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Abstract
In Esther Gerritsen’s oeuvre, the characters are strongly interwoven with 
space. This article is about her novel Roxy (2014) and examines how spatial 
descriptions function in the novel and to what extent they can contribute to 
its interpretation. The study analyzes binary oppositions, setting, and the use 
of the threshold motif.

Nederlandstalig abstract
In het oeuvre van Esther Gerritsen zijn de personages sterk verweven met de 
ruimte. Dit artikel gaat over haar roman Roxy (2014) en onderzoekt hoe ruim-
telijke beschrijvingen in de roman functioneren en in hoeverre ze kunnen 
bijdragen aan de interpretatie ervan. De studie analyseert binaire opposities, 
setting en het gebruik van het drempelmotief.

Keywords: Textual analysis, tekstanalyse, Esther Gerritsen, space, ruimte, binary 
oppositions, binaire oposities

Inleiding

De voordeur staat open die middag, de mat ertussen zodat hij niet dichtslaat. 
(Gerritsen, 2014, p. 111)

Dit citaat duidt het moment aan waarop het hoofdpersonage Roxy uit de 
gelijknamige roman van Esther Gerritsen een road trip voorbereidt met 
haar driejarige dochtertje Louise, de oppas Feike en Jane, de assistente van 
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haar man. De vrouwen laden de auto in en lopen constant in en uit. De 
deurmat onttrekt de drempel aan het zicht en daardoor is de grens tussen 
binnen en buiten tijdelijk opgeheven. Aanleiding voor de reis is het plotse-
linge overlijden van Roxy’s man Arthur; hij is met zijn minnares aangere-
den op de vluchtstrook. Onderweg probeert Roxy een manier te vinden om 
haar verdriet te vergeten.

In de roman Roxy (2014) is de ruimte sterk met het hoofdpersonage ver-
weven. Het gaat dan niet alleen om de tegenstelling tussen binnen en bui-
ten, maar ook om de beschrijving van concrete ruimtes of de verplaatsing 
van de ene plek naar de andere. De vraag die in dit artikel centraal staat is 
hoe ruimtelijke beschrijvingen functioneren in de roman en in hoeverre ze 
kunnen bijdragen aan de interpretatie ervan.

Deze casus staat niet op zichzelf, want in het oeuvre van Gerritsen wordt 
de grens tussen binnen en buiten vaak expliciet aangeduid: deuropenin-
gen, drempels en ramen nemen hierin een belangrijke plaats in. Een paar 
voorbeelden: op de laatste pagina van de roman Dorst (2012) besluit het 
personage Coco vlak na het overlijden van haar moeder Elisabeth dwars 
door het raam van de serre van haar ouderlijk huis te springen: ‘Ze loopt 
naar de drempel, zo ver mogelijk van het serreraam vandaan om een aan-
loop te kunnen nemen’ (p. 216). Dit voornemen is een uiting van verdriet, 
maar ook van verlossing omdat ze op dat moment bevrijd is van de pro-
blematische verhouding tussen moeder en dochter. De roman De trooster 
(2018) opent met de zin: ‘Ik herinner me dat ik de deurposten schuurde’ (p. 
7). De ik-figuur, het hoofdpersonage Jacob, is conciërge van een klooster en 
neemt in de roman een aantal deuren van het klooster onder handen: de 
poort naar het retraitegedeelte en de kapeldeuren (pp. 68, 99-100). Jacob 
zoekt in de hele roman naar verbondenheid, die hij niet vindt. In een van 
de allerlaatste alinea’s rijdt een busje van een aannemersbedrijf het kloos-
terterrein op. De klusjesman laadt vervolgens zijn spullen uit: ‘hout, verf, 
gereedschap’ (pp. 210-211). Het is illustratief voor zijn vergeefse pogingen tot 
verbinding dat Jacob ook het schilderen van de deuren moet opgeven. Een 
laatste voorbeeld komt uit de dramaserie Red Light (2021), waarvoor Esther 
Gerritsen het scenario schreef. In de aflevering getiteld ‘Ons huis’ doet de 
pooier en mensenhandelaar Ingmar een inval in de Amsterdamse woning 
van de beroemde zangeres Esther, omdat hij vermoedt dat zijn vriendin 
Sylvia zich daar schuilhoudt. De kijker ziet dat hij bij vertrek de deur van 
Esthers huis wagenwijd open laat staan. Dit moment markeert een kantel-
punt in de serie. Waren de verhaallijnen van de hoofdpersonages Esther, 
prostituee Sylvia en rechercheur Evi tot dit punt nagenoeg gescheiden, na 
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die inval ontmoeten de drie vrouwen elkaar in het jachthuis van Esthers 
familie waar ze hun belagers van zich af weten te schudden.

In de literatuurwetenschap wordt niet zo vaak onderzoek gedaan naar 
de romanruimte. In 2016 verscheen Narrating space/spatializing narrative 
van Marie-Laure Ryan, Kenneth Foote en Maoz Azaryahu. Hierin analy-
seert Ryan (2016, p. 19) de metaforische betekenis van ruimte en de wissel-
werking tussen de ontwikkeling van de personages en de beschrijving van 
de ruimte in verhalende teksten. Ook een aantal Nederlandstalige hand-
boeken heeft aandacht voor ruimtelijke analyse: Literatuurwetenschap van 
Frank Maatje (eerste druk 1970), De theorie van vertellen en verhalen van 
Mieke Bal (eerste druk 1978), Literair Mechaniek van Erica van Boven en 
Gillis Dorleijn (eerste druk 1999) en Vertelduivels van Luc Herman en Bart 
Vervaeck (eerste druk 2001). Bovendien schreef literatuurhistoricus Jean 
Weisgerber de monografie Proefvlucht in de romanruimte (eerste druk 1971) 
waarin hij de functie van de romanruimte in zes romans analyseert en aan 
de hand hiervan een methode ontwikkelt om de ruimte in literair proza te 
onderzoeken. Van Boven en Dorleijn (2013, p. 323) hanteren in Literair me-
chaniek een brede definitie van ruimte: ‘Tot de “ruimte” behoort niet alleen 
de zichtbare omgeving inclusief alles wat daarin aan bijvoorbeeld voorwer-
pen te zien is, maar ook alles wat daarin te horen, te ruiken, of zelfs te voe-
len valt.’ Luc Herman en Bart Vervaeck (2005, p. 61) vangen in Vertelduivels 
de ruimtelijke omschrijvingen onder de noemer setting. Zij gaan net als Van 
Boven en Dorleijn in op de tijdruimtelijke situering. Frank Maatje (1970, 
p. 149) focust in zijn handboek Literatuurwetenschap minder sterk op de 
samenhang tussen plaats en tijd, maar brengt de ruimte in verband met 
de taalsituatie: ‘Een geëvoceerde, geheel van woorden afhankelijke, ruimte, 
een ruimte die door het taalaanbod van het drama wordt opgeroepen en 
die zonder dat taalaanbod niet bestaat.’ Jean Weisgerber (1974, p. 162) duidt 
de romanruimte als

[...] de complexe relatie die bestaat tussen de plaatsen waar de handeling 
gebeurt en de mensen die hierbij betrokken zijn, namelijk het individu dat 
vertelt, en de personen van wie het vertelt.

In een ruimtelijke romananalyse is focalisatie volgens Weisgerber en Maatje 
dus van groot belang. Roxy is geschreven vanuit een personaal perspectief, 
wat betekent dat er geen alwetende verteller aanwezig is, maar dat het ka-
rakter van de personages en ook de duiding van de romanruimte gaande-
weg vorm krijgen, bezien vanuit het personage Roxy. Gerritsen gebruikt 
hiervoor vaak de dialoog, waarbij de lezer informatie over de personages 
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verkrijgt via gesproken tekst, en gedachtenweergave – in Roxy is dat vaak er-
lebte rede. De openingsscène van de roman, waarin Roxy van twee agenten 
te horen krijgt dat haar man is verongelukt, is hiervoor illustratief:

Ze zijn met z’n tweeën, een man en een vrouw. De man vraagt aan Roxy of zij 
is wie ze is, haar naam correct uitgesproken door een vreemde agent midden 
in de nacht. Of ze binnen mogen komen. Dat heeft Roxy liever niet. (p. 7)

Net als de roman De trooster, start Roxy in de deurpost. Dat Roxy de agenten 
‘liever niet’ binnen laat, geeft de lezer onmiddellijk inzicht in haar misan-
tropische karakter. Deze oppositie tussen binnen en buiten, die tegelijker-
tijd bijdraagt aan de karakterisering van het hoofdpersonage, is een voor-
beeld van wat Bal, Herman en Vervaeck en ook Weisgerber als methode 
voorstellen voor de analyse van de romanruimte. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van binaire opposities, bijvoorbeeld ‘binnen’ versus ‘buiten’ en 
‘dichtbij’ versus ‘veraf ’ (Herman e.a., 2005, pp. 63-64; Bal, 1990, pp. 167-169; 
Weisgerber, 1974, pp. 164-179). De binaire opposities benoemen domeinen 
die lineair afgebakend zijn en aan elkaar grenzen, waarbij vooral de mo-
menten van belang zijn wanneer deze grenzen in het geding zijn of over-
schreden worden, zoals in het openingsfragment van Roxy. Dat de dood van 
Roxy’s man zich niet alleen buiten, maar ook in de nacht aandient, draagt 
in deze tekst ook betekenis. Daarom wordt in dit artikel tevens gekeken 
naar de interactie tussen de aspecten tijd en ruimte, zoals Van Boven en 
Dorleijn en ook Herman en Vervaeck dat vatten onder de term setting. Deze 
analyse valt om die reden uiteen in verschillende delen die zowel binaire 
opposities als de wisselwerking tussen tijd en ruimte behandelen: buiten-
binnen, dichtbij-veraf en de nacht.

Bij het gebruik van binaire opposities is het van belang ons te realise-
ren dat tegenpolen niet altijd dezelfde interpretatie opleveren. Aan de 
meeste polen zit geen onveranderlijke betekenis vast, de waarde ervan 
hangt af van de situatie. De polen beïnvloeden elkaar ook voortdurend. 
Literatuurwetenschapper Maaike Meijer (1991, p. 109) noemt het generali-
serende van ruimtelijk onderzoek aan de hand van binaire opposities scha-
delijk. Volgens Meijer wordt de werkelijkheid in dit soort onderzoek bena-
derd als een eindeloze reeks van paarsgewijze tegenstellingen. Daardoor is 
er te weinig aandacht voor wat zich tussen of buiten de twee polen bevindt 
en dreigt het gevaar dat alle tekstelementen ten onrechte bij een van de 
twee polen worden betrokken. Het is zeker zo dat niet alle aspecten van de 
roman Roxy in binaire opposities te vangen zijn. Hier zal ik in het besluit 
op terugkomen.
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Binnen-buiten

Roxy laat de agenten met het slechte nieuws over Arthur schoorvoetend 
binnen, met als gevolg dat ze voor haar gevoel de controle verliest over wat 
er in haar huis en in haar leven gebeurt: ‘[...] sinds Arthurs dood komen de 
mensen zo gemakkelijk binnen. De twee agenten hebben die nacht de deur 
opgezet en hij is niet meer dichtgegaan.’ (pp. 80-81). Dat bevalt haar niet, 
die grens had gesloten moeten blijven. De entree van de agenten aan het 
begin van het verhaal is een voorbode van een constante spanning die zich 
in dit verhaal op het snijvlak van ‘binnen’ en ‘buiten’ aftekent.

Als Roxy de begrafenisondernemer Marcel na zijn eerste bezoek heeft 
uitgezwaaid, blijft ze treuzelen ‘in de deuropening’ (p. 52) omdat ze niet 
meer terug naar binnen wil. Naar binnen gaan is moeilijk, maar naar bui-
ten gaan is dat ook: ‘Bij de deur aarzelt Jane, de autosleutels in haar hand’  
(p. 56), als ze met Roxy op weg gaat naar de begrafenis. Op de drempel wordt 
in deze roman altijd getwijfeld, omdat zowel de binnen- als de buitenwe-
reld voor Roxy problematisch is. Ze voelt zich in geen van beide thuis, want 
ze vertegenwoordigen werelden van mensen die ze niet wil zien of spreken, 
van beslissingen die ze niet kan nemen, van herinneringen die ze niet wil 
ervaren. De ruimte vertegenwoordigt op die manier haar misantropie en 
haar eenzaamheid. Haar ouders delen die mensenvrees: voor Arthurs be-
grafenis wachten ze buiten de aula, waar Roxy hen vraagt:

‘Waarom zijn jullie niet naar binnen gegaan?’ 
Haar moeder zegt: ‘Ik ken daar toch niemand’ 
‘Zijn jullie er al lang?’ 
‘Uurtje’ (p. 61)

Arthur was een steenrijke filmproducent, waardoor Roxy haar huwelijks-
leven doorbracht in een mooi huis omgeven door dure spullen. Roxy reali-
seert zich meteen na zijn overlijden dat ‘het huis [haar] in één klap vreemd 
[is] geworden, nooit van hen samen geweest, ze woonde bij hem in’ (p. 12). 
Het huis wordt gepersonifieerd als de vervreemding wederzijds blijkt en 
het huis Roxy als een ongewenste inwoner beschouwt: ‘Het is haar huis niet 
meer. Ze wil het afwijzen maar het heeft haar al afgewezen.’ (p. 37). De serre 
is het enige deel van het huis dat uit haar eigen inkomen is gefinancierd 
(p. 117). Dit is een uitbouw, een onafhankelijk aanhangsel van Arthurs huis. 
Daar, op de plek die het midden houdt tussen binnen en buiten, voelt Roxy 
zich in de dagen na Arthurs dood het meest op haar gemak. Ze trekt zich 
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daar terug om te roken als ze mensen over de vloer heeft waar ze zich geen 
raad mee weet (pp. 48, 73).

De oppositie tussen binnen en buiten representeert niet alleen Roxy’s 
karakter, maar ook de verslagenheid en de angst die haar na het overlijden 
van Arthur overvalt:

Arthur ontfermde zich die eerste jaren met bovennatuurlijke overgave over 
haar, hij was als een jongen die een gewond zwerfhondje had gevonden. Maar 
honden die bang zijn moet je niet troostend opsluiten, dan worden ze alleen 
maar banger. Hij wordt bedankt, en nu wordt Roxy de straat op geschopt waar 
ze ongetwijfeld met daverend hoongelach zal worden ontvangen. (p. 52)

Er is één moment in de roman waarop de grens tussen binnen en buiten 
wordt opgeheven en dat is wanneer Roxy besluit op reis te gaan. De deur-
mat in de deuropening bedekt de drempel. Op de eerste vakantiedag voelt 
Roxy zich gelukkig als ze een maaltijd nuttigen in het wegrestaurant: het 
verscheuren van de rivierkreeftjes ‘bewijst Roxy dat er geen grenzen zijn, 
ze zijn vrij’ (p. 131). Maar naarmate de reis vordert, realiseert ze zich dat ze 
haar persoonlijkheid, haar verdriet en bovendien haar dochter Louise heeft 
meegenomen, wat haar het gevoel van vrijheid beneemt.

Dichtbij-veraf

In het oeuvre van Esther Gerritsen is vluchten een terugkerend thema. Zo 
vlucht het hoofdpersonage Dominique in De kleine miezerige god (2008) 
aan het einde van de roman naar Amerika, waar ze in een huurauto op weg 
gaat naar een bluegrass-festival om de muziek van haar overleden vader 
beter te leren kennen. De reis is een vlucht uit haar eenzaamheid. In de dra-
maserie Red Light vluchten Esther en Sylvia in een oude jeep naar Spanje. 
Op die manier ontkomen ze aan hun gewelddadige belager Ingmar. De reis 
is het begin van een nieuw leven voor beide vrouwen, al komen ze er niet 
allebei even goed vanaf. De road trip in Roxy is een vlucht uit de realiteit. 
Roxy denkt na Arthurs begrafenis: ‘ze moeten ontsnappen’ (p. 84). Met de 
verplaatsing probeert Roxy zich te onttrekken aan het rouwproces, de za-
kelijke afhandeling van Arthurs dood, en haar verantwoordelijkheden als 
moeder. Dit laatste is ook de reden dat ze de oppas Feike mee op reis heeft 
genomen, die tijdens de reis de moederrol van haar overneemt.

De vlucht of ontsnapping gaat dus vaak gepaard met een fysieke ver-
plaatsing. In Roxy is er veel aandacht voor het middel dat verplaatsing 
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teweegbrengt, zo wordt er in de roman vaak over automerken gesproken: 
de Scaniatruck, de SUV, de Volvo (pp. 56-59). Dat Roxy op zoek gaat naar 
een plek waar ze geen grenzen zal ervaren, wordt duidelijk als ze vragen 
krijgt over de reisbestemming, die Roxy ter plekke verzint:

‘Waar gaan we heen?’ vraagt Jane.
‘Naar zee’ zegt Roxy snel want ze moeten de vaart erin houden, impulsiviteit 
gaat niet samen met twijfels en overleg.
‘Naar zee?’ zegt Jane, ‘Dat is geen vakantie, da’s een dagje weg.’ 
‘Middellandse Zee.’ 
‘Middellandse Zee, natuurlijk.’ (p. 109)

Met deze aanduiding is het reisgezelschap tevreden en Roxy kan er nog alle 
kanten mee op. De reis vormt een tegenstelling met haar huwelijksleven, 
waarin ze zich zo weinig mogelijk buitenshuis begaf. ‘Roxy bleef net zo lief 
thuis’ (p. 24) als haar man Arthur een filmpremière had. Ook vlak na zijn 
overlijden wil ze de deur nog niet uit om naar het mortuarium te gaan; ze 
verzint een smoes om niet te hoeven vertrekken: ‘Gewoon zeggen dat ze 
alles wil behalve weg van haar dochter’, denkt ze (p. 9).

Het vluchten komt in de roman op verschillende manieren terug. Arthur 
is aangereden op de vluchtstrook, op het moment dat hij tijdelijk ontsnapte 
aan zijn huwelijkse trouw (p. 40). Seks staat hier in verband met vluchten, 
net als in het fragment waarin Roxy flirt met de begrafenisondernemer 
Marcel. Bij het openen van de voordeur heeft Roxy meteen al in de gaten 
dat Marcel interesse in haar toont:

Hij kijkt heel kort naar haar borsten, ze ziet het, hij ziet dat zij het ziet en Roxy 
herkent de vluchtweg. (p. 89)

De twee hebben daarna seks op de bank in de woonkamer. Door het ge-
bruik van het woord ‘vlucht’ wordt de route van Marcels blik verbonden 
met Roxy’s poging om door de vrijpartij aan haar ellende te ontsnappen. 
Het woord refereert bovendien aan Marcels ontrouw, die door het slipper-
tje in grote huwelijksproblemen komt (p. 112). Ook humor wordt in de ro-
man als vlucht geduid, als haar vriend Marco Roxy aan het lachen maakt 
door een mop te vertellen: ‘Even is ze ontsnapt. “Ja,” zegt ze, “dat was fijn”, 
en ze voelt onmiddellijk buikpijn na die kortstondige vlucht.’ (pp. 81-82).

De ouders van Roxy spelen een belangrijke rol en ook zij ontsnapten 
veelvuldig gedurende hun leven, waarbij een parallel ontstaat met Roxy’s 
gedragingen:



 Guest (guest)

IP:  82.174.118.135

VOL. 59, NO. 3, 2021

INTERNATIONALE NEERLANDISTIEK

220

Haar eigen moeder ging het klooster in om aan haar ouders te ontsnappen en 
trouwde met haar vader om aan het klooster te ontsnappen.
[...]
Roxy wil nu ook ontsnappen maar Arthur is haar voor geweest. Er zijn geen 
daden meer voor haar over. (pp. 37-38)

Roxy’s vader werkte jarenlang als vrachtwagenchauffeur, waardoor hij vaak 
van huis was. In het heden ontsnapt hij aan de drukkende sfeer in Roxy’s 
huis door om de hoek in de kroeg te gaan zitten (pp. 74, 82, 99). De ana-
logie tussen Roxy’s gedrag en dat van haar ouders versterkt het idee dat 
haar vluchtpogingen vergeefs zullen zijn, omdat ook haar ouders niet aan 
de rauwe werkelijkheid van hun bestaan wisten te ontkomen. Eenmaal in 
Frankrijk ‘vlucht’ Roxy nog een keer, weg van haar reisgezelschap (p. 206). 
Het is veelzeggend dat haar vader haar komt ophalen om Roxy met haar 
dochter Louise te herenigen. Ze kan niet aan haar verantwoordelijkheden 
ontkomen.

Toen Roxy zeventien was, vluchtte ze van huis om met Arthur samen te 
zijn (p. 51). Na de geboorte van haar dochter vlucht Roxy naar haar werk-
zolder waar ze na een succesvolle debuutroman verder schrijft aan haar 
oeuvre. Over die periode staat er:

Ze wilde nergens anders meer zijn dan daar op die perfect gestylede zolder, 
ver van de begane grond. Het harde, boze kind dat ze was, was ingestopt 
in een groot zacht bed, ze werd er met het jaar zachter maar ook banger. 
Langzaamaan vreesde ze dat dit de enige veilige plek op aarde was. (p. 51)

Ze komt zelden meer beneden. Later, op de begrafenis van Arthur, denkt ze 
‘aan haar werkkamer, haar toevluchtsoord dat niet meer zal functioneren’ 
(p. 63).

De ruimte wordt op twee manieren in verband gebracht met vluchten: 
de gang naar haar werkkamer was een vlucht uit het dagelijks bestaan dat 
zich in de rest van het huis afspeelde, maar het was ook de werkkamer waar 
Roxy door het schrijven aan de werkelijkheid ontsnapte. De tegenstelling 
tussen veraf en dichtbij krijgt hierdoor een diepere betekenis in het boek, 
en raakt verweven met de tegenstelling tussen fictie en werkelijkheid. Roxy 
zegt over haar debuutroman: ‘Ik wilde alleen maar weg daar en door dat 
boek ben ik ontsnapt. Maar dan ben je eindelijk weg en dan wil iedereen 
alleen maar horen waar je vandaan komt.’ (p. 185). Ze geeft aan dat de ont-
snappingspoging niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.
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Roxy’s eerste boek was een road novel, over een ‘zomervakantie waar-
in een trucker zijn dertienjarige dochter meeneemt zodat ze niet de hele 
zomervakantie bij haar zuipende moeder hoeft achter te blijven’ (p. 51). 
Het verhaal is sterk autobiografisch, al betwisten Roxy en haar moeder de 
waarheidsgetrouwheid ervan. De lezer van Roxy kan die twee verhalen wél 
feilloos over elkaar heen leggen omdat de roman verschillende zaken over 
Roxy’s verleden onthult. Daarbij komt dat de roman Roxy zelf óók een road 
novel is: een verhaal waarin vier vrouwen op reis gaan naar Frankrijk. De 
oppositie tussen fictie en werkelijkheid, die gestalte krijgt door de beschrij-
ving van Roxy’s werkkamer als ‘toevluchtsoord’ die niet meer als zodanig 
kan functioneren, heeft nog meer connotaties. Als de vrouwen onderweg 
over Roxy’s schrijverschap spreken, suggereert Jane dat Roxy een boek zou 
moeten schrijven over Brabant: ‘Iets met schapen op de voorkant. Altijd 
goed.’ (p. 184). De roman Roxy heeft inderdaad schapen op de cover. Zo 
vloeien de drie romans die het personage Roxy al schreef, de roman die ze 
van Jane zou moeten schrijven en de roman Roxy van Esther Gerritsen in 
elkaar over.

Dat geldt ook voor het personage Roxy en haar teksten, op het moment 
waarop ze zichzelf per ongeluk citeert. Op reis vertelt ze dat ze niet naar de 
universiteit geweest is, maar dat ze ‘Lingo’ heeft gestudeerd, omdat ze vroe-
ger iedere avond met haar moeder naar dat programma keek. Jane herin-
nert Roxy eraan dat de anekdote over het ‘Lingo studeren’ letterlijk uit haar 
eerste boek komt. Roxy schaamt zich over het voorval: ‘[Ze] zoekt nieuwe 
woorden, maar haar jeugd is allang een boek geworden dat ze navertelt.’ 
(pp. 115-116). In de nacht dat de agenten haar het nieuws over Arthur kwa-
men vertellen, denkt ze na over de toekomst van haar schrijverschap en er 
is ‘een vage notie dat ze hier niet lang meer mee zal wegkomen’ (p. 13). Aan 
het einde van de roman blijkt inderdaad dat de vluchtroute van het schrij-
ven voor haar niet effectief meer is.

Nacht

Twee keer wordt Roxy in het boek met de dood geconfronteerd. Eerst is 
ze slachtoffer van haar overspelige man, die zijn daad met de dood moest 
bekopen. De tweede keer is Roxy dader van een moordpartij. De setting 
komt in beide gevallen overeen: net als het ongeluk van haar man vindt de 
moordpartij ’s nachts plaats, in de buitenlucht.

Hoe meer Roxy tijdens de reis in de knoop raakt met haar gevoelens, hoe 
sterker de herinneringen aan haar jeugd zich opdringen: ‘Ze herovert steeds 
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Afbeelding 1 Boekomslag Esther Gerritsen (2014). Roxy.
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meer delen van haar jeugd, vindt stukken terug waarvan ze niet eens wist 
dat ze ze kwijt was.’ (p. 191). Ook de schapen naast het hotel waar Roxy met 
haar gezelschap overnacht, brengen herinneringen naar voren. Naast haar 
ouderlijk huis stond een schapenwei waarin ze zich iedere zondagochtend 
terugtrok:

Het troostte haar hoe de schapen voor haar opzij gingen, een zeldzaam mo-
ment waarop de wereld zich aan haar aanpaste en niet andersom. [...] Het is 
een mooie herinnering, er is niets mis mee. (p. 190)

Op reis zoekt Roxy wederom naar troost en ook koestert ze gevoelens van 
wraak jegens haar overleden man. Deze gevoelens komen tot een climax als 
ze ’s nachts uit haar hotelbed kruipt en zich naar de schapenweide begeeft. 
Als blijkt dat de schapen deze keer niet voor haar opzijgaan, draait ze ze op 
hun rug. Ze weet dat schapen zich niet zelf kunnen terugdraaien en dat de 
ingewanden van de schapen de longen zullen dichtdrukken. Ze zijn dus ten 
dode opgeschreven.

Eerder bleek dat Roxy tijdens haar huwelijksleven beschutting zocht in 
haar woning en in haar werkkamer. Ze is zich ervan bewust dat de buiten-
wereld haar innerlijke gevoelsleven overhoop zal halen. Dit geldt ook voor 
de nacht, die haar sinds Arthurs overlijden ongeluk brengt en haar tijdens 
haar reis tot slechte daden aanzet. In de nacht dat Arthur overlijdt, probeert 
ze vergeefs wat te slapen:

De duisternis doet zijn werk. Ze ligt in bed, heeft het licht uitgedaan maar haar 
ogen zijn opengebleven en ze is bang. (p. 13)

De angst en de onrust worden in de roman verbonden met de nachtelijke 
setting in de buitenruimte. Het is de herinnering, de verplaatsing naar het 
verleden, die deze evocatie teweegbrengt. Vóór Arthurs dood vormde het 
duister geen bedreiging, want vlak voor haar moord op de schapen her-
innert Roxy zich immers de intieme, vredige nacht waarin hun dochter 
Louise ter wereld kwam. Ook de buitenruimte roept prettige jeugdherin-
neringen op aan de zondagochtenden die ze als kind in de schapenweide 
doorbracht (p. 190).



 Guest (guest)

IP:  82.174.118.135

INTERNATIONALE NEERLANDISTIEK

224 VOL. 59, NO. 3, 2021

Besluit

Allereerst moet gezegd dat een ruimtelijke analyse van Roxy weliswaar 
vruchtbaar blijkt, maar niet een sluitende, allesomvattende interpretatie 
van de roman oplevert. Verschillende aspecten van de roman Roxy, zoals 
intertekstuele verbanden, de bijzondere vertelwijze en thema’s als moeder-
schap en de waarde en functie van kunst, zijn buiten beschouwing geble-
ven. Desalniettemin laat dit artikel zien dat de analyse van de romanruimte 
een nieuwe blik biedt op verschillende thematische aspecten van de roman 
en op de emoties die het hoofdpersonage doormaakt.

De oppositie binnen-buiten wordt in de roman gerelateerd aan eenzaam-
heid; de polen dichtbij-veraf duiden op de onmogelijkheid om te ontsnap-
pen. De nachtelijke setting is verbonden met angst. Ook wordt duidelijk dat 
de analyse op basis van binaire ruimtelijke opposities telkens weer andere 
opposities aan het licht brengt, waardoor nieuwe betekenislagen van de 
roman kunnen worden aangeboord. Zo kwam de oppositie werkelijkheid-
fictie, gerelateerd aan Roxy’s schrijverschap, voort uit de analyse van de 
oppositie dichtbij-veraf. De nachtelijke setting raakte aan de tegenstelling 
heden-verleden, die zich via herinneringen manifesteert. De oppositie bin-
nen-buiten komt hier ook in terug, via de herinneringen aan de kraamkamer 
(binnen) en de schapenwei (buiten). De tegenstelling tussen leven en dood 
speelt hier tevens een rol: na haar destructieve handelingen komt Roxy tot 
het inzicht dat ze zich op het jonge leven van haar dochter moet richten.
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