
183

OVER GETROUWHEID EN INSTITUTEN

De film- en hoorspeladaptaties van 
Herman Teirlincks toneelstuk 

De vertraagde film

Gertjan Willems

De vertraagde film (1922) is een van de belangrijkste werken van Herman Teirlinck
(1879-1967).1 Met dit tegen het expressionisme aanleunend toneelstuk en volgende
werken als Ik dien (1923) en De man zonder lijf (1925) lanceerde hij in de jaren 1920
een vernieuwingsbeweging in het Vlaamse theater. Naast zijn theaterwerk was de
veelzijdige Teirlinck ook bijzonder actief als romanschrijver, dichter, essayist, corres-
pondent, illustrator, regisseur, acteur, poppenspeler, pedagoog, cultureel organisator
en koninklijk adviseur. Zijn professionele leven lang was Teirlinck een centrale
figuur in het Vlaamse en Belgische culturele leven. Het hoeft dan ook niet te verwon-
deren dat de publieke omroep BRT (Belgische Radio en Televisie) bij Teirlincks
overlijden in 1967 hulde bracht aan de ‘Prins der Nederlandse Letteren’. Dit werd
onder andere gedaan door een nieuwe hoorspeladaptatie van De vertraagde film, in
een regie van Frans Roggen.

Voor deze hoorspelbewerking greep men terug naar een reeds bestaand hoorspel-
scenario uit 1940, dat volledig werd overgenomen, op de naam van de (vermoede-
lijke) scenarist na, Jozef Contryn. Contryns scenario stond in het teken van getrouw-
heid aan Teirlincks toneeltekst, waardoor dit ook geldt voor Roggens hoorspel. De
verhaalstructuur, dialogen en geluiden werden zonder veel noemenswaardige aanpas-
singen overgenomen van Teirlincks toneeltekst. Enkel het gebruik van elektronische
muziek door Louis De Meester betekende een hedendaagse aanpassing van het stuk
uit 1922. Het hoorspel mag dan wel trouw zijn aan de letter van Teirlincks toneel-
tekst, of het ook trouw is aan de vernieuwende geest van Teirlincks stuk is een andere
vraag. De filmbewerking van De vertraagde film uit 1937, Het kwade oog, toont alles-
zins aan dat Teirlinck zelf een meer dramatisch afwijkende en vormelijk experimen-
tele behandeling van zijn werk genegen was. Dat de creatieve keuzes bij het hoorspel
grotendeels in het teken stonden van getrouwheid aan het bronwerk, kaderde in de
doelstelling Teirlinck te eren en het cultuurhistorisch belang van zijn werk te belich-
ten. Dit paste binnen de ruimere cultureel-educatieve opdracht van de toenmalige
publieke omroep. De case van De vertraagde film toont daarmee aan dat om tot een
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beter begrip van het hoorspel als tekst te komen, ook de productionele en institutio-
nele context bestudeerd dient te worden.

De vertraagde film als vernieuwend toneelstuk

Herman Teirlincks toneelstuk De vertraagde film ging op 8 maart 1922 in de Brus-
selse Koninklijke Vlaamse Schouwburg in première.2 De regie was in handen van de
Nederlander Arie van den Heuvel, maar Teirlinck zelf had de algemene leiding en de
grootste inbreng op het vlak van mise-en-scène, kostuums en decors (Van Schoor
1996, 602). Bij de lezing van de toneeltekst is het belangrijk om ermee rekening te
houden dat Teirlinck zijn toneelteksten in de eerste plaats als werkstukken concipi-
eerde voor acteurs, regisseurs en ruimtevormgevers. De scenografie was essentieel
voor Teirlincks visie op theater, waardoor de toneeltekst slechts een beperkt beeld
kan geven van het eigenlijke stuk (Van Schoor 2011, 99).

De vertraagde film is gesitueerd op en rond een brug in de Brusselse volksbuurt de
Marollen tijdens de kerstperiode (zie afbeelding 1). Het stuk bestaat uit drie bedrij-
ven. Het eerste bedrijf start met een volkse sfeersetting, met inbegrip van een kapel-
letje in het decor, het geluid van een dancingorgel, en folkloristische personages als
de Driekoningenzangers, de lantaarnman, de ‘vaartkapoen’ Jean en zijn lief ‘de
blonde’, het ‘wilokswijf’3 (tevens de moeder van de blonde), twee agenten en Zot
Lowietje, naar een volksfiguur die toen in Brussel rondliep. Vervolgens gaat de aan-
dacht naar een man en een vrouw die uit wanhoop besluiten zich samen met hun
baby te verdrinken. Met een touw aan elkaar vastgebonden springen ze van een brug,
maar Zot Lowietje heeft het gezien en roept hulp. Het wilokswijf, de agenten, de
blonde en Jean komen eraan.

Na het middenbedrijf pikt het derde bedrijf de draad op waar het eerste bedrijf hem
liet liggen. Jean en de agenten redden het koppel uit het water. Hun kind hebben zij
echter verloren. De man en vrouw waren als geliefden in de vaart gesprongen, maar
komen er als vreemden uit. Gescheiden trekken ze opnieuw de wereld in, terwijl de
agenten een pint gaan pakken, de lantaarnman het licht dooft en de Driekoningen
hun lied verder zingen. Dit eerste en derde bedrijf vormen, zoals de in 1922 uitgege-
ven toneeltekst aangeeft, een voorspel en naspel ‘in gewoon tempo’ (Teirlinck 1922,
5).4

Het langere tweede bedrijf is de kern van het stuk en handelt over de doodsstrijd van
de man en vrouw onder water. In deze overgang tussen leven en dood maakt het rea-
lisme uit het eerste en derde bedrijf plaats voor een andere dimensie waar de wetten
van de empirische realiteit niet langer gelden. Het koppel maakt kennis met allego-
rische figuren als De Dood, waar de draken van de pest, de oorlog, de honger en de
zonde rond dansen, Het Geheugen, die de man en vrouw diverse momenten uit hun
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leven laat terugzien, De Vergetelheid, en De Waarheid in de vorm van een dwerg.
Het onderwatergevoel werd gecreëerd door de muziek, de belichting en een gaas
waarachter het tweede bedrijf zich afspeelde.

Het middenbedrijf vormt de kern van het expressionistisch karakter van Teirlincks
stuk. Typerend voor het expressionisme focust dit deel op de innerlijke wereld van
getormenteerde personages, die op het toneel veruitwendigd wordt. De toeschouwer
krijgt niet de empirische realiteit te zien, maar wel de realiteit zoals de personages die
beleven. Hun herinneringen, gedachten en gevoelswereld worden uitgebeeld. Het
expressionistisch theater maakt hierbij vaak gebruik van verwrongen, niet-realistische
decors, rekwisieten en kostuums. Door de inzet van onder andere een gaas en maskers
is dit ook het geval bij het tweede bedrijf van De vertraagde film. Ook in het eerste en
derde bedrijf vallen er volgens Van Schoor (1996, 607) expressionistische decorele-
menten terug te vinden, zij het in een minder extreme vorm.

Het meest inventieve expressionistische element van het stuk is de veruitwendiging
van de subjectieve tijdservaring door enkele minuten aanzienlijk uit te rekken. Het
middenbedrijf speelt immers niet langer ‘in gewoon tempo’, maar vormt ‘De ver-
traagde film’ (Teirlinck 1922, 5). De vertraging, die ook wordt aangegeven door tra-

Afb. 1: Opvoering van Teirlincks De vertraagde film in de Stadsschouwburg 
Amsterdam in 1926 (Nationaal Archief, Den Haag, Fotocollectie Elsevier 
Binnenland, nummer toegang 2.24.05.02, inventarisnummer 038-0469).
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gere acteerbewegingen, slaat op het feit dat de enkele minuten doodsstrijd worden
uitgesponnen over een veel langere dramatische tijd in het theaterstuk, net zoals dit
bij films mogelijk is via de slow-motiontechniek. Binnen deze vertraging vindt er ook
een versnelling plaats: via de ontmoeting met Het Geheugen zien de protagonisten
hun leven voorbijflitsen als in een versnelde film. Op die manier krijgt het tweede
bedrijf zowel een slow- als een fast-motion dimensie en kent de innovatieve ingreep
een intermediaal karakter (vgl. onder).

De uitbeelding van de subjectieve psychologie en wereldbeleving, maar ook speci-
fieke expressionistische decorelementen, doen denken aan films uit het Duitse
expressionisme als Das Cabinet des Dr. Caligari (1920, Robert Wiene). Dat is geen
toeval: Teirlinck wilde het Vlaamse theater, waarvan hij vond dat het achterliep op
andere literaire genres en te zeer in een realisme gewenteld was, vernieuwen door aan
te sluiten bij buitenlandse tendensen. Een film als Das Cabinet des Dr. Caligari
vormde een expliciete inspiratiebron voor Teirlinck, terwijl op theatervlak Franse en
Franstalig Belgische auteurs als de expressionist Fernand Crommelynck en de sym-
bolisten Maurice Maeterlinck en Henri-René Lenormand, alsook de Italiaanse
modernistische auteur Luigi Pirandello invloed hadden (Goedegebuure 2009, 550;
Van Schoor 1996, 605-607).

De vertraagde film wordt dikwijls bestempeld als de eerste uiting van het expressio-
nisme in de Vlaamse dramaturgie. De symbolistische invloeden geven evenwel reeds
aan dat het stuk niet over de hele lijn expressionistisch valt te noemen. Bovendien
wilde Teirlinck de voeling met het ruimere publiek behouden. Een strategie hiertoe
was om het meest vernieuwende tweede bedrijf op een toegankelijke manier in en uit
te leiden. Het eerste en laatste bedrijf waren traditioneler van opzet, meer passend
binnen de bekende Vlaamse theatertradities. Ondanks moderne elementen als de
grootstedelijke situering en de achtergrondgeluiden van een dancing, tram en auto,
kende de setting van De vertraagde film een blijvend dorps karakter met folkloristi-
sche personages die de herkenbaarheid van het stuk moesten verhogen (Vantorre
2009, 12-13). Deze afzwakkingen van het moderne en experimentele karakter vielen
niet bij iedereen in de smaak. Zo vond de Antwerpse criticus en auteur Victor
Brunclair bijvoorbeeld dat Teirlinck het expressionisme verloochende omdat hij
enkel een paar uiterlijke vormen zou overnemen, terwijl het stuk op andere vlakken
vrij traditioneel bleef (Vandenbroucke 2014, 261-262). Het lijkt dan ook correcter
om van een gematigd expressionisme te spreken, wat niet wegneemt dat De ver-
traagde film wel degelijk voor vormelijke vernieuwing in het Vlaamse theater zorgde.
Hierdoor staat het historisch belang van Teirlincks stuk buiten kijf.
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De vertraagde film vanuit intermediaal en transmediaal 
perspectief

Een belangrijke strategie in Teirlincks vernieuwingsproject was het zoeken van aan-
sluiting bij andere media en kunstvormen. Dit gebeurde zowel op een intermediaal
niveau (het toneelstuk incorporeert invloeden uit andere media) als op een transme-
diaal niveau (naast het toneelstuk worden ook andere media aangewend om het ver-
haal te ontplooien).

Door aan verschillende media te refereren krijgt Teirlincks toneelstuk een sterk inter-
mediaal karakter. Zowel de titel, De vertraagde film, als de ondertitel, Een gedanst,
gezongen en gesproken drama in drie bedrijven, geven reeds aan dat diverse expressie-
vormen van belang zijn voor het stuk (Van Schoor 2006, 161).5 Naast de zeer aan-
wezige zang en dans speelden zo ook de belichting en de gestileerde decors een
belangrijke rol in het stuk. De schilderkunst was niet alleen aanwezig in de maskers
en de decors van de brug en de onderwaterscènes, maar ook in de structuur van het
stuk, waarin het kerndeel geschraagd wordt door een voor- en naspel, een structuur
die ontleend was aan de triptieken van de Vlaamse primitieven (Van Schoor 1996,
604).

Dat het filmmedium in dit intermediaal complex een prominente plaats inneemt,
hoeft niet te verwonderen. In de jaren 1910 en 1920 ontstond onder invloed van de
Italiaanse auteur en avant-gardepromotor Ricciotto Canudo namelijk een opvatting
over de nieuwe ‘zevende kunst’ als een synthese van de kunsten (zie bijvoorbeeld
Canudo 1911). Bovendien ontstond er in deze periode bij kunstenaars van allerlei
slag een fascinatie voor de nieuwe mogelijkheden die het medium bood. Dit uitte
zich niet alleen in (vaak experimentele) uitstappen naar het filmmedium, zoals ook
Teirlinck in 1937 zou doen met Het kwade oog, maar ook in de overname van filmi-
sche beeld- en vertelstrategieën in andere kunstvormen.

Dit was in sterke mate het geval voor De vertraagde film (zie ook Vantorre 2009, 13-
16). Zo wordt in een regieaanwijzing als ‘Het spel wordt breed en langzaam gefil-
meerd’ de filmische inspiratie geëxpliciteerd (Teirlinck 1922, 33). Ik wees eerder al
op het dubbele slow- en fast-motion karakter van het tweede bedrijf. Door de acteurs
aan het einde van het eerste bedrijf trager te laten bewegen en ten slotte te laten stil-
staan wordt dit tweede bedrijf ingeleid door een geleidelijk groeiend slow-motion-
effect dat uitmondt in het theaterequivalent van een freeze frame:

DE TWEEDE POLITIEAGENT

Jean, hebt ge ze?
(het spel vertraagt).
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DE BLONDE (vreemd)

Ik zie niets meer, Jean? Jean?
(het spel valt stil. Allen staan in verstelde houding).

DE DRIE KONINGEN (heel ver)

Och Sterre, och Sterre, ge moet er zoo stille niet staan,
Ge moet er vandaag naar Bethleëm gaan......

GORDIJN VALT RAP (Teirlinck 1922, 32).

Verder lijkt de onderwaterwereld wel een bioscoop waar de man en vrouw zijn bin-
nengestapt. In een filmisch spel met tijd en ruimte maken zij niet alleen kennis met
allerlei allegorische figuren, maar zien zij ook verschillende scènes uit hun leven als
in een film voorbijkomen, van hun onbezorgde jeugd tot het bal waar hun liefdesre-
latie begon.

Afb. 2: Toneelaffiche (1922) van Karel Maes voor De vertraagde film 
(Collectie Letterenhuis).
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De interactie met andere media en kunstvormen kwam niet enkel tot uiting in het
toneelstuk zelf. Ook andere media werden in 1922 ingezet, waardoor De vertraagde
film naast een intermediaal ook een transmediaal karakter kreeg. Naast de uitgave van
de toneeltekst verdient vooral de opmerkelijke toneelaffiche aandacht (zie afbeelding
2). Deze affiche werd al snel als een zelfstandig kunstwerk tentoongesteld en kent
onder andere door zijn opname in de collectie van het MoMA ook internationale
erkenning (Servellón z.j.; Wrede 1988, 20). Het afficheontwerp is van de avant-gar-
dekunstenaar Karel Maes, die zijn toekomstige schoonvader Teirlinck tevens hielp bij
het ontwerpen van de toneeldecors (Swaenepoel 2008, 169). In een geometrisch
abstracte stijl die tegen het kubisme aanleunt, suggereert de affiche een filmstrook en
filmapparatuur. Via deze intermediale referenties vormt de affiche opnieuw een voor-
beeld van hoe De vertraagde film diverse kunstvormen trachtte samen te brengen.
Met de opvoeringen van het toneelstuk, de uitgave van de toneeltekst en de versprei-
ding van de toneelaffiche maakt De vertraagde film duidelijk dat transmediale story-
telling niet louter voorbehouden is aan het digitale tijdperk (Freeman 2016).

Na de opvoeringen van het toneelstuk in de jaren 1920 kreeg de relatie van De ver-
traagde film met diverse media nog een nieuwe dimensie door adaptaties van het
toneelstuk in andere media. Bij deze herwerkingen van het toneelstuk De vertraagde
film zijn verschillende gradaties mogelijk van hoe dicht de adaptatie bij het bronwerk
blijft. Er kan gestreefd worden naar een zo volledig mogelijke hervertelling in een
nieuw medium, maar de brontekst kan ook louter dienen als een losse inspiratiebron
of als een vertrekpunt. Dit laatste geldt voor de eerste adaptatie van De vertraagde
film, die erg toepasselijk een film betreft: Het kwade oog (1937). In hetzelfde jaar als
de filmrelease was er een herdruk van de toneeltekst (Teirlinck 1937).6 Deze uitgave

Afb. 3: Houtsnede van Frans Masereel uit de heruitgave (1937) van 
Herman Teirlincks toneeltekst De vertraagde film.
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was geïllustreerd met houtsneden van Frans Masereel (zie afbeelding 3), wat opnieuw
een toevoeging van een mediale dimensie aan De vertraagde film betekende. In 1940,
1950 en in 1967 volgden hoorspeladaptaties van De vertraagde film onder dezelfde
titel. Deze hoorspelen, die erg dicht bij Teirlincks toneelstuk bleven, kenden een vol-
ledig andere adaptatiebenadering dan de filmbewerking uit 1937.

Het kwade oog

De regisseur van Het kwade oog was Charles Dekeukeleire (1905-1971), een groot-
heid binnen de Belgische experimentele en documentairefilm. Hij werkte voor deze
film nauw samen met Teirlinck, die het filmscenario voorzag. Teirlinck had aller-
minst een brave adaptatie van zijn eigen toneelstuk voor ogen.7 Om te beginnen
speelt de film zich zeventien jaar na het verhaal uit De vertraagde film af, waardoor
Het kwade oog kan begrepen worden als een soort vervolg. Ook de setting is ver-
plaatst, van de Marollen naar de plattelandsstreek rond Oudenaarde, en de moderne
elementen uit het toneelstuk worden in de film ingeruild voor documentairebeelden
over de plattelandsfolklore. Het filmverhaal gaat over een man die als het kwade oog
wordt gezien door de dorpsbewoners: hij zou de oogsten laten mislukken en het vee
ziek maken. In feite is hij een onschuldige landloper die zeventien jaar eerder een
door de maatschappij verworpen liefde kende die uitliep op een dubbele zelfmoord-
poging. Het koppel overleefde het, maar hun kindje bleef achter in het water. De
man is sindsdien rusteloos op zoek naar zijn vroegere geliefde.

Afb. 4: Setfoto Het kwade oog, v.l.n.r. Herman Teirlinck (met sigaar), Stijn 
Streuvels (met pijp), Charles Dekeukeleire (in profiel aan de camera), Henri 

d’Ursel (uiterst rechts) (Collectie Cinematek).
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Naar het einde van de film toe rakelt de man zijn herinnering aan de zelfmoordpo-
ging op. De zes minuten die de film hieraan besteedt zijn rechtstreeks geënt op De
vertraagde film. Het zijn tevens de zes meest experimentele minuten van de film. De
man vertelt in voice-over over zijn noodlottige liefde, de zelfmoordpoging en hoe hij
die paar minuten doodsstrijd onder water beleefde. Intussen toont de film natuur- en
plattelandsbeelden, idyllische kindertaferelen, close-ups van lichaamsdelen en gra-
fisch-abstracte vormen. Daarbij deden Dekeukeleire en Teirlinck ook een beroep op
de buitenlandse expertise van de Nederlander Jan Cornelis Mol, die gespecialiseerd
was in bloemen- en kristalfilms, en de Fransman Jean Painlevé, een marinebioloog
die het onderwaterleven filmde (Vantorre 2009, 18). Dekeukeleire zorgde voor een
vrij snelle, expressieve montage van de beelden en maakte hiervoor veelvuldig gebruik
van slow-motion, overvloeiers en superposities, waarbij de invloed van de Franse
impressionistische cinema doorschemert (zie afbeelding 5). Op die manier tracht de
film uitdrukking te geven aan wat de man in voice-over als volgt omschrijft: ‘We
zweefden in het stil getover van vormen, van lichten en geluiden’.

Deze scène gaat op zoek naar het experiment en exploreert de expressieve mogelijk-
heden van het filmmedium. Met de korte films van Dekeukeleire, Henri Storck,
Henri d’Ursel en Ernst Moerman had de Belgische film er op dat moment al een
kleine tien jaar aan avant-gardistische filmexperimenten opzitten. Een dergelijke
experimentele sequentie in een lange fictiefilm gericht op een breder publiek was ech-
ter ongezien in de – toen nog erg beperkte – Belgische langspeelfilmgeschiedenis. De
pers beschouwde de film grotendeels als een mislukking en hij werd slechts zelden
vertoond. Niettemin geldt Het kwade oog als een innovatieve film die een erg boei-
ende creatieve behandeling van Teirlincks toneelstuk De vertraagde film biedt.8

De publieke omroep en adaptaties

Na de filmbewerking in 1937 volgden in 1940, 1950 en 1967 hoorspeladaptaties van
De vertraagde film door de publieke omroep NIR (Nationaal Instituut voor de Radio-
omroep), in 1960 opgesplitst naar taal in de BRT en de RTB (Radiodiffusion-Télé-
vision belge). Deze hoorspelen maken deel uit van een traditie van de publieke
omroep om hulde te brengen aan belangrijke Vlaamse literatoren door middel van
televisie- of radioadaptaties, en soms zelfs filmadaptaties van hun werk. Dit paste vol-
ledig binnen het cultureel-educatieve beleid dat de publieke omroep tot in de jaren
1980 kenmerkte (Dhoest 2004; Van den Bulck 2000).9 Radio en televisie golden als
bewust ingezette instrumenten voor de emancipatorische ontwikkeling en ontvoogd-
ing van de Vlaamse gemeenschap. De verspreiding van de Vlaamse (voornamelijk
hoge) cultuur stond hierbij hoog op de agenda.

Literaire adaptaties vormden dus een vaak toegepaste strategie om de culturele doelen
van de publieke omroep te verwezenlijken. Hoorspelen boden een vrij snelle en goed-
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Afb. 5: Frames uit de ‘onderwaterscène’ in Het kwade oog 
(Collectie Cinematek).
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kope adaptatiemogelijkheid. Teirlinck zelf had dit medium reeds in 1930 ingezet om
via een adaptatie van de novelle De boer die sterft (1918) hulde te brengen aan zijn in
1929 gestorven letterbroeder Karel van de Woestijne.10 In een inleiding bij een
heruitvoering van dit hoorspel in 1945 waarschuwde Teirlinck de luisteraar ‘dat hem
met De boer die sterft geen luisterspel wordt aangeboden, alleen (…) een meerstem-
mige radiovoordracht’. Teirlinck gebruikte voor dit hoorspel hetzelfde scenario dat
hij voor zijn theateropvoering van De boer die sterft in 1930 had gebruikt en dat hij
een ‘dramatische bewerking tegelijk voor radio en toneel’ noemde (Teirlinck 1973,
323).11 Teirlinck gebruikte ook andere van zijn toneelteksten om hoorspelen te rea-
liseren: in 1945 maakte hij een radiobewerking van zijn toneelstuk uit 1931 Elckerlyc
en in 1952 van zijn toneelstuk uit 1934 Het esbattement van de appelboom (regie Bert
Brauns).

Teirlinck zelf werd ook door de openbare omroep geëerd met hoorspelen. Na de eer-
ste hoorspelversie van De vertraagde film in 1940 realiseerde het NIR een tweede
hoorspelbewerking in 1950, nadat Teirlinck de vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse
letterkunde had gekregen. In 1959, ter gelegenheid van Teirlincks tachtigste verjaar-
dag, regisseerde Bert Brauns Ik dien, een hoorspeladaptatie van Teirlincks gelijk-
namige toneelbewerking (1923) van het Beatrijsverhaal. Na Teirlincks overlijden in
1967 verschenen er diverse in memoriams en herinneringsartikelen in de Vlaamse en
Nederlandse pers (Van den Bossche 2017, 671). Ook de BRT wilde Teirlinck eren.
Dit niet enkel met een nieuwsbericht of een in memoriamreportage, maar dus ook
met een nieuwe hoorspeladaptatie van De vertraagde film. De BRT initieerde dit
hoorspel zeer gauw nadat Teirlinck op 4 februari 1967 overleed: de repetities en
opnames vonden plaats van 13 tot 18 maart, waarna er radio-uitzendingen volgden
op 2 en 4 april 1967.

Ook nadien bleef de BRT Teirlincks literaire nalatenschap in de kijker zetten, nu via
televisieadaptaties. De miniserie Mijnheer Serjanszoon (regie Johan De Meester en
Bert Struys), naar Teirlincks gelijknamige roman uit 1908, verscheen reeds in het
najaar van 1967 op het kleine scherm. Teirlinck had nog net voor zijn overlijden toe-
stemming gegeven voor een televisiebewerking van dit hoogtepunt uit zijn vroege
literaire werk.12 Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortejaar produceerde de
BRT, in coproductie met de Nederlandse AVRO, in 1979 ten slotte het prestigieus
opgezette zesdelige kostuumdrama Maria Speermalie (regie Antonin Moskalyk), naar
Teirlincks gelijknamige roman uit 1940.

De vertraagde film als hoorspel

De eerste hoorspeladaptatie van De vertraagde film werd uitgezonden op 3 mei 1940,
net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in België. Het ging om een
radioaanpassing door de Mechelse poppenspeler Jozef (Jef) Contryn, die sinds 1933
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bij het NIR aan de slag was als geluidsregisseur voor hoorspelen en vervolgens als
regisseur (Ballaux 1999, 18). Hoogstwaarschijnlijk was het Contryn die Teirlincks
toneeltekst tot een hoorspelscenario had bewerkt.13 De muziek werd verzorgd door
Jef van Hoof, die al in 1926 muziek gecomponeerd had voor het tweede bedrijf van
het toneelstuk De vertraagde film, tot grote voldoening van Teirlinck (Teirlinck
1950; zie ook Van den Bossche 2017, 392).

In tegenstelling tot het scenario, werd dit hoorspel niet bewaard, net zomin als de
tweede hoorspeladaptatie uit 1950, in een regie van Frans Roggen. Roggen vervulde
dezelfde functie bij de hoorspelversie uit 1967, die het VRT-archief wel bewaart.14

Roggen (1911-1978) was tussen 1940 en zijn overlijden in 1978 een centrale figuur
in het Gentse theaterleven, zowel als regisseur, acteur en leraar. In 1941 vertolkte hij
zelf de rol van de man in een toneelopvoering van De vertraagde film in de Gentse
Koninklijke Nederlandse Schouwburg (Van Schoor 1967, 169). Naast zijn vele the-
aterbezigheden was hij na de Tweede Wereldoorlog ook een van de actiefste hoor-
spelregisseurs van de publieke omroep (Van Durme 1982, 69-70). Na de tweede
hoorspeladaptatie van De vertraagde film in 1967 regisseerde hij ook nog een toneel-
opvoering van De vertraagde film, die op 20 mei 1967 in het Nederlands Toneel Gent
in première ging.15

Van de hoorspelversie uit 1967 bleef ook het scenario bewaard, waarbij onmiddellijk
opvalt dat dit hetzelfde scenario betreft als in 1940, met als enige aanpassing de
modernisering van het taalgebruik.16 De naam van de vermoedelijke scenarist, Jozef
Contryn, wordt evenwel nergens meer vermeld op het scenario of in aankondigingen
van het hoorspel. Nog opmerkelijker is dat het VRT-archief een hoorspelscenario uit
1940 bewaart waarin Contryns naam telkens met rood potlood ostentatief door-
streept is. Wanneer deze doorstreping gebeurde, is niet duidelijk, maar het suggereert
alleszins dat de afwezigheid van Contryns naam bij de hoorspelversies uit 1950 en
1967 een bewuste ingreep betrof. Vermoedelijk is er een link met Contryns collabo-
ratieverleden.17 Na de Tweede Wereldoorlog werd hij hiervoor gestraft en kon hij
niet meer bij de openbare omroep aan de slag, wat een verklaring kan zijn voor het
weren van Contryns naam bij de hoorspelversies van 1950 en 1967.18

Van de drie hoorspelen is enkel de versie uit 1967 bewaard gebleven. Het is dan ook
deze versie waarop we in wat volgt verder ingaan. Behalve Roggen als regisseur was
ook Louis De Meester (1904-1987) een belangrijke figuur voor de realisatie van dit
hoorspel. De Meester, een pionier in de Belgische elektronische muziek, verzorgde
de muzikale klanken (wat de BRT het ‘klankdecor’ of de ‘muzikale klankbeelden’
noemde). In 1945 was De Meester aan de slag gegaan bij het NIR en vervolgens de
BRT, waar hij de kans kreeg om via zijn soundtracks voor radio en televisie het Bel-
gische publiek te laten kennismaken met elektronische muziek (Dierickx 2015). Met
zijn radio- en televisieopera’s oogstte hij in de jaren 1950 en 1960 ook internationaal
lof (Knockaert 2011). De Meester had in de jaren 1960 al vaker samengewerkt met
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Frans Roggen, onder andere voor een toneelbewerking van Constantijn Huygens‘
Trijntje Cornelis in 1966. Na het hoorspel De vertraagde film (voor zover bekend het
enige hoorspel waar hij aan meewerkte), werkte hij ook mee aan Roggens toneelop-
voering van Teirlincks stuk. De Meesters belang bij de creatie van het hoorspel werd
in de verf gezet doordat zowel de aan- als de afkondiging van de BRT-uitzending
begon met de woorden: ‘De vertraagde film door Herman Teirlinck met muzikale
klankbeelden van Louis De Meester‘. Ook in het hoorspelscenario wordt De Meester
als eerste medewerker vermeld, vóór regisseur Roggen.

Robert Bernaerd, specialist ter zake van de BRT, stond in voor de geluidsregie van
het hoorspel. Domien De Gruyter en Dora van der Groen vertolkten de hoofdrollen
van de man en de vrouw. Naast hun theaterwerk waren beide acteurs op dat moment
lid van het Dramatisch Gezelschap van de BRT. In die hoedanigheid werkten zij mee
aan heel wat hoorspelen en televisiefilms.

Trouw aan Teirlinck

Bij de hoorspelbewerking van Teirlincks De vertraagde film streefde men naar een zo
groot mogelijke getrouwheid aan het bronwerk. Ook de mediumspecifieke aanpas-
singen staan in het teken van die getrouwheid. Het hoorspel neemt de vertelstructuur
van Teirlincks stuk, met de drie bedrijven en de hierboven beschreven verhaalont-
wikkeling, bijna volledig over. De dialogen werden in hun oorspronkelijke vorm
behouden en enkel hier en daar werden minder belangrijke narratieve fragmenten
geschrapt om de duur van het hoorspel (67 minuten) te beperken. De dialogen in het
hoorspel blijven overigens heel dicht bij het hoorspelscenario, slechts af en toe is er
een kleine aanpassing die voortkomt uit de acteursperformance (bv. ‘ik kan niet over-
eind geraken’ in het scenario wordt in het hoorspel ‘ik kan niet overeind komen’).

Onderstaande vergelijking tussen de toneeltekst en het hoorspelscenario (dat dus
nauwkeurig gevolgd werd door het hoorspel zelf) vormt een voorbeeld van de ver-
schillen tussen beide. Het betreft een fragment uit het derde bedrijf, wanneer het uit
het water geredde koppel ontwaakt en tracht recht te komen. De schrappingen heb-
ben betrekking op het hoorspel:

DE VROUW (zacht)

Ge doet mij een beetje pijn.

DE MAN

Het spijt me zeer. Maar wij kunnen in geen geval het dwaas spektakel blij-
ven, dat we zijn. Laat ik u vriendelijk verzoeken, licht uwe hand op, want
ik kan ons anders onmogelijk bevrijden.
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DE VROUW (kleine glimlach)

Och ja! Mijn hand is geheel lam. Het is alsof ze mij niet meer behoorde.
(Hij ontknoopt de koord en staat recht).

DE MAN

Ik ben uitgeput. Nu moeten wij eens goed den toestand overkijken.

DE VROUW

Ja. Maar ik kan waarlijk niet recht. Wilt ge niet zoo goed zijn en mij hel-
pen?

DE MAN

Zeker.
(Hij helpt haar).
Het is een zeer zonderlinge geschiedenis.
(Teirlinck 1922, 65-67 in vergelijking met Teirlinck 1967, 38-39).

Slechts af en toe komt er een stukje dialoog bij, met name om het hoorspel begrijpe-
lijker te maken wanneer door het wegvallen van het visuele element bepaalde zaken
minder duidelijk zijn. Zo krijgt de eerste dialoog van de lantaarnman uit de toneel-
tekst, ‘Als ik nu de bruglanteren niet laat branden’ (Teirlinck 1922, 7), in het hoor-
spel een toevoeging om de functie van het personage onmiddellijk duidelijk te
maken: ‘Als ik, de lanterenman, nu de bruglanteren niet laat branden’ (Teirlinck
1967, 3).

Het geciteerde fragment met de man en de vrouw toont dat niet alleen dialogen maar
ook visuele regieaanwijzingen in het hoorspelscenario geschrapt werden.19 Het hoor-
spelscenario behoudt wel het merendeel van Teirlincks auditieve regieaanwijzingen,
die des te belangrijk worden, zowel in het aanreiken van verhaalelementen als in de
sfeerschepping. Zo worden de tijd van het jaar (kerstperiode), het dagdeel (avond) en
de setting (de straat) onmiddellijk duidelijk bij het begin van het hoorspel door de
mix aan geluiden: de feestmuziek van het orgel in de verte vervlochten met kinder-
gezangen en een driekoningenlied. De orgelmuziek blijft het hele eerste bedrijf hoor-
baar en functioneert als een indicator voor de echte wereld. De orgelmuziek stopt pas
wanneer het tweede bedrijf begint, dat zich onder water afspeelt. Bij de overgang naar
het derde bedrijf weerklinkt de orgelmuziek opnieuw, waardoor het duidelijk is dat
we ons terug in de bovenwaterwereld bevinden. Wanneer op het einde van het hoor-
spel enkel nog het driekoningenlied weerklinkt en de andere geluiden vervangen zijn
door het gehuil van de wind is het duidelijk dat de nacht op zijn einde is. Door deze
geluidselementen wordt een koude, winterse kerstsfeer gecreëerd zoals dit visueel
gebeurt in het decor van het toneelstuk (zie afbeelding 1) of de houtsneden van Mase-
reel (zie afbeelding 3).
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Sporadisch krijgen we een toneelgeluid niet te horen in het hoorspel. Zo neemt het
hoorspelscenario een auditieve regieaanwijzing als ‘Ertussen in [sic] klopt het gerin-
kel van een tram of krijst de klakson van een auto’ (Teirlinck 1967, 3) wel over van
de toneeltekst (Teirlinck 1922, 7), maar in het uiteindelijke hoorspel valt die tram of
auto nergens te horen. Misschien leek dit voor de hoorspelmakers slechts een detail
en koos men ervoor om de op dat moment reeds vrij volle klankband (met de orgel-
muziek, kinder- en driekoningengezangen) niet nog verder te belasten, maar voor
Teirlincks toneelstuk waren deze geluiden wel belangrijke markeerpunten van het
moderne, stadse karakter van de setting.

Op een aantal relatief kleine weglatingen of toevoegingen na lijkt het hoorspel een
soort a posteriori audiocaptatie van het toneelstuk uit 1922, waarbij de evidente ver-
wijdering van de beelddimensie het belangrijkste verschil vormt. Daardoor lijkt er een
impliciete hiërarchie van kunstvormen uit de hoorspeladaptatie te spreken, waarbij het
hoorspel in de schaduw van het toneelstuk staat. Dit geldt vooral voor het eerste en
het laatste bedrijf van het hoorspel. De adaptatie van het tweede bedrijf, dat de ver-
nieuwende kern van Teirlincks stuk vormde, kent een iets inventiever karakter door-
dat Louis De Meester niet enkel akoestische, maar ook elektronische muziek inzet.

De overgang naar de onderwaterwereld aan het einde van het eerste bedrijf wordt
aangegeven door de stemmen van de blonde, Jean en de Driekoningen die steeds tra-
ger, dieper en verder weg klinken, wat overeenkomt met het vertraagde spel in het
toneelstuk. Opmerkelijk genoeg blijft de orgelmuziek in het hoorspel wel op het-
zelfde ritme spelen. Hierdoor worden er feitelijk twee tijdsverlopen tegelijkertijd
opgeroepen, en aangezien het orgel een indicator is van de ‘echte’ wereld, ook twee
narratieve ruimtes. Hier benut het hoorspel dus voluit de creatieve mogelijkheden
van het medium: door het gebruik van geluid worden er twee tijdruimtes in super-
positie weergegeven, zonder dat dit een al te vervreemdend effect teweegbrengt.

Nadat de geluiden wegsterven, luidt een luide gong het tweede bedrijf in, exact zoals
ook de toneeltekst voorschrijft: ‘Bij ’t rijzen van het doek weerklinkt een geweldige
bronzen slag, waarvan de galm zich wijd uitzet en vergroeit met de weegeluiden van
het koor’ (Teirlinck 1922, 33).20 Hoewel het hoorspel deze regieaanwijzing nauw-
keurig opvolgt, ontbreekt de aanwijzing in het hoorspelscenario, wat erop wijst dat
de hoorspelmakers ook Teirlincks toneeltekst consulteerden. De weegeluiden wor-
den aangevuld met andere trage, sterk galmende elektronische tonen die een onder-
watereffect creëren. Gedurende de 29,5 minuten van het tweede bedrijf komen deze
galmende elektronische klanken dikwijls terug, waardoor zij op effectieve wijze de
functie vervullen van het gaas, de belichting en de muziek die het onderwatergegeven
suggereerden in Teirlincks toneelopvoering uit 1922.21

Elektronische geluidseffecten worden in het middenbedrijf ook ingezet om visuele
regieaanwijzingen uit de toneeltekst op te vangen. Wanneer De Dood zijn rede
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houdt en de draken van de pest, de oorlog, de honger en de zonde voorstelt, verschij-
nen deze draken in het hoorspel met elk een eigen, typerend geluid. Ook de allego-
rische figuren Het Geheugen en De Vergetelheid krijgen een auditieve aankondiging
door middel van passende klanken. Het gebruik van geluid in het tweede bedrijf
zorgt er op verschillende momenten voor dat ondanks het wegvallen van de visuele
elementen de expressionistische kenmerken van het toneelstuk toch bewaard blijven.
Bovendien blijft het gematigd expressionisme van Teirlincks toneelstuk overeind
doordat de focus blijft liggen op de veruitwendiging van de innerlijke wereld van het
koppel.

De cultureel-educatieve insteek van de publieke omroep

De verklaring waarom er geen grotere creatieve ingrepen plaatsvonden valt te vinden
in de institutionele context waarin het hoorspel De vertraagde film tot stand kwam.
Het hoorspel werd gerealiseerd ‘ter nagedachtenis van de kort te voren overleden
auteur’, zoals in het jaarverslag van de BRT te lezen valt (BRT 1968, 31). Het hoor-
spel paste hiermee volledig binnen de hierboven geschetste cultureel-educatieve
beleidscontext van de publieke omroep, waarbij ingezet werd op adaptaties om zo de
literaire nalatenschap van belangrijke Vlaamse schrijvers onder de aandacht te bren-
gen. De benadering van de BRT werd gedeeld door de Nederlandse Katholieke
Radio Omroep (KRO), die het hoorspel op 12 december 1967 uitzond. De aankon-
diging van het hoorspel klonk als volgt:

In ons programma Dinsdagavondtheater kunt u nu luisteren naar De ver-
traagde film, een Vlaamse radio-uitvoering van dit toneelstuk van Herman
Teirlinck. Teirlinck, vooral bekend als romanschrijver, is dit jaar gestor-
ven. Hij werd 88 jaar. Zijn geslaagdste toneelstukken stammen uit de
jaren 1920, toen hij in de stijl van het expressionisme het Nederlandstalige
toneel hielp vernieuwen. Zijn beste stuk De vertraagde film schreef hij in
1922. Het is een drieluik. Op het eerste paneel schildert Teirlinck de sfeer
van een Vlaamse stadje in de koude, donkere dagen rond kerstmis. Een
kade langs een gracht is bevolkt met de groteske figuren uit de Vlaamse
literaire folklore. Een wilokswijf, dat is een vrouwtje dat gepofte kastanjes
verkoopt, een lantaarnopsteker, zot Lowieke en Driekoningenzangers.
Een jongeman en een jongevrouw die een kind op de arm draagt, naderen
het water. Voor iemand het kan verhinderen, springen ze erin. Het mid-
denluik speelt onder water. Als in een vertraagde film beleeft het zelfmoor-
denaarspaar in de weinige ogenblikken die resten voor de verstikking het
hele leven van de mens. Dat gebeurt, als in Elckerlyc, met behulp van sym-
bolen. De tijd, de dood en andere allegorische figuren komen sprekend
op. In het derde deel worden de zelfmoordenaars nog levend op het droge
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gebracht. Alleen hun kind is in het water gebleven. De suggestieve uitvoe-
ring van de Belgische radio doet alle recht aan de barok-pathetische toon
die het expressionistische theater van de jaren 1920 heeft gekenmerkt.

De educatieve insteek van deze aankondiging mag duidelijk zijn, met eerst een korte
voorstelling van Teirlinck en vervolgens inhoudelijke en contextuele toelichting over
De vertraagde film. Frappant is dat reeds wordt meegegeven dat het kindje sterft en
het koppel gered wordt. Een belangrijk deel van de narratieve spanning, en daarmee
ook van het luisterplezier, wordt hiermee weggenomen. Misschien veronderstelde
men dat de plot algemeen bekend was, maar dat deze uitleg deel is van de aankondi-
ging en niet van de afkondiging, zodat ook de niet-geïnitieerde de luisteraar eerst het
hoorspel zelf kan ontdekken, wijst nog eens extra op de paternalistische houding van
de KRO.

De cultureel-educatieve institutionele context van de BRT zorgde niet enkel voor de
realisatie van De vertraagde film, ook de tekstuele eigenschappen van het hoorspel zijn
met die context verbonden. De BRT was namelijk in de eerste plaats geïnteresseerd
in het in de verf zetten van het cultuurhistorisch belang van Teirlinck. Dat kan ver-
klaren waarom een meer inventieve creatieve bewerking uitbleef. Getrouwheid aan
Teirlincks toneelstuk uit 1922 stond voorop.22 Het lijkt er dan ook op dat men er
minder naar streefde om een origineel hoorspel te creëren, dan een stukje theaterge-
schiedenis over te brengen.

Discussie

Als de getrouwheid aan Teirlincks toneelstuk voorop stond bij de hoorspeladaptatie,
stelt zich de vraag waarom de muziek wel een hedendaagse aanpassing kreeg, terwijl
dit niet het geval was voor de andere elementen, zoals de dialogen, die 45 jaar na
datum toch verouderd klonken. Waarom koos men niet opnieuw voor de compositie
van Jef van Hoof, die in de hoorspeladaptatie uit 1950 gebruikt werd en waar Teir-
linck zo tuk op was? Een mogelijke verklaring is dat de hoorspelmakers voornamelijk
van het hoorspelscenario (dat nauw aansloot bij de toneeltekst) en de toneeltekst ver-
trokken, eerder dan van de opvoeringen van het toneelstuk. Men wilde hulde bren-
gen aan Teirlinck, wat gebeurde door zijn dialogen en voorschriften zo getrouw
mogelijk te volgen. Maar in de toneeltekst staan geen muzikale aanwijzingen, en de
compositie van Jef van Hoof dateerde van enkele jaren na de eerste opvoering van
Teirlincks toneelstuk. Hierdoor zagen de hoorspelmakers op dit vlak misschien de
kans zich een grotere vrijheid te veroorloven. Die grotere vrijheid vertaalde zich in
het aanwenden van elektronische muziek, die evenwel steeds in functie van de dra-
matische ontwikkeling werd ingezet, waardoor men niet afweek van het principe van
getrouwheid aan Teirlincks tekst. De keuze voor Louis De Meester, die met Teirlinck
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de eigenschap deelde een pionier te zijn die het experiment op een toegankelijke
manier in zijn artistiek werk integreerde, paste bovendien binnen een eerbetoon aan
Teirlinck.

Het gebruik van elektronische muziek kunnen we interpreteren als een poging om
het inventieve karakter van het hoorspel op te krikken. Maar De Meester had zijn
elektronische muziek reeds sinds de jaren 1950 in divers radio- en televisiewerk inge-
zet, waardoor het vernieuwende van zijn bijdrage aan dit hoorspel al bij al eerder
beperkt is. Het hoorspel is dan ook misschien wel trouw aan de letter van Teirlincks
toneeltekst, maar veel minder aan de artistieke geest van De vertraagde film, dat ver-
nieuwing voorstond. Hierin steekt de hoorspeladaptatie schril af tegen Het kwade
oog, waarvoor Teirlinck zelf niet te beroerd was om zijn toneelstuk slechts als een
springplank te gebruiken naar een bijna volledig nieuwe creatie. Het deel dat een
rechtstreekse adaptatie van De vertraagde film vormde, tastte dan weer op een expe-
rimentele manier de mogelijkheden van het medium af, waarmee de artistiek-ver-
nieuwende geest van het toneelstuk werd doorgetrokken.

Om te begrijpen waarom dertig jaar later het hoorspel een heel andere richting uit-
ging en net heel dicht bij Teirlincks toneeltekst bleef, is de cultureel-educatieve con-
text van de BRT cruciaal. Deze bijdrage betoogt daarom dat de studie van het hoor-
spel als tekst van even groot belang is als de studie van de productionele en
institutionele context, en dat beide elementen meestal intrinsiek met elkaar verweven
zijn. Net als bij film- en televisieproducties is er bij het ontstaan van een hoorspel
naast de scenarioschrijver(s) een hele cast en crew betrokken. Al deze mensen werken
aan een hoorspel binnen een zekere productionele en/of institutionele context, waar-
bij vanuit historisch perspectief zowel in Vlaanderen als in Nederland de publieke
omroepen met voorsprong de belangrijkste spelers zijn. De vertraagde film toont aan
hoe bepalend deze context kan zijn voor zowel de vraag waarom bepaalde hoorspelen
gerealiseerd worden als voor de vraag waarom ze klinken zoals ze klinken.
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NOTEN

1. Dank aan Lars Bernaerts (UGent), Jens Bertels (AMVB), Siebe Bluijs (UGent), Eline De
Lepeleire (Het Firmament), Jean-Paul Dorchain (Cinematek), Frederik Geysen (AMVB),
Mathilde Lejeune (Université de Lille), Johanna Maes, Marie Maes, Bruno Mestdagh
(Cinematek), An-Sofie Nédée, Yvonne Peiren (NTGent), Inge Tielemans (VRT), Isabelle
van Ongeval (Letterenhuis), Ruben Vanden Berghe (UGent), Roel Vande Winkel (KU
Leuven) en Evelien Verschueren (UGent) voor het aanleveren van commentaren, inzich-
ten, documentatiemateriaal en/of (rechten op) illustraties.

2. De toneeltekst verscheen al snel als zelfstandige publicatie (Teirlinck 1922) en Teirlinck
zorgde zelf voor een Franse vertaling. De tekst kreeg ook een Duitse en een Russische verta-
ling (Van den Bossche 2017, 382).

3. Een ‘wilokswijf’ is Teirlincks term voor een straatverkoopster van zeeslakken, en niet, zoals
de KRO-uitzending van het hoorspel meegeeft (vgl. onder), van gepofte kastanjes.

4. Deze toneeltekst valt integraal te raadplegen via de digitale bibliotheek voor de Nederlandse
letteren, zie http://www.dbnl.org/tekst/teir001vert01_01/teir001vert01_01_0001.php 

5. Op dit vlak kent De vertraagde film een verwantschap met Teirlincks roman De nieuwe
Uilenspiegel (1920), door Van den Bossche (2017, 362) omschreven als ‘zowel een roman,
een groteske, een burleske, een theaterstuk als een poppenspel’, waarin bovendien Tijls
karavaan als een soort mobiel gesamtkunstwerk fungeert.

6. Dat de herdruk van de toneeltekst van De vertraagde film in hetzelfde jaar als de film Het
kwade oog verscheen, was toeval en maakte geen deel uit van een uitgekiende transmediale
marketingstrategie. Teirlincks toneelstukken De vertraagde film, Ik dien, De man zonder lijf,
Ave en De ekster op de galg werden alle in 1937-1938 in een uniforme reeks, telkens met
houtsneden van Masereel, uitgegeven door uitgeverij De Sikkel (Van den Bossche 2017,
467).

7. Hoewel De vertraagde film niet op de filmcredits voorkomt, werd bij de promotie van Het
kwade oog wel dikwijls naar Teirlincks toneelstuk verwezen. Mogelijk gebeurde dit mee om
publicitaire redenen, maar het toneelstuk was wel degelijk erg belangrijk voor de conceptu-
alisering van de film, niet het minst omwille van de sleutelscène aan het einde van de film,
die een filmische interpretatie van het middenbedrijf van De vertraagde film is.

8. Voor een uitgebreidere analyse van de filmtekst en -receptie, zie Vantorre (2009). Na de
matige tot slechte ontvangst van Het kwade oog in 1937 is de kritische waardering voor de
film echter sterk toegenomen (zie bv. Thys 1999, 262; Mosley 2001, 52).
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9. Het meeste onderzoek op dit vlak, voornamelijk uitgevoerd door Alexander Dhoest en
Hilde Van den Bulck, focust hoofdzakelijk op televisie. Wat betreft het radiobeleid van de
Vlaamse openbare omroep, en het hoorspelenbeleid in het bijzonder, ligt nog een heel
onderzoeksterrein open. De vergelijking met het televisiebeleid is dan bijzonder interessant.
Zijn er bijvoorbeeld verschillen doordat radio doorgaans een goedkoper medium is, of door
de langere radiotraditie?

10. Teirlinck zag overigens een parallel tussen zijn Vertraagde film en Van de Woestijnes Boer:
‘Feitelijk is Karel van de Woestijne mij vóór geweest. Zijn Boer die sterft is een soort Ver-
traagde film, de analyse van de laatste oogenblikken van een stervende’ (Putman 1938).

11. De eerste opvoering van Teirlincks toneelbewerking van De boer die sterft vond plaats op 1
april 1930 (Teirlinck 1973, 1072). Het is onduidelijk wanneer de radiobewerking precies
werd uitgezonden, en of dit gebeurde door een private radio in 1930, dan wel door de
publieke omroep NIR, die pas vanaf februari 1931 begon met uitzenden. De publieke
omroep realiseerde nieuwe versies van Teirlincks radiobewerking van De boer die sterft in
1945 en 1973, deze versies zijn bewaard in het VRT-archief.

12. Teirlincks toestemming wijst erop dat hij zijn laatdunkende houding tegenover televisie-
drama tijdens de beginjaren van het nieuwe medium (zie bv. Bal 1985, 167-168) intussen
had bijgesteld.

13. Op de omslag van het hoorspelscenario uit 1940 staat: ‘“DE VERTRAAGDE FILM”.
Door Herman TEIRLINCK. Radioaanpassing: Jozef CONTRIJN.’ Bovendien bevindt
ook het scenario voor de hoorspelversie van De vertraagde film uit 1967 zich in het archief
van Jozef Contryn (bewaard door Het Firmament te Mechelen). Zoals ik hieronder aan-
geef, is dit hetzelfde scenario als dat uit 1940. Dat het scenario uit 1967 zich in Contryns
archief bevindt, lijkt erop te wijzen dat hij wel degelijk nog iets met dit hoorspel te maken
had, namelijk als oorspronkelijk scenarist. 

14. Naast Roggen als regisseur deelde de versie uit 1950 ook de geluidsregisseur Robert Ber-
naerd en de acteurs Jos Joos (als vaartkapoen) en Jos Simons (in de eerste versie als Zot
Lowietje, in de tweede versie als Melchior) met de versie uit 1967. Voor de ‘muzikale aan-
passing’ deed men in 1950, net als in 1940, beroep op Jef van Hoof.

15. Net zoals het hoorspel (vgl. onder) was deze opvoering door het Nederlands Toneel Gent
in de eerste plaats een postume Teirlinckhulde met een cultureel-educatieve insteek (zie
ook Lanckrock 1970, 57; Van Schoor 1967). Het is onduidelijk of de toneelopvoering de
aanleiding vormde om het hoorspel te maken, of vice versa, of dat Roggen al vanaf het
begin zowel een hoorspel- als een toneeluitvoering had gepland.

16. Het scenario voor het hoorspel uit 1950, uitgezonden op 16 juni 1950, werd niet terugge-
vonden. Omwille van het feit dat regisseur Roggen zeventien jaar later het hoorspelscenario
uit 1940 gebruikte, lijkt het waarschijnlijk dat ook het hoorspel uit 1950 gebruikmaakte
van dit scenario. Indien dit het geval was, is het wel heel opmerkelijk dat De Radioweek
(zesde jg., nr. 24, 11-17 juni 1950, p. 3) het hoorspel aangekondigt als ‘DE VER-
TRAAGDE FILM – Toneelstuk van Herman Teirlinck – door de auteur tot hoorspel
bewerkt’. Indien Contryn de scenarist was, werd het auteurschap hier met andere woorden
moedwillig ten onrechte volledig aan Teirlinck toegekend. In 1967 is er alleszins geen ver-
melding meer dat Teirlinck zijn toneelstuk zelf tot hoorspel zou hebben bewerkt. 

17. Contryn had dienst gedaan als ‘Kreisleiter für Beamte’ van de Mechelse DeVlag-afdeling en
was ingeschreven bij de ‘Algemeene SS’ (Beyen 1998, 97).
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18. In mei 1956 kreeg Contryn door het Hof van Beroep te Brussel eerherstel en vanaf begin
jaren 1960 kon Contryn terug aan de slag bij de openbare omroep, waar hij voornamelijk
radioprogramma’s voor kinderen realiseerde (Ballaux 1999, 21). Waarom zijn naam bij de
hoorspelversie van 1967 dan toch niet opnieuw werd opgenomen, is onduidelijk. Mis-
schien was hij toch niet de scenarist? Misschien vertrok men van de versie uit 1950, waar
zijn naam geschrapt werd, en is men simpelweg vergeten zijn naam opnieuw op te nemen?
Misschien zag men de meerwaarde niet om zijn naam te vermelden, en was Contryn hier-
mee akkoord? 

19. Soms neemt het hoorspelscenario de visuele regieaanwijzingen uit de toneeltekst wel over
(misschien om de sfeersetting duidelijker te maken aan de acteurs?), maar wordt hier in het
eigenlijke hoorspel niets mee gedaan. 

20. De overgang van het tweede naar het derde bedrijf en dus van de onderwater- naar de echte
wereld gebeurt door middel van dezelfde geluidseffecten in omgekeerde volgorde. De gong
ontbreekt echter, hoewel deze wel in de toneeltekst én in het hoorspelscenario voorgeschre-
ven staat.

21. Ook in Teirlincks toneelopvoering werd gebruik gemaakt van muziek ‘die het gegons in de
oren van de drenkelingen moest suggereren’ (Van Schoor 1969, 26), maar hoe dit precies
klonk valt moeilijk te achterhalen. Het is tevens koffiedik kijken of de hoorspelmakers op
de hoogte waren van dit muziekgebruik in Teirlincks stuk, en indien wel, of zij hebben
geweten hoe dit klonk.

22. De nadruk op de getrouwheid van audiovisuele adaptaties aan de literaire bronwerken was
een terugkerend element in het BRT-beleid. Dit vormde bijvoorbeeld mede de verklaring
waarom Hugo Claus‘ verfilming van De leeuw van Vlaanderen uit 1984 zo dicht bij Hen-
drik Consciences roman uit 1838 bleef. Bij afwijkingen werd Claus teruggefloten door een
speciale commissie die erop wees dat ‘het de opdracht van de regisseur is om Conscience te
verfilmen, niet om hem te verbeteren’ (Willems 2013, 197).
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