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Opzet Presentatie 
 
1. Uitgeefgeschiedenis 

 

2. Lesje American History 

 

3. Vertellersstem 

 

4. Thomas <3 John 

 

5. Q&A 











Verenigde Staten van Amerika (1775-1830) 

 
- 1776: Amerikaanse Onafhankelijkheid 

 

- 1789: Amerikaanse Grondwet 

 

- 1800-1820: oorlogen / nieuw grondgebied 





Manifest Destiny (1830-1860) 
 

1. Amerikaanse Idealen 

 

2. Landbouwrevolutie 

 

3. Plicht/Lotsbestemming 

 

---> “Naar het Westen!”  



Manifest Destiny (1830-1860) 
 

1. Oorlog met Mexico -> Texas 

 

2. Goudkoorts in California -> ‘Wild West’ 

 

3. Handel met VK/Frankrijk -> Oregon 

 

---> “Naar het Westen! Naar het Westen!” 

 

 



Manifest Destiny in Dagen zonder eind 

 
“Kort na onze opleiding werden we op pad gestuurd over de 

Oregon-route naar Californië.” 

 

“En volop New Englanders op weg naar het westen, misschien 

een handjevol Scandinaviërs, maar hoofdzakelijk Amerikanen, 

hun boeltje gepakt en daar gingen ze.” 

(hoofdstuk 2, blz. 20) 

 

“Maar dit was het seizoen dat alle hoopvol gestemde zielen 

eropuit trokken om, zoals ze dachten, in eenzame oorden 

goudklompjes van de grond te rapen.” 

(hoofdstuk 6, blz. 59) 





Indian Wars (1830-1875) 
 
- Indian Removal Act (1830-1860)  15.000 doden 

 

- California Genocide (1846-1873) 16.000 doden 

 

- Trail of Tears (1838) 

 

 4000 doden  

 





De tegenbewegingen van Thomas & John 

 
“Hoe dan ook, toen we onder voornoemde heg aan de praat raakten zei-ie 

[John Cole] dat z’n overgrootmoe indiaans was en dat haar volk lang 

geleden uit het oosten was weggejaagd.” (hoofdstuk 1, blz. 9) 

 

”Hij [Starling Carlton] zegt dat Ieren al erg genoeg waren en dat je van hem 

alle Afrikanen tot een trog varkensvoer mocht verwerken maar hij zegt dat 

indianen volgens het boekje de ergste zijn. (…) Ik zeg dat Winona pas acht is 

en dat ze geen ongedierte is, zelfs niet een beetje.” (hoofdstuk 10, blz. 102) 

 

“Het doet ons verdriet dat we niet eens weten wie haar [Winona] moeder 

was of misschien was ze een vrouw die wij gedood hebben. God weet dat 

het als een kolossale misdaad voelt en als we onze zonden met een telraam 

telden zou dit niet onze enige misdaad jegens haar zijn.” (hfdst. 11, blz. 119) 



Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) 

 Samenvatting in vijf minuten: 

https://www.youtube.com/watch?v=tdMP7mHO8fs&frags=pl%2Cwn 

 

 American Cival War (1861-1865) 

 Controverse door het ‘Noorden’ over slavernij van zwarten in het ’Zuiden’ 

 President Abraham Lincoln als leider van de ‘Union’ tegen de rebellen 

‘Confederatie’, die het grondrecht op individuele vrijheid schenden 

 

 620.000-750.000 doden in vier jaar tijd 

 Reconstruction Era (1863-1877) 

 Afschaffing van de slavernij in de VS: Europese landen volgden daarop… 

https://www.youtube.com/watch?v=tdMP7mHO8fs&frags=pl,wn
https://www.youtube.com/watch?v=tdMP7mHO8fs&frags=pl,wn
https://www.youtube.com/watch?v=tdMP7mHO8fs&frags=pl,wn


Amerikaanse Burgeroorlog in de roman 

 
“Hij spreekt over slaven en de echte en fatsoenlijke vaderlandsliefde en de 

oproep van mr. Lincoln. Nu zijn we duizelig van de patriottistische gevoelens 

en verlangens.” (hoofdstuk 11, blz. 121) 

 

“Soldaten vechten meestal voor dollars, in dit geval dertien. Maar zo was het 

toen niet. We waren op dat moment in staat het hoofd van onze vijanden 

op te eten en hun haar uit te spugen.” (hoofdstuk 12, blz. 125) 

 

“Ik doe helemaal niks voor nikkers. (...) Weet je niet voor welke zaak je vecht? 

(...) Nou, omdat de majoor ’t heeft gevraagd.” (hoofdstuk 13, blz. 139) 

 

“Op hun vaandels staan klavertjes en harpen net als op het onze. Altijd weer 

dezelfde krankzinnige kloteoorlog.” (hoofdstuk 13, blz. 143) 



Discussievragen over de historische context 
 

1. Waarom trekken Thomas en John tot tweemaal toe vrolijk ten strijde? 

 

3. Hoe fungeert het ‘huishouden’ van T-J-W binnen de historische context? 

 

5. Overeenkomsten en/of verschillen in ervaring tussen de beide oorlogen? 

 

6. In hoeverre dragen de soldaten verantwoordelijkheid voor hun daden? 

 

7. Waarom bewaart Thomas goede herinneringen aan deze barre tijden? 

 

9. Gewelddadige en gruwelijke oorlogspassages: passend of ongepast? 

 

10. De dood en het noodlot: wie sterft waarom in oorlogstijd? 

 

12. Parallel met recentere (burger)oorlogen en immigratiestromen? 

 

14. Is de roman een overtuigende weergave van de Amerikaanse historie? 



PAUZE 
 

PAUZE 

 
Straks: 
- Vertelwijze 

Relatie Thomas – John 

- Q&A 

 

Tot zo! 



De vertellersstem van Thomas McNulty 

 Verteller en auteur 

 Ik-vertelsituatie 

 Belevend versus vertellend ik 

Meta-vertellen 

Onwetendheid van de verteller 

 

 ”Ik heb het nu over de finale van m’n eerste betrokkenheid bij het 

oorlogsbedrijf. In 1851 hoogstwaarschijnlijk.” (hoofdstuk 1, blz. 7) 



De literaire kritiek over de vertelwijze 

 “Mooi hoe Barry terloops laat merken dat Thomas en John minnaars zijn. 

Voor verteller Thomas spreekt het vanzelf, dus waarom zou hij er veel 

woorden aan vuil maken?” – Rob van Essen in NRC Handelsblad 

 

 Jan van Mersbergen: “levendig, onbetrouwbaar, speels, grappig, hard.” 

 

 “Thomas McNulty treedt in Dagen zonder eind als verteller op en hij weet 

dat hij, als het maar in het kort, over ‘the famine’ moet schrijven. Hij houdt 

het beknopt en schrijft dan: ‘Ik vertel het alleen maar omdat volgens mij 

zonder dit verhaal niets fatsoenlijks te begrijpen valt.’ Daarmee is de toon 

van zijn relaas aardig gezet. Hij wisselt zijn gloedvol vertelde betoog af met 

ontnuchterende zinnen.” – Theo Hakkert op VersTwee.nl 



Zinnen uit de roman om 

een streep onder te zetten 

“Dat hij [sergeant Wellington] zong als een kraai heb ik al eerder 

gezegd en alleen al de herinnering aan zijn hemeltergende klanken 

dwingt me om dat te herhalen en ik bid dat het zingen in de hemel tot 

de engelen beperkt blijft.” (hoofdstuk 8, blz. 81) 

 

“Als het gaat schemeren komen die hufters weer. De wind is naar het 

oosten gedraaid en op de rivier verschijnen talloze golfjes. Kantwerk 

van talloze naaisters.” (hoofdstuk 14, blz. 146) 

 

“Je bloed bevat oud verdriet als een tweede natuur en nieuw verdriet 

dat de tunnels van je verstand tot waanzin drijft. Dat vanbinnen een 

groot tumult veroorzaakt.” (hoofdstuk 20, blz. 216) 



Dagen zonder eind (Days without end) 
 “We zagen de tijd toen niet als iets wat eindig was, maar als iets wat eeuwig doorging 

en op dat moment rustig stilstond. Lastig om te zeggen wat ik daarmee bedoel. Je kijkt 
terug op al die eindeloze jaren waarin die gedachte nooit bij je is opgekomen. Maar 
dat doet-ie nu wel, terwijl ik in Tennessee deze woorden opschrijf. Ik denk aan de dagen 
zonder eind uit mijn leven. Nu is het anders… (hoofdstuk 4, blz. 43) 

 

 Ik vraag me af welke woorden we die avond zo zorgeloos spraken, 
wat voor energieke kolder we 
uitkraamden, welke dronken kreten 
we slaakten, wat de domme lol 
daarvan was, en hoe John Cole 
toen alleen maar jong was en zo 
knap als wie dan ook die ooit 
geleefd heeft. Jong, en dat zou 
nooit veranderen ook. Het hart 
sprong op, de ziel jubelde. 
Volledig levend in het leven en 
tevreden als zwaluwen onder de 
dakrand.” – (hoofdstuk 4, blz. 43) 



Homoseksualiteit van 

1850 - heden in de VS 
 

 Sodomie: doodstraf 

 Travestie: zware misdaad 

 Strafrecht deels gebaseerd op de Bijbel 

 

 Abraham Lincoln: “Billy married a boy.” 

 Homoseksuelen in het Union-leger 

 Illegale ‘homohuwelijken’ in California 

 

 ’Don’t ask, don’t tell’(1993-2011) 

 DOMA (1996-2004/2015) 



Brokeback Mountain 

avant/après la lettre? 
 “The bottom line is... we're around each 

other and... this thing, it grabs hold of us 

ever again... And at the wrong place... 

at the wrong time... And we're dead.” 

- Ennis Del Mar in Brokeback Mountain 

 

 “En toen hebben we stilletjes geneukt 

en daarna zijn we gaan slapen.” 

- (hoofdstuk 3, blz. 33) 

 

 “It wasn’t until the 1880s or 90s when 

psychiatry was being born that doctors 

started to put names on these things. 

Up to that point there was no 

verbalising of it.” – Sebastian Barry 



Thomas over John Cole 

 “Vanaf het eerste moment dat ik ‘m zag dacht ik: dat is een kameraad. Dat 

was-ie. Vond ‘t een knappe jongen om te zien.” (hoofdstuk 1, bladzijde 9) 

 

 “John Cole en ik gingen op zoek naar een holletje, weg van spiedende blikken. 

Toen wandelden we met het gemak van mannen die hun zorgen van zich 

hebben afgeworpen rond tussen de indianententen.” (hoofdstuk 6, blz. 61) 

 

 “Dan houden we elkaars hand vast als geliefden die elkaar nog maar kort 

geleden hebben ontmoet of zoals we ons voorstellen dat gelieden dat doen 

in het onbekende rijk waar geliefden zich openlijk als geliefden gedragen.” 

(hoofdstuk 10, blz. 111) 

 

 “M’n hart is vol van Winona maar ook van John Cole. (…) Zou moeilijk zijn op 

de wereld zonder hem.” (hoofdstuk 17, blz. 189) 



Sebastian Barry en zijn zoon Toby 

 Sebastian Barry: 

”My son instructed me 

in the magic of gay life.” 

 

 Sebastian Barry: 

“I wrote this book so my son 

could be safe on trains.” 

 

 Toby Barry: 

“You’re not gay, dad, 

but you’re an ally. 

And I like your book.” 

 

 



Sebastian Barry over het homohuwelijk 

 “As the more than proud father of one shining person who happens 

to be a member of the LGBT community, I will be voting Yes in the 

coming referendum. In that sense it is a personal matter. I have 

read quite a bit in the papers about our new more tolerant society, 

and that may be so, and of course it is a solid point of view from 

which to vote Yes, but I don’t see it as a matter of tolerance, so 

much as apology. Apology for all the hatred, violence, suspicion, 

patronisation, ignorance, murder, maiming, hunting, intimidation, 

terrorising, shaming, diminishment, discrimination, destruction, and 

yes, intolerance, visited upon a section of humanity for God knows 

how many hundreds of years, if not millennia.” (Barry, The Irish Times) 



Travestie en genderidentiteit in de roman 

 “Grappig hoe alles veranderde zodra we ons in die 

jurken hesen. Ik had me van m’n hele leven nog nooit zo 

content gevoeld. Alle ellende en zorgen vielen van me 

af. Ik was nu een nieuw mens, een nieuw meisje. Ik was 

bevrijd, zoals die slaven in de aanstaande oorlog bevrijd 

werden.” (hoofdstuk 1, blz. 15) 



Vragen?! 

 


