
"Dat is Voorbíj de zerhen, een voor_
beeld van hard fantasg. Deze wereld,
met een paar kleine uitbreidingen on_
der strilÍe voorwaarden. Hard"fantasg
definieeÉ het magische. Het-maaÉ
magie net zo rigoureus als onze tech_
niek, een misstap kanie leven kosten.
Dan moet je dus consèquent zijn, a:r_
ders góeuren er erge dingen . Voorbij
ae zerRen ts een varialt op het
Soemerische verhaalrover een-helle_
vaart, over een godin die behalve de
hemel, ook de hel wilde afpakksn yar
haar zus, en dat iiep bijzonder treurig
aÍ."

leloofje in al die díngen? Je boehen zín-
deren uan mysterieuze zahen.

moet etí"GÍHài-spannda;Jr. È;
grappig, om het verteerbaar tè hou-
den. Een heel dik zielig boek zou ik
ruet eens voor elkaar krdgen. Nee, ik
o-en geen zwartkijker, integendeel.
Horror en zwartkijken sluitei elkaar
uit. Zwaíkijken is een heel passieve
emotie, en horror draait juist om in
tens waarnemen, reageren op schok_
effecten "

Wat ís je fauoiete eigen boeh?

"Geloven in wonderen en toverij doe ik
sowieso niet, dat is voor nalopers. Jekruip] als fantasy-schrijver in^de ver_
zmsels van een ander. Creatievelilgen
bedenken zelf werelden. Natuwïijk
word ik ook overweldigd door..n g.
voel van nietigheid in de Notre DaËe.
Maar die kathedralen werden daarop
gebouwd. Ze hebben er de halve midi-
deleeuwen over gedaan om dat voor el_
kaar te krijgen. Ik houd van emoties
en ga-er graag in op, alleen probeer ik
erwel achterte komen waarik precies
moet gaan staa:r in die geomefoe om
het maximale effect te bereiken".

(door Frank Flippo) - Fantasyschrijver Tais Teng (1952) werkt al ja_t= 
i"-Utu:.ht en hij studeerde eiook. Verschàiàen" 

"* ri;i *i_vijftig boeken spelen in utrecht. Dode ogen en verboden uoor-mensentonen een utrecht dat vooral in het onderaardse nogal griezelig
wordt. 

\n lode Ogen groeien de binnenstadshofies 
", 

"*t";d;; ;ttot een beklemmend labyrint. Teng is verbazend nuchter: ,rËgeroor

S""l in magie tijdens het schrijven." Een gesprek over malsche
utrechtse plekken, omslachtige-toverij 

"n'*oriike norroniËrner-
bers.

Utrecht was in de jaren dertig de
hoofdstad van het surrealisme] de
woonplaats van Bordewijk en an_
dere fantasten. Vol legenden over
onderaardse gangen, spokende mon_
nlken en een monster onder het
Domplein.

Wat heeft This Tëng met Utrecht?
"Utrecht heeft dat duistere wat ik
zoek. Het is een stad met wortels, net
als Haarlem en Deventer. De huizen
groeien er uit de grond, smalle steeg_jes, een heel oude sfeer ... É
Eindhoven zou ik eerder een heel an_
der, thrillerachti gverhaal v erzinnen.',

Iladden je [Itrechtse boehen in
Emmeloord of Lelgstad hunnen spelen?
"Nee, ik kies een stad altijd m.t .en
bepaalde bedoeling. Zo is lÍtrecht een
doolhof. Je kunt altijd ergens afslaan.
Ik kom hier al jaren, màar blijf stui_
ten op riingen die ik niet ken. Utrecht
bestaat al ongelooflijk lang en dat
voel je als je er loopt. Volgeni Rupert
Sheldrake blijven dingen ái. .eornual
gebeurd zijn hangen, omdat dit heelal

herha-len gemakkelijker vindt da::
rets nleuws te laten gebeuren.',

Magische deuren
[n "Dode )gen" beschijf je een deur
waardoor je een andere wereld binnen_
gaat. Bestaot dat?
"Het gevoel dat bij zo'r deur hoort in
9lk Seval.yre.l, Er zijn cafés en steeg_
J.es waar lk een keer geweest ben en
clle U daarna nooit meer teruggevon-
den heb. Hoe kan dat? D1ónken
schap, u.*to.idheid in mdn studen-
tentijd? 0vervecht is trouwens ook
labyrintisch,-álsje daar zonder te kij_
ken en zonder het te kennen roná_
loopt, komje nergens. Ik ken Utrecht
als een zeer verwarrende stad. Als
die stad ook magische deuren heeft,
da:r-zouden die niet gemakkelijk toe-
gankelijk moeten zijn. Toen ik dat be_
dacht, begon ik ze ineens te
ontdekken. Er staan in de oude stad
roestige hekken met haagsloten die
nooit open gaan, en daaráchter een
donkere verwilderde tuin. 0p de een
of andere manier stoten áagische
plekken aï. Er is iets mee waaríoor je

Waar schrijfje of dit mommt aan?
"Het boek waarmee ik nu bezig ben, is
een kindsÈesk genaamfl; íerboden
uingers te voeren. In Artis is een ge_
heime afdeling met dieren dre zo zíld-
zaam sijyl dat niemaad gelooft dat ze
echt bestaan: eenhooms, zeeslangen
en trollen.
En ik geloof dus ook niet in magie, be-
ha.lve op het moment uuo s.Ëfjlr.n.
Ik kan wel vertellen hoe magie in
mijn romans werlÍ. Daar is male aI-
tijd moeilijker dan geen magiel Een
oemon oproepen om iemand kwaad te
doen is oneindig veel moeilijker dan
ge\ry'oon iemand een knal voor zijn
kop geven. Het is altijd moeitijker Ën
kostbaarder om iets met mágie te
doen dan op de gewone malier.je zou
ervan moeten houden om het ti wil_
len."
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de mogÍsche Domsead van schrtlverTais Teng
ííln utrecht groeien de huizen uit dq grond,

er niet komt en dat is natuurlijk be_
wust. Ik ken een tuin, daarwfl ji niet
eens na<tr binnen. Maar ie nt{t mer-
ken dat als je er in gaat, het verderop
heel mooi wordt. Vèel is een kwestià
vÍrn waarnemirg. Slaap maar eens
dne dagen niet. Waarom in Nederland
minder magie hangt? Wij zijn niet
moe en uitgehongerd genoeg. Wij zijn
zo veilig dat we niet op voortekênèn
hoeven te letten,"

Benje een SF-schijuer?
"Wanneer ik sghrijf zonder vooropge_
zet doel, wordt het zeker sciencèÍc-
tion of horror. Het gïootste deel
daarvan komt terecht in kilderboe_
ken, het is vooral daarin dat ik een be_
kende naam heb. Waarom horror leuk
is? Negentig procent van de boeken
gaat over erotiek of relaties. Dat is
maar een aspect van het emotionele
scala dat ontzettend breed is. Horror
gaat over extreme emoties. Die emo-
ties maken dat je meteen ook al die
9"99..,'gewonere' emoties er gema.k_
keiijk in kwijt kunt. Dat kan-ook in
historische romans en reisverha.len.
Zo lang je.1e maar verplaatst in een ra_
ctrcaal andere wereid- Nederland in de
steentijd, of een reis in het Irak van
vqndaag, dat zljn evengoed andere
planeten. Wat deze verha.len boeiend
maakt, is het onverwachte. Verder
moet een verhaal spannend zijn. En
gappig, om het verteerbaar tó hou
den. Een heel dik zielig boek zou ik
ruet eens voor elkaar krijgen. Nee, ik
0_en geen avartkijker, integendeel.
tlorror en zwartkijken sluiten elkaar
uit. Zwartkijken is een heel passieve
emotie, en horror draait iuist om in-
tens waarnemen, reageren op schok_
effecten"

Wat ís jefauoiete eigen boek?
"Dat is Voorbíj de zerhen, een voor_
beeld van hard fantasg. Deze wereld,
met een paar kleine uitbreidingen on_
der stril<te voorwaarden. -Fc rd"fantasg
definieert het magische. Het- maalá
magie net zo rigoureus als onze tech_
niek, een misstap ka:l ie leven kosten.
Dan moetje dus consêquent zijn, an_
ders gebeuren er erge dngen. Voorbij
de zerhen is een variant op hei
Soemerische verhaal/over een helle_
vaart, over een godin die behalve de
hemel, ook de hel wi_lde afpakken van
haar zus, en dat liep brjzonder treurig
af."(door Frank Flippo) - Fantasyschrijver ïhis Teng (1952) werkt al ja_

r9.1 
l"_Utu:"ht en hij sturteerde eiook. Verscheidene van zijn #ivijftig boeken spelen in utrecht. Dode ogen en verboden aoor-mensen

tonen een utrecht dat vooral in het o"nderaardse nogat grieretig
wordt. 
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tot een beklemmend labyrint. Teng is verbazend nuchter, .fËsJoof

Qeloofje in al díe díngen? Je boehen zín_
deren uan mysteieuze zahen.
"Geloven in wonderen en toverij doe ik
sowieso niet, dat is voor nalopers. Je
kruip,t a.ls fantasy-schrijver in'de ver_
zrnsels van een alder. Creal ierrelinqen
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