
INLEIDING

Literaire duivels

Dit boek gaat over de duivel als personage in de Nederlandse lite-
ratuur. Het gaat dus níet over de duivel als concept. Een concept is 
een min of meer gestandaardiseerd ontwerp. Als iemand bijvoorbeeld 
gevraagd wordt een kat te tekenen, zal diegene doorgaans een dier 
met vier poten, een dubbelgepuntmutste kop en een staart tekenen. 
Niemand komt op het idee om er vleugels bij te tekenen, of rolschaat-
sen, of een pepermolen, of een accordeonduo. Het bijzondere hieraan 
is dat alle katten anders zijn en toch hebben we allemaal een bepaald 
beeld bij het concept ‘kat’. Dit geldt natuurlijk vooral voor heel con-
crete, tastbare gevallen als deze. Er bestaat het concept ‘democratie’, 
maar als je vraagt om dit te tekenen, dan wordt dat toch erg lastig. 
Cesare Ripa heeft in zijn Iconologia of Uytbeeldinghen des Verstants 
uit 1644 een heleboel abstracte concepten uitgewerkt tot beschrij-
vingen van hoe je die zou moeten afbeelden. Democratie zit er niet 
bij; dus het concept ‘democratie’ bestond nog niet in Ripa’s tijd – of 
het was nou niet bepaald een concept dat belangrijk genoeg was om 
iets mee te doen. Om een voorbeeld te geven van een abstract begrip 
dat wel bij Ripa voorkomt (en dat ook nog enigszins een relatie heeft 
met het onderwerp van dit boek), geef ik hier ‘ketterij’. Ketterij is 
een abstract concept. Iedereen kent het, maar niemand heeft het ooit 
gezien; daarom is het ook abstract. Wat nou als je de behoefte voelt 
om ‘ketterij’ te tekenen? Hoe pak je dat dan aan? Daar heeft Cesare 
Ripa dus het antwoord op:
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8 Inleiding

Heresia. Ketterye. Heresia. Ketterij.

Een oud uytgeteert Wijf van vreeslijck 
opsicht, werpende uyt haer mond 
een roockige vlamme: hebbende ver
warde en wilde hoofdhayren, bloote 
borsten, gelijck oock de rest van ’t 
lichaem is, de Mammen verslenst en 
slap neer hangende, houdende in de 
slincker hand een Boeck dat door
boort is, daer veele Slangen schijnen 
door te kruypen, stroyende mette 
rechter hand verscheyden soorten 
van Slangen.

Een oude uitgeteerde vrouw die 
er vreselijk uitziet, werpt uit haar 
mond een rokende vlam. Ze heeft 
verwarde en wilde haren op hoofd, 
blote borsten – zoals ook de rest 
van haar lichaam is; de borsten 
hangen verslenst en slap neer. Ze 
houdt in de linkerhand een boek 
dat doorboort is en waar veel slan
gen doorheen kruipen. Ze strooit 
met haar rechterhand verschillende 
soorten slangen.

Ketterye, nae de meeninge van D. 
Thomas en andere, is een doolinge 
in ’t Verstand, aen ’t welcke de wille 
hartneckelijck hangt.

Ketterij, naar de mening van 
Thomas van Aquino en anderen, is 
een doling in het verstand, waarin 
de vrije wil hardnekkig hangt.

Oud wordt zy gemaelt, om de 
uyter ste trappe van de oude ingewor
telde verkeertheyt des Ketters uyt te 
drucken.

Ze wordt afgebeeld als oud, 
om de hoogste trap van de oude 
ingewortelde verkeerdheid van de 
ketters uit te drukken.

Van schricklijck opsicht is zy, om 
datse van alle schoonheyt en het 
klaerschijnende licht des Geloofs en 
der Christlijcke Waerheyt berooft is, 
waer door de Mensche lelijcker wort, 
als de Duyvel selve.

Ze heeft een verschrikkelijk uiter
lijk, omdat ze van alle schoonheid en 
het helder schijnende licht van het 
geloof en van de christelijke waar
heid beroofd is, waardoor de mens 
lelijker wordt dan de duivel zelf.

Zy spouwt een roockige vlamme 
uyt haer mond, om te kennen te 
geven haere Godloose overredingen 
en verkeerde genegentheyt, die alles 
vernielt wat haer tegen is.

Ze spuugt een rokende vlam uit 
haar mond, om te kennen te geven 
van haar goddeloze overtuigingen 
en verkeerde genegenheid, die alles 
vernield wat ertegen is.

De wilde en verwarde hoofdhay
ren zijn haere quaede gedachten, 
die altijd, tot haere verdedinge, vaer
digh staen.

De wilde en verwarde hoofd
haren zijn haar kwade gedachten, 
die altijd paraat staan om haar te 
verdedigen.
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Literaire duivels 9

Het naeckte lichaem bediet, datse 
van alle deughden naeckt en bloot is.

Het naakte lichaam betekent, dat 
ze ontbloot is van alle deugden.

De uytgedrooghde hangende 
Mammen, vertoonen de dorheyt van 
haere kracht, sonder welcke men de 
wercken niet kan doen, die het eeu
wige leven waerdigh zijn.

De uitgedroogde hangende bor
sten staan voor de dorheid van haar 
kracht, waarmee je de werken moet 
doen om het eeuwige leven waardig 
te zijn.

Het Boeck daer de Slangen door 
kruypen, zijn de valsche leeringen, als 
mede de schadelijcke en verschrick
lijcke spreucken, zijnde als venijnige 
Slangen.

Het boek waar de slangen 
doorheen kruipen, zijn de valse 
leerstellingen en ook de schadelijk 
en verschrikkelijke spreuken – dat 
zijn de giftige slangen.

Het stroyen van de Slangen zijn de 
werckingen, om haere valsche mee
ninge te sayen.1

De slangen die zij uitstrooit, zijn 
de uitspraken waarmee zij haar 
valse meningen zaait.

Het concept ‘duivel’ bestaat ook. Het zit een beetje tussen het heel 
concrete concept ‘kat’ en het heel abstracte concept ‘democratie’ in. 
Of de duivel ‘echt’ bestaat, dus net zo concreet als het concept ‘kat’, 
laat ik buiten beschouwing. Zelf ben ik ervan overtuigd dat de duivel 
net zo concreet is als de basilisk,2 de centaur3 en Frits van Egters – 
helemaal niet dus. Het is een onmogelijkheid om de duivel in persoon 
tegen te komen, terwijl het wel mogelijk is om een kat tegen te komen. 
Het kan zijn dat er mensen zijn die ervaren hebben dat de duivel 
bestaat. Die ervaring wil ik niet tegenspreken, maar er is een verschil 
tussen ervaren en waarnemen.4 Ik heb wel eens zo veel gedronken dat 
ik ervaren heb dat het plafond draaide. Deze ervaring is echt – maar 
het is geen objectieve waarneming. De duivel kan best ervaren zijn 
door mensen, maar waargenomen is hij nooit.

Het heeft geen zin om onderzoek te doen naar het bestaan van 
Frits van Egters. Wanneer is Frits van Egters geboren? Wanneer is hij 
gestorven? Dat zijn onzinnige onderzoeksvragen. Wel is het zinnig 
om de roman De avonden van Gerard Reve te bestuderen en hoe 

1. Ripa (ed. 1971), pp. 253-254.
2. Scamander (2019), pp. 49-50.
3. Scamander (2019), pp. 54-55.
4. Regt & Dooremalen (2008), pp. 11-32.
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10 Inleiding

hoofdpersonage Frits van Egters zich gedraagt in dat boek. Je zou 
kunnen onderzoeken in hoeverre hij symbool staat voor de naoorlogse 
jongeren. Wat je niet kunt onderzoeken, is hoe het verder liep met 
Frits van Egters ná De avonden. De duivel wil ik op dezelfde wijze 
onderzoeken: als literair personage. Frits van Egters komt als perso-
nage maar in één boek voor: De avonden.5 De duivel komt in veel 
meer verhalen voor en daarnaast verschijnt hij in traktaten, gedichten, 
liedjes en films. De duivel is een boeiend personage.

Dit boek gaat niet over de duivel als metafoor voor het kwade 
of het slechte in de mens. Dit boek gaat ook niet over de presenta-
tie en representatie van de duivel door de eeuwen heen. Wie daarin 
geïnteresseerd is, verwijs ik met alle plezier door naar de boeken van 
Jeffrey Burton Russel: The Devil, Satan, Lucifer, Mephistopheles en 
The prince of darkness, en naar De duivel van Philip C. Almond.

Dit boek gaat over de duivel als literair personage, maar het gaat 
niet over zijn functie. Staat de duivel symbool voor het absolute 
kwaad? Daar zal ik niets over zeggen. Is hij het tegenovergestelde 
van God? Staat hij, omdat God het ultieme goed vertegenwoordigt 
en de duivel het ultieme kwaad, op gelijke hoogte als God? Is hij het 
noodzakelijk kwaad? Interessante vragen waar ik geen antwoord op 
zal geven. Soms worden deze vragen in de literatuur wel opgeroepen, 
zoals in het gedicht ‘Erasmus’ van Gerrit Komrij:

Erasmus

Waar medemensen zwart zien zie ik wit.
Ik wens het tegendeel van wat zij wensen.
Verdomd als ik niet tot de duivel bid
Wanneer god weer in trek is bij de mensen.

Daar is toch echt niet veel bijzonders aan.
Dat is gewoon een snuifje rebellie
Dat geen oppassend heerschap zou misstaan.
Ik lach als ik mijn medemensen zie.

5. Reve (1972).
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Literaire duivels 11

Maar wat als heel de wereld grijs zou zijn,
Geen zwart, geen wit? Dat is mijn grootste vrees.
Dan was ik lam en had ik niet eens pijn.

Dan zag ik medemensen die nooit kiezen.
Dan lost de kamer op in het gordijn.
Dan raakt de wereld leeg. Ik zou bevriezen.6

Rapgroep Duvelduvel stelt in het liedje ‘Wie is ut?’ de vraag wie het 
is, de duivel. Ze geven zelf het antwoord: de duivel is niet de verlosser, 
maar wel een rapper.

Een wijze les
Van pappie duvel neem t aan
Zoniet dan laat ut zuig banaan en
Ga verder
Jij geen schaap ik geen herder
Geen verlosser niet je redder
Gewoon de flexte rapper7

Wat de functie van de duivel hier is en wie hij dan eigenlijk wel of 
niet is… dat zijn interessante discussiepunten – maar ik begin er niet 
aan. Voor mij is interessant hoe de duivel voorkomt in een boek, niet 
waarom. Dit boek gaat over de duivel als literair personage, dus als 
de duivel in een verhaal slechts genoemd wordt, is dat niet toereikend 
(want geen personage). Als iemand zegt: ‘Loop naar de duivel!’ of: ‘De 
duivel hale je!’, is dat een krachtterm, en meer ook niet. Het wordt 
pas interessant als er met zo’n krachtterm iets diabolisch gebeurt, 
zoals in dit verhaaltje:

Als we de bronnen mogen geloven, is dit waar. Het verhaal, opgetekend 
in 1576, gaat als volgt: Ondanks dat zijn vrouw zwanger is, bezoekt een 
rijke Arnhemmer regelmatig het bordeel. Zijn vrouw zoekt hem daar op 
en maakt daar flink ruzie met hem. Hij wil zijn vrouw te lijf gaan maar zijn 

6. Komrij (2018), p. 825.
7. Duvelduvel (2004), track 6.
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12 Inleiding

vrienden houden hem tegen en vragen hem rekening te houden met de 
zwangerschap van zijn echtgenote. De man zegt daarop: ‘Voor mijn part 
is ze zwanger van de duivel.’ Waarop de vrouw antwoordt: ‘Ik wou dat het 
waar was.’ De vrouw gaat terug naar huis en op 23 november 1575 bevalt ze.

Onder verschrikkelijke weeën komt een afgrijselijk monster ter wereld: 
geheel begroeid met lang zwart haar en met een spierwitte kale buik. In 
plaats van benen heeft het poten als van een pauw, de handen zijn lange 
klauwen en het draagt een lange staart. De mond is een kraaiensnavel, de 
ogen zijn als vurige fakkels en op het hoofd prijken twee horens. Het mon
ster ontsnapt uit de handen van de vroedvrouw, maar gelukkig weet men 
het tussen twee bedden door verstikking ter dood te brengen.8

De krachtterm ‘duivel’ is in dit verhaal niet slechts een krachtterm, 
maar een vervloeking – nee, sterker nog: het is een manier om de 
duivel op te roepen. Het resultaat is een kind van de duivel. Niet 
metaforisch in de betekenis van ‘een slecht mens’, maar écht; binnen 
de wereld van het verhaal natuurlijk. Het kind van de duivel is net 
zo echt als een centaur in de mythe van Herakles en Nessos,9 net zo 
echt als de chimaera in de mythe van Bellerophon10 en net zo echt 
als Frits van Egters in De avonden. Ze zijn echt in de wereld van de 
fictie. Maar ook binnen die fictieve wereld kun je je als lezer de vraag 
stellen of zo’n wezen echt is. Wanneer weet je als lezer of de duivel 
ook werkelijk in het verhaal voorkomt? Of wanneer het alleen in 
de verbeelding van de hoofdpersoon voorkomt, zoals in Harpie van 
Hannah van Binsbergen? Wie zijn die mensen op het eind? Zijn dat 
haar collega’s of haar medepatiënten in de psychiatrische inrichting? 
En is de psychiater de psychiater of toch de duivel? En als de psychia-
ter de duivel is, zijn dan de overige mensen misschien niet ook duivels? 
Wellicht vergaande veronderstellingen, maar toch: uit die plas bloed 
vormt zich de duivel… wat dat betreft is hij een echt personage binnen 
de fictieve wereld van de roman Harpie.

8. Adelmund 2006, pp. 149-150.
9. Fry (2019), pp. 144-149.
10. Fry (2019), pp. 155-179.
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Dit boek gaat dus over de duivel als personage in een verhaal.11 Er 
zijn grensgevallen, zoals Lijmen/Het been (1923/1938) van Willem 
Elsschot.12 Lijmen/Het been is een iconisch boek uit de Nederlandse 
letterkunde van de twintigste eeuw, dit verhaal kan geïnterpreteerd 
worden als een Faust- verhaal. Het Faust- thema betekent dat iemand 
zijn ziel verkoopt aan de duivel voor aards succes (wat dat ook wezen 
moge). Over zo’n pact met de duivel gaat hoofdstuk 8.

In Lijmen/Het been komt Frans Laarmans Karel Boorman tegen en 
deze Boorman maakt van Laarmans een succesvolle en gewetenloze 
zakenman. Uiteindelijk krijgt Laarmans spijt en probeert hij goed te 
maken wat hij zijn slachtoffers heeft aangedaan.13 Als variant op het 
Faust- thema vind ik het een zeer geslaagd boek, maar ik twijfel ten 
zeerste of ik het mee moet nemen in deze studie naar de duivel in de 
Nederlandse literatuur. Het uitgangspunt van deze studie is dat de 
duivel als duivel voor moet komen in een verhaal, gedicht, roman, 
stripverhaal, of wat dan ook. De vraag is of Boorman wel duivel 
genoeg is. Hij kan ook gewoon een gewiekste zakenman/oplichter zijn 
(was hij ook14). Er gebeuren rondom het duo Laarmans en Boorman 
geen bovennatuurlijke of andere onverklaarbare zaken.15 Laarmans 
kan dan weliswaar Faust zijn, maar is Boorman dan ook meteen 
Mefistofeles? Wat mij betreft hoeft de duivel niet altijd bokkenpoten, 
een staart en horens op zijn hoofd te hebben, maar al te menselijk 
mag hij toch ook weer niet zijn. Ik heb daarom besloten om Lijmen/
Het been niet toe te voegen aan het corpus te onderzoeken teksten… 
hoewel ik dat toch ook weer wel gedaan heb, door het boek hier in 
deze inleiding te bespreken. Dat heeft die duivelse Boorman dan toch 
mooi voor elkaar gekregen!

Er zijn meer literaire personages die het slechte vertolken en die 
duivelse karaktertrekken hebben: Voldemort, Sauron, Darth Vader, 
Gargamel, De Dikke Deur, Krimson, Professor Moriarty, Mordred, 
Ernst Stavro Blofeld, Bromsnor, Eucalypta, Ludo Sanders, Meester 

11. Ik kan de essays in Rooijakkers, Dresen- Coenders & Geerdes (1994) van harte 
aanbevelen, ze waren voor mij een belangrijke inspiratiebron!

12. Elsschot (1962).
13. Gasse (2009); Jacobs e.a. (2010), pp. 88-89.
14. Ridder (1977).
15. Bel (2018), pp. 662-664.
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14 Inleiding

Kwel, Newman, Dr. Eggman, Skeletor, Megatron, De Baron en vele 
anderen. Toch zal ik deze personages niet behandelen in dit boek – 
zelfs Dracula komt niet voorbij, ondanks het lang niet onaardige liedje 
over hem van ZZ en de Maskers.16 Niet alleen omdat een aantal van 
hen niet tot de Nederlandse literatuur behoren, maar ook omdat ze 
niet de duivel zijn. Ze zijn slecht en ze doen kwaad – maar duivels zijn 
het niet. De duivel is de duivel als hij de duivel is. Natuurlijk maak ik 
keuzes waarover gediscussieerd kan worden: Boorman kies ik niet, 
maar Mazoutan (uit Suske en Wiske – De poenschepper) wel. Soms 
vind ik een personage duivels genoeg om hem te bespreken.

Ik wil in dit boek zoveel mogelijk literaire bronnen bespreken en 
zo min mogelijk volksverhalen en sagen die eeuwenlang rondverteld 
zijn om in de negentiende en twintigste eeuw opgetekend te worden. 
Deze orale traditie wil ik deels links laten liggen, maar de scheidslijn 
tussen volksverhaal en literair verhaal is dun, want een verhaal als 
Theophilus is een soort volksverhaal. Omdat dit verhaal echter al in 
de middeleeuwen is opgeschreven, valt het onder de schriftelijke en 
daarmee literaire traditie. Op verhalenbank.nl zijn duizenden volks-
verhalen verzameld waarin de duivel voorkomt. Sommige van die 
verhalen zijn heel erg goed en leuk, maar het zijn er zo veel! Het is niet 
mijn intentie om een onderscheid te maken tussen hogere en lagere 
literatuur, of tussen literatuur en lectuur. Ik vind stripverhalen, liedjes 
en psychologische romans gewoon allemaal literatuur. Als er een voor 
mij goed verhaal tussen zit met de duivel erin, zal ik niet aarzelen het 
verhaal te bespreken – zoals ik zojuist al met zo’n verhaal heb gedaan.

Overigens zijn die volksverhalen een bijzonder interessante bron 
voor wat mensen toffe verhalen vonden en vinden. Onderzoekers van 
volksverhalen, sagen, sprookjes, moppen en andere vormen van orale 
folklore gebruiken systemen om thema’s en motieven in die verhalen 
te categoriseren. Een veelgebruikt systeem is de ATU- index. Dit is een 
internationaal erkend systeem met nummers, ooit door Antti Aarne 
opgezet, later door Stith Thompson en nog weer later door Hans- Jörg 
Uther verder ontwikkeld.17 Soms zal ik ook gebruik maken van de 
ATU- index, omdat dit verhelderend werkt.

16. ZZ en de Maskers (1964).
17. Uther (2011).
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Dat ik zoveel mogelijk literaire bronnen wil gebruiken, wil niet 
zeggen dat ik álle boeken, verhalen, gedichten en zo noem, citeer of 
parafraseer waarin de duivel voorkomt. Streven naar volledigheid is 
mij vreemd. Het is immers niet te doen. Wel heb ik er met dit boek 
naar gestreefd u als lezer een handleiding te geven, zodat u de duivel 
kunt plaatsen als u hem tegenkomt in een literaire tekst.

De vroegste vermelding van de duivel op het grondgebied waar 
tegenwoordig Nederlands wordt gesproken, vinden we op de Tongerse 
defixio: een vervloekingstablet uit de eerste eeuw na Christus. Het is 
een loden plaatje van twaalf bij veertien centimeter met een vervloe-
king erop, opgegraven bij Tongeren. Hoewel de taal op dit plaatje 
geen Nederlands is (of een voorloper ervan) maar Latijn en Grieks, 
wil ik er hier toch even aandacht aan besteden. Een opvallende naam 
op dit plaatje is Jahweh: de oudtestamentische god, de god van de 
joden. Maar die Jahweh wordt gezien als duivelse godheid. Samen met 
een paar duivelse kompanen, Ba’al, Elohim en Sabaoth, wordt aan 
Jahweh gevraagd om een zekere Gaius Julius Viator te vervloeken. 
Blijkbaar vonden de Romeinen deze benamingen uit joodse godsdien-
stige geschriften erg krachtig, of interpreteerden zij deze godsnamen 
als bijzonder kwaadaardig. De tekst op het tablet heeft begrijpelijke 
stukken tekst, maar ook stukken onbegrijpelijk koeterwaals:

Ia Bel tabbou chithassius Iab Jawheh Baal, koeterwaals, Jahweh  Baal
kisthe sankanthara koeterwaals
theago Iobe dos Eloaie koeterwaals, Jaweh Baal, geef! Elohim
Ba Baal
Sabaioth Sabaoth
Ia, Iao, Io Jahweh, Jahweh, Jahweh
G Julius Viator, quem peperit Ingenua Gaius Julius Viator, die gebaard werd 

door Ingenua18

Dit soort plaatjes zijn vooral gevonden in tempels (aangespijkerd), in 
waterputten (opgerold) en in graven. Deze specifieke defixio lijkt aan 
een muur gespijkerd te zijn geweest.

18. Transcriptie en vertaling door Jona Lendering; zie ook Lendering (2020).
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16 Inleiding

De oudste Nederlandse tekst die overgeleverd is waar de duivel 
in voorkomt, is de Utrechtse doopbelofte uit de achtste eeuw. Deze 
doopbelofte op schrift werd door rondreizende missionarissen meege-
nomen om mensen de gelegenheid te geven zich tot het christendom te 
bekeren. De tekst is een dialoog tussen de priester en de bekeerling. De 
priester stelt een vraag en de bekeerling dient er antwoord op te geven.

Forsachistu diobolae? Verzaak je de duivel?
Et respondeat: Ec forsacho  
diabolae.

En hij dient te antwoorden: ik verzaak 
de duivel.

End allum diobol gelde? En al het duivelsgeld?
Respondeat: End ec forsacho allum 
diobol geldae.

Hij dient te antwoorden: en ik verzaak 
al het duivelsgeld.

End allum dioboles wercum? En alle duivelswerken?
Respondeat: End ec forsacho allum 
dioboles wercum and wordum, 
Thunaer ende Woden ende Saxnote 
ende allum them unholdum the hira 
genotas sint.

Hij dient te antwoorden: en ik 
verzaak alle duivelswerken en 
woorden, van Donar en Wodan en 
Saxnot en allen die hen omringen en 
hun genoten zijn.

Gelobistu in Got alamehtigan fadaer? Geloof je in God de almachtige vader?
Ec gelobo in Got alamehtigan fadaer. Ik geloof in God de almachtige vader.
Gelobistu in Crist, Godes suno? Geloof je in Christus, Gods zoon?
Ec gelobo in Crist, Gotes suno. Ik geloof in Christus, Gods zoon.
Gelobistu in halogan gast? Geloof je in de heilige geest?
Ec gelobo in halogan gast.19 Ik geloof in de heilige geest.20

Na deze beloftes was de bekeerling bekeerd tot het christendom. 
Hij heeft daarvoor zijn Germaanse goden moeten afzweren. Donar, 
Wodan en Saxnot heeft hij daarmee tot duivels verklaard. Of de 
Utrechtse doopbelofte tot de literatuur hoort of niet, doet er niet toe. 
De duivel speelt een rol in deze tekst en hij komt erin voor als een 
Germaanse god.

Wat dat betreft is de Utrechtse doopbelofte in dit boek een klas-
sement op zich. Er zijn wellicht nog wat teksten te vinden waarin 

19. Gysseling (1980), p. 26.
20. Jongenelen (2021), p. 5.
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niet- christelijke goden gelijk worden gesteld met duivels, maar ik vind 
dat niet een eigen categorie waard. Er zijn namelijk tien categorieën 
waarin ik de literaire duivels wil indelen, omdat er tien verhaaltypen 
zijn waarin de duivel kan voorkomen. Overigens kan het gebeuren 
dat een verhaal in meerdere categorieën in te delen is. Literatuur is 
dikwijls niet eendimensionaal; een schrijver die gebruik maakt van de 
duivel als personage laat die duivel soms verschillende rollen spelen. 
Vandaar dat zo’n duivelsverhaal in meer categorieën kan vallen.

De eerste categorie zijn verhalen waarin de duivel ontstaat. Het 
gaat dan, bijvoorbeeld, om de val der engelen. In de tweede categorie 
wil ik verhalen bespreken waarin het gaat over soorten duivels. Dé 
duivel bestaat niet, er zijn veel duivels en iedere duivel heeft zijn eigen 
specialiteit – zoals er ook veel smurfen bestaan, met de Grote Smurf 
als leider. Categorie drie gaat over kinderen van de duivel. De vierde 
categorie gaat over hoe de duivel je tot het kwaad verleidt en hoe 
hij je dwarszit. De hel is de vijfde categorie; de duivel moet immers 
ergens verblijven, en ook de zielen van slechte mensen moeten gestraft 
worden. Heksen, tovenaars, duivelaanbidders en magische krachten 
staan centraal in de zesde categorie. Nauw verwant hieraan is de 
zevende categorie: het oproepen van de duivel. Welke toverspreuken 
zijn daarvoor geschikt? Welke voorbereidingen moet je treffen? En 
als de duivel er eenmaal is, wat ga je dan met hem doen? Welnu, dan 
(en dat is categorie acht) verkoop je je ziel aan hem – dat wordt dan 
het Faust- motief genoemd. Er zijn echter gevallen waarbij de duivel 
zomaar komt en bezitneemt van iemand; bezetenheid is de negende 
categorie. De laatste categorie gaat over nepduivels, over mensen die 
doen alsof ze de duivel zijn.

Ik heb al een paar keer het woord ‘Nederlands’ gebruikt: ‘Nederlandse 
literatuur’. Ik bedoel dan ‘Nederlandstalig’. Nederlandse literatuur = 
literatuur die oorspronkelijk in het Nederlands geschreven is, of in 
een variant die tot het Nederlands behoort. Met Nederlandse lite-
ratuur bedoel ik niet: literatuur die binnen de landsgrenzen van het 
Koninkrijk der Nederlanden geschreven is, of literatuur die geschreven 
is door iemand met een Nederlands paspoort. Waar het geschreven 
is en door wie het geschreven is, is irrelevant. Als het maar in de 
Nederlandse taal geschreven is.
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