Boek ‘De K van Skylla - een platonische fantasie’
De mysterieuze verdwijning van Palinurus, stuurman van Aeneas,
opnieuw onderzocht
Onlangs verscheen het driedelige boek ‘De K van Skylla - een platonische fantasie’ van beeldend kunstenaar
Nol de Koning (1944). De fantasie, door de auteur een ‘leesopera’ genoemd, is een persoonlijke mythe
op basis van een onderzoek dat hij in het voetspoor van de Britse schrijver Cyril Connolly rond een belangrijke
inspiratiebron voor zijn videowerken, het Palinurusverhaal uit de Aeneis van Vergilius, heeft verricht.

PALINURUS’ DROEVE DROOM

Palinurus, de stuurman van het schip van
Aeneas, viel in zijn slaap in zee, was drie
dagen ten prooi aan de stormen en de golven van de zee en kwam tenslotte veilig op
het strand bij Velia, waar de plaatselijke bewoners hem vermoordden om zijn kleren;
zijn lichaam lieten ze onbegraven op het
strand liggen. Aldus een parafrase van de
korte samenvatting van het Palinurusverhaal van Vergilius door de Britse classicus
J. Lempriere in diens Classical dictionary of
proper names mentioned in ancient authors uit
1788.
De Britse schrijver en criticus Cyril Connolly (1903-1974) heeft voor zijn boek The
Unquiet Grave, dat onder het pseudoniem
Palinurus in 1944 is verschenen, de toedracht van de dood van de stuurman
opnieuw onderzocht en een verslag daarvan als epiloog in zijn boek opgenomen.
Zijn uitgangspunt was dat het Palinurusverhaal uit de Aeneis ‘vol moeilijkheden
zit’. Connolly, in de vertaling van G.J.M.
Meijsing: ‘Om U, Palinurus, te zoeken,
droevige dromen brengend ofschoon u
onschuldig waart. Maar was Palinurus

onschuldig? Was zijn verdwijning wel zo
toevallig als Aeneas veronderstelde?’
Deze vraag is vanaf het ontstaan van
zijn video-installaties Palinuro (1989) en
Miseno (1990) een blijvende bron van inspiratie voor De Koning geweest. In De K
van Skylla, dat op zijn herbestudering van
het Palinurusverhaal uit 1998 is gebaseerd,
probeert hij opnieuw, maar nu in de vorm
van een platonische fantasie, een eigen antwoord op Connolly’s vraag te geven.

met een eigen website van start gegaan,
oorspronkelijk als een (web)werk dat
onder de naam ‘webopera’ online werd, en
nog altijd wordt, ontwikkeld. De Koning
beschouwt het verslag van zijn onderzoek
en de fantasie die daaruit is voortgekomen
als een kunstuiting die te vergelijken is met
wat in het Engels een ‘closet drama’ en in
het Nederlands een ‘leesdrama’ wordt genoemd en dus in eerste instantie gelézen
moet worden. Maar aangezien de tegenstelling tussen een opvoeringsgericht dramatisch werk en een dramatisch werk om
te lezen dankzij technische vooruitgang en
veranderingen in de manier waarop naar
theater gekeken wordt tegenwoordig zeer
relatief geworden is, blijft het voor hem
niet bij deze driedelige leesopera alleen. Inmiddels werkt de auteur, omdat daarvoor
vanuit de operawereld en die van het muziektheater interesse is getoond, aan Door
100 holen zingend, een supplement, met een
samenvatting van de resultaten die de fantasie voor een opvoeringsgerichte uitwerking
van de fantasie heeft opgeleverd.

LEESOPERA

De fantasie bestaat uit drie delen. Het
eerste deel Étant donnés beschrijft de drie
versies van het Palinurusverhaal als fantasie die studie en locatieonderzoek hebben
opgeleverd. Het tweede deel Those words
of art is een voortzetting en bewerking van
het verslag van een herbestudering van
het Palinurusverhaal uit 1998. Deze twee
delen komen samen in het derde deel Ipsa
canas - zing zelf, dat als een programmaboek
kan worden gezien voor wat de auteur uiteindelijk een ‘leesopera’ heeft genoemd.
Het project De K van Skylla, waartoe de
driedelige leesopera behoort, is in 2009
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Deel 1 & 2
Étant donnés, het verhaal
Those words of art, de fabel
paperback, 204 blz.
ISBN 978 94 021 5086 5
prijs € 20,00

Deel 1
Étant donnés
drie versies, drie verhalen
paperback, 60 blz.
ISBN 978 94 021 9846 1
prijs € 16,00

Deel 2
Those words of art
een onderzoek als fabel
paperback, 144 blz.
ISBN 978 94 021 9871 3
prijs € 19,00

Deel 3
Ipsa canas - zing zelf
het werk als vertelling
paperback, 120 blz.
ISBN 978 94 021 9874 4
prijs € 18,00

De K van Skylla in 2 of 3 boekdelen is een uitgave van AntrumBoek en het zelfpublicatieplatform Brave New Books van Singeluitgeverijen, Amsterdam.

Over Palinuro:

‘En daarbij komt: het is schitterend en het
schittert. (...) Met de gemonteerde beeldpoëzie heeft de maker, gelijk Hermann
Broch in Der Tod des Vergil, recht gedaan
aan het het gezang en gedroom van de
Vergiliaanse poetica. Wat is nog tijd voor
personages die niet kijken op een eeuwigheid?’
De Groene Amsterdammer (13-12-1989)

www.noldekoning.nl

Nol de Koning (Amsterdam,1944) is beeldend kunstenaar.
Hij studeerde van 1967 tot 1972 aan de Rijksakademie
van Beeldende Kunsten te Amsterdam en woont en werkt in
Amsterdam. Hij was van 1973 tot 1980 vooral werkzaam
als schilder en graficus. Daarna werkte hij aan multidisciplinaire projecten en sinds 1986 aan video-installaties
en mediakunstprojecten. Het project De K van Skylla, dat
hij in 2009 met een eigen website is begonnen, is op twee
van zijn video-installaties gebaseerd: Palinuro uit 1989 en
Miseno uit 1990.
Palinuro is in 1990 door de toenmalige Rijksdienst Beeldende
Kunst aangekocht ten behoeve van de reizende tentoonstelling
‘Imago, fin de siècle in dutch contemporary art’. Palinuro en
Miseno maken, samen met ander werk van hem, deel uit van
Collectie Nederland.
ANTRUMBOEK - AMSTERDAM

www.webopera.nl
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De K van Skylla onderzoekt en vertelt onder welke
invloeden hij tot zijn daad, die veelal als een vorm
van desertie wordt opgevat, gekomen is en hoe het
met zijn missie is afgelopen.

D E K VA N S K Y L L A
EEN PLATONISCHE
FANTASIE

B R AV E

En toen gebeurde het dat Skylla op een dag Palinurus,
de bekwame stuurman van het admiraalsschip
van Aeneas, in de schoot geworpen kreeg, die drie
dagen daarvoor, vlak voor het einde van een zeven
jaar lange zwerftocht, heimelijk het schip van zijn
aanvoerder verlaten had en met een deel van de
achtersteven als vlot op weg was naar Trinakria,
het huidige Sicilië en voorbij Skylla moest zien te
komen.

NOL DE KONING

/

Drie delen in één band
paperback, 21,5 x 13,5 cm, 308 blz.
genaaid gebrocheerd, met flappen
gelimiteerde en genummerde uitgave
in eigen beheer, oplage 150
prijs € 25,00

SKYLLA was een afschuwelijk monster. Volgens
Vergilius was alles aan haar afstotelijk, behalve haar
borsten en, tot aan de schaamstreek, haar buik. Deze
aantrekkelijke lichaamsdelen waren een restant
van de schoonheid die Skylla eens was geweest,
voordat ze uit jaloezie door Kirke in een monster
was veranderd. Het was de gewoonte van Skylla
om wanneer ze daar de kans toe kreeg, zeelieden te
grijpen, hun botten te kraken en ze dan langzaam te
verzwelgen.

ANTRUMBOEK

De K van Skylla is verkrijgbaar
als boek met drie delen in één
band of als twee of drie aparte
boekdelen.
De uitgave met drie delen in één
band is te koop of te bestellen bij
gespecialiseerde boekhandels en bij
de auteur via zijn contactgegevens
op zijn website. De uitgaven in
twee of drie boekdelen zijn te
koop bij reguliere en online
boekhandels en bij de auteur.
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