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Dit onderzoek voert eerst en vooral een algemene analyse uit van het beroemdste en het meest 

toegejuichde werk van de Amerikaanse schrijver J.D. Salinger (hfdst. 1). Vervolgens staan we stil 

bij de menselijke en literaire ontwikkeling van de schrijver, waarbij we de culturele en religieuze 

invloeden (het hindoeïsme en het boedisme) die zijn ziel en zijn inspiratie gevormd hebben, onder 

de loep nemen. Op die manier volgen we en analyseren we Salinger’s groeiproces waarbij hij 

geëvolueerd is van een jongeman, die reeds vroegtijdig een uitzonderlijke artistieke aanleg 

vertoonde, tot een professionele schrijver, tot een moeilijk te begrijpen maniërist en uiteindelijk tot 

een kluizenaar (hfdst. 2). Tenslotte spitsen we ons toe op de eerste verhalen die Salinger 

geschreven heeft maar nooit in volumes gepubliceerd heeft en bekijken we hen één voor één op 

een kritische manier waarbij de poëtische stem van Salinger geanalyseerd wordt, die voor het 

grote publiek onbekend gebleven is (hfdst. 3).  

 

Op die manier biedt zich enerzijds het idee aan van “een licht dat zich aan het doven is” dat door 

dit onderzoek vastgesteld en voorgesteld is. Met andere woorden ontdekken we een schrijver die 

zich geleidelijk aan geïsoleerd heeft, niet alleen vanuit menselijk opzicht maar ook vanuit literair 

opzicht en bijgevolg zijn poëtiek radicaal veranderd heeft. Anderzijds biedt deze studie aan de 

lezer de nodige handvaten om de artistieke en evocatieve waarde van zijn eerste literaire werk 

volledig te begrijpen. Het gaat om een werk dat onbekend is voor het grote publiek en dat in deze 

studie verder “de verduisterde verzameling” genoemd zal worden.   

 

In het bijzonder toont het eerste hoofdstuk van deze thesis de actualiteit en de invloed aan dat het 

werk van Salinger nog steeds uitoefent op een grote groep lezers, na veertig jaar stilzwijgen (Hfdst. 

1.1). Vervolgens overloopt het in omgekeerde volgorde de verschillende fases van zijn literaire 

werk: van de stilte tot de periode van verval, van het maniërisme tot het grote succes met als doel 

Salinger als professionele schrijver op een rationele en sequentiële wijze te benaderen (hfdst. 1.3). 

Tenslotte analyseert dit onderzoek, opnieuw in omgekeerde volgorde, de gecompliceerde 

ontwikkeling van de unieke persoonlijkheid van de schrijver die ons toelaat een Salinger te 

ontdekken die heel erg verschilt van de beroemde en bekritiseerde kluizenaar (hfdst. 1.3).  

 

In het tweede hoofdstuk wordt het traject bestudeerd dat de auteur afgelegd heeft van beoefenaar 

tot professionele schrijver. In de eerste paragraaf staan we stil bij zijn eerste zeer zeldzame en 
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geïsoleerde schrijfsels, het lied van de klas en de weinige schoolrecensies, die inderdaad aantonen 

hoe Salinger van jongsafaan zich vrolijk toelegde op het schrijven (hfdst. 2.1). In de tweede 

paragraaf komt Salinger daarentegen als professionele schrijver in beeld, waarbij hij schrijft voor 

tijdschriften met een grote oplage. Dit beeld schetsen we aan de hand van een algemene analyse 

van de 21 verhalen die in The Complete Uncollected Short Stories of J.D. Salinger verzameld zijn (hfdst. 

2.2).   

 

In het derde, meer technische hoofdstuk, wordt een linguïstische-literaire analyse uitgevoerd van 

deze 21 werken afzonderlijk. Het gaat om zijn zogenaamde short stories, die Salinger liever een 

natuurlijke dood had zien sterven en waarvoor hij nooit, na de publicatie ervan in tijdschriften, een 

herdruk in volume toegestaan heeft.  

 

Deze thesis heeft als doel de archetypes die verborgen zijn in de verzameling The Complete 

Uncollected Short Stories of J.D. Salinger, toe te lichten. Tegelijkertijd wil het aantonen hoe de 

narratieve en menselijke parabool van Salinger een traject heeft afgelegd van artistieke en 

menselijke verduistering: van het realisme van zijn jeugdige verhalen en van het in de spotlights 

staan, tot het hermetisme van de familie Glass en een vrijwillige ‘gevangenschap’. We kunnen 

Salinger en zijn werk met andere woorden beschouwen als ‘een licht dat zich aan het doven is’.  
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