten, [18c] maar inmiddels 
ondergingen tijd en ruimte zoals hij ze 
kende, om maar te zwijgen over geluid, licht 
en hersengolven, ongekende 
veranderingen, [18d] en voor hij het wist 
stond hij op de hoek van Dunecrest en 
Gordita Beach Boulevard, [18e] te kijken 
naar wat een eindeloze processie leek van 
jonge vrouwen in bikini, [18f] van wie 
sommigen naar hem glimlachten en hem 
dunne, cilindrische voorwerpen aanboden 
waarvan de oxidatieproducten kennelijk 
bedoeld waren om te inhaleren…  
 
[19a] Hij bleek inderdaad zonder al te veel 
problemen door stapelmuurtjes te kunnen 
lopen, hoewel hij, [19b] omdat hij geen 
röntgrenogen had, [19c] wel een paar 
vervelende aanvaringen had met spijkers en 
schroeven, zodat hij het uiteindelijk maar 
helemaal niet meer deed. [20a] Zijn nieuwe 
hyperdichtheid stelde hem soms ook in 
staat om eenvoudige wapens die met 
vijandige bedoelingen op hem mikten uit 
koers te brengen, [20b] hoewel kogels een 
ander verhaal waren, [20c] maar die leerde 
hij ook ontwijken waar mogelijk. [21a.N1] 
Langzaam versmolt het Gordita Beach van 
zijn trip met de versie van alledag, [21b] en 
hij begon te veronderstellen dat alles zo’n 
beetje weer normaal was, [21c.N2] behalve 
wanneer hij zo nu en dan toch weer vergat 
en hij tegen een muur leunde en opeens 
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[21a.N1] “Well,” [21b] Sortilège supposed, 
[21c] “many of us do get uncomfortable 
when we discover some secret aspect to 
our personality. [22] But it’s not like you 
ended up three feet tall with the density of 
lead.”  
[23] “Easy for you to say. [24] Try it 
sometime.”  
(Pynchon 2009: 106-107) 

merkte dat hij er al halverwege doorheen 
was en hij zich al probeerde te 
verontschuldigen tegenover iemand aan de 
andere kant van de muur. 
 
[22a.N1] ‘Nou ja,’ [22b] meende Sortilège, 
[22c] ‘veel mensen voelen zich 
ongemakkelijk als ze een geheim aspect van 
hun persoonlijkheid ontdekken. [23] Maar 
je bent toch niet gekrompen tot één meter 
lengte met de dichtheid van lood.’  
[24] ‘Jij hebt makkelijk praten. [25] Je zou 
het eens moeten proberen.’  
(Pynchon 2010: 121-123, vert. Auke Leistra) 
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Fragment 5 

[1] Bigfoot had been driving around once a 
week to Kozmik Banana, a frozen-banana 
shop near the Gordita Beach pier, creeping 
in by way of the alley in the back. [2] It was 
a classic shakedown. [3] Kevin the owner, 
instead of throwing away the banana peels, 
was cashing in on a hippie belief of the 
moment by converting them to a smoking 
product he called Yellow Haze. [4a] 
Specially trained crews of speed freaks, [4b] 
kept out of sight nearby in a deserted resort 
hotel about to be demolished, [4c] worked 
three shifts carefully scraping off the insides 
of the banana peels and obtaining, [4d] 
after oven-drying and pulverizing it, [4e] a 
powdery black substance they wrapped in 
plastic bags to sell to the deluded and 
desperate. [5] Some who smoked it 
reported psychedelic journeys to other 
places and times. [6] Others came down 
with horrible nose, throat and lung 
symptoms that lasted for weeks. [7a] The 
belief in psychedelic bananas went on, 
however, [7b] gleefully promoted by 
underground papers which ran learned 
articles comparing diagrams of banana 
molecules to those of LSD and including 
alleged excerpts from Indonesian 
professional journals about native cults of 
the banana and so forth, [7c] and Kevin was 
raking in thousands. [8] Bigfoot saw no 
reason why law enforcement shouldn’t be 
cut in for a share of the proceeds.  
 
 
 
 
 
 
 
 
[9a] “What kind of extortion do you call 
that?” [9b] Doc wanted to know. [10] “Ain’t 
like it’s a real drug, it doesn’t get you 
loaded, and anyway it’s legal, Bigfoot.”  

[1] Bigfoot reed één keer per week naar 
Kozmic Banana, een bevroren bananen-
tentje bij de Gordita Beach-pier, waar hij 
dan door de steeg achterom naar binnen 
sloop. [2] Het was een klassiek geval van 
chantage. [3] In plaats van de 
bananenschillen weg te gooien, sloeg Kevin, 
de eigenaar, munt uit een op dat moment 
heersend hippiegeloof door ze om te zetten 
in een rookproduct dat hij Yellow Haze 
noemde. [4a] Speciaal getrainde ploegen 
speedfreaks, [4b] die in de buurt maar 
buiten beeld werden gehouden in een 
verlaten vakantiehotel dat binnenkort 
gesloopt werd, [4c] waren dag en nacht 
bezig met het zorgvuldig afschrapen van de 
binnenkant van de schillen, [4d] die in de 
oven werden gedroogd en verpulverd, [4e] 
waarna een poederachtige, zwarte 
substantie werd verkregen die ze in plastic 
zakjes verpakten teneinde ze te verkopen 
aan hen die wanhopig en bedrogen waren. 
[5] Sommigen die het spul rookten 
rapporteerden psychedelische reizen naar 
andere plaatsen en andere tijden. [6] 
Anderen kregen vreselijke neus-, keel- en 
longverschijnselen die weken konden 
aanhouden. [7a] Het geloof in de 
psychedelische banaan hield echter stand, 
[7b] vrolijk gepromoot door 
undergroundblaadjes die geleerde artikelen 
brachten waarin diagrammen van 
bananenmoleculen vergeleken werden met 
die van lsd, inclusief vermeende 
fragmenten uit Indonesische vakbladen 
over inheemse bananenculten enzovoort, 
[7c] en Kevin verdienden handenvol geld. 
[8] Bigfoot zag geen reden waarom een 
wetshandhaver niet zou mogen meedelen 
in de financiële feestvreugde.  
 
[9a] ‘Wat voor afpersing zou je zoiets willen 
noemen?’ [9b] wilde Doc weten. [10] ‘Het is 
geen echte drug, je wordt er niet stoned 
van en het is hoe dan ook legaal, Bigfoot.’  
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[11] “Exactly my point. [12] If it’s legal, then 
so is taking my cut. [13] Especially, see, if 
it’s in the form of frozen bananas instead of 
money.”  
[14] “But,” Doc said, “no, wait – not logical, 
Captain… something I can’t… quite…”  
[15] He was still trying to figure it out by the 
time he got back to the beach.  
(Pynchon 2009: 140)  

[11] ‘Dat is precies wat ik bedoel. [12] Als 
het legaal is, is mijn deel opstrijken ook 
legaal. [13] Vooral, begrijp je, als het in de 
vorm van bevroren bananen is, in plaats van 
geld.’  
[14] ‘Maar,’ zei Doc, ‘nee, wacht – niet 
logisch, captain… iets waar ik… niet 
helemaal…’  
[15] Hij had het nog steeds niet uitgevogeld 
toen hij thuiskwam.  
(Pynchon 2010: 160-161, vert. Auke Leistra) 
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Fragment 6 

[1] The bars hadn’t closed yet, and Denis 
didn’t seem to be home. [2a] Keeping an 
ear out for funseekers in the vicinity, [2b] 
Doc brought the carton with the heroin 
inside it down into the remains of Denis’s 
living room [2c] and hid it behind a section 
of collapsed ceiling, [2d] draping the giant 
plastic rag of what had been Chico’s water 
bed over it. [3a] Only then did he happen to 
notice that the carton he’d pulled out of 
that dumpster in the dark had once held a 
twenty-five inch color TV set, [3b] a detail 
he had no cause to think about till next day 
when he dropped in on Denis about 
lunchtime [3c] and found him sitting, to all 
appearances serious and attentive, in front 
of the professionally packed heroin, now 
out of its box, and staring at it, as it turned 
out he’d been doing for some time.  
 
 
 
 
 
[4] “It said on the box it was a television 
set,” Denis explained.  
[5] “And you couldn’t resist. [6] Didn’t you 
check first to see if there was something 
you could plug in?”  
[7] “Well I couldn’t find any power cord, 
man, but I figured it could be some new 
type of set you didn’t need one?”  
[8] “Uh huh and what…” why was he 
pursuing this? “were you watching, when I 
came in?”  
[9] “See, my theory is, is it’s like one of 
these educational channels? [10] A little 
slow maybe, but no worse than high 
school…”  
[11] “Yes Denis thanks, I will just have a hit 
off of that if you don’t mind…”  
[12] “And dig it, Doc, if you watch long 
enough… see how it begins to sort of… 
change?”  
[13] Alarmingly, Doc after a minute or two 
did find minute modulations of color and 

[1] De kroegen waren nog niet dicht, en zo 
te zien was Denis er niet. [2a] Doc spitste 
zijn oren, op zijn qui-vive voor eventuele 
loslopende feestneuzen, [2b] maar hoorde 
niks, [2c] sjouwde de doos met de heroïne 
erin de resten van Denis’ woonkamer in 
[2d] en verstopte hem achter een stuk 
plafond dat naar beneden was gekomen. 
[3] Het reusachtige stuk plastic dat ooit 
Chico’s waterbed was geweest drapeerde 
hij er zo’n beetje overheen. [4a] Pas toen 
zag hij dat in de doos die hij in het donker 
bij die containers vandaan had gehaald ooit 
een kleurentelevisie had gezeten, [4b] een 
detail waar hij verder geen reden voor had 
om erbij stil te staan tot hij de volgende dag 
rond lunchtijd bij Denis kwam binnenvallen 
[4c] en hij hem, zo voor het oog serieus en 
een en al aandacht, voor de professioneel 
verpakte heroïne aantrof, die hij uit de doos 
had gehaald en waar hij nu dus naar zat te 
kijken, iets waar hij al enige tijd mee bezig 
bleek te zijn.  
 
[5] ‘Op de doos stond dat het een tv was,’ 
legde Denis uit.  
[6] ‘En jij kon daar geen weerstand aan 
bieden. [7] Heb je niet eerst gekeken of er 
iets aan zat dat je misschien in een 
stopcontact zou kunnen steken?’  
[8] ‘Ik kon helemaal geen snoer vinden, 
weet je, maar ik dacht: het zóú een nieuw 
soort tv kunnen zijn waar geen snoer aan 
hoeft.’  
[9] ‘Hm, ja, en waar eh…’ waarom ging hij 
hier eigenlijk op door? ‘waar zat je naar te 
kijken, toen ik binnenkwam?’  
[10] ‘Weet je, mijn theorie is, is dat het zo’n 
educatieve zender is, weet je wel? [11] 
Beetje traag misschien, maar niet slechter 
dan school…’  
[12] ‘Oké Denis, dank je, ik denk dat ik daar 
gewoon even een hijs van neem als je het 
niet erg vindt…’  
[13] ‘En moet je kijken, Doc, als je lang 
genoeg kijkt, man… zie je wel dat het op de 
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light intensity beginning to appear among 
the tightly taped layers of plastic. [14] He 
sat down next to Denis, and they passed 
the roach back and forth, eyes glued to the 
package. [15] Jade/Ashley showed up with a 
giant Thermos full of Orange Julius and 
paper cups and a bag of Cheetos.  
 
 
 
 
 
 
 
[16] “Lunch,” she greeted them, “and color-
coordinated, too, and – [17] Whoa, what 
the fuck is that, it looks like smack.”  
[18] “Nah,” said Denis, “I think it’s like a… 
documentary?”  
[19] They all sat there in a row, sipping, 
crunching, and gazing. [20] Finally Doc tore 
himself away. [21] “I hate to be the bad 
guy, but I’ve got to do a repo on this?”  
[22] “Just till this part’s over?”  
[23] “Till we see what happens,” added 
Jade.  
(Pynchon 2009: 339-340)  

een of andere manier… begint te 
bewegen?’  
[14] Onrustbarend genoeg begon Doc na 
een paar minuten in de strak getapete 
lagen plastic inderdaad subtiele 
verschuivingen waar te nemen in kleur en 
lichtintensiteit. [15] Hij liet zich naast Denis 
zakken. [16] Ze gaven de hasjpeuk aan 
elkaar door en konden hun ogen niet meer 
van het pakket afhouden. [17] Jade/Ashley 
kwam aanzetten met een reusachtige 
thermosfles vol Orange Julius, kartonnen 
bekertjes en een zak Cheetos.  
 
[18] ‘Lunch,’ begroette ze hen, ‘in 
harmonieuze kleuren nog wel, en – [19] 
wauw, wat is dat? [20] Dat lijkt wel smack.’  
[21] ‘Nèè,’ zei Denis, ‘ik denk eerder een 
eh… documentaire?’  
[22] Ze zaten op een rijtje te nippen, te 
kauwen en te staren. [23] Eindelijk wist Doc 
zich los te rukken. [24] ‘Ik ben niet graag 
een spelbreker, maar ik moet dit pakketje 
weer meenemen.’  
[25] ‘Nog even dit uitzien?’  
[26] ‘Tot we weten hoe het afloopt,’ 
bedelde Jade.  
(Pynchon 2010: 381-383, vert. Auke Leistra) 
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Lijsten Inherent Vice 
Hieronder volgen vier zo compleet mogelijke lijsten met taalfenomenen en verwijzingen die 
ik bespreek in mijn scriptie. Deze lijsten zijn ter illustratie van observaties die ik doe in mijn 
analyse over trends en de gebruikte strategieën.  
Herhalingen zijn niet opgenomen in de lijsten, behalve wanneer een significant verschil in 
strategie plaatsvindt. Fictieve realia zijn dikgedrukt. 
 
Muzikale verwijzingen: 
 

1. “Can’t Buy Me Love” (3)  
2. “Sugar, Sugar” by the Archies (10)  
3. Dick Dale (36)  
4. The Boards (36)  
5. Jimi Hendrix (37) 
6. Earl Bostic (37) 
7. Stan Getz (37) 
8. Lee Allen (37) 
9. The Chantays (37) 
10. The Trashmen (37) 
11. The Halibuts (37) 
12. Beer (43) 
13. Droolin’ Floyd Womack (51)   
14. “Wouldn’t It Be Nice” (72)  
15. Beach Boys (78)  
16. The Doors’ “People Are Strange 

(When You’re a Stranger)” (81) 
17. Tiny Tim (108)  
18. “The Ice Caps Are Melting” (108)  
19. Spotted Dick (127)  
20. Asymmetric Bob (127)  
21. Trevor “Shiny Mac” McNutley (132)  
22. Frank Zappa (146)  
23. “Soul Gidget” (155) 
24. Meatball Flag (155)  
25. “White Rabbit” (156)  
26. Herb Alpert and the Tijuana Brass 

(156) 
27. “This Guy’s in Love with You” (156)  
28. “Long Trip Out” (198)  
29. Floyd Cramer (198)  
30. Mick Jagger (222)  
31. Carmine & the Cal-Zones (228)   
32. Elvis (234)  

1. ‘Can’t Buy Me Love’ (9)  
2. ‘Sugar Sugar’ van de Archies (18)  
3. Dick Dale (45)  
4. De Boards (45)  
5. Jimi Hendrix (46)  
6. Earl Bostic (46)  
7. Stan Getz (46)  
8. Lee Allen (46)  
9. De Chantays (46)  
10. De Trashmen (46)  
11. De Halibuts (46)  
12. Beer (53)  
13. Droolin’ Floyd Womack (61)  
14. ‘Wouldn’t It Be Nice’ (83)  
15. De Beach Boys (90) 
16. ‘People Are Strange (When You’re a 

Stranger’) van de Doors (94)  
17. Tiny Tim (124)  
18. ‘The Ice Caps Are Melting’ (124)  
19. Spotted Dick (146)  
20. Asymmetric Bob (146)  
21. Trevor ‘Shiny Mac’ McNutley (152)  
22. Frank Zappa (167)  
23. ‘Soul Gidget’ (177)  
24. Meatball Flag (177)  
25. ‘White Rabbit’ (178)  
26. Herb Alpert & the Tijuana Brass 

(178)  
27. ‘This Guy’s in Love with You’ (178)  
28. ‘Long Trip Out’ (223)  
29. Floyd Cramer (223)  
30. Mick Jagger (250  
31. Carmine & the Cal-Zones (257)  
32. Elvis (263)  

 
Drugsgerelateerd taalgebruik: 
 

1. Smack dealers (3)  1. Heroïnedealers (9)  
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2. Weed (3)  
3. Dope (3)  
4. Dopers (4)  
5. Acid (11)  
6. ‘rolled a number’ (12)  
7. ‘trippin’ (17)  
8. Joint (25)  
9. Reds (26)  
10. Speed (26)  
11. Dope Fiend (26)  
12. Stoned (31)  
13. Dopers (35) 
14. Roach (35)  
15. Roach clip (35)  
16. OD’d (36)  
17. Junkies (37)  
18. ‘Shoot [heroin]’ (39) 
19. [did] coke (96)  
20. LSD (105)  
21. [you’re a] dope dealer (112)  
22. Grass (132)  
23. Angel dust (132)  
24. Speed freaks (140)  
25. Score (164)  
26. Sinsemilla (297)  
27. ‘a hit’ (307)  
28. ‘cooked up the heroin’ (327)  
29. Acid tab (327) 
30. Scag (334)  
31. Smack (340)  

2. Weed (9)  
3. Drugs (9) 
4. Junkies (11)  
5. Lsd (19)  
6. ‘draaide een joint’ (19)  
7. ‘flipte’ (24)  
8. Joint (33)  
9. Pillen (34)  
10. Speed (34)  
11. Blower (34)  
12. Stoned (39)  
13. Dopeheads (44)  
14. ‘het laatste eindje’ (44)  
15. Jointclip (44)  
16. Een overdosis genomen (45)  
17. Junks  
18. ‘[heroïne] nemen’ (48)  
19. [zat] coke [te spuiten] (110) 
20. Acid (120) 
21. [je] dealt (129)  
22. Dope/weed (152)  
23. Angeldust (152)  
24. Speedfreaks (161)  
25. Scoren (186)  
26. ‘zaadloze marihuana’ (333)  
27. Een hijs (344)  
28. ‘verhitte de heroïne’ (368) 
29. Lsd-pilletje (369)  
30. Horse (376)  
31. Smack (383) 

 
 
Film- en televisieverwijzingen: 
 

1. ‘HAL in 2001: A Space Odyssey’ (7)  
2. The Flying Nun (9)  
3. Voyage to the Bottom of the Sea (9)  

 
4. Mod Squad (32)  
5. Adam-12 (32) 
6. Body and Soul (58)  
7. They made me a Criminal (58) 
8. Dust Be My Destiny (58) 
9. Saturday’s Children (58) 
10. Out of the Fog (59)  
11. Star Trek (73) 
12. The Invaders (76)  

1. ‘HAL in 2001: A Space Odyssey’ (13)  
2. The Flying Nun (16)  
3. Voyage to the Bottom of the Sea 

(16) 
4. [Wegvertaald] (41)  
5. Adam-12 (41)  
6. Body and Soul (69)  
7. They Made Me a Criminal (69)  
8. Dust Be My Destiny (69) 
9. Saturday’s Children (69)  
10. Out of the Fog (69)  
11. Star Trek (85)  
12. The Invaders (88) 
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13. Marcus Welby, MD (96)  
14. Mod Squad (97)  
15. Black Narcissus, 1947 (115)  
16. Caligari (115)  
17. Metropolis (115) 
18. Now, Voyager [1942] (147)  
19. Godzilligan’s Island (245)  
20. The Wizard of Oz [1939] (286)  
21. I Was a Red Dope Fiend (309)  
22. Squeal, Pinko, Squeal! (309)   

13. Marcus Welby  
14. Mod Squad (111)  
15. ‘Black Narcissus, uit ‘47’ (133)  
16. Caligari (133)  
17. Metropolis (133) 
18. Now, Voyager [1942] (168)  
19. Godzilligan’s Island (276)  
20. The Wizard of Oz [1939] (321)  
21. I Was a Red Dope Fiend (347)  
22. Squeal, Pinko, Squeal! (347) 

 
Acroniemen en politieke afkortingen:  
 

1. MICRO, or Modern institute for 
cognitive repatterning and overhaul 
(55-56) 

2. COINTELPRO (74)  
3. COINTELPRO informant (75)  
4. GNASH, or Global Network of 

Anecdotal Surfer Horseshit (100)  
5. P-DID, or Public Disorder 

Intelligence Division (122)  
6. HULK, or Heroin Users Liberation 

Kollective (265)  
7. WAMBAM, or Warriors Against the 

Man Black Armed Militia (292)  
8. BURBs, or Bong Users’ 

Revolutionary Brigades (302)  
9. ESP (334)  

1. MICRO, of Modern Instituut voor 
Cognitieve Repatronisatie en 
Onderzoek (65)  

2. ‘veiligheidsbemoeienissen’ (86)  
3. ‘informant’ (87)  
4. ‘het mondiale netwerk van 

surferanekdotes’ (115) 
5. P-DID, of Publieke Desoriëntatie 

Inlichtingen Divisie (141)  
6. BH, of de Bevrijdingsarmee voor 

Heroïnegebruikers  
7. WAMBAM, of Warriors Against the 

Man Black Armed Militia (328)  
8. Revolutionaire Blowersbrigade 

(339) 
9. Buitenzintuiglijke waarneming (376)   
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