
 

Een revolverschot, lesbrief #3: Het ontstaan van een zottin. 
 
Spoilers! 
Deze lesbrief bevat spoilers voor het einde van het boek.  
 
Aan het einde van het boek wordt Marie zit onder de moerbezieboom terwijl ze voor zich uit 
staart. ‘Zotte Marie’ zeggen de dorpelingen over haar. Dat beeld van de onaanspreekbare 
gekke vrouw herken je vast uit literatuur en films. Door alle eerdere gebeurtenissen in Een 
revolverschot hebben we wel een beter idee hoe Marie zo is geworden.  
 
 
Inleidend leesfragment: uit het laatste hoofdstuk, pagina 171 en 172. 
 
 

 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Marie Santander is een rond personage (round character). In tegenstelling tot een vlak 
personage wordt een rond personage uitvoeriger gekarakteriseerd. Vaak krijgt de lezer de 
karakterontwikkeling die een rond personage doormaakt van binnenuit mee. Vlakke 
personages zijn vaak bijfiguren in een roman en de lezer is niet op de hoogte van hun 
denkwijze en persoonlijke groei. Virginie Loveling geeft haar hoofdpersonage Marie een 
bepaalde gelaagheid mee. Ondanks dat Marie woedend en hysterisch kan zijn, en daaruit 
ook kan handelen door bijvoorbeeld het grafmonument van Luc Hancq te vernielen, krijg je 
als lezer ook de ontstaansgeschiedenis van haar ‘zotheid’ mee.  
 
Opdracht 1 
a. Kan je een ander voorbeeld van een ‘zottin’ uit de literatuur of uit de filmgeschiedenis 

noemen? Hoe verschilt zij met Marie Santander?  
b. Noem nog een rond personage én een vlak personage uit Een revolverschot. Leg uit 

waarom dit personage rond of vlak is.  
 

 
Leesfragment 
Lees hoofdstuk 30 en 31.  
 
Marie kijkt in de kerk naar het nonnetje: “dat zwarte nonneke, aan de ijzeren sieraadleining 
bij ‘t zij-altaar, gans vooraan, heel afgezonderd, en zij griezelde, niet wetend waarom, 
angstig geboeid door dat visioen van eenzaamheid en levensinkrimping…” (107) 
 
c. Wat valt je op uit Maries reactie op de eenzame non, wetende hoe Marie eindigt in 

hoofdstuk 50?  
d. Denk eens terug aan lesbrief 3 over foreshadowing. Is dit een voorbeeld van 

foreshadowing? Verwijs in je antwoord naar de tekst.  
 
 
Gaslighting?   
 
Wat is gaslighting? De term gaslighting komt voort uit de film Gaslight uit 1944. De 
beroemde actrice Ingrid Bergman speelt daarin een vrouw die door haar man gemanipuleerd 
wordt. Haar man is onder valse voorwendselen met haar getrouwd: hij is eigenlijk alleen 
maar geïnteresseerd in haar omdat ze iets van waarde bezit wat hij wil hebben, en hij gaat 
hier ‘s avonds naar op zoek op zolder, terwijl hij haar vertelt dat hij op pad is buitenshuis.  
 
In die tijd had men gaslampen in huis en als er ergens in huis een lamp aanging, dimden de 
andere lampen. Terwijl het personage van Ingrid Bergman gelooft dat haar man van huis is, 
ziet ze telkens de lampen dimmen. Er moet wel iemand anders in huis zijn! Hij blijft haar 
maar vertellen dat hij het niet is, hij zegt dat ze het zich vast inbeeldt dat ze de lampen ziet 
flikkeren, waardoor ze begint te geloven dat ze gek wordt.  
 



 

 
Charles Boyer en Ingrid Bergman in Gaslight (1944) 
 
Als we het nu over ‘gaslighting’ hebben, verwijst dat naar een manipulator die de andere 
persoon doet twijfelen over zijn of haar eigen instincten en aan de realiteit. We hebben het 
vaak over gaslighten in een romantische relatie, waarbij het een vorm van emotionele 
manipulatie is, waardoor het slachtoffer aan zichzelf en zijn of haar waarnemingen zal gaan 
twijfelen, zich onzeker, eenzaam en zelfs depressief kan gaan voelen.  
 
Leesfragment: pagina 109 t/m 111 
We verdiepen ons eens in een fragment uit hoofdstuk 31, waarin Marie naast Luc Hancq in 
het rijtuig zit (op de weg terug van een begrafenis) en hij toenadering zoekt: 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Opdracht 2 
a. Denk na het lezen van het leesfragment na over de volgende vraag: valt wat Luc Hancq 

met Marie doet uit te leggen als ‘gaslighten’? Bedenk ook hoe Luc Hanq zich later weer 
tegen Marie keert. Onderbouw je antwoord met citaten uit de tekst.  

 
De gemengde signalen die Marie van Luc Hancq krijgt, zorgen ervoor dat haar emoties 
telkens van het ene uiterste (ultieme verliefdheid) naar het andere uiterste (jaloezie en haat) 
schommelen. Dat maakt dat de schuldvraag best complex is! 
 
De zussen komen erachter dat Luc Hancq ze tegen elkaar uitspeelt. Al is Georgine degene 
die Luc Hancq neerschiet, toch gaat Marie uiteindelijk ook krom onder haar schuldgevoel. 
Laten we eens kijken naar het volgende citaat uit hoofdstuk 36 uit Een revolverschot: 
 
“Alles voorbij, de straf was toegepast, de schuld betaald voor het misdrijf waarin zij de rollen 
van slachtoffers, rechters en beulen vervuld hadden.” (125) 
 
b. Leg per categorie uit waarom de zussen hier in zouden kunnen passen: 

- Slachtoffers 
- Rechters 
- Beulen 

 
 

 
Verdieping 
Auteur en Fixdit-lid Manon Uphoff schreef een artikel in het NRC over de thematiek die in 
deze lesbrief behandeld is. Voor verdere verdieping is het lezen van dit artikel ten zeerste 
aangeraden: De ‘zotheid’ van een intelligente vrouw - NRC 
 
 
Bronvermelding: 
 
Een revolverschot, Virginie Loveling. Gemoderniseerd en van een nawoord voorzien door 
Annelies Verbeke. Een Salamander klassieker, uitgeverij De Geus, 2021. 
https://www.singeluitgeverijen.nl/de-geus/boek/een-revolverschot/ 
 
Vlakke en ronde personages 
https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02728.php  
 
Literary Theory: “The Madwoman in the Attic” (1979) by Susan Gubar and Sandra M. Gilbert 

http://www.thenarratologist.com/literary-theory/literary-theory-the-madwoman-in-the-attic-
1979-by-susan-gubar-and-sandra-m-gilbert/ 
 
What is Gaslighting? Origin of the Term and What it Means 
https://www.youtube.com/watch?v=6ibAG-f8L2I  

 



 

 

 
Fixdit Podcast  
https://open.spotify.com/episode/3g8lYmlfmPqwyO2jOWIcGq?si=bda8d3b6642348db  
“In de eerste aflevering praat Jannah Loontjens met Leen Huet, Bert Van Raemdonck en 
Annelies Verbeke over de roman Een revolverschot van de Belgische auteur Virginie 
Loveling, uit 1911.  

Virginie Loveling genoot als auteur een hoge status tijdens haar leven. Haar werk werd 
zowel in België als in Nederland veel gelezen. Vooral de gedichten die ze samen met haar 
zus Rosalie schreef bleven nog lang leerstof op middelbare scholen. Een roman als Een 
revolverschot – vaak als een hoogtepunt in haar bejubelde oeuvre beschouwd – is van een 
kwaliteit waarop de tand des tijds geen vat heeft. Hoe komt het dan toch dat de auteur velen 
vandaag onbekend is? De Fixdit Podcast wil daar alvast graag iets aan doen.” 

 
Vlogboek  
In opdracht van het schrijverscollectief Fixdit maakte Jörgen Apperloo (van het YouTube-
kanaal Vlogboek) een video over Een revolverschot van Virginie Loveling. De video maakt 
deel uit van een serie video’s voor het voortgezet onderwijs met moderne literaire 
klassiekers geschreven door vrouwen.  
https://youtu.be/xAuKjY2kbVQ  
 
 
Meer informatie over Fixdit: 

Schrijverscollectief Fixdit streeft naar meer diversiteit in de canon en 
de literaire wereld. Door o.a. acties, essays, open brieven en 
gesprekken wil Fixdit het bewustzijn over genderongelijkheid in de 
letteren vergroten en de canon uitbreiden met werk van belangrijke 
vrouwelijke auteurs. 

Fixdit is Yra van Dijk, Sanneke van Hassel, Rachida Lamrabet, 
Jannah Loontjens, Munganyende Hélène Christelle, Christine Otten, 
Gaea Schoeters, Shantie Singh, Fleur Speet, Manon Uphoff en 
Annelies Verbeke. 

 
 

 

 

 


