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Het ongrijpbare verleden 

Over  Ilfiglio delVimpero van Francesca Sanvitale 

ALS BIOSCOOPGANGERS EN tv-kijkers, maar zeker ook als lezers, zijn 

we de laatste jaren steeds meer gewend geraakt aan de gedachte dat een 

plot - in een film en in een boek - spannend moet zijn. Je zou zelfs kun

nen spreken van een geconditioneerde verwachting. Een soap die niet 

vlak voor de climax van een onverwachte ontwikkeling afbreekt, zal de 

volgende dag minder kijkers trekken. Een boek dat een al lang bekend 

verhaal vertelt, zal niet snel een bestseller worden. In het dagelijkse bom-

bardement met handelingsstructuren is ons concentratievermogen 

dermate onder druk komen te staan, dat onze aandachtscurve niet veel 

langer duurt dan een druk op de afstandsbediening. Voor de literatuur 

is dit een zorgelijke ontwikkeling, of misschien moeten we zeggen 'een 

uitdaging'. Er zijn schrijvers die de handschoen hebben opgenomen, en 

met succes. Zo is de opleving van de historische roman in Italie sinds 

1980 goeddeels te danken aan Umberto Eco's weergaloze vermogen om 

via vaak duizelingwekkende verwikkelingen de plot van zijn romans tot 

het einde toe spannend te houden. En sinds De naam van de roos  wer

den we bij elke volgende gelegenheid getrakteerd op een verhaal dat 

nog meer spanningselementen bevat: de verwende lezer wordt immers 

steeds veeleisender, en de auteur komt hieraan telkens tegemoet door nog 

verder te gaan op de eenmaal ingeslagen weg. Het is maar de vraag hoe 

lang deze spiraalbeweging door kan gaan. Aan de uitgevers zal het niet 

liggen, want de formule verkoopt nog steeds buitengewoon goed. Toch 

is het gevaar niet denkbeeldig dat deze vorm van literatuur zichzelf over-

leeft, en dat uiteindelijk ook een teveel aan spanning saai wordt. 

Een duidelijk signaal van een ontwikkeling in die r ichting is het op

merkelijke verkoopsucces van een historische roman die in de herfst 

van 1993 in Italie is verschenen, Francesca Sanvitales Ilfiglio delVimpero 

(Het k ind van staat; G iu l io Einaudi editore, Turijn). Ook zonder dat er 

sprake is van enige vo rm van polemiek, valt dit boek op te vatten als 

een rechtstreekse tegenhanger van historische romans volgens de for

mule van Eco. Enige vorm van spanning is hier namelijk ver te zoeken, 
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