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Vooraf
De titel van dit boek, Altijd weer vogels die nesten beginnen, is vanzelfsprekend een
allusie op het mythische begin van de Nederlandse literatuur, ‘hebban olla vogala
nestas hagunnan hinase hic enda thu’. Maar tegelijk is hij ook een lichte variant op
een vers van Gerrit Kouwenaar, ‘altijd die vogels die nesten beginnen-’. Dat is het
slotvers van het gedicht ‘binnen’ uit het bundeltje Het bezit van een ruïne, dat
verscheen naar aanleiding van Gedichtendag 2005, helemaal aan het einde van de
hier behandelde periode. Het einde schijnt het begin te weerspiegelen, maar dat is
inderdaad schijn: de Nederlandse literatuur heeft wel een begin, maar geen einde.
Altijd komen er weer nieuwe vogels die nesten beginnen.
Dit boek is een geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf 1945 tot 2005.
Zoiets bestond nog niet. Het vierdelige Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde van G.P.M. Knuvelder, waarvan de vijfde, geheel herziene druk verscheen
tussen 1970 en 1976, stopt in 1916. De aanvulling erop, zijn Handboek tot de moderne
Nederlandse letterkunde uit 1954, loopt niet verder dan het prille begin van de
Vijftigers. In 1990 publiceerde Ton Anbeek zijn Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur tussen 1885 en 1985, in 1999 herwerkt als Geschiedenis van de literatuur
in Nederland, 1885-1985. De eerste veertig jaar van de naoorlogse literatuur in
Nederland worden er op een synthetische wijze beschreven in een kleine honderd
bladzijden, helemaal vanuit het perspectief van normverandering. Dat levert boeiende
en inspirerende inzichten op, maar laat ook veel onbesproken.
De meest recente en tegelijk merkwaardigste poging om tot een geschiedenis van
de hele Nederlandse literatuur te komen was Nederlandse literatuur, een geschiedenis,
dat in 1993 verscheen onder hoofdredactie van M.A. Schenkeveldvan der Dussen.
In een serie van 151 korte hoofdstukjes van verschillende auteurs, telkens opgehangen
aan een significante datum, wordt de hele geschiedenis
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doorlopen. De grote verdienste van Nederlandse literatuur, een geschiedenis was de
veelzijdigheid van de aanpak. Voor het eerst werd in een overzichtswerk de literatuur
niet enkel beschreven als een verzameling van teksten, oeuvres en stromingen, maar
was er ook aandacht voor het literaire bedrijf, voor lezers en voor de plaats van
literatuur in de samenleving. Maar tegelijk weigerde het boek - deels principieel,
deels uit noodzaak - om die losse beschouwingen tot een samenhangend verhaal te
maken.
In Altijd weer vogels die nesten beginnen is een poging ondernomen om
veelzijdigheid en samenhang met elkaar te verzoenen. De veelzijdigheid ervan zit
zowel in wat hier verstaan wordt onder ‘Nederlands’ als onder ‘literatuur’. Het gaat
over de Nederlandstalige literatuur van Nederlanders, Vlamingen, schrijvers uit
voormalig Nederlands-Indië, uit Suriname en de Antillen, mannen en vrouwen,
prozaschrijvers en dichters, schrijvers voor volwassenen en voor kinderen,
autochtonen en allochtonen. Dat is een keuze die uitgaat van de overtuiging dat de
Nederlandstalige literatuur één geheel is, zonder daarom ook op voorhand aan te
nemen dat zij een homogeen geheel zou zijn. In de behandeling van dat geheel komen
zowel de eigen accenten en de specifieke maatschappelijke inbedding als de
onderlinge samenhang tot uiting. Overeenkomsten en verschillen zijn dus geen
uitgangspunt van de beschrijving, maar juist het voorwerp ervan.
Literatuur wordt hier in de ruimst mogelijke zin opgevat: teksten, auteurs,
stromingen en tendensen, opvattingen en normen, maar ook de manier waarop
literatuur gemaakt, verspreid, verkocht, gepromoot, gesteund, beoordeeld en gelezen
wordt. Dat brengt mee dat er aanzienlijk meer dan in eerdere literatuurgeschiedenissen
aandacht is voor de rol van literaire tijdschriften, literaire kritiek, manieren van
uitgeven, boekhandels, subsidies van de overheid, tot en met recente fenomenen als
festivals, stadsdichters en literatuur op internet. Literatuur is geen vanzelfsprekendheid
met een onveranderlijke essentie, afgescheiden van de wereld daarbuiten. Daarom
gaat er ook ruim aandacht naar de verschuivende grenzen ervan en naar de
verwevenheid van literatuur met andere kunsten, met maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen, en naar de manier waarop de Nederlandse literatuur functioneert in
een veranderende samenleving.
In dit boek is een poging ondernomen om die veelheid en verscheidenheid onder
te brengen in een chronologisch en thematisch samenhangend verhaal. Dat is
noodzakelijk een verhaal waarin nu eens de ene verhaallijn de overhand krijgt, dan
weer de andere. De ene keer komen literaire werken als protagonisten naar voren,
de andere keer poëticale opvattingen of veranderingen in de samenleving, of uitgevers
en media. Soms speelt het verhaal zich hoofdzakelijk in
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Nederland af, soms in Vlaanderen of in overzeese gebieden. Maar altijd is ernaar
gestreefd om de interactie tussen de verhaallijnen, de personages en de plaatsen nader
te belichten.
Ieder verhaal is niet enkel een constructie achteraf en daardoor een vertekening
van de werkelijkheid zoals zij zich heeft voorgedaan, het wordt ook gestuurd door
eerdere verhalen. Die eerdere verhalen over de literatuur van de laatste zestig jaar
zijn creaties van de auteurs zelf, van de literaire kritiek en van schrijvers van
overzichten en geschiedenissen. Wij zijn ervan uitgegaan dat die verhalen zelf ook
weer deel uitmaken van het verleden. Wij hebben ze daarom tegelijk gereproduceerd
én ontmanteld door te laten zien hoe en waarom ze tot stand gekomen zijn en wat
de mogelijke alternatieven zijn. Ieder verhaal ontwikkelt gaandeweg ook zijn eigen
dynamiek, die de schrijver ervan op sleeptouw neemt, met het risico dat sommige
voorvallen niet meer verteld kunnen worden omdat ze niet in de gang van het verhaal
passen.
Dat heeft zijn weerslag op de structuur van dit boek. Om te vermijden dat de
periode tussen 1945 en 2005 zou worden verdeeld volgens zogenaamd significante
breukmomenten (de doorbraak van een stroming, de oprichting van een belangrijk
tijdschrift, een geruchtmakend manifest, enzovoort) en daardoor al te zeer de
bestaande beelden zou kopiëren, is gekozen voor een andere, volstrekt neutrale
indeling. In zes hoofdstukken, die ieder tien jaar omvatten, worden de chronologische
ontwikkelingen beschreven. Die strakke structuur wordt slechts één keer onderbroken,
in een onderdeel dat een van de markantste aspecten van de naoorlogse Nederlandse
literatuur beschrijft: de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog tot heden. Tussen
die lange hoofdstukken ligt telkens een korte dwarsdoorsnede, van de jaren 1945,
1955, 1965, 1975, 1985 en 1995. Daarin ligt de klemtoon niet op ontwikkelingen,
maar op diversiteit en gelijktijdigheid. De dwarsdoorsneden bieden tevens de
mogelijkheid om kwesties die in het chronologische verhaal moeilijker aan bod
konden komen, toch ter sprake te brengen. Dat alles wordt voorafgegaan door een
proloog over een boek dat helemaal aan het begin staat: Mijn kleine oorlog (1947)
van Louis Paul Boon. In de bespreking van dat ene boek wordt de toon van het
vervolg gezet doordat zowel tekst als context ter sprake komen. Belangrijke motieven,
zoals de tegenstelling tussen ethiek en esthetiek of de vraag hoe een versplinterde
werkelijkheid kan worden weergegeven, komen er voor het eerst aan de orde. Zij
worden leidmotieven in het hele boek.
Zonder hulp en steun was Altijd weer vogels die nesten beginnen nooit voltooid.
Mijn dank gaat uit naar de Nederlandse Taalunie, die gul financiële middelen ter
beschikking stelde om mij gedurende enkele jaren vrij te stellen van een
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gedeelte van mijn leeropdracht. Ik dank ook de KULeuven, in het bijzonder de
Faculteit Letteren, omdat zij het wetenschappelijke en culturele belang van deze
onderneming hebben begrepen en die vrijstelling hebben toegestaan. De hoofdredactie
en de leden van de raad van advies dank ik voor hun morele steun, voor de talrijke
kritische opmerkingen en suggesties, voor de boeiende discussies en voor hun
vriendschap. Zonder hen was dit boek armer geweest.
Leuven, 3 juni 2005
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1
Proloog: ‘Ge zoudt liever een ander boek schrijven’ aant.
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Het eerste fragment van Mijn kleine oorlog verscheen in de aflevering van het weekblad Zondagspost
op 24 december 1944.
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Op 24 december 1944, enkele maanden na de bevrijding van België, publiceerde
Louis Paul Boon in het eerste nummer van het Vlaamse weekblad Zondagspost het
verhaal ‘Roode nacht’. Het was het eerste van een reeks van 33 verhalen, of schetsen,
die hij onder de kroniektitel ‘Mijn kleine oorlog’ in dat blad liet verschijnen. In de
vorm van min of meer los van elkaar staande anekdotes riep Boon de sfeer van de
oorlogsjaren op, zoals die beleefd werd door de gewone mens in zijn onmiddellijke
omgeving. Op die manier hadden zijn kronieken een wat dubbelzinnig karakter,
halfweg tussen journalistiek en literaire fictie. In augustus 1945 besloot de redactie
de kroniek stop te zetten. Het ging Zondagspost financieel niet voor de wind en het
publiek wilde liever lezen over mode en wat de naoorlogse wereld aan nieuwe dingen
te bieden had, dan altijd maar weer aan de oorlogsellende herinnerd te worden.
Tegelijk met de stopzetting stelde de uitgeverij aan Boon voor om de kronieken te
bundelen en in boekvorm uit te geven. Zo ontstond Mijn kleine oorlog, dat begin
1947 verscheen.
Mijn kleine oorlog is niet alleen diep geworteld in het klimaat van ontreddering en
nieuwe hoop van die eerste naoorlogse jaren, het boek wijst tegelijk in tal van
opzichten vooruit naar ontwikkelingen die de Nederlandse literatuur in de tweede
helft van de twintigste eeuw zullen gaan beheersen.
In de eerste plaats is Mijn kleine oorlog natuurlijk een boek over de oorlog, die
nog vers in het geheugen lag en die, terwijl de kronieken in Zondagspost verschenen,
over de grens in Nederland nog volop aan de gang was. Alleen al de context
waarbinnen ‘Roode nacht’ voor het eerst verscheen, is sprekend. In datzelfde
kerstnummer van 1944 vallen onder meer bijdragen te lezen als ‘Engelands inspanning
in dezen oorlog’, ‘Zwarte handel in levensmiddelen door de eeuwen heen’, ‘Kerstlied
opgedragen aan het Duitsche volk’, ‘Moeder vertel eens wat van Adolf Hitler’ (een
overzicht van ‘de beste oorlogsmoppen’), ‘De waarheid over Rudolf Hess’, enzovoort.
En in een in memoriam voor de schrijver Lode Zielens lezen we letterlijk: ‘[...] en
hij liep de laatste maanden met geestdriftige plannen rond voor een
Hollandsch-Vlaamsche samenwerking, als de vrede eindelijk ook voor het beproefde
Nederland zou ingetreden zijn.’
De kronieken van Boon waren dan ook volledig complementair met al die andere
invalshoeken van waaruit de oorlog en de beginnende wederopbouw bekeken werden.
En het boek zelf was een van de talrijke literaire werken over de oorlog die in die
jaren zowel in Nederland als in Vlaanderen verschenen en waarin kwesties als schuld,
collaboratie en verzet of collectieve lafheid aan de orde kwamen. Ook de vernieuwing
van de poëzie in avant-gardistische zin rond 1950 is niet denkbaar zonder de oorlog
en de naweeën daarvan. Het duurt tot halfweg de jaren vijftig vooraleer een nieuwe
generatie van schrijvers bewust van de oorlogstrauma's afscheid neemt en de
opkomende welvaartsstaat als
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referentiekader kiest. Toch blijft, veel meer in Nederland dan in Vlaanderen, de
oorlog tot het begin van de eenentwintigste eeuw een obsederend thema, zowel in
het werk van oudere schrijvers als Mulisch of Armando, als in dat van joodse
schrijvers van de tweede generatie.
Maar tegen de tijd dat Boons roman verscheen, was de oorlog zelf blijkbaar al ver
achter de rug. In de laatste afleveringen van Zondagspost, die ophield te verschijnen
in april 1946, werd nog maar sporadisch verwezen naar de oorlog en de directe
gevolgen ervan. Heel andere aandachtspunten, die typerend mogen heten voor de
culturele en levensbeschouwelijke crisis van de tweede helft van de jaren veertig,
waren ervoor in de plaats gekomen. Zo zijn er bijdragen van A. Vloemans over
‘Humanisme, taak en noodzaak’ en van Jan Walravens over ‘Het Fransche
existentialisme, Maurice Merleau-Ponty’. Het zijn slechts toevallige voorbeelden
van de tientallen gelijkaardige essays en beschouwingen uit die tijd over ‘de mens’,
de mens die tijdens de oorlog drastisch geconfronteerd was met zijn eigen barbaarsheid
en daardoor ook met de onmacht en het failliet van de basiswaarden waarop de
vooroorlogse samenleving gegrondvest was, humanisme en christendom. In alle
levensbeschouwelijke geledingen van de samenleving was men op zoek naar een
nieuw, geloofwaardig beeld van mens en maatschappij. De vrij snelle popularisering
van het existentialisme kan in die context zijn verklaring vinden: het bood immers
een alternatief voor het onmachtig gebleken idealisme van de oude ideologieën.
Ook Mijn kleine oorlog is een boek dat helemaal gaat over de grandeur en de
misère van de kleine mens, het individu dat met alle middelen probeert stand te
houden te midden van het geweld en het verraad van macht, uniformen en systemen.
In de cursief gedrukte notities die na elk hoofdstukje volgen, staat het enkele keren
heel uitdrukkelijk: ‘filosofie van den kleinen armen bedrogen man: ach godomme
almeteens beschijt ge u en zijt ge tòch dood.’ (Boon 2002, 189) Het zou overdreven
zijn om Mijn kleine oorlog een existentialistisch boek te noemen, maar de analogie
met het bekende adagium van Albert Camus, ‘De mensen sterven en zijn niet
gelukkig’, valt wél op. Die zoektocht naar een minimaal menselijk houvast in het
concreet geleefde leven brengt Boon elders in het boek rechtstreeks in verband met
zijn schrijverschap:
ik ben maar een mensch die verlangt naar een beetje eten op tafel en wat
kolen in de stoof, die verlangt naar de warmte van het bed en het lijf van
de vrouw en de oogen van het kind, die zich niet den nombril du monde
voelt maar een mensch onder de menschen, die de menschen liefheeft en
niet de vaderlanden. (144)
In vrijwel alle discussies uit de tweede helft van de jaren veertig over de richting die
de literatuur na de oorlog op zou moeten gaan, staat de vraag naar ‘de mens’

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

21
centraal. Die keuze voor de kleine mens, die geen houvast meer vindt in idealistische
concepten als God en vaderland, is in het geval van Boon niet alleen heel uitdrukkelijk
sociaal-politiek geladen, maar zij heeft ook verstrekkende gevolgen voor zijn visie
op literatuur. Onmiddellijk op de hierboven aangehaalde passage volgt een stuk dat
typerend is voor de problematiek waarmee de naoorlogse schrijversgeneratie in het
algemeen worstelde:
en ik schijt op adrianus schoonevorm, pseudoniem van andré gatlikker,
die een intellektueel is en verzen schrijft, peins eens - en er over piekert
of schrijven wel het juiste woord is, zou het niet baren moeten zijn? En
bijzichtig is en altijd maar verzen baart, verzen baart en literatuur zwelgt
en kakt en pist - en al ontploft de wereld verder zal gaan met gedichten te
schrijven over de maan en over de eenzaamheid en over onslievevrouwken
- en ondertussen een lijst opmaakt van de joodsche en communistische
schrijvers die zouden omvergeschoten moeten worden. (144)
Voor de zoveelste keer in de geschiedenis van onze literatuur laat deze passage het
dilemma tussen een ethische en een esthetische literatuur zien, waarvoor de schrijver
zich in tijden van crisis geplaatst ziet. In enkele regels identificeert Boon hier poëzie
(literatuur) met esthetische vormcultus, met het bedrijf van intellectuelen en met
hypocriete vervalsing van de werkelijkheid ter wille van de schoonheid. Maar tevens
is het natuurlijk een uithaal naar collaborerende auteurs die tegelijkertijd ethisch
verwerpelijk handelden en esthetisch verheven schreven.
Het is niet moeilijk om dezelfde houding tegenover de bestaande, vooroorlogse
en restauratieve poëzie te zien in tal van uitspraken van de Nederlandse Vijftigers.
Bijvoorbeeld in de overbekende verzen van Lucebert: ‘in deze tijd heeft wat men
altijd noemde/schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand’ (Lucebert 2002, 52),
of in Vinkenoogs ‘Editorial’ in het vijfde nummer van Blurb: ‘en geen literatuur-alleen
want daar spuwen wij op’ (Vinkenoog 1950b). In beide gevallen, die met tientallen
andere kunnen worden aangevuld, komt de band met het naoorlogse tijdsklimaat
duidelijk naar voren. Lucebert heeft het over ‘deze tijd’ en de uithaal van Vinkenoog
is de afronding van enkele alinea's waarin hij het levensgevoel van zijn generatie
helemaal verklaart uit oorlogservaringen:
neemt toch aan dat er bij ons op de plaats van ‘de ziel’ een leegte is en dat
het woord ‘god’ behoort tot de andere narigheden waarvan wij nu toch
wel de smaak verloren hebben. Want waar god was hebben wij nu een
blindedarmontsteking, het vocht van de pleuritis, een uitgeschoten oog of
een leegte in de maag: honger. (VINKENOOG 1950b)
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Ethiek versus esthetiek, het is een oppositie die ook in het verleden al veelvuldig aan
de orde was. Men denke maar aan de uitlatingen van Multatuli met betrekking tot
het succes van zijn Max Havelaar, aan de onenigheden die hebben geleid tot het
uiteenvallen van de Nieuwe Gids-redactie, aan de positie van het humanitair
expressionisme in Vlaanderen of aan de ‘vorm of vent’-discussie in Nederland rond
1930. Ook na 1950 blijft die tegenstelling de literaire debatten beheersen. Heel acuut
is dat onder meer het geval wanneer in de tweede helft van de jaren zestig de schrijvers
zich voor de nogal fors geformuleerde keuze ‘schrijven of schieten?’ geplaatst zien
en sommigen zelfs tijdelijk de fictionele literatuur afzweren ten voordele van genres
met een directere politieke impact, zoals de reportage of de documentaire roman.
Maar in minder extreme vorm en in verschillende varianten duikt de vraag op bij
vrijwel iedere verschuiving in literatuuropvattingen. In de jaren negentig bijvoorbeeld
nog rond het al dan niet vrijblijvende ‘anything goes’-karakter van het
postmodernisme.
Maar het probleem dat Boon hier oproept, reikt verder dan dat van de schoonheid
die de mens alleen maar verblindt, en verder dan de keuze voor een ethisch
geëngageerde literatuur. De kernvraag is of en hoe literatuur in staat is de
werkelijkheid weer te geven.
Na de inleiding door Willem Elsschot en voorafgaand aan de afzonderlijke
hoofdstukjes staat een korte, cursief gedrukte tekst:
ge schrijft uw ‘kleine oorlog’
ge zoudt liever een ander boek schrijven - groot schoon woelig juist - ge
zoudt het dan noemen ‘dit zijn de vloeken en gebeden van den kleinen man
tegenover den grooten oorlog, dit zijn zangen, dit is de bijbel van den
oorlog’ - [...].
(BOON 2002, 117)
Een schrijver spreekt in de eerste regels van zijn boek zichzelf aan om te zeggen dat
hij liever een ander boek had geschreven: het is niet alledaags en zeker niet in die
eerste jaren na de oorlog. Dat andere boek wordt verder omschreven als de bijbel
van de oorlog, het heilige, allesomvattende, definitieve boek, het onmogelijke boek.
Hij zou ook zijn pen kunnen stukstampen, maar dan moet hij de volgende dag een
nieuwe kopen, ‘want schrijven doet ge toch’ (ibidem). Hij schrijft dan maar Mijn
kleine oorlog, al weet hij dat het een surrogaat is. Het boek schiet tekort in twee
richtingen, tegenover het utopische boek én tegenover de werkelijkheid. Beide
tekorten vallen met elkaar samen in het begrip ‘waarheid’. Niet toevallig omschrijft
Boon dat ‘andere’ boek als ‘juist’, om het vervolgens de bijbel te noemen, het boek
waarin de waarheid wordt
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geopenbaard, terwijl daarnaast dít boek de werkelijkheid van de oorlog
waarheidsgetrouw wil weergeven. Het conflict tussen beide boeken, het gedroomde
en het geschrevene, is tegelijk het conflict tussen de niet te beschrijven werkelijkheid
van de oorlog en wat daarvan overblijft in de roman. Het resultaat is door en door
parodoxaal en raakt het wezen van literatuur en schrijverschap.
In het eerste echte hoofdstuk, met als titel ‘Het boek over den oorlog’, gaat Boon
verder in op het verschil tussen het boek over de kleine oorlog en het
‘Boek-Over-Den-Grooten-Oorlog - allemaal met een hoofdletter’ (119). Dát boek
zou geschreven zijn met woorden ‘die geboren werden uit zweet en modder en
stervende paarden in een wagen met de wielen omhoog [...]’ (ibidem). Sterker nog:
taal en werkelijkheid zouden er volledig samenvallen: ‘En uw bloedende woorden
aaneengeregen tot pijnlijke verwrongen zinnen zullen bladzijden vormen lijk met
mijnen bezaaide en door tanks opengewoelde velden [...].’ (Ibidem) Maar juist in de
mate dat het boek daarin zou slagen, zou het zich meteen buitenspel plaatsen, want
onleesbaar en ontoelaatbaar zijn. Onmiddellijk na het laatste citaat gaat de tekst
verder: ‘O uw boek zou een boek zijn van gecondenseerde tranen en
wellust-in-den-dood en schweinerei die in geen enkel boek past [...].’ (120) Maar
ook eerder al ging de schrijver ervan uit dat de lezer een dergelijk boek niet zou
accepteren, ‘omdat wij gewend zijn woorden te lezen die aaneengelijmd werden met
doodgeboren letters, en maar iets kunnen schoon vinden dat lijk men zegt rythme
heeft, of dat rijmt, of dat geen beteekenis heeft’ (119).
Dergelijke uitspraken zijn natuurlijk in de eerste plaats te lezen als een kritiek op
de mooischrijverij van voorgangers en tijdgenoten, en als een schot voor de boeg
van critici die zijn boek met fatsoensnormen zullen beoordelen, maar tegelijk spreekt
er het besef uit van de fundamentele paradox van de literatuur: dat de afwijzing van
de literatuur als schone schijn alleen maar kan gebeuren door de inzet van de retorische
middelen van de literatuur en vervolgens resulteert in literatuur.
Het zou te ver leiden om hier de structuur van Mijn kleine oorlog in detail te
ontleden, maar enkele aspecten ervan springen in het oog. Allereerst is er de losse
structuur van het boek, dat bestaat uit fragmenten van telkens ongeveer drie bladzijden.
Die fragmenten zijn weliswaar grotendeels chronologisch geordend en enkele
personages duiken in meerdere fragmenten op, maar een sluitend geheel vormen ze
niet. Het is even problematisch om het boek een roman te noemen als om het een
verhalenbundel te noemen. De afzonderlijke hoofdstukjes zijn bovendien nog eens
onderverdeeld in een hoofdanekdote en daarna één of meer cursief gezette aanzetten
tot verhaaltjes, losse notities. Die beginnen in de meeste gevallen met ‘en...’, zodat
de indruk ontstaat dat hier slechts een greep uit de werkelijkheid wordt gegeven. Het
schrijven zou einde-
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loos kunnen doorgaan en alleen maar die eindeloos nevengeschikte reeks van verhalen,
anekdotes, aanzetten en notities zou in staat zijn de echte werkelijkheid enigszins te
benaderen. Tegelijk vergroot deze werkwijze de indruk dat het om waarachtige
stukjes document gaat.
Een tweede aspect van de structuur is de manier waarop de auteur Boon met de
verteller omspringt. De afzonderlijke verhalen zijn in de ik-vorm gesteld. Die ik is
dan afwisselend en soms tegelijk getuige en personage, wat de illusie van authenticiteit
en realisme vergroot. Maar in sommige passages valt hij als het ware uit zijn rol van
neutrale observator en treedt hij uitdrukkelijk op als de schrijver van het boek, die
zijn eigen tekst van commentaar voorziet en de zelf gecreëerde illusie doorbreekt.
In het hoofdstuk ‘De goudvisschen’ vertelt de ik-persoon hoe hij bij de Duitse inval
samen met enkele andere soldaten hals-over-kop moet vluchten via het raam van een
leegstaand huis, waarbij ze een kom met goudvissen omstoten. Ondanks de paniek
vindt ‘dingen’ toch nog de tijd om de bokaal opnieuw vol te pompen en zo de
goudvissen te redden. Onmiddellijk na dat verhaal, in de eerste cursieve notitie, staat
dan: ‘eigenlijk zijn die goudvisschen een beetje gefantaseerd het is er ook een verhaal
voor - het is zòò gebeurd: [...]’ (123). Ook op andere plaatsen komen dergelijke
metacommentaren voor, die niet alleen de grens tussen fictie en werkelijkheid doen
vervagen, maar die ook laten zien hoezeer het boek een bewuste, retorische, literaire
constructie is. Maar dan wel een constructie die misschien dichter de beoogde
waarheid van het ‘Grote Boek’ benadert dan een journalistieke weergave van de
feiten dat zou kunnen doen. In het slothoofdstuk, ‘Self-defense’, ontmaskert Boon
overigens op een bijzonder humoristische, maar tegelijk dubbelzinnige manier de
illusie dat het allemaal ‘echt gebeurd’ is.
De gij-verteller, die vooral in de inleidende en afsluitende hoofdstukken opduikt,
en die in het latere werk van Boon, met name in De Kapellekensbaan, zo'n belangrijke
rol zal vervullen, is de vertegenwoordiger bij uitstek van die ambivalentie. Hij is als
het ware het geweten van de schrijver, degene die wat haalbaar is in het perspectief
plaatst van wat alleen gedroomd kan worden.
Hier worden enkele lijnen zichtbaar die een groot gedeelte van de literatuur sindsdien
kenmerken. De eis of het verlangen om de werkelijkheid zo getrouw mogelijk in taal
weer te geven, loopt als een rode draad door tal van vernieuwingen en poëtica's, zij
het dat dat verlangen zich richt naar de werkelijkheidsvisie waarmee het verbonden
wordt. Zulke tegengestelde vernieuwingen in de poëzie als die van de Vijftigers en
die van de ‘nieuw-realisten’ rond Barbarber en Gard Sivik/De Nieuwe Stijl in de
jaren zestig, of in Vlaanderen rond 1970, beroepen zich op de werkelijkheid als
verantwoording voor hun wijze van schrijven. In het eerste geval willen zij, naar het
woord van Kouwenaar, ‘het grote
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ogenblikkelijke leven’ weergeven; sterker nog: ‘Zij willen de werkelijkheid en de
waarheid zeggen, zij willen de wereld en het leven zeggen.’ (Kouwenaar 1949, 91)
De generatie daarna beroept zich dan veeleer op de alledaagse, zintuiglijk ervaarbare
werkelijkheid.
Experimenten in het proza van Michiels, Vogelaar, Robberechts, De Wispelaere,
Polet en vele anderen komen mede voort uit het verlangen om zo weinig mogelijk
van de complexiteit van de werkelijkheid verloren te laten gaan, of de ideologisch
gestuurde beelden ervan te ontmaskeren. En het spreekt vanzelf dat alle discussies
omtrent de fictionaliteit van literatuur uit de jaren zestig en zeventig juist gaan over
de mogelijkheid en wenselijkheid van werkelijkheidsweergave in de literatuur. Maar
ook de doorbraak van tal van vrouwelijke auteurs vanaf de jaren zeventig hangt deels
samen met de overtuiging dat de dominante, mannelijke representatie van de
werkelijkheid in de literatuur ideologisch eenzijdig gekleurd is.
De specifieke verbrokkelde, sterk nevenschikkende structuur van Mijn kleine
oorlog, met het aarzelende en ambivalente vertelstandpunt, hangt samen met het
naoorlogse mens- en wereldbeeld dat zelf niet langer samenhang, harmonie en
evenwicht kent. Bij gebrek aan houvast in een transcendente of anderszins
overkoepelende waarheid moet de schrijver zelf uit de brokstukken van zijn ervaring
een wereld samenrapen. In de plaats van een afgeronde samenhang komen onderling
verwisselbare fragmenten, in de plaats van zekerheden komen gezichtspunten. In de
eerste jaren na de oorlog merken we dan ook hoe experimenten met de romanstructuur
die al voor de oorlog begonnen waren, zich snel doorzetten, vooral in Vlaanderen in
het werk van Boon zelf natuurlijk, maar ook in dat van Johan Daisne en Hugo Claus;
in Nederland niet alleen in de experimenten van Bert Schierbeek, maar ook in de
romans van Anna Blaman. Deze en vrijwel alle latere ontwikkelingen in het proza
kunnen begrepen worden als pogingen om een adequate vorm te vinden voor een
onbetrouwbare, veelkantige en meerduidige werkelijkheid. Het was beslist geen
toeval dat Sybren Polet in 1978 een hoofdstuk uit Mijn kleine oorlog opnam in zijn
bloemlezing Ander proza. De beroemde lapidaire opmerking van ‘johan jansen,
dichter en dagbladschrijver’ aan het begin van De Kapellekensbaan vat die zoektocht
naar een adequate vorm voor de ongrijpbare werkelijkheid voortreffelijk samen:
[...] de vorm dus: als gij het door de kantieke schoolmeester opgesomde
wilt opnieuw zeggen, dan zult ge een andere vorm moeten zoeken, maar
dewelke? b.v.b. een roman waarin ge alles holderdebolder uitkeert, kwak,
gelijk een kuip mortel die van een stelling valt, + ernaast en erbij uw
aarzelingen en twijfels omtrent het doel en nut van de roman [...]. (BOON
1994, 10)
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Maar hoezeer de schrijver zich ook aan die opdracht probeert te houden en alle
conventies opblaast, het laatste woord van de roman is een belijdenis van mislukking:
‘maar uw boek zal weeral geen boek zijn, er zal niets in staan over het leven GELIJK
HET LEVEN IS’ (380).
Bij het verschijnen van Mijn kleine oorlog reageerde de literaire kritiek overwegend
negatief, ondanks de forse aanbeveling door Willem Elsschot, die als inleiding in
het boek opgenomen was. In Nederland kwam er nauwelijks reactie, maar in
Vlaanderen verketterde de katholieke kritiek het boek op morele gronden. Al had
men doorgaans wel waardering voor de eerlijkheid van Boon, tegelijk werd hij
afgeschilderd als een pornograaf, die zich bij voorkeur wentelde in menselijke drek,
en zijn boek, bij monde van A.-K. Rottiers, als ‘een kramp van walg en cynische
spot, brutaal geuit, decadent’ (Humbeeck 399). Het is als het ware een reprise van
de katholieke reacties op het werk van auteurs als Buysse en Walschap, en een patroon
waarvan in de sterk verzuilde Vlaamse literatuur, en deels ook in Nederland, de resten
terug te vinden zijn in de reacties op Gangreen van Jef Geeraerts, Ik Jan Cremer of
zelfs het werk van Tom Lanoye en dat van de generatie Nix in de jaren negentig.
Het duurde tot 1960 voor er een tweede druk zou verschijnen van Mijn kleine oorlog,
niet langer bij de Vlaamse uitgever Manteau, maar in Amsterdam, als
Salamanderpocket bij uitgeverij Querido. Overigens verschenen de boeken van Boon
sinds 1952 bij De Arbeiderspers in Amsterdam. Voor de heruitgave heeft Boon de
tekst grondig bewerkt. Niet alleen verving hij honderden Vlaamse woorden en
wendingen door Nederlandse en schrapte hij sommige onwelvoeglijke of beledigende
passages, hij voegde ook twee slothoofdstukken toe, ‘Vijftien jaar later’ en ‘Laatste
woord’. Ook dat zegt iets over sommige latere ontwikkelingen, met name over de
relatie tussen Nederland en Vlaanderen en over de grondige mentaliteitsverandering
die zich had voorgedaan tussen 1945 en 1960.
Zoals zovele Vlaamse auteurs voor en na hem debuteerde Boon in Vlaanderen,
maar zocht hij na enkele jaren zijn heil in Nederland, waar de hele boeken sector
professioneler werkte dan in het Zuiden en waar een omvangrijker en leesgieriger
publiek bereikt kon worden. Tot op de dag van vandaag is dat voor tal van Vlaamse
auteurs dé weg om literair door te breken, maar het is tegelijk een weg die dwingt
tot conformering aan de literaire en taalkundige normen van Nederland. Discussies
daarover duiken in de loop van de verdere geschiedenis telkens weer op, met als
geruchtmakendste voorbeeld de rel die Jeroen Brouwers eind jaren zeventig in
Vlaanderen ontketende met zijn kritiek op het slordige taalgebruik van Vlaamse
schrijvers. Maar nog in 1994 gaf de Vlaamse dichter Charles Ducal uiting aan dat
conflict in het gedicht ‘ABN 2’
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uit zijn bundel Moedertaal, die verscheen bij de Amsterdamse uitgeverij Atlas.
Beladen met schuld om het verraad verlaat de ik-persoon zijn voedende moedertaal:
Ik wil hier weg. Ik schrijf gedichten
om mij uit te rekken tot Amsterdam,
om uit te botten, ver van de stam,
in een taal die mij niet kan verplichten,
geen moedertaal, geen borst in de mond,
[...].
(DUCAL 1994, 34)

De tweede druk van Mijn kleine oorlog laat niet alleen een aanpassing zien aan de
Nederlandse taalnorm, maar hier en daar ook aan de algemene fatsoensnorm, waardoor
Boon tegemoetkomt aan de bezwaren van een deel van de kritiek. Dat kritiek en
publiek intussen zelf ook geëvolueerd waren, moge blijken uit de morele kwalificatie
die door het katholieke Lectuurrepertorium aan Mijn kleine oorlog werd toegekend.
Was dat voor de eerste druk nog II, wat zoveel betekent als ‘streng voorbehouden
lectuur’, met de tweede druk veranderde dat in III-IV, wat betekent dat een boek
‘voldoende levensinzicht veronderstelt, maar verder geen voorbehoud vraagt’.
En ten slotte: in ‘Vijftien jaar later’ vertelt de ik-persoon over een ontmoeting met
een vrouw die tijdens de oorlog als jong meisje bij hem in huis werkte als hulpje en
op wie hij verliefd geworden was. De manier waarop hij haar in terugblik portretteert,
in contrast met het beeld van zijn echtgenote, laat voortreffelijk de kloof zien tussen
twee werelden, die van voor en die van na de oorlog. ‘Mijn vrouw,’ zegt hij, ‘kwam
uit de jaren waarin de wereld aan allerlei geloofde, zij was bij verenigingen en liga's
geweest, en in haar stond onwrikbaar het besef dat eenmaal alles anders ging worden.’
(Boon 2002, 294) Het meisje daarentegen ‘was een oorlogskind, honderd ten honderd’,
zonder geloof, cynisch en materialistisch: ‘Dit was in hoofdzaak haar taak zoals het
van alle oorlogskinderen was: te ondergraven, te ondermijnen, stuk te maken.’
(Ibidem) Wanneer hij haar later terugziet, is ze dan ook op en top ‘een kind van deze
tijd’ (195), met auto en bontmantel. Dat het idealisme en de hoop onder de toenemende
druk van de welvaartsmaatschappij geweken zijn voor gelatenheid, blijkt natuurlijk
ook uit de meest becommentarieerde wijziging. Het boek eindigt niet langer met de
spreekwoordelijk geworden oproep ‘SCHOP DE MENSCHEN TOT ZIJ EEN GEWETEN
KRIJGEN (207), maar met de vraag ‘WAT HEEFT HET ALLES VOOR ZIN?’ (298)
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Rijmprent uit 1945 met een gedicht van M. Nijhoff, geïllustreerd door K.L. Links. Deze verscheen
oorspronkelijk in het ‘Bevrijdingsnummer’ van Vrij Nederland, op 5 mei 1945.
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2
De literatuur in 1945 aant.
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Waard is het, vijf jaren gesmacht te hebben,
Nu opstandig, dan weer gelaten, en niet
Eén van de ongeborenen zal de vrijheid
Ooit zo beseffen.
(BLOEM 1965, 196)

Aldus J.C. Bloem in zijn gedicht ‘Na de bevrijding’ in zijn bundel Sintels uit 1945.
Dat besef van herwonnen vrijheid tekent de literatuur en het literaire leven in 1945
en 1946 door en door. Alles staat in het teken van een nieuwe start en het afschudden
van het recente verleden. Al in juli 1945 opende Martinus Nijhoff in het Stedelijk
Museum van Amsterdam de tentoonstelling Het vrije boek in onvrije tijd. En in
diezelfde sfeer van opgeluchte terugblik verschenen tal van gedichtenbundels,
dagboeken en romans over de bezettingsjaren, waaronder bestsellers als Die van ons
(1946) van Willy Corsari en De laars op de nek (1946) van Maurits Dekker.
Toch waren jonge schrijvers in de eerste plaats op zoek naar wegen om opnieuw
te beginnen. Die vonden ze vanaf 1945 in een ongekend groot aantal nieuwe literaire
tijdschriften, waarvan de meeste slechts een kort leven beschoren was. De
belangrijkste daarvan waren in Nederland Ad Interim (1944-1949), Podium
(1944-1969), het hervatte Criterium (1945-1948), Columbus (1945-1947), Proloog
(1945-1947), Het Woord (1945-1949) en Roeping (1946-1963). Voor Vlaanderen
waren dat Nieuwe Stemmen (1944-1978), De Faun (1945-1946), Arsenaal (1945-1950)
en Golfslag (1946-1950). Bijna al die tijdschriften hebben een ondertitel die een
aanzienlijk ruimer veld bestrijkt dan alleen maar de literatuur. Literatuur en cultuur'
is de meest gebruikte combinatie, maar daarnaast vinden we ook ‘Onafhankelijk
tijdschrift voor literaire, culturele en politieke zaken’ (Podium) of ‘Tijdschrift voor
jongere intellectueelen’ (Nieuwe Stemmen). Het zijn signalen dat de literatuur vlak
na de oorlog een plaats zocht in het meer omvattende culturele en maatschappelijke
debat. Van de hierboven opgesomde titels kondigen alleen Ad Interim, Het Woord
en Arsenaal zichzelf zonder meer aan als literair tijdschrift.
Ook de uitgeverswereld en de literaire productie zelf kwamen weer op gang. Naast
de bestaande uitgevershuizen waren er twee nieuwe uitgeverijen die in de decennia
na de oorlog een grote rol zouden spelen. G.A. van Oorschot, die zich tijdens de
bezetting had ingespannen om het fonds van Querido te redden, stichtte zijn eigen
uitgeverij, en de clandestiene uitgeverij De Bezige Bij werd legaal en ging van start
als coöperatieve onderneming.
Terwijl de literaire productie zelf zich algauw begon af te keren van het
tijdsgebeuren, stonden in de discussies in de literaire tijdschriften en in de algemene
pers twee maatschappelijke debatten bovenaan op de agenda: enerzijds de
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Onmiddellijk na de bevrijding nam De Bezige Bij een drastische start.

kwestie van de collaboratie en de bestraffing daarvan, en anderzijds de
politiek-ideologische verzuiling, of beter de mogelijkheid en wenselijkheid om die
te doorbreken.

Collaboratie en bestraffing aant.
Vergeleken met Vlaanderen was in Nederland de houding tegenover de
literairculturele collaboratie met het naziregime relatief duidelijk, als gevolg van de
even duidelijke situatie tijdens de bezetting zelf, toen door het burgerlijk bestuur op
last van de bezetter in mei 1942 de Kultuurkamer opgericht was. Op 8 juni 1945
werden door het Militair Gezag de ereraden voor de kunst geïnstalleerd. Die voor
letterkunde werd voorgezeten door F. Bordewijk. De opdracht van die ereraden was
duidelijk: ‘Voor de eereraden worden ter verantwoording geroepen zij, die volgens
betrouwbare gegevens met de Duitschers in hun beroep hebben samengewerkt,
medewerking verleend aan Duitsche propaganda of van Duitsche of Duitschgezinde
instellingen geprofiteerd hebben. Voorts zij die door exposeeren of publiceeren onder
sanctie der Kultuurkamer hun beroep in het openbaar zijn blijven uitoefenen.’
(Venema 1990, 220)
Was de opdracht duidelijk, de toepassing was het allerminst, tenzij in het ge val
van notoire nationaalsocialisten zoals Albert Kuyle, Henri Bruning, Martien Beversluis
of George Kettmann jr. In het algemeen werd het optreden van de ereraad voor
letterkunde ervaren als vaag en emotioneel; het werd binnen de
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kortste keren voorwerp van controverse. Dat had te maken met de zeer uiteenlopende
graden en vormen van culturele collaboratie, met de onduidelijke regelgeving en de
vage juridische status van de ereraden. Dat alles resulteerde in een nogal slordige en
oppervlakkige manier waarop de vonnissen werden geveld.
Sommige kunstenaars en schrijvers die door de zuivering waren getroffen, maakten
van die situatie gebruik om het al niet onbetwiste gezag van de ereraden nog verder
aan te tasten. Al in september 1945 richtten zij de Vereeniging Actie Rechtsherstel
der Nederlandsche Kunstenaars op, die de publieke opinie ervan probeerde te
overtuigen dat publiceren onder auspiciën van de Kultuurkamer zelfs als een
vaderlandslievende daad kon worden beschouwd omdat het tegemoetkwam aan de
honger van het volk naar kunst. Zo verwaterde de zuivering nog verder, totdat in
1948 de ereraden ontbonden werden. Toch werden heel wat schrijvers bestraft: ruim
driehonderd kregen een publicatieverbod tot 5 mei 1946, 82 werden voor een langere
termijn uitgesloten. Maar in de praktijk lapten heel wat van de gestraften het ‘vonnis’
aan hun laars, of ze waren er zelfs niet van op de hoogte voordat hun ‘straf’ om was.
Al ontbrandden er in de jaren tachtig opnieuw discussies over literaire collaboratie
en zuivering, naar aanleiding van de recente boeken van Adriaan Venema daarover,
toch kan men niet zeggen dat deze fase diepe wonden heeft geslagen in de literaire
wereld in Nederland, in tegenstelling tot de bezetting zelf of tot de ‘repressie’ in de
Vlaamse letterkunde. De verklaring daarvoor is wellicht te vinden in het feit dat maar
weinig auteurs die al voor de oorlog een stevige reputatie hadden, door de ereraad
gestraft werden. De bekendste uitzonderingen zijn C. Scharten en M. Scharten-Antink,
Gabriël Smit, J. van Oudshoorn, Jo van Ammers-Küller en J.W.F. Werumeus Buning.
België was tijdens de oorlog militair bestuurd, met als gevolg dat het literaire leven
min of meer zijn gang was blijven gaan. Wel waren er beperkingen geweest door de
papierschaarste en door de geringe bewegingsvrijheid van de bevolking, maar er was
geen Kultuurkamer en daardoor ook geen clandestiene en nauwelijks illegale
verzetsliteratuur. Wél had de sympathie van een deel van de Vlaamse Beweging voor
de nieuwe orde, die al in de jaren dertig duidelijk zichtbaar was, tijdens de oorlog
geleid tot literaire en cultuurpolitieke collaboratie door een deel van de Vlaamse
schrijvers. Bij enkelen had die collaboratie extreme vormen aangenomen, doordat
zij zich ook buiten de literatuur in pro-Duitse zin politiek of cultureel geëngageerd
hadden.
De afwezigheid van een centraal orgaan zoals de Kultuurkamer bracht met zich
mee dat het na de bevrijding nog aanzienlijk moeilijker was dan in Nederland om
grenzen te trekken tussen collaboratie, sympathie met de bezetter, opportunisme en
neutraliteit. Overigens is er in België na de oorlog geen sprake
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geweest van een door de overheid ingesteld orgaan dat werd belast met de bestraffing
van literaire of artistieke collaboratie. De repressie - deze ingeburgerde term zegt al
veel over het verschil in houding tegenover de zuivering in Noord en Zuid - was
voornamelijk een zaak van de krijgsraden en de krijgsauditeurs. Het betrof dan
voornamelijk gevallen van wapendracht, verklikking, politieke, militaire en
economische collaboratie. Enkele schrijvers die zich, los van hun literaire werk, met
dergelijke activiteiten hadden ingelaten, werden op die manier (soms bij verstek)
veroordeeld. Tot de bekendsten van de zwaargestraften behoorden Cyriel Verschaeve,
Wies Moens en Bert Peleman. Alle drie kregen zij de doodstraf.
De literaire collaboratie in strikte zin werd niet systematisch vervolgd. Wél vond
er, op initiatief van F.V. Toussaint van Boelaere, een vorm van zuivering plaats in
de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, die leidde tot de uitsluiting van onder
anderen Cyriel Verschaeve, Filip de Pillecyn, Willem Putman, Blanka Gijselen en
Marcel Matthijs, terwijl het lidmaatschap van Ernest Claes, Felix Timmermans,
Ernest van der Hallen, Dirk Vansina, Bert Peleman en René Verbeeck in beraad werd
gehouden. Zij zouden voor een interne ereraad moeten verschijnen.
Literaire en ideologische sympathie met de Duitse bezetter bleef in Vlaanderen
onbestraft, zolang die niet had geleid tot feitelijke collaboratie. Daardoor ontstond
er een ruime schemerzone, waarin zowel verdachtmakingen als verontschuldigingen
konden gedijen. Typerend daarvoor waren de lotgevallen van Ernest Claes en Felix
Timmermans. Onmiddellijk na de oorlog werd Claes wegens collaboratie aangeklaagd
en in de gevangenis opgesloten. De krijgsraad sprak hem in december 1947 vrij,
waarna het auditoraat beroep aantekende. Pas twee jaar later bevestigde het krijgshof
de vrijspraak. Timmermans, die eveneens van culturele collaboratie werd beschuldigd,
werd niet gearresteerd, maar zijn goederen werden in bewaring gesteld. In 1946 werd
hij buiten vervolging gesteld, maar intussen was hij wel het voorwerp geweest van
felle polemieken - die overigens een halve eeuw later nog geregeld opgerakeld
worden.
De weigerachtige houding van heel wat Vlamingen om hard op te treden tegen de
kleine en louter literaire collaboratie, zoals publicatie in Duitsgezinde kranten en
tijdschriften of de verdediging van een volksverbonden literatuur, had ongetwijfeld
te maken met het feit dat andere auteurs daardoor niet in hun publicatiemogelijkheden
beperkt waren geweest, en misschien nog het meest met de verwevenheid van die
kleine collaboratie met de Vlaamse Beweging. Los van verdere morele oordelen
staat wel vast dat een aanzienlijke fractie van de Vlaamse schrijvers zich had laten
leiden door een naïeve dan wel fanatieke Vlaamsgezindheid, die ook na de oorlog
nog in brede kring als misleid idealisme werd ervaren.
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De gevel van het huis van Gerard Walschap werd na de bevrijding meermaals met scheldwoorden en
hakenkruisen beklad.

Hoe dan ook, voor de verdere ontwikkeling van de literatuur in Vlaanderen waren
de gevolgen zeer groot. Ondanks alle begrip voor de houding van individuen was
het Vlaams-nationalisme zowel in politiek als in cultureel opzicht in diskrediet
geraakt. Op politiek vlak duurde het tot 1954 voordat het weer een rol ging spelen,
met de oprichting van de Volksunie. In de literatuur leek die rol vrijwel helemaal
uitgespeeld. De Vlaamse Beweging, die vanaf het begin van de negentiende eeuw
een van de belangrijkste sturende krachten was geweest voor de ontwikkeling van
de literatuur in Vlaanderen, speelde na 1945 nauwelijks meer mee.

Verzuiling en doorbraak aant.
Het tweede debat, net als het voorgaande natuurlijk veel ruimer dan alleen maar
binnen de literatuur, draaide rond doorbraak en verzuiling. Niet alleen had de bezetting
een diepe kloof veroorzaakt tussen collaborateurs en anderen, zij had ook een gevoel
van saamhorigheid meegebracht tussen mensen van diverse ideologische strekking,
in hun verzet tegen de gemeenschappelijke vijand. In de laatste jaren van de bezetting
was bij vele intellectuelen dan ook de utopie gegroeid van een naoorlogse samenleving
waarin die oude tegenstellingen zouden worden doorbroken.
In Nederland leefde de doorbraakgedachte veel sterker dan in Vlaanderen. Zij
werd er belichaamd in de Nederlandse Volksbeweging, die progressieven
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van alle confessionele of niet-confessionele gezindheid wilde verenigen in een nieuwe
partij. Dat leidde in 1946 tot de omvorming van de Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij tot de Partij van de Arbeid, die zich ook uitdrukkelijk openstelde
voor progressieve christenen. De politieke werkelijkheid bleek echter minder
vernieuwingsgezind: bij de eerste naoorlogse verkiezingen in mei 1946 scoorden de
traditionele confessionele partijen bijzonder goed, terwijl de nieuwe PvdA bleef
steken op 29 van de 100 zetels van de Tweede Kamer. De eerste naoorlogse
verkiezingen in België, in februari 1946, lieten een vergelijkbaar beeld zien. De
socialisten behaalden 31,5 % (in Vlaanderen 27,4 %), maar de katholieke partij 42,5
% (in Vlaanderen zelfs een absolute meerderheid van 56,2 %).
Deze mislukking van de politieke doorbraak is aan uiteenlopende factoren te wijten.
Herstel en wederopbouw stonden hoger op de politieke agenda dan een vernieuwing
die slechts door een minderheid van progressieve intellectuelen werd bepleit. En de
bevolking, die jarenlang in grote onzekerheid had moeten leven, was afkerig van
experimenten en zocht beschutting binnen de vertrouwde zuil. Op internationaal vlak
begon, in de woorden van Gerrit Kouwenaar, ‘de vrieswind van de koude oorlog’
voelbaar te worden, die ook in het binnenland de tegenstelling tussen links en rechts
aanscherpte. Specifiek voor Nederland was er dan nog de kwestie-Indonesië, terwijl
in België de koningskwestie de spanningen tussen Vlamingen en Walen en die tussen
katholieken en vrijzinnigen verder aanwakkerde.
In de literaire tijdschriften die vanaf 1945 (opnieuw) beginnen te verschijnen,
heersen vooral grote vaagheid en onzekerheid, niet alleen wat hun ideologische
positie betreft, maar ook omtrent de te volgen literaire koers. Toch maken de redacties,
soms terloops, soms uitdrukkelijk, melding van het feit dat hun blad openstaat voor
schrijvers met uiteenlopende politieke of levensbeschouwelijke opvattingen. Zo
boogt Proloog op politieke, godsdienstige en literaire onafhankelijkheid en
beklemtoont Podium in het voorwoord bij de eerste legale jaargang, met een
uitdrukkelijke verwijzing naar het debat rond de doorbraak, dat zijn ‘medewerkers
orthodox-christelijk, heterodox-humanistisch en ongeëtiketteerd zijn. Door de kloof
tussen gelovige en ongelovige niet te camoufleren, vonden zij elkaar in de menselijke
standing.’ (Van den Burch e.a. 1945, 3) Ook Criterium en Ad Interim zitten op die
lijn. Ad Interim maakt er zelfs zowat zijn enige programmapunt van om ook in
vredestijd een ontmoetingsplaats te blijven voor ‘jongen en ouden, Katholieken en
Protestanten, paganisten en vrijdenkers’ (Redactie 1945, 97).
Confessionele tijdschriften, zoals het protestantse Ontmoeting en het katholieke
Roeping, komen de facto in de marge terecht. Zij belijden wel een grote mate van
openheid door een christelijk humanisme als grondslag naar voren te schuiven, maar
houden tegelijk vast aan de godsdienst als ultieme verant-
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woording van hun artistieke visie. Zo verklaart de redactie van het
protestantschristelijke Ontmoeting zich onafhankelijk van elke kerk, partij of groep,
terwijl zij tegelijk de allesoverheersende betekenis van Christus voor leven en kunst
beklemtoont. Toch gaan zij in hun openheid naar andersdenkenden zo ver als mogelijk
is zonder hun eigen uitgangspunten te verloochenen, in de betekenisvolle omkering
van het bijbelse woord ‘Wie niet met mij is, is tegen mij’ in ‘Wie niet tegen ons is,
is voor ons’.
Zette de ontzuiling van het literaire veld in Nederland zich vrijwel geruisloos door,
in Vlaanderen lag dat heel anders. Na de bevrijding begonnen de twee grote
tijdschriften, die elk een zuil vertegenwoordigden, opnieuw te verschijnen, het
liberaal-vrijzinnige De Vlaamsche Gids en het katholieke Dietsche Warande &
Belfort. In het eerste nummer van jaargang 1945 van het laatstgenoemde tijdschrift
publiceert redactiesecretaris Albert Westerlinck, die zich in de komende jaren zal
opwerpen als een leidende figuur binnen de katholieke Vlaamse literatuur, het essay
‘Mijmering voor het morgenlicht. Over de letterkunde in de crisis van den
Europeeschen cultuurgeest’. Geïnspireerd door de opvattingen van de vrijzinnige
August Vermeylen houdt hij een pleidooi voor een humanistische literatuur, waarin
de kunstenaar slechts zijn eigen doorvoelde waarheid uitspreekt. Ten aanzien van
de katholieke schrijver betrekt hij er dan Prosper van Langendonck bij, die de
synthesegedachte van Vermeylen omboog in christelijke zin: ‘En deze synthese zal
christen zijn. Het christendom in zijn zuiveren vorm, het Catholicisme, is breed
genoeg om ieder persoonlijk streven te omvatten en staat nog en zal immer staan aan
het toppunt van alle leven.’ (Westerlinck 1945, 36) Daarmee zit Dietsche Warande
& Belfort ongeveer op de even beginselvaste als tolerante lijn van het protestantse
Ontmoeting. De Vlaamsche Gids laat een vergelijkbaar geluid horen. In het eerste
nummer na de bevrijding bevestigt de redactie dat zij de levenshouding van de liberale
Vlamingen vertolkt, maar citeert tevens Maurits Sabbe, die in 1937 schreef: ‘Het lag
nooit in de bedoeling van De Vlaamsche Gids om een soort van tendenzliteratuur in
het leven te roepen of te bevorderen. Indien dergelijke literatuur ons aangeboden
werd en tevens aesthetisch voldoening gaf, dan zouden wij ze natuurlijk gaarne
opnemen, maar tendenzlooze literatuur, en zelfs literatuur die levensopvattingen
weerspiegelt, die niet de onze zijn nemen wij gaarne op.’ (Redaktie 1946, 1) Wij
zien dus hoe beide gezaghebbende bladen hun posities duidelijk maken en het literaire
veld ideologisch verkavelen, maar zich tegelijkertijd open opstellen.
Begin 1946 komt het Nieuw Vlaamsch Tijdschrift dit duo vergezellen. Het plan
voor dit blad was kort voor zijn dood opgevat door August Vermeylen, die het
Diogenes wilde noemen, onder het motto ‘Zoek de mens’. Hoewel het Nieuw
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Vlaamsch Tijdschrift geen uitgesproken politiek-ideologisch programma vooropstelde
en een ideologisch heterogene redactie bezat, werd het vrijwel onmiddellijk gezien
als het nog ontbrekende blad van de socialistische zuil. De figuur van Vermeylen,
die bekendstond als socialistisch flamingant, én het feit dat het tijdschrift werd
uitgegeven bij de socialistische uitgeverij Ontwikkeling, zijn daar waarschijnlijk
verantwoordelijk voor, samen met de grote zuigkracht van het verzuilde denken in
Vlaanderen. Eén ding is echter duidelijk: in de wereld van de gevestigde,
toonaangevende literaire instituties is er vlak na de oorlog een klimaat van verzuiling
én openheid. De scheidslijnen zijn wel getrokken, maar zij zijn niet onoverbrugbaar.
Die openheid blijkt veel kleiner bij sommige van de nieuwe jongerentijdschriften.
Een sprekend voorbeeld is de gespannen relatie tussen het katholieke Nieuwe Stemmen
en Arsenaal, het enige jongerentijdschrift dat de doorbraak uitdrukkelijk als een
programmapunt naar voren bracht. In zijn kruistocht voor een dominerende katholieke
literatuur laat Nieuwe Stemmen vrijzinnige bladen als het Nieuw Vlaams Tijdschrift
en De Faun ongemoeid, om des te scherper uit te halen naar de katholieke
medewerkers van Arsenaal en andere neutrale tijdschriften. In ‘De neutraliteit in de
literaire tijdschriften’ beschuldigt hoofdreacteur A. van den Daele S.J. hen van
afvalligheid door arrivisme. Door te heulen met het ‘onvruchtbaar scepticisme’ en
het ‘modderig materialisme’ (Van den Daele 1946, 256) van andersdenkenden, en
vooral door de tijdschriften van die anderen in stand helpen te houden, verzwakken
zij de machtspositie van de katholieke literatuur. Het is evident dat die houding, die
in scherp contrast staat met de openheid die de grote tijdschriften aan de dag legden,
er mede voor gezorgd heeft dat de eerste aanzet tot het doorbreken van de verzuiling
de kop werd ingedrukt, maar ook dat op termijn in Vlaanderen een deel van de
katholieke literatuur gemarginaliseerd werd.

Behoud en vernieuwing aant.
Zowel in Nederland als in Vlaanderen klinkt vanaf 1945 de roep om vernieuwing
even sterk als de klaagzang dat die vernieuwing er niet komt. De hooggespannen
verwachtingen, vooral van de oudere generatie, dat de literatuur na de bevrijding
met een nieuw elan van start zou gaan, zoals dat na de Eerste Wereldoorlog het geval
was geweest, botsen met de vaagheid en de aarzelingen die uit de literaire
beginselverklaringen van de tijdschriften blijken en met het kleurloos traditionalisme
van de meeste literaire voortbrengselen. Vernieuwing wordt daar veelal geformuleerd
in termen van herbezinning, herijking, terugkeer, herstel, heel vaak zelfs uitdrukkelijk
in het spoor van de vooroorlogse ‘monumenten’: Ter Braak en Du Perron, in
Vlaanderen Vermeylen. Klinken er
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in mei '45 nog tamelijk hoopvolle geluiden over de nieuwe menselijkheid die gestalte
zal gaan krijgen, tegen het einde van dat jaar en in de loop van '46 slaat de malaise
toe en stelt men zowat overal de diagnose van epigonisme, vervlakking en verval.
In Vlaanderen was die diagnose al eerder gesteld door Gerard Walschap in zijn
uitdagende opstel ‘Wat willen de jongeren?’ Wat hij om zich heen ziet is ‘zonder
hartstocht’, ‘huisbakken’, het klinkt ‘louter literair’. De oorlog wordt in deze tijd
meermalen en op verschillende manieren verantwoordelijk gesteld voor die malaise.
Allereerst omdat in het literaire vacuüm na de bevrijding velen zich geroepen voelen
om - vooral verzen - te publiceren. De afwezigheid van kritisch weerwerk tijdens de
oorlog had hun de illusie van dichterschap gegeven. Maar fundamenteler allicht was
het algemene gevoel van onbehagen, van scepticisme en illusieloosheid, het
wantrouwen tegenover leuzen en ideologieën. Dat is voor al duidelijk in Vlaanderen,
waar de schrijvers zich niet alleen afzetten tegen het nazistische misbruik van
ideologische slogans, maar meer dan eens ook uitdrukkelijk hun afkeer laten blijken
van de romantische dweepzucht en de vormexperimenten van de humanitaire poëzie
uit de jaren na de Eerste Wereldoorlog.
Ondanks die kleurloosheid zijn er van meet af aan in de beginselverklaringen van
de jongerentijdschriften interessante accentverschillen, die zoals in het verleden al
zo vaak het geval was, deels te herleiden zijn tot het dilemma ethiek of esthetiek.
Vooral Podium, en iets later ook Columbus, dat in 1947 overigens met Podium
fuseert, nemen een ethische positie in. Nog tijdens de bezetting had A.C.E. (Fokke
Sierksma) vooruitgeblikt in een gedicht ‘Aan de dichters Anno 1945’, waarvan de
laatste strofe luidt:
Als gij uw verzen schrijft en daarmee uw poovre
gevoelens van één uur met maat en rijm verbloemt Als uw klein hart het groot Hart wil verraden Onwaardigen,
weest dan door duivel en door god verdoemd.
(SIERKSMA 1944)

Daarmee had hij al meteen stelling genomen tegen het kleine geluk, waarmee het
oude Criterium werd geassocieerd, en tegen een verbloemende vormcultus. Na de
oorlog trekt Podium die lijn door. Uit alle programmatische stukken spreekt een
afkeer van een louter esthetisch, van de werkelijkheid afgekeerd dichterschap. Dat
is, na een wat aarzelende start, ook het geval in Columbus: ‘Wij zweven, broeders,
wij zweven ergens buiten deze wereld, en wij willen blijkbaar niet beseffen dat er
voor ons nu maar eén verblijfplaats is. Niet bij de goden, maar bij het gemartelde
mensdom.’ (Praas 1946, 233-234)
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Aan de andere zijde van het spectrum staat Het Woord. Met grote zelfverzekerdheid
kondigen de redacteurs Ferdinand Langen en Koos Schuur aan dat zij in het voetspoor
van De Nieuwe Gids en Forum leidinggevend willen zijn en een nieuwe stroming
introduceren. In het tweede nummer publiceert Koos Schuur een controversieel essay
onder de titel ‘Normen in poeticis’, waarin hij zijn ideaal omschrijft als ‘een
welbewust streven en een verbeten vechten om elke meter gronds van de tweede
werkelijkheid, deze werkelijkheid-voor, -in-en achter-de-realiteit, waaraan romantiek
en symbolisme de vier voornaamste factoren verleenen: gevoel en verbeelding als
handen en voeten, de intuïtie als gids en het intellect als corrector én drijfveer’ (Schuur
1945, 9).
De tegenstelling werd nog aangescherpt door een breed uitwaaierende controverse
over de waarde van verzetspoëzie. Aanleiding was het feit dat kort na de bevrijding
heel wat bundels met verzetspoëzie gepubliceerd werden, waarvan enkele ook literaire
prijzen ontvingen. Zo onder meer de bundel Vuur en wind van Muus Jacobse (K.
Heeroma). Met uitzondering van Podium en Columbus, die de ethische waarden van
die verzen boven alle andere stellen, zijn de meningen genuanceerd - om de gevoelens
van de betrokkenen en de reeds historische betekenis van het verzet te ontzien - tot
ronduit afwijzend. Over de bekroonde bundel van Jacobse schrijft H.J. Scheepmaker
in Proloog dat die alle tekortkomingen van dergelijke poëzie in zich verenigt. ‘Alle
bombast en pretenties ten spijt’ (Scheepmaker 1946, 189) komt poëzie er nauwelijks
aan te pas. Het is poëzie die haar bestaan dankt aan het verzet en niet aan de poëzie.
In één adem reageert hij dan ook tegen de milde nuances van Nijhoff, die haar iedere
fout wilde ‘vergeven als een “crime passionnel”’. Vooral Het Woord maakte er als
het ware een erezaak van om de verzetspoëzie te bestrijden. Gezien de romantisch
geïnspireerde, op de ‘eeuwigheidsfunctie’ van de poëzie toegespitste visie van de
redacteurs is dat natuurlijk niet verwonderlijk. Al in hun eerste beginselverklaring
wijzen zij op de nefaste rol van de verzetspoëzie voor het niveau van de literatuur,
en tot eind '46 komen zij telkens weer terug op het verderfelijke ‘poëtisch
pamflettisme’, op ‘poëtische anecdotiek’ en ‘poëtische journalistiek’, allemaal
verschijnselen die ‘een teveel aan tijdsfactor binnen het gedicht’ halen.
Aan het andere uiterste staat natuurlijk Podium, waarin Fokke Sierksma zich zelfs
opwindt over de bekroning van een gedicht van Jan Engelman als het beste
verzetsvers, omdat hij zich niet kan voorstellen dat ook maar één SD-man van dat
vers zenuwachtig geworden zou zijn. En hij besluit:
Overigens wil het mij voorkomen, dat het meer in stijl was geweest een
prijs van duizend pop beschikbaar te stellen voor het beste pistoolschot of
de beste distributiekraak uit de verzetsbeweging. Voordat ook daarvan
literatuur wordt gemaakt [...]. (SIERKSMA 1945, 32)
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In Vlaanderen was van een dergelijke polarisering nauwelijks sprake, voor een deel
allicht omdat er nauwelijks verzetspoëzie geschreven was. Wanneer toch ethische
standpunten de overhand krijgen, is het in strijdbaar katholieke zin, zoals in Nieuwe
Stemmen of in katholieke én Vlaams-nationale zin in Golfslag. Dat laatste blad begon
te verschijnen in het voorjaar van 1946 met een redactie van mensen die door de
repressie waren getroffen, maar die desondanks hun opvattingen trouw waren
gebleven. De collaboratie was voor hen bij wijze van spreken een ‘accident de
parcours’ geweest. In het eerste nummer schreef Manu Ruys een ‘Ter
verantwoording’, dat vele jaren later door zijn mederedacteur Adriaan de Roover
werd omschreven als ‘een typisch stukje proza vol jeugdsentiment, nostalgie, goede
bedoelingen, ethisch engagement en vage idealistische kreten’ (De Roover 1988,
216). Literatuur is er een onderdeel van een ruimer programma, dat nog helemaal de
nieuwe-orderetoriek hanteert:
Uit kameraadschap en offer geboren, wil GOLFSLAG, als de kern van een
heerlijke vrucht, het meest gezonde deel der jongeren bundelen, om de
ziektekiemen van banaliteit en hol modernisme te verstikken, het eigen
erf rein te houden en de jeugd een houding aanbrengen, die borg staat voor
de bloei der komende geslachten. Dat allen die nog in het leven geloven,
meewerken. Want GOLFSLAG is JONG, DURVEND, GELOVEND. (GOLFSLAG
1946, 3)
Kleurloosheid dus, epigonisme, impasse, maar toch ook een zekere mate van
polarisering. Wanneer we daardoorheen kijken naar wat in de bekommernissen van
de schrijvers anno 1945 vooraan stond, dan was dat de mens, de persoonlijkheid. In
de Vlaamse tijdschriften keerde men zich vrij eensgezind af van zowel de
wereldvreemde schoonheidscultus van de vooroorlogse Vormen- poëtica als de
experimenten van het expressionisme. Met Vermeylen als grote voorbeeld streefde
men naar een poëzie die wil getuigen van de mens, die levensinhoud biedt. Over alle
accentverschillen heen - anekdotischer, romantischer, psychologischer - bestond er
grote eensgezindheid over een harmoniemodel, waarin vorm en inhoud op elkaar
afgestemd zijn volgens de soepel gehanteerde voorschriften van een klassieke poëtica,
waarin zowel pathetiek en extreem romantische gevoelens als formele disharmonieën
en experimenten worden vermeden. Juist die nadruk op levensinhoud, eenvoud en
directheid bracht met zich mee dat men meer dan eens de roman als model ging
hanteren. Daar was blijkbaar wel een adequaat literair antwoord te vinden op de
noden van de naoorlogse tijd.
Ondanks de gememoreerde polemieken was de toestand in Nederland niet
fundamenteel anders. Wat in Vlaanderen ‘de mens’ genoemd werd, heette hier met
een typische Forum-term ‘persoonlijkheidsbesef’. Nadat de redactie van
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Criterium het ‘doode specialisme’ en de ‘eenzijdige litteratuur-cultus’ had afgewezen,
formuleerde zij als belangrijkste programmapunt het levendig houden van het
persoonlijkheidsbesef. Dat de tijdgenoten zelf zich terdege van die
vooruit-achteruitsituatie bewust waren en ook de gevaren ervan inzagen, blijkt uit
talrijke opmerkingen, onder anderen van Eldert Willems, die het alom heersende
‘Terbrakianisme’ ‘een literaire moord’ (Willems 1946, 239) noemde. Net als Gomperts
in Criterium ergerde hij zich eraan dat de ondogmatische houding en de afkeer van
verstarring, die zo eigen waren aan Ter Braak, nu juist aanleiding gaven tot verstarring.

Noord en Zuid aant.
Het spreekt haast vanzelf dat in de ook materieel moeilijke omstandigheden waarin
de literatuur vanaf 1945 weer van start ging, de contacten tussen Noord en Zuid zeer
schaars waren. Een beperkt onderzoek van de jongerentijdschriften in 1945 en 1946
levert een magere oogst op. Geen enkele poëticale of polemische tekst gebruikt de
literatuur uit het andere deel van het taalgebied als referentiepunt of als argument.
Alleen in Het Woord noemt Bert Voeten quasi terloops de nieuwe generatie Vlaamse
prozaschrijvers, Louis Paul Boon, Piet van Aken, Pliet van Lishout en Hubert Lampo,
als nieuwe beloften en voorbeelden voor de Nederlandse prozaïsten. Discussies en
stellingnamen beperken zich vrijwel altijd tot de eigen nationale kring. Wel nemen
enkele Nederlandse tijdschriften Vlamingen op in hun medewerkersbestand of in de
redactie. Piet van Aken en Bert Decorte worden genoemd als vaste medewerkers
van Proloog, Frank Meyland wordt redacteur van Roeping en eind 1946 wordt
Maurice Gilliams opgenomen in de redactie van Criterium. Naar aanleiding daarvan
formuleerde de redactie overigens het voornemen om nauwer te gaan samenwerken
met Vlaanderen. Ondanks dergelijke goede voornemens blijft zowel het aantal
bijdragen van Vlaamse schrijvers als dat van informatieve stukken over de literatuur
in Vlaanderen uiterst beperkt. In alle onderzochte Nederlandse tijdschriften samen
publiceerden niet meer dan tien Vlaamse schrijvers gedichten of verhalend proza.
Alleen de redacteurs van Roeping onderhielden ietwat intensere contacten met hun
katholieke geloofsgenoten uit Vlaanderen en publiceerden met enige regelmaat
gedichten van Frank Meyland, Reninca, Albert Westerlinck en Albert de Longie.
In Vlaanderen was de belangstelling voor literatuur uit Nederland iets groter, maar
evenmin overweldigend. De solidariteit tussen katholieke schrijvers werk te ook in
de andere richting: naast sporadische blijken van belangstelling bracht Nieuwe
Stemmen vanaf april 1946 met enige regelmaat een ‘Kroniek der Noord-Nederlandsche
Letterkunde’. Golfslag was ook wat dit aspect betreft
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een geval apart. Vanuit een Groot-Nederlandse cultuurpolitieke ideologie bracht het
blad enkele bijdragen over de problematiek ‘België-Vlaanderen-Nederland’, en er
werd aandacht besteed aan het sluiten van een cultureel akkoord tussen Nederland
en België. Tot in het woordgebruik kwam die Groot-Nederlandse ideologie tot uiting:
Nederlanders heetten hier consequent ‘Rijksnederlanders’.
Naar aanleiding van een bezoek aan de ‘Literaire en artistieke Faundagen te
Antwerpen’ in november 1945 schetste Koos Schuur in het Groninger Dagblad een
panorama van de actuele literaire situatie in Vlaanderen, waarin hij van de jongeren
vrijwel alleen Faun-medewerkers voorstelde en verder terloops meedeelde dat van
de ouderen Streuvels, Timmermans en Claes zich ‘min of meer pro-Nazi’ getoond
hadden en uitgeschakeld waren. Toen dezelfde Schuur dan een halfjaar later ook nog
eens in Het Woord de oprichting van het Nieuw Vlaams Tijdschrift verwelkomde
met de woorden dat het blad ‘de geheele levende Vlaamsche letterkunde’
vertegenwoordigde (Schuur 1946, 251), werd het - alweer - Golfslag-redacteur
Adriaan de Roover te veel. Hij reageerde furieus met een uitvoerige bijdrage in
Roeping: ‘Het levende Vlaanderen’. Daarin klaagt hij over het eenzijdige beeld van
de Vlaamse literatuur dat de Nederlandse lezer krijgt voorgeschoteld, en probeert
hij meteen de specifieke situatie uit te leggen van de Vlaamse auteurs tijdens de
bezetting. Voor de lezers van Roeping hangt hij het beeld op van de Vlaamse en
katholieke idealist, die nu ten onrechte door arrivisten uit het kamp van de linkse
‘kameleon-wolven’ (De Roover 1946, 511), verzameld rond het Nieuw Vlaams
Tijdschrift, beschimpt en uitgesloten wordt. Dit voorval laat zien hoe beperkt de
vertrouwdheid met elkaars literaire, culturele en politieke referentiekaders op dat
ogenblik was en hoe diverse partijen daarvan gebruikmaakten om de beeldvorming
te sturen en in dit geval interne Vlaamse discussies als het ware naar Nederland te
exporteren. Ten slotte maakt dit voorbeeld ook duidelijk hoe zelfs de relatie tussen
Noord en Zuid getekend was door de problematiek van verzuiling, collaboratie en
repressie. De collaboratie van een deel van de Vlaamse schrijvers heeft overigens
nog decennialang de relatie met sommige collega's in Nederland vertroebeld. Nog
in 1971 bevestigde Gerrit Komrij in een gesprek met Lidy van Marissing de tot een
hardnekkig cliché verstarde visie op dé Vlaming als collaborateur en fascist: ‘Om
inzicht te krijgen in het woord fascisme moeten we bij “Mein Kampf” zijn en bij de
Vlamingen [...].’ (Van Marissing 1971, 106)
In de meeste tijdschriften was er ruime aandacht voor buitenlandse literatuur van de
meest diverse landen en soorten, van Shakespeare en Pirandello tot James Joyce en
Henry Miller, zij het vrijwel altijd in informatieve zin. De redactie van Het Woord
kondigde wel aan dat zij de Nederlandse literatuur uit
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het provincialisme wilde optillen naar een Europees peil, maar toonde in de eerste
jaargangen verder nauwelijks belangstelling voor die Europese literatuur. Het is
tekenend dat juist Criterium, het minst programmatische tijdschrift uit deze jaren,
veruit de meeste aandacht besteedde aan wat er in het buitenland gebeurde. Informatie
blijkt belangrijker dan het zoeken van oriënterende voorbeelden. Sprekend daarvoor
is de oprichting in 1946 van Literair Paspoort. Critisch-informatief tijdschrift voor
het buitenlandse boek.
Deze toestand wordt betekenisvol wanneer men hem vergelijkt met dynamische
breukmomenten in de literaire ontwikkeling. Slechts enkele jaren later, rond 1950,
wanneer de poëzie zich in experimentele zin vernieuwt, blijken plotseling alle
poëticale teksten uit te blinken door verwijzingen naar buitenlandse voorbeelden.
Een van de weinige uitzonderingen in deze periode is het opstel ‘Het einde van
de psychologische roman’ van Paul Rodenko. Hij heeft het daar weliswaar niet over
de Nederlandse roman, maar in de context van de programmatische heroriëntering
van Columbus eind 1946 krijgt zijn tekst toch enigszins de waarde van een manifest.
In hetzelfde nummer waarin de redactie aankondigt dat zij de strijd aanbindt met de
literatuur van het klein geluk, laat Rodenko zien hoe in het buitenland, met name in
het werk van Faulkner en dat van de grote Russen, en definitief in de existentialistische
roman, wordt afgerekend met de illusies van het psychologisch realisme. Het leven
is niet transparant, maar fundamenteel absurd en onbegrijpelijk. Wat daarvan voor
de moderne roman de consequenties zullen zijn, is nog onduidelijk, maar dat er ‘na
de streep die het existentialisme onder de psychologische roman als kunstwerk gezet
heeft, een nieuwe oriëntatie en daarmee een nieuwe kunstvorm zal komen, kunnen
wij wel als vaststaand aannemen’ (Rodenko 1946, 25).
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Simon van het Reve in 1947 in Amsterdam, ten tijde van De avonden.
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3
De Tweede Wereldoorlog als breukmoment
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De Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse literatuur van de tweede helft van
de twintigste eeuw diep getekend. De debatten rond verzuiling, collaboratie en de
bestraffing daarvan en rond de waarde van verzetspoëzie gingen rechtstreeks terug
op de voorbije bezettingsperiode. Ook het algemene gevoel van malaise en
richtingloosheid, dat velen deed teruggrijpen naar het houvast van het vooroorlogse
Forum en het persoonlijkheidsbesef dat door Ter Braak voorop gesteld was, werd
steevast gezien als een rechtstreeks gevolg van de verschrikkingen van de oorlog.
Niet alleen had iedereen in mindere of meerdere mate zelf onder de bezetting geleden,
maar in 1945 begon ook de ware omvang duidelijk te worden van de door het nazisme
bedreven misdaden tegen de mensheid in de vernietigingskampen en werd de wereld
geschokt door de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki.
Voor Nederland kwam daar nog bij dat de oorlog als het ware doorging in
Nederlands-Indië. Op 17 augustus 1945, drie dagen na de capitulatie van Japan,
verklaarde Indonesië zich onafhankelijk, waarna een chaotische periode volgde, die
eindigde met de overdracht van de soevereiniteit in december 1949. Kortom, de
eerste naoorlogse jaren losten allerminst de hoge verwachtingen in die velen tijdens
de oorlog gekoesterd hadden. ‘Wat was de vrede mooi, toen het nog oorlog was,’ is
de paradoxale formule, waarmee in 1946 het voormalige verzetsblad Je Maintiendrai
de ontgoocheling voortreffelijk samenvatte.
De invloed van de oorlog op de literatuur in Nederland en Vlaanderen is in de eerste
plaats terug te vinden in romans, verhalen en gedichten die het naoorlogse
levensgevoel, vooral van de generatie die tijdens de bezetting opgroeide, uitspreken.
Het is een levensgevoel dat meer dan eens met het existentialisme in verband wordt
gebracht. Ook de radicale breuk met de traditie, die tegen het einde van de jaren
veertig in de poëzie zichtbaar werd, wortelt in dat naoorlogse klimaat van afrekening
met de waarden van voor de oorlog.
Bleef de doorwerking van de oorlog in die zin beperkt tot het eerste decennium
erna, dat geldt zeker niet voor de literatuur over de oorlog. Vrijwel ononderbroken,
van 1945 tot het begin van de eenentwintigste eeuw, verschenen, in Nederland
overigens beduidend meer dan in Vlaanderen, boeken met de oorlog als onderwerp,
als motief of als decor. Geen genre, geen literatuur opvatting ontsnapte eraan.

De literatuur als uiting van het naoorlogse levensgevoel
Ontluisterend proza in Nederland aant.
In 1953 publiceert G. Stuiveling onder de titel ‘Drievoudig verzet’ een lezing over
de stand van zaken in de Nederlandse literatuur sinds 1945. Hij onder-
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scheidt drie stromingen, die alle in zekere zin reacties zijn op de ‘wereld van heden’:
de herleving van de historische roman, de humoristische literatuur en de ‘littérature
noire’. In de stroming van de historische roman bespreekt hij onder meer Ierse nachten
(1946) van Vestdijk en Sla de wolven, herder! (1946) van Theun de Vries, die hij
ziet als vermomde commentaren op de actualiteit van de bezetting en de jaren daarna.
Maar meer in het algemeen interpreteert hij de opbloei van het genre, ook in de
romantischer variant ervan bij Hella S. Haasse, als de uiting van een algemeen
maatschappelijk onbehagen, ‘dat getroost, verdreven, overwonnen wil worden door
de bezielende herinnering aan het voorbije’ (Stuiveling 1953, 98). De verbeelding
gaat in verzet tegen de waarneming.
Hetzelfde geldt in zijn ogen voor het humoristische genre, zoals het beoefend
wordt door J.J. Klant, Henriëtte van Eyk, Belcampo, Godfried Bomans en Simon
Carmiggelt. De manier waarop zij humor en ironie hanteren, ziet hij als een bewijs
‘dat de wereld onbewoonbaar is geworden voor haar gevoeligste en fijnzinnigste
kinderen’ (103). Ook die humor is een vorm van verzet, vanwege ‘een
schrijversgeneratie uit het midden der twintigste eeuw, [...] wier jeugd begeleid is
door oorlog, revolutie, contra-revolutie, jodenvervolging, concentratiekamp,
oorlogsdreiging, bezetting, terreur, hongersnood en naoorlogse ontgoocheling’ (102).
Deze verklaring is wellicht eenzijdig en mede uitgelokt door het onderwerp van de
lezing, maar ze laat wel heel duidelijk zien hoe gevoelig men tot in het begin van de
jaren vijftig was voor het on behaaglijke tijdsklimaat als verklaringsgrond voor
literaire ontwikkelingen.
De derde stroming noemt Stuiveling dan de ‘littérature noire’, een stroming die
vooralsnog door weinig schrijvers vertegenwoordigd wordt, maar die belangrijk is
omdat zij onbetwistbare literaire kwaliteiten heeft en ‘door de jongeren bijna algemeen
erkend [is] als bij uitstek de uiting van hùn levensgevoel’ (103). Hij heeft het in dat
verband over De avonden (1947) van Simon van het Reve en De tranen der acacia's
(1949) en Ik heb altijd gelijk (1951) van Willem Frederik Hermans. Het essentiële
van die romans ‘ligt in de algehele geesteshouding van zinledigheid en walging, die
erin verbeeld wordt’ (104). Zinledigheid en walging - het kan niet verwonderen dat
Stuiveling beide auteurs vertegenwoordigers noemt van het moderne existentialistische
realisme en van een internationale stroming waartoe naast Faulkner ook Sartre en
Camus behoren. Juist deze richting biedt de getrouwste afspiegeling ‘der naoorlogse
toestanden’:
Immers, rechtstreekser dan in de historische roman en de humoristische
novelle, wordt hier stelling genomen tegenover de hedendaagse sociale
werkelijkheid, [...] door zò onomwonden uit te beelden wàt er rot is en
ziek, wat er in ontbinding verkeert en te gronde gaat. (106-107)
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De visie die Stuiveling hier over Van het Reve en Hermans ten beste geeft, was sinds
het verschijnen van De avonden stilaan gemeengoed geworden in de Nederlandse
literaire kritiek. De avonden verscheen in november 1947 bij De Bezige Bij, die
promotie voerde met de volgende mededeling: ‘De auteur [...] wil in dit beklemmende
verhaal de geestelijke nood tonen van de naoorlogse tijd, in het bijzonder van hen
die in de oorlog volwassen werden.’ (Raat 1989, 19) De avonden, met als ondertitel
Een winterverhaal, vertelt de belevenissen van de drieëntwintigjarige Frits van Egters
gedurende de tien laatste dagen - vooral avonden - van het jaar 1946. Van een verhaal
met een intrige, een ontwikkeling en een afloop is echter geen sprake en nog minder
van huiselijke gezelligheid tijdens de donkere dagen rond Kerstmis, die men met een
winterverhaal zou kunnen associëren. Frits doodt zijn tijd en zijn verveling door
zichzelf, zijn ouders en zijn hele omgeving genadeloos objectiverend gade te slaan,
met een haast obsessionele aandacht voor lelijkheid en verval, zoals puistjes en
kaalhoofdigheid. Hij bezoekt zijn vrienden en voert met hen absurde conversaties,
die door hun combinatie van onbenulligheid en hoogdravendheid voor latere lezers
bijzonder komisch zijn. In de slotpassage schijnt hij zich te verzoenen met wat er
toch of slechts mogelijk is: te bestaan. Op oudejaarsavond begeeft hij zich te bed,
hij vergewist zich van zijn lichamelijk bestaan en spreekt het wollen konijn toe, dat
men als een symbool zou kunnen zien van zijn onderdrukte verlangen naar liefde:
Hij zette het dier op de schrijftafel, sloot de gordijnen en begon zich uit
te kleden. Toen hij gereed was, trommelde hij zich met de vuisten op de
borst en betastte zijn lichaam. Hij kneep in het vel van de nek, in de buik,
de kuiten en de dijen. ‘Alles is voorbij,’ fluisterde hij, ‘het is overgegaan.
Het jaar is er niet meer. Konijn, ik ben levend. Ik adem, en ik beweeg, dus
ik leef. Is dat duidelijk? Welke beproevingen ook komen, ik leef.’
Hij zoog de borst vol adem en stapte in bed. ‘Het is gezien,’ mompelde
hij, ‘het is niet onopgemerkt gebleven.’ Hij strekte zich uit en viel in een
diepe slaap. (REVE 1998, 317)
Nog in de maand van verschijnen werd De avonden bekroond met de pas ingestelde
Reina Prinsen Geerligsprijs. Het juryrapport rept nauwelijks over de formele of
stilistische kwaliteiten van het boek, maar verantwoordt de keuze door uitvoerig te
wijzen op het feit dat ‘een ziel in nood’ zich hier op een beklemmende wijze heeft
uitgesproken. Maar het is meer dan dat: ‘Dit is niet een willekeurige zielsgeschiedenis,
maar het boek, dat uitbeeldt wat de tijd, die alle illusies vermoordde, de jeugd heeft
aangedaan.’ (Raat 1989, 19) Daarmee was de toon gezet. De meeste recensenten
lazen op hun beurt de roman als het boek van een generatie:
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Het geeft een zeer scherp beeld van de twintigjarige stadsjongen in deze
naoorlogse tijd, zonder eerbied voor hetgeen vroeger als hechte waarde
en fundament der samenleving gold, afkerig van ontroering, bang zich te
geven, menselijk zwak, zich bij voorbaat in de verdediging stellend tegen
alles en iedereen en elk gevoel wantrouwend en ontledend met het verstand.
Zonder eerbied, maar ook zonder enthousiasme en zonder gerichte wil...
Een bijnaverloren generatie. (RAAT 1989, 67)
Naast deze passage uit de recensie van Koos Schuur kunnen tal van andere uitspraken
met een gelijksoortige strekking geplaatst worden. De avonden speelde duidelijk in
op het algemene gevoel van crisis, verlies van waarden, stuurloosheid, dat men ook
buiten de literatuur aanvoelde en dat men hier voor het eerst onverbloemd, schijnbaar
objectief geregistreerd onder ogen kreeg. De titel van de recensie van Schuur is in
dat opzicht sprekend: ‘De roman waarop men wachtte’. Velen waren geschokt door
de ontluisterende manier waarop het hoofdpersonage Frits van Egters omgaat met
zichzelf, zijn ouders en zijn vrienden. De afwezigheid van geestelijke en intellectuele
interesse, van belangstelling voor morele of maatschappelijke waarden, de verveling,
die opgevuld wordt met pose, gesar en absurde conversaties en de vrijwel exclusieve
aandacht van Frits voor tekenen van fysiek verval, gaven aanleiding tot veelal
moraliserende commentaren over een op drift geslagen jeugd en de
verantwoordelijkheid daarvoor van de oudere generatie, ook al was niet iedereen het
eens met die sociologische interpretatie.
Enkele critici situeerden de absurditeit en uitzichtloosheid van het boek min of
meer terloops in de sfeer van het existentialisme. In zijn radiopraatje zei P.H. Ritter
jr. dat hij bij de lectuur moest denken aan een uitspraak van Sartre, ‘zo volkomen
van toepassing op dit ego, dat het is een wijkende levenskim’ (Raat 1989, 81), en
Anna Blaman gebruikte het existentialistische jargon, toen zij het had over ‘de tocht
van een eenzaam ontgoocheld mens door het afschuwelijke beklemmende Niets’
(Raat 1989, 39). Het explicietst waren Willem Frederik Hermans en Paul Rodenko,
die zich juist in die tijd in de tijdschriften duidelijk begonnen te manifesteren als
woordvoerders van de literaire vernieuwing. Beiden wezen op de overeenkomst
tussen het gedrag van Frits van Egters en de absurde repititieve arbeid van Sisyfus,
die ertoe veroordeeld was een steen telkens weer een helling op te duwen. Rodenko
formuleerde het als volgt: ‘Wanneer de zin, de hiërarchie in het leven ontbreekt, kan
men, om met Camus te spreken, alleen nog maar fenomenoloog zijn: de zinneloosheid
observeren en beschrijven.’ (Raat 1989, 180) Verwijzend naar de slotpassage van
de roman vervolgde hij: ‘En de conclusie waartoe Van het Reve komt, is dan ook,
evenals bij de Camus van Le Mythe de Sisyphe, het zich onvoorwaardelijk neerleggen
bij de absurditeit.’ (ibidem)
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In korte tijd werd het boek een hype in de literaire milieus. Binnen een half jaar
waren er meer dan vijftig recensies en artikelen over verschenen. Het tijdschrift
Podium wijdde er in maart 1948 bijna een volledige aflevering aan onder de titel
‘Avondblad’. Het boek kende binnen het jaar twee herdrukken en er werden bijna
zesduizend exemplaren van verkocht. Maar daarna vielen zowel de verkoop als de
belangstelling ineens weg. Pas in 1962, bij de paperbackuitgave, begon de roman
aan een nieuw leven en kende hij herduk na herdruk, om uit te groeien tot de klassieker
bij uitstek van de naoorlogse Nederlandse literatuur. Daarbij verschoof in de
waardering de focus van een sociologische naar een psychologische lezing, naar
aspecten van het boek die in de tijd van verschijnen slechts door een minderheid van
de commentatoren werden opgemerkt: de humor, de botsing tussen generaties, de
impliciete erotiek en de religieuze hunkering.
In de discussies rondom De avonden ontstond dus het nogal diffuse concept van
een literatuur die de uitdrukking zou zijn van het specifieke levensgevoel van de
generatie die in de jaren twintig geboren werd, opgroeide tijdens de bezetting en
daarna in een wereld terechtkwam die geen alternatief te bieden had voor waarden
die voorgoed in diskrediet schenen te zijn geraakt. ‘Literatuur der landerigen’ noemde
men het soms ook. Het was een erg vaag concept, met als kern een anti-idealistische
kijk op het leven. Rond die vaste kern cirkelden dan andere karakteriseringen, die
mogelijk maar niet noodzakelijk waren, zoals uitdrukking van een tijdsbeeld,
absurdisme en nihilisme, cynisme, walging, existentialisme en nasleep van de oorlog.
Juist de vaagheid ervan maakte het concept bijzonder bruikbaar om er onderling
zeer verschillende romans mee te typeren en in een overzichtelijke, samenhangende
categorie onder te brengen. Een bijkomend voordeel was dat men meteen in de
oorlogsjaren een verklaringsgrond had, en in het existentialisme een filosofisch
referentiepunt. Tot halverwege de jaren vijftig bleef dit concept operationeel en werd
het toegepast op steeds meer en gevarieerder romans, tot het vrijwel synoniem werd
met het nog vagere ‘moderne literatuur’. Wat niet modern was, kwam daardoor
enigszins in de schaduw te staan. Daarnaast kan men vaststellen dat de tolerantie
tegenover deze boeken vooral in confessionele milieus afnam naarmate de tijd
verstreek, en daarmee ook de kracht van de oorlog als verklaringsmodel. Op die
manier ontstond er geleidelijk aan een tweedeling in de literatuur op ethische gronden,
die in de decennia daarna nog scherpere vormen zou aannemen.
Werd de term ‘generatie’ in recensies van De avonden nog gebruikt om naar de
jeugd in het algemeen te verwijzen, algauw ging hij meer specifiek een generatie
schrijvers aanduiden. Rodenko was wellicht de eerste die dat deed in zijn opstel
‘Twee debuten’, waarin hij De avonden samen met Conserve van
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Willem Frederik Hermans besprak en vaststelde dat beide boeken, die stilistisch en
vormelijk niets met elkaar gemeen hadden en die geschreven waren door twee totaal
verschillende persoonlijkheden, toch zoveel overeenkomsten vertoonden, dat zij
‘karakteristiek zijn voor een generatie’ (Rodenko 1992, 238).
Die mening werd algemeen, toen de volgende romans van Hermans verschenen,
De tranen der acacia's (1949) en Ik heb altijd gelijk (1951). Hoezeer er een
verwachtingspatroon ontstaan was om in literatuur van de nieuwe generatie een
directe weerspiegeling te zien van de situatie van Nederland in de jaren na de oorlog,
blijkt ook uit de receptie van Ik was geen soldaat (1951) van Gerrit Kouwenaar, De
moord op Arend Zwigt (1951) van Alfred Kossmann en zelfs het experimentele
prozaboek Het boek ik (1951) van Bert Schierbeek. Ook de naoorlogse romans van
de toch al oudere schrijfster Anna Blaman werden in dezelfde zin gelezen. Voor
lezers uit latere tijd is deze ontvangst niet altijd gemakkelijk na te voelen.
Twee voorbeelden kunnen de sfeer van die jaren illustreren. In het eerste, de
ontvangst van De tranen der acacia's, ligt de klemtoon op de tijdgebonden
interpretatie, in het tweede, de commotie naar aanleiding van Eenzaam avontuur
(1948) van Anna Blaman, valt de nadruk op het ethische aspect van deze literatuur
én op de rol van institutionele factoren bij het tot stand komen van reputaties.
De tranen der acacia's speelt zich af in de kringen van het verzet, kort voor en
kort na de bevrijding, en schetst een beeld van het verzet waarin bedrog, toeval,
misverstand en cynisme een grotere rol spelen dan idealisme en heldhaftigheid. Al
is het eigenlijke thema van de roman de onkenbaarheid van de werkelijkheid, de idee
dat er geen enkelvoudige waarheid bestaat over mensen en gebeurtenissen, zo dacht
de literaire kritiek in 1949 er niet over. Zowel het pessimisme van het boek als de
seksuele ‘onsmakelijkheden’ en het alom aanwezige bedrog werden gezien als typisch
voor de verwarde tijd zonder houvast. Een van de interessantste en representatiefste
reacties was die van Anton van Duinkerken in De Tijd. Nadat hij de hoofdpersonages
Arthur Muttah en Oskar Ossegal op één lijn heeft gezet met Frits van Egters en
Werther Nieland van Van het Reve en met Alide, Kosta en Peps uit Anna Blamans
Eenzaam avontuur, vat hij zijn visie op hun levenshouding samen:
Het is de levensleer van de hongerwinter, die Hermans onder woorden
bracht. Zij behelst dat alle mensen zonder uitzondering huichelaars zijn,
alle zogenaamd edele aandriften niets dan voorwendsels der lagere
instincten, alle idealen uitsluitend vluchtoorden voor de levensangst, alle
liefde slechts gebrek aan intelligentie, alle religie een uiting van boerse
domheid, alle leven een slopend en deswege welkom bederf van het vlees.
(VAN DUINKERKEN 1949)
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Anna Blaman was al in het begin van de oorlog gedebuteerd met de roman Vrouw
en vriend (1941), waarin onmogelijke liefde en eenzaamheid de voornaamste thema's
waren. In Eenzaam avontuur komen deze in nog verhevigder vorm terug. De roman
heeft een ingewikkelde structuur, met een verspringend vertelperspectief en een
ingebed verhaal. Het hoofdpersonage, Kosta, werkt aan een detectiveroman, die de
lezer ziet ontstaan en die gaandeweg een imaginaire weerspiegeling wordt van de
erotische relaties in het kaderverhaal tussen Kosta, Alide en Peps. Die relaties worden
getekend door achterdocht, jaloezie, leugen, fataliteit en onmacht, niet ongelijk aan
de gecompliceerde verhouding tussen de detective King en de gifmengster Juliette
in het ingebedde verhaal. Allesoverheersend is de kracht van de erotiek, die als een
fatale ziekte wordt ervaren. Berthe, het zuiverste personage in het boek, dat de
lesbische liefde vertegenwoordigt, ziet het zo:
Kosta zoekt Alide, Alide zoekt de onbekende andere, en Yolande zoekt
op haar beurt Kosta, en ik zoek Alide. Maar in waarheid blijf je allemaal
alleen. Want wat heeft in feite Kosta met Alide en Alide met die ander en
Yolande met die Kosta, en ik met Alide uit te staan? Misschien wel niets.
Je bent jezelf, je bent alleen. Zo gaat het ook de ander. Al wat gebeurt, is
dat je soms iemand ontmoet die je vervult met fantasieën, geboren uit een
eenzaam hongerend verlangen, meer niet. (BLAMAN 1948, 73)
Het boek lokte bijna twee jaar lang heftige reacties uit. Ze kwamen op gang naar
aanleiding van het ‘boekentribunaal’, aanvankelijk bedacht als een ludieke
reclamestunt voor de Rotterdamse Boekenweek. Maar het liep helemaal uit de hand,
doordat de ‘openbaar aanklager’, Albert Helman, van de gelegenheid gebruikmaakte
om een waslijst van psychologische, compositorische en stilistische bezwaren tegen
Eenzaam avontuur in te brengen. Volgens de krantenverslagen was het een
beschamende schertsvertoning. Anna Blaman werd weliswaar ‘bij verstek
vrijgesproken’, maar zij voelde zich ten zeerste voor schut gezet, ook al werd haar
boek een groot verkoopsucces. De discussies rond het boek, die toen pas goed
begonnen, en die zowel draaiden rond de bijzondere structuur ervan als rond de
ethische vragen die het opriep, bereikten een nieuw hoogtepunt toen de schrijfster
in juni 1948 de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde afwees. Die was niet alleen met de kleinst mogelijke
meerderheid toegekend, maar het commissieadvies had het ook over een ‘op de spits
gedreven eenzijdigheid van het door Anna Blaman gestelde probleem, waarbij aan
de volheid van het leven misschien te weinig recht wordt gedaan’ (Struyker Boudier
1973, 65), en gaf haar in bedekte termen de aanbeveling mee om in de toekomst ‘een
levensvoorstelling op een bredere grondslag’ (ibidem) in haar werk te laten zien.
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Vooral in de confessionele pers, maar ook daarbuiten, werd het boek op morele
gronden veroordeeld. Gabriël Smit waardeerde in De Gooi- en Eemlander weliswaar
het technisch meesterschap van Blaman, hij prees de intelligentie, de gevoeligheid
en het psychologisch inzicht waarmee de roman geschreven was, maar hij
onderschreef helemaal de moraliserende aanbevelingen van de jury. Wij leven in
uitzonderlijke tijden, die daarom ook uitzonderlijke standpunten rechtvaardigen, was
zijn mening:
Men is het er toch wel allerzijds over eens, dat de morele schade, welke
de oorlog ons land en feitelijk geheel Europa toebracht, aanzienlijk
zwaarder is dan de materiële. Het herstel van in dit opzicht min of meer
normale toestanden eist maatregelen, die in gewone tijden misschien
abnormaal zouden worden genoemd. Dat het algemeen zedelijk peil
momenteel lager staat dan over het geheel genomen kan worden geduld wie durft het bestrijden? En kan de semi-officiële Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde zich van deze dingen afmaken door zonder meer
een boek te bekronen, dat van de zedelijke chaos der naoorlogse jaren een
zo eenzijdig, drastisch beeld ontwerpt? (SMIT geciteerd in STRUYKER
BOUDIER 1973, 67-68)
Smit sprak hier een gedachte uit die ook bij vele anderen leefde: de schrijver heeft
een taak te vervullen in de morele wederopbouw van Nederland. Vandaar ook de
vaak gehoorde roep bij de moreel verontrusten om de ramen van de morsige pensions
en de bedompte binnenkamers open te zetten, de roep om een ‘gezonde’ literatuur.
Ook in andere recensies waren termen als ‘aanslag op de goede smaak’, ‘morbide
geschrijf’, ‘ongezonde lectuur’, ‘zwaar vergif’ en ‘zedelijke verrotting’ niet van de
lucht. Toen eind 1950 Eenzaam avontuur bekroond werd met de romanprijs van de
gemeente Amsterdam, bereikte het krakeel een laatste hoogtepunt. Bij een groot
gedeelte van het lezende publiek was intussen de schandaalreputatie van Anna Blaman
door dit alles voor jaren gevestigd.
Tot halverwege de jaren vijftig bleven sommigen de nieuwe romans van jongeren
vanuit hetzelfde referentiekader beoordelen. Nog eind 1955 had Gomperts het in een
recensie van het romandebuut Het kan me niet schelen, van Nel Noordzij, over de
‘Blaman-Hermans-Van het Reve-lijn’, gekenmerkt door ‘het cynisch en landerig
ontluisteren van de mooie-dingen-in-het-leven’ (Gomperts 1955). Behalve Noordzij
rekende hij ook Simon Vinkenoog en Jan Blokker ertoe.
Het is een literatuur die in die specifieke naoorlogse verschijningsvorm toen
overigens wel zijn tijd gehad had. Het feit dat de kritiek er al de clichés van begon
te zien, is in dat opzicht sprekend. Gomperts had het in zijn recensie over zweetlucht,
morsige pensions, abortus, de wc en de braakscène. In het geval van Noordzij kwam
daar nog bij dat het voor sommige critici bijzonder choque-
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rend was dat juist een vrouw zo'n ontluisterend beeld liet zien van de vrouwelijke
lichamelijkheid en seksualiteit. Het relatief revolutionaire van haar werk, namelijk
dat zij juist aan de hele motievenwereld van de ontluistering een genderaspect
toevoegde, ging helemaal voorbij aan de contemporaine kritiek.
Intussen is uit de recensies over werk van die ‘tweede golf’ iedere verwijzing naar
de oorlog zo goed als verdwenen. De tijden zijn duidelijk aan het veranderen.

Ontluisterend proza in Vlaanderen aant.
Al is er op heel wat vlakken een grote mate van overeenkomst tussen het jonge proza
in Vlaanderen en dat in Nederland, toch kan men niet zeggen dat in het Zuiden de
oorlog en de naoorlogse ontreddering in dezelfde mate gezien werden als verklaring
voor de strekking van dat proza. Een aantal factoren kan dat verklaren. Wat de
toekomst van de roman in Vlaanderen betreft was men al onmiddellijk na de oorlog
in de literaire tijdschriften een flink stuk minder pessimistisch dan ten aanzien van
de poëzie. Er was een vrij algemene consensus dat er vlak voor en tijdens de oorlog
enkele veelbelovende prozaïsten aan het woord gekomen waren. Namen die telkens
weer opdoken waren die van Hubert Lampo, Johan Daisne, Piet van Aken, Pliet van
Lishout en Louis Paul Boon, stuk voor stuk auteurs die al voor de oorlog volwassen
geworden waren. In een kroniek over de actuele romanproductie van de jongere
generatie, onder de titel ‘De jongere generatie getuigt voor onze tijd’, stelde Hubert
Lampo, naar aanleiding van De hondsdagen van de jongere Hugo Claus, dat zijn
eigen generatie nog opgroeide met het geloof dat er geen oorlog meer zou komen:
‘Opgegroeid en tot bewustzijn gekomen in een tijd van onrust en crisis, was zij
nochtans gecontamineerd geworden door het humanistisch ideaal, [...] dat gestalte
had gevonden in het “Nooit meer oorlog” uit de vroege [...] IJzerbedevaarten.’ (Lampo
1953-1954, 419)
Bovendien viel het hoofdaccent in het werk van deze schrijvers minder op de
tekening van het desolate naoorlogse klimaat dan op maatschappelijke en sociale
kwesties, zoals bij Van Aken en Boon, of op de magisch-realistische verstrengeling
van realiteit en bovenzinnelijkheid bij Daisne en Lampo. Zelfs een zo controversieel
auteur als Boon kon men, gezien de ethische bewogenheid van zijn thematiek, moeilijk
beschouwen als een vertegenwoordiger van naoorlogse landerigheid. Pas met Claus
en het werk van andere auteurs uit de kring van Tijd en Mens werd het verband tussen
de nieuwe, nu eens defaitistische, dan weer cynische levenshouding en de oorlog
uitdrukkelijk geëxpliciteerd. Het is tekenend voor de Vlaamse situatie dat Lampo in
de zojuist ge citeerde kroniek alleen Claus met dat typische generatiegevoel verbond:
‘De jeugd, die de generatie van Claus gekend heeft, verschilt hemelsbreed van de
onze: haar
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adolescentie voltrok zich tijdens en vooral kort na de oorlog, een periode waarin alle
normen teloor zijn gegaan.’ (419-420) De personages in De hondsdagen zijn dan
ook jonge mensen ‘die ieder houvast verloren of, beter, die nooit enig houvast bezeten
hebben, zulks niet als een gemis in hun leven aanvoelen en de indruk wekken met
een verlaagde bewustzijnsgraad te vege teren in een onsamenhangende wereld’ (420).
Vooral werken die na 1950 en in meerderheid zelfs na 1955 verschenen, werden
in Vlaanderen gezien als exponenten van het door absurditeit getekende levensgevoel:
behalve De hondsdagen van Claus ook Menuet (1955) van Boon, De witte muur
(1957) van Maurice D'haese, De ontaarde slapers (1957) van Ward Ruyslinck en
De muur (1958) en De vijand (1962) van Jos Vandeloo. Het is natuurlijk zeer de
vraag of hier nog sprake kan zijn van een rechtstreeks verband met oorlogservaringen,
ook al formuleert Weisgerber dat verband expliciet: ‘De haat, het geweld en het
sadisme prikkelen de verbeelding van een generatie die door Hirosjima en Buchenwald
wordt geobsedeerd. Deze sfeer, waarop ieder volgens zijn aard en overtuigingen
reageert, dringt evenzeer door in de Vlaamse roman als in de werken van Sartre,
Camus, Genet, Beckett, G. Greene en Böll.’ (Weisgerber 1968, 55)

Existentialisme als referentiepunt
Het existentialisme in Nederland en Vlaanderen aant.
In de contemporaine kritiek werd de term ‘existentialisme’ vaak gebruikt om het
specifieke karakter van een deel van de literatuur na de oorlog te karakteriseren. Of
er werden ter adstructie de namen genoemd van de belangrijkste vertegenwoordigers
van het Franse existentialisme, Sartre en Camus, in mindere mate en dan vooral in
confessionele milieus ook die van Karl Jaspers en Gabriel Marcel. Of men gebruikte
sleutelwoorden uit het filosofische en literaire existentialisme om de Nederlandse
en Vlaamse boeken te karakteriseren, zoals absurdisme, geworpenheid, vrijheid,
existentie, walging, het niets, enzovoort.
Het existentialisme was al voor de oorlog in beperkte kring in de Nederlanden
bekend geworden - Vestdijk had al in 1938 een enthousiaste recensie geschreven
over La nausée van Sartre -, maar vanaf 1945 werd ons taalgebied werkelijk
overspoeld met boeken, brochures en artikelen over het existentialisme, zowel in
filosofische vaktijdschriften als in algemeen-culturele en literaire periodieken, in
weekbladen en kranten. Tussen 1945 en 1955 verschenen er alleen al in de drie grote
Vlaamse literaire tijdschriften Dietsche Warande & Belfort, De Vlaamse Gids en
Nieuw Vlaams Tijdschrift een vijftigtal bijdragen over het existentialisme, in de 23
afleveringen van Tijd en Mens verschenen
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zeven beschouwingen over het existentialisme en het weekblad Zondagspost besteedde
er in de kleine twee jaar van zijn bestaan (1945-1946) niet minder dan twaalf keer
aandacht aan. In intellectuele en artistieke kringen was het existentialisme het gesprek
van de dag. In Nederland was dat niet anders. Vooral na het geruchtmakende
symposium over het existentialisme in het Scheveningse Kurhaus in september 1946
en de lezing van Sartre in december van datzelfde jaar in Utrecht, kwam de
belangstelling helemaal op gang. Eerder in 1946 had Sem Dresden zijn essay
Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing gepubliceerd en tussen 1947 en
1949 verschenen er inleidende werkjes van H. Robbers, B. Delfgaauw, C.A. van
Peursen en Hans Redeker.
Daarbij dient opgemerkt te worden dat filosofisch of literair werk van auteurs als
Sartre, Camus en Simone de Beauvoir in de eerste jaren na de oorlog niet in het
Nederlands beschikbaar was: L'étranger van Camus verscheen pas in 1949 in een
Nederlandse vertaling, La nausée van Sartre in 1950. Alleen de populariserende
lezing van Sartre Het existentialisme is een humanisme verscheen al in 1946 in het
Nederlands en beleefde vele herdrukken. Er was, zeker in de tweede helft van de
jaren veertig, een grote belangstelling voor, maar weinig diepgaande kennis van de
stroming. Zoals de initiatiefnemers van het Scheveningse symposium opmerkten,
was het existentialisme eind 1946 niet alleen controversieel, maar had het hier en
daar al ‘een enigszins modieus, om niet te zeggen snobistisch karakter’ aangenomen
(Smeets 1997, 116).
In korte tijd had de term ‘existentialisme’ daardoor ook een ongebreidelde
betekenisuitbreiding en betekenisvervaging ondergaan. Hij werd niet alleen gebruikt
om het filosofische gedachtegoed van Kierkegaard over Heidegger tot Sartre en
Merleau-Ponty aan te duiden en het literaire werk van vooral Sartre, Camus en De
Beauvoir, maar algauw stond hij ook voor ‘het Parijse Saint-Germain-des-Prés,
zwarte coltruien, jazzkelders, Juliette Gréco en Boris Vian’ (Smeets 1997, 113) en
vooral voor een sombere, uitzichtloze, landerige levensvisie. Hij werd een
passe-partout voor alle culturele en artistieke uitingen waarin somberheid, afwijzing
van een transcendente zingeving, vrijheid en opstandigheid, absurditeit en morele
normoverschrijding aan de orde waren. Het spreekt vanzelf dat daarmee geen recht
werd gedaan aan de volle rijkdom en de nuances van de existentiefilosofie, vooral
niet aan de ethische dimensie ervan. In dat opzicht is de proliferatie van de term
vergelijkbaar met de lotgevallen van het begrip ‘postmodernisme’ vanaf de jaren
tachtig.
De vraag of er in Nederland en Vlaanderen existentialistische literatuur geschreven
werd, moet in dat licht dan ook anders gesteld worden dan meestal is gebeurd. Niet
alleen is er niet zoiets als ‘hét existentialisme’, maar daar bovenop komt dan nog het
tegelijk vervagende en opdringerige beeld ervan in de Nederlandse cultuur. Het lijkt
daarom niet erg zinvol om een reeks existen-
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tialistische kenmerken vast te stellen en individuele literaire werken daaraan te toetsen.
Existentialisme, van zijn engste tot zijn ruimste betekenis, was in het eerste decennium
na de oorlog het referentiekader waarbinnen of waartegen gedacht, geschreven en
gelezen werd, omdat ouderen en jongeren, traditionalisten en vernieuwers, gelovigen
en ongelovigen er de uitdrukking in zagen van het naoorlogse levensgevoel. De
katholieke Vlaamse dichter Hubert van Herreweghen formuleerde het aldus, met
inbegrip van de belangrijkste betekenisnuances, in zijn opstel ‘Getuigenis 1950: de
poëzie’:
Voor 1940 konden de dichters zich nog als een soort godenkinderen
beschouwen, met hogere vermogens en hogere zintuiglijkheid, en die met
het leven speelden; in 1950 wekt dat idee alleen een vage glimlach. Wij
weten dat het leven speelt met ons! [...] Men kan het spijtig vinden maar
het existentialisme is de leer - of het geloof - die het levensgevoel van deze
tijd rauwst maar trouwst formuleert [...].
(VAN HERREWEGHEN 1950, 84-85)

‘Existentialistische’ auteurs aant.
In een breed scala van beïnvloeding en verwantschap tot sfeer, tijdsklimaat en context
heeft het existentialisme zijn sporen nagelaten in een aanzienlijk deel van de literatuur
tussen 1945 en 1960, in motieven en personages, in thematiek, behandeling van
ruimte en tijd, als motor voor veranderende denkbeelden omtrent proza en poëzie en
als katalysator van een bloeiende literair- filosofische essayistiek.
Paul Rodenko, die na de oorlog enkele jaren in Parijs studeerde, kwam daar
rechtstreeks in contact met het existentialisme. De sporen daarvan zijn zowel in zijn
essays over literatuur als in zijn gedichten te vinden. Niet alleen heeft hij sommige
sleutelbegrippen in zijn literatuuropvatting ontwikkeld op grond van zijn
vertrouwdheid met het existentialistische denken, maar ook zijn vroege gedichten,
geschreven tijdens de oorlog, dragen er het stempel van. Het betreft dan speciaal de
afdeling ‘Kamerpoëzie’ uit de verzamelbundel Orensnijder tulpensnijder (1975). De
wereld die in die gedichten opgeroepen wordt, is getekend door stilstand, traagheid,
zwaarte, stolling, angst, vervuiling en vernietiging. Sartres begrip ‘viscosité’, waarmee
hij de afstotelijke slijmerigheid en onzuiverheid van het menselijk handelen aanduidt,
is bijna letterlijk aanwezig in deze vervreemdende voorstelling van twee geliefden:
wij zijn twee logge waterbeesten
stom op elkander ingedreven
in deze grauwe oceaan
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ik heb mij zachtjesaan
en met een eindeloze draaiïng van mijn romp
een vormeloze zwarte klomp
traag aan je vastgezogen.
(RODENKO 1975, 11)

Ook de auteurs rond het Vlaamse avant-gardetijdschrift Tijd en Mens waren met het
existentialistische gedachtegoed vertrouwd. De gedichtenbundel Het land Nod (1954)
van Ben Cami is een onmiskenbaar door Sartre geïnspireerde reflectie op het bestaan,
op de relatie van de - naoorlogse - mens tot de anderen en tot de afwezige God. De
bundel vertelt de lotgevallen van Caïn, die na zijn broedermoord vlucht naar het land
Nod, ten oosten van Eden. In een wereld zonder God, die hij metaforisch zelf gedood
heeft in de gedaante van Abel, is hij de zoekende mens, die ieder houvast en elke
troost weigert. Hij is de ‘vlees geworden vraag’ (Cami 1984, 29). De gedichten
werden overigens ook door de kritiek op die manier gelezen. Jos de Haes, een van
de meest prominente katholieke dichters en critici van het moment, begon zijn recensie
met de nogal apodictische uitspraak: ‘De verzenbundel Het land Nod, door Ben Cami
[...] is van literair-historisch belang omdat hij het eerst in onze poëzie een consequente
en bovendien artistiek waardeerbare belijdenis van het sartriaans getinte
existentialisme laat horen.’ (De Haes 1955, 275)
Maar ook bij sommige prozaschrijvers uit die kring zijn de motieven duidelijk
aanwijsbaar, met name in de romans en verhalen van Jan Walravens en Maurice
D'haese. Met enige overdrijving schreef Louis Paul Boon naar aanleiding van het
verschijnen van Roerloos aan zee (1951), het romandebuut van Jan Walravens: ‘Hij
heeft bijvoorbeeld bij ons het eerst over existentialisme gesproken. En in Vlaanderen,
waar men daarover nog niets had gehoord, begon men hem als de uitvinder van het
existentialisme aan te zien en verwarde men hem zelfs met Jean-Paul Sartre zelf.’
(Boon 1971, 12)
Al vanaf 1945 had Walravens daadwerkelijk talloze lezingen gehouden over het
existentialisme en er in diverse bladen over geschreven. Daardoor werd hij in de
Vlaamse literaire wereld inderdaad min of meer met het existentialisme
geïdentificeerd, veel meer dan hij dat zelf deed. Het existentialisme was voor
Walravens een van de hoofdwegen die hij volgde om na de oorlog met ‘de dood van
God’ in het reine te komen, naast het surrealisme, het werk van De Sade en later ook
het marxisme. Op 1 september 1944 noteerde hij in zijn dagboek de vlucht van de
Duitse troepen en voegde daar onmiddellijk aan toe:
En als dan alles voorbij zal zijn? Katholiek blijven. Wanneer ik dat zeg,
krijg ik mijn innerlijke crisis van de laatste maanden als een natte doek in
het gezicht.
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Is het katholicisme de waarheid? Maar als ik ontkennend durf antwoorden,
duikt de zelfmoord als een verleiding voor mij op. Ja, de zelfmoord, dat
is het. (WALRAVENS 1971, 523)
Met die geloofscrisis is Walravens zijn verdere leven blijven worstelen, ook in
Roerloos aan zee, waarin Désiré Kempadel het verslag neerschrijft van de moord
die zijn zoon Herman beging op hun beider minnares. Hoeveel existentialistisch
gedachtegoed er in dat relaas ook verwerkt is, de kern van het boek is de
onmogelijkheid om zich van een allesbepalende God te bevrijden. Juist de
onbereikbaarheid van het sartriaanse ideaal van vrije zelfbestemming maakt de tragiek
uit van de personages. In hun poging om die vrijheid te bereiken beoefenen zij het
kwaad. Walravens is daarin minstens zo schatplichtig aan de ideeën van De Sade als
aan die van Sartre. Herman heeft de moord begaan om de onmacht van God te
bewijzen, maar hij is daarin mislukt:
Nana stierf. God niet. [...] Ik stond altijd weer voor dezelfde werkelijkheid:
God die bestaat maar die zich toch altijd weer aan onze greep onttrekt,
ons kwelt door zijn afwezigheid, en ons iedere daad en iedere vrijheid
ontneemt.
(WALRAVENS 1971, 354)
In het hoofdpersonage van Negatief (1958), Pierre Esneux, heeft Walravens een nog
extremer portret geschilderd van iemand die het kwaad cultiveert. Maar de vrijheid
die hij daardoor bereikt, is niet meer dan willekeur, dan blinde vernietigingsdrang.
Ook hij blijft gevangen in wat de auteur zelf een vorm van ‘Jansenistisch
determinisme’ (Walravens 1952, 152) noemde: ‘Alles is zoals het is, alles staat vast
in je lichaam en je bloed geschreven. Niets of niemand verandert ooit wat is. Daarna
komt de dood. Punt.’ (Walravens 1971, 489-490)
Ook het prozawerk van een andere Tijd en Mens-redacteur, Maurice D'haese, is
sterk door het existentialisme getekend, meer misschien dan dat van enige andere
auteur van zijn generatie. Walging om de wreedheid van mensen, besef van de
absurditeit van het bestaan en opstandigheid tegen burgerlijke schijnwaarden zijn de
hoofmotieven in zijn beide romans De heilige gramschap (1952) en De witte muur
(1957).
Twee Nederlandse vrouwelijke dichters, M. Vasalis en Ellen Warmond, worden af
en toe met het existentialisme in verband gebracht. Vasalis existentialistisch noemen
is een extreem voorbeeld van de uitrekking van het begrip. Bekijkt men haar na 1945
gepubliceerde bundels, De vogel Phoenix (1947) en Vergezichten en gezichten (1954),
dan is daar sprake van eenzaamheid, van de zekerheid dat er ‘geen antwoord in de
tegenstrijdigheden’ (Vasalis 1977, 58) van het leven is; soms
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zit de ik-persoon ‘te wachten in een groot en leeg café’ (49) of zelfs ‘afzonderlijk en
somber in mijzelf’ in een ‘donkre kroeg’ (47) waar kaarsen branden - een situatie
die perfect overeenstemt met het populaire beeld van het existentialisme. Op enkele
uitzonderingen na lijkt er echter weinig aan leiding om de gedichten van Vasalis,
meer dan die van de meesten van haar tijdgenoten, met het existentialisme in verband
te brengen. Dergelijke uitzonderingen zijn de gedichten ‘Steen’ (Vasalis 1997, 69)
en ‘Even te lang hield ik mijn hand’, waarin het ik van zichzelf vervreemd geraakt
en haar eigen bestaan of haar lichaam ervaart als een onbegrijpelijk en ontoegankelijk,
weerzinwekkend ding:
Even te lang hield ik mijn hand
over de rand van mijn bestaan,
in 't snelle donkre water van de tijd.
Toen ik hem terugtrok over de dunne, trillende boorden
was het alsof hij niet meer bij mij hoorde:
hij greep niet meer, hij lag koud op mijn schoot,
hij was zijn lichaam kwijt.
Erger dan dood.
(VASALIS 1997, 102)

De vroege gedichten van Ellen Warmond uit de jaren vijftig - en haar roman
Niemandsland (1961) - kunnen meer aanleiding geven tot interpretaties in
existentialistische zin. Uitzichtloosheid, vervreemding, leegte en stilte, wanhoop en
een volslagen gebrek aan contact met anderen spreken uit vrijwel ieder gedicht. Haar
poëzie is dan ook consequent in die zin gelezen. Bijvoorbeeld ‘Woonhuis’ uit de
bundel Proeftuin (1953):
De klok heeft geen geheugen meer een ongewone
verbijstering kruipt zwijgend uit een hinderlaag
een overdwars gespleten kegel draag
ik tussen schouders die me vreemd voorkomen
de muren tonen hun verwarrende profiel
behangsels van herinnering die zich een uitweg wroeten
een klokslag die een uur geleden viel
rolt als een trage damsteen voor mijn voeten
twee dodelijk verschrikte handen liggen
als wezenloze vissen naast mijn bord
waar is het huis en wat is deze kamer
waarin ik langzaamaan een ander word?
(WARMOND 1969, 13)
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Ellen Warmond (l.) en Anna Blaman (r.) arm in arm in Menton, ca. 1960.

De uitgedrukte ervaring in dit gedicht ‘is dezelfde als die in de existentie- filosofie
en de daarmee verwante literatuur beschreven is: de verschrikking, zoniet de walging,
die voortkomt uit het buiten zichzelf staan (de letterlijke vertaling van “existentie”)
en het loslaten van de vertrouwdheid van de omringende werkelijkheid’. (Van der
Vegt 1981, 655-656) In die zin vertoont het gedicht overigens opvallende
verwantschap met het eerder aangehaalde van Vasalis.
Dergelijke interpretaties zijn weliswaar gerechtvaardigd, maar worden zonder enige
twijfel ook gestuurd door het bestaande beeld van de naoorlogse literatuur en door
de rol van het existentialisme daarin, zoals dat in de voorgaande bladzijden geschetst
is. In een interpretatie van hetzelfde gedicht komt Maaike Meijer tot heel andere
conclusies. Op grond van dezelfde motieven en beelden van zelfvervreemding en
verlies van tijdsbesef leest zij het gedicht als uiting van een depressie, van de ‘Grote
Melancholie’, die overigens ook te vinden is in het werk van andere dichteressen uit
de jaren vijftig: M. Vasalis, Hanny Michaelis,
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Lizzy Sara May en Mischa de Vreede. De Vlaamse dichteres Chris Yperman kan
daar nog aan toegevoegd worden:
De Grote Melancholie refereert aan de honderden gedichten van
vrouwelijke dichters, die tot nu toe in geen enkele categorie pasten en die
allemaal handelen over diepe depressie. Het leven wordt als nutteloos
gevoeld. Er is geen belangstelling voor de buitenwereld, noch voor andere
mensen. Het lyrisch ‘ik’ - de persona - is niet in staat wat dan ook tot stand
te brengen. Ze veracht zichzelf en maakt zichzelf verwijten. Er is geen
greintje eigenliefde. (MEIJER 1988, 299)
Ten slotte legt ook Meijer het verband tussen die specifiek vrouwelijke thematiek
en het tijdsklimaat, zij het met andere accenten dan dat doorgaans is gebeurd. Terwijl
de meeste mannelijke dichters op de waardecrisis en de culturele leegte na de oorlog
reageerden met agressieve, uitdagende en esthetisch normdoorbrekende poëzie,
keerden deze vrouwelijke dichters hun wanhoop en agressie naar binnen in de vorm
van een depressie. Hier geen protest tegen vermolmde instituties en tegen een
verouderde esthetiek, zelfs geen cynisch verzet tegen ouders, kerk, samenleving en
vrouwen, zoals in het proza van Van het Reve of Hermans, maar naar binnen gekeerde
frustratie en zelfverwijt. Dat verschil in reactie kan ten slotte ook in verband gebracht
worden met de algemene situatie van vrouwen in de jaren vijftig:
De jaren vijftig vormden een periode van herstel, niet alleen van
gebombardeerde steden, maar ook van het gezin en de traditionele
vrouwenrol. [...] Ik vraag me af of bepaalde elementen in de Grote
Melancholie niet zouden kunnen worden beschouwd als tegen-beweging
tegen het valse optimisme en het seksisme van de naoorlogse restauratie.
De dichteressen stellen botweg dat het leven onleefbaar en leeg voor haar
is. Steden worden herbouwd en zij beschrijven ze als gevangenissen.
Vrouwen worden als huisvrouw gezien en zij zeggen dat de vier muren
van de kamer op haar afkomen. Vrouwen worden geacht warm en gevoelig
te zijn, maar zij verklaren dat zij helemaal niets voelen. Vrouwen worden
geacht hun bestemming te vinden in de liefde, maar zij laten zien hoe
machteloos een geliefde staat tegenover de depressie die haar overstroomt.
(MEIJER 1988, 313)
Dat vrouwen, om dat levensgevoel uit te drukken, mede putten uit het beschikbare
arsenaal van beelden en termen uit het existentialisme, lag in die tijd voor de hand.
Interpretaties als deze maken niet alleen duidelijk hoe reductief een existentialistische
interpretatie kan zijn, maar ook dat er in de geschiedenis van de literatuur andere
verbanden te leggen vallen dan die van stromingen en groeperingen. Dichteressen
zoals de hier genoemde horen traditioneel in heel
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verschillende ‘stromingen’ thuis, net zoals dat overigens het geval is met heel wat
andere auteurs en verschijnselen die in dit hoofdstuk samenkwamen op grond van
de diverse manieren waarop zij verbonden zijn met de oorlog en zijn gevolgen.
Ten aanzien van de romans van Anna Blaman kan een soortgelijke redenering gevolgd
worden. Men is het er in publicaties over Blaman in ruime mate over eens dat haar
werk zo al niet direct schatplichtig aan het existentialisme, er toch zeer nauw mee
verwant is. Het staat bovendien vast dat Blaman vertrouwd was met het werk van
Sartre, Camus en De Beauvoir. Daar staat tegenover dat zij al in haar eerste roman
Vrouw en vriend, die in 1941 verscheen, voordat het existentialisme in Nederland
goed en wel doordrong, dezelfde thematiek behandelt als in haar zogenaamd
existentialistische romans Eenzaam avontuur (1949) en Op leven en dood (1954),
wat er alweer op wijst dat er in dat latere werk veeleer sprake is van de versmelting
van een persoonlijke problematiek met het idioom van het existentialisme.
Die persoonlijke problematiek, ongetwijfeld nauw verbonden met de lesbische
geaardheid van de schrijfster, wortelt juist daardoor toch weer in het ethische klimaat
van de jaren veertig en vijftig, waar evenmin plaats was voor de openlijke beleving
van de lesbische liefde als voor de onverbloemde literaire expressie ervan: ‘Lesbisch
zijn was bijna synoniem aan voortdurend afgewezen worden [...].’ (Meijer 1988,
253) Zelfs het afstandelijke kijken, de blik die de anderen en het ik tot dingen
reduceert en die sartriaans kan worden geïnterpreteerd als de dodende blik, kan men
dan veeleer zien als die van de hopeloze en eenzame voyeuse, omdat ‘er in het
werkelijke leven geen partners zijn’ (254). Op die manier gelezen stellen de romans
van Blaman problemen aan de orde die persoonlijk en juist daardoor ook
maatschappelijk zijn, die specifiek vrouwelijk én algemeen menselijk zijn, die
samenhangen met het naoorlogse levensgevoel én ingekleurd zijn door het
existentialisme.
Maar het was niet alles kommer en kwel na de oorlog. Dat de kritiek zich soms zo
ergerde aan het negatieve mens- en wereldbeeld in de literatuur van de nieuwe
generatie, was mede een gevolg van de hoge verwachtingen die men had gesteld in
de vrede en van de grote behoefte aan licht, vreugde en schoonheid na de duisternis
van de bezettingstijd. Aan die behoefte werd tegemoetgekomen door Een voetreis
naar Rome (1946) van Bertus Aafjes. Het ongeëvenaarde succes van dat lange
verhalende gedicht was mede te danken aan het gevoel van mentale, geestelijke en
ook ruimtelijke bevrijding dat eruit sprak:
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Hoe kan ik beschrijven de indruk die dit gedicht op ons maakte, hoe het
aannemelijk maken. Ik kon het zelf, nu ik het herlas, nauwelijks in zijn
volle omvang terugroepen. Een kunstwerk functioneert altijd tegen een
bepaalde achtergrond. Die van ons was het wakker worden uit een
nachtmerrie van geweld, verraad, rechteloosheid, ongekende wreedheid,
angst, vervuiling en honger. We meenden inderdaad, dat er nu een nieuwe
tijd was aangebroken. Het gedicht was een mythe van abundantie, licht,
kleur, klank. Er kwam geen geweld, geen onvrijheid, geen enkele vijand,
geen verraad of schuld in voor. (VASALIS 1985, 27)

Boeken over de oorlog aant.
Ethische versus esthetische normen aant.
Vrijwel zonder onderbreking is de Tweede Wereldoorlog aanwezig gebleven in de
Nederlandse literatuur van de tweede helft van de twintigste eeuw: als thema, als
motief, als decor, in de innerlijke wereld van personages of als symbool. In alle
genres heeft hij zijn sporen nagelaten; niet alleen in de roman, maar ook in de poëzie,
in het theater en het essay. Maar ook buiten de grenzen van wat men traditioneel
onder literatuur verstaat, in getuigenissen, dagboeken en egodocumenten, in
wetenschappelijke studies, in jeugd- en kinderliteratuur, in cabaret en journalistiek.
Men zou zelfs kunnen stellen dat de Tweede Wereldoorlog als thema een zo grote
impact heeft en zozeer de aandacht op inhoud en boodschap concentreert dat de
karakteristieken van genres en zelfs de specificiteit van literatuur er soms bijkomstig
door worden. De aanwezigheid van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse
literatuur komt dan ook het best tot haar recht wanneer men haar ziet als onderdeel
van een continuüm dat de hele cultuur en het hele maatschappelijke leven sindsdien
doordringt. Die samenhang blijkt onder meer uit het concept en de samenstelling
van enkele belangrijke publicaties uit de laatste decennia van de twintigste eeuw
over de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog. Essays over literatuur in de
ruimste zin staan er naast historische, psychologische, sociologische en filosofische
essays, opstellen over kunst en architectuur, populaire cultuur en politiek.
In het domein van de geschreven teksten heeft dat ertoe geleid dat de traditionele
grenzen tussen tekstsoorten zoals fictie en non-fictie, tussen getuigenis, dagboek,
historische reconstructie, verhaal en essay problematisch werden en door velen als
irrelevant werden ervaren, of dat juist naar aanleiding daarvan de vragen omtrent
waarheid versus waarachtigheid heel scherp werden gesteld. In samenhang daarmee
zijn vele critici en onderzoekers zich gaan afvragen of traditioneel literaire, esthetische
waardeoordelen wel pas geven bij het bespreken van boeken over de oorlog, met
name wanneer die betrekking hebben op de holocaust.
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In het hoofdstuk over de literaire situatie in 1945 haalden wij al de verontwaardiging
aan van Fokke Sierksma naar aanleiding van de bekroning van een gedicht van Jan
Engelman als beste verzetsvers. Dat daardoor esthetische normen de voorrang hadden
gekregen op ethische, wekte zijn woede. Varianten van dat standpunt duiken telkens
weer op in de omgang met oorlogsliteratuur. Zij vinden hun diepste grond in een
principieel probleem, dat naar aanleiding van literatuur over de oorlog, meer in het
bijzonder literatuur over concentratiekampen en de holocaust, vaak wordt gesteld.
Het is de paradox dat die ervaringen de grenzen van het menselijke zodanig
overschrijden dat ze onuitsprekelijk zijn, terwijl zij wel moeten worden uitgesproken,
om te getuigen, om de verschrikking te beheersen, om de menselijkheid in stand te
houden of te herstellen. ‘Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch’,
luidt de in deze context vaak geciteerde uitspraak van Adorno. En toch werden er
weer gedichten geschreven, na Auschwitz en over Auschwitz.
De eerste auteur in ons taalgebied die zich grondig en genuanceerd met die
complexe problematiek heeft beziggehouden, is S. Dresden in zijn essay ‘De literaire
getuige’, waarin hij een vergelijking maakt met het onuitsprekelijke van de mystieke
ervaring:
De mens is godheid of ding geworden; geen van beide laat zich uitdrukken
op een wijze die anderen geheel duidelijk zal maken wat bedoeld wordt.
Vandaar ook [...] dat men altijd het gevoel heeft, dit heilige maar ook deze
vreselijke ellende te onteren en aan te tasten door er over te spreken.
(DRESDEN 1959, 225)
Een gevolg daarvan is dat ethische en esthetische normen hier in een onmogelijke
relatie tot elkaar komen te staan:
De inhoud van al deze werken is zo verbijsterend, zo buiten alle
gebruikelijke menselijke proporties, dat de beoordeling van de lezer
volkomen daarin geabsorbeerd wordt en hij geen gelegenheid heeft aan
iets anders te denken. Doet hij dit toch en komt hij bij voorbeeld tot de
conclusie dat het boek onhandig of zonder meer slecht geschreven is, dan
zal hij het nauwelijks wagen dit tegenover anderen of tegen zichzelf uit
te spreken. De esthetische normen worden verdrongen door, of beter
gezegd: verdwijnen in, ethische. (246)
Kunnen die esthetische normen bij kronieken en getuigenissen - volgens Adorno en
anderen de enige legitieme manier om over de kampervaringen te spreken - nog
gemakkelijk als irrelevant ter zijde worden geschoven, juist bij fictie treedt het conflict
in al zijn scherpte in het daglicht. Met de literatuur verschijnt er ‘een zekere
vertroebeling. De ethische beoordeling kan geen privileges meer
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doen gelden, maar zij laat zich zeker ook niet opheffen, zodat een vreemdsoortige
en onmogelijke verbinding met de esthetische houding ontstaat.’ (246)
Het is moeilijk bewijsbaar, maar niet onwaarschijnlijk dat de combinatie van
publiekssucces met geringe of kortstondige literaire waardering voor sommige
oorlogsboeken juist haar verklaring vindt in het menselijk appèl dat ervan uitgaat en
dat stilistische en structurele tekortkomingen tijdelijk overstemt. Misschien is het
zelfs niet overdreven om te stellen dat juist de afwezigheid van ‘literaire’ opsmuk
en de vaak opvallend neutrale, afstandelijk noterende manier van vertellen middelen
zijn om de besmetting van het menselijke door het literaire zoveel mogelijk te
vermijden.
In dat opzicht valt bijvoorbeeld te denken aan Kinderjaren (1978) van Jona Oberski,
dat door T. van Deel tegelijk een aangrijpend debuut werd gevonden en een boek
met ‘onhandige formele eigenschappen’ (Van Deel 1978). Hetzelfde kan gezegd
worden over de geschriften van Etty Hillesum sinds de publicatie van haar dagboek
onder de titel Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum 1941-1943 (1981).
Binnen een jaar tijd werden er meer dan tweehonderdduizend exemplaren van
verkocht en werd er een televisiedocumentaire van gemaakt, terwijl de literaire kritiek
over het algemeen vol lof was over de authenticiteit, maar eerder terughoudend
omtrent de literaire kwaliteit. Zelfs de boeken van G.L. Durlacher over zijn jeugd in
nazi-Duitsland, zijn kampervaringen en de moeilijke aanpassing daarna, hebben hun
succes misschien deels te danken aan het feit dat ook hier de esthetische normen
‘verdwijnen in de ethische’. Al naar aanleiding van het literaire debuut van Durlacher,
Strepen aan de hemel. Oorlogsherinneringen (1985), herhaalde de criticus Hans
Vervoort bijna letterlijk de mening van Dresden: ‘Ik vind het heel moeilijk om iets
te schrijven over zo'n oorlogsboek. Een literair criterium kan je er niet aan stellen.
Het zou belachelijk zijn om te melden dat de karakters niet of juist wèl goed uit de
verf komen [...].’ (Vervoort 1985)
Deze en andere vergelijkbare boeken, vaak niet geschreven met literaire
bedoelingen en min of meer toevallig in het literaire circuit beland, problematiseren
en tarten er als het ware de gangbare normen van. Bovendien is het opvallend dat
juist deze boeken met een hoog getuigenisgehalte tot de meest vertaalde en
internationaal hoogst gewaardeerde uit het Nederlandse taalgebied behoren, ook
wanneer zij doorgaans in de Nederlandse literatuurgeschiedenis niet of slechts
marginaal figureren. Het voorbeeld bij uitstek is natuurlijk het dagboek van Anne
Frank, Het achterhuis (1946), maar hetzelfde geldt voor het werk van Oberski,
Hillesum en zelfs voor dat van Marga Minco. Kinderjaren van Oberski bijvoorbeeld,
was vijftien jaar na zijn verschijnen al in zestien talen vertaald en kreeg enthousiaste
kritiek van Isaac Bashevis Singer, Alan Sillitoe, Chaim Potok en Heinrich Böll.
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De Tweede Wereldoorlog in de literatuur in Nederland
De oorlog, begrepen als de gevechtshandelingen, komt in de Nederlandse literatuur
weinig voor. De periode van de bezetting daarentegen komt op de meest diverse
manieren ter sprake, overigens met een heel ander gewicht en heel andere accenten
in Nederland dan in Vlaanderen. Begin jaren negentig werd in Nederland het aantal
literaire publicaties over de oorlog, inclusief dagboeken, memoires, jeugdboeken en
toneelstukken, geschat op meer dan duizend.

Proza aant.
Een van de succesrijkste publicaties kort na de bevrijding was Doortocht. Een
oorlogsdagboek 1940-1945 (1946) van Bert Voeten. Hoewel het hoofdzakelijk allerlei
anekdotische observaties bevat omtrent de problemen van het dagelijks leven tijdens
de bezetting, is het in wezen een poging om de soevereiniteit van de geest te
handhaven in een context van terreur, vernedering en ontbering. Dat niet de materiële
nood, maar de geestelijke onderdrukking de ergste wonden heeft geslagen, blijkt
onder meer uit de slotpassage van 4 mei 1945:
Wij krijgen weer vleesch, lucifers en koffie. We krijgen weer gas en electra.
[...] Maar de geesten zijn ziek, de moraal is rot, de chaos nog lang niet
omgezet in orde. De genezing, de uitroeiing van het gif, dat de zielen
doorvreten heeft en sponsachtig gemaakt, zullen veel tijd kosten. (VOETEN
1947, 222)
De idealistische toon en de onproblematische visie op goed en kwaad die Voeten
hanteert, zijn typerend voor de meeste boeken uit die eerste jaren. Zeer populair was
onder meer ook de roman Die van ons (1946) van Willy Corsari, waarin het
idealistische standpunt wordt verdedigd door de jood Barach, die de beproevingen
van de oorlog ziet als een zuivering waaruit een betere wereld tevoorschijn zal komen.
De eerste die daar fel tegenin gaat, is W.F. Hermans in zijn bespreking van
Doortocht. Hij verwijt Voeten een overmatig gebruik van holle frasen, van clichés
en aan stuiversromannetjes ontleende beelden. Zoals later bleek niet ten onrechte:
Voetens dagboek was na de bevrijding geschreven en diende om de sporen van zijn
samenwerking met de Kultuurkamer uit te wissen.
Overigens was niet alles even hooggestemd en na enkele jaren begonnen er romans
te verschijnen waarin een kritischer visie de overhand kreeg. In het Criterium-nummer
waarin Hermans met Voeten afrekende, verscheen ook de novelle ‘De ondergang
van de familie Boslowits’ van Simon van het Reve. Daarin vertelt een ik-verteller
hoe hij in de jaren voor de oorlog als kind kennismaakt met een buurgezin, dat tijdens
de oorlog uiteengerukt wordt en verdwijnt. Het is het volstrekte tegendeel van heroïek
of van getuigenisliteratuur.
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Alle aandacht gaat naar de trivialiteiten van het dagelijks leven, naar de manier
waarop de jeugdige ik enerzijds de oorlog als een spannende vakantie ervaart en
anderzijds innerlijk ontredderd is door de angstaanjagend onbegrijpelijke dingen die
er gebeuren in de wereld van de volwassenen. De tragiek zit dan juist in de spanning
tussen wat wel en wat niet uitgesproken wordt, tussen wat de lezer weet en wat het
personage niet weet en niet begrijpt. Dat de familie Boslowits joods is wordt nergens
met zoveel woorden gezegd. Meer dan een oorlogsboek in enge zin is deze novelle
dan ook het eerste voorbeeld van een verhaal waarin de oorlog de achtergrond vormt
waartegen een algemeen menselijk drama zich kan profileren, zoals dat later ook het
geval zal zijn in het werk van Hermans, Mulisch en velen na hen.
Vanaf het einde van de jaren veertig beginnen er romans te verschijnen waarin de
ethische zekerheden van de eerste jaren na de oorlog op losse schroeven worden
gezet. Pastorale 1943 (1948) van Vestdijk is daar het eerste voorbeeld van. De
personages vertegenwoordigen het hele spectrum van houdingen tijdens de oorlog:
verzetslieden, spionnen, onderduikers, joden, NSB'ers, Duitsers, profiteurs, meelopers
en onverschilligen, maar het is allerminst op voorhand duidelijk wie de helden, de
laffen en de stumperds zijn. Verzetsacties ontaarden in potsierlijke kluchten, een
kwaadaardig NSB'er blijkt niet meer dan een ordinaire opportunist te zijn en het
verraad van een groepje onderduikers heeft niets met politiek, maar alles met een
onbeantwoorde liefde te maken. Pastorale 1943 werd literair wel hoog gewaardeerd,
maar bleek geen publiekssucces. Of dat nu te wijten was aan de ontluisterende visie
van Vestdijk of aan een verzadiging bij het publiek, is moeilijk te achterhalen. Het
zou in ieder geval tot 1966 duren voor de roman herdrukt werd.
Rond 1950 schijnt de hausse van oorlogsliteratuur hoe dan ook geluwd, tenminste
wat boeken met een direct getuigeniskarakter betreft. Ook de controverses rond de
verzetspoëzie zijn stilgevallen. De literatuur herneemt haar gewone gang, wat nog
niet wil zeggen dat de oorlog geen rol meer speelt, maar hij is nu als het ware
binnengetreden in de literatuur, erdoor geabsorbeerd. Men zou kunnen gewagen van
een beweging die tegengesteld is aan wat Dresden signaleerde in verband met de
holocaustliteratuur: het ethische (houdingen tegenover de oorlog) gaat op in het
esthetische (de literatuur). Het gaat minder en minder over de oorlog, maar via de
oorlog over psychologische, maatschappelijke of existentiële kwesties. Een
scharnierboek daarin is De tranen der acacia's (1949) van Willem Frederik Hermans,
dat eerder al ter sprake kwam.
In De donkere kamer van Damokles (1958) herneemt Hermans de thematiek van
De tranen der acacia's op een nog cynischer wijze. De grenzen tussen schuld en
onschuld, waarheid en bedrog worden nu helemaal weggevaagd. Zowel het
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Tekening van S. Pennink uit 1950: ‘Chirurg Vestdijk ontleedt zichzelf’.

hoofdpersonage, Henri Osewoudt, als de lezer blijven in het ongewisse omtrent de
vraag of Osewoudt een verzetsheld dan wel een verrader is geweest. Het vernuftige
spel met dubbelgangers, valse identiteiten, realisme en fantasie én het feit dat er geen
overkoepelend vertelstandpunt is dat de ‘eigenlijke’ waarheid zou kunnen onthullen,
zorgen ervoor dat De donkere kamer van Damokles de perfecte illustratie vormt van
Hermans' visie op de werkelijkheid, zoals hij die heeft geformuleerd in het opstel
‘Experimentele romans’ uit hetzelfde jaar waarin het boek verscheen: ‘Wie goed om
zich heenziet, ontwaart geen eenheid van handeling, maar veelheid en zinneloosheid
van handeling, verwarring, chaos en verveling.’ (Hermans 1972a, 110) Oorlog en
bezetting zijn situaties bij uitstek om die opvatting aan te demonstreren. Wanneer
Osewoudt in de gevangenis is beland op beschuldiging van landverraad, ontmoet hij
daar een jonge ss'er die zichzelf ziet als ‘een grote amorele theoreticus’. In het licht
van de menselijke sterfelijkheid verliest volgens hem iedere moraal zijn grond:
De mens zal eraan moeten wennen te leven in een wereld zonder vrijheid,
goedheid en waarheid. Het zal binnenkort op de lagere school worden
onderwezen! Deze oorlog is nog maar een voorproefje van de wereld die
komt!
(HERMANS 1971, 361)
Hoezeer in 1958 de betrokkenheid bij de bezettingstijd veranderd was, blijkt uit het
feit dat kritiek op Hermans' voorstelling van het verzet nu veel minder luid klonk.
De roman werd vrijwel unaniem positief onthaald en geprezen om zijn literaire
kwaliteiten. Ook in latere werken, zoals de roman Herinneringen
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van een engelbewaarder (1971) en het toneelstuk King Kong (1972), gebruikt
Hermans de Tweede Wereldoorlog als decor voor dezelfde thematiek.
Een jaar na De donkere kamer van Damokles verscheen Het stenen bruidsbed, de
eerste van vele romans waarin Harry Mulisch de Tweede Wereldoorlog ter sprake
brengt. Ook voor Mulisch is in de meeste gevallen de oorlog veeleer aanleiding om
zijn visie op de werkelijkheid, op tijd en geschiedenis en op de fundamentele
vraagstukken omtrent schuld en onschuld, goed en kwaad uit te drukken, dan het
eigenlijke thema van zijn romans. De oorlog is een centraal onderdeel van zijn
persoonlijke mythologie. ‘Ik heb mijn bestaan te danken aan de Eerste Wereldoorlog,
ik bèn de Tweede Wereldoorlog,’ is een van zijn bekendste uitspraken in dit verband.
Het stenen bruidsbed vertelt hoe de Amerikaanse tandarts Norman Corinth na de
oorlog deelneemt aan een congres in Dresden, de stad die op het einde van de oorlog
door massale geallieerde bombardementen verwoest was. Corinth had toen aan die
bombardementen deelgenomen: hij keert dus terug naar de plaats van de misdaad.
Daar heeft hij een kortstondige seksuele relatie met zijn gids Hella. Dat realistische
verhaal gaat regelmatig over in ‘Homerische zangen’, waarin de herinneringen aan
het bombardement weer opdoemen en soms verbonden worden met de verovering
van Hella. Overigens heeft Mulisch een hele serie historische en thematische
parallellen gelegd: tussen oorlog,

Hugo Claus (l.) en Harry Mulisch (r.) illustreren, verkleed als Duitse officieren, een van hun obsessies,
ca. 1970.
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liefde en kunst, tussen de verwoesting van Dresden, de misdaden van Hitler, de brand
van Rome door keizer Nero in naam van de kunst, en de vernietiging van het antieke
Troje omwille van een vrouw. Daardoor geeft de roman uiteindelijk het beeld te zien
van een antigeschiedenis, waarin zinloze gruwel overheerst. ‘Tussen de massacres
van de Hunnen en de koncentratiekampen van Hitler is geen tijd verstreken. Zij
liggen naast elkaar op de bodem van de eeuwigheid. Hij dacht, en daar ligt Dresden.’
(Mulisch 1958, 130)
Hoewel de Tweede Wereldoorlog in vrijwel alle boeken van Mulisch een rol speelt,
zijn er maar enkele waarin hij helemaal op de voorgrond komt. Behalve Het stenen
bruidsbed zijn dat De zaak 40/61. Een reportage (1962) en De aanslag (1982). De
zaak 40/61 is het eerste van een reeks boeken uit de jaren zestig waarin Mulisch,
geheel volgens de tijdgeest, afstapt van de fictie ten voordele van reportages en
documentaires met een ethische en politieke strekking. Aanleiding was het zeer
geruchtmakende proces-Eichmann in Jeruzalem in 1961, dat Mulisch in opdracht
van Elseviers Weekblad bijwoonde. In De zaak 40/61 probeert Mulisch te begrijpen
wat een doorsneemens als Eichmann tot onmetelijke gruweldaden kon bewegen en
welke samenleving zo'n mens kon voortbrengen.
De mens is geen gegevenheid, maar een mogelijkheid - tot alles. Dat is
natuurlijk ook zijn grootheid, maar die is niet ons onderwerp. Ons
onderwerp is de keerzijde van zijn grootheid. Daarmee wordt Eichmann
niet tòch weer iets groots, niet een ‘Antichrist’ of ‘Djenghiz Khan’, maar
het tegendeel nu juist van ‘grootheid’: kleinheid. Eichmann als de kleinste
mens - met dat portret komen wij het dichtst bij de gelijkenis. En hij kon
zo klein zijn omdat de techniek zo groot was: de spoor wegen, de
administratie, de gaskamers, de krematoria. (MULISCH 1969, 183)
Hoezeer De zaak 40/61 ook op de werkelijkheid betrokken is, op die manier verbindt
Mulisch toch zijn interpretatie van Eichmann, met wie hij zich zelfs deels identificeert,
met een van de hoofdcomponenten van zijn visie op het bestaan: de mens heeft zich
overgeleverd aan de techniek en daarmee het proces op gang gebracht dat zijn eigen
ondergang zal bewerken. Alleen de creatieve mens, de bijna godgelijke schrijver, is
in staat om weerwerk te bieden. In zijn essayboek Voer voor psychologen (1961)
formuleerde Mulisch die visie al en ze keert onverminderd terug in het grote
filosofische werk De compositie van de wereld (1980) en in zijn magnum opus De
ontdekking van de hemel uit 1992.
In De aanslag (1982), een van de best verkochte boeken uit de Nederlandse
literatuur na de oorlog, staat de vraag naar schuld en verantwoordelijkheid centraal.
In een strakke chronologische compositie vertelt de roman de lotgevallen van Anton
Steenwijk, die in 1945 als kind getuige was van de aanslag
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op een NSB'er voor zijn huis in Haarlem. Het hele gezin wordt opgepakt en op hem
na - zoals hij naderhand verneemt - gefusilleerd. Hij blijft als enige over en draagt
zijn verdere leven de gevolgen van die dramatische gebeurtenis met zich mee. In de
volgende episodes, die zich respectievelijk afspelen in 1952, 1956, 1966 en 1981,
wordt de ware toedracht van de aanslag geleidelijk ontsluierd. Maar daardoor worden
schuld en verantwoordelijkheid almaar problematischer, met als gesuggereerde
uitkomst dat objectieve schuld niet bestaat en dat alles afhangt van het standpunt dat
men inneemt.
In die zin is De aanslag een boek dat enerzijds aansluit bij de ontnuchterende visie
van Vestdijk in Pastorale 1943 en bij De tranen der acacia's en De donkere kamer
van Damokles van Hermans, en anderzijds bij de mildere en genuanceerde interpretatie
van de geschiedenis, ook die van de collaboratie, in werken uit de jaren tachtig. Maar
De aanslag is meer dan een oorlogsroman. Door iedere episode uitdrukkelijk te
situeren tegen de achtergrond van politieke ontwikkelingen in Nederland en in de
wereld - de oorlog in Korea, de Russische inval in Hongarije, een vredesdemonstratie
- verruimt Mulisch de thematiek van zijn roman tot alle situaties van oorlog en geweld
op een manier die overeenkomsten vertoont met wat hij eerder deed in Het stenen
bruidsbed.
Behalve in de autobiografische boeken en in verschillende essays van Mulisch
speelt de Tweede Wereldoorlog ook een relatief belangrijke rol in De ontdekking
van de hemel. Allereerst is een centraal gegeven de zoektocht van een van de
hoofdpersonages, Max Delius, naar het oorlogsverleden van zijn vader. Die vader
was een collaborateur, die er onder meer voor zorgde dat zijn joodse exvrouw naar
Auschwitz werd afgevoerd. Max bezoekt later dan ook Auschwitz, dat in de roman
verschijnt als de plaats waar de hel zich heeft gemanifesteerd. Op die manier ontstaat
er een verbinding naar de tweede manier waarop de oorlog een rol speelt en die al
kort vermeld werd naar aanleiding van De zaak 40/61. Het centrale thema van de
roman is namelijk de gedachte dat de mens door zich over te leveren aan de techniek
het aloude verbond met God, gesymboliseerd in de tien geboden, heeft verbroken.
Daar mee is ook de grondslag van de ethiek verdwenen. De mens is bezig aan een
onomkeerbaar proces van zelfvernietiging. De mensen zullen, aldus een van de
engelen:
[...] uiteindelijk zichzelf nucleair opstoken, verbranden via het gat dat zij
in de ozonlaag hebben geslagen, oplossen in de zure regen, braden in het
broeikaseffect, elkaar dooddrukken door hun aantal; zichzelf ophangen
aan de dubbele helix van het DNA [...]. (MULISCH 1992, 900)
Auschwitz is in die context de uiterste consequentie van datgene waar de machinale
mens toe kan vervallen. Auschwitz, zo zegt dezelfde engel, is ‘het virtuele
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beeld van het ingrijpen van de mensheid in zichzelf’ (433). Hoewel de Tweede
Wereldoorlog in De ontdekking van de hemel niet meer lijkt dan een van de vele
motieven, laat juist die roman zien hoe hij in het werk van Mulisch de ultieme
toetssteen is voor de vragen omtrent schuld, vrijheid, verantwoordelijkheid en
geschiedenis, omtrent de betekenis van het bestaan.
Eind jaren vijftig, toen De donkere kamer van Damokles en Het stenen bruidsbed
verschenen, kwamen oorlogsherinneringen op nog een heel andere manier aan bod
in boeken van twee joodse auteurs, Marga Minco en Jacques Presser, die beiden hun
persoonlijke lotgevallen in een deels fictionele vorm vertelden. Het bittere kruid
(1957) van Marga Minco verhaalt de lotgevallen van een joodse familie, die tijdens
de bezetting uiteengerukt wordt. Het verhaal, dat uit losse anekdotes bestaat, wordt
in de ik-vorm verteld door een kind, dat de enige overlevende zal blijken te zijn van
de familie. Het kinderlijke perspectief zorgt voor een vrij neutraal feitenrelaas,
waardoor de tragiek ontstaat uit de tegenstelling tussen de kinderlijke naïviteit van
de verteller en de kennis van de lezer. Ook het gebruik van understatements en de
techniek van het verzwijgen van wat nauwelijks uitspreekbaar is, dragen bij tot het
effect van dit boek, dat - mede door zijn plaats op de literatuurlijsten van scholieren
- een van de belangrijkste bestsellers werd uit de Nederlandse literatuur na de oorlog.
Overigens staan in Het bittere kruid niet de gruwelen van de jodenvervolging centraal,
maar de thematiek van de complete vereenzaming en van het schuldgevoel omdat
men gespaard is gebleven - een thematiek die ook het latere werk van Minco beheerst
en die in tal van boeken van overlevenden voorkomt.
Minder sober en afstandelijk is De nacht der Girondijnen van J. Presser, dat in
1957 als Boekenweekgeschenk verscheen. Het verhaal speelt zich af in het
doorgangskamp Westerbork en behandelt het controversiële probleem van de joodse
collaboratie. De hoofdpersoon Jacques Suasso Henriques, die in onvrede leeft met
zijn joodse identiteit, maakt in Westerbork deel uit van de joodse ordedienst, die
mede de deportaties naar de vernietigingskampen organiseert. Door die positie geniet
hij zelf een voorkeursbehandeling. Uiteindelijk komt hij door gesprekken met een
medegevangene tot inzicht. Hij ontsnapt uit zijn ondraaglijke morele dilemma door
een wanhoopsdaad, die hem het leven zal kosten. Presser, die later naam zal maken
als historicus met zijn grote studie Ondergang. De vervolging en verdelging van het
Nederlandse jodendom 1940-1945 (1965), stelt in zijn novelle dezelfde ethische
vragen die ook in zijn historische studie aan de orde zijn: waar ligt de grens tussen
moed, opportunisme, onverschilligheid en medeplichtigheid?
Beide boeken, gebaseerd op autobiografische ervaringen van slachtoffers van de
jodenvervolging, waren niet de eerste in het genre, maar wel de eerste
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die grote aandacht trokken na een periode van collectieve verdringing. In de tweede
helft van de jaren vijftig scheen daaraan een einde te zijn gekomen. Dat blijkt ook
uit het succes van Het achterhuis van Anne Frank vanaf 1955, en de publicatie van
‘De literaire getuige’ van Dresden in 1959.
Enigszins apart daarvan verscheen al in 1953 de essaybundel Volg het spoor terug
van J.B. Charles. Charles was tijdens de bezetting actief geweest in het verzet en
daarna als jurist en criminoloog betrokken bij de zuivering. Hij was bij uitstek de
auteur die zich verzette tegen de verdringing, tegen het vergeten en vergeven. Met
nietsontziende heftigheid en in een stijl die geen scheldwoord schuwt, klaagde hij
alle voortlevende resten van het fascisme aan. Ook in latere essaybundels, zoals Van
het kleine koude front (1962) en Hoe bereidt men een ketter (1976), trok hij die lijn
door en legde hij voortdurend verbanden tussen het fascisme en kwesties als de
Koude Oorlog, het naoorlogse Duitsland, of de strijd tussen joden en Palestijnen in
Israël.
Na de boeken van Minco en Presser kwam er een hele stroom op gang van
soortgelijke ‘egodocumenten’ - een term die overigens door Presser was gemunt maar waarvan de meeste in het literaire circuit minder aandacht trokken. Pas vanaf
ongeveer 1980 drongen dergelijke boeken opnieuw en met grote kracht binnen in de
literatuur, met de eerder aangehaalde publicaties van Etty Hillesum, Jona Oberski
en Gerhard Durlacher. Daarnaast waren er evenwel nog tal van anderen die de oorlog
als kind hadden meegemaakt en op een punt in hun leven gekomen waren waarop
zij met hun herinneringen in het reine wensten te komen. Vanaf deze tijd kwam ook
de tweede generatie aan het woord, kinderen die na de oorlog waren geboren of die
de oorlog niet bewust hadden meegemaakt, maar toch de oorlogstrauma's van hun
ouders meedroegen.
Maar eerst terug naar de jaren zestig en zeventig, een periode waarin de literaire
belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog relatief gering was. Toch kwamen er
ook nu twee belangrijke auteurs naar voren die er in hun werk een prominente plaats
aan gaven: Armando en Louis Ferron. Het waren tevens twee auteurs die verschillende
poëtica's hadden en dan ook heel verschillend met hun thema omgingen.
Armando heeft zijn wortels in de beweging van Gard Sivik/De Nieuwe Stijl rond
1965, die een objectieve weergave van werkelijkheid nastreefde, waaruit subjectiviteit
en sentiment zoveel mogelijk werden geweerd. Aan de hand van die poëticale
principes, plus een diepgewortelde fascinatie voor geweld, die ook al uit zijn vroege
gedichten sprak, publiceerde Armando in 1967 samen met Hans Sleutelaar De ss'ers.
Nederlandse vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog. Daarin lieten zij zonder enig
commentaar voormalige Nederlandse ss'ers aan
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het woord over hun ervaringen, beweegredenen en achtergronden. Zonder de namen
van juist deze samenstellers en de met hun namen verbonden literatuuropvatting was
dit boek nooit tot de literatuur gerekend, maar tot de journalistiek. Maar juist in de
jaren zestig, toen ook in bredere kring de fictie gewantrouwd werd, was dat wel het
geval, net zoals dat ook gebeurde met De zaak 40/61 en de latere reportages van
Mulisch. In ieder geval was het vrijwel onmogelijk om De ss'ers met traditionele
literaire maatstaven te beoordelen. De belangrijkste kritiek was dan ook afkomstig
uit voormalige verzetskringen en betrof de afwezigheid van iedere duiding.
Tegelijk functioneerde het boek in een beginnende discussie over de collaboratie
doordat de geïnterviewden doodgewone jongens bleken te zijn, die zonder
ideologische motivering, min of meer als gevolg van toevallige omstandigheden, in
de ss terechtgekomen waren. Die discussie was al begonnen in 1965 met het
verschijnen van Pressers geschiedenis van de jodenvervolging en werd pas echt heftig
toen Friedrich Weinreb, die in 1948 voor collaboratie veroordeeld was maar in het
boek van Presser eerherstel kreeg, ook zelf in 1969 zijn geschiedenis van collaboratie
en verzet publiceerde. Hoewel de hele rel rond Weinreb de grenzen van de literatuur
ver overschreed, werd er intens aan deelgenomen door auteurs en critici zoals Aad
Nuis en Renate Rubinstein, die het boek van Weinreb inleidden, maar ook door
Mulisch en vooral door Hermans, die zich manifesteerde als de felste tegenstander
van Weinreb. Deze kwestie wordt hier aangehaald omdat zij perfect illustreert hoe
juist rond de thematiek van verzet, collaboratie en jodenvervolging niet alleen de
grenzen van genres en van het traditionele literatuurbegrip overschreden werden,
maar ook hoe literatuur en maatschappelijke debatten vrijwel naadloos in elkaar
overgingen, zeker in de politiek roerige periode rond 1968.
In het latere werk van Armando blijft de oorlog een obsessioneel thema. Wat dat
betreft bestaat er een zekere overeenkomst tussen zijn werk en dat van Hermans,
omdat beiden de oorlog zien als een extreme situatie, waarin menselijk gedrag van
alle franje ontdaan wordt en waarin de gevestigde zekerheden omtrent schuld en
onschuld, wie dader is en wie slachtoffer, ondermijnd worden. In De straat en het
struikgewas (1988), een van Armando's meest realistische en autobiografische boeken,
luidt het:
Het ene land valt het andere land aan. Goed. Ik was een inwoner van het
aan gevallen land. Een toeval.
Het was ook een toeval dat ik toen in leven was. Zodoende werd ik in de
gelegenheid gesteld om de medemens gade te slaan. Ik kon, als ik daartoe
bij machte was, een duidelijker zicht op de werkelijkheid krijgen.
(ARMANDO 1988, 102)
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Maar juist dat duidelijke zicht op de werkelijkheid is onhaalbaar. Hoe nauwkeuriger
men naar de medemens en naar de werkelijkheid zelf kijkt, hoe dubbelzinniger alles
wordt. Taal en vergetelheid dekken alles toe.
Specifiek voor Armando is de projectie van de schuld op de ‘stille getuigen’ ervan,
voornamelijk in het landschap, dat onbewogen alle gruwelen heeft zien gebeuren.
In bijna al zijn werk is ‘het schuldige landschap’ een vast motief. De onverschillige
schoonheid daarvan én de schoonheid van de kunst, zijn een verweer tegen én verraad
aan de gruwel tegelijk:
De schoonheid van de plekken waar de vijand was, waar de vijand zich
bevond, waar de vijand huisde en huishield, waar de vijand z'n
schrikbewind uitoefende, waar zich nog de sporen van 's vijands
schrikbewind bevinden. Juist daar.
De schoonheid moest zich schamen.
[...]
Er is werkelijk iets aan de hand met de schoonheid, dat is toch niet te
ontkennen. Dat de schoonheid niet deugt moet duidelijk zijn. Maar wat
wil het geval: juist aan deze schoonheid heb ik mijn leven gewijd. Zij heeft
mij in haar macht. Ik dien haar. (ARMANDO 1988, 246-247)
De omkeerbaarheid van schuld en onschuld, de onzekerheid en de verwarring kregen
op een typisch postmoderne manier vorm in het werk van Louis Ferron, doordat hij
fictie als geschiedenis en geschiedenis als fictie presenteerde. Daarmee is Ferron te
situeren aan het voorlopige einde van een lijn die begon met Vestdijk en doorliep
via onder anderen Hermans en Armando. Zijn werk, dat zich aanvankelijk
concentreerde op de ontstaansgeschiedenis van het fascisme, laat zien hoe idealistische
dromen ontaarden in nachtmerries, hoe de geschiedenis een geconstrueerd verhaal
is en het leven niets meer dan theater of kitscherige operette.
Vanaf de jaren tachtig verschijnen er weer opvallend veel boeken waarin de oorlog
een grote rol speelt, nu ook van auteurs die tot de tweede generatie behoren. Het
betreft hier in de eerste plaats kinderen van joodse oorlogsslachtoffers. Maar ook
kinderen van voormalige collaborateurs, die zelf onschuldig zijn, maar niettemin de
schuld van hun ouders meedragen, laten van zich horen. Ook in deze groep loopt
een continue lijn van egodocumenten tot romans en verhalen in enge zin. Tot de soms enigszins gefictionaliseerde - egodocumenten behoort werk van Ischa Meijer,
Lisette Lewin, Miriam Guensberg, Chaja Polak en Frans Pointl. Romans en verhalen
- met een vaak sterk auto biografische achtergrond - werden geschreven door onder
anderen Leon de Winter, Jessica Durlacher, Carl Friedman, Marcel Möring en Arnon
Grunberg. Kan er
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al een zeker onderscheid gemaakt worden in genre, gemeenschappelijk aan al deze
boeken is dat de auteurs of de personages ervan proberen in het reine te komen met
de trauma's die ze van hun ouders, of juist door de afwezigheid van ouders, hebben
meegekregen. Dat uit zich in telkens terugkerende motieven: pogingen om het zwijgen
en de gevoelsarmoede van de getraumatiseerde ouders te doorbreken, de moeilijkheid
om duurzame relaties aan te gaan, het zoeken naar de eigen wortels en geschiedenis
of juist een verzet daartegen, en bij sommigen ten slotte de wil om definitief af te
rekenen met de cultus van het joodse lijden.
Een van de eersten die deze tweedegeneratieproblematiek uitspraken, was Ischa
Meijer in Brief aan mijn moeder (1974). Daarin rekende hij af met een opvoeding
waarin geen plaats was voor warmte en de kinderen met plaatsvervangende schuld
werden beladen. De onmogelijkheid om te communiceren, de allesdoordringende
kilheid en de eenzaamheid die daaruit voortvloeit, domineren ook de tragikomische
verhalen van Frans Pointl. In zijn prozadebuut, De kip die over de soep vloog (1989),
speelt de Tweede Wereldoorlog slechts in enkele verhalen een directe rol, maar hij
hangt als een schaduw over het hele werk. De dominante moederfiguur, die ook in
de gedaante van tal van andere vrouwen het hele leven van de ik-figuur overheerst,
is gefixeerd op dood, afwezigheid en stilte: ‘De vermoeide mensen die af en toe bij
ons kwamen, somden namen op en moeder knikte. Dood, dood, zeiden ze. Het bleef
in me echoën. Leven scheen louter uit dood te bestaan.’ (Pointl 1989, 12) De moeder
sluit haar zoon zodanig af van de wereld, dat hij ook na haar dood een onaangepast
en solipsistisch leven blijft leiden. Vooral in Pointls tweede bundel, De aanraking
(1990), is dat een dominant motief: ‘Scherp realiseerde ik me hoe schaars in mijn
leven ik was aangeraakt en hoe weinig mensen ik had aangeraakt.’ (Pointl 1990, 68)
Kenmerkend voor de generatie schrijvers van joodse afkomst die vanaf ongeveer
1980 debuteert, is dat de verwerking van de Tweede Wereldoorlog vaak deel uitmaakt
van de bredere problematiek van de joodse identiteit van de personages, die zelf dan
weer opgaat in de algemene thematiek van hun oeuvre. Zo staan, zeker in het vroege
werk van Leon de Winter, personages centraal die op zoek zijn naar zingeving van
de werkelijkheid, veelal door in verbeelding, verhalen en taal verbanden te creëren.
In La Place de la Bastille (1981) verbindt De Winter dat algemene thema, dat in
andere boeken niet rechtstreeks met de oorlog te maken heeft, met de verwerking
van het oorlogstrauma. Het hoofdpersonage, Paul de Wit, is geschiedenisleraar, maar
is ervan overtuigd geraakt dat de geschiedenis geheel uit toeval bestaat. ‘L'histoire
est une fable convenue’ luidt het motto van de roman. Zelf heeft hij geen geschiedenis
doordat zijn beide ouders in Auschwitz zijn omgekomen. Hij gaat dan verbeten op
zoek
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naar een imaginaire verdwenen tweelingbroer, naar een verhaal dus dat zijn bestaan
en zijn identiteit, ook als jood, zou legitimeren.
Op analoge manieren integreren onder anderen ook Möring en Grunberg hun
verleden en afkomst in hun werk. Zij luiden een misschien laatste fase in de omgang
met oorlog en holocaust in, de fase van het postmoderne oneerbiedige, creatieve en
speelse gebruik ervan. Geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden van onder anderen
Frederic Raphael, Philip Roth, Paul Auster en David Grossman, pleit Möring voor
een ‘schaamteloos’ gebruik van oorlogservaringen:
Zoals Reve het recht had om God in de gedaante van een grijs ezeltje te
bezitten, mag elke schrijver de Tweede Wereldoorlog en al wat daarbij
hoort naar zijn schrijftafel slepen en, alsof hij een kleine jongen met een
wekker is, uit elkaar halen en weer in elkaar proberen te zetten. (MÖRING
1996, 179)
Daarmee zet hij, wat hem betreft, een punt achter vijftig jaar Nederlandse
oorlogsliteratuur.
De boeken die de afgelopen vijftig jaar over die periode zijn geschreven
hebben nu zoveel beelden en ideeën en bevestigingen van beelden en
ideeën opgeleverd, dat we in het rijk van het cliché zijn beland. Ik bedoel:
het literaire land waarin we zo langzamerhand wel weten hoe de ss-er, de
verzetsman, de jood en de dadenloze burger eruit zien. Ja, ook als het gaat
om twijfel en verraad en lafheid en onoprechte heldenmoed. Hoe goed de
‘oorlogsboeken’ van de grote Mulisch, Reve en Hermans ook zijn, nu
moeten ze niet meer geschreven worden. Het vervelende is dat dat nog
steeds gebeurt. (IBIDEM)
Literaire belangstelling voor de collaboratie is in Nederland, in tegenstelling tot in
Vlaanderen, altijd relatief gering geweest. Vanzelfsprekend treden in de meeste
oorlogsromans ook collaborerende personages op, maar hun motivering en
achtergronden staan bijna nooit centraal. Op enkele nogal marginale uitzonderingen
na was De ss'ers van Armando en Sleutelaar het eerste boek waarin hun standpunt
uitvoerig aan bod kwam. Het duurt ook hier tot de jaren tachtig voor het onderwerp
echt acceptabel wordt in boeken als Hoor mijn lied, Violetta (1982) van Louis Ferron,
Montyn (1982) van Dirk Ayelt Kooiman, Lemmingen (1982) van A. ten Hooven
(Adriaan Venema) en Een gouden kind (1991) van Jean Paul Franssens. De bekende
twijfels omtrent schuld en onschuld, toeval en keuze, die al sinds Vestdijks Pastorale
1943 uit de belangrijkste oorlogsboeken opklinken, zijn ook hier te beluisteren.
Ten slotte komt ook hier de tweede generatie aan het woord, in memoires en
herinneringen, waarin zij afrekent met het foute verleden van de ouders. Weinig
daarvan is, zelfs maar marginaal, doorgedrongen tot het literaire circuit.
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Een van de opmerkelijkste boeken in het genre is Potgieterlaan 7. Een herinnering
(1997) van Sytze van der Zee. Het voorwoord daarvan vat perfect de sfeer van
schaamte, schuld, zwijgen en leugen samen, die ook in de meeste andere geschriften
uit deze categorie terug te vinden is:
Een heel enkele keer denk je dat iemand een lotgenoot zou kunnen zijn,
en dan maak je voorzichtig een toespeling: ‘Jullie hebben het na de oorlog
moeilijk gehad, niet?’ Dat is een soort code, niet ín, maar ná de oorlog.
De ander trekt een verbaasd gezicht.
‘Je vader is toch pas begin 1948 thuisgekomen?’
‘Hij zat in een Duits concentratiekamp en daarna is hij heel lang ziek
geweest, tbc,’ zegt de ander. ‘Eerst moest hij beter worden, voordat hij
naar huis kon. De Amerikanen wilden dat.’
[...]
Omdat de ander geen krimp geeft, doe ik er het zwijgen toe. Je weet het
immers nooit, misschien is het toch niet waar, en dan loop je het gevaar
jezelf bloot te geven. (VAN DER ZEE 1997, 5)

Poëzie en jeugdliteratuur aant.
Met uitzondering van de verzetspoëzie die tijdens of kort na de oorlog gepubliceerd
werd, is de thematische doorwerking van de oorlog in de poëzie nauwelijks
bestudeerd, allicht ook omdat de rol van de oorlog in de poëzie kleiner is. Al zijn er
nauwelijks bundels te vinden die volledig over de bezetting gaan, toch neemt de
oorlog een niet onbelangrijke plaats in in het werk van uiteenlopende dichters als
Ida Gerhardt, Adriaan Roland Holst, Martinus Nijhoff, J.C. Bloem, Gerrit Achterberg,
Ed. Hoornik, Maurits Mok, Jan G. Elburg, Gerrit Kouwenaar, Remco Campert,
Armando en Judith Herzberg. Een interessante uitzondering is de bundel 6.000.000
(1965) van Max Croiset, die helemaal gewijd is aan de uitroeiing van de joden. Een
continue ontwikkeling van het thema, zoals dat in het proza het geval is, is er in de
poëzie niet. Na ongeveer 1955 blijft het oorlogsthema er beperkt tot individuele, min
of meer incidentele gevallen.
Specifiek voor de poëzie is dat er meer gesuggereerd dan verteld of betoogd wordt,
dat ervaringen er opgeroepen worden in beelden met een universeel karakter, die
alleen maar impliciet naar oorlogsherinneringen verwijzen. Ook dat is een van de
oorzaken van het feit dat de oorlog minder opvallend aanwezig is in de dichtkunst.
Tegelijk sluit juist het vrij algemene streven van gedichten om het vergankelijke in
taal te behouden bijzonder goed aan bij enkele van de belangrijkste motieven in de
literatuur over de oorlog: het verzet tegen het vergeten en het complement daarvan,
het ineenschuiven van heden en herinnering.
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Vooral sommige gedichten van Judith Herzberg vormen een illustratie daarvan.
Bijvoorbeeld ‘4 mei’, naar aanleiding van de dodenherdenking, uit de bundel
Beemdgras:
Juist toen hij wilde zeggen:
‘maar iedereen verschaft zich toch
problemen, net niet te groot om overheen
te kijken naar een onbereikbaar, beter leven’
vielen de stille minuten.
Motoren werden afgezet
kerkklokken hielden op
en vogels, zwermen spreeuwen
suizelden over het plein.
Wind schraapte de hoeken
markiezen flapperden, scharnieren
kraakten en piepten.
En in de lege lucht
knalden de vlaggen als zwepen.
(HERZBERG 1968, 14)

Niet door ze uit te spreken, maar door ze in een beeld op te roepen, stelt de slotregel
de verschrikkingen van het verleden aanwezig in het heden; zo wordt het
triomfantelijke van de vlag vervangen door de pijn van wat in naam van vlaggen is
aangericht. Die manier van werken contrasteert niet alleen met de explicietheid van
het proza, maar ook met de wijze waarop Herzberg zelf in sommige van haar
theaterteksten omgaat met de verwerking van het oorlogstrauma. In Leedvermaak
(1982) worden naar aanleiding van een huwelijksfeest veertien personages met elkaar
geconfronteerd, die allemaal getekend zijn door de oorlog, die er niet in slagen hun
gevoelens adequaat te verwoorden en die elkaar daardoor met schuld beladen.
Tot slot dient opgemerkt te worden dat bij herdenkingen poëzie juist wél een rol
speelt, getuige bij die gelegenheden vaak voorgedragen gedichten als ‘Het lied der
achttien doden’ van Jan Campert en ‘Vrede’ van Leo Vroman, met de bekende
slotverzen:
Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.
(VROMAN 1985, 158)
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Jeugdschrijver Anne de Vries wordt belegerd door zijn lezers, ca. 1954.

Al in 1990 schatte Anne de Vries het aantal oorspronkelijk Nederlandse
kinderboeken over de oorlog op meer dan honderdvijftig. De ontwikkeling van het
thema volgt deels die van de literatuur voor volwassenen en deels de interne dynamiek
van de kinder- en jeugdliteratuur zelf. Aan het begin staat de klassiek geworden
oorlogstrilogie Engelandvaarders (1945-1947) van K. Norel, geschreven vanuit het
perspectief van een volwassenene en met veel duidend auteurscommentaar. Avontuur,
heroïek en nationaal chauvinisme, in het teken van God, vaderland en Oranje, geven
er de toon aan. Voor twijfel en nuance is er geen plaats en al evenmin voor een
realistisch beeld van het leven van kinderen tijdens de oorlog. Aanvankelijk blijft
dat grotendeels zo, al komt er stilaan iets meer plaats voor schakeringen, bijvoorbeeld
in Reis door de nacht (4 delen, 1951-1958) van Anne de Vries. Niet alle verzetslieden
zijn even heldhaftig en niet alle NSB'ers even kwaadaardig en verstokt in de boosheid.
Maar van enige ontluistering, zoals die rond dezelfde tijd in het werk van Vestdijk
of Hermans voorkomt, is geen sprake. Dat is heel begrijpelijk, aangezien aan
jeugdliteratuur nog vooral een idealistisch-opvoedende functie werd toegekend. Al
evenmin trouwens is er sprake van het lot van joodse kinderen, zoals we dat in die
periode bij Marga Minco vinden.
Vanaf de jaren zestig, wanneer de hele jeugdliteratuur in een stroomversnelling
komt en zich begint te emanciperen, krijgt ook de oorlog een ander accent.
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Een van de belangrijkste verschuivingen is dat het perspectief verlegd wordt naar
een kind. Dat is het geval in enkele hooggeprezen en populaire boeken uit de jaren
zestig en zeventig: Wij waren er ook bij (1962) van Gertie Evenhuis en Oorlogswinter
(1972) van Jan Terlouw. Een interessante parallel tussen deze boeken en de
ontwikkeling van de volwassenenliteratuur is de toenemende nuancering, vooral in
het boek van Evenhuis, waar heroïek plaats heeft moeten maken voor angst en
onzekerheid. Voorts is er ook aandacht voor verschillende standpunten en de integratie
van de oorlog in een ruimere thematiek. Dat is vooral opvallend in Oorlog zonder
vrienden (1979) van Evert Hartman, het eerste belangrijke jeugdboek vanuit het
perspectief van de zoon van een NSB'er. De specifieke situatie van dat kind geeft de
auteur de gelegenheid om een thematiek aan te snijden die typisch is voor veel
jeugdboeken: die van het uitgesloten kind en van de opgroeiende jongen die zich
afzet tegen zijn ouders.
De ontwikkeling in de richting van realisme, en dus minder betutteling en meer
aandacht voor authentieke lotgevallen van kinderen tijdens de oorlog, zet zich door
in de jaren tachtig en negentig. Zoals in de hele literatuur en cultuur is ook in de
jeugdliteratuur de oorlog weer prominent aanwezig in de laatste decennia van de
twintigste eeuw. Tot de opmerkelijkste resultaten van die nieuwe golf behoren De
kinderen van het Achtste Woud (1977) van Els Pelgrom, Een tijd van vrede (1983)
van Imme Dros, Wie niet weg is wordt gezien (1981) en Dansen op de brug van
Avignon (1989) van Ida Vos en het veelbekroonde Winterijs (2001) van Peter van
Gestel. Zowel bij Dros als bij Pelgrom is de oorlogssituatie helemaal geïntegreerd
in de thematiek van opgroeiende kinderen, die geconfronteerd worden met problemen
van vriendschap, liefde en seksualiteit, met hun eigen gevoelens en verlangens in
een ongewone, verwarrende context. Dat is ook het geval in Winterijs, dat zich
afspeelt in 1947 in Amsterdam. De tienjarige Amsterdamse straatjongen Thomas
sluit vriendschap met zijn joodse leeftijdgenoot Zwaan, wiens ouders zijn omgebracht
in de oorlog, en diens nichtje Bet. De vriendschap tussen de drie kinderen wordt
getekend door verlies en eenzaamheid en misschien nog het meest door de
onmogelijkheid, ook van de volwassenen, om het diepste leed uit te spreken. In dat
opzicht sluit het boek perfect aan bij het motief van het zwijgen van de overlevenden,
dat zo typisch is voor de oorlogsboeken van de tweede generatie. In de boeken van
Ida Vos ten slotte staat een joods kind centraal dat de vervolging aan den lijve
ondervindt en daarover vertelt. Er wordt niets meer verbloemd, er zijn geen spannende
avonturen of heldhaftige jongens meer. We staan hier in de jeugdliteratuur naast de
boeken van Marga Minco, Jona Oberski en Gerhard Durlacher, en uiteraard Het
achterhuis van Anne Frank, dat in de loop der jaren meer en meer als jeugdboek is
gaan functioneren.
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De oorlog in Nederlands-Indië en de onafhankelijkheid van Indonesië aant.
Onmiddellijk na de Japanse aanval op Pearl Harbor, op 7 december 1941, verklaarde
Nederland de oorlog aan Japan. Enkele maanden later al was de strijd voorbij en
bezette Japan Nederlands-Indië. Eerst werden de militairen en kort daarna ook het
grootste deel van de Nederlandse burgers in kampen ondergebracht. In totaal ging
het om ongeveer 42.000 Nederlandse militairen en 100.000 burgers. Meer dan 21.000
van hen overleefden het niet. Op 14 augustus 1945 capituleerde Japan, en drie dagen
later verklaarde Indonesië zich onafhankelijk. De Nederlandse regering, die van plan
was om na de bezetting het koloniale bewind te herstellen, was volslagen verrast
door de hevigheid en de omvang van de onafhankelijkheidsbeweging en weigerde
zich daarbij neer te leggen. Zowel materiële belangen als ideële en psychologische
motieven speelden daarin een rol.
Zeker in de fase van wederopbouw achtte de Nederlandse regering het bezit van
de kolonie noodzakelijk als bron van inkomsten en tewerkstelling. Daarnaast leefde
ook nog altijd in ruime kring de gedachte dat Nederland een ‘roeping’ had om Indië
tot welvaart en ontwikkeling te brengen en er de zegeningen der westerse beschaving
te verspreiden. Maar de belangrijkste oorzaak van het onbegrip voor het
onafhankelijkheidsstreven was van psychologische aard. Het door oorlog en bezetting
gekrenkte nationale prestige én de overtuiging voor een rechtvaardige zaak te vechten
zorgden ervoor dat de hardhandige pogingen om het Indonesische nationalisme de
kop in te drukken, die culmineerden in twee politionele acties, op massale steun
konden rekenen bij de Nederlandse bevolking. Dat was temeer zo omdat men
Soekarno en andere strijders voor de onafhankelijkheid beschouwde als collaborateurs
met de Japanners. Pas in augustus 1949 kwam het onder internationale druk tot een
wapenstilstand en in december van dat jaar tot overdracht van de soevereiniteit.
Literaire en andere geschriften met betrekking tot de hele periode van 1942 tot 1949
hebben een geschiedenis die niet helemaal samenvalt met die van teksten over de
oorlog in Nederland zelf. Kort na de bevrijding al verschijnen er nogal wat
egodocumenten over het leven in de Japanse kampen. Het bekendste daarvan, met
de typische zwart-wittekening die ook eigen is aan de meeste memoires en dagboeken
met betrekking tot de bezetting in Nederland, is De gele terreur (1946) van Willem
Brandt. Hij beschrijft daar zijn ervaringen in verschillende kampen op Sumatra. De
Japanners worden er voorgesteld als apen en kikkers, met kromme benen en loerende
spleetogen, dom, laf en sadistisch. De Nederlanders daarentegen zijn dapper en
solidair; de Indonesiërs die in hun streven naar onafhankelijkheid met de bezetter
samenwerken, vormen ‘het schuim van de natie’. Een heel wat genuanceerder beeld
is te vinden in Brandts
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herdruk uit 1957 en in het dagboek van C. Binnerts, Alles in orde, heeren...! (1947).
Sommige dagboeken werden pas veel later gepubliceerd, vanaf de jaren zeventig,
toen het publiek er ontvankelijker voor geworden was. Dat geldt voor het
Burma-dagboek 1942-1945 (1986) van Wim Kan en de Kampdagboeken (1989) van
Beb Vuyk. Andere, zoals Een beetje oorlog (1979) van Rob Nieuwenhuys, werden
pas later op schrift gesteld.
Het probleem met de Nederlanders die vanaf 1945 terugkeerden naar Nederland,
was dat ze zich daar ontheemd en onbegrepen voelden, en soms zelfs indringers.
Tekenend in dat verband is een getuigenis van Jenny Pisuisse, die in 1946 terugkeerde:
[...] ik voel mij vreemd en ontheemd. Ik realiseer mij, dat al die jaren
zonder contact met Holland een breuk betekenen, die niet is te herstellen.
Ik ben omringd door mensen, die hoe verscheiden van aard of karakter,
één ding gemeen hebben: hun oorlogsherinneringen. [...] ik heb het gevoel
alsof ik alleen sta tegenover een hele groep mensen, die zich voortdurend
beroepen op het feit dat ik het allemaal niet heb meegemaakt zonder dat
iemand zich verdiept in wat ík heb meegemaakt. (TERMORSHUIZEN 1990,
161-162)
Er bestond in Nederland tot decennia na de bevrijding een onuitgesproken hiërarchie
van het leed, waarin de teruggekeerde kolonialen onderin zaten, nog net boven de
kinderen van NSB'ers. Zeker vanaf 1949, na het debacle van de politionele acties,
begon er een periode van collectieve verdringing van de koloniale ervaring, waarvan
ook de uit Indonesië teruggekeerde Nederlanders het slachtoffer werden. Pas vanaf
1970 begon de belangstelling echt op gang te komen. Dat ging overigens samen met
een globale toename van literatuur uit en over Indië, ook in de vorm van reisverhalen,
nostalgische herinneringen, herdrukken van boeken van voor 1940 en werk van
schrijvers van de tweede generatie, zoals Marion Bloem, Jill Stolk, Adriaan van Dis
en anderen.
Al bij al heeft de periode van de Japanse kampen niet zo veel werk opgeleverd
dat tot het centrum van de Nederlandse literatuur heeft weten door te dringen. De
net geschetste situatie heeft daar natuurlijk toe bijgedragen, maar ongetwijfeld ook
het banale feit dat slechts een relatief kleine bevolkingsgroep de oorlog in Azië had
meegemaakt. Een geval apart, dat overigens maar zelden in deze context genoemd
wordt, is de autobiografische bundel De adem van Mars (1956) van Leo Vroman.
Vroman, van joodse afkomst, vluchtte in 1940 via Engeland en Zuid-Afrika naar
Nederlands-Indië. Hij werd vanaf 1942 als krijgsgevangene geïnterneerd in diverse
kampen op Java en later in Japan. Hij hield er zich staande door zich te concentreren
op zijn poëzie. Heel wat van zijn vroege gedichten zijn in de kampen ontstaan. De
adem van Mars vertelt
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zijn lotgevallen vanaf het vertrek uit Utrecht tot de eerste jaren in de Verenigde Staten
en de hereniging met zijn verloofde Tineke. Slechts enkele hoofdstukjes gaan over
de oorlog en de kampen; zij munten uit door understatement, door een houding van
verwondering en vooral door de volstrekte afwezigheid van haat en rancune. De
alomtegenwoordige angst en dreiging komen slechts terloops ter sprake, bijvoorbeeld
in een zinnetje uit het stuk dat zijn verblijf in de ziekenzaal beschrijft: ‘Zij die stierven
kwamen niet terug. Die hadden het veel te goed.’ (Vroman 1966, 57)
Een zeer omstreden boek in deze context was Bezonken rood (1981) van Jeroen
Brouwers. Naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder herbeleeft de
hoofdpersoon de tijd die hij als kind samen met haar doorbracht in het kamp Tjideng
in Batavia. De zeer autobiografische roman gaat in wezen over het identiteitsverlies
van de volwassen schrijver, dat terug te voeren is op een met schuld beladen incident
in het kamp, dat tot een innerlijke scheiding met zijn moeder leidde - een trauma
zoals dat in de literatuur van overlevenden uit alle kampen geregeld terugkomt. In
zijn geval wordt dat nog verergerd door het onbegrip van de omgeving, door de
hiërarchie van het lijden en de verdringing die daarvan bij de slachtoffers zelf het
gevolg was:
Ook mijn moeder kreeg later, tot ver in de jaren zestig, als ‘het kamp’
weer eens ter sprake werd gebracht, in haar ogen die uitdrukking van
‘verte’, alsof ze terugverlangde naar Tjideng en die jaren.
‘Ach, we hebben er ook heel wat afgelachen.’ Ik heb daar niets of dan
toch weinig van gemerkt, maar misschien lachten de volwassenen op
tijdstippen dat ik nog sliep of ergens anders was dan zij waren. (BROUWERS
1984b, 47-48)
Deze relativering staat in scherp contrast met de gedetailleerde beschrijving van de
gruwelijkheden en ontberingen, die het hoofdpersonage hebben gemaakt tot iemand
die als een angstige neuroot, niet tot liefde in staat, door het leven gaat. Op de
slotbladzijden spreekt hij zijn overleden moeder aan en blijkt meteen de therapeutische
functie van het boek voor hem:
Tabé mama [...] wat ik heb geschreven hoeft niet langer door mij te worden
onthouden. Ga jij nu weg uit mij, - ook jou hoef ik niet langer te onthouden.
Ik ben ‘niet lief’, ik ben ‘hard’ en ‘bitter’, ik ben ‘gevoelloos’. Ik ben ziek
van levenshaat, mensenhaat, vrouwenhaat. Ik ben ziek van angst. Men is
met mij verkeerd verbonden. Hoor mij. Verhoor mij. Bid voor mij. Ontferm
u over mij. Ketemoe lagi. (124)
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Bezonken rood maakte een storm van reacties los, die acht jaar duurde en waarin
soms als het ware een rivaliteit werd uitgevochten om wat het ergste was, de
nazikampen of de Japanse kampen. Velen, vaak zelf overlevenden van de kampen,
verweten Brouwers dat hij de werkelijkheid geweld aandeed. De belangrijkste
tegenstem was die van Rudy Kousbroek. In Het Oostindisch kampsyndroom (1992,
vierde, uitgebreide druk 1995) legt hij in het relaas van Brouwers een groot aantal
feitelijke onjuistheden bloot, waarvan hij er een aantal interpreteert als import uit de
literatuur over de Duitse uitroeiingskampen. Maar ook wanneer men er rekening mee
houdt dat het een roman betreft, waarin een getraumatiseerd personage op zijn
kinderjaren (van drie tot vijf jaar) terugkijkt, én als men bedenkt dat ook de
werkelijkheid van kamp tot kamp zeer verschillend was, blijft volgens Kousbroek
het boek niet alleen onjuist, maar ook onwaarachtig:
Het gaat er niet om dat sommige gevoeligheden niet mogen worden
getoond; het gaat om hun echtheid. Brouwers denkt dat dit probleem kan
worden opgelost door heel hard te brullen. Als je maar hard genoeg
schreeuwt, dat je niets voelt! dat je kitschgevoelens hebt! dat je nooit hebt
leren voelen! En, daar komt de aap uit de mouw, ‘dat komt allemaal door
het kamp’. Het ideale excuus, het perfecte alibi, de bomvrije schuilkelder.
(KOUSBROEK 1995, 522)
Los daarvan maakt deze rel tegelijk duidelijk hoe gevoelig die periode in de jaren
tachtig nog altijd lag, en hoe hier, net als in verband met het probleem van collaboratie
en jodenvervolging, literatuur en maatschappelijke debatten in elkaar overliepen.
Een van de grootste verdiensten van de essays van Kousbroek in Het Oostindisch
kampsyndroom is dat ze niet alleen de periode van de kampen demythologiseren,
maar ook ruim aandacht hebben voor het lot en het lijden van de Indonesiërs zelf.
De confrontatie tussen de herinneringen van een Indo-Europeaan en die van een
Indonesiër is het thema van de novelle Bandoeng-Bandung (1993) van F. Springer.
Op een crisismoment in zijn leven keert de politicus Chris Regensberg met een
Nederlandse handelsmissie voor het eerst na jaren terug naar Indonesië. Daar had
hij zijn kinderjaren doorgebracht en was hij tijdens de bezetting in een Japans kamp
geïnterneerd. Onwillekeurig en ongewenst brengt zijn reis alle verdrongen
herinneringen naar boven. Vooral de ontmoeting met de taxichauffeur die hem
meeneemt op een ‘zogenaamde nostalgische rondrit door Bandung’ (Springer 2001,
985) brengt een catharsis teweeg. Hij blijkt de klasgenoot en jeugdvriend Otje te
zijn, door wie Chris na de bevrijding uit het kamp was opgevangen en aan wie Chris
destijds beloofde om hem mee naar
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Nederland te nemen, maar aan wie hij nooit meer heeft gedacht. Groot is het contrast
tussen de succesvolle politicus en de verkreukelde, bijna tandeloze man, die met
moeite de eindjes aan elkaar kan knopen om zijn gezin te onderhouden. Maar juist
arme Otje is degene die zich nog wel alles herinnert, die de vriendschap niet verraden
heeft, en juist daardoor het geweten van Chris Regensberg wakker roept:
‘Verráden, Chrissie? Ai nou, wie is verraden? Jij bent gegaan en ik ben
gebleven. Zo is het leven, such is life, zegt de Engelsman. Verraden? Wie
zegt dat, Chrissie? Waarom...’ (1018)
In de roman Indische duinen (1994) van Adriaan van Dis komt de problematiek van
de tweede generatie duidelijk naar voren. Het hoofdpersonage is geboren na de
terugkeer van zijn moeder uit de kampen, maar wordt op zijn beurt slachtoffer van
het slachtoffer dat zijn moeder was. Net zoals de tweede generatie van de
overlevenden van de holocaust botst hij tegen een muur van zwijgen en angst voor
gevoelens, bij de moeder nog vergroot door het onbegrip van de Nederlandse
omgeving.
Nog veel gevoeliger en lange tijd quasitaboe was de periode 1945-1949. Hoewel het
inzetten van het Nederlandse leger tegen de Republiek Indonesia door de meerderheid
van de bevolking werd gesteund en veel jonge mannen zich spontaan voor de dienst
meldden, was lang niet iedereen het daarmee eens, zoals blijkt uit het intussen
beroemde gedicht van Lucebert, ‘Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia’,
gedateerd op ‘Zondag 19 december 1948’, de dag waarop de tweede politionele actie
begon. De bruid Indonesia is gemarteld en verkracht door haar bruidegom Nederland.
Daarom neemt de dichter de plaats van de ontaarde bruidegom in en spreekt zijn
bruid, de ‘zoete boeroeboedoer’, in de slotstrofe als volgt toe:
ik ben de bruidegom zoete boeroeboedoer
hoeveel wreekt de bruidegom de bruid
als op java plassen bloed zij stuiptrekt
uitbuiters hun buit haar ogen oesters inslaan en uitzuigen?
(LUCEBERT 2002, 411)

Eerder in dat jaar was als Boekenweekgeschenk de novelle Oeroeg van Hella S.
Haasse verschenen, een boek dat in de daaropvolgende decennia een grote populariteit
zou krijgen als literatuurlijstboek en dat in 1993 door Hans Hylkema verfilmd werd.
De novelle gaat over de vriendschap, voor de oorlog, tus-
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sen een Nederlandse jongen en Oeroeg, een Indische leeftijdsgenoot, de zoon van
een bediende van de familie. Door omstandigheden groeien beiden samen op. Maar
ze groeien ook uit elkaar, zowel door de raciale vooroordelen aan Nederlandse zijde
als door het feit dat Oeroeg meer en meer in nationalistische kringen verkeert. De
novelle heeft in zoverre met de strijd om de onafhankelijkheid te maken dat de
hoofdpersoon, die al voor de oorlog naar Nederland was vertrokken om er te studeren,
terugkeert tijdens de eerste politionele actie en daar oog in oog komt te staan met
een revolutionair in wie hij Oeroeg meent te herkennen. Maar onbegrip en
stuurloosheid zijn het enige wat nog rest. Zonder duidelijke politieke stellingname
gaat het boek over het conflict tussen vriendschap en ras, over het verschil in cultuur,
status, macht en ideologie.
In kringen van Indische literatoren werd Oeroeg niet onverdeeld positief ontvangen.
In Oriëntatie keerde vooral Tjalie Robinson zich hevig tegen het volgens hem
onrealistische beeld van de relatie tussen de hoofdpersoon en Oeroeg, een beeld dat
volgens hem de fatalistische clichés van de ondoorgrondelijke oosterling en van ‘East
is East and West is West, and never the twain shall meet’ in stand hield. Die reactie
was wellicht mede ingegeven door een zekere onvrede met het feit dat juist een
‘Hollandse’ schrijfster, met groot succes, het pijnlijke van de scheiding wist uit te
beelden.
Daarna worden boeken over de periode van de onafhankelijkheidsstrijd schaars.
Willem Fredrik Hermans brengt de verbittering en rancune van Lodewijk Stegman,
hoofdpersonage van Ik heb altijd gelijk (1951), weliswaar in verband met diens
terugkeer in Nederland na zijn dienst in de politionele actie, maar dat wordt verder
niet gethematiseerd. Met uitzondering van de verhalen van Beb Vuyk in Gerucht en
geweld (1959) duurt het tot de jaren zeventig voordat de kwestie literair weer onder
de aandacht gebracht wordt in twee romans van Jan Wolkers, De walgvogel (1974)
en De kus (1977), allebei een aanklacht tegen de wreedheden en de onderdrukking
tijdens de laatste jaren van het koloniale bewind.
Hoe gevoelig die kwestie nog tot in de jaren negentig lag, blijkt uit het werk van
de sterk geëngageerde schrijver Graa Boomsma en de reacties daarop. Bij meerdere
gelegenheden heeft hij zich beziggehouden met wat hij consequent ‘de koloniale
oorlog’ noemt: het toneelstuk De witte berg (1995), dat inspeelt op de geruchtmakende
affaire rond de idealist-landverrader Poncke Princen, die tijdens de tweede politionele
actie overliep naar de onafhankelijkheidstrijders, en de kameropera Westerling, die
in juni 1995 in première ging, met als hoofdpersonage de omstreden kapitein Raimond
Westerling. Maar veruit de meeste ophef maakte hij met zijn roman De laatste tyfoon
(1992), waarin de zoon van een ex-militair die aan de acties deelgenomen had, op
zoek gaat naar
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Tjalie Robinson legt de eed af als officier in het KNIL (het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger),
1945.

het verleden van zijn vader en zo ook op het spoor komt van gruweldaden die in
naam van Nederland werden begaan. In een interview naar aanleiding van dat boek
had Boomsma de Nederlandse militairen met ss'ers vergeleken, waarop een ex-militair
een proces wegens laster aanspande. Boomsma werd in 1995 vrijgesproken. Intussen
was hij er wel in geslaagd een publiek debat rond de zaak op gang te brengen.
Overigens, het spreekt vanzelf, heeft deze periode ook haar sporen nagelaten in
de Indonesische literatuur. Een eerste vermoeden daarvan geeft de bloemlezing De
keerzijde van de medaille. Verhalen van Nederlandse en Indonesische auteurs
1945-1950, waarin Joop van den Berg getuigenissen en verhalen uit beide kampen
met elkaar confronteert.
In 1995 stond de Boekenweek in Nederland in het teken van de vijftigste verjaardag
van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding daarvan verscheen er
in De Groene Amsterdammer een dubbelinterview met Marcel Möring en Graa
Boomsma. Twee van hun uitspraken resumeren goed hoe op het eind van de twintigste
eeuw Nederlandse schrijvers over literatuur en Tweede Wereldoorlog denken. Möring:
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De generatie die nu de maatschappij draaiende houdt, de generatie
schrijvers die nu de Nederlandse literatuur uitmaakt, is de generatie die
na de Tweede Wereldoorlog is geboren. En ik denk dat je zeer spaarzaam
moet omspringen met het onderwerp, het moet niet een vast onderdeel
worden van het arsenaal van de Nederlandse schrijvers of de Nederlandse
cultuur. [...] Ik zeg: de oorlog is voorbij. (ARIAN 1995)
En Boomsma:
Maar het probleem is natuurlijk dat je het verleden niet zomaar op slot
kunt doen. Het verleden kan ook een woekering zijn die ondanks jouw
wens dat het nu wel afgelopen is, doorgaat. (ARIAN 1995)

De oorlog in de Vlaamse literatuur aant.
In de Vlaamse literatuur heeft de oorlog als thema een beduidend kleinere rol gespeeld
dan in die van Nederland. Er werden ook heel andere accenten gelegd. Literatuur
van of over slachtoffers van de holocaust is er bijna niet. De oorzaak daarvan is
wellicht te zoeken in de geheel andere plaats van de joden in de Vlaamse samenleving.
Anders dan in Nederland hebben de joden in de vooroorlogse culturele geschiedenis
van Vlaanderen nauwelijks een rol gespeeld. Ook heldendaden van het verzet, en
wat daarmee samenhangt aan zekerheden omtrent goed en fout, komen nauwelijks
aan bod. De volle klemtoon valt daarentegen op de problematiek van de collaboratie
en op de bestraffing daarvan na de bevrijding. Tot aan de eeuwwisseling blijven er
romans verschijnen van telkens nieuwe generaties Vlaamse schrijvers waarin het
familiale oorlogsverleden en de verdringing daarvan een rol spelen.
Deze specifieke situatie heeft er ook toe geleid dat er in de Vlaamse literatuur
weinig egodocumenten met betrekking tot de oorlog bestaan die een rol zijn gaan
spelen in het literaire circuit. De grensvervaging tussen de genres en tussen fictie en
non-fictie, die in Nederland zo belangrijk was, is hier dan ook nauwelijks aan de
orde. Alleen in de eerste jaren na de oorlog, toen er een kortstondige hausse was van
boeken over de opgedane ervaringen, stond in de literaire kritiek de genreproblematiek
enigszins ter discussie. Romans als Donderkoppen (1945) van J. Kuypers, Winst en
verlies (1945) van A. van Hoogenbemt, Mijn kleine oorlog (1947) van Louis Paul
Boon, Zwart en wit (1948) van Gerard Walschap en De wereld verandert (1948) en
Maar er is een uitweg (1949) van Frans van Isacker werden in recensies afwisselend
roman, pamflet, rapport, geromanceerd document, kroniek en document humain
genoemd, waarbij over het algemeen de benaming roman superieur werd geacht aan
de andere genreaanduidingen.
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Dat hangt ten nauwste samen met de verwachtingen die men had omtrent de functie
van oorlogsliteratuur en met de houding van de sterk verzuilde literaire kritiek
tegenover het realisme. Vooral de katholieke kritiek stond tamelijk afkerig tegenover
literatuur over de oorlog, omdat een overmaat aan realisme de verheffing van de
lezer in de weg zou staan. Typerend is een opmerking van André Demedts over
Sneeuw en zonde (1946) van Staf Weyts: ‘De scheppende idee die het heele werk
moest bezielen en aan het relaas der feiten beteekenis en een oplossing schenken,
hebben wij niet aangevoeld.’ (Demedts 1946) Ook buiten het katholieke milieu werd
dit type van boeken overigens niet hoog ingeschat.
De meeste romans uit deze periode, tot het begin van de jaren vijftig, hebben - net
als in Nederland - de bezetting zelf en de onmiddellijke gevolgen ervan als onderwerp.
Opvallend is de genuanceerde visie op verzet en collaboratie, in een aantal gevallen
zelfs een felle verdediging van sommige vormen van collaboratie en een scherpe
veroordeling van de manier waarop na de bevrijding de repressie werd doorgevoerd.
Er is maar één boek dat zonder meer het standpunt van het verzet inneemt: Winst en
verlies van Van Hoogenbemt. In beide novellen die onder die titel gebundeld zijn,
overheerst de ontgoocheling omdat de verwachtingen van de verzetsstrijders na de
oorlog niet ingelost worden. Er is geen betere wereld, de collaborateurs worden niet
naar behoren gestraft. Vooral de katholieke pers moet het ontgelden. De hoofdpersoon
uit de tweede novelle, ‘Het commercieel testament’, is een textielwever, die slachtoffer
wordt van zijn collaborerende concurrenten. Na de oorlog verliest hij alle geloof in
zijn vertrouwde katholieke krant:
Eerst heeft ze den weerstand verdacht gemaakt. Vervolgens heeft ze
getracht het verraad goed te praten. Ze sprak van verkeerd begrepen
idealisme. Wat betekent dat? Men is voor zijn land of voor den vijand van
dit land. Wat heeft dit laatste met idealisme te maken? Dan is het witwassen
van economische collaborateurs begonnen [...]. (VAN HOOGENBEMT 1945,
72)
In een van de zeldzame andere romans vanuit het standpunt van het verzet, Alleen
de doden ontkomen (1947) van Piet van Aken, komt een even grote ontgoocheling
tot uiting over de nutteloosheid van de verzetsstrijd, maar tegelijk is er een zeker
begrip voor de collaborateurs. In de meeste andere romans uit deze periode is dat
begrip nog veel groter. Vaak daartoe aangezet door een deel van de clerus
sympathiseerden nogal wat jongeren met de Duitsers, die niet alleen een ‘broedervolk’
waren, maar die ook vooraan gingen in de strijd tegen het ‘goddeloze bolsjewisme’.
Ook deze auteurs zagen zich gesteld voor het di-

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

92
lemma van Van Hoogenbemt, voor of tegen zijn land, maar dat land was voor hen
niet België, maar Vlaanderen.
Wanneer er in deze romans dan ook sprake is van goed en fout, loopt de scheiding
daartussen niet volgens de lijnen van verzet en collaboratie, maar volgens die van
moed en lafheid, eerlijkheid en bedrog, beginselvastheid en opportunisme.
Exemplarisch zijn twee van de belangrijkste romans over de oorlog uit die eerste
naoorlogse tijd, Zwart en wit (1948) van Gerard Walschap en Het vonnis (1949) van
Ivo Michiels.
In Zwart en wit staat de socialistische middenstandsfamilie Gillis centraal. Tegen
de zin van zijn vader besluit de zoon om naar het oostfront te trekken. Hij leeft in
een vage romantische droom, waarin het nationaalsocialisme de concretisering is
van zijn sociale ideaal. De werkelijkheid brengt hem echter al snel tot inzicht, hij
deserteert en leeft de rest van de oorlog ondergedoken. Na de bevrijding wordt hij
aangehouden, ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Deze geschiedenis geeft
Walschap de gelegenheid om personages op te voeren die zowat het hele spectrum
van houdingen tijdens de bezetting vertegenwoordigen: de misleide idealist, de
politiek-culturele collaborateur, de economische collaborateur uit noodzaak en die
uit opportunisme, de overtuigde verzetsman en anderen die het verzet gebruiken om
persoonlijke vetes uit te vechten. Ook joodse onderduikers - een zeldzaamheid in
deze romans - treden als personages op. Zij zijn overigens de enigen die als volstrekt
goed worden getekend. Zelfs voor de verwerpelijkste profiteurs en verraders kunnen
zij nog begrip opbrengen en na de bevrijding worden zij de grootste pleitbezorgers
van de ter dood veroordeelde oostfronter. Tegen de gewoonte van Walschap in bestaat
de roman voor een aanzienlijk gedeelte uit gesprekken en brieven, waarin de
personages hun keuzes verantwoorden en waardoor indirect ook Walschap zelf
stelling neemt in de hevige debatten over de repressie. Zijn genuanceerde standpunt
werd hem niet in dank afgenomen door sommigen van zijn Vlaamse vrienden en nog
minder door een aantal Nederlandse critici. Het kostte hem zijn vriendschap met
Raymond Herreman en met Victor E. van Vriesland.
Het vonnis van Ivo Michiels bepleit vooral verzoening. Het hoofdpersonage,
Raymond Terblanche, is uit oprecht idealisme in de economische collaboratie
terechtgekomen. Hij wilde, ook in de oorlog, ‘op zijn post blijven’:
De Vlaams-romantische roes der studentenjaren, de knuppeltochten en
zangavonden hadden de geest van doorvoeld flamingantisme levendig
gehouden en de daadwerkelijke konsekwentie daarvan lag eerlijk en
bezonken geborgen in zijn lidmaatschap bij de Beweeging. [...] Door de
moeilijke spanning der oorlogsjaren heen, [...] rees in hem het beeld van
het éne Vlaanderen tot een
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juichende overwinning waaruit vaandels en wimpels naar de vrede en de
nieuwe wereld klauwden. (MICHIELS 1949, 199-200)
Deze passage is representatief voor de romantische retoriek waarmee in tal van
romans uit deze jaren de collaboratie vergoelijkt werd. De menselijke, verzoenende
houding van de verzetslieden in het boek is dan ook vooral bedoeld als voorbeeld
en zelfs als oproep om begrip in de repressietijd. Maar ook in boeken als Mijn kleine
oorlog (1947) van Louis Paul Boon en De heilige gramschap (1953) van Maurice
D'haese, twee auteurs die allerminst van sympathie met de bezetter kunnen worden
verdacht, is er geen scherp onderscheid tussen goed en fout, dat met ‘wit’ of ‘zwart’
zou samenvallen. De heilige gramschap is een verzetsroman rond de lotgevallen van
een groepje partizanen, maar van heroïek is er geen sprake, alleen van de zinloosheid
van de oorlog, die alle partijen gelijkelijk treft. De universaliteit van het thema van
de oorlog als demonstratie van existentiële absurditeit heeft D'haese nog onderstreept
door alle concrete verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog te vermijden.
Ook in de decennia daarna blijven er met grote regelmaat romans verschijnen
waarin soortgelijke standpunten voorkomen of waarin zelfs voormalige collaborateurs
hun gelijk willen halen. Heel wat van die boeken verschijnen in eigen beheer of bij
kleine uitgeverijen met een eerder Vlaams-nationaal dan literair fonds, zoals Luctor
(Antwerpen), Vink (Antwerpen), Boekengilde (Brederode), Westland (Merksem),
De Goudvink (Antwerpen) en De Roerdomp (Brecht). De meeste romans in deze
groep functioneren dan ook minder in het literaire circuit dan in dat van nostalgische
of verbeten Vlaamsnationalisten. Boekengilde De Clauwaert (Leuven), wél een
exclusief literaire uitgeverij, werd in 1948 zelfs speciaal opgericht om werk te
publiceren van auteurs die tijdens de repressieperiode hun burgerrechten hadden
verloren en aan wie daardoor meteen een verbod tot publiceren was opgelegd. Op
die manier verscheen er in de eerste jaren werk van onder anderen Filip de Pillecyn,
Marcel Matthijs en Bert Peleman.
De omslag naar het plaatsen van de oorlog in een ruimere thematiek, die al begon
met De heilige gramschap van D'haese en die we ook in Nederland konden vaststellen,
wordt vanaf de tweede helft van de jaren vijftig duidelijk merkbaar. In De levenden
en de doden (1959) van André Demedts is de oorlog de achtergrond waartegen zich
het gewetensconflict van een priester afspeelt, in de populaire novelle Wierook en
tranen (1958) van Ward Ruyslinck is hij de aanleiding om het thema van de
ontluisterende inwijding van een kind in de gewelddadige wereld van de volwassenen
te laten zien en in het al even veel gelezen De vijand (1964) van Jos Vandeloo is de
oorlog als het ware een meta foor van de menselijke existentie, naar Voltaires motto
‘On entre en guerre, en entrant dans le monde’.
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Dat proces van abstrahering, waarbij de Tweede Wereldoorlog opgaat in dé oorlog
als metafoor van de niet te ontwarren verstrengeling van goed en kwaad, schuld en
onschuld, wordt tot het uiterste doorgetrokken in het latere werk van Ivo Michiels.
Hoogtepunten daarin zijn Het boek alfa (1963) en Orchis militaris (1968). Maar in
wezen is de hele vierdelige alfa-cyclus waarvan beide boeken deel uitmaken, de
transpositie naar een abstracter taalniveau van de oorlogstrauma's die alleen
overwonnen kunnen worden door de liefde en de zuivere, creatieve omgang met de
taal. De innerlijke vrijheid die bijvoorbeeld de schildwacht in Het boek alfa daardoor
bereikt, maakt hem als het ware onkwetsbaar voor alle vormen van geweld en dwang:
[...] doordat er geen sterker neen was dan dit roerloos liggen onder hun
handen [...] en er geen groter macht was dan dit machteloos overrompeld
zijn en het daardoor won, het ook morgen zou winnen als ze kwamen, en
overmorgen, altijd opnieuw, doordat hij roerloos onder hun lag en niet
vocht. (MICHIELS 1980, 100)
In Orchis militaris probeert Michiels de tegenstellingen tussen schuld en onschuld,
slachtoffer en dader in taalconstructies op te heffen. Diezelfde thematiek keert nog
eens terug in het zesde boek uit de Journal brut-reeks Schildwacht schuldwacht
(1993). Hoe schaars de verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog in dat latere
werk ook geworden zijn en hoezeer deze boeken ook de thematiek in taalspel en
structuren onderbrengen, juist die verwisselbaarheid van ethische en psychologische
categorieën blijft een uitvloeisel van wat met de middelen van het realisme van meet
af aan de Vlaamse oorlogsliteratuur domineerde: de uiterst problematische verhouding
tussen goed en kwaad, schuld en onschuld, zwart en wit.
Ten slotte komt de oorlogsthematiek ook voor in een reeks van romans waarin de
schrijver of een personage op zoek gaat naar zijn wortels in een troebel, duister
geworden Vlaams oorlogsverleden. In ruime zin zou men dat oorlogsliteratuur van
de tweede generatie kunnen noemen, al gaat het niet altijd over auteurs of personages
die na de oorlog geboren zijn. Een van de vroegste voorbeelden is Je onbekende
vader (1977) van Jan Emiel Daele, waarin de auteur, jaren na de dood van zijn vader,
op zoek gaat naar diens oorlogsverleden. Maar de hoogtepunten in het genre zijn
ongetwijfeld Het verdriet van België (1983) van Hugo Claus en De vermaledijde
vaders (1985) van Monika van Paemel, twee romans die overigens de beperkingen
van dat genre ruimschoots overschrijden. Met gebruikmaking van autobiografisch
materiaal behandelen beide romans de ontwikkeling en de ontvoogding van het
schrijvende hoofdpersonage, tegen de panoramische achtergrond van een stuk Vlaamse
geschiedenis.
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Het verdriet van België vertelt de ontwikkeling van Louis Seynaeve tussen 1939 en
1948, van zijn elfde tot zijn twintigste jaar. Tijdens de oorlogsjaren komt hij, onder
invloed van zijn familie en van enkele mentoren, onder de bekoring van het autoritaire
Vlaams-nationalisme, dat met de Duitsers meewerkt. Hij wordt lid van de Nationaal
Socialistische Jeugd Vlaanderen, maar weet zich daar later van los te maken en
ontwikkelt zich tot schrijver. Deze uiterst gecompliceerde en gelaagde roman laat
zien hoe de oedipale bindingen van een puber, die in de Nieuwe Orde substituten
voor zowel de moederlijke geborgenheid als de vaderlijke wet en discipline vindt,
onontwarbaar verbonden zijn met de sociaalpolitieke situatie van Vlaanderen in die
tijd, met de sfeer van leuzen, bedrog, winstbejag, hoogdravend idealisme, conservatief
katholicisme en kleinburgerlijk opportunisme. Op een enigszins groteske manier
paradeert in Het verdriet van België de bonte stoet van bewoners van ‘la Flandre
profonde’ voorbij.
Heel anders, veel strijdbaarder en met minder zin voor satire en het groteske tekent
Monika van Paemel het verleden van Vlaanderen. De vermaledijde vaders vertelt
het leven van Pamela van Puynbroeck, vanaf haar geboorte op de dag van de
bevrijding, 4 mei 1945, tot haar zesenzeventigste jaar in 2021. Zij wordt door haar
vader, een voormalige oostfrontstrijder, genegeerd en door haar moeder ondergebracht
bij grootmoeder en tantes. Zo groeit zij op, omringd door liefdevolle vrouwen op het
nog relatief ongerepte Vlaamse platteland. Haar verdere ontwikkeling, verteld in vijf
chronologisch en thematisch verscheiden delen, is vooral een kennismaking met de
mannelijke wereld, die getekend is door vernietiging en geweld. De culminatie
daarvan is te vinden in het vierde deel, waar uitvoerig de wreedheden beschreven
worden die de Duitsers hebben begaan in het dorpje Vinkt. Dat, en de geboorte van
haar kind brengen haar tot inzicht in de samenhang van alle kwaad. De schuldigen
zijn de ‘heren’, de verwoesters van haar eigen leven, van de levens van vrouwen,
van de natuur en het landschap, de verantwoordelijken voor de oorlog. Haar vader,
die tot dan toe haar imaginaire held was, moet het nu, als vertegenwoordiger van alle
andere heren, ontgelden. Hoewel ook deze roman in zekere mate een ‘Vatersuche’
en een afrekening met het duistere Vlaamse oorlogsverleden is, is de Tweede
Wereldoorlog in strikte zin hier ondergeschikt aan de ruimere thematiek van de
tegenstelling tussen de ‘vermaledijde’ mannelijke vernielzucht en de helende kracht
van het ‘gebenedijde’ woord van de vrouwelijke schrijver. De Tweede Wereldoorlog
is dan ook maar één voorbeeld van het geweld dat in de roman ter sprake komt, naast
de Eerste Wereldoorlog, de dreiging van de atoomoorlog en de verwoesting van het
milieu. Hij staat bovendien als het ware op één lijn met de ‘oorlog tussen de seksen’.
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Ook in Vlaanderen laten de jaren tachtig en negentig een toename zien van romans
over de Tweede Wereldoorlog, allicht deels onder invloed van de algehele heropleving
van de belangstelling naar aanleiding van verschillende herdenkingsjaren, maar ook
door de samenloop daarvan met literaire ontwikkelingen. In Nederland valt die
toename samen met een bloei van het autobiografische genre, in Vlaanderen met de
opkomst van een nieuw soort kritische of meer nostalgische heimatroman, die vaak
tegelijk een onderzoek is naar een dorpsof familiegeschiedenis. In ruime zin, en
zonder dat daarom altijd de oorlogsjaren aan bod komen, wordt dat type literatuur
geschreven door Tom Lanoye, Eric de Kuyper, Leo Pleysier, Geertrui Daem en
anderen.
In deze context duikt meer dan eens het met geheimen en zwijgen omhulde
collaboratieverleden op. Dat is het geval in het verhaal ‘Dinosauriërs’ uit de bundel
Een vader voor Elizabeth (1994) van Geertrui Daem, in de roman Altrapsodie (1997)
van Geert van Istendael en in Wolven huilen (1993) van Erik Vlaminck. Die laatste
roman maakt deel uit van een zesdelige familiekroniek, waarin door middel van
verhalen van en over ouders, grootouders, ooms en tantes de kleine geschiedenis van
Vlaanderen in de twintigste eeuw wordt verteld. In Wolven huilen volgt de verteller
het spoor van Fons Huybrechts, een collaborateur die na de oorlog naar Canada
vluchtte om daar diep in de bossen een fazantenfarm te beginnen, altijd beducht voor
het moment dat de Belgische gendarmes hem zouden komen halen. Vlaminck noteert
hier het leven van iemand die uit de familiegeschiedenis geschrapt werd.
Zwijgen, onbegrijpelijke toespelingen, geheimen zijn ook de ingrediënten van het
succesvolle debuut van Erwin Mortier, Marcel (1999). Mét het jongetje Marcel komt
de lezer mondjesmaat de familiegeheimen op het spoor. Die draaien alweer rond de
collaboratie, die weliswaar onbespreekbaar is, maar die nog altijd als een rechtvaardige
zaak beschouwd wordt. De spilfiguur daarin was de oom, die eveneens Marcel heette
en die uit Vlaams idealisme dienst nam aan het oostfront, waar hij als ‘held’
gesneuveld is. De grootmoeder, die de kleine Marcel opvoedt en die de hoedster is
van het verdrongen verleden, ziet in de jongen het evenbeeld van de held, die het
verleden zal goedmaken en de schande zal opheffen. Op die manier wordt de jongen
zonder het te beseffen de verbindende schakel tussen heden en verleden. En ten slotte
ook degene die dat woelige, onverteerde verleden tot bedaren brengt. In de sterk
symbolisch geladen slotbladzijden vindt een familiemaaltijd plaats met aan het hoofd
van de tafel de grootmoeder: ‘Aan het andere eind zat ik, en Marcel was overal. Hij
dreef lam op de klotsende woorden en nam in de sigarenrook die uitwaaierde boven
de vloer tal van gestalten aan.’ (Mortier 1999, 138) Daarop verlaat de jongen het
gezelschap en diept uit de koffer van Marcel diens laatste brief uit Rusland op, waarin
hij vertelt dat hij een eed voor de Führer heeft geweigerd en daarom
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in de voorste vuurlinies is geplaatst: ‘Ik zal die Russen goed kunnen zien als den
strijd begint. En ik weet tenminste waarvoor ik strijd. Voor ons Vlaanderen en niet
voor De Snor.’(140) Hij vouwt de brief weer dicht, steekt hem in een koekjestrommel
en gaat de tuin in:
Ik had geen tijd te verliezen. Ik zette de trommel tegen de stam van de
lijsterbes en nam de handschoffel beet. ‘Ten Paradijze geleiden U de
engelen.’ Ik begon haastig te graven. De aarde heeft kamers genoeg. (142)
Het lijkt erop dat ook in de literatuur in Vlaanderen, net als in Nederland, bij de
eeuwwisseling het moment is aangebroken om de doden van de Tweede Wereldoorlog
te gedenken door hen definitief te begraven.

De vernieuwing van de poëzie aant.
In ‘mama gedicht’ uit zijn bundel Achter een woord (1953) neemt Gerrit Kouwenaar
een groot gedeelte van de naoorlogse poëzie op de korrel. Het traditionele gedicht
verschijnt er als een sprekende pop met binnenin een mechaniekje:
Ziehier een gedicht met kleine handen
met benen en ogen en mamastem
de ogen kunnen klepperend dichtslaan
mama mama
een mechaniekje dat zo verouderd
dat zo vanbinnen in het lijf zit
dat zo onbegrijpelijk is voor het humanisme
dat de kraamfabriek is vergeten
en het principe van de conceptie
dat het mama zegt steeds maar mama zegt
dat het natuur werd
dat het een gedicht is geworden
mama gedicht
[...]
(KOUWENAAR 1982, 21)

Vervolgens somt hij alle voorspelbare ingrediënten op van een dergelijk gedicht,
zoals ‘rozen en zomernachten’, ‘borsten die nooit bezweet geraken/en steeds blank
moeten zijn als albast’. Het is niet moeilijk om in ‘de blonde landloper’, die van dat
gedicht ‘waarschijnlijk’ de vader is, Bertus Aafjes te herkennen, die
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sinds het grote succes van Een voetreis naar Rome (1946) een van de meest
gewaardeerde dichters uit de naoorlogse periode was.
In enkele jaren tijd was er blijkbaar veel veranderd. De eeuwigheidspretenties van
een bepaald soort poëzie worden hier drastisch gereduceerd tot ‘een tamelijk eeuwig
trompetje’ en wat men graag beschouwde als de ‘natuur’ van de poëzie, blijkt niet
meer dan een verouderd mechaniekje, waaraan men zo gewend was geraakt, dat men
was gaan denken dat het de essentie zelf ervan was. Aldus Kouwenaar.

Doorwerking van de traditie aant.
Zowel in Vlaanderen als in Nederland traden na de oorlog in de eerste plaats die
dichters op de voorgrond die ook al voor 1940 naam hadden gemaakt. De belangrijkste
poëzieprijzen gingen, begrijpelijkerwijze, naar dichters die tussen de twee
wereldoorlogen of zelfs vroeger gedebuteerd waren. De P.C. Hooft prijs voor poëzie
werd in 1949 toegekend aan Gerrit Achterberg, in 1952 aan J.C. Bloem en in 1955
aan A. Roland Holst. De Constantijn Huygensprijs van de Jan Campertstichting ging
naar P.N. van Eyck (1947), A. Roland Holst (1948), J.C. Bloem (1949), Geerten
Gossaert (1950), Martinus Nijhoff (postuum in 1953) en Jan Engelman (1954). In
Vlaanderen werd in die periode de driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse poëzie
toegekend aan Karel Jonckheere (1946), Maurice Roelants (1949), Gaston Burssens
(1952) en nog eens Jonckheere en Burssens (1955 en 1958). De Prijs voor letterkunde
van de Vlaamse provincies ging, wat de poëzie betreft, in 1946 naar P.G. Buckinx
en in 1951 naar Julia Tulkens.
Al waren er thematisch in het oeuvre van deze dichters wel sporen van de voorbije
oorlog terug te vinden, globaal kan men zeggen dat hun opvatting over poëzie en
hun poëziepraktijk in wezen niet verschilden van wat zij ook voor 1940 al brachten.
Aangezien in Vlaanderen de meeste van de volksverbonden dichters uit de kringen
van vooroorlogse tijdschriften als Volk (1935-1941) en Dietbrand (1932-1939) ten
gevolge van de repressie uit het circuit verdwenen waren, overheerste bij deze
generatie de poëtica van bladen als De Tijdstroom (1930-1935) en Vormen
(1936-1940). Het is een poëzie die in het teken staat van evenwicht en harmonie,
beheersing en vormvastheid. Over alle individuele verschillen heen blijft voor deze
dichters het grondbeginsel gelden van De Tijdstroom: ‘Wij aanvaarden dat kunst de
kristallisering van het leven van de kunstenaar is, en dat haar graad van schoonheid
wordt bepaald door de hevigheid van het beleven en de mogelijkheid deze
bewogenheid te verstoffelijken in de enige passende vorm.’ (Redactie 1930) Behalve
voor de al genoemden geldt dit uitgangspunt ook voor een oudere dichter als Jan van
Nijlen, die nog in 1947 een van zijn belangrijkste bundels, De dauwtrapper,
publiceerde, en voor auteurs als Maurice Gilliams, René Verbeeck, Johan Daisne, J.
Vercammen, M. Coole,

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

99

Affiche voor de tentoonstelling Twee meesters in het Gemeentemuseum van Den Haag, 1958-1959.

Bert Decorte, Herwig Hensen en vele anderen die na de oorlog nieuw werk
uitbrachten. Juist deze generatie van dichters, die in 1945 gemiddeld vijfendertig à
veertig jaar oud waren, bezet ook sleutelposities in de grote literaire tijdschriften,
Dietsche Warande & Belfort, De Vlaamse Gids en Nieuw Vlaams Tijdschrift.
In Nederland liggen de accenten enigszins anders doordat enkele figuren uit de
generatie die voor of tijdens de Eerste Wereldoorlog debuteerde, zoals J.C. Bloem,
A. Roland Holst, Hendrik de Vries en Martinus Nijhoff, nog actief zijn, terwijl
enkelen van de prominentste dichters uit het interbellum, Marsman en Slauerhoff,
al overleden zijn. Maar het belangrijkste werk heeft deze generatie al achter de rug.
Tekenend is dat Bloem in 1947 zijn Verzamelde gedichten publiceert, ook al
verschijnen er daarna nog enkele kleine dichtbundels van zijn hand. Ook Roland
Holst laat in 1948 zijn Verzamelde werken verschijnen, wat hem niet verhindert om
in hoog tempo nieuw werk te publiceren, waarin hij trouw blijft aan de verheven
profetische toon van zijn vooroorlogse poëzie. Hij heeft intussen de status van ‘prins
der dichters’ bereikt, wordt met prijzen en onderscheidingen overladen, maar de
verering die hem te beurt valt, lijkt meer en meer op die voor een monument uit een
vervlogen tijd.
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Een van de meest gezaghebbende stemmen van de oudere generatie is Vestdijk. In
zijn essay De glanzende kiemcel (1950) heeft hij zich expliciet over poëzie
uitgesproken. In het eerste hoofdstuk probeert hij via de technische kant tot een
definitie te komen van het wezen van de poëzie. Die definitie vindt hij in de metafoor
van de ‘kiemcel’. Die verhoudt zich tot het meercellige organisme zoals de poëzie
tot het proza:
De kiemcel is tegelijk armer en rijker dan dit organisme. [...] Evenals de
kiemcel, dat kleine, met vitaliteit geladen eilandje, dat zich in de zee van
de biologische chaos weet te handhaven, bevat een gedicht als het ware
alles in zich, op het kleinste bestek verenigd en tegen elkaar uitgespeeld.
[...] De mogelijkheden tot verwoording, die in een gedicht als in een gezin
bij elkaar wonen, in de innigste denkbare wisselwerking, ontplooien zich
in het proza [...] zonder ooit die vitale eenheid en totaliteit terug te vinden,
waaruit zij oorspronkelijk voortgekomen zijn. (VESTDIJK 1950, 32-33)
Eenheid, concentratie en spanning zijn ook hier sleutelbegrippen in de definitie van
poëzie.
De poëzie van de zogenaamde Criterium-generatie, die kort voor of tijdens de
oorlog debuteerde, verschilt daar niet fundamenteel van, ondanks alle discussies over
het overwicht van romantiek en verbeelding of rationaliteit en realisme. Er zijn
natuurlijk interessante verschillen tussen de gedichten van Hoornik, Den Brabander,
Van Hattum, Aafjes, Vasalis, Debrot, Gerhardt en zeker ook van Achterberg, maar
net als het werk van hun voorgangers staat hun poëzie in het teken van beheersing,
evenwicht en vormbewustzijn: samen het ‘mechaniekje’ van het ‘mama gedicht’ in
de ogen van Kouwenaar enkele jaren later. Behalve bij Achterberg spelen begrippen
als magie, irrationaliteit en bezwering nauwelijks een centrale rol in deze poëzie, die
globaal verschijnt als de beheerste uitdrukking van de omgang van een persoon met
zichzelf, het bestaan en de wereld. In zijn ‘Kleine katechismus der poëzie’, die in
heel wat opzichten representatief mag worden geacht voor de visie van zijn generatie,
zet Aafjes zich met kracht af tegen de cultus van het hart, de intuïtie, het wonder, de
extase en de vondst. Daartegenover plaatst hij afstand, ambacht, bewustzijn en
controle:
Want het hart en de extase en het woord en de intuïtie en de vondst zijn
ruwe functies die, alvorens zij in de hogere uitdrukkingsvorm der poëzie
kunnen overgaan, moeten afsterven van hun ruwe materie onder de critische
aandacht van de dichter bij het scheppen zelf. Als de graankorrel niet sterft,
zal hij geen vrucht voortbrengen. (AAFJES 1989, 92)
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Hoe wijdverbreid en algemeen geaccepteerd dergelijke standpunten waren, blijkt
onder meer uit de gretige instemming waarmee de Vlaamse dichter Karel Jonckheere
nog in 1952 uit diezelfde tekst citeerde in zijn essay Bertus Aafjes. De dichter van
de poëzie.
Deze generatie, die debuteerde in de jaren dertig, komt nu tot volle bloei. Gerrit
Achterberg, die voor 1940 op niet veel begrip kon rekenen bij een toonaangevend
criticus als Ter Braak, breekt nu helemaal door. In 1946 bundelt hij zijn vroege werk
onder de titel Cryptogamen. Het essay van Aafjes, ‘De dichter van de sarcophaag’,
dat als inleiding in die verzamelbundel werd opgenomen, opende de weg voor een
grotere waardering. Juist in die naoorlogse jaren, toen men op zoek was naar
vernieuwing, kreeg Achterbergs werk meer en meer de status van voorbeeld. De
verantwoording van Fokke Sierksma in Commentaar op Achterberg (1948), een
verzameling essays van vertegenwoordigers van de jonge generatie, laat daar geen
twijfel over bestaan:
Met nadruk, maar zonder resultaat is er na de bevrijding van ons land
betoogd, dat de literatuur - en de poëzie in het bijzonder - moest worden
vernieuwd. Er moet in dit verband de aandacht op worden gevestigd, dat
reeds voor de oorlog in Nederland een dichter werkte, wiens poëzie in
vele opzichten een renovatie is: Gerrit Achterberg. (SIERKSMA 1948, 6)
Terwijl andere dichters, hoe verdienstelijk ook, ‘de bekende poëtische mogelijkheden’
variëren, heeft Achterberg ‘aan de poëzie nieuwe mogelijkheden gegeven’ die in
zijn ogen te maken hebben met de exploratie van ‘tot nu toe onbekende sectoren van
de ziel’ (7). Enkele jaren later blijkt Achterberg inderdaad de enige van zijn generatie
die genade vindt in de ogen van woordvoerders van de vernieuwing als Vinkenoog
en Kouwenaar. Paul Rodenko, die vaak gezien wordt als de mentor van die
vernieuwers, zag in het werk van Achterberg zijn eigen poëzie-ideaal het volmaaktst
belichaamd: poëzie die het onmogelijke tot stand wil brengen, die probeert een taal
te spreken die het menselijke overschrijdt om op die manier de grenzen tussen dood
en leven, natuur en bovennatuur te doorbreken, zoals in het gedicht ‘Diaspora’ uit
de bundel Radar (1946):
Al zijt gij in onnoembaarheid,
glanzende scharen van mijn wil
zijn uitgegaan om u te tellen:
een prevelen, niet te verstaan,
zal eenmaal samenvallen
met onze kennismaking
diep in de taal.
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Dan treedt uw lichaam uit mijn som,
want alle moleculen
roep ik weerom
uit hun verstrooiing. Alle.
(ACHTERBERG 1980, 457)

Met zijn bloemlezing uit het werk van de dichter, Voorbij de laatste stad (1955), en
met de inleiding daarvan heeft Rodenko aanzienlijk bijgedragen tot de doorbraak
van Achterberg bij een groot publiek.
De meeste andere dichters van die generatie, zowel in Nederland als in Vlaanderen,
variëren inderdaad, zoals Sierksma opmerkte, op de bekende poëtische mogelijkheden.
Dat neemt niet weg dat zij na 1945 belangrijk werk laten verschijnen in het genre
van de expressief belijdende en formeel neoklassieke poëzie: Ex tenebris (1948),
Het menselijk bestaan (1952) en het lange verhalende gedicht De vis (1962) van Ed.
Hoornik, Het veerhuis (1945) en Het levend monogram (1955) van Ida Gerhardt of
Spiegel der zee (1946) en De hondenwacht (1951) van Karel Jonckheere, om maar
enkele voorbeelden te noemen. Deze dichters blijven overigens, zoals de meesten
van hun generatie, nog jaren of zelfs decennia lang schrijven aan een oeuvre dat
nauwelijks beroerd wordt door de opeenvolgende poëziestromingen.
Een uitzondering vormt het kleine oeuvre van M. Vasalis, dat - tijdens haar leven
- uit niet meer dan drie dichtbundels bestond, verschenen tussen 1940 en 1954. Maar
uit die drie bundels is een zeldzame hoeveelheid gedichten steeds opnieuw
gebloemleesd en daardoor klassiek geworden. Daarbij komt dat Vasalis, lang nadat
haar werk zo goed als afgesloten was, met belangrijke literaire prijzen bekroond
werd: in 1974 met de Constantijn Huygensprijs en in 1983 met de P.C. Hooftprijs.
Vanaf haar eerste publicaties kende haar poëzie opvallend veel succes, zowel bij de
critici als bij het publiek. Al in 1936 hoorde Ter Braak in haar verzen een geluid met
‘iets onmiskenbaar eigens, dat zich met geen andere poëzie in Nederland laat
vereenzelvigen’ (Ter Braak 1983, 24). Na haar debuut Parken en woestijnen (1940),
dat het jaar daarop bekroond werd met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, volgde
een eenstemmig koor van positieve recensies. Die bundel werd bovendien een
uitzonderlijk verkoopsucces. Eind 1941 verscheen al de tiende druk en waren er
tienduizend exemplaren verkocht. Dat succes is nooit opgehouden. In 1989 waren
er meer dan honderdduizend exemplaren verkocht. In iets mindere mate geldt hetzelfde
voor beide andere bundels, De vogel Phoenix (1947) en Vergezichten en gezichten
(1954). En wanneer in 2003, vijf jaar na Vasalis' overlijden, nog een keuze uit de
nagelaten gedichten verschijnt, De oude kustlijn, blijkt de populariteit van haar werk
onaangetast.
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Terwijl sommige critici het aparte van haar werk bleven beklemtonen, zagen andere
haar juist als bijzonder representatief voor de generatie waartoe zij behoorde. Die
dubbelheid is wellicht te verklaren uit het werk zelf, dat enerzijds zeer anekdotisch
lijkt, dat vrijwel altijd de herkenbare realiteit als uitgangspunt kiest, maar dat
anderzijds vanuit die werkelijkheid het mysterie, de psychische diepten of zelfs de
mystieke samenhang van het bestaande oproept. Vooral in Vergezichten en gezichten
komt die ‘mystieke’ dimensie meer op de voorgrond. Misschien is het beter te spreken
van het verlangen om de taal, voorbij het zien, vat te doen krijgen op het onzichtbare,
zoals de titel al suggereert:

Kennen
Ik hoor de wind, omdat hij door de blaadren sleept,
ik zie de blaadren waar het licht op breekt.
Maar welke blaadren hangen er in stilte en 't donker
en welke oren sluimren waar geen stem tot spreekt.
Ik voel de oude wanhoop van het instrument,
dat tot het uiterste gedreven
niets dan zijn grens herkent.
(VASALIS 1997, 119)

Het werk van Vasalis is in literair-historisch opzicht ook interessant omdat het geen
verdere ontwikkeling heeft gekend en daardoor als het ware met de jaren voor en na
de oorlog samenvalt. Als reden voor haar dichterlijke zwijgen gaf zij zelf op dat haar
poëzie niet meer paste in de naoorlogse wereld:
Wat mij na de oorlog overkomen is komt hierop neer: een enorme
relativering van mijn eigen lot, mijn eigen geluk of ongeluk, mijn
meningen, oordelen, mijn kennis en mijn commentaar. Een gevoel van
futiliteit en onmacht om die schaalvergroting toe te passen. Het was alsof
een schilder van miniaturen gevraagd wordt om muurschilderingen te
maken in een publiek gebouw, liefst met sociale strekking. (KROON 1983,
17-18)
Hoewel impliciet, is zij nog duidelijker wanneer zij het heeft over de lotgevallen van
Bertus Aafjes vanaf de jaren vijftig:
De revolutie der Vijftigers brak aan, en het was een totale: in sociaal,
moreel en esthetisch opzicht. Een jonge uiterst vitale en krachtige groep
van dichters die zich aansloot bij de Cobra-schilders kwam aan het woord.
Jonge dichters die in en met de oorlog waren grootgebracht en een volstrekt
ander commentaar op het

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

104
bestaan hadden [...] de oude garde - vaak nog jong van leeftijd - werd dood
verklaard: ze waren wél dichters, maar dood. [...] Het is historie geworden
en achteraf zegt men van iedere historische gebeurtenis dat zij noodzakelijk
was, maar tegelijkertijd speelt een dergelijke gebeurtenis zich persoonlijk
en levend in ieder individu, dat erbij betrokken is, af. (VASALIS 1985, 28)
Dat is de exacte keerzijde van wat die Vijftigers zelf schreven over haar poëzie, onder
meer bij monde van hun toenmalige medestander Rudy Kousbroek in Braak:
Maar wat voor eisen stelt deze nieuwe poëzie dan wel? Dat er niet meer
vaag in parken of woestijnen wordt gelopen. Dat de vlucht in de droom
aan de dijk wordt gezet, omdat hij onbruikbaar is. Dat indien er gevlucht
moet worden, er in de realiteit gevlucht wordt. Dat de dichter verder kijkt
dan zijn zolderkamer lang is. (KOUSBROEK in Renders 2000, 136)
Voor poëzie als die van Vasalis was er volgens deze jongeren geen plaats meer,
evenmin trouwens als voor die van haar generatiegenoten die nog wel bleven
publiceren. Zij werden ook de facto voor geruime tijd uit het centrum van de aandacht
verstoten, al bleef juist hun poëzie bij een groot publiek bijzonder populair. Pas
wanneer vanaf de jaren zeventig het tij keert, herleeft de belangstelling voor Vasalis'
werk, ook in de literaire wereld. Het is tekenend dat zij juist in die periode weer
enkele schaarse gedichten laat verschijnen in het tijdschrift Tirade, dat de
verzamelplaats wordt voor dichters met een aan haar werk verwante poëtica.
Hiervoor, én uit het hoofdstuk over de situatie van de literatuur in 1945 bleek al dat
men, ondanks de vrij algemene roep om vernieuwing, alom verstarring en epigonisme
zag in het werk van de generatie die tijdens of vlak na de oorlog debuteerde:
‘Waar blijft de nieuwe poëzie?’, - dat is sinds 1945 jaren lang de vraag
geweest, die men overal kon vernemen. En niet ten onrechte. Want wel
leefden we in een poëtisch uitermate groeizaam klimaat - de jonge talenten
schoten aan alle kanten uit de grond - maar èigenlijk was er niet veel anders
aan de hand, dan dat de ontvankelijkheid voor onze meest prominente
dichters, die in de oorlogsjaren had bestaan, vrucht droeg. Bekwaam
ongetwijfeld en met ontroerende, zij het soms wat zielige trouw werden
de geliefde meesters nagevolgd: Bloem vooral en Roland Holst, Marsman,
Slauerhoff en Du Perron, Nijhoff en Hoornik; ook de ‘jongste der meesters’
Bertus Aafjes, en niet te vergeten Achterberg. Waar het
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evenwel, ondanks alle vruchtbaarheid, vrijwel over de hele linie aan
ontbrak, - dat was persoonlijkheid, dichterlijke authenticiteit, een nieuw
geluid.
(DEN BESTEN 1954, 7)
Aldus de diagnose die Ad den Besten in 1953 stelde in de verantwoording van
Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie. En
hij geeft meteen de complete lijst van modellen waarnaar de jongeren zich
aanvankelijk richtten. Voegt men aan die reeks de namen toe van Van de Woestijne,
Van Nijlen, Roelants, Verbeeck, Buckinx en Jonckheere, dan is het citaat van Den
Besten ook perfect van toepassing op de situatie in Vlaanderen.

De vernieuwing van de poëzie in Nederland
Vernieuwing op een breed front aant.
Intussen voltrok zich zowel in Vlaanderen als in Nederland een ontwikkeling met
verstrekkende consequenties voor de poëzie in de tweede helft van de twintigste
eeuw: een vernieuwing die aanvankelijk die van de atonalen of van de experimentelen
werd genoemd, later die van de Vijftigers, maar die in werkelijkheid veel breder was.
Vooral institutionele factoren hebben ertoe bijgedragen dat in de literatuurgeschiedenis
het beeld is ontstaan van een scherpe tweedeling tussen traditionele en experimentele
dichters, iets waartegen Den Besten zich al terecht verzette in het geciteerde essay
Stroomgebied.
Omdat de ontwikkelingen in Nederland en in Vlaanderen wel gelijktijdig, maar
wat de betrokken personen, tijdschriften en netwerken betreft grotendeels
onafhankelijk van elkaar verliepen, worden hier afzonderlijk Nederland en Vlaanderen
besproken.
In de tijdschriften die in Nederland na de oorlog begonnen te verschijnen, legden
sommige jongeren nieuwe accenten. Zo pleitte Koos Schuur in Het Woord al vroeg
voor een poëzie die erop gericht zou zijn ‘de tweede werkelijkheid’, die van de droom,
van het ongeziene, op te roepen door een combinatie van romantische verbeelding
en de intuïtieve gevoeligheid voor het hogere van het symbolisme. En vanaf 1947
verdedigde vooral de oudere dichter Gerard Diels de irrationaliteit als het eigen
domein van de poëzie, waardoor die zich van de filosofie zou onderscheiden. Ook
de schoonheid, die al sinds Forum tot sierkunst was gereduceerd en als sierkunst was
afgewezen, wilde hij weer een plaats geven.
Die standpunten gaven niet alleen aanleiding tot een polemiek tussen enerzijds
Woord-redacteurs Diels en Schuur en anderzijds de dichter Hendrik de Vries, die de
mededelende functie van poëzie voorop bleef stellen, maar ze leidden uiteindelijk
ook tot onenigheid binnen de redactie en tot de opheffing
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van het blad. Voor de verdere ontwikkelingen is vooral interessant dat in deze
polemiek de ideeën over ‘evocatieve beeldvorming’ scherpgesteld werden. Dergelijke
beelden zijn volgens Schuur weliswaar onlogisch en rationeel gezien onzin, maar ze
roepen een sfeer of een inzicht op dat langs rationele weg niet bereikt kan worden.
‘Verzet tegen de werkelijkheid’ en ‘destruktie van het begrip’ zijn de kernen van die
theorie, die het duidelijkst is geformuleerd in het opstel ‘Het duistere vers’ van Gerard
Diels:
Het doel van het vers is echter niet om begrepen te worden, maar [...]
senzaties en senzitief werkende voorstellingen te weeg te brengen, die
naar hun aard niet binnen het begrijpelijke, maar binnen het gevoelsmatige
liggen. (DIELS 1948, 2)
Bert Schierbeek en Jan G. Elburg onderschreven die visie, met name wat de
beeldspraak betreft, en gebruikten zelfs al termen als het autonome beeld en de
‘associatieve suggestie’, die kort daarna in poëticale teksten van de Vijftigers schering
en inslag zouden worden. Maar tegelijk vond vooral de sterk marxistisch geïnspireerde
Elburg dat de poëzie niet los te koppelen was van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Voordat Het Woord in 1949 ophield te verschijnen was Elburg
al toegetreden tot de Nederlandse Experimentele Groep, samen met Gerrit Kouwenaar
en Lucebert, die hij al in Het Woord geïntroduceerd had. In die groep van radicaal
vernieuwende schilders en dichters vond hij de combinatie die hij zocht, van intuïtieve,
experimentele kunst met maatschappelijk-revolutionaire intenties.
Al was er in de tweede helft van de jaren veertig in de andere jongerentijdschriften
veel verzet te horen tegen de cultus van het irrationalisme in Het Woord, dat
verhinderde niet dat er ook daar af en toe geheel nieuwe standpunten werden
ingenomen. Zo publiceert Guillaume van der Graft al in 1946 in Columbus een essay,
‘Uitzicht op een critische poëzie’, waarin hij de dichtkunst van zijn eigen generatie
vergelijkt met de atonale muziek en een lans breekt voor autonome beeldspraak, die
niet langer ontspringt aan de structuur van het vers, zoals bij Marsman, maar die ‘in
tegenstelling tot de ouderwetsche een gebeurtenis op zichzelf’ is (Van der Graft 1946,
120), een opvatting die enkele jaren later in kringen van de Vijftigers vrijwel letterlijk
zou terugkeren, zij het in een andere samenhang. Ook Paul Rodenko verdedigde
vanaf 1947 in Columbus en Podium het belang van het irrationele en het onderbewuste
in de poëzie. Hij verzette zich tegen het moralisme van Ter Braak en vooral tegen
het feit dat ‘Ter Braak schoolmeester was geworden’ voor zijn generatiegenoten
(Heynders 1998, 69). Later, toen de vernieuwing zich langs andere wegen had
doorgezet, zou blijken dat Rodenko op het einde van de jaren veertig Podium als het
ware had klaargemaakt om de nieuwe poëzie te ontvangen: ‘Met enige
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overdrijving kan gezegd worden dat Rodenko soms zelfs leek op te treden als de
woordvoerder van iets dat er in Nederland in feite nog niet eens was!’ (Calis 1993,
397)
De poëzieproductie was tot 1949 vrijwel geheel conventioneel. ‘Het moderne
levensgevoel’ was weliswaar een begrip dat iedereen in de mond bestorven lag, maar
het uitte zich nauwelijks in een poëzie die zich door taal- en beeldgebruik, in relatie
tot de werkelijkheid of ten aanzien van de visie op de functie van het gedicht
onderscheidde van wat er sinds Forum en Criterium was geschreven. Toch bleef de
kritiek speuren naar nieuwe geluiden. In 1948 hoorde Elburg dergelijke ‘poëzie die,
hoe dan ook, stem probeert te geven aan zijn tijd, zonder zich te laten afdempen door
versleten normen’ bij toch niet echt revolutionaire dichters als Gomperts, Vroman,
Diels, Den Brabander, Voeten en Schuur (Elburg 1948, 145-146), en in Podium
noemde Rodenko in 1950 nog het heterogene gezelschap van Hans Andreus, Sybren
Polet, Hugo Claus, Lucebert, Gerrit Kouwenaar, Paul Rodenko, Gerard Diels, Nes
Tergast, Leo Vroman, J.B. Charles, Guillaume van der Graft en Nico Verhoeven als
dichters met een ‘nieuwe toon’. Hij had het daarbij, nog zeer aarzelend, over een
‘van het traditionele dichtwerk onderscheiden sfeer’, ‘neo-expressionisme’ in de lijn
van Van Ostaijen, ‘plastische verbeeldingskracht’. Maar een duidelijke lijn of een
‘welomschreven beeld’ was niet te onderscheiden (Rodenko 1991a, 93-94).
Rodenko schreef de kroniek waarin hij die namen noemde, naar aanleiding van
de start van de door Ad den Besten geleide poëziereeks De Windroos, waarvan hij
hoopte dat zij zou bijdragen tot de verlangde vernieuwing. Dat is ook het geval
geweest, maar tegelijkertijd is de reeks nooit het brandpunt van de vernieuwing
geworden. Dat was het gevolg van een samenspel van factoren. In de praktijk bleek
De Windroos een nogal heterogene verzamelplaats van jonge dichters die het hele
scala tussen vernieuwing en traditie vertegenwoordigden, waardoor de radicaalsten
onder hen zich er minder thuis voelden. Daarnaast was er ook de figuur van Den
Besten zelf, die afkomstig was uit de protestantse kring rond Opwaartsche Wegen
en die de christelijk-humanistische oriëntatie van zijn opvattingen over poëzie nooit
had verloochend. Als gevolg daarvan nam hij een nogal tweeslachtige houding aan
tegenover de Vijftigers, die rond die tijd begonnen te debuteren. Zijn voorkeur ging
uit naar wat hij de ‘mythologische’ dichters noemde: Van der Graft, Jan Wit, Coert
Poort, J.W. Schulte Nordholt, die probeerden het mythische en intuïtieve met het
rationele te verbinden. Hij stond huiverig tegenover de revolutie van een dichter als
Lucebert. Bovendien brak de beweging van Vijftig institutioneel door buiten de kring
van de bestaande jongerentijdschriften, waarmee de meeste Windroos-dichters
geassocieerd werden. Om de breuk met hun voorgangers strategisch te beklemtonen
wensten ook de Vijftigers zelf niet onzicht-
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baar te worden tussen anderen, die schreven in een traditie die zij verwierpen. Het
wantrouwen was dus wederzijds, wat niet verhinderde dat heel wat van de prille
Vijftigers pragmatisch genoeg waren om hun debuut of hun vroege werk in De
Windroos te publiceren, niet zelden nadat zij geen of niet snel genoeg gehoor
gevonden hadden bij andere uitgevers.
De Windroos heeft dus wel de facto bijgedragen tot de doorbraak van de
vernieuwing in de poëzie, maar dat de strategie van Den Besten gericht was op een
veel bredere ‘frontvorming’ van moderne dichters, blijkt heel duidelijk uit de
bloemlezing Stroomgebied en de bijhorende ‘inleiding tot de poëzie van de
na-oorlogse dichtergeneratie’, die hij in 1953 en 1954 publiceerde. In die inleiding
en bij tal van andere gelegenheden beklemtoonde hij terecht steeds weer dat de
vernieuwing niet het alleenrecht was van de ‘experimentelen’.

De Vijftigers
Ontstaan en profilering van een beweging aant.
In juli 1948 richtten de schilders Appel, Constant en Corneille, Jan Nieuwenhuys,
Rooskens en Wolvecamp de ‘Experimentele Groep in Holland’ op om ‘hun krachten
te bundelen in de strijd die gevoerd moet worden tegen de verworden aesthetische
opvattingen die het groeien van een nieuwe creativiteit in de weg staan’ (Reflex,
nr.1). Via persoonlijke contacten tussen Constant en Kouwenaar traden al in december
van datzelfde jaar de dichters Kouwenaar, Elburg en Lucebert tot de groep toe. Zeker
na de opheffing van Het Woord vonden zij in de Experimentele Groep en in het blad
daarvan, Reflex, een omgeving die beter aansloot bij hun vernieuwende ideeën. De
omgang met schilders en met elkaar in een sfeer van revolutionaire samenzwering
zorgde ervoor dat die ideeën binnen korte tijd geradicaliseerd werden. Een belangrijke
katalysator daarin was het ‘Manifest’, dat Constant in het eerste nummer van Reflex
(september 1948) had gepubliceerd.
Hoewel dat manifest alleen betrekking had op de beeldende kunst, zijn de
voornaamste ideeën eruit van uitzonderlijk belang geworden voor de poëzie. Constant
pleitte erin voor een kunst die niets anders zou zijn dan ‘vrije uiting der menselijke
vitaliteit’ (Constant 1948). Het nieuwe artistieke principe dat hij ziet ontstaan,
vervangt de oude esthetische criteria door die van echtheid en authenticiteit. Het
berust op een ‘ontmoeting van de menselijke geest met de ruwe materie, die haar de
vormen en ideeën suggereert’ (ibidem). Op die manier ontstaat er een suggestieve
kunst, verwant aan de directe uitingen van kinderen en van primitieve culturen. Voor
de marxistisch geïnspireerde Constant is die nieuwe kunst tegelijk een verzet tegen
de burgerlijk-kapitalistische cultuur, die ontaard is tot een leeg formalisme, en de
opstap naar een
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algemene volkskunst. Het is ook in dit manifest dat de term ‘experimenteel’, die zijn
naam aan de groep heeft gegeven, zijn eerste verklaring krijgt. Hij is daar te begrijpen
als aanduiding voor een kunst die direct aansluit op de ondervinding, de ervaring en
die een overgangsfase is op weg naar een nieuwe, algemene creativiteit. In de
marxistische denktrant van Constant is zij de antithese die volgt op de these van de
beregelde, formalistische burgerlijke kunst. Die kunst situeert hij in de
‘problematische’ periode, die beheerst wordt door de dualistische relatie tussen stof
en geest, lichaam en ziel, expressie en esthetica, inhoud en vorm, die allemaal wortelen
in het klassenkarakter van de samenleving:
[...] in de feitelijke scheiding der maatschappij in twee klassen die geestelijk
tegenover elkaar blijven staan, omdat hun levensbelangen tegengesteld
zijn, en die een tegengesteld gerichte ontwikkeling doormaken. Juister
gezegd komt de dualistische wereldbeschouwing voort uit de
onverzoenbaarheid van menselijke levensbehoefte en de vorm van onze
samenleving die met de primairste behoeften in strijd is. (NIEUWENHUYS
1949)
In het tweede en laatste nummer van Reflex transponeert Gerrit Kouwenaar deze
ideeën nogal klakkeloos naar de poëzie in zijn opstel ‘Poëzie is realiteit’, de eerste
programmatische tekst van de experimentele poëzie. Ook hij kant zich tegen ‘het
dualisme van vorm en idee’ en kondigt een ‘nieuwe, voor ieder verstaanbare, vitale
poëzie’ aan. Die moet, zoals destijds die van Gorter, ‘een manifestatie zijn van het
leven, het grote ogenblikkelijke leven’ (Kouwenaar 1949, 91). In één moeite door
verwerpt hij zowat alle Nederlandse poëzie sinds 1930:
Omstreeks 1930 miste de Nederlandse poëzie - toch nooit erg royaal en
overtuigd in het halen van de historische expresselijn - de aansluiting
volkomen en sukkelde eigenwijs en op eigen gelegenheid een zijpad in,
een kwasi-romantisch obscuur straatje met veel bedden en boezems en
onherroepelijk doodlopend op een soort Sartristisch Place du Tertre, met
als afwisseling nu en dan wat burgerlijk ‘klein geluk.’ (KOUWENAAR 1949)
Bij alle overeenkomsten met het manifest van Constant was er toch één belangrijk
verschil: Kouwenaar rept met geen woord over de rol van de taal als bouwstof voor
het gedicht. Waar het kunstwerk voor Constant deels ontstaat uit de materie zelf,
blijft Kouwenaar nog helemaal binnen de uitgangspunten van een expressieve poëtica.
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Intussen was, eind 1948, de Experimentele Groep opgegaan in de internationale
Cobra-beweging met kunstenaars uit Denemarken (Asger Jorn en anderen) en België
(voornamelijk Dotremont, Noiret en Alechinsky). Voor de Nederlandse dichters is
die ontwikkeling op twee manieren van belang geweest. Enerzijds kwamen zij terecht
in een bruisende internationale artistieke beweging, die hen met ideeën voedde en
die hun ook publiciteit bracht. Maar anderzijds raakten zij er als dichters en als
Nederlandstaligen enigszins in de marge. De behoefte aan contacten met dichters
die los van Cobra een vernieuwing van de Nederlandse poëzie nastreefden, begon
zich te laten voelen.
Publiciteit in het kielzog van Cobra kregen de dichters volop naar aanleiding van
de grote Cobra-tentoonstelling in het Stedelijk Museum van Amsterdam in november
1949. Daar was ook een zaal gereserveerd voor de dichters, die er op een uitdagende
fotomontage afrekenden met de traditionele poëzie, onder de leuze ‘Er is een lyriek
die wij afschaffen’. In de aflevering van het tijdschrift Cobra, die naar aanleiding
van de tentoonstelling aan de Experimentele Groep was gewijd, publiceerde Lucebert
zijn programmatische gedicht ‘Verdediging van de 50-ers’. Het was een aanval op
de hypocrisie van de ‘letterdames’ en de ‘letterheren’, die ook na de schok van de
oorlog bleven schrijven alsof ‘holland een rose perzikentuin’ was. Dat te ontmaskeren
in naam van de

Tijdens de Cobratentoonstelling in het Stedelijk Museum van Amsterdam, november 1949, schaften
de Vijftigers de lyriek van hun voorgangers af. V.l.n.r. Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Bert Schierbeek
en Jan G. Elburg.
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Bladzijde uit Goede morgen haan van Gerrit Kouwenaar en Constant Nieuwenhuys. Het boekje
verscheen in 1949 als uitgave van de Experimentele Groep in Holland op 30 met de hand gekleurde
exemplaren.

ervaring van het volledig leven, namen de nieuwe dichters zich voor: ‘de blote kont
der kunst te kussen onder uw sonnetten en balladen’.
In het kader van diezelfde tentoonstelling werd ook een avond georganiseerd
waarop de experimentele dichters uit hun werk zouden voorlezen. Maar het optreden
van de Franstalige Belgische dichter Dotremont veroorzaakte een handgemeen. De
dichters kwamen niet meer aan het woord, maar zij haalden wel de voorpagina's van
de kranten. Tegelijk was de rel voor de dichters de aanleiding om uit de Experimentele
Groep te stappen, een formele breuk die verdere intensieve contacten nochtans niet
in de weg stond. In het begin van de jaren vijftig werd niet alleen Amsterdam maar
vooral Parijs, waar de schilders zich gingen vestigen en waar sinds enige tijd ook
Simon Vinkenoog woonde, een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en schrijvers
als Appel en Corneille, Claus, Campert, Andreus, Lucebert, Vinkenoog en Kousbroek.
Deze verwevenheid van experimentele kunst en experimentele poëzie heeft
belangrijke consequenties gehad, zowel voor de opvattingen over poëzie als voor
het imago van de ‘groep’. Vooral in die eerste jaren beoefenden schilders en dichters
vrijwel alle denkbare vormen van samenwerking, die het ontstaan gaven aan een
grote diversiteit van teksttekeningen, zogenaamde ‘peinturemots’, ‘tableaux-poèmes’,
gezamenlijke tekeningen, schilderijen en gedichtenbundels, illustraties,
omslagontwerpen, enzovoort. Overigens bleek het ineens in die kringen te wemelen
van dubbeltalenten: schilders schreven en dichters
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tekenden en schilderden. Men ging er immers naar het woord van Constant van uit
dat ‘de voortbrengingsdaad van veel groter betekenis [was] dan het voortgebrachte’
(Nieuwenhuys 1948). De nieuwe poëzie presenteerde zich daardoor, ook in het werk
van dichters die niet tot de oorspronkelijke experimentele groep behoorden, in een
Cobra-kleedje.
Die nauwe band is ook verantwoordelijk voor een van de fundamentele paradoxen
van de Vijftigerspoëzie, namelijk de interactie tussen een expressieve en een
autonomistische poëzieopvatting. De dichter wil het onmiddellijk geleefde leven
direct uitdrukken, maar hij doet dat door een beroep te doen op de creatieve potenties
van zijn materiaal, de taal, zoals Constant de schilderkunst baseerde op de
wisselwerking tussen de materie en de scheppende geest. Zo begint Lucebert zijn
beroemde gedicht ‘ik tracht op poëtische wijze’ met een uitspraak die helemaal in
een expressief streven thuishoort:
ik tracht op poëtische wijze
[...]
de ruimte van het volledig leven
tot uitdrukking te brengen.

Maar in de slotstrofe levert hij zich uit aan de taal:
ik heb daarom de taal
in haar schoonheid opgezocht.
(LUCEBERT 2002, 52)

En op dezelfde manier verschuift in een gedicht als ‘ik heb de wereldtaal gesproken’
van Hans Andreus het accent van het zelfbewuste spreken, via het echec daarvan,
naar het vinden in de taal. De woorden die de dichter spreekt om de geliefde te
noemen, ‘braken als golven/op je primitieve mond’. Wat dan rest, is de wonderlijke
creativiteit van de taal zelf:
Want ergens ben je te vinden
in het mysteriespel der letters
in de vertaling van de woorden
en het wereldwonder der taal
(ANDREUS 1983, 109)

Hoezeer beide visies in elkaar overlopen, blijkt misschien nog het duidelijkst uit de
inleiding die Gerrit Kouwenaar schreef bij zijn bloemlezing Vijf 5 tigers. Hij stapt
daar meer dan eens bijna ongemerkt over van autonomie naar expressie.
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Vanaf 1950 werd de band van de experimentele dichters met de schilders losser en
tegelijk brak de vernieuwing door in twee nieuwe, marginale tijdschriftjes, Braak
(1950-1951) en Blurb (1950-1951), die volledig losstonden van Cobra. Braak werd
in het voorjaar van 1950 opgericht door twee oude schoolkameraden, Remco Campert
en Rudy Kousbroek, zonder welomschreven programma, maar wel met de vage
bedoeling om de literatuur te vernieuwen. Dat blijkt in het eerste nummer uit niet
veel meer dan een afwijzing van Ter Braak, die te veel intellectueel en te weinig
artiest genoemd wordt. Merkwaardig en typisch genoeg worden tegenover het
rationalisme van Ter Braak Vlaamse auteurs gesteld zoals Maurice Gilliams en Johan
Daisne, die in hun werk aandacht hebben voor droom en irrationaliteit. Het is een
strategie die ook bij andere vernieuwingsbewegingen kan worden vastgesteld: het
zoeken van bondgenoten over de landsgrenzen heen.
In nummer 2 stelt de redactie vast dat de naoorlogse Nederlandse poëzie
langzamerhand gestalte begint te krijgen in het werk van dichters die breken met de
traditionele versvorm, zoals Charles, Hanlo, Andreus en Lodeizen. Als overtuigendste
voorbeelden worden Lucebert en Kouwenaar genoemd. Vanaf het derde nummer
traden Lucebert en Schierbeek tot de redactie toe en werd Braak brandpunt van de
vernieuwing, zij het zonder dat er in die vernieuwing een duidelijke lijn te trekken
valt: naast Campert, Kousbroek, Lucebert en Schierbeek publiceerden ook Kouwenaar,
Elburg, Andreus, Vinkenoog, Hanlo en Claus er gedichten.
Blurb, dat net als Braak in het voorjaar van 1950 van start ging, was een
eenmansinitiatief van Simon Vinkenoog, die al sinds 1948 in Parijs woonde. Daar
was hij onder de indruk gekomen van het Franse surrealisme en van het existentialisme
van Sartre. Zonder vooropgesteld programma, of het moest een vaag mengsel zijn
van existentialisme, nihilisme en de wil om vanuit een nulpunt te beginnen, stuurde
hij zijn blad naar mensen die hem bevielen. Het enige opmerkelijke in het eerste
nummer was een aanval op Reflex, ‘A propos Reflex’. Vooral de marxistische politieke
standpunten van Constant zinden hem niet, maar hij had ook bezwaar tegen het
programmatische als zodanig: ‘Uw gepraat is leeg en Uw geschrijf stinkt naar de
lijkenlucht van uit het graf en bibliotheken gehaalde programma's en gij kent geen
haat, geen woede, de wellust is U even vreemd als de liefde en het leven.’ (Vinkenoog
1950a, 2) Maar tijdens zijn bezoek aan Amsterdam in het najaar van 1950 legde
Vinkenoog contact met andere vernieuwende dichters, ook die van het voormalige
Reflex, en vanaf nummer 4 publiceerden ook Andreus, Campert, Hanlo, Claus,
Lodeizen, Rodenko en Van der Graft in Blurb.
Voor het ontstaan van de Vijftigers als beweging was Blurb echter belangrijker
als discussieforum en als katalysator dan als publicatiemedium. Dat had
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vooral te maken met de zesde aflevering van februari 1951: ‘SOS naar aanleiding van
een enquète’. Die aanleiding was een geruchtmakende ‘Enquête over de jonge
Nederlandse poëzie’ in Elseviers Weekblad van 25 november 1950.
Vertegenwoordigers van de oudere generatie, zoals Hendrik de Vries, Gabriël Smit,
P.H. Ritter jr., Karel Meeuwesse en de uitgever A.A.M. Stols, hadden daar laten
blijken volstrekt niet op de hoogte te zijn van wat er sinds een tweetal jaren aan het
gisten was. De nieuwste namen die daarin naar voren geschoven werden, waren die
van Michel van der Plas, Guillaume van der Graft en Leo Vroman. De enquête zorgde
voor veel opschudding en grote verontwaardiging bij de niet genoemde jonge dichters.
Vinkenoog organiseerde een tegenenquête in Blurb. Daar gaven Vinkenoog zelf,
Willem Frederik Hermans, Remco Campert, Paul Rodenko, Jan Hanlo, Hans Andreus,
Ad den Besten en Guillaume van der Graft hun visie op de nieuwe poëzie. Enigszins
veralgemenend kan men zeggen dat zij het erover eens waren dat er wel degelijk een
nieuwe generatie aantrad, die radicaal brak met de poëzie van de voorgangers en
waarvan Lucebert door de meesten als belangrijkste talent werd beschouwd, naast
op dat moment zo uiteenlopende dichters als Andreus, Rodenko, Vinkenoog, Campert
en Hanlo, Claus en Vroman. Maar ook Charles, Diels, Schuur, Van der Graft, Van
der Molen en Van Tienhoven.
Uit die lijst en uit de andere opsommingen in de bovenstaande alinea's, met namen
van beloftevol geachte, vernieuwende jongeren, blijkt hoe ruim het assortiment was
vlak voor Vinkenoog de historische bloemlezing Atonaal samenstelde, maar ook hoe
zich daarbinnen stilaan een kern begon af te tekenen.
Atonaal was een direct gevolg van de Blurb-enquête. A.A.M. Stols, die voor de
oorlog een dominante positie bekleedde als literair uitgever maar die in 1947 de
uitgave van zijn poëziereeks Helikon had gestaakt, had in Elseviers Weekblad nog
als zijn mening te kennen gegeven dat er een groot gebrek heerste aan talent en dat
iemand misschien eens een bloemlezing zou moeten maken uit het werk van de
jongsten om hem van het tegendeel te overtuigen. Intussen had hij moeten aanzien
hoe de rol van Helikon overgenomen was door De Windroos van uitgeverij Holland.
Kort na de reactie in Blurb vroeg hij dan ook Vinkenoog een bloemlezing samen te
stellen. Het werd Atonaal, dat eind 1951 verscheen en waarin gedichten waren
opgenomen van Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Gerrit
Kouwenaar, Hans Lodeizen, Lucebert, Paul Rodenko, Koos Schuur en Simon
Vinkenoog. De uiteindelijke selectie was het resultaat van de combinatie van de
intuïtieve visie van Vinkenoog op een gemeenschappelijk poëtica, zijn persoonlijke
voorkeuren en vriendschappen, en de druk van enkele geselecteerden. Lucebert
verbond namelijk aan zijn deelname de voorwaarde dat minstens ook Kouwenaar en
Elburg zouden worden opgenomen. Die laatste bracht dan weer Schuur mee. Diels,
Vroman, Van der
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Graft en Van der Molen waren er niet bij omdat Vinkenoog hen beschouwde als
vertegenwoordigers van een oudere generatie, die inmiddels al enige bekendheid
had.
Voor Stols was Atonaal in de eerste plaats ‘een min of meer kostbaar prospectus
voor een geheel nieuw uitgeversprogramma’ (Fokkema 1979, 120), maar in de
literaire wereld werd het de eerste manifestatie op het publieke forum van een nieuwe
stroming. De Vijftigers, de experimentelen, of de ‘atonalen’, zoals ze aanvankelijk
genoemd werden, waren geboren.
De ontvangst in de literaire kritiek was zeer gemengd. De meesten zagen wel dat
hier iets gebeurde wat nieuw was voor de Nederlandse literatuur, wat radicaal brak
met de rationalistische traditie van Forum en met het kleine geluk van Criterium,
maar tegelijk vond men dat deze nieuwe, atonale dichters de verworvenheden van
dada en het surrealisme herkauwden. Wartaal, primitivisme, gewilde duisterheid,
onzin of zelfs ‘weerzinwekkende en walgelijke woordenkraam’ waren de meest
gehoorde verwijten, ook al zag men in het algemeen toch wel het potentiële talent
van de verzamelde dichters. M. Vasalis vergeleek in haar bespreking van Atonaal in
Libertinage de gedichten met rohrschachtests, ‘waar men merkwaardige dingen aan
kan beleven evenals aan meeuwen-uitwerpselen tegen het vensterglas’ (Fokkema
1979, 121). Daarnaast waren er ook morele bezwaren, die zeer gelijkluidend waren
met die tegen het ‘landerige’ en immorele proza van schrijvers als Van het Reve en
Hermans.
Al die kritiek kwam samen in een geruchtmakende artikelenreeks van Bertus
Aafjes in Elseviers Weekblad van juni 1953. Hij verwijt daarin de experimentelen
verraad aan de geest, aan het intellect en aan de cultuur, een eenzijdige klemtoon op
het lichaam en het onderbewustzijn: ‘dan is het resultaat: de rauwe apoëtische kreet
van het vlees’ en ‘een ware ravage aan flarden van hersenen en verminkt intellect’
(Aafjes 1953, 14). Over ‘het proefondervindelijk gedicht’ van Lucebert schrijft hij:
‘Dit te moeten lezen geeft mij enkel nog een sensatie alsof de menselijke hersenmassa,
moedwillig afgesneden van de voedingsbodem van de ziel en zelfstandig geworden,
op een dierlijke wijze gemetamorfoseerd is tot een brulkikker die luidkeels kwaakt
in de tropennacht.’ (18) De eenzijdige nadruk op het lichamelijke en het instinctieve
brengen ook de exclusieve triomf mee van de ‘subtropen beneden het middenrif’.
Het is in zijn ogen poëzie van de walging en van de liefdeloosheid, de dictatuur van
het nihilisme:
Lees ik Lucebert's poëzie, dan heb ik het gevoel dat de ss de poëzie is
binnen gemarcheerd. Een totalitair stelsel van rauwe gevoelens en
instincten, met de laarzen aan van een verschrikkelijke uniformiteit, uit
zich in een dwangmatig Sieg Heil van woorden als: oe, a, oer, ei, urinoir.
(15)
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Deze uitval was voor Lucebert de aanleiding om hartstochtelijk te reageren in een
‘Open brief aan Bertus Aafjes’. Hij beklemtoont daarin in profetische bewoordingen
zijn dichterlijke roeping, die ontstaan zou zijn uit ontbering en inzicht in de ware
verhouding tussen het authentieke spreken en de ontwaarding van al het echte in het
‘moderne Babylon’. Hij vergelijkt Aafjes met Pilatus en zichzelf met de lijdende
Christus, met de mythische zanger Orpheus en met het Lam Gods.
Intussen bleek dat de kritiek geregeld een onderscheid maakte tussen zogenaamd
echte en gematigde experimentelen. De namen wisselden wel eens, maar tot de eerste
groep behoorden steevast Lucebert en Kouwenaar, soms ook Elburg en Vinkenoog,
tot de tweede werden Andreus, Campert en Lodeizen gerekend. Hanlo, Schuur en
Rodenko werden min of meer als buitenbeentjes beschouwd en Claus was een
Vlaming. In zekere mate laat de receptie dan ook het spiegelbeeld zien van de nogal
verwarde en allesbehalve homogene ontstaansgeschiedenis van de bloemlezing zelf
en van wat de beweging van Vijftig is gaan heten. Enigszins gesimplificeerd was er,
ook in de perceptie, enerzijds de kern van de ‘oerexperimentelen’ uit de kring rond
Reflex, anderzijds de periferie met alle andere dichters uit Atonaal.
De dubbelzinnigheid omtrent de vraag of het hier nu een heuse stroming of een
verzameling individuen betrof, werd extra in de hand gewerkt door de
dubbelzinnigheid van het optreden van de dichters zelf. Zij stonden samen in een
bloemlezing en traden bij diverse gelegenheden als groep naar buiten, terwijl zij in
poëticale teksten telkens weer benadrukten dat zij alleen spraken namens zichzelf.
Bekijkt men de zaak van enige afstand en ruimer dan alleen deze bloemlezing, dan
moet men inderdaad vaststellen dat er minstens zoveel verschillen als overeenkomsten
waren en dat het hier een deels toevallig en alleszins vooral strategisch samentreffen
was. In een nog ruimer perspectief, waarbij experimenteel zowat gelijk staat met
niet-traditioneel, met het gebruik van vrije verzen, een associatieve beeldspraak, het
doorbreken van logische en syntactische regels en in het algemeen een grote aandacht
voor de taal als materiaal, kan men de groep vernieuwers nog verder uitbreiden met
Vroman, Diels, Tergast en Charles, die Rodenko in 1955 als zodanig noemt, maar
ook met de dichteressen Ellen Warmond, Sonja Prins, Mea Strand en Ankie Peypers.
Er was, met andere woorden, in de jaren na 1950 een brede stroom van vernieuwende
poëzie, waarvan de Vijftigers de voorhoede en de experimentele dichters van Reflex
de kern vormden.
Ontwikkelingen in het werk van vrouwelijke dichters uit de jaren vijftig kunnen ook
apart gezien worden van de uitgesproken stellingnamen en van de literaire
territoriumstrijd in de exclusief mannelijke wereld van de Vijftigers.
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Dan valt vooral op dat soortgelijke vernieuwingen zich voordoen, zowel in
wereldbeeld als in taalgebruik, maar dat over het algemeen het vertrouwen in de
expressiemogelijkheden van een relatief sterk aan regels gebonden taalgebruik
grotendeels intact blijft. Vrouwelijke dichters zijn duidelijk minder begaan met het
doorbreken van grenzen en poëtische taboes, met poëticale vragen omtrent de relatie
tussen taal en werkelijkheid of met verzet tegen het heersende paradigma. De nadruk
ligt veeleer op de efficiënte expressie van een persoonlijke thematiek, waaraan
stilistische vernieuwingen ondergeschikt blijven. Gemeten naar de maatstaf van
Vijftig is het werk van deze vrouwelijke dichters een gematigder variant of
overgangswerk tussen experiment en traditie. Los daarvan is het mogelijk om in de
poëzie van vrouwen een heel eigen continuüm te zien van min of meer nieuwe vormen
om uitdrukking te geven aan een verschuivend bewustzijn, waarin gevoelens van
onheil en depressie, een beginnend feministisch bewustzijn en een verlangen naar
natuurlijke vrijheid constanten zijn. Doordat het criterium van vormvernieuwing en
agressieve positionering dan minder belangrijk wordt, komt het zicht vrij op een
groep van verwanten, waarvan M. Vasalis, Mies Bouhuys, Sonja Prins, Ankie Peypers,
Ellen Warmond, Hanny Michaëlis, Harriet Laurey, Nel Noordzij en Mischa de Vreede
deel uitmaken. Maar op dezelfde wijze kan ook het werk van mannelijke dichters
als Hans Lodeizen, Adriaan Morriën en Hans Warren in deze context gesitueerd
worden.

Doorbraak en canonisering aant.
Na de eerste doorbraak, die was geforceerd door Atonaal, kende de beweging van
Vijftig het nogal klassieke verloop van gelijktijdige canonisering en versplintering.
Na het verdwijnen van Braak en Blurb beschikten de Atonaal-dichters niet langer
over een eigen tijdschrift. Zij probeerden dan ook hun verzen te slijten aan andere,
meer gevestigde bladen. In eerste instantie konden zij terecht in Podium, dat onder
invloed van Paul Rodenko ontvankelijker was geworden voor vernieuwing. Vanaf
1949-1950 begonnen er in Podium experimentele verzen te verschijnen en na een
kort en mislukt samengaan met het Vlaamse avant-gardetijdschrift Tijd en Mens,
werd Podium ook officieel het tijdschrift van de avant-garde. Naar aanleiding van
de fusie waren al Hans Andreus, Gerrit Kouwenaar en Sybren Polet tot de redactie
toegetreden. In 1954 kwamen Jan G. Elburg en Remco Campert daar nog bij. Hoever
de canonisering op dat ogenblik al gevorderd was, blijkt uit een open brief van Hans
van Straten aan Gerrit Borgers. Van Straten was het niet eens met de koerswijziging
en trad uit de redactie. Niet alleen sprak de experimentele poëzie hem niet aan, maar
zij was volgens hem ook niet langer gevaarlijk, ingelijfd bij de literatuurgeschiedenis,
heilig verklaard en tegelijkertijd gewoon geworden.
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In 1956 leek de revolutie wel helemaal voorbij. Podium introduceerde de nieuwe
rubriek ‘Staanplaatsen’, waarin rechtstreeks betrokkenen als Vinkenoog, Kousbroek,
Elburg en Andreus terugblikten en een balans opmaakten.
Intussen hadden ook andere tijdschriften, zelfs het eerbiedwaardige De Gids,
experimentele gedichten opgenomen en waren de dichters zelf in hoog tempo
begonnen bundels te publiceren. Dat gebeurde niet alleen in De Windroos, maar ook,
in het spoor van Atonaal, bij Stols, Querido, P.N. van Kampen en een hele reeks
andere uitgeverijen. Deels onder invloed van Bert Schierbeek werd echter De Bezige
Bij meer en meer de uitgeverij bij uitstek van de Vijftigers. Mede daardoor
ontwikkelde die uitgeverij vanaf de jaren vijftig een van de toonaangevende literaire
fondsen in Nederland.
De toenemende canonisering van de Vijftigers valt ook af te lezen aan de literaire
prijzen die zij kregen. Nadat al in 1950 Hans Lodeizen postuum onderscheiden was
met de Jan Campertprijs voor Het innerlijk behang, ontving Lucebert in 1953 de
Poëzieprijs van de Gemeente Amsterdam voor Apocrief. De uitreiking daarvan verliep
overigens nogal hilarisch en was tekenend voor de uitdagende sfeer, die ondanks
toenemende acceptatie toch nog altijd rond het optreden van deze dichters hing.
Lucebert verscheen op de plechtige uitreiking in het Stedelijk Museum gekleed als
keizer der Vijftigers en begeleid door een een hofhouding van als hellebaardiers
verklede vrienden. Hun werd met geweld de toegang ontzegd, waarna de plechtigheid
- zij het zonder Lucebert - gewoon doorging. Daarna, vanaf 1955, werden met grote
regelmaat ook prijzen toegekend aan andere Vijftigers.
Van doorslaggevend belang in het proces van canonisering van de vernieuwing
was de bloemlezing Nieuwe griffels schone leien, die Paul Rodenko in 1954 liet
verschijnen. Zowel de selectie als de inleiding als de manier van uitgeven zijn van
uitzonderlijk gewicht geweest. Zoals de ondertitel van Gorter tot Lucebert, van
Gezelle tot Hugo Claus al duidelijk maakt, bloemleesde Rodenko niet uitsluitend uit
de gedichten van atonalen of Vijftigers. Meer dan de helft van de bladzijden wordt
besteed aan voorgangers of wegbereiders. Niet alleen Gezelle en Gorter, maar zulke
uiteenlopende figuren als J.H. Leopold, I.K. Bonset, Paul van Ostaijen, Wies Moens,
Karel van den Oever, Herman van den Bergh, H. Marsman, J.C. van Schagen, Gerard
Bruning, Jan Engelman, Pierre Kemp en zelfs Ed. Hoornik krijgen er hun plaats naast
de brede groep vernieuwers die hier eerder werd aangehaald. Hoewel Rodenko in
zijn inleiding toegeeft dat er in Nederland nauwelijks sprake is van een duidelijk
zichtbare continue ontwikkeling van avant-gardistische poëzie, geeft hij de Vijftigers
op deze manier toch de facto een inheemse context, een voorgeschiedenis en daardoor
ook credibiliteit. Daarbij valt het overigens op hoeveel Vlaamse dichters hij opneemt,
niet alleen uit de kring van Tijd en Mens, maar vooral in de groep
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van voorgangers. Dat past helemaal in een strategie die geregeld de literaire relatie
tussen Nederland en Vlaanderen kenmerkt. Wanneer een groep vernieuwers zijn
standpunten kracht wil bijzetten, worden er bondgenootschappen gezocht, ook over
de landsgrenzen heen.
Los van die relatie met de literaire geschiedenis van Vlaanderen is de strategie
van Rodenko op zijn minst dubbelzinnig te noemen. Het effect ervan is immers niet
alleen dat hij de Vijftigers acceptabel maakt, ook voor meer traditioneel gezinde
lezers, maar evenzeer dat hij het nieuwe en revolutionaire karakter van hun werk
afzwakt. In zijn inleiding bij Atonaal kon Vinkenoog nog stellen dat de nieuwe poëzie
binnen de Nederlandse letterkunde zo goed als uit de lucht was komen vallen en
vooral aanknoopte bij buitenlandse voorbeelden. Slechts Gorter, Van Ostaijen,
Achterberg en Pierre Kemp noemde hij terloops als dichters die zich eerder op
onbegane wegen begaven. En een jaar na Rodenko bleef Kouwenaar in de inleiding
bij zijn bloemlezing Vijf 5 tigers beweren: ‘Een van de opvallendste dingen van de
poëzie van de Vijftigers is dat zij in het nederlandse taalgebied feitelijk geen
voorgeschiedenis heeft, dat wil zeggen: geen voorgeschiedenis die in een traditie
wortelt.’ (Kouwenaar 1955, 7) Waarna ook hij sterk de band met buitenlandse, en
dus gezaghebbende, verwanten benadrukt.
De keuze van Rodenko werd dan ook in kringen van de Vijftigers zelf op gemengde
gevoelens onthaald. Zij zagen daardoor immers hun zelfgeconstrueerde
uitzonderingspositie aangetast en nog minder zinde het hun te worden opgevoerd in
dergelijk gemengd gezelschap.
In zijn inleiding doet Rodenko veel moeite om de poëzievernieuwing te situeren
en uit te leggen. Daarbij valt de volle nadruk op de internationale traditie waar de
Vijftigers bij aansluiten. Een bonte stoet van ‘moderne’ dichters sinds Baudelaire en
Rimbaud passeert de revue. In de context van de ‘verzelfstandiging van het beeld’
gaat hij zelfs terug tot de zeventiende-eeuwse Spaanse dichter Luis de Góngora,
waarna achtereenvolgens Baudelaire met zijn beroemde sonnet ‘Correspondances’
en Rimbaud met zijn visie op ‘le dérèglement systématique de tous les sens’ aan bod
komen, gevolgd door het surrealisme, het ‘vorticisme van Ezra Pound en Wyndham
Lewis in Engeland, het futurisme van Marinetti in Italië en het imagisme van Jessenin
in Rusland’ (Rodenko 1954, 12). Een dergelijke stamboom moest natuurlijk de poëzie
van de Vijftigers status verlenen: zij krijgen hier niet alleen een plaats binnen de
grote internationale stroom van de avant-garde, maar worden er zelfs in zekere mate
de bekroning en de synthese van. Met instemming citeert Rodenko de strofe van
Lucebert:
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de tijd der eenzijdige bewegingen is voorbij
daarom de proefondervindelijke poëzie is een zee
aan de mond van al die rivieren
die wij eens namen gaven als
dada [...]

Die verzen houden volgens hem een positieve aanvaarding in ‘van de technische
verworvenheden, die voorgaande dichtersgeneraties hebben nagelaten’ (7). Zijn hele
verdere strategie is er dan ook op gericht om bij de bespreking van afzonderlijke
vormaspecten van de Vijftigers specifieke voorgangers te betrekken, zodat wat nu
in Nederland gebeurt inderdaad naar voren komt als ‘een synthese van de ontwikkeling
der europese poëzie in de twintigste eeuw’ (19).
Het grote succes van Nieuwe griffels schone leien was niet alleen te danken aan
het geruststellende effect dat uitging van die situering en verheldering, maar ook aan
de timing ervan en aan het feit dat het boekje verscheen in de nieuwe en goedkope
reeks Ooievaarpockets. Het profiteerde mee van de razendsnelle groei van de
populariteit van het pocketboek sinds dat in 1951 met de Prismapocket in Nederland
was doorgebroken. De eerste druk van tienduizend exemplaren was al na twee
maanden uitverkocht en toen in 1960 de vijfde druk van alweer tienduizend
exemplaren verscheen, waren er al 37.500 boekjes de deur uit, een getal dat sindsdien
tot boven de honderdduizend is opgelopen.
Tussen 1953 en 1955 brak de vernieuwing dus massaal door, ook via de
bloemlezingen Stroomgebied (1953) van Ad den Besten, Vijf 5 tigers (1955) van
Gerrit Kouwenaar en de derde druk van Atonaal, eveneens in 1955. ‘Een
overstromings ramp’ werd het wel eens genoemd, met een allusie op de titel van de
bloemlezing van Den Besten. Er zijn geen harde bewijzen voor, maar het is
allesbehalve denkbeeldig dat Vijf 5 tigers, met werk van Campert, Elburg, Kouwenaar,
Lucebert en Schierbeek, een poging was om uit die brede waaier van vernieuwers,
avant-gardisten en atonalen weer de oorspronkelijke ‘harde kern’ van Vijftigers naar
voren te halen.

Poëtica en poëzie aant.
Deze hele gang van zaken brengt met zich mee dat het bijzonder problematisch is
om algemeen geldende uitspraken te doen over de poëtica en de poëtische praktijk
van dé experimentelen of dé Vijftigers. Het beste uitgangspunt daarvoor is misschien
nog de titel van Kouwenaars vroegste manifest in Reflex: ‘Poëzie is realiteit’. In die
titel vallen twee complementaire betekenissen te lezen: poëzie wil samenvallen met
de werkelijkheid en de poëzie is zelf werkelijkheid.
Wanneer van de experimentele poëzie gezegd wordt dat zij wil samenvallen met
de werkelijkheid, dan gaat het over de werkelijkheid zoals die door de mens beleefd
en ervaren wordt, niet over het begrip ‘werkelijkheid’. Het gaat,
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om Kouwenaar verder aan te halen, over ‘het grote ogenblikkelijke leven’, dat zich
van moment tot moment ontwikkelt, dat individueel beleefd wordt en in die beleving
vol zit met de meest heterogene en zelfs tegenstrijdige aspecten. Die intense,
omvattende en momentane beleving is in hoge mate een lichamelijke beleving. In
die zin is niet alleen de poëzie zelf van de Vijftigers antirationeel,
anti-intellectualistisch en anti-esthetisch, maar de werkelijkheidsbeleving die aan de
poëzie voorafgaat is dat al. Het is er een die de oude dualismen van lichaam en geest,
rede en gevoel, mooi en lelijk, goed en kwaad niet langer accepteert. Zij gaat vooraf
aan die rationele onderscheiden en verloopt niet volgens de regels van of/of, maar
van en/en.
Om die authentieke beleving van de realiteit uit te spreken zijn noch de
omgangstaal, noch de bestaande poëtische taal geschikt. Die zijn beide immers niet
alleen helemaal verankerd in het dualisme en in het formalisme van de burgerlijke
cultuur, maar sowieso niet geschikt om het eenmalige, het beweeglijke, het complexe,
het oorspronkelijke en het veelvormige uit te spreken. Dat alles wordt door de
bestaande taal ondergebracht in de algemeenheid van begrippen en categorieën. Wil
de poëzie dus samenvallen met de werkelijkheid, dan zal de dichter andere strategieën
moeten gebruiken dan die van het gewone taalgebruik of van het bekende poëtische
idioom. Hij moet, zoals de oorspronkelijke Schepper, de dingen noemen met nieuwe
namen, schrijven met ‘nieuwe griffels’ op ‘schone leien’.
Geplaatst voor het dilemma tussen maximale oorspronkelijkheid en trouw aan de
ervaring, met enerzijds als risico onverstaanbaarheid en anderzijds maximale
communicatie ten koste van verraad aan de oorspronkelijke beleving, kiezen de
Vijftigers voor het eerste. Of misschien exacter: zij bewegen zich in de smalle strook
tussen volstrekte anarchie, waar alle betekenis verloren gaat, en de starheid van het
gecodeerde taalsysteem, tussen taal en ontaal, tussen herkenbaarheid en duisternis.
Vandaar ook het zo vaak uitgesproken besef van echec: taal kan niet samenvallen
met de ervaring zelf, op straffe van verdwijning als taal. Daarom noemt Lucebert in
zijn gedicht ‘mijn duiveglans mijn glansende adder van glas’ de dichter tegelijk een
‘rechtvaardige zingende’ en een ‘slechte zingende’. Rechtvaardig omdat hij, zoals
in het titelvers, met alle middelen probeert de werkelijkheid, in casu de geliefde, te
noemen. Slecht omdat hij in die poging tot mislukken gedoemd is en zichzelf een
rad voor ogen draait:
dat hij het tientallen vloeistoffijne meisjeslijf
in een gipsen snaar gevangen heeft
ja dat denkt hij
hij denkt dat.
(LUCEBERT 2002, 141)
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Het is een van de fundamentele paradoxen van de poëzie van Vijftig. De dichter wil
een nieuwe, dat wil zeggen oorspronkelijke ervaringsgetrouwe taal creëren. Hij kan
dat niet anders dan met als uitgangspunt de bestaande taal. Daarom moet hij tijdens
het gebruik van die taal de conventies ervan op alle niveaus systematisch ondermijnen
en afbreken. Kouwenaar omschreef dat streven in een gesprek met Piet Calis als
volgt: ‘Ik wil vandaan komen onder de abstraktie, dus de afstand tussen taal en
werkelijkheid zo miniem mogelijk maken, en waar ze elkaar bijna raken, waar ze
elkaar ruiken, besnuffelen, begint dan de poëzie. Het gedicht als een ding.’ (Calis
1964, 93)
Met die laatste toevoeging actualiseert Kouwenaar overigens de tweede betekenis
van de titel van zijn vroegere manifest, ‘Poëzie is realiteit’: de poëzie wil niet alleen
met de werkelijkheid samenvallen, maar is ook zelf werkelijkheid. De taal van het
gedicht is niet alleen uitspraak, laat staan verwijzing naar de werkelijkheid, maar is
zelf ‘materie’, ‘lichaam’. Beide complementaire aspecten leiden als vanzelf tot de
typische stilistische eigenaardigheden van het Vijftigersgedicht. Die zijn er immers
allemaal op gericht het lezen te ‘ontautomatiseren’, om op die manier de materialiteit
van de taal op de voorgrond te brengen én tegelijk polysemie in de hand te werken.
Op het eenvoudigste niveau gebeurt dat door het - relatief sporadische - gebruik
van klank- of letterwoorden, fonetische spelling of neologismen, die de lezer doen
struikelen over de materiële vorm van de taal. Heel wat typischer is het frequente
voorkomen van homonieme woorden of van syntactisch homonieme constructies.
In die gevallen genereert de taalvorm immers meerduidigheid. Heel illustratief
daarvoor zijn de bekende verzen van Lucebert uit ‘school der poëzie’ (Lucebert 2002,
18):
ik ben geen lieflijke dichter
ik ben de schielijke oplichter
der liefde, zie onder haar de haat
en daarop een kaaklende daad.

De ‘oplichter’ is hier zowel de zwendelaar, die immers een woord als ‘liefde’ hanteert,
dat nooit met de ervaring zelf samenvalt, als degene die de liefde oplicht om te kijken
wat eronder zit, de haat, én de man die juist daardoor de liefde doet óplichten, die
onthult hoe ambivalent en tegenstrijdig die is.
Dubbelzinnigheden in de zinsbouw zijn vaak het gevolg van een zo eenvoudige
ingreep als het weglaten van interpunctie. Op een vrij elementaire manier is dat het
geval in verzen als ‘waar ben ik/waar ga ik’ (Lucebert 2002, 19). Door de afwezigheid
van een vraagteken kunnen die tegelijk als vragende en als mededelende zinnen
gelezen worden. In die tweede lectuur is ‘waar’ niet langer
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vragend bijwoord maar betekent het ‘juist’, ‘waarachtig’. Hoe weinig voor de hand
liggend die leeswijze ook mag lijken, de verzen die erop volgen bevestigen ze wel:
‘wie verneemt mij/wie neemt mij mee’. Samen leveren beide betekenissen dan een
parafrase op als ‘ik mag dan al wel echt zijn en in waarheid gaan, maar waar sta ik
daarmee en waar brengt mij dat?’ Het gedicht is in zijn geheel overigens een goed
voorbeeld van de creatieve dynamiek die van het taalmateriaal zelf uitgaat. Associaties
op grond van klank, vorm, positie in het vers en betekenis grijpen voortdurend in
elkaar en stuwen de taalstroom voort:
waar ben ik
waar ga ik
wie verneemt mij
wie neemt mij mee
wie overhoort mij
wie heeft mijn oren
zij zijn verstolen
zij zijn gestolen
zij zijn verborgen
borsten
bijtels weten daarvan
hoeveel begeerte belegt mijn mond
eten
ik spreek melkglazen bevruchting in de lucht
een ieder zij voorzichtig
een ieder bukt zich
er is geweldig
er is de toen
er is de thans
nu is er een hol
dan is er een kom
waar ga ik
waar ben ik
men mij
letter mij
is mij is mij
mij
frijs
mij
is mij
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Vrijwel het hele arsenaal van stijlmiddelen gebruikt de experimentele dichter om
dubbelzinnigheden, meervoudige betekenissen, onverwachte verbanden tot stand te
brengen. Die komen voort uit die aspecten van de taal die aan de regels ontsnappen
of eraan voorafgaan, en zij dienen de expressie van de chaotische meerzinnigheid
van de beleving zelf, en in het uiterste geval zelfs de ontdekking van nieuwe
betekenissen en samenhangen.
De metafoor, in de ruimste zin, is het stijlmiddel bij uitstek van de Vijftigers omdat
zij bijeenbrengt wat in de logische orde uit elkaar ligt, over het ene spreekt alsof het
het andere is. Vrijwel alle andere experimentele stijlmiddelen hebben overigens een
metaforische werking. Dat is het geval bij homonymie, maar het geldt bijvoorbeeld
ook voor zoiets simpels als de opsomming, heel frequent in liefdesgedichten. De
dichter probeert de geliefde in woorden te vatten, maar de ontoereikendheid van
ieder beeld dat hij daarvoor gebruikt, noopt hem om telkens nieuwe beelden te
gebruiken, zodat de kwantiteit als het ware het kwaliteitstekort moet compenseren.
De beelden, die vaak zelf al metaforen zijn van de onnoembare geliefde, gaan zich
dan onderling nog eens als metaforen van elkaar gedragen:
je loopt zo langzaam naakt door de verten
je bent een glasscherf zonlicht
je bent een vogel tussen hoog gras
je bent een kleine kobold met wuivende handen
ik kijk naar je met mijn eigen ogen
en ik leg je neer op het bed van mijn woorden.
(ANDREUS 1983, 107)

In het gebruik van de metafoor als stijlfiguur gaat de experimentele dichter soms
zover dat hij woorden met elkaar verbindt die geen enkel gemeenschappelijk
betekeniselement hebben waarop de overeenkomst zou kunnen stoelen en op grond
waarvan de metafoor zou kunnen worden geparafraseerd. Daardoor dwingt het beeld
tot een nieuwe kijk op de werkelijkheid. Zijn gedicht ‘arp’ (Lucebert 2002, 73) over
de beelden van die kunstenaar, begint Lucebert met verzen die de creatieve arbeid
van Arp oproepen:
tegen de polsslag van het steen
klopt de gedachte van de hand.

De woorden ‘polsslag’ en ‘steen’, ‘klopt’ en ‘gedachte’, ‘gedachte’ en ‘hand’ zijn
syntactisch met elkaar verbonden, hoewel hun verbinding op het vlak van de
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betekenis volstrekt onmogelijk is. De betekenistoekenning gebeurt dan ook niet door
een figuurlijk gebruikte term te vervangen door een letterlijke of omgekeerd, of door
alleen bruikbare betekenissen in rekening te brengen. De interpretatie berust op de
aanvaarding van een visie op de werkelijkheid waarin die woorden wel verenigbaar
zijn. In casu een visie op het creatieve proces waaraan materie (steen), lichaam (hand)
en de geest van de kunstenaar (gedachte) gelijkelijk participeren en niet van elkaar
te scheiden zijn. Een visie die wonderwel overeenkomt met wat Constant daarover
al schreef in zijn ‘Manifest’: ‘De scheppende gedachte bestaat niet uit ideeën en niet
uit vormen, die men eer stolstels van de materie zou kunnen noemen, maar is een
reactie op een ontmoeting van de menselijke geest met de ruwe materie, die haar de
vormen en ideeën suggereert.’ (Constant 1948)
Van hieruit kan een laatste maal teruggekeerd worden naar de kunst van Cobra. Ook
in de meeste Cobra-schilderijen komen figuren voor die op meer dan één manier
tegelijk kunnen ‘gelezen’ worden en die dus min of meer picturaal ‘homoniem’ zijn
of intern metaforisch. Maar bovendien, en nog typischer, doemen die voorstellingen,
die figuratieve elementen, er als het ware op uit het voorstellingloze, zelfs uit de
materie waarmee het schilderij gemaakt is. Op die manier is er in veel van die
schilderijen een dubbele spanning aanwezig: die tussen meerdere betekenissen van
het voorgestelde en die tussen enerzijds de benoembare, interpreteerbare voorstelling
en anderzijds het onbenoembare van de materie: kleur, lijn, vlek, veeg, verf. Als
toeschouwer zijn we geneigd dat zonder veel problemen te accepteren. Deels is dat
omdat wij weten dat het materiaal van de schilder van zichzelf geen betekenis heeft,
deels omdat de moderne kunst ons vertrouwd heeft gemaakt met allerlei vormen van
nonfiguratieve kunst.
In gedichten ligt dat moeilijker. Taal heeft al betekenis, nog voordat de dichter
haar gebruikt en voor de combinatie van taalelementen bestaan er vaste regels.
Daarom gaan lezers er bijna onvermijdelijk van uit dat iedere vorm van taalgebruik,
ook het dichterlijke, uiteindelijk transparant is. Het gedicht mag moeilijk, gelaagd,
complex, zelfs gezocht en versleuteld zijn, maar er is een oplossing. Vrijwel alle
bestaande interpretaties van experimentele gedichten, ook van de weerbarstigste van
Lucebert, gaan van die rationalistische premisse uit. Dergelijke benaderingen zijn
noodzakelijk en vruchtbaar als verweer van het inzicht tegen het louter ondergáán,
maar in de meeste gevallen leiden zij tot een reductie van de tekst tot wat opgehelderd
kan worden. Het zou wel eens ‘rechtvaardiger’ kunnen zijn om een zekere mate van
duisterheid te zien als een essentieel aspect van deze poëzie. Die duisterheid is dan
niet anders dan de aanvaarding van de autonomie van de taal. Dat wil zeggen, de
aanvaarding
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dat taal niet alleen een tekensysteem en een communicatiemiddel is dat naar
transparantie streeft, maar ook een ondoorzichtig kluwen van hele en halve, mogelijke
en uitgesproken, verenigbare en onverenigbare betekenissen. Dat is de fundamenteel
anarchistische trek van deze poëzie, dat zij net als Cobra-kunst laat zien hoe
voorstellingen en betekenissen vastzitten in het materiaal waarmee zij geuit worden,
hoe ze er maar even uit loskomen, soms maar gedeeltelijk, en er altijd weer door
opgeslorpt kunnen worden.
Het is geen toeval dat de meeste voorbeelden van experimenteel taalgebruik geput
zijn uit het werk van Lucebert. Zijn gedichten vertonen de grootste concentratie
ervan. Maar het werkt ook andersom: het beeld van het experimentele schrijven dat
zich in de loop van de jaren na 1950 heeft gevestigd, is zelf grotendeels gebaseerd
op dat andere beeld, dat van Lucebert als de prototypische experimentele dichter. In
de karakterisering van de Vijftigers is er inderdaad een soortgelijke dynamiek
werkzaam geweest als in de hierboven beschreven doorbraak van de beweging via
de instituties: een beweging van breed naar smal, van algemeen naar specifiek, van
veelvormige feiten naar een gestandaardiseerd beeld.
Kijkt men naar de gepubliceerde bundels van de Atonaal-dichters uit de jaren
vijftig, dan moet men wel vaststellen dat de karakterisering van het experimentele
schrijven, zoals die hier gegeven is, in hoge mate opgaat voor Lucebert en behoorlijk
goed voor Kouwenaar, Elburg en Claus, evenals voor het poëtisch proza van
Schierbeek. Zij geldt ook voor een deel van het werk van Andreus, met name voor
heel wat gedichten uit Italië (1952) en De taal der dieren (1953). Het meeste andere
werk is beeldende belijdenispoëzie die is gebaseerd op een uitgesproken lichamelijke
benadering van de werkelijkheid. Met betrekking tot de gedichten van Campert kan
men zich zelfs afvragen wat er specifiek experimenteel is aan het taalgebruik, en of
zijn ‘status’ van Vijftiger niet vooral een kwestie is van zijn consequent aardse
mentaliteit en van zijn plaats in het netwerk van vrienden, tijdschriften en
bloemlezingen. Voor anderen, zoals Hanlo en Lodeizen, moeten dergelijke reserves
nog meer in acht genomen worden.
In het algemeen kan men zeggen dat de poëzievernieuwing rond 1950 zich vooral
manifesteert als een afrekening met de resten van een christelijk- humanistisch
mensbeeld ten voordele van een cultus van de totaliteit van het leven, en als de
ontdekking en exploitatie van expressieve mogelijkheden van de taal, die voorheen
bedolven bleven onder de conventies van een op klassieke leest gestoelde poëtica.
Dichters van Lucebert tot Lodeizen en Vinkenoog, van Polet tot Warren, Warmond
en Vroman leggen daarbinnen ieder hun eigen accenten. Maar slechts enkelen zetten
de beslissende stap verder naar de overgave aan de autonomie en de materialiteit van
de taal.
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De vernieuwing van de poëzie in Vlaanderen
Traditie en aanzetten tot vernieuwing aant.
Naast de dichters die al voor de oorlog naam hebben gemaakt, treden er in Vlaanderen
na 1945 enkele opmerkelijke jongeren naar voren, die zich ten doel stellen het
moderne, ontwrichte levensgevoel van oorlog en naoorlog onder te brengen in een
traditionele, evenwichtige vorm. Uit de erfenis van het verleden verwerpen zij zowel
de humanitaire leuzen als de formele experimenten van de jaren twintig als het
estheticisme en formalisme van sommige dichters uit de kring van Vormen.
Daarentegen beklemtonen de meeste jongeren het belang van menselijke inhoud.
Wat de vormgeving betreft is neoclassicisme de overkoepelende term die zij doorgaans
voor hun poëtica hanteren. Zowel het katholieke jongerenblad Nieuwe Stemmen als
het vrijzinnige De Faun als het ideologisch neutrale Arsenaal nemen dat standpunt
in: ‘Goddank, we meenen nochtans onze gevoelens aan de kontrole van onze hersenen
te onderwerpen. Er moet maat zijn, verhouding tusschen hart en geest. Ook tusschen
inhoud en vorm.’ (Boeckaert 1945, 2) Dat uitgangspunt blijft ongewijzigd, ook
wanneer nu eens de nadruk ligt op het individuele getuigenis, dan weer op
verbondenheid met de gemeenschap, op filosofische of veeleer psychologische
kwesties. Vernieuwing ten opzichte van de voorgangers - voor zover die al
gesignaleerd wordt - zit vooral in het levensgevoel en in de daarmee samengaande
versobering van de stijl.
Tussen 1945 en 1950 komen uit die generatie vooral Jos de Haes, Christine D'haen,
Hubert van Herreweghen en Anton van Wilderode naar voren als de belangrijkste
nieuwe talenten, terwijl de pathetisch-bevlogen poëzie van Reninca een kortstondige
hype wordt in katholieke literaire kringen. Remy C. van de Kerckhove, die in 1949
een van de spilfiguren van de vernieuwing zal worden, is voorlopig, juist vanwege
zijn expressionistische stijl, zowel links als rechts een omstreden figuur. Van
Herreweghen, die er bij meerdere gelegen heden blijk van heeft gegeven dat hij de
Tweede Wereldoorlog als een even ingrijpende breuk heeft ervaren als Van de
Kerckhove, en die het existentialisme ziet als de perfecte verwoording van het
naoorlogse levensgevoel, verwerpt toch de poëzie van Van de Kerckhove op grond
van zijn neoclassicistische streven naar orde en maat:
Om een goed en schoon vers te maken (het is tenslotte dat wat men van
een dichter verlangt) is veel méér goede smaak, veel méér gevoel voor
maat en zin voor evenwicht, veel meer orde en ordening, veel meer begrip
voor de waarde van de woorden en beelden nodig. [...] Bij Van de
Kerckhove zijn inhoud en vormgeving even woest. (VAN HERREWEGHEN
1948, 493-494)
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Zelf ziet hij ‘gestyleerde wanorde, een spel van tonen en tegentonen, moderne onrust
in klassieke maat’ (Van Herreweghen 1950, 84) als de beste manier om na de oorlog
poëzie te schrijven, iets wat in zijn eigen werk vooral na 1950 en met name in
Gedichten (1953) tot uiting komt:
In de vruchten vreet de made,
blauwe schimmel vreet in 't brood,
en, slaan wij onszelve gade,
in de liefde vreet de dood.
(VAN HERREWEGHEN 1986, 67)

Het ligt in de aard van een neoclassicistische poëzieopvatting dat zij zelden als
programma wordt uitgesproken, omdat zij, volgens het ‘mama gedicht’ van
Kouwenaar, zo binnen in het lijfje zit dat zij als het ware natuur geworden is. Toch
verschijnen er in deze periode af en toe poëticale stellingnamen, zoals die van de
wat oudere dichter Herwig Hensen. In Over de dichtkunst (1947) verkondigt hij een
extreem rationalistische variant van deze poëtica, die helemaal in het teken staat van
berekening, orde, beheersing en afstand. Net als Aafjes in Kleine catechismus der
poëzie, zet Hensen zich af tegen roes, intuïtie en irrationaliteit. Het ideaal is de
zwierige dans:
Niet dans in de betekenis van extase, maar dans, bewust, losvoetig, waarbij
innerlijke en uiterlijke vaardigheid, bezinning en vertolking, verpuurd zijn
tot louter zwier, tot louter durvende, ongerepte draaiing. (HENSEN 1947,
83)
De toonaangevende poëzie in deze jaren vlak na de oorlog streeft dat ideaal na van
de dans, niet altijd dezelfde dans, maar wel altijd een beheerste salondans. Het is
beslist niet de bebop of de swing van de met jazz dwepende jongeren, die vanaf 1950
de dansvloer gaat innemen.
Vanaf 1945 al komt er in literaire tijdschriften, kranten en weekbladen een discussie
op gang over de richting die de jongeren, vooral dan de dichters, zouden moeten
inslaan. Deze discussie bereikt een hoogtepunt in de jaren 1947 en 1948 in een reeks
van niet minder dan 26 bijdragen in De Vlaamse Gids alleen al, over ‘het
generatieprobleem in onze letterkunde’. Aanvankelijk lag de nadruk vooral op
verwijten van ‘bloedarmoede’, gebrek aan vitaliteit en dynamiek bij de jongeren en
hun verweer daartegen. Vooral de oudere generatie ging ervan uit dat heel wat
opgekropte creatieve energie na de bevrijding zou losbarsten en dat er een sfeer van
enthousiasme en dynamiek zou ontstaan, analoog aan de doorbraak van het
humanitaire expressionisme na de Eerste Wereld oorlog.
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Op de Vlaamse Poëziedagen van 1952, in de tuin van de pastorie van Merendree, hield Jan Walravens
een vurig pleidooi voor het experiment in de poëzie. Op de achtergrond in het midden pastoor Basiel
de Craene, die erin slaagde om dichters van alle strekkingen en gezindten jaarlijks samen te brengen.

Vanaf 1947, het duidelijkst in 1948, verschuift het accent naar poëticale
tegenstellingen, die kunnen worden samengevat als het dilemma tussen klassiek en
modern, tussen een harmonisch en een disharmonisch poëziemodel. Van cruciaal
belang in die polarisatie zijn de tussenkomsten in het debat door Jan Walravens. Al
in 1947 stelt hij een diagnose van de heersende malaise, onder de titel ‘Nood’. Hij
constateert een schrijnend gemis aan durf: ‘Het geloof in de begrippen nieuw, anders,
verrassing, oorspronkelijkheid schijnt bijna bij allen verloren te zijn geraakt.’
(Walravens 1947a, 408) In het buitenland, bij Sartre, Malraux, Greene, Malaparte,
Faulkner en zelfs bij Aafjes, vindt hij wel een literatuur die de noden van de tijd
vertolkt met nieuwe middelen, een literatuur die zich niet plaatst ‘naast de weg waarop
het tijdsgebeuren zich ontrolt’ (409). Van dat alles is bij jonge Vlaamse dichters - in
tegenstelling tot sommige prozaschrijvers als Boon, Van Aken en Daisne - weinig
te merken. Met bittere ironie stelt Walravens vast dat het Vlaamse volk er een is van
‘zinnenluister en gevoelsuitstorting, maar geen intellectueel volk’ (410). De heersende
malaise is in zijn ogen een overwinning van de geest van 't Fonteintje op die van
Van Ostaijen en het expressionisme. 't Fonteintje staat dan voor de kleinburgerlijke
angst voor uitersten en grootheid, afkeer van het experiment en een voorkeur voor
het normale en het gezapige, Van Ostaijen voor onrust en avontuur, experiment,
vondst en grootheid.
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De tegenstelling die Walravens hier introduceert en die teruggaat op dis cussies in
de jaren twintig, zal ook later, in tal van polemieken rond poëzievernieuwingen in
Vlaanderen, geregeld weer opduiken, waarbij de woordvoerders van die poëtica's
telkens nieuwe beelden van Van Ostaijen en zijn opponenten construeren.
Walravens vindt algauw medestanders in enkele jonge dichters, met als
belangrijkste Remy C. van de Kerckhove, die hij enkele maanden later in een lezing
op de Vlaamse poëziedagen van Merendree karakteriseert als ‘gloeddichters’
(Walravens 1947b, 667). Radicaal daartegenover staan verdedigers van de traditie,
die ervoor waarschuwen niet opnieuw in de excessen te vervallen van het
expressionisme of van een geëxalteerde figuur als Verschaeve, en de jonge katholieken
rond Nieuwe Stemmen, die vinden dat gloed en ‘begeestering’ het best kunnen worden
gevonden buiten een materialistisch mensbeeld, met name in het werk van religieus
bevlogen dichters als Reninca of pater Brauns. De facto plaatsen de jonge katholieke
dichters zichzelf daardoor buiten de opkomende vernieuwingsbeweging om met
enige zelfgenoegzaamheid hun eigen gelijk te cultiveren: ‘De katholieke gemeenschap
heeft in Vlaanderen de volstrekte meerderheid: waarom zouden we op cultureel
gebied gaan bedelen bij de anderen? Wanneer we ons strijdbaar affirmeren, zullen
geen dijken aan onze machtige vloed weerstaan.’ (Van den Daele 1949, 143) De
werkelijkheid is dat zij zich meer en meer achter die dijken verschansen, waar zij
door de hoofdstroom van de ontwikkelingen dan ook worden genegeerd.

Experimentele poëzie in Vlaanderen
Tijd en Mens aant.
Toch zag aanvankelijk Walravens zelf noch de ideologische, noch de poëticale
tegenstellingen heel scherp. Dat blijkt onder meer uit de diverse plannen voor een
vernieuwend jongerentijdschrift waarmee hij al sinds 1946 rondliep, en vooral uit
de bijzonder heterogene clubjes die hij daarvoor warm maakte. Voor een project dat
‘Cahiers van de Spaansche Brabander’ zou heten, dacht hij aan zo uiteenlopende,
maar overwegend traditioneel gezinde auteurs als Marcel Coole, Bert Decorte, Remi
Boeckaert, Jos de Haes, Hubert Lampo, L.P. Boon, Erik van Ruysbeek, Piet van
Aken, Hubert van Herreweghen en zelfs priesterdichter Anton van Wilderode. En
nog in 1948 was er het tamelijk concrete plan om samen met Claus en Van
Herreweghen het tijdschrift Janus uit te geven, een ‘tijdschrift voor jongeren’, maar
zonder uitgesproken ideologie of poëtica. ‘Iedereen die zijn getuigenis met voldoende
intensiteit en gewenste oprechtheid weet naar voren te brengen, is welkom. Zowel
de jonge dichter, die zijn heil in het neoclassicisme zoekt, als de jonge prozaschrijver,
die een originele
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vormgeving voor zijn opvattingen nastreeft. Zowel de jonge katholiek, die in God,
als de jonge vrijdenker, die in de Mens gelooft,’ luidde het in het ontwerp van de
beginselverklaring (Joosten 1996a, 168).
De verschijning van Tijd en Mens. Tijdschrift van de nieuwe generatie, amper een
jaar later, met andere mensen en een uitgesproken avant-gardistisch programma,
kwam in dat opzicht dan toch nog als een verrassing, temeer omdat in de redactie
van dat blad namen opdoken van schrijvers die in het jongerendebat nauwelijks of
geen rol hadden gespeeld, zoals Albert Bontridder, Ben Cami, Hugo Claus, Marcel
Wauters, de prozaschrijver Maurice D'haese en de toneelauteur Tone Brulin. De
jongeren daarentegen van wie in 1947 zoveel verwacht werd, Van Beeck, Bruggen
en Van Elden, waren slechts zijdelings bij het blad betrokken en verdwenen al na de
eerste jaargang. De groep rond Tijd en Mens, die overigens nogal wisselde en die
nooit een hechte samenhang heeft vertoond, was een min of meer toevallige
verzameling van vrienden en bekenden van de twee belangrijkste initiatiefnemers,
Jan Walravens en Remy C. van de Kerckhove. Wat zij met elkaar gemeen hadden,
was niet meer dan ideologische vrijzinnigheid en een vage literaire vernieuwingswil.
Het eerste nummer, dat verscheen in oktober 1949, opent met een korte
beginselverklaring, die stelt dat er een akkoord is ‘over enkele esthetische en talrijke
wijsgerige standpunten’ (Tijd en Mens 1949). Wat die wijsgerige standpunten betreft,
komt het erop neer dat Tijd en Mens de volle nadruk wil leggen op ‘de mens in zijn
concrete en individuele verschijning’ en op de tijd waarin die mens leeft; men is
tegen alle dogmatische en rationele systemen. De alinea over de esthetische
standpunten is relatief vaag. De redacteurs willen ‘het kruispunt opzoeken waar het
moderne esthetisch streven [...] het Vlaams temperament ontmoeten kan’. Dat modern
esthetisch streven is een samenraapsel van elementen uit de avant-garde en de actuele
kunst: ‘abstracte plastische kunsten, de simultaneïstische, existentialistische,
magisch-realistische en lettristische literatuur, de atonale muziek en de bouwkunst
van Le Corbusier en Wright’. (Ibidem) Het enige min of meer expliciete standpunt
betreft de poëzie: ‘Van de poëzie zullen wij opnieuw de intuïtieve kenmerken
opzoeken, met uitsluiting van het huidig Vlaams geknutsel, dat men als neoclassicisme
wil doen doorgaan.’ (Ibidem)
Als manifest van een blad met avant-gardistische ambities komt het hele stuk nogal
bezadigd, weinig provocerend over. Zelfs de metaforen waarvan de slotalinea
gebruikmaakt, en die zijn ontleend aan de klassieke muziek, spreken in zekere mate
de revolutionaire ambities tegen: ‘Al de punten, die hier aangehaald werden, zijn
slechts de themata waarmee wij onze sonate willen opbouwen. En dit woord vooraf
is dan ook niets meer dan een preludium.’
In de vijf jaar van zijn bestaan was Tijd en Mens vooral de verzamelplaats
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van jongeren die op diverse manieren met de traditie wilden breken en aansluiting
zochten bij verworvenheden van de historische avant-garde en bij de existentialistische
en absurdistische sfeer van de naoorlogse tijd. Dat enigszins zwaartillende karakter
van het blad is vooral op rekening te schrijven van de intellectueel gekwelde
Walravens en de sociaal bewogen Van de Kerckhove, maar het is ook terug te vinden
in de gedichten van Cami en Bontridder, in het proza en de poëzie van Boon, in het
existentialistisch gekleurde proza van D'haese en in de proeven van absurdistisch
theater van Tone Brulin.
Vergelijkt men het programma én de dominante praktijk van Tijd en Mens met de
gelijktijdige standpunten van de vernieuwers in Nederland rond Reflex, Braak en
Blurb, dan springen enkele opmerkelijke verschillen in het oog: van een marxistische
inspiratie is hier geen sprake, en al evenmin van de enigszins vrolijke,
utopisch-anarchistische sfeer die toch bij de prille experimentelen heerste. Van de
cultus van het kinderlijke, primitieve en spontane, die onder invloed van de schilders
ook in de poëzie aanwezig was, is hier weinig terug te vinden. De belangrijkste
overeenkomst is de afwijzing van de traditionele poëzie ten voordele van de ‘intuïtieve
kenmerken’, wat die verder ook mogen zijn.
Deze vergelijking, die de Nederlandse situatie als maatstaf neemt, doet evenwel
niet ten volle recht aan de historische betekenis van Tijd en Mens, dat moest optornen
tegen veel meer dan de erfenis van Ter Braak en Du Perron in Nederland. De Vlaamse
literatuur zat veel dieper verankerd in de ideologische verzuiling en in al dan niet
christelijk geïnspireerde humanistische waarden. Bovendien had Vlaanderen in de
jaren twintig, bij de humanitair expressionisten, al een periode van experimenten
gekend, die bij velen nog als een afschrikwekkend voorbeeld van literaire ontsporing
gold. Mag het dan al zo zijn dat Tijd en Mens niet het blad was waarin een homogeen
experimentele literatuur zich doorzette, het had op zijn minst de verdienste dat het
een alternatief bood voor de overwegend conservatieve Vlaamse literatuur. Aan
vernieuwers van allerlei slag bood het een context waarbinnen hun werk als
vernieuwend werd gezien, ook al publiceerden enkelen van hen daarnaast al spoedig
in gevestigde tijdschriften als De Vlaamse Gids en vooral het Nieuw Vlaams
Tijdschrift.
Tot de beeldvorming rond Tijd en Mens, met name wat de poëzie betreft, hebben
vooral enkele teksten van Jan Walravens bijgedragen, in de eerste plaats zijn lange
essay ‘Phenomenologie van de moderne poëzie’, al handelt die tekst niet specifiek
over de dichters van Tijd en Mens. Walravens gaat daarin uit van een radicale
tegenstelling tussen een traditionele, klassieke poëzie, waarvan hij een nogal
karikaturaal beeld schetst, en moderne poëzie. De traditionele poëzie, ‘dichtkunst
van gisteren voor oude mensen van vandaag’, tekent hij met termen als eenvoud,
duidelijkheid, verstaanbaarheid, gebondenheid, algemeen-
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heid. De maker ervan heeft meer met de ‘mathematicus dan met de alchimist, meer
met de publiciteitsagent dan met de magiër’ gemeen (Walravens 1960, 22). Hij
besluit: ‘Dit is een heldere en gebonden uitdrukking van menselijkheid. Maar poëzie
is wat anders.’ (24) Net zoals Rodenko enkele jaren later geeft hij vervolgens aan
die échte poëzie een voorgeschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwse volksdichters
en dan verder loopt via onder anderen Villon, Shakespeare, Góngora en de Duitse
Romantiek, om ten slotte na Baudelaire, Rimbaud en Mallarmé uit te monden in de
avant-garde van de twintigste eeuw. Het is een poëzie die een niet-rationele wereld
oproept ‘in een beeldenkoppeling, een klankverschuiving of een woordverband’ (24).
Veruit het grootste deel van zijn opstel is gewijd aan de vraag ‘Hoe doet de moderne
poëzie zich voor?’ Hij maakt daarbij - typisch genoeg - een onderscheid tussen vorm
en inhoud. De manier waarop in het moderne gedicht woord, beeld en ritme gebruikt
worden, komt volgens hem in grote mate overeen met de droom. Zij hebben het
irrationele, het ongeordende, het vreemde en verwarrende, het schokkende en
onthullende met elkaar gemeen. De bespreking van de inhoud begint met een krachtige
afwijzing van de poésie pure. Die heeft weliswaar haar historische rol gespeeld als
reactie tegen moralisme en retoriek, maar nu, anno 1950, kan de dichter geen genoegen
meer nemen met dergelijk vrijblijvend woordspel. De inhoud, of beter de zin van
het moderne gedicht, is tweeledig:
En in zijn twee aspecten is hij ongewoon en neigt hij naar het paroxisme.
Het eerste aspect van de moderne poëzie, wanneer men haar ondervraagt
naar de inhoud, zouden wij willen bepalen door de term: verwarring. Het
tweede aspect zouden wij daarentegen omschrijven als een groot verlangen
naar zuiverheid. Het eerste aspect staat in het teken van de moderne mens,
het tweede in dat van het Absolute. (50)
De verwarring van het moderne gedicht, die zich formeel onder meer uit in een
‘aaneenschakeling van absurde beelden’, in een ‘angstig en hijgend ritme’, is niets
anders dan de uitdrukking van een verscheurd en absurd levensgevoel. Veel
merkwaardiger is de manier waarop Walravens het verlangen naar een nieuwe
zuiverheid beschrijft:
Waar zal die Adamische wederontdekking van de wereld ons leiden? De
moderne dichter hoopt: naar datgene wat vol is als een ei, voltooid als een
Griekse athleet, absoluut als God. Naar iets dat eindelijk ‘af’ zal zijn,
volstrekt en eeuwig. [...]
Alles kapot slaan wat thans bestaat, om in de eenheid van het
alomaanwezige puin simpel en voldragen te leven met de elementen, de
stilte, de essentiële nooddruft, God. (58-59)
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De moderne poëzie, zoals Walravens haar ziet, is in zekere zin een noodoplossing,
‘de naar constructie schreeuwende chaos van vandaag is haar domein’ (60), maar
het einddoel is een allesomvattende harmonie met onbetwistbaar metafysische en
zelfs religieuze dimensies. Dat is beslist niet de harmonie van het totaal in diskrediet
geraakte neoclassicisme, maar evenmin de gretige aanvaarding van het ‘grote
ogenblikkelijke leven’ zoals Kouwenaar dat zag in zijn manifest ‘Poëzie is realiteit’.
Daar staat tegenover dat er misschien wel een verband zou kunnen zijn tussen die
‘religieuze’ aspiraties van Walravens en de mystieke dimensie van de poëzie van
Lucebert.
De ‘Phenomenologie van de moderne poëzie’ was nog in een ander opzicht een
belangrijke tekst. Nu pas zagen de vertegenwoordigers van het literaire establishment
ten volle wat de inzet was van Tijd en Mens. En zij gingen dan ook in het verweer.
Was de reactie in de vrijzinnige bolwerken De Vlaamse Gids en Nieuw Vlaams
Tijdschrift nog gematigd, in Dietsche Warande & Belfort trok de katholieke criticus
Albert Westerlinck alle registers open. Hij verweet Walravens vooral een schromelijk
gebrek aan eruditie, aan historisch perspectief en aan ‘nuancerend voelen en denken’,
het ontbrak hem kortom aan alle kwaliteiten van de ruimdenkende, klassiek
geschoolde humanist. Lag die reactie helemaal in de lijn van wat men van een tolerant
maar beginselvast academicus als Westerlinck kon verwachten, belangrijker voor
de toenemende polarisering was de reactie van Walravens' katholieke generatiegenoot
Jan van den Weghe in De Meridiaan. Ondanks begrip voor de visie van Walravens
op de verscheurde tijdgeest, wees Van den Weghe de poëtische consequenties die
deze daaraan verbond radicaal af in naam van de redelijkheid en de harmonische
menselijkheid. Uit enkele passages spreekt een afkeer van de chaotische en duistere
werkelijkheid die door het moderne gedicht wordt opgeroepen, die herinnert aan de
reactie van Aafjes op Atonaal. Hier verschijnt iets wat het fundament van de
katholieke levensbeschouwing aantast:
Maar waar zij ons heerlijke zwerftochten in de wereld van de droom
beloofd hebben schepen zij ons af met allerlei chaotische beelden, die
cirkelen rond de oerdaad, de paringsdrift, de genitaliën, en vaak wordt het
boeltje tamelijk vies. (VAN DEN WEGHE 1951, 25)
Vanuit de kring van de Nederlandse Vijftigers reageerde Simon Vinkenoog in Blurb.
Bijna vanzelfsprekend heeft zijn voornaamste bezwaar te maken met Walravens'
drang naar zuiverheid, die hij niet ten onrechte romantisch noemt, met de religieuze
connotaties daarvan en met het verlangen naar een absolute schoonheid:
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Walravens is een treurig optimist, treurig omdat hij nog de hemel op een
kier zet, treurig ook omdat hij nog in termen van een esthetisch verleden
spreekt, terwijl niet duidelijk genoeg kan worden onderstreept dat in de
esthetiek het gevaar voor verschraling ligt. (VINKENOOG 1951, 5)
Ondanks dergelijke verschillen was er natuurlijk grote overeenkomst met de
Nederlandse Vijftigers en hadden zij gemeenschappelijke belangen in hun strijd
tegen formalisme en conventie. Al kort na de oprichting van Tijd en Mens werd er
dan ook geprobeerd om tot samenwerking te komen met het Nederlandse Podium,
dat stilaan het blad van de vernieuwers aan het worden was. De eerste contacten
vonden plaats tussen Gerrit Borgers en Gaston Burssens, die al eerder bevriend waren
geraakt naar aanleiding van de Van Ostaijen-studie van Borgers. Via Burssens hadden
Boon, Claus en Cami ook al vroeg in Podium gepubliceerd. Maar er waren niet alleen
persoonlijke contacten. Podium was chronisch in financiële nood en zag in een fusie
de mogelijkheid om daaraan wat te doen. Dat het toch nog tot eind 1952 duurde
voordat de plannen gerealiseerd werden, was vooral te wijten aan de felle tegenkanting
van Van de Kerckhove, die Tijd en Mens min of meer als zijn eigendom beschouwde
en die het blad een neo-expressionistische koers wilde laten varen, die allerminst
strookte met de veel speelsere Cobra-geest van de Nederlanders. Naar aanleiding
van de fusiebesprekingen was hij trouwens uit de redactie gestapt om met enkelen
van zijn Mechelse geestverwanten het ‘neo-expressionisties tijdschrift’ De Derde
Ruiter te stichten, waarvan maar drie nummers verschenen. Na de mislukking van
de fusie keerde hij, met heel wat minder bevoegdheden, naar de oude schaapskooi
terug.
In de eerste maanden van 1953 verschenen de fusienummers (15 en 16) volgens
de formule van Forum, wel gezamenlijk, maar met afzonderlijke onafhankelijke
redacties. Na twee nummers liep het echter spaak op financiële problemen. Uitgeverij
De Sikkel, die gehoopt had op een flinke Nederlandse subsidie, wilde niet langer het
verliesgevende Podium meedragen. Het einde van het experiment werd door beide
redacties officieel betreurd, maar veel woorden werden er toch niet aan vuilgemaakt.
Het heeft er alle schijn van dat zelfs op een moment in de literaire ontwikkeling dat
de gemeenschappelijke belangen groot waren en er ook op het vlak van
literatuuropvatting voldoende gemeenschappelijk draagvlak bestond, de motivatie
om tot een nauwe en langdurige samenwerking te komen ontbrak. Verschillen in
stijl, mentaliteit en smaak, samen met een reflex om het eigen territorium te
beschermen, hebben kennelijk verhinderd dat beide partijen alles in het werk zouden
stellen om de fusie te doen slagen. Tekenend in dat opzicht is een uitlating in datzelfde
jaar 1953 van Jan G. Elburg, toch de meest sociaal bewogen Vijftiger. De Neder-
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landse experimentelen, zo zei hij, laten zich niet in met het ‘kwasie humanitair
bargoens of gekwijl’ van de Vlamingen. Zij zijn ‘meer geneigd tot intellectualisme,
tot zakelijkheid, cynisch aperçu’ en weigeren ‘dupe te worden van halfzachte
gevoeligheden’ (Fokkema 1979, 98). Het is een Nederlandse visie op Vlaamse
literatuur, die bijna woordelijk in zeer uiteenlopende contexten tot op het einde van
de eeuw terugkeert.
In april 1955 verscheen het drieëntwintigste en tevens laatste nummer van Tijd en
Mens. De dynamiek was weg, omdat de strijd de facto was gewonnen. De redacteurs
konden hun werk zonder problemen plaatsen in grote tijdschriften, hun bundels
begonnen te verschijnen bij belangrijke uitgevers en ze werden in contemporaine
overzichten serieus genomen. Maar tegelijk werden zij ingehaald door een nieuwe
generatie, die aan het woord kwam in tijdschriften als Taptoe, De Tafelronde en De
Meridiaan. Net voor het laatste nummer van Tijd en Mens verscheen ook het eerste
van Gard Sivik, dat zich zou opwerpen als de legitieme erfgenaam ervan. De dichters
van Tijd en Mens zagen met gemengde gevoelens dat zij school hadden gemaakt,
maar dat het ook inderdaad een school aan het worden was, met een nieuwe, modieuze
retoriek.
Walravens' bloemlezing Waar is de eerste morgen? De jonge experimentele poëzie
in Vlaanderen (1955) sloot deze periode af. Als bloemlezing hield zij het midden
tussen Atonaal van Vinkenoog en Nieuwe griffels schone leien van Rodenko.
Walravens beperkte zich grotendeels tot de Vlaamse experimentelen, met inbegrip
van enkele ‘nieuwe’ dichters buiten de eigen kring van Tijd en Mens: Adriaan de
Roover, Erik van Ruysbeek, Paul Snoek, Karel du Bois, Willy Roggeman, Rudo
Durant, Gust Gils en Hugo Raes. Maar tegelijk nam hij ook als historische ijkpunten
gedichten op van Gezelle, Van Ostaijen en Burssens. In ‘4 scherven van 1 inleiding’
schetste hij de geschiedenis van het experiment en gaf hij er een karakteristiek van,
die de hoofdgedachten van zijn ‘Phenomenologie van de moderne poëzie’ herhaalde.
In het vierde frag ment is duidelijk te beluisteren hoe onzeker Walravens zich voelde
met betrekking tot de toekomst van het experiment. Deze poëzie was nu wel
doorgebroken, maar was daardoor ook niet langer nieuw en revolutionair: ‘Voortgaan,
schreef Nietzsche, daar begint de moeilijkheid. Het heeft geen zin zich te herhalen,
nog minder van de ontdekte stijl nu in lengte van dagen toe te passen op steeds
gewijzigde onderwerpen.’ (Walravens 1955, 20) Zijn bloemlezing, zo besloot hij,
‘komt op een moment van angst; zoals een mes door een appel gaat, snijdt zij in twee
wat voorbij is en wat nog komen moet’ (21).
Waar is de eerste morgen? laat ook duidelijk de grote diversiteit zien van de eerste
generatie experimentele dichters in Vlaanderen. Het werk van Claus sluit, met zijn
vitale lichamelijke beeldspraak, zijn associatieve stijl en zijn uit-
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gesproken aandacht voor de materialiteit van de taal, het nauwst aan bij dat van de
Nederlandse Vijftigers. De gedichten van Albert Bontridder komen over als
quasi-eindeloze opeenstapelingen van beelden, flarden en stemmen, zonder duidelijke
samenhang of centrum, terwijl Van de Kerckhove sterk door het humanitaire pathos
getekende, laatexpressionistische verzen schrijft en Ben Cami een gedragen stijl
hanteert die doet denken aan bijbelse teksten en die alleen door het gebruik van vrije
verzen en sommige metaforen aanspraak kan maken op verwantschap met het
experiment:
Toen de zevende toren was verbrokkeld en vergaan
Beseften zij dat alle land woestijn moest worden;
Nog gingen zij in 't zand niet liggen sterven. Een ster,
Groter dan de sedert eeuwen naderende zon,
Schoof bij heldere nacht rings om den einder.
(WALRAVENS 1955, 37)

Marcel Wauters ten slotte is in de eerste plaats een geamuseerd en verontrust
waarnemer van de paradoxen en absurditeiten van de werkelijkheid. In een eenvoudige
stijl, met nauwelijks beeldspraak, maar ook ongehinderd door enige retorische
conventie, schrijft hij zijn observaties neer:
De meisjes in de mist regen komen mij tegen
et alors nous avons tellement ri
ik volg hun trippelpasjes
en dat ik zo graag de vreugde zou bezingen
maar dat ik nog slechts mijn handen kan wringen
om alles wat ik zie.
(walravens 1955, 92)

De massale doorbraak van het experiment in Vlaanderen aant.
Vanaf 1953 begonnen ook geheel los van Tijd en Mens vernieuwende dichters zich
te manifesteren. In navolging van Nederland noemden zij hun werk ‘experimenteel’
in de algemene betekenis van modern, nieuw, ongebonden, experimenterend met de
taal.
In 1953 kwamen Walter Korun en Karel du Bois met hun bescheiden, gestencilde
maar levendige tijdschriftje Taptoe, waarvan tot 1955 slechts acht afleveringen
zouden verschijnen. Het opmerkelijkst erin is de strijdbare toon, die radicaal verschilt
van die van Tijd en Mens en meer affiniteit vertoont met die van de Nederlandse
blaadjes Braak en Blurb. Beide redacteurs waren prille twintigers, meer dan tien jaar
jonger dan Cami, Bontridder en Van de Kerck-
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hove. Met ongecompliceerde geldingsdrang en ironie attaqueerde Taptoe niet alleen
de boegbeelden van de oudere generatie, zoals Johan Daisne, Maurice Roelants,
Urbain van de Voorde en Hubert Lampo, maar ook Walravens kreeg een veeg uit de
pan ten voordele van de Nederlandse Vijftigers. Ethisch engagement hoeft men hier
niet te zoeken, maar dat ‘experimentele retoriek’ wel degelijk de kop begon op te
steken, blijkt uit willekeurig geplukte verzen als ‘de getande wielen van de pijn’, ‘op
het strand van uw huid rusten/mijn handen heilige vogels’ of ‘de bitterpitten/der
teleurstelling’.
Eveneens vanaf 1953 maakte in De Meridiaan de al oudere dichter Erik van
Ruysbeek, die met heel klassieke verzen was begonnen, een drastische overstap naar
het experiment. In zijn essay ‘Grondslagen voor een poëzie van morgen’ houdt hij
een gedreven, cultuurhistorisch en filosofisch onderbouwd pleidooi voor een
experimentele poëzie, die zou beantwoorden aan de herontdekking van verwaarloosde
irrationele dimensies in de mens, aan de perspectieven van een natuurwetenschap
die eveneens de grenzen van de rationaliteit begint te overschrijden, en aan inzichten
uit de oosterse mystiek. Onder leiding van Van Ruysbeek werd De Meridiaan, dat
als een open en pluralistisch blad was opgericht, de facto maar nooit principieel een
forum voor poëzievernieuwing. Van Ruysbeek zelf was de laatste die het poëtische
experiment op een tegelijk profetische en tobberige manier verantwoordde aan de
hand van ethische en filosofische premissen. Ook in de vriendschappelijke polemiek
over ‘oud en nieuw in de dichtkunst’, die hij in 1953 met Karel Jonckheere uitvocht
in het Nieuw Vlaams Tijdschrift en die niet weinig heeft bijgedragen tot de acceptatie
van het experiment in Vlaanderen, was het nieuwe mensbeeld de ultieme grond voor
de nieuwe poëzie.
Van veel groter belang voor de toekomst van het experiment in de Vlaamse poëzie
was de ontwikkeling die zich voordeed in het tijdschrift De Tafelronde. Het blad was
opgericht in 1953 door Paul de Vree samen met enkele auteurs die eerder tot de kring
van het strijdbaar katholiek-Vlaamse Golfslag hadden behoord en van wie de meesten
een collaboratieverleden hadden - allerminst een vanzelfsprekend uitgangspunt dus
om met het experiment te gaan sympathiseren. Toch begonnen al in de eerste jaargang
de oudere De Vree, die al voor de oorlog redacteur was geweest van het tijdschrift
Vormen, en de jongeren Adriaan de Roover en Ivo Michiels vernieuwende standpunten
in te nemen. Al in september 1953 organiseerde De Tafelronde een debat over
‘Traditie of experiment in de poëzie’. Adriaan de Roover hield er een lezing, die
samen met eerdergenoemde opstellen van Walravens en Van Ruysbeek een van de
basisteksten is gebleken van de experimentele poëzie in Vlaanderen. Van ethiek en
mensbeeld is er geen sprake, des te meer van poëzie als taalavontuur, op zoek
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naar het ongenoemde. De visie van De Roover ligt helemaal in de lijn van die van
de late Van Ostaijen omtrent de zuivere lyriek:
Men zoekt van alles in de poëzie, behalve dat wat de dichter er in zoekt.
Men zoekt er sentiment in, anekdotiek, aforisme, belijdenissen,
boodschappen, profetieën, en honderden dingen meer, die de autonome
waarde van de poëzie slechts aantasten. Wie het wezen van de poëzie niet
terugbrengt tot de woordmagie, devalueert de poëzie. (DE ROOVER 1955,
9)
In 1957 verlieten de laatst overgebleven traditioneel georiënteerde redactieleden het
blad. Intussen hadden De Roover en De Vree een poëtica ontwikkeld en in praktijk
gebracht waarvan de autonomie van het gedicht als spel met of constructie van taal,
en ‘ethisch indifferentisme’ de hoekstenen vormden. Maar daarmee, en met de rol
van het tijdschrift Gard Sivik, waarin Paul Snoek, Gust Gils en Hugues C. Pernath
zich vanaf 1955 opwierpen als de enige legitieme erfgenamen van Tijd en Mens,
begon een volgende fase in de geschiedenis van het poëtisch experiment in
Vlaanderen.

De poëzievernieuwing als reactie op de oorlog aant.
Meer dan de auteurs van het ‘ontluisterend proza’ hebben dichters en critici de
poëzievernieuwing waar ze voor stonden in verband gebracht met de ervaring van
de Tweede Wereldoorlog. Het uitdrukkelijkst en meest programmatisch gebeurde
dat in de beginselverklaring van Tijd en Mens:
Het is er ons in de eerste plaats om te doen de jeugd aan het woord te laten,
die in 1940 twintig jaar was en niet door professoren maar door de oorlog
opgevoed werd. ‘Tijd en Mens’ wordt dus het spiegelbeeld van een reactie,
het antwoord van een generatie op de kleinburgerlijkheid, de corruptie en
de wreedheid, die de voorgaande generatie's haar niet hebben bespaard.
(TIJD EN MENS 1949)
De conclusies waren echter niet dezelfde als die van de generatie van prozaschrijvers
als Van het Reve, Hermans en Blaman. De nadruk lag hier op verzet en opstand, op
de afwijzing van ‘de uniformen en de systemen die de eenheid van de mens
verminken’ (ibidem), op antirationalisme en op een geëngageerde bekommernis om
de concrete mens: ‘Wij streven naar een onvervalste en totale voorstelling van de
mens en van de realiteit die hem omringt.’ (Ibidem) Walravens is herhaaldelijk op
die nauwe band tussen literaire vernieuwing en oorlogstrauma's teruggekomen.
Kernbegrippen in zijn visie daarop waren verwarring, opstandigheid en het verlangen
naar zuiverheid. ‘Opstandigheid, verrukkelijke arend’ noemde hij een opstel uit 1953,
waarin hij het werk van de
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Tijd en Mens-dichters voorstelde. Hij tekende daarin een gruwelijk beeld van de
massale slachtingen, de gaskamers en de verwoestingen door de atoombom, en kwam
tot de conclusie dat alle waarden van humanisme en christendom waarop de westerse
wereld gebouwd was, in de oorlog ten onder waren gegaan. Het enige wat overbleef
was de naakte, angstige mens, die zijn lot in eigen hand hield en nergens antwoorden
vond op zijn vragen. Het antwoord, dat die mens dan zelf moest geven, was
opstandigheid: ‘Want de opstand tegen de angst en het niet is even essentieel als de
erkenning er van en de literatuur van onze tijd wordt ten minste even diep gemarkeerd
door de révolte als door de vrees.’ (Walravens 1953, 624)
In zijn opstel ‘Phenomenologie van de moderne poëzie’ verbond hij zowel de
formele experimenten als de achterliggende levensvisie met de ervaring van de tijd
en de mens in 1950:
Daar ligt dan de verklaring van de verwarring in het moderne gedicht. Een
uiteengerukt be-bop-ritme? Maar zindert en siddert gans ons leven niet op
het hijgend en angstig ritme van mensen die achtervolgd worden door een
gevaar dat onpersoonlijk en allesomvattend is? Een aaneenschakeling van
absurde beelden? Maar zijn er absurder beelden in te denken dan deze van
de nazi-beul, die duizenden onnozele Jodenkinderen naar de gaskamers
zendt [...]?
(WALRAVENS 1960, 52-53)
Ten aanzien van uitspraken als deze dient natuurlijk opgemerkt te worden dat zij in
de eerste plaats de persoonlijke visie verkondigden van Walravens, die al in 1945
sterk geïnteresseerd was geraakt in het existentialisme, die daarover tal van artikelen
had gepubliceerd en die ook zeer belezen was in de contemporaine buitenlandse
literatuur. Maar door zijn informele status van intellectuele woordvoerder van de
jonge generatie en door de geregelde herhaling van dergelijke standpunten in
publicaties die de vernieuwing institutionaliseerden, is deze interpretatie een vast
bestanddeel geworden van het beeld van de vernieuwing die in en rond Tijd en Mens
plaatsvond.
Daar staat tegenover dat het verband dat Walravens legde tussen de poëzie en de
tijd dermate algemeen is dat het enerzijds op vrijwel alle moderne poëzie van
toepassing is en anderzijds nauwelijks aantoonbaar is in het werk van individuele
dichters. Toch is er één dichter die zijn problematiek uitdrukkelijk in het teken van
de oorlog heeft geplaatst, namelijk Remy C. van de Kerckhove. Vooral in De schim
van Memling (1950) en Een kleine ruïnemuziek (1951) verbindt hij de thematiek van
wanhoop, ontreddering en opstand die zijn hele werk kenmerkt, daar expliciet mee.
Bijvoorbeeld in het gedicht ‘Nürnberg’, waarin hij meteen de taak van de dichter
tegenover het absolute kwaad formuleert:
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het zullen blinde dichters moeten zijn
om d'ondergang waanzinnig te beschrijven
[...]
o blinde dichters wier ogen uitgebrand werden
michel strogoff gelijk door de bom
intellectuele uitbarsting van het zinneloos bederf
zij de verworpenen hidalgo's van onze heilige
heidense waan zullen spreken
de wartaal der eeuwige
verwarring
[...]
(VAN DE KERCKHOVE 1974, 120)

Ook in het geëngageerde werk van Ben Cami en van Albert Bontridder kan men de
naoorlogse ontreddering horen doorklinken. En in zijn polemische correspondentie
met Karel Jonckheere haalde ook Erik van Ruysbeek het hele cluster van
oorlogservaringen, atoomdreiging en absurditeitsbesef aan om het poëtisch experiment
als enig mogelijke uitdrukkingswijze van ‘de gemartelde mens’ (Jonckheere en Van
Ruysbeek 1956, 22) te rechtvaardigen.
Pas vanaf 1955, in bladen als De Tafelronde en Gard Sivik ging een jongere
generatie zich daarvan uitdrukkelijk distantiëren en kwam het accent helemaal op
het onbelemmerde en speelse taalexperiment te liggen. Walter Korun, die zich korte
tijd opwierp als een van de woordvoerders van de jongste lichting, nam in 1955,
mede namens zijn generatiegenoten, afscheid van de oorlogstrauma's:
Ik heb me nooit het hoofd afgetobd met de zinloosheid van de wereld en
met het gezoek naar iets nieuws om uit dat zinloze te geraken en ik ken
onder mijn vrienden geen enkele die echte belangstelling heeft voor bv.
sociale of politieke aangelegenheden. [...]
En omdat die jongeren niet ontdaan zijn door de neergang van de oude
valenties en aan nieuwe geen behoefte hebben, bewegen ze zich met zo
een ontzettend gemak in deze zgn. absurde wereld, waarvan ze het zinloze
en de onrust normaal vinden, zelfs niet meer opmerken, zo gewoon. (KORUN
1955, 87)
In Nederland legden de woordvoerders van de poëzievernieuwing minder de nadruk
op het rechtstreekse verband tussen hun streven en het tijdsklimaat. Aanvankelijk,
in de kring van de Nederlandse Experimentele Groep, werd die band in marxistische
zin geïnterpreteerd. De manifesten van Constant over de nieuwe schilderkunst en
van Kouwenaar over de nieuwe poëzie in Reflex zien
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de Tweede Wereldoorlog als de definitieve crisis van het westerse kapitalisme, dat
fundamenteel getekend was door een dualisme tussen kapitaal en arbeid, stof en
geest, schoonheidsideaal en expressiebehoefte. Mét de ineenstorting van die
burgerlijk-kapitalistische samenleving, die juist door de oorlog haar failliet had
bewezen, zouden ook de klassencultuur en haar burgerlijke schoonheidsideaal
ineenstorten. Daardoor, zo was de redenering, kwam de weg vrij voor een nieuwe
kunst, die ‘eindelijk haar wezenlijke functie, van psychisch instrument ten behoeve
van alle mensen, in dienst van de ontwikkeling naar een waarlijk menselijke
levensvorm’ (C. Nieuwenhuys 1949) zou kunnen vervullen.
Van die marxistische visie is in latere teksten nauwelijks meer een spoor te vinden.
Ook dichters die hun wortels niet hadden in de kring rond Reflex, hadden geen
boodschap aan dat marxisme. Simon Vinkenoog bijvoorbeeld legde accenten die
nauwer aansluiten bij de manier waarop er ook in Vlaanderen werd gedacht. Een
ontredderde wereld brengt een ontredderde poëzie voort:
Vanwaar deze generatie namens welke ik meen te spreken, een generatie
die door haar leeftijd bepaald (ik ben 22) een principieel verschil onderkent
tussen zichzelf en zij die juist die vijf jaar ouder zijn die de beste mop der
laatste tijden, de Oorlog 1940-1945 nodig had om begrepen te worden.
(VINKENOOG 1950b)
En ook Kouwenaar zelf ziet het enkele jaren na zijn manifest op ongeveer dezelfde
manier. In de inleiding bij zijn bloemlezing Vijf 5 tigers (1955) schrijft hij:
In snel tempo, want met een hete oorlog nog naschroeiend in geheugen
en lichaam en zeer zeker ook onder invloed van de opstekende vrieswind
van de koude oorlog, heeft zich in de jonge generatie een proces voltrokken,
dat in andere landen al na de eerste wereldoorlog begonnen was.
(KOUWENAAR 1955, 9)
Al werd het niet dik in de verf gezet, toch was het algemene gevoelen dat de
poëzievernieuwing minstens in de hand gewerkt was door de ervaring van de Tweede
Wereldoorlog en door de nasleep daarvan. Het anti-idealisme, anti-intellectualisme
en anti-estheticisme, het doorbreken van ethische en esthetische taboes, die wél altijd
beklemtoond werden, stemmen overigens bijzonder goed overeen met wat men
kenmerkend achtte voor het proza van Van het Reve, Hermans, Blaman en anderen.
Daar staat echter tegenover dat de poëzievernieuwing, in tegenstelling tot het proza
van diezelfde jaren, van meet af aan ook in het teken stond van een utopisch
optimisme, van een cultus van de kinderlijke spontaneïteit en van het geloof in een
nieuw begin, met nieuwe griffels op schone leien.

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

143

Een balans
De vernieuwing van de poëzie in Nederland en Vlaanderen, die vanaf het einde van
de jaren veertig op een tamelijk breed en heterogeen front plaatsvond, is in korte tijd,
maar langs ingewikkelde wegen, uitgekristalliseerd tot duidelijk omschreven kernen
rond enkele tijdschriften en bloemlezingen. Daaruit is het beeld ontstaan van een vrij
homogene groep vernieuwers, met namen als Vijftigers, experimentelen, Tijd en
Mens-dichters, Vlaamse experimentelen. Tegelijk daarmee ontstond ook het beeld
van een radicaal antagonisme tussen traditionele en experimentele poëzie. Dat dubbele
beeld is zowel juist als vals. Het is grotendeels juist in die zin dat er vanaf het eind
van de jaren veertig inderdaad institutionele en persoonlijke netwerken ontstonden,
die uitdrukkelijk ijverden voor een drastische breuk met het verleden. Die netwerken
hanteerden de facto in- en uitsluitingsstrategieën, waardoor als het ware gedecreteerd
werd wie wel en wie niet tot het ‘kamp’ van de vernieuwers, de experimentelen kon
worden gerekend. Het is niet juist of moet op zijn minst sterk genuanceerd worden
wanneer men, los van die netwerken en van programmatische stellingnamen, naar
de poëzieproductie uit de jaren vijftig kijkt. Dan kan men niet anders dan vaststellen
dat er wel een ‘harde kern’ van vernieuwers was, die inderdaad brak met alle poëtische
conventies en zelfs met de regels van communicatief taalgebruik. Lucebert,
Kouwenaar, Claus, Polet, Bontridder en tot op zekere hoogte ook Elburg gebruikten
de taal in vele gevallen niet langer op een communicatieve of zelfs niet op een
expressieve manier, maar als kennismiddel in een zoektocht naar nieuwe betekenissen.
Maar tal van andere dichters, zowel binnen als buiten de kring van Vijftigers of
experimentelen, waren op een beperktere manier vernieuwend. Zij stapten wel af
van de overgeleverde retorische conventies van een neoclassicistische poëtica, ter
wille van een grotere expressiekracht, maar de regels van de taal zelf lieten zij
grotendeels onaangetast.
Overschouwt men het panorama op die manier, dan zijn er wel grote individuele
en thematische verschillen, maar is er verder weinig aanleiding om een
literair-historisch onderscheid te maken tussen enerzijds ‘echte’ Vijftigers als Campert,
Andreus, Hanlo, Lodeizen, Cami, Wauters, en anderzijds Van der Graft, Vroman,
Diels, Warmond en tal van andere dichters die zich vrij opstelden tegenover de
klassieke erfenis.
Achteraf bekeken is dat ‘stroomgebied’, die niet zo diepgaande maar heel brede
vernieuwing, belangrijker gebleken voor de verdere ontwikkeling dan de enkele
spectaculaire gevallen. De metafoor van het stroomgebied, of misschien nog beter
die van de delta, is heel bruikbaar om de toestand te karakteriseren. De homogene,
lieflijk en overzichtelijk binnen zijn oevers ingebedde stroom splitst zich in
verschillende zijarmen, die soms weer bij elkaar komen en dan weer hun eigen weg
zoeken. Er zijn zowel diepe geulen en kolken, waar het
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water gevaarlijk snel stroomt, als vlakten waar het schijnt stil te staan. Aan de rand
is het drassige land soms nauwelijks te onderscheiden van het ondiepe water.
Maar ook dat moet genuanceerd worden. De soms verregaande experimenten van
Lucebert, Kouwenaar en Claus zijn, juist door hun extreme karakter, ook
referentiepunten gebleven in de verdere lotgevallen van de Nederlandse poëzie van
de tweede helft van de twintigste eeuw. Telkens nieuwe generaties van dichters die
niet de werkelijkheid maar de taal als uitgangspunt voor hun schrijven kozen, hebben
hun positie moeten bepalen tegenover die grote voorgangers.

Poëzievernieuwing en literaire kritiek aant.
Ten slotte is de poëzievernieuwing van de jaren vijftig ook van belang geweest voor
de ontwikkeling van de literaire kritiek. Daarvoor was één man verantwoordelijk,
Paul Rodenko. Al in enkele vroege bijdragen in Podium ontwikkelde hij zijn visie,
die geheel buiten de Nederlandse traditie om gevormd was door zijn grote
vertrouwdheid met de Europese avant-gardestromingen, in confrontatie met het
personalisme van Ter Braak. Maar het was vooral in de periode dat de Vijftigers
doorbraken en hij zich opwierp als de kritische begeleider bij uitstek van de
vernieuwing, dat hij zijn kritische visie scherpstelde. De gedichten van de Vijftigers
boden hem als het ware het materiaal dat hij daarvoor nodig had. Vooral in twee
samenhangende opstellen uit de jaren 1953 en 1955 formuleerde Rodenko zijn
kritische uitgangspunten: ‘De criticus als ingenieur’ en ‘Empirische poëziekritiek en
de dichter’.
Rodenko gaat uit van de autonomie van het vers, dat veel meer is dan de uitdrukking
van de gedachten, verlangens en emoties van de dichter; het gaat zijn eigen weg:
In werkelijkheid is het gedicht echter een autonome Gestalt, waarvan de
structuur bepaald wordt door de op elkaar inwerkende krachtvelden van
beeld, betekenis en klanklichaam. Daarenboven heeft het vers een zeker
effect: het raakt de lezer op specifieke wijze, ideëel zowel als emotioneel.
Uit het bovenstaande volgt nu dat het onjuist is, dit effect eenvoudig op
rekening van 's dichters intentie te schuiven: het gedicht transcendeert de
dichter. Voor de criticus is daarom alleen het gedicht van belang, niet de
persoon van de dichter; hij moet zich niet afvragen: wat heeft de dichter
willen uitdrukken? maar: wat drukt het gedicht uit?
(RODENKO 1991a, 58)
Het is duidelijk dat deze tekstgerichte visie op literaire kritiek naadloos aansluit bij
de autonomistische poëtica's van de avant-garde en dat de poëzie van de Vijftigers
er als het ware toe uitnodigde. De werkwijze van de criticus omschrijft Rodenko dan
ook als een vorm van close reading:
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Want ziet men het gedicht als een mechaniek, een autonome ‘machine’,
dan ligt de taak van de criticus voor de hand: hij moet trachten uit te vinden,
waar deze speciale machine toe dient - op dezelfde wijze dus als een
technicus, een ingenieur, die voor een hem onbekende apparatuur geplaatst
wordt. Tot het doel van de machine kan hij slechts concluderen op grond
van een voorafgaande analyse van de onderdelen [...]. (IBIDEM)
Zo breekt Rodenko, zonder in het vrijblijvende van een louter formalistische kritiek
te vervallen, met de traditie van een intentionalistische, psychologiserende kritiek.
‘Empirische poëziekritiek’ noemt hij het zelf, waarin analyse van de taalvorm gericht
is op het ontdekken van de betekenis die door die vorm geproduceerd wordt. De
persoonlijkheid van de dichter staat daardoor niet helemaal buitenspel, maar lost als
het ware op in de tekst en wordt erdoor getranscendeerd:
In het gedicht stijgt het dichtersbestaan boven de accidentia van de
biografie uit en wordt tot een zinvol paradigma van menselijk zijn. En dit
lichtende paradigma is het, dat de empirische poëziecriticus boeit, niet de
zieleroerselen, noch de meningen of intenties van de dichter, die slechts
de slakken zijn van het scheppend vuur, waaruit het vers verrijst. (68)
Vanaf de jaren vijftig was dat de oriëntatie van al zijn kritische bemoeienissen met
poëzie, al heeft dat slechts bij uitzondering aanleiding gegeven tot uitgewerkte
analyses van afzonderlijke gedichten. Misschien is het mede door die afwezigheid
van uitgewerkte modellen dat Rodenko met zijn opvatting geen school heeft gemaakt.
Pas in de jaren zestig, met het tijdschrift Merlyn (1962-1966), zou de autonomistische
kritiek helemaal doorbreken, zonder enige verwijzing overigens naar het werk van
Rodenko. Die latere veronachtzaming kan te maken hebben met een verstrengeling
van verschillen in mentaliteit en aanpak, in poëzieopvatting toch ook, en met
literair-politieke zelfbevestiging:
De eerste [verklaring] is dat de merlinisten geen voorgangers duldden,
omdat het literairpolitiek gezien veel spannender was (en in het algemeen
is) om iets nieuws te propageren dan om continuïteit te markeren. Een
eenling kun je bovendien makkelijker doodzwijgen dan een groep.
(HEYNDERS 1998, 64)
Maar Rodenko paste ook niet in de veel technischer en rigoureuzere aanpak van
Merlyn. Met zijn uitgesproken aandacht voor de filosofische, existentiële en
cultuurhistorische dimensies van de poëzie en misschien nog het meest door zijn
afwijzing van vaste concepten en van een rationele systematiek,
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doorbrak hij al a priori de eis van rationele controleerbaarheid van de merlinisten.
Merlyn, zo zou men enigszins veralgemenend kunnen zeggen, heeft de poëzie van
de Vijftigers gedomesticeerd en salonfähig gemaakt; Rodenko wilde haar begrijpen
in haar wilde, ongrijpbare staat.
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4
De literatuur in 1955
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Literatuur en politiek aant.
Deze naoorlogse wereld bevalt me niet, bevalt me minder dan de
vooroorlogse, minder, en ik schrik van mijn eigen woorden, minder dan
de oorlogsjaren. Omdat de droom en het protest, deze twee gezellen van
de levende geest, als verschoppelingen onder ons ronddolen en geen
herberg meer vinden.
(VAN RANDWIJK 1955, 317)
Aldus H.M. van Randwijk in het meinummer van De Gids, dat grotendeels was
gewijd aan de tiende verjaardag van de bevrijding. De roes was wel definitief voorbij.
Daarvoor in de plaats was de scherper wordende tegenstelling gekomen tussen Oost
en West, de Koude Oorlog. Velen vreesden dat een derde wereldoorlog onvermijdelijk
was. Ook enkele bijdragen in het meinummer van Maatstaf klonken weinig
triomfalistisch. De slotstrofe van het gedicht ‘5-5-55’ van Ellen Warmond luidde er:
leef bovenaards verder als vreemde
al bijna tamme eend in een omrasterd
struisvogelreservaat.
(WARMOND 1955)

Een jaar eerder hadden heel wat schrijvers en redacties van tijdschriften nog solidair
geprotesteerd tegen het besluit van de Nederlandse regering om de viering van de
vijfde mei als nationale feestdag af te schaffen. Ze deden dat door een gezamenlijk
nummer uit te brengen onder de titel ‘Nationale snipperdag’. Die actie was mede
ingegeven door een groeiend onbehagen met de nationale en internationale politieke
ontwikkelingen, zoals de militaire alliantie met Duitsland, die vooral door de
Verenigde Staten werd toegejuicht, de dreigende herbewapening van Duitsland en
het feit dat heel wat ex-nazi's daar ongestraft weer belangrijke posities hadden
ingenomen onder de regering van Adenauer. Juist die kwesties kwamen in 1955
helemaal op de voorgrond en gaven aanleiding tot forse stellingnamen en hevige
polemieken, die de eigenlijke herdenking van de bevrijding overschaduwden.
Een echte rel werd ontketend door Willem Frederik Hermans, die in februari 1955
een brochure publiceerde met een felle aanval tegen J.B. Charles, Het geweten van
de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog. Met zijn boek Volg het spoor
terug uit 1953 had Charles de reputatie verworven van onwrikbare bestrijder van
alles waarin hij sporen van het fascisme kon ontwaren. Omwille van die inzet en
gedrevenheid was het boek enkele keren bekroond. Toen Charles ook nog in De
Groene Amsterdammer verkondigde dat hij eender welke petitie
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tegen de herbewapening van West-Duisland zou tekenen, was voor Hermans de maat
vol. Met nietsontziende felheid ging hij zowel de politieke standpunten als het werk
en de persoon van Charles te lijf. Die felheid was ongetwijfeld mede ingegeven door
jaloezie, omdat niet hijzelf maar wel Charles in 1954 de Prozaprijs van de Gemeente
Amsterdam had mogen ontvangen, maar de essentie van zijn stuk was politiek. Door
zijn oproep had Charles zich immers opgesteld als promotor van wat ‘de derde weg’
genoemd werd, een politieke stroming die zowel het Sovjet-Russische communisme
als een nauwe band met Amerika afwees. De Groene Amsterdammer maar ook een
literair tijdschrift als De Nieuwe Stem sypathiseerden met die ‘derde weg’. Binnen
de politieke polarisering tussen Oost en West, communisme en kapitalisme, wilden
de vertegenwoordigers van deze pacifistische stroming geen positie kiezen, in naam
van een specifiek Europese sociaaldemocratie. In de ogen van Hermans was Charles,
net als zijn geestverwanten, minstens naïef, ongetwijfeld ook dom en de facto
fellowtraveller van de Sovjet-Unie. Voor Charles en de zijnen was Hermans, die
uitgesproken pro-Amerikaanse standpunten innam, dan weer zo goed als een fascist,
een kwalificatie die overigens in meer dan één reactie op zijn brochure terugkwam.
Die reacties waren overigens vrijwel unaniem afwijzend. Vooral aan de toon en de
aanvallen op de persoon van Charles namen alle commentatoren aanstoot.
Deze rel maakt enkele dingen duidelijk met betrekking tot het politieke en literaire
klimaat in het midden van de jaren vijftig. In de eerste plaats dat er van de politieke
doorbraakgedachte en van de optimistische eensgezindheid waarmee schrijvers uit
de oorlog kwamen, weinig overbleef. Het klimaat van de Koude Oorlog had ook de
verhoudingen binnen de literaire wereld in Nederland aangetast. Het gepolariseerde
politieke denken en de angst voor een derde wereldoorlog maakten de vraag actueel
of schrijvers afzijdig mochten blijven en als het ware hun eigen vrije creativiteit als
‘derde weg’ mochten beleven. Die vraag kwam aan de orde in een kleinere polemiek
die in de tijd parallel liep met de vorige. Aanleiding was een stuk van Rudy
Kousbroek, ‘Mit brennender Sorge’, in het augustus-decembernummer van Podium
waarin ook hij ‘de derde weg’ beleed:
Tot wie wenden wij ons? Tot hen die nog denken kunnen? Wie en hoevelen
zijn dat? Waarom nemen wij, die overigens geen politieke rol spelen, de
stap om publiekelijk een houding in te nemen?
Omdat het onze overtuiging is dat er een nieuwe wereldoorlog dreigt, en
omdat wij geloven dat de herbewapening van West-Duitsland van die
dreiging zekerheid zal maken. (KOUSBROEK 1954, 268-269)

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

150
De reactie van Bert Schierbeek in het volgende nummer, ‘A bas la politique!’, was
een radicale afwijzing van de vermenging van literatuur met politiek. Ook hij weigerde
te kiezen tussen links en rechts, maar niet in naam van een politiek alternatief, maar
in naam van de creativiteit die de volledige mens en het volledige leven wilde
omvatten:
Een kunstenaar kan door hetgeen hij maakt, door wat hij leeft en vorm
geeft tegen dit alles protesteren. Hij kan laten zien dat door hem het
creatieve princiepe werkt. Hij kan daardoor openbaren wat het belangrijkste
op aarde is: [...] de ontwikkeling en bevrijding van zijn geest, de geest
voor mijn part, waardoor hij zal komen te staan op deze wereld als iemand
die de dingen en mensen ziet als ongeboren, onbelast, en schuldeloos en
vrij en aldus vorm geeft. (SCHIERBEEK 1955, 3)
Het optreden van Hermans, en vooral de campagne tegen hem die erop volgde,
maakten ook nog iets anders duidelijk, iets waarop Fokke Sierksma als enige, maar
zeer ad rem de aandacht vestigde. In Podium vroeg hij zich af waarom Hermans voor
bijna de hele literaire wereld ‘public scapegoat number one’ was geworden, terwijl
hij weinig meer had gedaan dan wat zovele polemisten sinds de scheldkritieken van
Van Deyssel hem hadden voorgedaan. Zijn antwoord is dat
[...] hij een stilzwijgend gemaakte afspraak luidkeels aan de openbaarheid
heeft prijsgegeven. Hij heeft verraden, dat de wereld der schrijvers evenzeer
door concurrentie, afgunst en intrigue wordt beheerst als de maatschappij,
waarvan deze kunstenaars zich zo graag en zo supérieur distanciëren. [...]
Hermans heeft deze verzwegen dingen ongegeneerd in het daglicht
gebracht. (SIERKSMA 1955, 155-157).
Daarom is volgens Sierksma de hele rel alleen van betekenis ‘voor de sociologie van
het literaire milieu anno domini 1955 in het land genaamd Nederland’. Het mag dan
typisch zijn voor het literaire milieu in 1955, het is het evenzeer voor het literaire
milieu in eender welke periode, zoals ook Jeroen Brouwers mocht ondervinden, toen
hij in de jaren zeventig een ander taboe uit het literaire bedrijf doorbrak door een
boekje open te doen over het taalkundig en stilistisch herschrijven van romans van
sommige Vlaamse auteurs en over de praktijken van de literaire uitgeverij Manteau.
Van de hele rel rond Hermans drong nauwelijks iets door in de Vlaamse literaire
wereld. Discussies over een ‘derde weg’, over de Koude Oorlog of over internationale
politiek in het algemeen waren er niet aan de orde. Wél bleven de ideologische
tegenstellingen binnen het verzuilde literaire leven voor oprispingen
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zorgen. De belangrijkste aanleidingen waren de publicatie van Walschaps pamflet
‘Salut en merci’, waarin hij afrekende met de kerk en met het katholieke geloof, en
de voorpublicatie van stukken uit de roman Menuet van Louis Paul Boon, allebei in
het vrijzinnige Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Albert Westerlinck, redactiesecretaris van het katholieke Dietsche Warande &
Belfort reageerde furieus in een opstel ‘Een principiële beschouwing. Iets over het
NVT’. Volgens hem was het blad afgedwaald van de tolerante geest van zijn stichter
Vermeylen en had het ‘zich in korte jaren de weinig benijdenswaardige reputatie
eigen gemaakt een soort fluimbak te zijn voor alle anticlerikale
gemoedsbeklemmingen, of zo ge wenst een hoekje tegen de kerkmuur, zoals ge er
op onze boerenbuiten nog vindt, waar ieder zich eens vrij tegen de kerk kan ontlasten’
(Westerlinck 1955a, 308). Niet alleen het antichristelijke van sommige bijdragen,
maar vooral de ‘viezigheid’ van passages uit Menuet vond Westerlinck
weerzinwekkend: ‘Alleen vulgariteit om de vulgariteit: opzettelijkheid, zonder hogere
menselijkheid of verheffende artistieke bezielingskracht.’ (310)
Er bleef dus nog een diepe kloof bestaan tussen enerzijds een
katholiekhumanistische literatuuropvatting die het obscene, het lelijke en het
onzedelijke alleen kon tolereren wanneer het opging in een breder humaan en
harmonisch verband, en anderzijds een op louter literaire kwaliteiten toegespitste
visie. Toch werd die tegenstelling zelden op de spits gedreven. Westerlinck kaderde
zijn verwijten, hoe scherp geformuleerd ook, in een algemene waardering voor het
literaire niveau van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. En toen in november 1955 Dietsche
Warande & Belfort zijn honderdjarig bestaan vierde met een academische zitting,
leek er nauwelijks een vuiltje aan de lucht. In zijn verslag van de viering beklemtoonde
Westerlinck juist de goede relaties met het Nieuw Vlaams Tijdschrift en De Vlaamse
Gids, ondanks sommige blijvende principiële tegenstellingen. En van hun kant hadden
de Nieuw Vlaams Tijdschrift-redacteurs Herman Teirlinck en Maurice Gilliams bij
die gelegenheid louter mooie woorden over voor de geest van eenheid en wederzijdse
openheid:
De tijden liggen al ver achter ons, dat ieder tijdschrift er als een soort van
vesting, een soort van fortificatie uitzag met grimmige schildwachten aan
de ingangspoort. Van een ommuring is er thans geen sprake meer. Wij
zijn van elkaar gescheiden door een idyllische rozenhaag. (TEIRLINCK EN
GILLIAMS 1955, 1248)
Dat neemt niet weg dat Teirlinck ook van die verjaardag gebruikmaakte om met
klem de beschuldiging te ontkennen dat de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift
verraad zou plegen aan de geest en de erfenis van Vermeylen.
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Er was, tien jaar na de bevrijding en sedert de bittere politiek-ideologische
tegenstellingen van de eerste jaren daarna, toch een wankel evenwicht ontstaan tussen
de twee grote literaire machtsblokken in Vlaanderen, het katholieke en het vrijzinnige.
Al was er niet veel nodig om de gemoederen te laten ontvlammen, dergelijke brandjes
werden onder controle gehouden. Niet alleen waren de levensbeschouwelijke
tegenstellingen zelf iets minder scherp geworden, de gemeenschappelijke belangen,
niet in de laatste plaats met betrekking tot een evenwichtige subsidiëring, wogen
zwaarder dan de onderlinge verschillen. Er was wel degelijk ook echte tolerantie.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Arkprijs van het Vrije Woord in 1955 door
de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift werd toegekend aan de katholieke
dichter Jos de Haes. Die prijs zelf was in 1951 door de redactie van het Nieuw Vlaams
Tijdschrift ingesteld naar aanleiding van een relletje rond de bekroning van de roman
Joachim van Babylon van Marnix Gijsen met de Provinciale premie voor letterkunde
van de provincie Antwerpen. Het katholieke provinciebestuur had toen geweigerd
om het voorstel van de jury te volgen, waarop fel protest kwam uit de literaire wereld,
onder meer ook van de katholieke Westerlinck. Ook hieruit blijkt de geest van
toenemende openheid, althans in kringen van de grote tijdschriften.

Poëzie en proza aant.
Op het strikt literaire vlak was 1955 in de eerste plaats het jaar waarin de
poëzievernieuwing op ruime schaal, ook bij het lezerspubliek, doorbrak. Met de
eerder genoemde bloemlezingen Nieuwe griffels schone leien (1954) van Rodenko,
Vijf 5 tigers (1955) van Gerrit Kouwenaar en in Vlaanderen Waar is de eerste morgen?
(1955) van Jan Walravens was de nieuwe poëzie goed zichtbaar, goedkoop,
overzichtelijk en van uitleg voorzien op de markt. Het was de ideale context voor
afzonderlijke bundels van individuele dichters, die nu in snel tempo verschenen. De
belangrijkste bundel was ongetwijfeld De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus,
die vrij algemeen door vriend en vijand positief werd onthaald. Meer en meer kregen
overigens de afzonderlijke dichters behoefte aan individuele profilering en probeerden
zij los te komen uit het groepsverband en uit de zelfgekozen reservaatjes van
tijdschriften als Podium, Tijd en Mens en Gard Sivik.
Daarbuiten werd de toon nog altijd aangegeven door traditionelen als Pierre H.
Dubois, Anthonie Donker, Stuiveling, Blijstra, Kossmann, Jonckheere, Jeanne van
Schaik-Willing, Kelk, Van Heerikhuizen, Van der Plas en anderen. De geschiedenis
heeft de indruk doen ontstaan dat het in de Nederlandse poëzie vanaf 1955 al
experiment was wat de klok sloeg, maar dat was allerminst het geval. Lezers van de
grote, gevestigde tijdschriften of van confessionele bladen
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merkten nauwelijks dat er iets aan de hand was. Op een enkele recensie of een
zeldzaam gedicht na is er in 1955 van de experimentele poëzie in enge zin niets te
vinden in tijdschriften als De Gids, Roeping, Dietsche Warande & Belfort en weinig
in De Vlaamse Gids, Nieuw Vlaams Tijdschrift en Maatstaf. De vernieuwing in de
breedte voltrok zich veel geruislozer, via het werk van dichters als Vroman, Van der
Graft, Warmond en Warren. De dichter die in 1955 veruit de meeste belangstelling
kreeg, mede naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag, was Gerrit Achterberg.
De scharnierfunctie die zijn werk vervulde tussen oud en nieuw, heeft daar
ongetwijfeld toe bijgedragen. Die positie bleek al uit de bloemlezing Voorbij de
laatste stad, die juist Rodenko in 1955 uit Achter bergs werk samenstelde en die
verscheen in de reeks Ooievaarpockets, waarin het jaar daarvoor ook Nieuwe griffels
schone leien was uitgekomen. En in het huldenummer van Maatstaf droegen zowel
Adriaan Roland Holst als Hans Andreus en Lucebert gedichten aan Achterberg op.
De literaire productie van 1955 was vanzelfsprekend buitengewoon divers. Er
verscheen nieuwe poëzie van Ida G.M. Gerhardt (Het levend monogram), van Lucebert
(Alfabel), Hendrik de Vries (Gitaarfantasieën), Leo Vroman (Inleiding tot een leegte),
Ellen Warmond (Naar men zegt), Pierre Dubois (Ademhalen), Remco Campert (Met
man en muis); in Vlaanderen van Albert Bontridder (Dood hout) en Herwig Hensen
(Orpheus in dit avondland), Karel Jonckheere (Van zee tot schelp) en Paul Snoek
(Noodbrug). Samen vertegenwoordigen zij alle generaties en vrijwel alle poëtica's
sinds de Eerste Wereldoorlog.
Een van de opvallendste bundels was Het levend monogram van Gerhardt, die bij
zijn verschijnen - uitzonderlijk voor een dichtbundel - door De Groene Amsterdammer
tot boek van de maand werd verkozen. In streng klassieke verzen ging de dichteres
de confrontatie aan met de protestantse wereld van haar jeugd en van haar moeder.
Sommige critici maakten van hun lof voor de doorleefde authenticiteit van deze
gedichten rechtstreeks of impliciet gebruik om ze af te zetten tegen ‘veel modieuze
schrifturen die zich op onze tafels opstapelen’ (Engelman 1955). En aldus Maurits
Mok:
In het poetisch strijdrumoer - men zou soms zeggen handgemeen - der
laatste jaren zou men licht uit het oog kunnen verliezen dat vernieuwing
alleen tot stand komt door toedoen van individuele dichters, hoezeer een
bepaalde beweging misschien ook ‘in de lucht’ moge zitten, hetgeen er
op neerkomt dat de dichter het vernieuwingsproces in zichzelf, aan den
lijve, moet ervaren [...]. (MOK 1956)
Vanuit dezelfde optiek plaatst Mok Leo Vroman naar aanleiding van Inleiding tot
een leegte boven de experimentelen omdat Vroman bezetenheid en ver-
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standelijkheid, cryptische grilligheid en levensechtheid perfect met elkaar verbindt:
‘Hij hoeft geen wrok uit te vechten met welk levensverschijnsel of welke generatie
ook.’ (Mok 1955)
Op de nieuwe situatie in de poëzie reageerden tal van lezers en critici enigszins
onzeker en gedesoriënteerd. Zij werden niet langer geconfronteerd met een veelheid
van bundels die vrijwel allemaal bij een gemeenschappelijk gedeelde poëtica
aansloten. Het kwam er niet alleen meer op aan te beoordelen met hoeveel talent de
dichter die uitgangspunten had gebruikt om uitdrukking te geven aan zijn eigen
wereld. Confrontatie met de eigen poëtica van de criticus drong zich op. Exemplarisch
daarvoor is de kroniek ‘Orpheus in dit Atupal’ van M. Rutten in De Vlaamse Gids.
Rutten, die als specialist van het werk van Van de Woestijne door een klassiek
literatuurconcept gevormd was, nam daarin de recente Vlaamse poëzieproductie door
om tot de vaststelling te komen dat klassiek en experimenteel gelijktijdig zowel bij
ouderen als bij jongeren voorkwamen. Tegenover classicisten als de oudere Herwig
Hensen en enkele jongeren stonden de jonge experimenteel Hugo Claus en een oudere
dichter uit de school van Van Ostaijen, Gaston Burssens. Na enig getob zag Rutten
zich gesteld voor een fundamentele keuze: niet langer tussen kwaliteit en poëtische
zwakte, maar tussen twee diametraal tegengestelde poëzietypes:
1. Die waarbij het leven primair is, en niet het woord als
schoonheidsscheppende kracht; ze gaat vanuit het leven, en wat dit
impliceert aan gevoel, emotie, levenshouding of -filosofie (al wat dus geen
poëzie is, of kàn zijn), naar het woord [...]. 2. Die waarbij het woord primair
blijkt te zijn, en niet het leven als schoonheidsscheppende factor; ze gaat
vanuit het woord en wat dit onderstelt qua middelen als klank, ritme,
metaforiek, associatieve verbeelding [...] naar het leven [...]. (RUTTEN
1956, 49)
Door het contrast van de gelijktijdige verschillen op die manier te formuleren slaagde
Rutten er niet alleen in om zelf tussen beide poëzietypes te kiezen, maar ook om
binnen ieder type het authentieke te onderscheiden van het gemaakte.
De diversiteit van de prozaproductie kan nog het best geïllustreerd worden door
enkele romans van oudere en jongere auteurs naast elkaar te zetten. In 1955
verschenen Zelfportret of het galgemaal van Herman Teirlinck, Bloesemtak van F.
Bordewijk en Venus in ballingschap van A.H. Nijhoff, drie boeken van auteurs die
waren geboren in de laatste decennia van de negentiende eeuw, maar ook Menuet
van L.P. Boon, Het kan me niet schelen van Nel Noordzij en Philip en de anderen
van de tweeëntwintigjarige Cees Nooteboom.
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Anna Blaman (l.) en F. Bordewijk (r.), respectievelijk laureate en jurylid van de P.C. Hooftprijs bij
de uitreiking op het Muiderslot, op 29 mei 1957.

Vooral de roman van Bordewijk werd heel positief onthaald vanwege de ‘warme
menselijkheid’ die eruit sprak en die men zo weldadig vond contrasteren met het
gevestigde beeld van hardheid en koelheid van de auteur. Dat geloof in goedheid en
liefde was voor Knuvelder in zijn recensie overigens aanleiding om de roman af te
zetten tegen de ‘geschriften der pessimisten en landerigen’ (Knuvelder 1955). Het
was een van de opvallendste motieven in recensies uit deze periode: de opluchting
wanneer er een boek uitkwam dat optimistisch was of waaruit geloof in het leven en
de liefde sprak, of wanneer er een dichtbundel verscheen die zich niet ‘bezondigde’
aan taalexperiment, met gedichten die gewoon leesbaar en invoelbaar waren. Die
toon was nog het duidelijkst wanneer het werk van een jongere betrof, zoals de
debuutroman Philip en de anderen van Cees Nooteboom. Philip en de anderen is
het poëtische relaas van de volwassenwording van de jonge Philip. Als kind verbleef
hij lange tijd bij zijn mysterieuze oom Alexander, die hem de droom bijbracht van
het verloren paradijs:
Er is een oud verhaal over het paradijs. Wij kennen het allemaal heel goed,
en dat is niet verwonderlijk, want de enige werkelijke reden van ons bestaan
is opnieuw in dat paradijs te komen, ofschoon dat niet mogelijk is.’ Hij
hijgde zachtjes. ‘Maar

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

156
we kunnen er dicht bij komen, Philip, dichter dan de mensen denken. Maar
zodra iemand het niet bestaande paradijs nadert, gaan de mensen zich
tegen hem verdedigen, want het vreemde is dat de ogen van de mensen
verkeerd staan; hun lenzen zijn verkeerd geslepen [...]. (NOOTEBOOM 1981,
24)
Philip trekt dan op reis door Europa, op zoek naar zichzelf, de liefde en het paradijs.
De ‘anderen’ uit de titel, dat zijn de mensen die zelf de droom niet kennen en die het
vreemde van de authentieke, de poëtische mens, daarom ontluisteren.
Het is niet verwonderlijk dat de kritiek enthousiast reageerde, in de ‘anderen’
impliciet ook auteurs als Van het Reve, Hermans en Noordzij herkende, en zich
achter Nooteboom (en Philip) schaarde. Hier kwam eindelijk eens een jongere aan
het woord, ‘die niet is gaan meehuilen met de jonge wolven in het bos, die de
absurditeit van het leven hebben afgekondigd’ (Wagener 1984, 79), hij ‘verdiept
zich niet in burgerlijke boosaardigheden, in sexuele afwijkingen of in onecht cynisme’
(Bulthuis 1984, 73). Binnen de veelgebruikte polarisering tussen gezonde en
ongezonde, natuurlijke en opzettelijke literatuur, tussen boeken die een volledige en
boeken die een eenzijdige kijk op de mens boden, stond Nooteboom duidelijk aan
de goede kant. Paradoxaal genoeg is dat juist de kant van de droom, die wezenlijker
is dan de absurde werkelijkheid. Greshoff, die de roman een bijna feilloos boek
noemde, formuleerde die paradox in alle scherpte: ‘Nooteboom herstelt de droom in
al in zijn klare, doorzichtige en onontkoombare preciesheid, terwijl de zogenaamde
werkelijkheid wordt teruggebracht tot wat zij is en behoort te zijn, een vage, zinledige,
wezenloze voorstelling.’ (Greshoff 1984, 76)
Een sterker contrast was nauwelijks denkbaar dan met die andere roman van een
jongere auteur, Het kan me niet schelen van Nel Noordzij. Alle karakteristieken van
de tweede pool kwamen hier in de commentaren terug: het boek zou ongezond zijn,
opzettelijk geconstrueerd zijn en een vertekend beeld van de mens geven. De
gecultiveerde lezer ‘constateert hoezeer de verhalen van Nel Noordzij in plaats van
doorleefd, bedacht, geconstrueerd zijn. Trouwens, de enige gezonde, boerse,
intellectuele figuur uit Het kan me niet schelen, Lucas, weet het terdege.’ (Stroman
1956) Dat het Menuet van Boon in de conservatieve en katholieke kritiek niet anders
verging, is uit de voorgaande alinea's al gebleken, al dient gezegd te worden dat dit
boek door anderen juist geprezen werd om zijn eerlijkheid.
De scheidslijn tussen gezond en ongezond, landerigen en anderen viel desondanks
niet helemaal samen met die tussen het werk van jongeren en ouderen. Zoals bij de
jongeren Noordzij en Nooteboom tegenover elkaar stonden, zo contrasteerden bij de
oudere generatie de romans van Teirlinck en A.H. Nijhoff
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met de warme menselijkheid van Bordewijk. Zelfportret of het galgemaal was de
laatste roman van de inmiddels vijfenzeventigjarige Teirlinck. De roman vertelt de
laatste levensdagen van de oude, amorele en egoïstische Henri, die in een confrontatie
met zichzelf zijn maskers aflegt, de illusies waarin hij heeft geleefd ontluistert, om
ten slotte oog in oog te staan met zijn fundamentele lelijkheid en schamelheid. Dat
het boek toch overwegend positief werd onthaald, had vooral te maken met de vrijwel
onaantastbare status van de auteur en met de hem eigen precieuze stijl, die het
onmogelijk maakten om hem met de jonge ‘landerigen’ te associëren. Maar vooral
ook met de rest van het oeuvre van Teirlinck, dat gekenmerkt werd door de maskerade
van het vrijblijvende dilettantisme. De ontluistering daarvan was in dit geval dan
ook synoniem aan eerlijkheid en authenticiteit.
Met Venus in ballingschap van A.H. Nijhoff lag dat enigszins anders. Haar
debuutroman Twee meisjes en ik (1931) was al controversieel geweest vanwege het
vermeend amorele karakter ervan en de typisch versluierde manier waarop een
lesbisch personage werd opgevoerd. Dat is ook het geval in Venus in ballingschap,
een roman die elementen van de allegorie, het sprookje en de realistische roman met
elkaar verbindt. De kritiek wist er dan ook niet goed raad mee, hield zich enigszins
op de vlakte, maar liet toch niet na geregeld te wijzen op het ongenuanceerde,
geobsedeerde en eenzijdige karakter van de voorgestelde wereld.
Tegenover zoveel somberheid stond een levendige belangstelling voor het lichtere
genre. In hetzelfde jaar als Nieuwe griffels schone leien, en met een vergelijkbaar
succes, verscheen als Prismapocket de bloemlezing Ongerijmde rijmen. Een blik in
de speelkamer van muzen en poëten (1954), samengesteld door Michel van der Plas.
In 1955 debuteerde ook Nico Scheepmaker met Poëtisch fietsen, een bundel light
verse, en verscheen van L.Th. Lehmann de bundel Echolood. Lehmann, die al
betrokken was bij het surrealistisch geïnspireerde tijdschrift De Schone Zakdoek, dat
tijdens de bezettingsjaren in één exemplaar verscheen, toont zich hier een romantisch
ironisch dichter. Het gedicht ‘Enfance’, waarmee de bundel opent, laat goed zien
hoe melancholie opgeroepen wordt door middel van speelsheid, understatement en
beelden uit het leven van alledag:
Een kind te zijn is triest zijn en ontgoocheld.
Wanneer wij ons vervelen,
zegt men dat wij moeten spelen
en wij weten niet wat spelen is.
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Als de padvindersfluit,
waarvan gezegd is
dat hij echt is,
die is beloofd en daarom gevraagd,
eindelijk is gegeven,
wordt hij afgenomen
om het geluid.
[...]
(LEHMANN 2000, 215)

Ook in het proza kwam het lichtere genre aan bod, met bundelingen van cursiefjes
uit de krant, zoals Vliegen vangen van Simon Carmiggelt en In twintig lijnen van
Richard Minne. Het succesvolst was ongetwijfeld het humoristische werk van
Godfried Bomans, die in hetzelfde jaar zowel een bundel Nieuwe buitelingen liet
verschijnen als de Pa Pinkelman omnibus.
1955 is ook een belangrijk jaar geweest voor de emancipatie van de kinder- en
jeugdliteratuur en voor de toenemende erkenning ervan als een volwaardige vorm
van literatuur. Nadat al in 1951 het Bureau Boek en Jeugd was opgericht, met als
taak voorlichting te geven aan bibliotheken over goede jeugdliteratuur, werd door
de CPNB in 1954 een jaarlijkse prijs voor het beste kinderboek ingesteld, de voorloper
van de Gouden Griffel en Zilveren Griffel. In 1955 organiseerde ze de eerste
Kinderboekenweek. De eerste laureaat van de nieuwe prijs was An Rutgers van der
Loeff-Basenau, met haar boek Lawines razen (1954). Opmerkelijk is dat het
juryrapport daarbij uitdrukkelijk niet alleen de pedagogische, maar ook de artistieke
waarde van het boek benadrukte, en erop wees dat Lawines razen zonder banale
moralisering zowel geschikt was voor volwassenen als voor jongeren. In de
daaropvolgende jaren viel de bekroning ten deel aan een reeks auteurs die in de
volgende decennia het aanzien van de Nederlandse jeugdliteratuur mee zouden
bepalen, zoals Miep Diekmann (1956), Annie M.G. Schmidt (1957) en Harriet Laurey
(1958). Van Annie M.G. Schmidt, die al sinds het begin van de jaren vijftig veel
succes kende met boeken als Dit is de spin Sebastiaan en Het schaap Veronica, beide
uit 1951, en vooral met het eerste boek over Jip en Janneke (1953), verschenen ook
in 1955 meerdere werken: De A van Abeltje, Hop maar Jip en Janneke, Ik ben lekker
stout en In Holland staat mijn huis. Boeken als deze bieden binnen de jeugdliteratuur
de tegenhanger van de aandacht voor humor, spel en onconventionaliteit in de
literatuur voor volwassenen.
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Literatuur op televisie
En ten slotte: in het Boek in Vlaanderen 1955, de jaarlijkse publicatie naar aanleiding
van de Antwerpse Boekenbeurs, schreef Bert Leysen, ‘hoofd van de Vlaamse
Televisie-Uitzendingen’, over ‘Boeken en... televisie’. Twee jaar na Nederland was
Vlaanderen in 1953 van start gegaan met de eerste tv-uitzendingen. ‘De televisie
staat het boek niet naar het leven!’ zo begon Leysen zijn stuk. Hij was zelfs zeer
optimistisch:
Wij geloven niet dat de komst van dit ‘nieuwe kijkspel van de moderne
mens’ het einde zou betekenen van het boek, of ook maar een vermindering
van de belangstelling voor het boek zou veroorzaken. Wij geloven dat de
televisie ook van onschatbare waarde kan zijn, als medium tussen de mens
die schrijft en de mens die leest. (LEYSEN 1955, 21)
Van alle apocalyptische visoenen met betrekking tot ongeneeslijke oogziekten en
geestesziekten, het verdwijnen van elke geestelijke en lichamelijke activiteit en de
aftakeling van sociaal contact en cultuur was volgens Leysen niets werkelijkheid
geworden. Integendeel, in korte tijd was televisie een uitmuntend instrument van
informatie, cultuurspreiding en volksopvoeding gebleken. In verband met de literatuur
wees hij vooral op het naderhand legendarisch geworden programma Vergeet niet
te lezen!, de moeder van alle latere boekenprogramma's in Vlaanderen. Maar het
merkwaardige is dat hij als belangrijkste kwaliteit daarvan juist noemde wat vanaf
de jaren tachtig als een van de grootste kwalen van de mediatisering van de literatuur
is gaan gelden: de verschuiving van de aandacht van de tekst naar de persoon van
de auteur. Vol enthousiasme vertelt hij hoe:
[...] de ongenadige camera-lenzen worden ingezet voor het meest boeiende
schouwspel ter wereld: het menselijk gelaat, zo vlakbij, zo veelzeggend,
zo natuurlijk en écht, dat de intensiteit van deze ontmoeting
huiveringwekkend wordt. (23)
Op een andere manier even sprekend is de formulering die Jacques den Haan gebruikte
om zijn eerste boekenrubriek op 20 januari 1953 in het programma Spiegel der
kunsten van de VARA aan te kondigen: ‘Het ligt in mijn bedoeling op de première
van 20 Januari te...? te wat? te bespreken? te showen?... ik weet het woord er niet
voor [...].’ (De televisie en het boek 1953)
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5
De literatuur van 1955 tot 1965
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Ontwikkelingen in het proza tot 1965
Een grote diversiteit aant.
‘Hij was romanschrijver, dat wil zeggen dat hij romans geschreven heeft.’ Met deze
lapidaire formulering over het werk van de pas overleden Arthur van Schendel zette
W.F. Hermans zich af tegen de talrijke min of meer autobiografische prozageschriften
die in Nederland vlak na de oorlog verschenen, volgens hem in het spoor van Du
Perrons Het land van herkomst. Van Schendel daarentegen had ‘verhalen verteld
waarin verzonnen personages verzonnen gebeurtenissen beleven’ (Hermans
1945-1946, 687-688). Een traditionelere kijk op de roman lijkt nauwelijks denkbaar.
Het is een uitspraak die sterk doet denken aan wat Gerard Walschap enkele jaren
eerder met klem herhaalde, namelijk ‘dat een roman een verhaal was, en niets anders’
(Walschap 1943, 86).
In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, of zelfs tot in het begin van de
jaren zestig, stond een formele, structurele vernieuwing van de roman inderdaad niet
bovenaan op de literaire agenda. De meeste aandacht ging uit naar inhoudelijke
kwesties, naar het levensgevoel, de ethiek, kortom naar de mens. Zoals uit het
voorgaande hoofdstuk gebleken is, staat dat in schril contrast met de poëzie, waarover
tussen 1945 en 1955 onophoudelijk gediscussieerd en gepolemiseerd werd, vaak
over vormkwesties. Bert Schierbeek, een van de weinigen die geen genoegen namen
met de overheersing van het realistischpsychologische proza, bracht die discrepantie
zelfs uitdrukkelijk in verband met de onderscheiden aard van beide genres: poëzie,
waarin kwesties van vorm en techniek van groot belang zijn, tegenover proza, waarin
mens- en wereldbeelden vooraan staan (Schierbeek 1948). En meer dan tien jaar
later nog stond Jan Walravens' introductie tot ‘Proza en experiment in de jonge
Vlaamse literatuur’ in het teken van het contrast met het poëtisch experiment.
Tegenover de poëzie, die het domein is van de vrijheid, en die ‘slechts zichzelf tot
doel heeft’, staat het proza, dat ‘onderwerping van de taal aan iets wat door die taal
uitgedrukt of meegedeeld wordt’ inhoudt (Walravens 1959, 87-88). Experimenten
in de roman zijn daarom in zijn ogen in de eerste plaats experimenten met de
‘menselijke, sociale of filosofische boodschap’. In vroege discussies over de toekomst
van de poëzie werd het proza meer dan eens als model voorgehouden. Dat leek
immers op een nauwelijks problematische manier geschikt om uitdrukking te geven
aan de situatie van de naoorlogse mens.
De overgrote meerderheid van de romans waarnaar in de eerste periode na de oorlog
de meeste aandacht uitging, bleef inderdaad relatief traditioneel van structuur. Dat
gold zowel het werk van ouderen als van jongeren, van Willem Elsschot, Gerard
Walschap, Marnix Gijsen, Simon Vestdijk, Ferdinand Borde-
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wijk of Theun de Vries tot Simon van het Reve en Ward Ruyslinck. Het gold zowel
romans die tot de canon van de literatuur zijn gaan behoren, als de grote hoeveelheid
boeken die naderhand in de vergetelheid geraakt zijn of die door de kritiek minder
hoog aangeslagen werden, maar die op een ruim lezerspubliek konden rekenen.
In tal van andere opzichten was die romanproductie dan weer heel divers en
volstrekt niet te herleiden tot het ‘ontluisterende’ proza, dat in het collectieve geheugen
zo vrijwel synoniem is geworden met naoorlogs proza. Contemporaine overzichten
signaleerden naast het ontluisterende of landerige proza steevast ook romans,
kronieken en dagboeken over de bezettingstijd, een opmerkelijke bloei van de
historische roman, fantaisistisch en humoristisch proza en psychologische romans.
In Vlaanderen constateerde men bovendien een bloei van sociaal bewogen romans
en de voortzetting van de heimatliteratuur, naast het specifieke verschijnsel van het
magisch-realisme.
Ben Stroman, de enige die zich al kort na de oorlog aan een overzicht van de
Nederlandse roman waagde, begon met de vaststelling dat de schok van de oorlog
‘geen verschuivingen in de vorm heeft veroorzaakt’ en dat het bij een beschouwing
van de roman in de periode 1940-1950 daarom veel meer zou ‘aankomen op de
mentaliteit, welke uit deze werken spreekt, dan op de vorm waarin zij zich
presenteren’ (Stroman 1951, 5-6). Mede op grond van die overweging signaleerde
hij overigens, naast al het voornoemde, ook de opmerkelijke aanwezigheid van
vrouwelijke schrijvers.
Ook een overzicht van de auteurs die tussen 1945 en 1960 met de belangrijkste
prozaprijzen bekroond werden, laat een breed spectrum zien. Daar waren allereerst
schrijvers die al voor de oorlog een stevige reputatie verworven hadden, zoals Van
Schendel, Bordewijk, Vestdijk, Theun de Vries, Elsschot, Brulez, Walschap en Claes.
Samen vertegenwoordigden zij met hun bekroonde werk zowel de oorlogsliteratuur
als de historische roman, zowel de streekroman als de probleemroman, zowel het
autobiografische genre als de psychologische roman. Het bekroonde werk van
schrijvers die kort voor, tijdens of na de oorlog debuteerden, is al even divers: van
het oorlogsdagboek van Bert Voeten tot het ‘existentialistische’ Eenzaam avontuur
van Anna Blaman, van het speels-humoristische De geboorte van Jan Klaassen
(1946) van J.J. Klant tot psychologische probleemromans van Jo Boer, Josepha
Mendels of Adriaan van der Veen, naast een historische roman als Vaderland in de
verte (1948) van Annie Romein-Verschoor. In Vlaanderen werden zowel de katholieke
probleem romans De levenden en de doden (1959) van André Demedts en De
bungalow (1956) van Valeer van Kerkhove bekroond, als streekromans van Emiel
van Hemeldonck, de psychologisch-autobiografische roman Er gebeurt nooit iets
(1956) van Marnix Gijsen en de enigszins bizarre filmroman van Johan Daisne, De
neusvleugel der muze (1959).
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Enkele verschijnselen en kwesties die typerend waren voor deze periode, en die niet
al eerder aan de orde kwamen, verdienen aparte aandacht: het magischrealisme, het
proza van vrouwelijke auteurs en de reacties daarop, de koloniale en postkoloniale
literatuur, beginnende experimenten met de vorm van de roman in samenhang met
discussies over de roman als genre, en de explosieve doorbraak van de ‘moderne’
roman in het begin van de jaren zestig.

‘Magisch-realisme’ aant.
In de naoorlogse literatuur is de term magisch-realisme vrijwel synoniem ge worden
met het werk van Johan Daisne en Hubert Lampo. Voor de oorlog werd hij in een
heel andere context gebruikt voor het werk van schilders als Raoul Hynckes, Pyke
Koch en Carel Willink, die het realisme verbonden met aspecten van droom, fantasie
en het wonder, en die daardoor in zekere mate aanleunden tegen het internationale
surrealisme. De term werd dan wel eens overgedragen op aspecten van het werk van
Bordewijk of van sommige schrijvers uit de kring van het vooroorlogse Criterium,
zoals Ferdinand Langen, L.Th. Lehmann en C.C.S. Crone.
Op zich is er dus nauwelijks reden om er in dit hoofdstuk aparte aandacht aan te
besteden. Maar ‘magisch-realisme’ is in de loop der jaren uitgegroeid tot een
literair-historisch begrip in de Vlaamse letterkunde, zowel door de gemakkelijke
herkenbaarheid ervan, als door de menigvuldige theoretische geschriften van de
beoefenaars, Daisne en Lampo, die het verschijnsel als het ware ‘merkbekendheid’
hebben gegeven. Belangrijker is echter de vaststelling dat ook in de jaren na 1945
de droom, het onbewuste en het fantastische een belangrijke rol speelden bij tal van
prozaschrijvers, zodanig dat het magischrealisme in strikte zin een bredere context
kreeg, en een nieuwe betekenis als meest gearticuleerde uiting van die algemenere
tendens.
Al in 1946 pleitte Gerrit Borgers - onder het pseudoniem Jaap Mulder - in Podium
voor een literatuur die de scheiding tussen het reële en het surreële zou opheffen om
op die manier ‘volledigheid’ te bereiken. De aanleiding daartoe was de publicatie in
Criterium van een fragment uit de roman De geboorte van Jan Klaassen van J.J.
Klant. Dergelijk ‘panrealisme’, een fusie van empirische werkelijkheid en de
werkelijkheid van droom en fantasie, ontwaarde hij ook in De trap van steen en
wolken (1943) van Johan Daisne en in de gepubliceerde fragmenten uit Conserve
van W.F. Hermans. Diezelfde Hermans had overigens al een jaar eerder in een stukje
voor de Vlaamse krant De Nieuwe Standaard een onderscheid gemaakt tussen
‘rationele realisten’ in het spoor van Du Perron, Greshoff en Hoornik en ‘irrationele
fantasten’, met Kafka als grote voorbeeld. Die laatste strekking was in zijn ogen de
meest belovende, met in Nederland Vestdijk, Bordewijk en Hendrik de Vries als
voorlopers
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(Hermans 1945). Ook in de jaren daarna nam Hermans het meermalen op voor proza
dat de grenzen van de waarneembare werkelijkheid overschreed en het logisch
onverenigbare toch verbond. Ook zijn grote waardering voor het werk van
surrealistische schilders en tekenaars als Melle, Langeweg, Magritte en Escher wees
in die richting. Aan de basis daarvan lag de overtuiging dat het leven zelf doortrokken
was van irrationaliteit, droom en elementen uit het onderbewuste, aspecten die volgens
Hermans door de epigonen van Forum uit de literatuur waren gebannen. Het motto
van Schopenhauer dat hij aan zijn bundel Moedwil en misverstand (1948) meegeeft,
is in dat opzicht veelzeggend: ‘Das Leben und die Träume sind Blätter eines und des
nämlichen Buches.’ En zijn experimentele roman De God Denkbaar, Denkbaar de
God (1956) is van die affiniteit met het surrealisme de overtuigendste demonstratie.
Zoals in een eerder hoofdstuk is aangegeven, stond ook in het tijdschrift Het Woord
de belangstelling voor de irrationele zijde van het bestaan voorop. Al gold die
voorkeur vooral de vernieuwing van de poëzie, toch is ook een verhalenbundel als
In pyama (1946) van Woord-redacteur Ferdinand Langen exemplarisch te noemen
voor de door Hermans vooropgestelde verruiming van de werkelijkheid. De
personages gaan dermate op in hun verbeeldingswereld dat die niet meer van de
werkelijkheid te onderscheiden is, waardoor ze dan weer in conflict komen met hun
omgeving. Het is een patroon dat ook in klassieke werken uit het magisch-realisme
te herkennen valt, zoals De komst van Joachim Stiller (1960) van Hubert Lampo. De
‘tweede werkelijkheid’, van welke oorsprong ook, maakt degenen die ervoor
openstaan tot outsiders in de gewone wereld.
Ook in tal van prozabijdragen in de tijdschriften, voornamelijk in Criterium,
speelden fantastische en surreële aspecten een rol, evenals in De kellner en de levenden
(1949) van Vestdijk, het werk van Belcampo of in romans als De schim van Joyce
Herfst (1948) van Rico Bulthuis, de verhalen van de toen zeer gewaardeerde Amoene
van Haersolthe (Sophia in de Koestraat, 1946) of sommige korte schetsen van Adriaan
van der Veen. Zelfs het proza dat als realistisch en ontluisterend te boek stond,
ontsnapte niet helemaal aan de onderstroom van belangstelling voor het onvatbare,
getuige de talrijke dromen in De avonden van Van het Reve en de verstrengeling
van realiteit en fantasie in het werk van Blaman. In Eenzaam avontuur (1948) spelen
zowel sprookjes als dromen en fantasieën een grote rol. Het belangrijkst in dat opzicht
is het ingebedde verhaal, waarin het hoofdpersonage Kosta de detective King ten
tonele voert. Het schrijven aan dat verhaal is voor Kosta als het ware een middel om
een andere werkelijkheid te ontsluiten, een verbeeldingswerkelijkheid, die op sommige
momenten de gewone realiteit binnendringt en opzij dreigt te schuiven:
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[...] het gebeurde [...] dat ik aan King en Juliette dacht alsof die me veel
dieper aan het hart lagen dan Kosta en Alide. Dan duchtte ik hen als een
gevaar dat mijn bestaan zou overwoekeren, dat aan mijn werkelijke leven
vrat, totdat ik daaraan sterven zou of daardoor onherstelbaar verminkt zou
achterblijven. (BLAMAN 1948, 235)
Op een heel andere manier kunnen zelfs het overvloedige gebruik dat Harry Mulisch
maakt van dromen, mythen en fantastische gebeurtenissen, en zijn verzet tegen de
louter realistische roman in dit bredere kader gesitueerd worden. In zijn romans en
verhalen uit de jaren vijftig wordt de lezer geconfronteerd met een stortvloed van
mythologische en magische motieven, die het gewone verbinden met het
wonderbaarlijke, het goddelijke. Mulisch wil allerminst een empirische of psychische
werkelijkheid uitbeelden, veeleer is hij als een alchemist op zoek naar diepere,
achterliggende samenhangen. Dat alchemistische schrijfproces vereist even grote
aandacht voor het mysterieuze, het onzegbare, als voor het alledaagse en triviale.
Mulisch' romans Archibald Strohalm (1952) en Het zwarte licht (1956) en de verhalen
uit De versierde mens (1957) zijn daar voorbeelden van. Zowel voor hem als voor
Claus wijzen de mythologische referenties erop dat de ‘échte’ werkelijkheid gelaagd
en meerduidig is en allerminst samenvalt met de banaliteit van het alledaagse.
Ondanks de schijnbare dominantie van psychologisch-realistisch proza was er dus
in die eerste vijftien jaren na de oorlog ook een opvallende aandacht voor de irrationele
kanten van het bestaan. De verklaring daarvoor kan deels gezocht worden in een
ontsnappingsreflex, weg uit de troosteloze werkelijkheid van de bezettingsjaren en
de absurditeit van de periode daarna. Maar evengoed kan men stellen dat bij anderen,
Hermans bijvoorbeeld, de belangstelling voor het irrationele juist uitdrukking is van
het besef dat de werkelijkheid en het leven zelf irrationeel en chaotisch zijn. Maar
hoe divers al deze werken ook mogen zijn in hun verschijningsvorm en in hun
motivering, gemeenschappelijk eraan is dat zij reageren tegen de verschralende
dominantie van ratio en empirie, die - deels ten onrechte - geassocieerd wordt met
het vooroorlogse Forum en vooral met de naoorlogse epigonen van Ter Braak en Du
Perron. Het gaat om de erkenning dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat met
de zintuigen waar te nemen valt, en om een bestaanservaring en een literatuur die
een volledig en complex beeld van de mens als uitgangspunt nemen. In die zin sluit
dit streven perfect aan bij een van de belangrijkste drijfveren van de
poëzievernieuwing rond 1950: de ruimte uit te drukken van het volledige leven. Al
werden daar vooralsnog zelden dezelfde vormtechnische consequenties uit getrokken.
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Ook het magisch-realisme in enge zin stamt uit dezelfde bekommernis:
[...] het leven te zien, en het zichtbaar te maken, niet alleen als
psycho-fysische, uitwendige gebeurtenis (want het zich volgens wetten
ontwikkelende psychische blijft tot de waarnemings-, dus tot de
buitenwereld behoren) maar ook als een parapsychologisch, metafysisch,
mystiek verschijnsel. (DAISNE 1979, 257)
Aldus Johan Daisne, de vader van het magisch-realisme in de Vlaamse literatuur, in
de ‘Narede’ bij De trap van steen en wolken, zijn eerste grote roman, die al tijdens
de bezetting in 1942 verscheen. Het is een uitermate romantisch boek, dat overigens
door Daisne zelf in de traditie van grote romantici als E.T.A. Hoffmann en R.L.
Stevenson werd gesitueerd. Hoe ver uit elkaar de sfeer en de levensvisie ook mogen
liggen, deze roman is in zekere zin verwant met Eenzaam avontuur van Blaman.
Ook hier is er een hoofdpersonage, Evert ter Wilgh, die in een hoogst onbevredigende
werkelijkheid moet leven, en zich al schrijvende een beter leven en een volmaakte
liefde creëert in een verhaal dat tal van raakpunten en parallellen vertoont met het
eigenlijke leven, dat in het hoofdverhaal verteld wordt. Het verschil zit in het geloof
in een uiteindelijke harmonie, dat het hele werk van Daisne tekent. Behalve met
verwijzingen naar de romantiek kleedt hij dat in met het ideeëngoed van Plato:
[...] dat ons leven op aarde niet eigenlijk op en in zichzelf bestaat; dat het
louter een spel is van schaduwen en echo's neergeworpen door
paradeigmata, die eeuwige oer- en voorbeelden die ergens in een stralende
hemel ademen; [...] En zo is mijn roman geworden als een tocht van liefde,
verdriet, angst en verlangen, op zoek naar Platoon's gelukzalige hemel,
binnen een strook van alledaagse realiteit. (259)
In zijn romans van na de oorlog is de spanning tussen beide polen, die van de droom
en die van de realiteit, kleiner geworden en is het bovenzinnelijke meer in het
realistische verhaal geïntegreerd. Dat is al het geval in De man die zijn haar kort liet
knippen (1947). Het verhaal wordt in de ik-vorm verteld door de leraar Govert
Miereveld, die in een psychiatrische inrichting is beland na de moord op zijn
oud-leerlinge Fran. Zij was ooit zijn platonische beminde, beeld van volmaakte
zuiverheid en liefde. Maar wanneer hij haar tien jaar later toevallig opnieuw ontmoet,
is zij een gevierde zangeres geworden met een bedenkelijke levenswandel. Na een
wederzijdse levensbiecht schiet hij haar op haar eigen verzoek neer. Op het einde
van de roman vindt hij echter een stukje krant, waarin nog een optreden van haar
wordt aangekondigd. Daardoor wordt het onzeker of hij haar echt heeft vermoord.
Misschien heeft alles zich in zijn zieke, overspannen geest afgespeeld. Hoe dan ook
schuiven in dat slot
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In 1963, na bijna 17 jaar, ontmoet Johan Daisne weer zijn oud-leerlinge Simone Barbaix-Vuylsteke,
die model stond voor Fran in De man die zijn haar kort liet knippen (1947) en Hoe schoon was mijn
school (1961).

droom en werkelijkheid, dood en leven in elkaar en vindt Govert, die zich nu weer
voluit Godfried noemt, inderdaad vrede, in de tegelijk werkelijke en symbolische
arbeid in de tuin van de inrichting, de akker Gods, waar met de gang van de seizoenen
dood en leven in elkaar overgaan.
Was voor Daisne de filosofie van Plato de verantwoording van zijn
magischrealisme, voor Hubert Lampo zijn dat de theorieën van C.G. Jung over de
archetypen en het collectieve onderbewuste. Lampo heeft daarover zelf in tal van
essayistische en autobiografische publicaties uitgeweid. Maar net als Daisne ziet ook
hij zijn werk als een middel om de eenheid van mens en leven te herstellen: ‘Het
omvat de ganse mens, wat het bewuste zowel als het onbewuste betreft, waarbij de
psychologische, de realistische, de sociale en desgevallend de wijsgerige dimensie
niet in de verdrukking komt.’ (Lampo 1993, 106-107)
Vanaf Terugkeer naar Atlantis (1953) en ten volle met De komst van Joachim
Stiller (1960) gaat dat magisch-realisme het werk van Lampo bepalen. Laatst
genoemde roman wordt nog altijd, samen met beide eerder vermelde romans van
Daisne, beschouwd als een hoogtepunt in het genre en is decennialang een van de
populairste boeken gebleven uit de Vlaamse literatuur. Nog in het schooljaar
1992-1993 bezette hij de negende plaats op de lijst van door leerlingen meestgelezen
teksten. Andere magisch-realistische boeken deden het overigens
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ook nog steeds niet slecht: Daisnes De trein der traagheid en De trap van steen en
wolken stonden respectievelijk op de achtentwintigste en vierenvijftigste plaats.
Het stramien van De komst van Joachim Stiller is de liefdesrelatie tussen de
journalist Freek Groenevelt en de lerares Simone Marijnissen. Tijdens de ontwikkeling
van die relatie doen er zich telkens weer onverklaarbare en daardoor beangstigende
gebeurtenissen voor, die de gevestigde orde van logica, plaats en tijd verstoren en
die allemaal met een geheimzinnige Joachim Stiller te maken hebben. Dat leidt tot
een spanningsclimax, wanneer Stiller met beide geliefden een afspraak maakt. Terwijl
hij op hen toestapt, wordt hij door een legertruck overreden en is op slag dood. Na
drie dagen is zijn lijk echter op onverklaarbare wijze uit het lijkenhuis verdwenen.
Als een nieuwe Christus, de archetypische verschijningsvorm van de verlosser, heeft
hij zijn bloed vergoten voor de mensheid en Freek en Simone van hun angsten verlost:
Wij wisten ook dat, dank zij Stiller's bloed op de keien en in het tramspoor,
de witte zomerwolken als grote karvelen met ontplooide zeilen veilig door
een blauwer wordende hemel over deze wereld aan de rand van een
onbegrijpelijk heelal zouden blijven voortdrijven. (LAMPO 1972, 191)
In later werk blijft Lampo een beroep doen op andere archetypische beelden, die
vaak ook als mythen in de cultuur aanwezig zijn, zoals dat van de mysterieuze,
ambivalente vrouw (onder meer in De heks en de archeoloog, 1967), de Orpheusmythe
(Kasper in de onderwereld, 1974), de mythe van Atlantis, de queeste naar de Graal,
enzovoort. Op die manier heeft Lampo gebouwd aan een oeuvre waarin
toevalligheden, onverwachte gebeurtenissen, associaties en parallellen zinvol worden
ingeschakeld in dieperliggende, mythische verbanden. Daarin is hij, hoe verschillend
in tal van andere opzichten ook, verwant aan de veel intellectualistischer
systeembouwer Mulisch.
Het magisch-realisme van Daisne en Lampo heeft inderdaad, door zijn beroep op
bestaande theorieën uit de filosofie of de psychologie, een systematisch karakter en
onderscheidt zich daardoor niet alleen van de fantastische literatuur, maar ook van
de eerder besproken surreële tendensen in Nederland. De kerngedachte is dat er twee
werelden zijn, die van de fenomenen en die van het ideële, onvatbaar voor zintuigen
en rede. Beide werelden zijn echter fundamenteel één, zoals blijkt uit die momenten
waar het bovenzinnelijke doorbreekt in de gewone werkelijkheid en de ontvankelijke
mens - zowel personage als lezer - attent maakt op diepere samenhangen.
Al viel het magisch-realisme niet samen met de fantastische literatuur, het
referentiekader waarin de magisch-realisten hun werk plaatsten, omvatte een
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breed scala, waarvan ook die fantastische literatuur, met haar gevoeligheid voor het
bovennatuurlijke en het paranormale, deel uitmaakte. Het lag vrijwel helemaal buiten
de Nederlandse literatuur en bestreek niet alleen de grote romantici, maar ook Kafka,
Alain-Fourniers Le grand Meaulnes (1913) en populaire auteurs op de grens van het
fantastische uit de Franse en Engelse literatuur, zoals Pierre Benoit, Eugène Sue,
H.P. Lovecraft, sir Henry Rider Haggard en de in het Frans schrijvende Vlaming
Jean Ray met diens fantastische roman Malpertuis (1943).

Vrouwelijke schrijvers aant.
De ‘dames-romans’ blijken de vriendelijke tragiek van het welgestelde
Hollandse binnenhuisje te hebben verlaten zonder nochtans de atmosfeer
waarlijk te verruimen tot buiten de grenzen van een individuele ervaring
of gewaarwording. La [sic] deuxième sexe is in wezen lyrisch gebleven.
(STROMAN 1951, 56)
Deze passage is een van de vele plaatsen waar critici uit de jaren vijftig in Nederland
het grote aandeel in de prozaproductie signaleren van vrouwelijke auteurs. Ook de
welwillend-paternalistische toon ervan mag representatief heten voor een aanzienlijk
gedeelte van de literaire kritiek tot het begin van de jaren zestig. Iets verder in het
overzicht van Stroman verschijnt de tegenstelling tussen mannelijke en vrouwelijke
schrijvers als die tussen doen en proberen, tussen realiteit en waan, maar ook tussen
het heldere, militante bewustzijn en de gekoesterde droom:
De schrijvers boren veeleer naar een scherpe bewustwording, de schrijfsters
haken ernaar door af te rekenen met alles wat haar bindt, ook het
essentieelste. De schrijvers slechten de belemmeringen, hetzij met koel
overleg, hetzij met de bravour van de in het nauw gedrevenen, de
schrijfsters koesteren een verbeelde wereld in de waan dat zij daar de weg
naar de vrijheid zullen vinden. (STROMAN 1951, 56-57)
Er waren in Nederland inderdaad veel schrijvende vrouwen. Ouderen die al voor of
tijdens de bezetting literair actief waren, zoals Anna Blaman, Willy Corsari, A.H.
Nijhoff, Helma Wolf-Catz en Clare Lennart, maar vooral oudere en jonge debutanten,
zoals Annie M.G. Schmidt, Elisabeth Keesing, Maria Dermoût, Jacoba van Velde,
Aya Zikken, Hélène Nolthenius, Marie-Sophie Nathusius, Nel Noordzij, Ida Simons,
Marga Minco, Margaretha Ferguson, Josepha Mendels, Hella S. Haasse en Inez van
Dullemen.
Het ligt voor de hand om die opmerkelijke bloei in verband te brengen met de
maatschappelijke positie van vrouwen in het algemeen. Emancipatie was
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een toverwoord in de periode na de oorlog. De wettelijke emancipatie beschouwde
men als min of meer voltooid en ook tegenover de mentale en maatschappelijke
emancipatie stond men meestal positief. Dat wil zeggen dat men bereid was te
erkennen dat mannen en vrouwen weliswaar verschillend maar gelijkwaardig waren,
en dat de deelname van vrouwen aan het publieke leven positief kon zijn door hun
inbreng van specifiek vrouwelijke waarden en accenten.
Die positieve houding ging evenwel samen met een nog steeds essentialistische
visie op dé vrouw en dé vrouwelijke natuur, zoals die het duidelijkst werd
geformuleerd en filosofisch onderbouwd door de Utrechtse filosoof F.J.J. Buytendijk
in zijn invloedrijke en populaire boek uit 1951, De vrouw. Haar natuur, verschijning
en bestaan. Buytendijk gaat daarin als fenomenoloog uit van de lichamelijke
verschijningsvorm van man en vrouw, van een biologisch verschil, dat uiteenlopende
bestaanswijzen in de wereld meebrengt. In dat opzicht is de man het onproblematisch
menselijke, opgericht, veroverend, bestemd om te grijpen, met een naar buiten gerichte
dynamiek. De vrouw daarentegen is het andere, zoals de leliën des velds, die niet
arbeiden, maar zorgeloos bloeien in volkomen schoonheid. Door haar lichamelijke
verschijningswijze is de vrouw ook van nature gericht op zorg, op moederlijkheid,
verzoening en warmte. Wil zij haar vrouwelijke natuur ten volle verwerkelijken, dan
kan dat alleen in die zorgende, verzoenende, moederlijke taken. In het gezin dus, in
het huishouden, de zorg voor man en kinderen. Beide ‘natuurlijke’ rollen, waarin we
gemakkelijk de eerder gesignaleerde tegenstelling in de tekst van Stroman herkennen,
zijn gelijkwaardig, maar fundamenteel verschillend. Al dient daar wel bij opgemerkt
te worden dat juist het onproblematische, vanzelfsprekende van het mannelijke
bestaan de man impliciet tot norm en ijkpunt van het menselijke maakt. Deze
denkwijze, die vrij algemeen gedeeld werd, verklaart ook de grote tegenstand tegen
de buitenshuis werkende vrouw, die daardoor haar vrouwelijkheid in het gedrang
zou brengen.
Niet alleen is het kritische discours over romans van vrouwen doortrokken van
die visie, het is ook terug te vinden in het werk van vrouwelijke auteurs zelf. Een
duidelijk voorbeeld is het autobiografische essay Zelfportret als legkaart (1954) van
Hella S. Haasse. Vooral het inleidende hoofdstuk ‘Een’, waarin het plan en het
ontstaan van het boek aan de orde komen, is in dat opzicht sprekend. Dat eerste
hoofdstuk bestaat uit zeven tekstdeeltjes, waarin het sprekende ik nu eens als moeder
en huisvrouw, dan weer als schrijver aan het woord is. Beide botsen met elkaar, maar
proberen ook een leefbaar en zingevend compromis te vinden. In de eerste drie
tekstblokjes is de moeder-huisvrouw aan het woord, die in een ware stortvloed alle
taken opsomt die haar al bij het ontwaken wachten: het huishoudelijke werk, maar
vooral ook ‘De bereid-
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heid op ieder uur van dag en nacht met mildheid en overtuiging te zeggen: wat is er,
kom maar hier, ik zal helpen, stil maar, ik doe het wel.’ (Haasse 1954, 3) Zij ervaart
het als een sisyfusarbeid, die enerzijds noodzakelijk is, maar anderzijds afstompend.
Om dat een leven lang vol te houden moet men wel beschikken:
[...] over een grote argeloosheid, een haast plantaardige sereniteit of een
uitzonderlijk sterk vermogen tot
zelfhandhaving-onder-alle-omstandigheden. Het rusteloze verstand, de
weetgierige en veroveringslustige geest verzetten zich van nature tegen
de remmende invloed die er uitgaat van dit eindeloos herhalen van
handelingen, die op zichzelf tot het uiterste toe vervolmaakt kunnen
worden, maar die nooit nieuwe perspectieven openen.
Hoe het inzicht, dat al deze dingen noodzakelijk zijn en goed gebeuren
moeten, te rijmen met het verlangen naar een andere, wijdere horizon, hoe
veilig te laveren tussen Scylla en Charybdis: dagdromen en neurose? (3)
Niet alleen spreekt uit dit citaat de ambivalente houding tegenover de ‘dagelijkse
werkelijkheid van de vrouw’, die ambivalentie komt ook in het woordgebruik tot
uiting. Zo kan men de ‘haast plantaardige sereniteit’ lezen als een pervertering van
Buytendijks idyllische ‘leliën des velds’, terwijl de allusie op de sisyfusarbeid
daarentegen een instemmende verwijzing is naar de visie van Simone de Beauvoir
in Le deuxième sexe. Tegenover het ‘moeten’ van de huishoudelijke taken staat het
‘verlangen’ naar meer, zoals wat er is gekenmerkt wordt door stilstand, herhaling en
afwezigheid van bewustzijn, en wat verlangd wordt door mannelijk geconnoteerde
begrippen als dynamiek, bewustzijn en verovering. Beide polen staan onder zware
spanning, maar tot een oplossing komt het voorlopig al evenmin als tot een echte
botsing.
Het vierde tekstblokje begint abrupt over iets anders: als een volstrekt sekseneutrale
schrijver overdenkt de ik-persoon een plan om een soort universeel Elckerlijc-verhaal
te schrijven, maar in het volgende blokje blijkt dat zij dat alles heeft overdacht tijdens
het afstoffen en opruimen, als dagdroom, als alternatief voor de neurose. Maar tegelijk
gebeurt er iets merkwaardigs. Het plan voor dat boek schuift als het ware ineen met
het werk dat zij onder handen heeft:
[...] gedachtenbeelden die ik nu voortaan onwillekeurig zal associëren met
het patroon van de mat, dat panorama van vlekken en oneffenheden en
verkleuringen, anthraciet-fragmentjes, gemorste kralen en potloodslijpsel,
een in kaart gebrachte microcosmos. (6)
Op die manier ontstaat er een meervoudige gelijkenis, die de kiem in zich draagt van
de oplossing die Haasse aan het conflict tussen droom en werkelijkheid
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zal geven. Het is de analogie tussen het patroon van de mat, dat haar bestaan als
huisvrouw symboliseert, haar eigen versnipperde bestaan, maar ook dat van de mens
door de eeuwen heen, én de versnipperde structuur van deze inleiding en van het
gehele boek, van het zelfportret ‘als legkaart’. Het is een oplossing die helemaal
aansluit bij de heersende denkbeelden uit de jaren vijftig. De vrouw heeft immers
haar wortels ‘diep in het lichamelijke bestaan’ (8), zij ‘draagt haar eigen werkelijkheid
met zich mee’ en haar taak kán zij niet opgeven omdat die in haar natuur verankerd
zit (9). Het klinkt alsof Buytendijk zelf hier aan het woord is. Of beter: de heersende
ideologie omtrent de natuur, de verschijning en het bestaan van de vrouw is zelfs
door een zo bewuste auteur als Haasse dermate geïnternaliseerd, dat zij niet in twijfel
getrokken kan worden. De oplossing is dan al even typisch: de vrouw moet met haar
vrouwelijke natuur een tegenwicht bieden tegen de dominantie van (mannelijke)
wetten, systemen en abstracties:
De vrouw zal nooit voor vol aangezien worden (ook niet door zichzelf)
als behoedster en vertegenwoordigster van de menselijke lichamelijke
werkelijkheid, zolang het leven op aarde bepaald wordt door die andere
werkelijkheid, die imaginaire Toren van Babel van gebruiken en wetten
en systemen [...]. (8)
Daarom moet zij háár werkelijkheid, bewust doorleefd en niet langer bewusteloos
ondergaan, daartegenover plaatsen. Zij moet zich rekenschap geven ‘van haar functie
niet van wijfjesdier, niet van namaak-man, maar van mens’ (9) om zo bij te dragen
tot het noodzakelijke evenwicht in het leven op aarde. Als schrijfster doet zij dat
door het abstracte plan van een geschiedenis van dé mens te vervangen door een
relaas van en een reflectie op haar individuele, concrete, vrouwelijke,
vloerkleedachtige geschiedenis.
Dit voorbeeld toont niet alleen aan hoe dwingend de visie op de vrouw, ook als
schrijfster, in deze periode was, maar ook hoe weinig vanzelfsprekend het vrouwelijke
schrijverschap nog steeds was, welke mentale strategieën vrouwelijke auteurs moesten
ontwikkelen om niet tegen de klippen te varen en ten onder te gaan aan neurosen,
aan wat in het hoofdstuk over de poëzievernieuwing in verband met vrouwelijke
tijdgenoten van de Vijftigers ‘de Grote Melancholie’ werd genoemd.
De kritische receptie van literatuur van vrouwen ademt grotendeels dezelfde geest,
ook al is er sinds de uitvallen van Ter Braak naar de ‘damesromans’ een duidelijke
mentaliteitsverandering opgetreden. Wanneer men weet dat het aandeel prozaboeken
van vrouwen tussen 1945 en 1960 gemiddeld ruim twintig procent van het totaal
bedroeg, dan moet men vaststellen dat zij behoorlijk
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vertegenwoordigd zijn bij de bekroonden met de belangrijkste literaire prijzen in
dezelfde periode. Ook in de literaire kritiek kreeg hun werk niet significant minder
aandacht en werden negatieve oordelen zelden expliciet met het geslacht van de
auteur in verband gebracht. Daar staat echter een hele serie andere strategieën
tegenover, die samen wel als resultaat hebben dat proza van vrouwen globaal als
secundair en, gemeten aan de impliciet mannelijke literaire norm, toch als
minderwaardig wordt beschouwd. Zoals de hele cultuur de man als het
onproblematisch menselijke ziet en de vrouw als het afwijkende, het andere, het
mysterieuze of problematische, zo hanteert ook de literaire kritiek denkschema's
waarin mannelijk geconnoteerde begrippen vanzelfsprekende kwaliteiten krijgen:
vernieuwingsdrang, generatiestrijd, professionaliteit, helderheid, een strakke
structurering, aandacht voor grote lijnen, distantie en vormwil. Proza van vrouwen
komt in dat licht regelmatig over als ouderwets, amateuristisch, detaillistisch,
breedvoerig en associatief, gevoelig. Al worden die eigenschappen lang niet altijd
negatief gewaardeerd, toch krijgen zij veelal de bijklank van beperktheid en lijken
zij meer dan eens louter een bemoedigend schouderklopje.
Vrouwen kunnen wel goede boeken schrijven, maar geen geniale. Daar zijn zowel
mannen als vrouwen het over eens, al verschilt men soms wel van mening of dat een
gevolg is van de vrouwelijke natuur of van de historisch bepaalde situatie van de
vrouw. Vrouwen, zo is de mening, kunnen wel evenveel talent hebben als mannen,
maar het ontbreekt hun aan de mogelijkheid, de moed of de kracht om zich ook
rücksichtslos over te geven aan de artistieke bezetenheid, de mania, die nodig is om
grenzen te doorbreken en de hoogste toppen te bereiken. De zorgende natuur van de
vrouw verhindert dat. Of, zoals Anna Blaman het zegt via de woorden van ‘een
feministe’, niet de natuur, maar de geschiedenis van vrouwen die eeuwenlang klein
zijn gehouden of zich uit zelfbehoud klein hebben gehouden:
De schrijfster ontbrak het aan een waarlijk grote visie op haar onderwerp;
ze zag geen grote lijnen, geen samenhangen, geen achtergronden en geen
perspectieven. Ze bleef steken in het detail, in de zoveel kleinere wereld
van ding, kleur en sfeer... En wat had men anders kunnen verwachten?
Een grote visie vooronderstelt een zelfstandige en vrije confrontatie met
het betreffende onderwerp. En het onderwerp van de schrijver is in wezen
altijd het menselijk bestaan. (BLAMAN 1977, 72)
Nu de emancipatie van de vrouw zo goed als voltooid is, zo luidt de gedachte, zullen
ook de vrouwelijke genieën van zich gaan laten horen. Maar het ironische is dat zelfs
Blaman, die duidelijk afstand neemt van het essentialistische denken over de natuur
van de vrouw, de literaire genialiteit blijft definiëren in
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de typisch mannelijk geachte termen waarvan het aangehaalde citaat vol staat. Al is
zij door haar historische visie op de vrouw meer feministe dan Haasse, die zich bij
het essentialistische denken aansluit, toch incorporeert ook Blaman de mannelijke
norm en is de keuze van Haasse voor het persoonlijke en voor het caleidoscopische
van het vloerkleed de facto progressiever als vooruitwijzing naar wat enkele decennia
later ‘écriture féminine’ zal worden genoemd.
Het is niet mogelijk om de prozaproductie van vrouwen in deze periode onder één
of enkele literaire categorieën te vatten. Zij schreven zowel psychologische als
historische romans, humoristisch proza, al dan niet autobiografische boeken over de
oorlog, cursiefjes en romantische verhalen. Opmerkelijk is het relatief grote aandeel
van schrijfsters met een Indische achtergrond, zoals Maria Dermoût, Hella S. Haasse,
Margaretha Ferguson, Elisabeth de Jong-Keesing, Beb Vuyk en Aya Zikken. Een
mogelijke verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat in die Indische samenleving de
dwang van fatsoen en conventies, zeker voor kinderen, iets minder sterk was.
Herinneringen aan een jongensachtige vrijheid in de paradijslijke natuur zijn bij deze
auteurs dan ook regelmatig terug te vinden.
De enige constante binnen deze diversiteit is dat in vrijwel alle boeken het leven
van vrouwen als een probleem ervaren wordt, een plicht, die men probeert te
aanvaarden of die men ontvlucht, waartegen men in opstand komt, die leidt tot
neurosen of die men ironiseert. Een van de vele voorbeelden is de psychologische
roman Als wind en rook (1950) van Josepha Mendels. Het hoofdpersonage Elisa
trouwt, zonder daar eigenlijk veel zin in te hebben, met de oudere Simon Cohen.
Hoe helder zij zich ook bewust is van het feit dat zij de voor haar uitgestippelde weg
volgt, in haar ogen is er geen alternatief. Alweer duikt hier het zo vaak in proza van
vrouwen gebruikte woord ‘moeten’ op:
Maar het moet, want dit is immers de indeling van het leven: geboorte,
huwelijk, moederschap, dood. Ik ben pas aan het tweede toe. Ik moet eerst
nog gebruikt worden, via het afschuwelijk erge gevoel, als je dat hebt, of
anders via niets. Laat ik zeggen: zoals ze het in sommige kringen hebben
over een gebakje gebruiken. Jij bent het gebakje en hij snoept het op. Maar
dan is het weg. (MENDELS 1988, 38)
De roman vertelt dan de totale aftakeling van het huwelijk, vooral als gevolg van de
tirannieke en ook enigszins hypocriete manier waarop de orthodoxe jood Simon haar
de huishoudregels van zijn geloof opdringt. Maar het merkwaardigst is het slot. Het
huwelijk is uit elkaar gevallen en Elisa ontmoet haar jeugdliefde Richard, helemaal
de sprookjesprins uit de damesbladen: jong, krachtig, met grote, gebruinde handen,
galant, met een gespierd lichaam en bovendien een voortreffelijke minnaar, die voor
het eerst echt haar ‘lichaam
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ontdekt’. De hele toon van dat slot wordt, zonder ironie, die van het verhaal uit de
zo gesmade damesbladen - de romantische camouflage van het feit dat zijn houding
tegenover Elisa niets anders is dan de liefdevolle variant van die van Simon:
Jij bent een vrouw om te zingen, Elisa, te zingen van de ochtend tot de
nacht. Jij bent een vrouw voor een gezin, niet alleen om je kinderen op te
voeden, maar ook om een man te verzorgen en te boeien. Het is voor
iemand zoals jij, die een onafhankelijke geest heeft maar een afhankelijke
aanleg, niet mogelijk je een leven te scheppen in arbeid en daarin een
werkelijke en voortdurende voldoening te vinden. (MENDELS, 1988, 168)
Hoewel Vlaanderen traditioneel heel wat meer buitenshuis werkende vrouwen telde
dan Nederland, was - en is - het aandeel van schrijvende vrouwen er veel kleiner.
Een verklaring daarvoor is moeilijk te geven, of het moest zijn dat juist die vrouwen
die geen genoegen namen met een bestaan als huisvrouw en moeder, hun ambities
gemakkelijker konden realiseren in het beroepsleven en daardoor tegelijk over minder
vrije tijd beschikten om te schrijven. Hun aanwezigheid werd in de contemporaine
kritiek dan ook nooit als een opmerkelijk verschijnsel gesignaleerd. Dat neemt
natuurlijk niet weg dat zij met dezelfde problemen geconfronteerd werden. Typerende
voorbeelden daarvan zijn te vinden in het werk van Bertien Buyl (Glanzend was mijn
haarwrong, 1956) en Chris Yperman (Een heel klein scheepje, 1959), waarin telkens
een vrouwelijk hoofdpersonage in conflict komt met een frustrerende werkelijkheid
en wegvlucht in waanvoorstellingen of in onbevredigende erotische avonturen. Maar
sprekender nog is het literaire carrièreverloop van beide vrouwen. Na enkele vroege
en tamelijk tot zeer succesvolle boeken onderbraken beiden hun werk voor huwelijk
en gezin. Bertien Buyl: ‘Maar toen ik vijf kinderen had, vlotte het niet meer. Ik had
geen hulp, dus echt wel veel werk. En ik kan niet goed twee dingen tegelijk doen.
[...] Maar liever dat, dan dat de kinderen mij hadden verweten dat ik nooit tijd had
om met hen te praten.’ (Stuckens 1969) Waarna zij pas op haar tweeënveertigste de
draad weer opnam. En Chris Yperman na tien jaar zwijgen: ‘Ik wou eigenlijk alleen
maar leven net als andere mensen. [...] Ik wou volledig opgaan in het leven, de liefde
en het werk van mijn man, zoiets leidt natuurlijk naar een soort zelfvernietiging waar
ik niet tegen bestand ben.’ (Speliers 1971b)
De opmerkelijkste vrouwelijke schrijver in deze periode was ongetwijfeld Maria
Rosseels. In de jaren vijftig en begin jaren zestig publiceerde zij met veel succes
enkele romans, waarin sterke intellectuele vrouwen als hoofdpersonage optreden.
Vooral Dood van een non (1961) werd een bestseller en werd een jaar
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na verschijnen bekroond met de Prijs van de Vlaamse lezer. Zij schreef katholieke
probleemromans, waarin de existentiële verhouding van de mens tot God centraal
stond en die als het ware dramatische ensceneringen waren van geloofsvragen die
binnen de evoluerende katholieke kerk in Vlaanderen in de jaren vijftig en zestig
actueel werden. Maar dat fictionele oeuvre stond in nauwe relatie met haar nog
invloedrijkere essayistische en journalistieke werk. Behalve over film - Rosseels was
jarenlang filmrecensente bij de krant De Standaard - ging dat over religieus-ethische
kwesties, over de situatie van de vrouw en niet zelden over een combinatie daarvan.
In Het woord te voeren past den man (1957) bracht zij de geschiedenis van de
onderdrukking van de vrouw, mede door de kerk, in beeld en in 1958-1959
publiceerde zij in De Standaard een reeks reportages onder de titel ‘Voorlichting
gevraagd’, waarin zij met een openhartigheid en directheid die op dat moment voor
katholiek Vlaanderen revolutionair waren, de ontbrekende seksuele voorlichting
aanklaagde en pleitte voor het doorbreken van puritanisme, van angst en zondebesef
uit onwetendheid en voor gelijkheid van man en vrouw in de beleving van de
seksualiteit. De artikelen riepen heftige discussies op in het katholieke milieu en
hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van katholieke vrouwen
in Vlaanderen.
Het belang van Maria Rosseels is daardoor misschien eerder te situeren op het
vlak van de mentaliteitsgeschiedenis dan op dat van de literatuur in enge zin. Al is
zij meerdere keren bekroond, onder meer in 1983 als eerste vrouw in Vlaanderen
met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor een schrijversloopbaan, in het literaire leven
is zij altijd een figuur in de marge gebleven. Los van ieder oordeel over de literaire
kwaliteiten van haar romans is dat vooral te wijten aan een combinatie van twee
factoren: in de eerste plaats het zeer uitgesproken katholieke karakter van haar werk,
niet alleen inhoudelijk maar ook institutioneel. Zij schreef voor een katholieke krant
en haar boeken verschenen bij katholieke uitgeverijen als Lannoo, De Clauwaert en
in mindere mate Standaard Boekhandel, die geen toonaangevend literair fonds hadden.
Op die manier ontstond er voor dat werk een context die eerder die van het
intellectuele katholieke leven in Vlaanderen was dan die van de literatuur. Ten tweede
berustte haar bekendheid minstens evenzeer op haar journalistieke werk als op het
literaire. Ook die context werkte, literair gesproken, niet in haar voordeel, temeer
niet omdat Rosseels zich strikt afzijdig hield van literaire circuits en cenakels.

Koloniale en postkoloniale literatuur aant.
In de periode tussen 1945 en 1960 werden de Nederlandse en Belgische koloniën
onafhankelijk of verwierven zij een ruimere mate van autonomie. Al in augustus
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1945 riep Indonesië zijn onafhankelijkheid uit en ruim vier jaar later, in december
1949, volgde de officiële soevereiniteitsoverdracht. De koloniën in de West, Suriname
en de Nederlandse Antillen (de Benedenwindse Eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao
en de Bovenwindse Eilanden Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba), kregen in 1954
een grote mate van zelfbestuur, vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden. Belgisch Kongo werd op 1 juli 1960, op een overhaaste en tamelijk
chaotische manier, onafhankelijk. Die politieke ontwikkelingen hadden
vanzelfsprekend een grote invloed op het culturele leven en de literatuur ter plaatse.

Indonesië
Tot 1945 was het literaire leven in Nederlands-Indië vrijwel uitsluitend gericht op
de Nederlandse bevolking en de Nederlandse literatuur, al waren er al voor de oorlog
pogingen geweest om ook de Indische bevolking bij de literatuur te betrekken. Het
nooit uitgevoerde plan van een groep linkse intellectuelen, onder wie E. du Perron,
om het op Indonesië zelf gerichte tijdschrift Nusantara op te richten, was daar een
voorbeeld van. Na de oorlog, toen Nederland het bestuur weer overnam, kwam ook
het culturele leven schoorvoetend weer op gang. Zo werd in 1947 op initiatief van
de Regeringsvoorlichtingsdienst het culturele maandblad Oriëntatie opgericht. De
bedoelde voorlichtingsfunctie werd echter al spoedig verlaten en vanaf 1948 tot 1953
probeerde het blad onder leiding van Rob Nieuwenhuys de draad van Nusantara op
te nemen. In een redactionele mededeling van januari 1950 luidde het:
Toen wij begonnen, konden we ons nog maar een vage voorstelling maken
van wat ‘Oriëntatie’ worden moest, maar één ding stond ons toen al scherp
voor ogen: het had zich te onderscheiden van alle soortgelijke bladen in
Nederland op straffe van overbodigheid. Dit bracht ons ertoe ons
doelbewust op Indonesië te richten met uitsluiting van al wat niet direct
of indirect het culturele leven hier te lande raakte, al was het in den beginne
niet goed mogelijk van onze ‘Indocentrische instelling’ duidelijk te doen
blijken. (REDACTIE 1950, 3)
Die indocentrische instelling blijkt uit het feit dat bijdragen gepubliceerd werden
van Indisch-Nederlandse auteurs als Maria Dermoût, Beb Vuyk, G.J. Resink, H.J.
Friedericy, E. Breton de Nijs (Rob Nieuwenhuys), maar ook vertaald werk van
Indonesische schrijvers, onder wie de bekende nationalist Pramoedya Ananta Toer.
Daarnaast had het blad ook belangstelling voor de Indonesische volkscultuur. Uit
een hedendaags standpunt zou men zelfs kunnen spreken van een prille postkoloniale
houding, die blijkt uit bijdragen van en over onder meer de Latijns-Amerikaanse,
Antilliaanse, Braziliaanse, Chinese en andere
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wereldliteraturen. Maar die goede bedoelingen bleken niet opgewassen tegen de
politieke realiteit. Als gevolg van de politionele acties van Nederland tegen de
onafhankelijkheidsstrijders was het voor Indonesiërs zelf onmogelijk om deel uit te
maken van de redactie. Oriëntatie werd door de Indonesiërs zelf hoofdzakelijk gezien
als een in wezen Nederlands blad, dat behoorde tot een voorbije periode. Toen
Nieuwenhuys in 1952 naar Nederland vertrok, overleefde het blad dat niet.
Alleen de schrijvers Beb Vuyk en G.J. Resink hadden gekozen voor de Indonesische
nationaliteit en bleven tegelijkertijd in het Nederlands schrijven, zij het dat zij
voornamelijk in Nederland publiceerden. Beb Vuyk kwam in 1958 alsnog naar
Nederland; Resink bleef Nederlandstalige poëzie schrijven tot aan zijn dood in 1997.
Daarmee kwam er een feitelijk einde aan de Nederlandse literatuur in Indonesië. Dat
betekent natuurlijk allerminst dat Indonesië als thema en als kader uit de Nederlandse
literatuur verdween. Juist in de jaren vijftig ontstond er een bloeiende Indische
bellettrie, die binnen de literatuur in Nederland eigen accenten legt. Een van de
belangrijkste werken daaruit is De tienduizend dingen (1955) van Maria Dermoût.
Sterk beïnvloed door de oosterse filosofie roept zij daarin een wereld op waarin de
natuur, de dingen, de herinneringen, de levenden en de doden een grote samenhang
vertonen. De individuele mens is bepaald door en participeert aan het leven van de
‘tienduizend dingen’. Dat wordt van meet af aan duidelijk wanneer de leefwereld
beschreven wordt van het hoofdpersonage, de oude mevrouw Van Kleyntjes, een
vervallen specerijentuin op het eiland Ambon:
Het waren de vele dingen, maar niet alle, en niet genoeg. Er bleven nog
de verbeeldingen, gestalten zoals zij uitgebeeld stonden in dansen en
liederen en vertellingen; verzinsels, zo maar - hoe zou zij ze op kunnen
noemen? (DERMOÛT 2000, 129)
Daarop volgt een lange evocatie van waarnemingen, herinneringen en verbeeldingen,
die besluit met: ‘Al deze dingen, en nog andere, en de hemel erbij, waren het eiland.’
(134) Die eenheid van natuur en bovennatuur, van mens en kosmos, kleurt ook de
poëzie van G.J. Resink. Een bijzondere figuur is Jan Boon, die onder het pseudoniem
Tjalie Robinson journalistiek werk schreef en als Vincent Mahieu verhalen waarin
de gespleten positie van de halfbloed Indo-Europeaan gestalte krijgt. Het is een thema
dat ook later, vanaf de jaren zeventig, in het werk van schrijvers van de tweede
generatie geregeld terugkeert.
De laatste fase van het Nederlandse kolonialisme in Azië was het bestuur van
Nieuw-Guinea. Daaraan kwam pas een einde toen Nederland in 1962, mede onder
druk van de internationale gemeenschap, het gebied via een tussen-
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bewind van de Verenigde Naties overdroeg aan Indonesië. Daarover schreef Aad
Nuis ‘De balenkraai’ (1967). Maar vooral F. Springer geeft in zijn novelle ‘Zaken
overzee’ uit de gelijknamige bundel (1977) een ironisch en ontluisterend beeld van
de laatste jaren van het koloniale bewind met zijn verstrengeling van en botsing
tussen beschavingsideaal, opportunisme, cynisme, koppigheid en onverschilligheid.
Aan het slot zien enkele voormalige ambtenaren elkaar terug in een Chinees restaurant
in Den Haag:
Wij prikten zonder veel eetlust in onze bami's. Alleen Veule liet het zich
goed smaken. Ik vroeg hem of hij het ook niet allemaal even beroerd vond:
daar zaten we nou.
Hij keek me verbaasd aan.
‘Je ziet het verkeerd, Springer. Al hebben we Nieuw-Guinea niet meer,
toch hebben we gewonnen.’ [...]
‘We hebben het zaad van geloof, arbeidszin en leergierigheid in de harten
van onze vrienden, de Papoea's, gezaaid en eens zullen zij oogsten.’
Nu moesten wij allemaal lachen, maar hij bleef ernstig. (SPRINGER 2001,
328)
Het concept ‘Indisch’ is niet echt bruikbaar als overkoepelende literaire
karakterisering van een samenhangende groep auteurs. Veel meer dan dat hun werk
zich afspeelt in het voormalige Nederlands-Indië of in Indonesië en dat het gevoed
is door de daar opgedane ervaringen of wortelt in de cultuur van de
Indisch-Nederlandse gemeenschap, hebben zij niet gemeenschappelijk. Soms is het
nostalgisch, soms kritisch, soms met veel inleving in de Indische wereld en mentaliteit,
soms ook heel afstandelijk. Typerend voor dat laatste is de verhalenbundel De
eilanden (1952) van A. Alberts, voormalig bestuursambtenaar op het eiland Madoera.
Daarin vertelt het verder naamloze ik-personage in een kale stijl zijn belevenissen
als ambtenaar. Isolement en vervreemding, het gevoel een buitenstaander te zijn, is
het overheersende thema, dat overigens ook domineert in het latere werk van Alberts,
dat Nederlands-Indië niet als kader heeft.

Suriname en de Nederlandse Antillen
De culturele situatie in Suriname en die op de Nederlandse Antillen waren in de
eerste decennia na de oorlog tot op zekere hoogte vergelijkbaar met elkaar. Beide
gebiedsdelen waren buiten de oorlog gebleven, maar tegelijk waren de contacten
met Nederland als gevolg van de bezetting verslapt. Daardoor was er meer ruimte
gekomen voor en meer behoefte aan eigen inheemse cultuur. In de eerste jaren na
de oorlog groeide op politiek gebied het streven naar autonomie. Dat was gevoed
door de historische toespraak van koningin Wilhelmina
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F. Springer, districtshoofd in Nederlands Nieuw-Guinea, gebruikt het amulet van een Papoea als
schrijftablet, 1962.

voor het Amerikaanse Congres op 6 december 1942, waarin zij een reorganisatie
van de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden in het vooruitzicht
had gesteld, waarbij ieder gebied ‘in zelfstandigheid, en steunend op eigen kracht’
de interne aangelegenheden zou behartigen. In politiek opzicht leidde dat tot het
‘Statuut’ van 1954, in cultureel en literair opzicht tot een verdergaande ontplooiing
en emancipatie van de eigen productie, een verschuiving van het zwaartepunt weg
van Nederland en het Nederlands ten voordele van inheemse talen en cultuurvormen.
Tot 1945 was de literatuur uit en over Suriname de facto gedomineerd door één
auteur, Albert Helman, die echter al sinds 1921 in Nederland woonde en daar een
grote naam had gekregen met zijn romans Zuid-Zuid-West (1926) en De stille plantage
(1931). In 1949 keerde hij terug naar Suriname. Hij werd er enkele jaren minister
van Onderwijs en Volksgezondheid en zette zich in diverse functies in voor de
heropleving van het culturele leven.
Zijn inzet, en de overheidsbemoeienis met de cultuur in het algemeen, waren
aanvankelijk sterk op Nederland gericht. Typisch daarvoor waren opzet en werking
van de Sticusa (Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië,
Suriname en de Nederlandse Antillen), die in 1948 in Amsterdam werd opgericht.
Deze stichting steunde en subsidieerde tal van culturele en literaire initiatieven in
Suriname via het CCS (Cultureel Centrum Suriname). Wat de literatuur betreft waren
er steunaankopen van boeken, stipendia en
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beurzen voor schrijvers en werden er pogingen ondernomen om literatuur uit Suriname
meer bekendheid te geven in Nederland. Surinaamse schrijvers als Dobru, Doelwijt
en Shrinivasi konden op tournee gaan in Nederland en tal van Nederlandse schrijvers
maakten op kosten van Sticusa een tournee in Suriname. Hoewel de Sticusa en het
CCS op die manier belangrijke impulsen hebben gegeven aan de heropleving van
cultuur en literatuur, ontbrak het beide stichtingen aan een duidelijke toekomstvisie
wat de literatuur betreft, in het bijzonder die van de diverse bevolkingsgroepen. Ze
werden dan ook al snel beschuldigd van elitarisme, eenzijdige gerichtheid op de
Nederlandse koloniale gemeenschap en verwaarlozing van de Surinaamse
volkscultuur. Ondanks pogingen om aan de bezwaren tegemoet te komen door de
oprichting van de Racusa (Raad voor Culturele Samenwerking) en een bijhorende
Adviesraad in 1961 waren de verwijten van neokolonialisme niet te stoppen. Onder
impuls van de creoolse nationalistische vereniging Wie Eegie Sanie (Onze Eigen
Dingen) werd in 1961 een manifest gepubliceerd tegen de hele gang van zaken.
De protesten waren tegelijk tekenen van de snelle bewustwording en emancipatie
van de diverse inheemse bevolkingsgroepen en van de literatuur in de daarbij horende
talen. Vooral het Sranan (taal van de creolen) en het Surinaams-Nederlands wonnen
snel aan belang en maakten, onder meer via het theater, de overgang van een orale
naar een geschreven literatuur. Toen vanaf het einde van de jaren vijftig de literatuur
in Suriname een heropleving kende, was Nederland niet langer het referentiepunt.
De nieuwe generatie bouwde aan een Surinaams zelfbewustzijn, met teksten in het
Sranan, het Surinaams-Nederlands of het Nederlands, die doorgaans duidelijk politiek
en zelfs nationaal opvoedend gekleurd waren. Een belangrijk moment in deze
ontwikkeling was het verschijnen in 1957 van Trotji, de debuutbundel van Trefossa.
Het was de eerste volwaardige gedichtenbundel in het Sranan als manifestatie van
een nieuwe culturele en nationale identiteit. Een ander belangrijk moment was de
oprichting in 1962 van het literaire tijdschrift Soela (Stroomversnelling), dat ruimte
bood aan alle bevolkingsgroepen en talen van Suriname. In de praktijk betekende
dat onder meer dat nu behalve in het Nederlands en het Sranan ook teksten verschenen
in het Sarnami, de taal van de Surinaamse Hindoestanen, onder meer van Shrinivasi.
Al publiceerden veel auteurs in de jaren zestig afwisselend in verschillende talen,
waaronder het Nederlands, stilaan verloor het Nederlands als literaire taal een stuk
van zijn dominante positie. Tot de belangrijkste auteurs die het Nederlands als literaire
taal bleven hanteren, behoorden Shrinivasi die vooral na 1965 naam maakte, en Corly
Verlooghen, die in zijn eerste bundels probeerde de invloeden van de Nederlandse
experimentele poëzie te verbinden met een Surinaamse sfeer en thematiek.
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Ook op de Nederlandse Antillen stonden de eerste decennia na de oorlog in het teken
van ambivalentie. Terwijl het ‘officiële’ literaire leven, zoals dat georganiseerd was
door boekhandels, bibliotheken, tijdschriften en leesbevorderingsacties, grotendeels
gericht bleef op het Nederlandse boek en de Nederlandse literatuur, groeide er een
officieuze tegenstroom van geschriften die betrekking hadden op de Antilliaanse
situatie zelf en van teksten in het Papiaments en het Spaans. Met name op de
Benedenwindse Eilanden, Aruba, Bonaire en Curaçao, had door het tijdelijke
isolement tijdens de oorlogsjaren het Papiaments meer belang en status gekregen en
was het aan een onstuitbare opmars begonnen. Op de Bovenwindse Eilanden was
geen sprake van een dergelijke taalstrijd; het Engels was daar al sinds decennia de
dominante voertaal.
Typerend voor de situatie waren ook hier de werking van de Sticusa en de wrevel
die deze stichting wekte vanwege het eenrichtingsverkeer en de exclusieve aandacht
voor het Nederlands. Een van de eersten die daartegen reageerden en tegelijk
probeerden er wat aan te doen, was Cola Debrot. Debrot was al voor de oorlog actief
in het literaire leven in Nederland, onder meer in het tijdschrift Criterium, en had er
met Mijn zuster de negerin (1935) een van de eerste Antilliaans-Nederlandse novellen
gepubliceerd. Toen hij na de oorlog naar Curaçao terugkeerde, kreeg hij de leiding
van het plaatselijke Sticusa-filiaal CCC (Cultureel Centrum Curaçao) en stimuleerde
daar de aandacht voor de inheemse cultuur, van folklore tot literatuur. Dat heeft niet
kunnen verhinderen dat ook hier Sticusa en haar plaatselijke afdelingen door de
nieuwe autochtone generatie gezien werden als instrumenten van een koloniale
politiek. Overigens bleef het literaire leven in het circuit van boekhandels, openbare
bibliotheken, tijdschriften en leesbevorderingsacties tot in de jaren zestig overwegend
neerlandocentrisch.
Daar staat tegenover dat juist via de literaire tijdschriften de geleidelijke
ontvoogding kan worden getraceerd. Toen Luc Tournier in 1940 De Stoep oprichtte,
was het blad bedoeld als forum voor Nederlandse schrijvers in de diaspora, die als
gevolg van de oorlogssituatie niet in Nederland zelf konden publiceren. Maar na de
oorlog, toen de relaties met Nederland genormaliseerd waren, werd het blad tot zijn
opheffing in 1951 steeds meer het forum voor jonge Nederlands-Antilliaanse
schrijvers. Oda Blinder, Charles Corsen en Tip Marugg debuteerden er. Naar het
einde toe werd er zelfs plaats ingeruimd voor bijdragen in het Papiaments en het
Spaans. Toch was voor enkele Curaçaose jongeren, van wie Pierre Lauffer de
bekendste is, de eenzijdigheid van De Stoep een aanleiding om in 1950 het eentalige
Papiamentse Simadán. Revista Literario-cultural op te richten. Ondanks het korte
bestaan daarvan - er verschenen maar enkele nummers - was het blad een belangrijk
moment in het proces van bewustwording van de eigen culturele en literaire identiteit.
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Van beslissend belang voor het ontstaan van een Antilliaans-Nederlandse literatuur
waren ten slotte de Antilliaanse Cahiers, opgericht door onder anderen Cola Debrot.
Zij verschenen van 1955 tot 1967 bij De Bezige Bij. Hoewel de meeste bijdragen in
het Nederlands geschreven waren, was er ook plaats voor Papiaments, Spaans en
Engels en was de oriëntatie van het blad Antilliaans of zelfs ruimer, Caraïbisch, te
noemen.
De Nederlandstalige literatuur op de Antillen kwam geleidelijk in een situatie
terecht die vergelijkbaar is met die in Suriname, in die zin dat zij als het ware een
‘zwevende’ positie ging innemen als gevolg van de meertaligheid van haar context,
de dubbele culturele wortels en oriëntatie en het dubbele circuit waarin zij geacht
werd te functioneren. Niet alleen was de context meertalig, ook individuele schrijvers
publiceerden afwisselend in meerdere talen en zochten de ene keer aansluiting bij
de westerse, Nederlandse traditie, en de andere keer, of tegelijkertijd, bij de eigen
inlandse cultuur. De belangrijkste auteurs, die ook in Nederland bekendheid hebben
gekregen, zijn naast Cola Debrot in deze periode Tip Marugg en Boeli van Leeuwen.
In zijn debuutroman Weekendpelgrimage (1957) beschrijft Marugg de gedachtewereld
van een blanke jongeman op Curaçao, die zich noch met zijn eigen Europese afkomst
kan identificeren, noch met de wereld van de overwegend zwarte bevolking van het
eiland. Hij voelt zich vervreemd in het bestaan, onbegrepen en onbegrijpend. Het is
bijzonder typerend voor de ambigue positie van een auteur als Marugg dat de
Nederlandse literaire kritiek de roman overwegend interpreteerde als het algemeen
menselijke relaas van een existentiële crisis: ‘Dat dit bestaan verder bepaald wordt,
geografisch en sociologisch, door het Antilliaanse milieu is voor de essentie van de
roman niet meer dan een décor.’ (Dubois 1957) De Antilliaanse reacties stonden in
schril contrast daarmee. Zij beklemtoonden juist het specifiek Antilliaanse. Frank
Martinus Arion las er zelfs geen crisis in, maar een liefdesverklaring aan Curaçao:
Het eiland met zijn wijze vissers, zijn bijgeloof, zijn nijd, zijn
kleurprobleem, zijn natuurschoon; de tragiek en de vooruitgang van een
bevolking, die in korte tijd de snelle ontwikkeling moest doormaken die
de komst van de olie betekende. Dat het eiland zo is en niet anders, dat
alleen door het eiland te accepteren zoals het is men erop leven kan en er
gelukkig kan zijn. (RUTGERS 1996, 301)

Kongo
Op het moment van de onafhankelijkheid in 1960 was de situatie in Kongo totaal
anders dan die in de Nederlandse voormalige koloniën. Na een periode van vrijwel
twintig jaar waarin Leopold II alleenheerser was geweest over ‘Kongo Vrijstaat’,
was het gebied in 1908 overgedragen aan België. De koloniale
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geschiedenis in strikte zin heeft dus niet veel meer dan een halve eeuw geduurd.
Binnen die korte tijd was er nauwelijks een plaatselijk cultureel leven gegroeid, en
aangezien het Frans de facto de taal was van bestuur en onderwijs, was dat nog
minder het geval voor een Nederlandstalige cultuur en literatuur. Toch heeft ook hier
het isolement van de Tweede Wereldooorlog voor een kleine kentering gezorgd. In
1942 werd in Leopoldstad (Kinshasa) Band. Tijdschrift voor Vlaams kultuurleven
opgericht en ontstonden er op diverse plaatsen Vlaamse vriendenkringen. Na de
oorlog verscheen ook Zuiderkruis. Tijdschrift voor Vlaams-Afrikaanse letterkunde
(1956-1959). Zonder enig vermoeden van de politieke ontwikkelingen die amper
vier jaar later de grote ontnuchtering zouden brengen, ging Zuiderkruis van start met
de uitdrukkelijke bedoeling een eigen stem te geven aan de Vlaams-Afrikaanse mens,
geworteld in Afrika en bestemd om er te blijven:
[De redactie] zal de rijkdom opzoeken die Afrika, met zijn legenden en
oude wijsheden, aan ons Vlaams wezen kan toevoegen; zij zal nieuw proza
en poëzie, met zuiver Vlaams-Afrikaans karakter, in haar kolommen
opnemen.
(REDACTIE 1956, 2)
Die Vlaams-Afrikaanse letterkunde is er niet gekomen, in ieder geval niet op de
manier waarop men er toen over dacht.
Al was er in de jaren voor de onafhankelijkheid bij sommige auteurs wel degelijk
aandacht voor het specifiek Afrikaanse, voor het leven van de Afrikanen en voor de
inlandse volkscultuur, het blijft in wezen een koloniale literatuur, waarin alle
stereotypen omtrent de zwarten en het leven in de tropen terug te vinden zijn. Kritische
geluiden met betrekking tot de kolonisatie waren zeldzaam en zo goed als nooit
fundamenteel. Zelfs Gerard Walschap, die na een reis door Kongo zijn kritische
roman Oproer in Kongo (1953) liet verschijnen, en die daarin pleitte voor
gelijkwaardigheid en wederzijds respect tussen blank en zwart, en koloniale
wantoestanden hekelde, twijfelde niet aan het diepere beschavingsideaal van de
kolonisatie: de zwarte bevolking geleidelijk op te tillen tot het niveau van de blanken.
Een kleine hausse van Kongo-literatuur komt er in de jaren zestig en zeventig,
toen de teruggekeerde kolonialen met heimwee, verbittering of zelfkritiek terugkeken
op een voorbije periode. Maar van een belangrijke Kongo-literatuur, die de
vergelijking zou kunnen doorstaan met de postkoloniale literatuur in Nederland, was
geen sprake. Daarvoor was het stroompje te smal en heeft het te weinig werken
voortgebracht die op literaire gronden door de kritiek hoog gewaardeerd werden. In
deze periode geldt dat alleen voor de debuutroman van Jef Geeraerts, Ik ben maar
een neger (1962). Matsombo is een zwarte ‘évolué’,
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die vóór de onafhankelijkheid medisch assistent was en van het vertrek van de blanken
gebruikmaakt om zich als directeur van een ziekenhuis te laten gelden, tot de rebellie
een einde maakt aan zijn medische carrière. Het is het portret van een volstrekt
ontwortelde, cynische zwarte, die minachtend neerkijkt op zijn primitieve landgenoten
en tegelijk een diepe haat koestert tegen de blanken, die hem nooit volwaardig
geaccepteerd hebben. In het personage Matsombo geeft Geeraerts voor het eerst
gestalte aan het kernthema van zijn werk, het conflict tussen enerzijds het verlangen
naar een primitief, hevig, vitaal en zuiver leven, en anderzijds de degenererende
werking van de westerse christelijke cultuur. Maar tegelijk is in dat ene personage
de tragiek geconcentreerd van een stuurloze natie op een moment waar onderdrukking
en het bijbehorende opportunisme nog niet zijn afgelost door een besef van
eigenwaarde. Haat tegen het eigen ras en haat tegen de blanke gaan er hand in hand:
Op dat ogenblik heb ik begrepen dat we een ras van nikkers zijn, een
verdoemd, verschopt, godvergeten ras van nikkers en van dat ogenblik af
haatte ik de blanken met een haat, diep in mij, knagend en grommend en
gloeiend en ijskoud en pijnlijk en in mijn bloed en al de sappen van mijn
lijf was er alleen maar wraaklust en bloeddorst en haat, haat, haat.
(GEERAERTS 1970, 94)

Een crisis van de roman? aant.
Al kort na de bevrijding gaan er enkele stemmen op tegen de dominantie van de
realistisch-psychologische roman. Vooral Rodenko, Hermans en Schierbeek laten
in die zin van zich horen. De uitgangspunten van hun kritiek zijn zeer vergelijkbaar,
maar de consequenties die zij eruit trekken, lopen ver uit elkaar. Gemeenschappelijk
is de vaststelling dat de naoorlogse ervaring van de werkelijkheid getekend is door
absurditeit, dat dé werkelijkheid onkenbaar is en dat psychologische verklaringen
louter schema's zijn, die een valse transparantie van menselijk gedrag voorspiegelen.
Rodenko gaat uit van de roman The Sound and the Fury van William Faulkner en
van het motto van Shakespeare waaraan Faulkner zijn titel ontleende: ‘Life's but a
tale, told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.’ Die uitspraak lijkt
hem een perfecte verwoording van de levensvisie van de naoorlogse ‘homme absurde’:
Met deze ontdekking van de absurditeit van het leven, d.i. de principiële
ondoordringbaarheid van het leven voor het oog van de psychologie, werd
elke psychologische ‘transparant-making’ als een fictie, een zelfbedrog
ontmaskerd en werd er aan de psychologische roman slechts één
mogelijkheid gelaten: door het aantonen van het fictieve karakter van zijn
pretenties zijn eigen doodvonnis te tekenen [...]. (RODENKO 1946,21)
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Rodenko formuleert deze overgang van de ‘homo psychologicus’ naar de ‘homme
absurde’ niet als een evolutie of een accentverschuiving, maar als een echte
paradigmawisseling die alleen vergelijkbaar is met de breuk die de opkomst van het
psychologische denken in de achttiende eeuw veroorzaakte. De toekomst van de
roman ziet hij dan ook in het opnieuw aanknopen bij die voorpsychologische traditie:
‘Vermoedelijk zal het psychologische tijdperk van de laatste eeuwen dus plaats
maken voor een nieuw ethisch tijdperk, waarin men formeel een herleving van het
franse classicisme zal kunnen zien, maar met een gewijzigde inhoud.’ (24) Die inhoud
is dan grosso modo die van het existentialisme.
Ook Schierbeek en Hermans wijzen op het failliet van de psychologie, die het
fundamenteel onbegrijpelijke en chaotische van het menselijk bestaan reduceert tot
vertrouwde en geruststellende schema's. In de loop van de jaren vijftig evolueert
Hermans in zijn denken daarover tot een stellingname voor wat hij klassieke
ideeënromans noemt, een concept dat niet zo ver af ligt van de conclusie van Rodenko:
‘Ik versta daaronder een roman waarin het thema volledig is verwerkt in een verhaal,
waarin een idee wordt uitgedrukt door middel van handelingen, waarin de optredende
personages desnoods eerder personificaties zijn dan psychologische portretten.’
(Hermans 1972a, 107) In een dergelijke roman beschrijft de auteur de werkelijkheid
die hem zinloos, verward en chaotisch verschijnt alsof ze wel geordend was, om er
zo zijn visie aan op te leggen. Ook Hermans ziet die keuze uitdrukkelijk als een
afrekening met ‘een esthetiek die voorbij is, de
psychologisch-realistisch-naturalistische esthetiek’ (109).
Hermans begint zijn pleidooi voor de klassieke ideeënroman met een herinnering
aan de bijna tien jaar eerder verschenen roman Het boek ik (1951) van Bert
Schierbeek. Dat was het eerste naoorlogse boek dat radicaal brak met alle bestaande
prozaconventies, een weg waarin Hermans zelf blijkbaar geen heil zag. Toch waren
de uitgangspunten vergelijkbaar. In enkele opstellen in Het Woord had Schierbeek
al in 1947 instemmend verwezen naar Rodenko's visie op het einde van de
psychologische roman en zich in het algemeen gekeerd tegen iedere vorm van
conventioneel realisme, zoals dat volgens hem in Criterium werd beoefend in het
spoor van Ter Braak en Du Perron. Schierbeek slaat echter meteen een andere weg
in dan Hermans en Rodenko door het verhaal af te wijzen en met de poëzie als
voorbeeld te pleiten voor vrije associatie en verrassend beeldgebruik. Na fragmenten
uit ‘Het boek Le Cocq’ in Het Woord, realiseerde Schierbeek zelf zijn voorstellen
ten volle in Het boek ik en de daaropvolgende romans uit de jaren vijftig, De andere
namen (1952), De derde persoon (1955) en De gestalte der stem (1957). Het bleven
echter geïsoleerde experimenten, die vooralsnog geen school maakten en die ook in
de literaire kritiek
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niet als een serieus alternatief voor de klassieke roman werden gezien. Wanneer men
de boeken van Schierbeek al niet ridiculiseerde, dan besprak men ze in de context
van het surrealisme, van de experimentele romans van Joyce of in die van de poëzie
van de Vijftigers, maar niet in die van het contemporaine Nederlandse proza.
Ondanks talrijke buitenlandse voorbeelden van experimenten met het genre, die
de meeste schrijvers en critici in de Nederlanden geenszins onbekend waren, bleef
het denken over de vorm van de roman tot op het eind van de jaren vijftig zeer
behoudend. De verklaring daarvoor is ongetwijfeld deels te vinden in de sterke nadruk
die in deze periode onverminderd bleef liggen op de uitdrukking van mens- en
wereldbeelden en de overtuiging dat het proza daarvoor het geschiktst was. Dat
werkte een opvallend essentialistisch denken over de roman in de hand, waardoor
de vormconventies van het genre veel meer weerstand konden bieden aan het
verlangen naar vernieuwing.
Wie dan toch, zoals Schierbeek, drastisch ingreep in die conventies, van personages
tot tijd en van verteld verhaal tot referentie naar de werkelijkheid, werd de facto
buiten het genre geplaatst en naar de poëzie verwezen, of naar een geïsoleerd
niemandsland. In het eerder aangehaalde overzicht van Walravens zei deze criticus
het letterlijk: ‘Daarom hebben Schierbeek en zelfs Joyce wel grootse gedichten
geschreven met “Het Boek Ik” en “Ulysses”, maar geen romans [...].’ (Walravens
1959, 88) En daarom lag het grote voorbeeld voor de vernieuwing niet bij Joyce,
maar bij Kafka. Waarmee meteen gezegd is dat ook in Vlaanderen dezelfde ideeën
de toon aangaven, zelfs in het progressieve milieu van Tijd en Mens. Men kan
vermoeden, en wat Walravens betreft met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid, dat deze rigoureuze kijk op het wezen van de roman mede
beïnvloed was door de opvattingen van Sartre. In Qu'est-ce que la littérature (1948)
maakte deze een absoluut onderscheid tussen enerzijds de poëzie, die de woorden
als dingen beschouwt en niet als tekens, en anderzijds het proza, dat in wezen utilitair
is en functioneel: een ‘secundaire wijze van handelen’ (Sartre 1968, 12-23).
Hoe dat essentialistische denken niet alleen vernieuwingen tegenhield, maar ook
blind maakte voor de vernieuwingen die intussen wel degelijk aan de gang waren,
bleek ook uit de brochure Gaat de roman ten onder?, die het Nieuw Vlaams Tijdschrift
in 1959 publiceerde. Aanleiding was een vraag, gelanceerd door het Amerikaanse
tijdschrift Books Abroad. Dit ging uit van de vaststelling dat de traditionele roman
met een ‘stevig verhaal, eenheid in handeling, nauwkeurig omlijnde karakters’ meer
en meer in onbruik was geraakt ten voordele van ‘een heterogeen, onbepaald genre,
waarin lyrische, essayistische, pamfletaire monoloogelementen e.a.’ overheersten
(Teirlinck e.a. 1959, 7). De vraag naar een verklaring daarvoor was zeer fundamenteel
gesteld en reikte

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

189
heel wat verder dan al wat daar tot dan toe in de Nederlandse literatuur over
getheoretiseerd was. Het ging hier niet langer alleen over de intussen tot cliché
verworden moderne, vervreemde mens, maar over de vraag of representatie van de
werkelijkheid nog wel mogelijk is en of er nog wel een samenhangend subject is,
dat die representatie voor zijn rekening zou kunnen nemen. Books Abroad vermoedde
dat:
[...] de determinerende reden van de huidige omvorming van de roman als
letterkundig genre, het groeiend besef is bij de moderne schrijver van het
uiterst complexe van onze tijd en wereld, blijkbaar niet langer te
weerkaatsen en weer te geven binnen het raam van de conventionele
uitdrukkingsmiddelen. De ware eenzelvigheid van het ‘Ik’ als vertolker
en verteller is even twijfelachtig als de radikaal gewijzigde omgeving
hopeloos ondoordringbaar is geworden [...]. (8-9)
In de reacties van de redacteurs van het Nieuw Vlaams Tijdschrift kwamen juist een
essentialistische benadering van de roman en een sterk historisch relativisme naar
voren: de roman is wat hij wezenlijk is en zal zo blijven; experimenten zijn er altijd
al geweest, van Rabelais tot Joyce, en zijn altijd ook weer verdwenen. De titels van
enkele antwoorden spraken voor zichzelf: ‘Zolang er mensen bestaan’, ‘Rendez-vous
over twintig jaar’, ‘De roman onsterfelijk’ en ‘De kern blijft’.
De enige uitzondering in dit gezelschap was Ivo Michiels. De roman als vertelling
had voor hem afgedaan; de vertelling was immers overgenomen door de film. De
roman van de toekomst zou veeleer ‘literaire synthesekunst’ zijn, al was het nog niet
helemaal duidelijk wat dat zou inhouden:
De roman waarin de mens belangrijker is geworden dan het personage,
die de intrige en de psychoanalyse prijsgeeft voor de situatie of de som
van situaties, het document voor het absolute symbool; die raadsel wordt
zoals alles wat existeert raadsel is, zijn grondeloosheid put uit een sterke
irreële inmenging, zoals de realiteit zonder irrealiteit niet denkbaar is;
rhapsodisch wordt, niet langer spiegel van leven maar leven zelf, niet
langer mededeling maar directe schepping [...].
(MICHIELS 1959, 45)
Michiels formuleerde hier de krachtlijnen van het project waarmee hij zelf al schuchter
begonnen was in Het afscheid (1957) en Journal brut. Ikjes sprokkelen (1958), en
dat in zijn volle consequentie zichtbaar zou worden met Het boek alfa in 1963.
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Experimenten met de roman aant.
Er was inderdaad in het proza al geruime tijd meer aan de hand dan uit de meeste
theoretische geschriften daarover zou kunnen blijken. Afwijkingen van de traditionele
romanvorm waren beslist geen nieuwigheid van de naoorlogse periode - men denke
slechts aan Max Havelaar van Multatuli - maar ze namen nu wel hand over hand toe
en kregen geleidelijk een ander karakter. Tijdens de oorlog al verschenen romans
als Vrouw en vriend (1941) van Anna Blaman, De trap van steen en wolken (1943)
van Johan Daisne of De oude symphonie van ons hart (1943) van Kamiel van Baelen,
waarin vrij van het ene naar het andere vertelstandpunt werd overgesprongen of
waarin verschillende verhaallijnen met elkaar werden verweven en afgewisseld. Van
Baelen bouwde zijn roman op als een symfonie en laste af en toe als in een collage
sprookjes, krantenberichten en beursnoteringen in: een late echo van de Nieuwe
Zakelijkheid uit de jaren dertig.
Na 1945 bleven soortgelijke experimenten geregeld terugkeren. Men denke slechts
aan procedés zoals het gebruik van meervoudige ik-vertellers in De duivel vaart in
ons (1946) van Piet van Aken, De Metsiers (1950) van Hugo Claus en Menuet (1955)
van Louis Paul Boon of wisselingen van perspectief in het alge meen, in De
hondsdagen (1952) van Claus, Als wij groot zijn, dàn misschien (1954) van Aya
Zikken of De ingewijden (1957) van Hella S. Haasse. Op die manier zijn er nog
tientallen voorbeelden te vinden van romans waarin los wordt omgesprongen met
de conventies van het genre door bijvoorbeeld gebruik te maken van gedachtestromen
of droomfragmenten, of door het inlassen van lyrische en essayistische passages.
Belangrijker dan een opsomming van kenmerken is echter de vaststelling dat die
experimenten in veruit de meeste gevallen ondergeschikt bleven aan het fundamenteel
realistische romanproject waarbinnen zij functioneerden. Zij stonden in dienst van
de psychologische tekening van de personages, zoals bij Blaman, lieten de innerlijke
wereld van de personages aan bod komen, zoals in het geval van innerlijke monologen,
of zij vestigden de aandacht van de lezer op het feit dat dezelfde gebeurtenissen door
verschillende personages anders beleefd en geïnterpreteerd werden. Slechts zelden
kwamen die technieken voort uit een fundamentele twijfel aan de mogelijkheid van
literatuur om de werkelijkheid, zij het die van de waarneming, van gevoelens of van
ideeën, weer te geven. Dat was een kwestie die pas in het begin van de jaren zestig
op ruime schaal actueel zou worden.
Al heel vroeg vormt het werk van Louis Paul Boon een belangrijke uitzondering op
deze algemene tendens. Al in de proloog van dit boek is erop gewezen hoe Mijn
kleine oorlog (1947) vanaf de eerste bladzijde de onmogelijkheid van

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

191
een adequate uitbeelding van de werkelijkheid centraal stelt. De titel van die proloog,
aan Boon ontleend, vat het probleem perfect samen: ‘Ge zoudt liever een ander boek
schrijven’.
In zijn latere werk uit de jaren vijftig gaat Boon daarin nog verder en zoekt hij
telkens weer nieuwe middelen om roman en werkelijkheid met elkaar in
overeenstemming te brengen. Zo laat hij in Menuet de drie hoofdpersonages
achtereenvolgens aan het woord met hún versie van hetzelfde verhaal, waardoor de
drie verhalen elkaars werkelijkheids- en waarheidsclaims ondergraven. Bovendien
laat hij boven (of in sommige uitgaven onder) aan de bladzijden als in een ‘newsreel’
allerlei krantenberichten over onheil, geweld en misdaad doorlopen. Dat is niet alleen
een manier om het personage van de man te karakteriseren, die immers dergelijke
berichten verzamelt, maar het effect is vooral dat de troebele driehoeksrelatie tussen
de man, de vrouw en het meisje gerelativeerd én geïntensiveerd wordt: zij wordt één
scène uit het duizelingwekkende aanbod, die nu voor het voetlicht gebracht wordt,
maar die zelfs met drie verschillende belichtingen niet ten volle kan worden getoond.
Maar veruit het belangrijkst in dit opzicht is het tweeluik De Kapellekensbaan
(1953) en Zomer te Ter-Muren (1956). Het zijn buitengewoon complexe boeken, die
alle geldende wetten van een goede roman met voeten treden. Zeer geschematiseerd
bestaan zij uit een raamvertelling, waarin de schrijver boontje centraal staat, én
daarnaast het verhaal van ondineke, dat boontje in de raamvertelling aan het schrijven
is. Dat verhaal vertelt het leven van een volksmeisje vanaf ‘1800 en zoveel’ tot het
moment van het schrijven, op de Kapellekensbaan in Ter-Muren. Het verhaal van
ondineke ligt weliswaar in fragmenten versnipperd verspreid over de twee boeken,
maar het is goed herkenbaar doordat het cursief gedrukt is en het is in zijn geheel te
lezen als een traditionele roman met een chronologisch verloop, realistische
personages in een herkenbaar decor en verteld door een auctoriële verteller. Het
ontregelende zit in de raamvertelling, die het schrijfproces begeleidt. Behalve de
schrijver, boontje, treedt daar nog een hele reeks andere personages op, allemaal met
hun eigen verhalen en hun commentaren op wat boontje aan het schrijven is: de
dichter en dagbladschrijver johan janssens, de kantieke schoolmeester, mossieu
colson van tminnesterie, de schilderes tippetotje, professor spothuysen en tal van
anderen. Zij komen en gaan in de werkkamer van de schrijver, lezen zijn hoofdstukken
en geven daar hun mening over, moedigen hem aan, geven kritiek of doen voorstellen
over het verdere verloop. Maar zij doen meer dan dat, zij komen ook aanzetten met
verhalen over en uit hun eigen leven, met anekdotes, grappen, met brieven,
krantenknipsels, gedichten of stukjes die zij voor de krant geschreven hebben. Op
die manier groeien er binnen de raamvertelling nog tal van andere ingebedde verhalen,
soms nauwelijks, soms uitvoerig
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Handschrift/typoscript van de eerste bladzijde van De Kapellekensbaan van Louis Paul Boon.

uitgewerkt, zoals het verhaal van ‘de vos reinaerde’ en ‘de wolf isengrinus’ in De
Kapellekensbaan en dat van Jan de Lichte in Zomer te Ter-Muren. Daarnaast zijn er
tal van gesprekken tussen al die personages en boontje, over kunst, literatuur, sociale
problemen en de toestand in de wereld in het algemeen.
Zo ontstaat er rondom en binnen het schrijven van de roman van ondineke een
kluwen van verhalen, meningen en overwegingen, die onderling overeenkomsten en
parallellen vertonen, die elkaar ook corrigeren, aanvullen en tegenspreken, maar die
op andere plaatsen geheel toevallig schijnen en het verlangen
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van de lezer naar eenheid en samenhang tegenwerken. Het gevolg is een intense
spanning tussen roman en werkelijkheid, tussen fictie en het doorbreken daarvan,
tussen schrijven en reflecteren over het schrijven. Men zou ook kunnen zeggen:
tussen het ingebedde ondineke-verhaal, dat model staat voor de onproblematische
manier waarop de traditionele roman van de werkelijkheid een constructie maakt,
en de deconstructie daarvan in het kaderverhaal. Zo'n rechtlijnige vertelling is ten
enenmale ontoereikend om de chaotische en verwarde werkelijkheid en alle visies
daarop weer te geven. Het is, in de woorden van johan janssens, niet veel meer dan
‘lap-en-vliegwerk’, ‘als ge de roman vergelijkt met het Leven’ (Boon 1994, 11). En
dat ‘Leven’ is de maatstaf waaraan de roman dient gemeten te worden. Op de eerste
bladzijden al, wanneer boontje, de kantieke schoolmeester en johan janssens
discussiëren over het plan van boontje, zegt johan janssens:
als gij het door de kantieke schoolmeester opgesomde [en dat is niet minder
dan alles wat in de wereldliteratuur al ooit gezegd is] wilt opnieuw zeggen,
dan zult ge een andere vorm moeten zoeken, maar dewelke? b.v.b. een
roman waarin ge alles holderdebolder uitkeert, kwak, gelijk een kuip mortel
die van een stelling valt, + ernaast en erbij uw aarzelingen en twijfels
omtrent het doel en nut van de roman, + daarbij en daarenboven iets dat
ge zoudt kunnen noemen de reis van nihilisme naar realisme - weg en
weer, 3de klas - want vandaag is er nog hoop dat de wereld iets wordt
maar morgen wordt die hoop terug de bodem in geslagen... en daarnaast
zoudt ge nog kunnen randbemerkingen geven, plotse invallen, nutteloze
omschrijvingen, gekapseerde erotische dromen en zelfs dagbladknipsels...
(10)
Zo'n ambitieus project kan niet anders dan mislukken. De laatste zin van De
Kapellekensbaan is dan ook: ‘maar uw boek zal weeral geen boek zijn, er zal niets
in staan over het leven GELIJK HET LEVEN IS’ (380). In zijn context is die uitspraak
nevenschikkend te lezen en daardoor buitengewoon ambigu: het zal geen boek zijn
én niet gelijk het leven is. Het is niets, het is een onmogelijkheid. Zoals volgens de
legendarisch geworden anekdote Herman Teirlinck na lezing van De Kapellekensbaan
aan Boon zei: ‘En wanneer ga je eindelijk eens een boek schrijven, dat ergens op
trekt?’
In die tot mislukken gedoemde poging om met het leven samen te vallen balanceert
De Kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren voortdurend op de grens tussen fictie en
de ontmaskering daarvan. Het duidelijkst is dat in de dubbelzinnige status van de
personages die commentaar leveren. Zij treden meestal op als zelfstandige personages,
maar af en toe maakt boontje duidelijk dat het afsplitsingen zijn van hemzelf, spoken
als het ware. In het begin van Zomer te Ter-Muren overweegt boontje zelfs om hen
te laten vallen, maar zij
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achter volgen hem en overtuigen hem van hun noodzaak. Mossieu colson van
tminnesterie:
Schrijven zult ge tot de laatste ademtocht, maar het zal steeds in uw boeken
blijven regenen, als ik mossieu colson geen paraplu boven uw papieren
hou, en de lezer niet verwittig dat het morgen schoon weer gaat worden...
het zal er steeds somberder en donkerder zijn, belast en beladen, als
tolfpoets eens geen kwinkslag ten beste gaat geven... ge zult u veel te veel
opsluiten in de bitterheid van uw gemoed, als de kantieke schoolmeester
het vensterraam van uw verstand niet komt opengooien... ge zoudt veel te
vlug aan de strijd verzaken als johan janssens, de gevelschilder en
weekbladenschrijver, u niet steeds opnieuw midden de strijd om het
Bestaan bracht. (BOON 1995, 17)
Dit citaat maakt duidelijk hoe innig psychologische, politieke en poëticale motieven
met elkaar verweven zijn in het verlangen naar veelzijdigheid en volheid.
Rond 1960 nam het aantal experimenten met de romanvorm toe, niet alleen in aantal,
maar ook wat het ingrijpende karakter ervan betreft. Meer in Vlaanderen dan in
Nederland werd die vormdoorbreking algauw erkend als een significante trend. In
1964 publiceerde B.F. van Vlierden een overzichtsartikel, ‘Het experiment in de
Vlaamse roman’, waarin hij stelde dat ‘dit bedreigde literaire genre zich a.h.w. van
binnen uit, en uit eigen kracht, aan het vernieuwen is, en daarbij een onthutsende
vitaliteit aan de dag legt’ (Van Vlierden 1964, 94). Walschaps stelling, dat de roman
niets dan een verhaal was, ‘is definitief verlaten’ (103). De oorzaak daarvan zag Van
Vlierden in de algemene twijfel aan een zin die inherent zou zijn aan de werkelijkheid:
‘Het eenheidsprincipe van de roman ligt voortaan niet meer in de werkelijkheid,
maar in de auteur zelf.’ (97)
Maar interessanter is dat Van Vlierden hier, amper vijf jaar na de vaststelling van
Walravens dat er van formele experimenten met de roman eigenlijk geen sprake kon
zijn, de geschiedenis herordende en een betekenisvolle ontwikkelingslijn zag van
Daisne tot Michiels en van Van Baelen tot Krijgelmans, via Claus, Boon en anderen.
Die trend werd in datzelfde jaar overigens ook gesignaleerd door Weisgerber in zijn
studie over de Vlaamse roman tot 1960. Hij gebruikte daarvoor, net als Van Vlierden,
het postmodern klinkende beeld van de ‘gebroken spiegel’, waarin ‘de
“experimentele” romanschrijver niet een algemeen geldig wereldbeeld weergeeft,
maar de werkelijkheid zichtbaar maakt zoals hij deze in de diepte van het Ik ervaart’
(Weisgerber 1968, 59).
In schril contrast daarmee stond de manier waarop Kees Fens in Literair Lustrum
zijn overzicht begon van het proza in de periode 1961-1966: ‘In het
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algemeen kan vastgesteld worden dat van een verrassende nieuwe ontwikkeling
binnen het verhalend proza geen sprake is [...].’ (Fens 1967, 46) En enkele bladzijden
verder: ‘Werd boven gesteld, dat er in het proza geen stromingen zijn aan te wijzen,
dan moet voor één stroompje toch een uitzondering gemaakt worden: enkele auteurs
hebben pogingen gedaan vanuit bepaalde verworvenheden van de nouveau roman
tot een vernieuwing van het proza te komen, hetgeen evenwel geen verrassende
resultaten heeft opgeleverd.’ (Fens 1967, 57) Waarna in minder dan één pagina
Michiels, Nooteboom, Tophoff en Polet de revue passeerden. Dit verschil in perceptie
hing natuurlijk samen met de voorkeuren en interesses van de critici en met de
bedoeling van hun respectieve stukken. Maar het was zonder twijfel ook representatief
voor een verschil in prozapraktijk én in poëticale voorkeuren tussen Vlaanderen en
Nederland, een verschil dat in de loop van de jaren zestig en zeventig nog duidelijker
tot uiting zou komen.
Vanaf 1960 verschenen er van Vlaamse auteurs romans/teksten zoals De
verwondering (1962) van Hugo Claus, De vadsige koningen (1961) en Hemel en dier
(1964) van Hugo Raes, Messiah (1961) van C.C. Krijgelmans, Een eiland worden
(1963) en Mijn levende schaduw (1965) van Paul de Wispelaere, Het goudvisje (1962)
en Blues voor glazen blazers (1964) van Willy Roggeman en Het boek alfa (1963)
van Ivo Michiels. Het waren stuk voor stuk boeken die, vaak geïnspireerd op de
Franse nouveau roman, gebruikmaakten van perspectiefwisselingen, innerlijke
monologen, vermenging van genres, of die zich spiegelden aan de poëzie en de
schilderkunst om aan de hand van het taalmateriaal tot betekenis te komen.
In De verwondering van Claus worden de lotgevallen van de leraar De Rijckel,
die in een psychiatrische instelling is opgenomen, verteld in niet minder dan vier
tekstsoorten. Die zijn echter allemaal van dezelfde verteller, het hoofdpersonage,
afkomstig. Naast een relaas op last van zijn psychiater houdt hij er ook een dagboek
en een geheim notaboek op na. En ten slotte zijn er nog commentaren van een
wij-stem, die echter ook onmiskenbaar van dezelfde verteller afkomstig zijn, een
verteller die zich overigens vrijelijk en afwisselend bedient van de ik-, de hij- en de
wijvorm en van tegenwoordige en verleden tijd. Op die manier ontstaat er een
caleidoscopisch beeld van de werkelijkheid, dat geïnterpreteerd kan worden als
uitbeelding van een ontredderde en gesplitste persoonlijkheid. Maar er is meer aan
de hand dan dat. De gecompliceerde vertelstructuur van De verwondering laat vooral
het verlies van de identiteit van het subject zien en de vergeefsheid van de pogingen
om via de taal die identiteit te creëren.
Waren romans als deze het logische uitvloeisel van wat al tijdens de oorlog
begonnen was, vanuit een later perspectief bezien gingen zij ook functioneren
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als de aanzet tot een hele golf van experimenteel proza, later ook ‘ander proza’
genoemd, die tot het einde van de jaren zeventig een belangrijke tendens in de
Nederlandse literatuur zou vormen. Zo bekeken markeert een tekst als Het boek alfa
het begin van een nieuwe periode, die in een later hoofdstuk uitvoeriger aan de orde
zal komen. Dat is te meer zo omdat rond diezelfde tijd de theoretische reflectie over
de romanvernieuwing op gang kwam, eerst onder aanvoering van Paul de Wispelaere
in het tijdschrift Diagram (1963-1964), daarna in Komma (1965-1969). Ook de
exclusieve aandacht in Merlyn (1962-1966) voor de interne structuur van literaire
werken heeft deze ontwikkeling zijdelings beïnvloed.
Maar ook in Nederland was er meer met de roman geëxperimenteerd dan Fens het
liet voorkomen. Behalve nieuw werk van Schierbeek waren er de eerste romans van
Sybren Polet, Breekwater (1961) en Verboden tijd (1964), daarnaast De ridder is
gestorven (1963) van Cees Nooteboom, De falende stad (1965) van Michaël Tophoff,
en de debuten van Andreas Burnier, Een tevreden lach (1965), en van J.F. Vogelaar,
De komende en gaande man (1965). Dat soort proza werd in Nederland echter
vooralsnog als een marginaal verschijnsel beschouwd. Veruit de meeste aandacht
ging naar boeken die volgens een realistisch recept de nieuwe geest van vrijheid en
taboedoorbreking tot uiting brachten: Hoog seizoen (1962) van Simon Vinkenoog,
de eerste romans en verhalen van Jan Wolkers, Het leven is vurrukkulluk (1961) en
Liefdes schijnbewegingen (1963) van Remco Campert. Zoals Het boek alfa een grens
markeerde in de vormvernieuwing, zo kan men het verschijnen, een jaar daarna, van
de ‘onverbiddelijke bestseller’ Ik Jan Cremer (1964) zien als een cruciaal moment
in de verandering van mentaliteit van de jaren vijftig naar die van de jaren zestig.
Beide ontwikkelingen hebben samen het nieuwe gezicht bepaald van de Nederlandse
prozaliteratuur van de jaren zestig.

Pockets en paperbacks aant.
Het nieuwe gezicht van de Nederlandse prozaliteratuur van de jaren zestig was zonder
twijfel mede te danken aan een tekstexterne factor: de doorbraak van de paperback.
Tot aan het einde van de jaren vijftig werd literatuur vrijwel uitsluitend uitgegeven
in de vorm van ingebonden of ingenaaide boeken. Die werden verkocht in
boekhandels, waar men als gewone lezer niet zonder schroom binnentrad en waar
van vrij snuffelen in de rekken geen sprake kon zijn. Het literaire boek was nog in
hoge mate een product met een intellectuele status. De romans van jonge schrijvers,
zoals Van het Reve, Hermans, Mulisch, Claus of Boon, die zogenaamd uiting gaven
aan de tijdgeest, werden door de tijdgenoten nauwelijks gekocht. Er was kennelijk
meer behoefte aan vastheid en aan evasie dan dat
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men zijn toch nog schaarse geld zou uitgeven aan verhalen vol absurditeit en cynisme.
Daarnaast waren er ook de populaire boeken die vaak buiten de boekhandel om,
via intekening op reeksen, aan de man gebracht werden. Die reeksen waren veelal
verbonden met een levensbeschouwelijke zuil. Zo waren de ARBO-reeks van De
Arbeiderspers en de Wereldbibliotheek socialistisch, terwijl de Nobelreeks van
uitgeverij Callenbach, de Spiegelserie van Zomer&Keuning, Opgang van
Bosch&Keuning en de VCL-reeks van uitgeverij Kok meer of minder orthodoxe
richtingen van de protestants-christelijke zuil vertegenwoordigden. In Vlaanderen
bekleedde het katholieke Davidsfonds op dat gebied een leidende positie, met een
ledenaantal van meer dan zestigduizend, die elk jaarlijks een of meer
Davidsfondsuitgaven kochten. Meer dan twintig procent van de totale boekenverkoop
verliep in Nederland nog in 1960 via dergelijke intekenreeksen. In mooi gebonden
delen, sieraden voor de huiskamer, verscheen daar vooral het werk van populaire
vertellers, zoals Anne de Vries, A.M. de Jong, Jan de Hartog, Ina Boudier-Bakker,
Piet Bakker, Antoon Coolen of A. den Doolaard, die volgens een NIPO-enquête uit
1951 de geliefdste schrijvers waren. Oplagen tussen de vijftig- en de zeventigduizend
exemplaren waren in deze reeksen geen uitzondering.
In dezelfde sfeer is het succes te situeren van de talrijke omnibussen die in de jaren
vijftig een groot publiek bereikten. De Arbeiderspers was de voortrekker met
omnibussen van het werk van Aar van de Werfhorst, Herman de Man, Johan Fabricius,
Antoon Coolen, Willy Corsari, Jan Mens en vele anderen. Het waren gezamenlijke
herdrukken van hun populairste romans, die zowel via de boekhandel als via
colportage huis aan huis verkocht werden. Van de Willy Corsari omnibus uit 1958
bijvoorbeeld waren enkele weken na verschijnen al meer dan tweehonderdduizend
exemplaren verkocht. Geïmponeerd door die fenomenale verkoopsuccessen, waarvan
de auteurs uit het literaire circuit enkel konden dromen, volgden andere uitgevers,
zoals Elsevier, De Bezige Bij en Het Spectrum, het voorbeeld van De Arbeiderspers.
Zelfs de Geïllustreerde Pers, uitgever van het damesblad Margriet, haakte op de rage
in met zijn ‘Margriet omnibussen’. In Vlaanderen was het vooral de DAP-Reinaert,
in 1946 onder de naam De Arbeiderspers ontstaan uit de christelijke
arbeidersbeweging, die een groot publiek bereikte, zowel met de ‘Reinaertreeks’ als
met afzonderlijke gebonden uitgaven en omnibussen. Het ging om werk van onder
anderen Ernest Claes, Emiel van Hemeldonck, Aster Berkhof, Toon Kortooms, maar
ook van Cyriel Buysse, en om vertaalde romans van buitenlandse schrijvers die ook
in Nederland in hetzelfde circuit goed scoorden, zoals Pearl S. Buck of Jules Verne.
In de jaren zestig begon het succes van deze reeksen en omnibussen af te nemen. De
belangrijkste oorzaken waren waarschijnlijk de toegenomen
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welvaart, de tanende invloed van de verzuiling en de accentverschuiving in de
samenleving van volksopvoeding naar ontspanning. Die werd nu gemakkelijk
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bereikbaar via het nieuwe medium van de televisie, die aan een spectaculaire opmars
begonnen was.
Ook binnen de uitgeverij zelf was er een ontwikkeling op gang gekomen die
alternatieven bood voor wie boeken wilde kopen voor weinig geld. Al in 1951 was
uitgeverij Het Spectrum gestart met zijn reeks Prismapockets, waarin als eerste deel
een herdruk verscheen van Godfried Bomans' Erik of Het klein insectenboek. Ook
die reeks was een groot succes: twee jaar na de start waren er al 608.500 deeltjes uit
de reeks verkocht, met de boeken van Bomans aan kop. En net zoals dat bij de
omnibussen het geval was, volgden ook hier de meeste andere uitgevers met eigen
pocketreeksen, van Antilopes tot Kolibri's en van Zwarte Beertjes tot Salamanders
en Ooievaars.
Voor de literatuur waren ze slechts zijdelings van belang. In de beginperiode
bevatten ze immers hoofdzakelijk het vlot verkoopbare werk: herdrukken van
bestsellers, humoristische teksten en populaire non-fictie. Toch waren er enkele
uitzonderingen. In de Ooievaarpockets van Bert Bakker verscheen in 1954 als achtste
deel Nieuwe griffels schone leien en in 1955, eveneens van Rodenko, de bloemlezing
uit het werk van Achterberg Voorbij de laatste stad. Ook de bloemlezingen in 1964
uit het werk van Nijhoff en Van Ostaijen, Lees maar, er staat niet wat er staat en
Music-hall, gingen niet ongemerkt voorbij. In Vlaanderen startte uitgeverij Heideland
in 1959 zijn reeks ‘Vlaamse pockets’, waarin ook heel wat literair werk van Vlaamse
auteurs werd (her)uitgegeven.
Verreweg de belangrijkste uitzondering werd gevormd door de Literaire
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De boekomslagen van Karel Beunis voor de pockets en paperbacks van De Bezige Bij en die van
Stefan Mesker voor Manteau droegen bij aan een herkenbaar en progressief imago.
Voor de nieuwe pocketreeksen moesten er ook nieuwe boekenrekken komen. Scholieren kregen extra
korting.

Pockets van De Bezige Bij. Die reeks ging in 1957 van start en bracht uitsluitend
eigentijdse literatuur, vaak in eerste druk en met een sterke nadruk op poëzie. Ze
waren ook mooier uitgegeven, met opmerkelijke abstracte omslagontwerpen van
Karel Beunis, die een sfeer moesten oproepen die verwant was aan het progressieve
werk van de gebrachte auteurs: Mulisch, Claus, Schierbeek, Lucebert, Sonja Prins,
J.B. Charles of een herdruk van de bloemlezing van Gerrit Kouwenaar, Vijf 5 tigers.
Met deze duidelijk herkenbare reeks creëerde De Bezige Bij een progressief
merkimage: ‘Boeken voor moderne mensen’.
Een volgende en beslissende stap was de start, eind 1959, van de paperbackreeks
Literaire Reuzenpockets, met als eerste deel Het stenen bruidsbed van Harry Mulisch.
Deze wat grotere, stevigere en duurdere pockets, met een voor de uitgeverij bijzonder
gunstige verhouding tussen productiekosten en verkoopprijs, sloegen meteen aan.
En ook nu haakten andere uitgevers in op het succes, zonder dat zij er echter meteen
in slaagden om hun reeksen een even duidelijk modern profiel te geven als de Literaire
Reuzenpockets. De enige die daar grotendeels wel in slaagde was de Vlaamse
uitgeverij Manteau, die in 1962 de kleine en grote Marnixpockets lanceerde, zeer
gelijkend op de Literaire Pockets en Literaire Reuzenpockets, en in 1966 de essayreeks
Maerlantpockets. In die reeksen verschenen herdrukken en nieuw werk van de jonge
generatie Vlaamse auteurs, voor zover die niet, zoals Claus en Boon, al naar een
Nederlandse uitgever waren overgestapt: Ward Ruyslinck, Jos Vandeloo, Chris
Yperman, Clem Schouwenaars, Dirk de Witte, Jef Geeraerts.
Juist die combinatie in de nieuwe paperbackreeksen van herdrukken, nieuw werk
van belangrijke jongeren en debuten, met bovendien vertalingen van

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

200
buitenlandse schrijvers die al helden van de moderne tijd waren, zoals Albert Camus
en Françoise Sagan, bleek een succesformule. De generatie van Van het Reve,
Hermans, Mulisch, Daisne, Boon en Claus, die tot dan toe wel in de kritiek als
belangwekkend erkend was, maar veel minder bij de lezers, kreeg een tweede jeugd
bij een nieuw en jong publiek. Sprekend is de geschiedenis van De avonden. Vanaf
de publicatie als gebonden boek in 1947 werden er tot 1960 11.599 exemplaren van
verkocht. Na de herdruk als Literaire Reuzenpocket in 1961, gingen er tot 1970
82.905 exemplaren van over de toonbank.
Vanaf de vroege jaren zestig ontstond er op die manier een voor iedereen
herkenbare maar nauwelijks precies te omschrijven ‘moderne’ literatuur, waarvan
zowel auteurs deel uitmaakten die tijdens of vlak na de oorlog debuteerden, als de
generatie van Ruyslinck, Raes, Wolkers, Jan Cremer en zelfs Geeraerts. In de perceptie
van lezers werden deze schrijvers min of meer tijdgenoten van elkaar. Deze ‘moderne’
literatuur was zowel ontluisterend en cynisch als brutaal en vrijmoedig. Zij schopte
tegen de taboes van de oudere generatie en sprong vrij om met de conventies van de
traditionele roman, zonder daar direct een programmatische kwestie van te maken.
Daardoor hebben de paperbackreeksen, in de eerste plaats die van De Bezige Bij
en van Manteau, ook een belangrijke rol gespeeld in het proces van canonisering.
Van alle auteurs die tussen 1945 en 1960 debuteerden, is het vooral de selectie die
de uitgevers maakten voor herdruk in de paperbacks, die het aureool kreeg van
modern en eigentijds en die daardoor probleemloos tot de canon doordrong. Dat
zovele vrouwelijke schrijvers uit de jaren veertig en vijftig in de vergetelheid raakten,
is mede daaraan te wijten. In het begin van de jaren zestig werd hun werk niet als
‘modern’ ervaren, waardoor het niet voor herdruk als paperback in aanmerking kwam.
Hetzelfde geldt voor sommige andere groepen, met name voor auteurs die duidelijk
binnen een confessionele zuil zaten, en voor de verhalenvertellers. Typerend is de
situatie in Vlaanderen, waar uitgeverij Manteau, mede dankzij het succes van de
paperbacks, uitgroeide tot dé literaire uitgever, die tot aan het begin van de jaren
tachtig bijna een monopoliepositie bekleedde. Manteau startte de Marnixpockets met
herdrukken van de belangrijkste romans uit haar uitdrukkelijk niet-confessionele
fonds. Het succes daarvan trok andere auteurs aan, waardoor er een sneeuwbaleffect
op gang kwam. Tegelijk werden schrijvers die niet in dat progressieve image konden
worden ingepast, verwezen naar de marge, naar uitgevers met een profiel dat eerder
ideologisch dan literair herkenbaar was en die vaak niet tot de Nederlandse markt
doordrongen. Met enige simplificatie kan men zeggen dat er op die manier in
Vlaanderen een tweedeling ontstond tussen ‘literaire literatuur’ aan de ene kant en
daarnaast, in de marge, teruggedrongen binnen het domein van de eigen zuil,
katholieke literatuur.
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Dat fenomenale succes en die drastische beeldverandering van de literatuur waren
natuurlijk niet alleen het effect van een verandering in de materiële vorm van het
literaire boek. Zij ontstonden uit het samenspel daarvan met de hierboven aangehaalde
thematische en formele kenmerken én sociaaleconomische ontwikkelingen. Aan het
einde van de jaren vijftig was de periode van wederopbouw voorbij en steeg de
welvaart in snel tempo. De generatie die geboren was tijdens de geboortegolf na de
bevrijding zat in 1960 op de middelbare school, vond de nieuwe welvaart
vanzelfsprekend en zette zich af tegen de angst voor verandering en het conservatisme
van haar ouders. In het werk van ‘moderne’ schrijvers herkende zij de eigen afkeer
van burgerlijke conventies en van de dwang van kerkelijke instituties, net zoals ze
die herkende in jazzmuziek, het Franse chanson en de films van de nouvelle vague:
‘Dit is andere kost dan de omnibussen die de ouders verslonden: de welvaartskinderen
zoeken geen probleemloos verhaal, maar herkennen zichzelf (of een ideaalbeeld) in
de liefdes schijnbewegingen van koele minnaars. Dat hun ouders niets moesten
hebben van zulke “ontluisterende literatuur” vormde op zichzelf al een aanbeveling.’
(Anbeek 1993, 754)

De poëzie: van taal naar werkelijkheid aant.
in deze doolhof van letters
zoek ik naar een gaatje
om u een stukje buitenlucht te tonen
of een kinderhandje dat hoepelt.
ik kan wel schrijven aktst mik strlos
en bedoelen dat ik niet te spreken ben
maar men zal toch binnenkomen
ik moet verstaanbaar uw werkelijkheid
ontvreemden als een zakkenroller.
(BERNLEF 1997, 27)

Deze strofe uit het gedicht ‘Conference in de oude taal’, uit de debuutbundel Kokkels
(1960) van J. Bernlef, laat perfect zien waarover men het na 1955 zoal had in de
poëzie en in de discussies daarover. Zoals altijd ging het over de werkelijkheid en
over wat men daaronder moest verstaan. En over de vraag hoe de taal van de dichter
die werkelijkheid ter sprake moest brengen. De taal, en naar men mag aannemen
vooral de manier waarop de experimentele dichters daarmee omgaan, ziet Bernlef
hier als een gesloten doolhof, die communicatie onmogelijk maakt. Daaruit wil hij
ontsnappen naar de buitenlucht, de werkelijkheid waar gewone kinderen met
herkenbare hoepels spelen. Het lijkt heel
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eenvoudig, maar de slotverzen laten zien dat er ook voor Bernlef niet zoiets bestaat
als naïeve eenvoud in de poëzie. Uiteindelijk blijft de dichter een ‘zakkenroller’,
verwant aan de ‘schielijke oplichter’ van Lucebert, die de werkelijkheid van de lezer
ontvreemdt, eerder dan die weer te geven of te beamen. Maar hij wil dat verstaanbaar
doen en met aandacht voor de buitenlucht.

De experimentele poëzie na 1955
In Nederland aant.
Inmiddels bleven de Vijftigers ook in de tweede helft van het decennium wél de toon
aangeven. Vanaf 1955 was de strijd gestreden, waardoor meteen hun belangrijkste
motief verdween om als groep op te treden. De onderlinge verschillen, die er al van
meet af aan waren, kwamen dan ook duidelijk tot uiting, zowel in hun gedichten zelf
als in algemene uitspraken. De verschillen springen nog het meest in het oog wanneer
men kijkt naar de werelden waarover hun poëzie gaat. Zo zijn de gedichten van
Lucebert bevolkt met mythische, demonische en historische personages, van Christus
en Lilith tot Iwosyg en van Diotima tot Parcival, de Medusa en de vliegengod
Belzebub. Het krioelt er van engelen en profeten. Spontaan en aards, maar evengoed
geleerd en hemels is zijn werk, waarvan de mystieke dimensie pas veel later duidelijk
is geworden.
Daarmee vergeleken is Kouwenaar een dichter die veel nauwer bij de dagelijkse
werkelijkheid aansluit. Vooral vanaf zijn bundel Hand o.a. (1956) en nog
uitdrukkelijker in Het gebruik van woorden (1958) tast hij de relatie af tussen woord
en ding. Zijn ambitie is de werkelijkheid op te schrijven zoals zij is:
Ik schrijf een huis op
een huis met een dak van rode pannen
een schoorsteen die rook blaast
[...]
(KOUWENAAR 1982, 79)

Uit die rook wil hij, anders dan Lucebert, nooit ‘een engel doen opstaan’: ‘ik schrijf
een doodgewoon huis/een verstaanbaar huis waar men luistert’ (ibidem). Het lijkt
Bernlef wel. Maar veel meer dan Bernlef is Kouwenaar doordrongen van het besef
dat het gebruik van woorden automatisch een verraad inhoudt:
Maar nu de taal
waarmee de mens het doen
moet ik het maken.
(KOUWENAAR 1982, 134)

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

203
Menselijke onmacht en dichterlijke plicht schuiven hier over elkaar in het woord
‘moet’, dat syntactisch zowel bij de voorgaande als bij de volgende zinsconstructie
aansluit. De taal is, in hetzelfde gedicht, ‘het gratis theater/van de ontkenning’: zij
toont en ontkent tegelijkertijd de werkelijkheid, kan hooguit dingen maken, naast en
in de plaats van de werkelijke dingen.
Van de drie dichters binnen de ‘Experimentele Groep in Holland’ was Elburg
misschien nog degene die het trouwst bleef aan het programma daarvan. Zijn poëzie
was volstrekt aards en was toegespitst op de expressie van een vitale levenshouding.
En, ook toen dat expressieve element vanaf de jaren zestig meer en meer moest
wijken voor de inspiratie door het taalmateriaal zelf, bleef Elburg begaan met de
oorspronkelijke maatschappelijke bekommernissen van de experimentelen.
Andreus en Campert bleken meer en meer dichters te zijn die hun persoonlijke
gevoelswereld tot uitdrukking brachten. Zij deden dat weliswaar met de stilistische
middelen van het experiment en in het besef dat de taal ook daarvoor tekortschoot,
maar veel meer dan Lucebert en Kouwenaar waren zij lyrische dichters. Het was dan
ook geen toeval dat juist hun gedichten het vlugst en het gemakkelijkst door een ruim
publiek geaccepteerd werden. Vanaf Misschien (1956) kwam het belijdende element
in de poëzie van Andreus sterk naar voren. Vrijwel al zijn gedichten hadden te maken
met moeilijke liefdesrelaties, met het psychische complex van schuld, onmacht en
exaltatie dat daarmee samenhing en met zijn hoogstpersoonlijke prenatale trauma,
de overlevende te zijn van een oorspronkelijke tweeling. Het experiment van Andreus
werd meer en meer een persoonlijk psychisch experiment, dat erop gericht was met
de taalmiddelen van de Vijftigers zijn eigen menselijke identiteit te vinden. Zelfs
een terugkeer naar het sonnet, in De sonnetten van de kleine waanzin (1957), kon in
die zoektocht van pas komen.
Vanaf zijn debuut stond de poëzie van Campert in het teken van de
onverzoenbaarheid van droom en werkelijkheid. Geloofde hij aanvankelijk nog in
‘een rivier die stroomt van zee naar de bergen’, vanaf de jaren zestig maakte dat
naïeve geloof plaats voor desillusie en ironie. Meteen kreeg ook de alledaagse
werkelijkheid meer aandacht, wat resulteerde in gedichten met een hoog anekdotisch
gehalte. Verschillende gedichten in de bundel Dit gebeurde overal (1962) beginnen
met de regel ‘ik zie ik zie wat ik zie’ en bevatten opsommingen van min of meer
willekeurige dingen en gebeurtenissen, die samen een dubbel gevoel oproepen, het
tekort en de relativerende aanvaarding daarvan:
Nogmaals
ik zie ik zie wat ik zie.
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Nee dat is niet veel.
Elke dag vraag ik me af of het wel genoeg is
maar ook dat hoort bij het zien
vermoed ik.
[...]
Meer dingen tussen hemel en aarde dan ik zie
zijn er niet
anders zou ik ze wel zien.
Kom nu jongen
niet zo simpel.
(CAMPERT 1995, 255)

Deze evolutie bracht hem met de bundel Hoera, hoera (1965) in de onmiddellijke
nabijheid van de realistische dichters van dat ogenblik.
Opvolging van de Vijftigers was er in Nederland niet echt. Voor jongeren die in de
jaren vijftig debuteerden, zoals Mischa de Vreede, Susanne Lecointre, Ellen Warmond,
maar ook Armando, Sleutelaar en Nooteboom, was de stijl van Vijftig een idioom
geworden dat men aannam wanneer er gedichten geschreven dienden te worden. Dat
werd meer dan duidelijk in de bloemlezing Dichters van morgen, die Ad den Besten
in 1958 samenstelde uit ingezonden werk van jongeren. Het wemelde erin van
‘experimentele’ retoriek en van reminiscenties aan Lodeizen, in beelden als ‘het
steenstrand van mijn ogen’, ‘witte oxyde der zwijgende zon’, ‘huilbootjes blauw’ of
‘je zachte levende huilhuid’. De reacties van enkele Vijftigers en vooral van de
dichters rond het - toen nog experimentele - tijdschrift Gard Sivik logen er dan ook
niet om. Al was de felheid van hun reactie wellicht mede ingegeven door een reflex
van territoriumafbakening, de diagnose die bijvoorbeeld Kouwenaar stelde, was er
niet minder juist om:
Het modernisme wordt uiterlijk omhelsd, maar niet verstaan naar de
innerlijke drijfveren die àchter de ‘onbloedige maar radicale revolutie’
werkzaam waren en nog altijd zijn. [...] Zij sluiten blijmoedig aan bij
precies de ‘zachtste’ kanten van de poëzie der vijftigers zonder zich af te
vragen waarvan deze ‘zachtheid’ bij hun voorgangers het pendant zou
kunnen zijn; het resultaat is hàlfzachtheid.
(KOUWENAAR 1959, 191)
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De poging van de jongeren rond Gard Sivik om twee jaar later tot een frontvorming
te komen van de nieuwe generatie mag al evenmin een groot succes genoemd worden.
Die poging was de bloemlezing Met andere woorden (1960), waarin René Gysen en
Hans Sleutelaar ‘jonge dichters uit Noord en Zuid’ samenbrachten in een
Ooievaarpocket, die de suggestie moest wekken een vervolg te zijn op Rodenko's
Nieuwe griffels schone leien. In het ‘Antwoord aan de lezer’ verklaren de
samenstellers zich te kanten tegen ‘de nieuwe taboes’, ‘met namen als “epigonisme”,
“postexperimentalisme”, “neo-impressionisme”’ (Gysen en Sleutelaar 1960, 5), maar
zij slagen er niet in duidelijk te maken waarin de eigenheid of de noodzaak van hun
samenkomst ligt, behalve dan in het manifesteren van hun aanwezigheid. Opmerkelijk
aan deze bloemlezing is wel dat Noord en Zuid zich hier samen presenteren, een
strategie waardoor de jonge Nederlanders zich als het ware optrekken aan hun
Vlaamse kameraden Snoek, Gils en Pernath. Die vertegenwoordigen immers de veel
levenskrachtiger tweede generatie Vlaamse experimentelen.
Aan het einde van de jaren vijftig werd de balans opgemaakt van de Vijftigers. Al
in 1958-1959 pakte Maatstaf uit met een speciale aflevering ‘Experimenteel
perspectief’. In 1962 en 1963 sloten de even gevestigde als traditionele tijdschriften
De Gids en Dietsche Warande & Belfort zich daarbij aan. De algemene toon van de
daar verzamelde bijdragen was er een van bezinning of zelfs malaise. Alom wordt
gewaarschuwd voor epigonisme en verstarring, maar waar het nieuwe heil vandaan
moest komen, was minder duidelijk. De enige echt nieuwe geluiden kwamen van J.
Bernlef in De Gids en van Hans Sleutelaar in Dietsche Warande & Belfort. Bernlef
stelde als eerste eis voor poëzie ‘een originele wending die de lezer eensklaps van
een bekende in een onbekende wereld leidt en hem doet beseffen dat er geen
vaststaand beeld van de werkelijkheid bestaat’ (Bernlef 1962, 374). Het was niets
anders dan wat gezegd werd in de verzen ‘ik moet verstaanbaar uw
werkelijkheid/ontvreemden als een zakkenroller’ in het gedicht waarmee dit hoofdstuk
opende. En Sleutelaar pleitte voor een poëzie die weer communicatief zou worden
en die aansluiting zocht bij de eigentijdse werkelijkheid:
In de concretiserende poëzie die ik bedoel, ligt het accent op de observatie,
niet op de interpretatie; op ongeschreven emoties in een veranderde en
veranderende realiteit, niet op vertrouwde gevoelsconventies. (SLEUTELAAR
1963, 523)
Dat een periode aan afronding toe was, blijkt ook uit het feit dat verschillende
Vijftigers rond 1965 verzamelbundels of bloemlezingen uit hun werk lieten
verschijnen: Kouwenaar in 1964, Andreus, Lucebert en Claus in 1965 en Vinkenoog
in 1966. En eveneens in 1965 publiceerde het Nederlands Letterkundig Museum
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en Documentatiecentrum het Schrijversprentenboek De beweging van Vijftig, waarin
de kijker al nostalgisch kon terugblikken op de voorbije revolutie en waardoor meteen
het beeld van de samenhangende ‘beweging’ literair-historisch gefixeerd werd. Ook
in Vlaanderen achtte Paul de Vree, die zich had opgeworpen als de éminence grise
van de Vlaamse experimentelen, de tijd rijp voor een historisch overzicht: Vlaamse
avant-garde (1921-1964) (1965).

In Vlaanderen aant.
Vanaf het einde van de jaren vijftig begonnen de ontwikkelingen van de poëzie in
Nederland en Vlaanderen uit elkaar te lopen. Ook de onderlinge contacten brokkelden
af of verschoven naar de periferie, in tegenstelling overigens tot wat zich op het
domein van het proza in dezelfde periode voor deed. Terwijl in Nederland het
poëtische experiment geen toonaangevende opvolgers kende en de omslag naar de
realiteit zich voltrok, bleven in Vlaanderen heel wat debuterende dichters consequent
het experiment voortzetten. De eerste jaren na 1955 waren in dat opzicht vooral de
tijdschriften De Tafelronde en Gard Sivik toonaangevend. Beide bladen lieten de
ethische bekommernissen van Tijd en Mens los om zich helemaal te concentreren
op het taalexperiment. Vooral De Tafelronde wierp zich, bij monde van Adriaan de
Roover en Paul de Vree, op als woordvoerder van het autonome, apolitieke
experiment. Dat was ongetwijfeld mede ingegeven door het verlangen om radicaal
te breken met de rechtse, volksverbonden voorgeschiedenis van het blad, dat juist
om die reden door de meeste andere jonge experimentelen zeer gewantrouwd werd.
Toch slaagde Paul de Vree erin om zich meer en meer op te werpen als leider en
theoreticus van de Vlaamse experimentele poëzie. Hij moest daarbij niet alleen
optornen tegen dat ideologisch gefundeerde wantrouwen, maar hij kwam ook in
aanvaring met de grootste concurrent van zijn blad, Gard Sivik. Tussen beide bladen
kwam het geregeld tot polemieken en wederzijdse beschuldigingen, die achteraf
gezien nauwelijks enige grond hadden in verschillen in poëzieopvattingen of poëtische
praktijk, maar die alles van doen hadden met persoonlijke vetes en vooral met de
concurrentie om machtsposities binnen het experimentele veld. Het valt trouwens
op hoe na 1955 de literaire discussies nog nauwelijks gevoerd werden tussen
experimentelen en traditionelen, maar tussen experimentele fracties onderling.
Gard Sivik was het experimentele tijdschrift dat na Tijd en Mens de meeste
weerklank kreeg, niet in de laatste plaats omdat de redactie ervan werd gevormd
door de talentrijkste dichters van hun generatie, Paul Snoek, Gust Gils en Hugues
C. Pernath. Zij hadden overigens niet alleen talent, maar zeker Snoek en Gils schreven
ook een poëzie die de toenemende buitenissigheden van het experiment schuwde,
zodat ze algauw bij gevestigde uitgeverijen konden publi-
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Adriaan de Roover poseert met zijn gedicht ‘MJQ’, gemaakt voor de tentoonstelling van ‘objectieve
poëzie’ in Antwerpen, 1961.

ceren, officiële bekroningen ontvingen en ook door de literaire kritiek uit de
traditionele hoek met welwillendheid benaderd werden. Paul Snoek debuteerde bij
De Sikkel en nestelde zich al in 1960 bij uitgeverij Manteau, Pernath debuteerde in
1958 bij Ontwikkeling en zat kor t daarop al bij De Bezige Bij, waar ook Gils een
onderkomen vond. Dat alles terwijl de meesten van hun experimentele concurrenten
bij marginale uitgevers als De Bladen voor de Poëzie, Colibrant of in eigen beheer
publiceerden.
Het verbond van de drie protagonisten was niet gebaseerd op een welomlijnd
gezamenlijk programma, maar op vriendschap, wederzijds respect en
gemeenschappelijke belangen. Behalve experimentalisme in de ruimste zin - en zelfs
daarbij kan men een vraagteken plaatsen - was er nauwelijks een punt van
overeenkomst tussen de absurde, afstandelijk-cynische gedichten van Gils, de
beeldrijke, romantisch getinte poëzie van Snoek en de misantropische, gebroken,
hermetische verzen van de jonge Pernath. Men vergelijke slechts een typisch gedicht
van Gust Gils uit Ziehier een dame (1957):
iemand klimt op een stapel kisten
roept zo hard hij kan
‘dit is geen dienende kunst, tante filomeen’
en lost op in zeepbellen
(GILS 1962, 94)
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met deze al even typerende fragmenten van respectievelijk Snoek en Pernath:
ik zou de wereld willen zien
veranderd in
een glanzend huis
waar voor elk raam
een tuin zou staan
waarin geen mensen groeien
(SNOEK 1955, 51)
Ik draag het roestig jaar buigzaam lief
Als ik met angst die zwijgt, met zang
Na ieder heldendom, de late dag bewoon
De adem rood, vergeet.
Voor alle woorden, onvindbaar
Ik de nekwonde der ontkroonde taal zoek.
(PERNATH 1980, 80)

Die snelle doorbraak, samen met de zelfbewuste arrogantie van het blad, dat zich
presenteerde als de enige rechtmatige opvolger van Tijd en Mens, maakte het weinig
geliefd bij de andere objectieve bondgenoten. Zij zagen de redacteurs van Gard Sivik,
en bij uitstek Paul Snoek, als arrivisten en opportunisten.
Tegen het einde van de jaren vijftig was het circuit van experimentele dichters en
tijdschriften bijna een exclusief Antwerpse aangelegenheid geworden, een wereldje
apart. Een belangrijk moment in de verdere ontwikkelingen was de oprichting in
1958 van de kunstenaarsgroep G58-Hessenhuis, met onder anderen Vic Gentils, Pol
Mara, Paul van Hoeydonck, Dan van Severen en Jef Verheyen. Het was een divers
gezelschap van jonge moderne kunstenaars, die informele of abstracte kunst
beoefenden en van wie sommigen zouden evolueren in de richting van objectkunst,
anderen naar popart of zelfs monochrome schilderkunst. Belangrijker dan de
onderlinge verschillen was de bruisende sfeer van vernieuwing die zij brachten, onder
meer door geregelde manifestaties in het Hessenhuis, een door hen gerenoveerd
zestiende-eeuws pakhuis. Behalve schilders, architecten, cineasten, musici en
theatermakers namen ook de experimentele dichters actief deel aan die
‘vrijdagavonden’. Samen met de schilders en anderen verenigden zij zich in Het
Modernistisch Centrum, dat zich onder leiding van Paul de Vree inspande om alle
vormen van moderne kunst te stimuleren in onderlinge wisselwerking en via contacten
met de buitenlandse avant-garde. Al had dat centrum algauw af te rekenen met interne
twisten en
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schisma's, het heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen het experimentele vuur bij tal
van jongeren brandende te houden.
Het eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig vormden dan ook het
hoogtepunt van het poëtisch experiment in Vlaanderen. De eerste generatie, van Tijd
en Mens, was nu helemaal doorgebroken en ook de dichters van de tweede generatie,
rond de tijdschriften De Meridiaan, De Tafelronde en Gard Sivik, publiceerden in
hoog tempo experimentele bundels. Tegelijkertijd werd het ene na het andere
tijdschriftje opgericht, waarin jongeren varianten van het experimentele schrijven
verdedigden en beoefenden. Al laaiden de meningsverschillen soms hoog op, voor
buitenstaanders was het nauwelijks mogelijk om fundamentele verschillen te zien
die verder reikten dan persoonlijke twisten en territoriumstrijd. In een terugblik op
de pogingen van Dirk Claus om op zeker moment toch tot een experimentele
frontvorming te komen rond zijn tijdschrift Nul, karakteriseerde de dichter Bobb
Bern de toestand als volgt: ‘De interne vetes, het misplaatst sektarisme, de
ogenschijnlijke schrik om uit de marginaliteit te treden en nog veel meer
onbenulligheden deden het projekt sneuvelen. Men verkoos een vermeende
kroeg-roem boven frontvorming en mogelijke doorbraak naar een breder publiek.’
(Bern 1989, 144)
In 1960 verscheen de tweede, zeer uitgebreide druk van Walravens bloemlezing
Waar is de eerste morgen?, die een veel ruimere verspreiding kende dan de eerste
uit 1955. In zijn inleiding stelde Walravens bij de jongere generatie een dubbele
beweging vast. Enerzijds een extremistische tendens naar het zuivere
woordexperiment, anderzijds ook een tegenbeweging, terug naar inhoud en betekenis,
op gevaar af weer ‘gevaarlijk dicht bij de traditionele poëzie’ te komen (Walravens
1960, 10-11). Daarmee voorspelde hij vrij goed wat er in de komende jaren te
gebeuren stond. De laatste fase van het experiment in Vlaanderen toonde enerzijds
toenemende verdeeldheid, fractievorming en verstarring, met isolement als gevolg,
anderzijds acceptatie en assimilatie in het officiële literaire circuit.
Van de talloze jongeren die in die sfeer debuteerden, hebben er maar weinigen als
dichter overleefd. De meesten bleken kortstondig meegezogen in de aanstekelijke
ambiance van de alternatieve artistieke scene en gingen daarna heel andere richtingen
uit. Anderen hielden hardnekkig vast aan hun experimentele uitgangspunten, zagen
het experiment ook als een wijze van leven en belandden literair en soms ook
maatschappelijk in de marginaliteit. Enkelen, die tegelijk voldoende talent en
realiteitszin hadden, schoven na 1965 op naar het centrum, met poëzie die steeds
verder van het oorspronkelijke experiment af kwam staan.
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Het compromisloze experiment werd na 1960 voortgezet en op de spits ge dreven
door Ben Klein in zijn tijdschrift Het Kahier en vooral door de groep rond Labris
(1962-1975), met Marcel van Maele, Max Kazan, Leon van Essche, Hugo Neefs en
Ivo Vroom. Zij wilden, aldus de beginselverklaring, in de eerste plaats een autonome
poëzie, de schepping van een taalwerkelijkheid uit het niets:
m.a.w. de welbewuste inschakeling van het gedicht in de labirintische
traditie der maniëristen, vernuft-kunstenaars, die een hallucinerende,
uiterlijk geheime, getuigenis afleggen van een ars anti-poetica met als
bronnen: het ongelooflijke, het tegengestelde, het dubbelzinnige, de
metafoor, het sofisme, de toespeling. (NEEFS 1962)
Labris was een zeer gesloten gezelschap, dat nauwelijks contacten onderhield met
de Nederlandse literatuur, maar des te meer met de internationale avantgarde en de
undergroundcultuur, onder meer de Amerikaanse beat generation. Leonard Nolens,
die tegen het einde van de jaren zestig in Labris debuteerde, schetst de sfeer als volgt:
[...] iedereen had zogezegd de volledige vrijheid om te schrijven zoals hij
dat wou, maar inmiddels dwong je jezelf om teksten te maken waarin bv.
liefst geen enkel volslagen helder beeld voorkwam, geen controleerbare
gedachtengang, waarin het irrationele óm het irrationele werd
beoefend...[...] Je moést op de een of andere manier ‘afwijkend' schrijven.’
(NOLENS EN DENISSEN 1991, 251)
Hoe dogmatisch die houding was, mocht redacteur Marcel van Maele ondervinden,
toen hij publiceerde bij de gevestigde uitgeverij Manteau en prompt door zijn vroegere
medestanders als verrader en opportunist werd geëxcommuniceerd. De toenemende
marginalisering heeft niet verhinderd dat de harde kern van Labris, onder leiding
van Jef Bierkens, heeft doorgezet. Na de opheffing van het blad kreeg het een opvolger
in Ko-Ko ( 1975-1979), een ‘viermaandelijks suprakul-tutu-reel tijdschrift’, en vanaf
1984 in Tempus Fugit. Flemish-international magazine of the ar(t)s(e). Maar binnen
de Nederlandse literatuur is deze variant vanaf de jaren zeventig volstrekt onzichtbaar
geworden.
Aan de andere zijde van het spectrum stonden bijvoorbeeld de dichters Nic van
Bruggen, Patrick Conrad en Tony Rombouts, die rond 1960 debuteerden in blaadjes
als Frontaal (1957-1959), Sinteze (1959-1960) en Monas (1962) met een veel zachtere
en esthetischere variant van experimentele poëzie. Zij omkaderden hun werk
overvloedig met de retoriek van de experimentele poëtica en functioneerden
aanvankelijk ook binnen dat circuit. Maar algauw bleken
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hun gedichten zelf toch vooral varianten van een fundamenteel traditionele,
expressieve poëzie in een vrije versvorm. Het wantrouwen van de ‘echte’
experimentelen tegenover hun poëzie was niet ongegrond. Het literaire milieu zelf
heeft dat overigens goed begrepen door de eerstgenoemden snel te assimileren en
de anderen uit te stoten.
Rond 1965 was ook in Vlaanderen het tijdperk van het poëtische experiment
voorbij. Toen Werner Cranshoff in 1966 de poëzie van de jonge Vlaamse dichters
bloemleesde in Pijn en puin verdwenen, deed hij dat onder de noemer ‘esthetisch’.
Leest men de gebloemleesde gedichten van bijvoorbeeld Hendrik Carette, Patrick
Conrad, Werner Cranshoff, Tony Rombouts en anderen, dan kan men niet anders
dan vaststellen dat zij nauwelijks verschillen van de elegische poëzie uit de traditie.
Alleen het vrije vers en hier en daar een metafoor fungeren nog als modernistische
signalen. Het zijn onder anderen deze dichters die in de jaren zeventig in Vlaanderen
een prominente rol zullen spelen. Zelfs Herman de Coninck is hier al
vertegenwoordigd met parlandoverzen, die vier jaar later in De lenige liefde worden
opgenomen en dan doorgaan als typisch voor het nieuw-realisme.

Concrete en visuele poëzie aant.
Een belangrijk initiatief van Paul de Vree en zijn Modernistisch Centrum was de
organisatie van enkele tentoonstellingen van experimentele poëzie in samenwerking
met plastisch kunstenaars. Zij vonden plaats in Antwerpen tussen 1960 en 1963, eerst
in het Hessenhuis, daarna in het AMVC (Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven). Gedichten werden aangebracht op monochrome schilderijen van Jef
Verheyen, op glaspanelen, houten kisten en ledepoppen - schuchtere pogingen om
het gedicht ook een zintuiglijke dimensie te geven en een wisselwerking tot stand te
brengen tussen poëzie en plastiek. Bij de tentoonstelling van 1963 was ook de Franse
groep Cinquième Saison van Henri Chopin betrokken, die al langer experimenteerde
met concrete poëzie. Concreet is deze poëzie in de zin dat zij gebruikmaakt van wat
zintuiglijk concreet is aan de taal, de klank en/of de vorm van woorden en letters.
Vorm, typografie en plaatsing op de bladspiegel worden mede dragers van betekenis.
Vanaf dat moment gingen de ontwikkelingen in een snel tempo. Paul de Vree
raakte helemaal in de ban van de concrete poëzie en maakte zijn blad De Tafelronde
tot het middelpunt ervan. Zijn reputatie in kringen van experimentele dichters zorgde
ervoor dat het genre in Vlaanderen in de jaren zestig en zeventig een relatieve bloei
kende. Behalve door De Vree zelf werd het vooral beoefend door Mark Insingel en
de Labris-dichters Ivo Vroom en Leon van Essche. Maar ook in Nederland waren
enkele dichters bijzonder actief in verschillende kleine tijdschriftjes zoals Vers
Univers (1966-1967), Integration
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Twee voorbeelden van concrete poëzie: ‘Revolutie’ van Paul de Vree en ‘i.m. marilyn monroe’ van
Hans Clavin.

(1965-1972), Bloknoot (1969-1972), AH (1969-1972) en Sub-vers (1970-1972): Frans
van der Linde, Herman de Vries, Herman Damen, Robert Joseph, Gerrit Jan de Rook
en Hans Clavin.
De concrete poëzie was overigens een bij uitstek internationaal verschijnsel, dat
vanaf de jaren vijftig een grote bloei kende in onder meer Brazilië, Duitsland, Italië,
Tsjecho-Slowakije en Japan. De betrokkenen gaven aan hun werk vaak een
voorgeschiedenis, die terugging tot figuurgedichten uit de Oudheid, om vervolgens
via allerlei maniëristische marginalia voorgoed te beginnen bij Mallarmés Un coup
de dés jamais n'abolira le hasard (1897). Via onder meer het futurisme, dada en de
ritmische typografie van Van Ostaijen belandde men dan in de jaren vijftig.
Van uitzonderlijk belang in deze voorgeschiedenis was Theo van Doesburg, die
in de jaren twintig als I.K. Bonset de theorieën van De Stijl toepaste op de poëzie.
Zijn uitgangspunt daarbij was dat het vers uit zijn eigen materiaal, de taal,
geconstrueerd moest worden. Van die taal als materiaal maakten ook alle aspecten
van de typografie wezenlijk deel uit. De dichter moest er constructief mee werken,
zoals de schilder dat deed met zijn materiaal: kleuren, lijnen en vormen. Hoewel de
concrete dichters door de toepassing van deze uitgangspunten de facto terechtkwamen
in een gebied waar poëzie en grafiek in elkaar overgingen, bleef hun werk in dit
stadium onbetwistbaar poëzie. Er was immers een beslissend onderscheid tussen
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taalelementen in het schilderij functioneerden. Men denke in dat verband slechts aan
collages van Schwitters, sommige
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schilderijen van Paul Klee of de logogrammen van Dotremont. Hoe verschillend die
onderling ook zijn, de vorm van druk of schrift is er uitgangspunt en materiaal om
een visuele compositie te maken. In de concrete poëzie daarentegen blijft de
woordbetekenis van doorslaggevend belang voor de beeldvorming van het gedicht.
Daarin kwam pas verandering toen, tegen het einde van de jaren zestig, andere
dan talige elementen hun intrede deden. De concrete poëzie ging verbindingen aan
met de fotocollage, assemblage, happening en conceptuele kunst. Die ontwikkeling
zette zich in Nederland eerder en feller door dan in Vlaanderen, wellicht onder invloed
van grensverleggende stromingen in de plastische kunst, die in Nederland prominenter
aanwezig waren. Herman Damen maakte bewegende, eetbare, vergankelijke
‘poweemobjekten’, land-, water- en luchtpoëzie, plannen voor de ontwikkeling van
een geurtaal, gedichten op sterk water, fotomontages en nog tientallen dingen meer,
waarbij het gebruik van taal of tekst in de uiterste gevallen zelfs helemaal verdween
(Damen 1973). Op die manier kwam de concrete poëzie terecht in een gebied, ver
van ieder traditioneel literatuurconcept, waar ook de kunst inmiddels was beland:
een gebied waar taal, handeling, beeld, geluid, object en idee in wisselende
combinaties samengingen om complexe tekens te vormen. Wel de werking van die
tekens was van belang, niet de materialen waaruit zij waren gemaakt. Wanneer men
naar de werken kijkt en niet naar de tradities waaruit de makers komen of naar de
circuits waarbinnen zij functioneren, wordt het moeilijk om de bestaande grenzen
tussen kunsten, stromingen en genres te handhaven. Herman Damen gooide boeken
in een betonmolen onder het motto ‘mixing the concretes’ (Damen 1973, 162),
Schippers publiceerde in Een vis zwemt uit zijn taalgebied een foto waarop de manchet
van een hemd uit de mouw van een jas kwam, met als titel ‘mouw mouw gepasseerd’
(Schippers 1976, 60), Robert Joseph schreef op een blad papier het woord ‘zand’ en
begroef dat vervolgens onder het zand (Clavin e.a. 1976, 73), Fluxus-kunstenaar Ben
Vautier schilderde losse woorden op een doek, en de conceptueel kunstenaar Jan
Dibbets verstuurde kaarten waarop hij aankondigde dat hij op een bepaald moment
op een balkon in Amsterdam zijn duim zou opsteken en knipogen. Op de kaart was
een foto afgedrukt van een met een x gemarkeerd balkon (Beeren 1979, 132).
Paul de Vree kwam langs een heel andere weg op de grens van de plastische kunst
terecht. In het protestklimaat na 1968 en onder invloed van zijn contacten met de
Italiaanse dichter Sarenco zwoer hij zijn ‘ethisch indifferentisme’ af. Met fotocollages
waarin de tekst gereduceerd was tot een ironiserend of cynisch onderschrift, nam hij
maatschappijkritische standpunten in.
Meer en meer was de concrete poëzie sinds het begin van de jaren zestig ook
institutioneel buiten de Nederlandse literatuur terechtgekomen. Enerzijds
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was zij gaan functioneren in een eigen internationaal circuit, anderzijds was zij buiten
het boek getreden om zich via tentoonstellingen aan het publiek te presenteren.

Vormen van neorealisme
Barbarber
Barbarber. Tijdschrift voor teksten aant.
Intussen waren er in Nederland nieuwe ontwikkelingen aan de gang, zonder dat die
aanvankelijk opvielen. In 1958 al hadden G. Brands, K. Schippers en J. Bernlef het
tijdschrift Barbarber opgericht. Een groter contrast dan dat tussen het revolutionaire
geweld, waarmee de Vijftigers nog geen tien jaar eerder de literatuur waren
binnengestormd, en de quasiterloopse manier waarop Barbarber ontstond, is
nauwelijks denkbaar.
De oprichters hadden elkaar leren kennen tijdens hun middelbareschooltijd. Daar
had hun leraar Nederlands, Rob Nieuwenhuys, hen in contact gebracht met realistische
en humorististische schrijvers uit de Nederlandse literatuur, van Van het Reves De
avonden tot het werk van Elsschot, Nescio en Carmiggelt. Maar ook het ‘onserieuze’
werk van dichters als Piet Paaltjens, De Schoolmeester en J.C. Noordstar trok hen
erg aan, evenals de nonsenspoëzie van de Engelse dichter Edward Lear en de slapstick
van Laurel en Hardy. Min of meer toevallig besloten zij een tijdschriftje op te richten,
maar dan wel een dat er geheel anders zou moeten uitzien dan ‘het serieuze gelul’
van jongerentijdschriftjes als Proefschrift, Hoos of Spiraal, zonder de ambitie van
die bladen om zich in het postexperimentele klimaat van de tweede helft van de jaren
vijftig een plaats te veroveren: ‘De naam wordt BARBARBER. Het omslag wordt
prachtig. Het komt vol te staan met gemeenplaatsen als zeg dat wel, zo is dat, de kop
is er af, wie zal het zeggen, heisa hopsasa, zo zo etc. etc.’ (H. Renders 1986, 9)
Toen in het najaar van 1958 het eerste gestencilde nummer verscheen, was dat
allerminst met de bedoeling literatuurgeschiedenis te schrijven door de bestaande
lyriek af te schaffen. Het blad ging niet in tegen de Vijftigers, noch tegen de
erfgenamen van de Forum-traditie, het negeerde die gewoon. Het relativeerde al in
zijn verantwoording op een speelse, onbekommerde manier de ernst van het literaire
bedrijf:
Dit is het eerste nummer van BARBARBER. Wij willen trachten op deze
pagina het karakter van dit blad te schetsen. Een inleiding schrijven en het
precies formuleren van de gedachten die de moeder van een tijdschrift zijn
is vaak moeilijk. Het doel van BARBARBER is onder meer iets te geven dat
voert tot het eigen spiegelbeeld. Onderstaande schaakpartij werd in 1906
gespeeld door O. Bernstein en G. Maróczy
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gedurende een meestertoernooi te Ostende. (Overgenomen uit ‘Praktische
Schaaklessen’ deel II van Dr. M. Euwe en H.J. den Hertog - uitgeverij
G.B. v. Goor zonen 's U.M. n.v. - Den Haag; Batavia; blz. 129.) 1. e2-e4.
e7-e5. 2. Pgl-f3. Pb6-c6. [...]. (wordt vervolgd) (RENDERS 1984, 12)
Geheel overeenkomstig de opzet kreeg het blad in de eerste jaren van zijn bestaan
nauwelijks weerklank, tenzij in een beperkte kring van liefhebbers van het
nonsensicale, het ludieke en de pointeloze humor. Het vertegenwoordigde meer een
mentaliteit dan een literair programma. Dat heeft niet verhinderd dat Barbarber zich
al doende een eigen plaats veroverde binnen de Nederlandse literatuur, dat het een
toegewijde kring van medewerkers om zich heen verzamelde en dat de makers ervan
stilaan een heel nieuw referentiekader voor de poëzie van de jaren zestig tot stand
brachten. De ruimere doorbraak kwam er pas vanaf 1964, toen Barbarber werd
ondergebracht bij uitgeverij Querido en in een grotere oplage ging verschijnen. Bij
die gelegenheid bracht Querido ook als Boekvink een bloemlezing uit de eerste dertig
nummers uit. In 1966 startte dezelfde uitgeverij een serie Barbarber-boeken, met in
eerste instantie werk van Bernlef en Schippers - allemaal initiatieven die de
zichtbaarheid en de populariteit van Barbarber en van de mentaliteit ervan zeer ten
goede kwamen. Toen het blad in 1971 ophield te bestaan, was de geest ervan al
modieus geworden en was deze niet alleen doorgedrongen in het werk van schilders,
fotografen en filmers, maar ook in de reclame en in media als de Haagse Post en
radioprogramma's als Halte van Jan Fillekers.
In Barbarber, dat vanaf 1964 de ondertitel Tijdschrift voor teksten kreeg, stonden
inderdaad teksten, in de ruimste zin en van de meest uiteenlopende soorten: gedichten
en stukjes proza, lijstjes, briefkaarten, stukjes uit de krant en allerhande soorten
gevonden teksten. Maar daarnaast ook tekeningen, foto's, schema's, rekensommen.
Er was zelfs een aflevering die helemaal bestond uit stalen behangpapier. Dat alles
werd zonder commentaar en zonder enig hiërarchisch onderscheid gepresenteerd.
Het resultaat was een sfeer van grenzeloze verwondering over de banale
wonderlijkheid van het alledaagse. Een sfeer waarvoor in de Nederlandse literatuur
nauwelijks aanknopingspunten te vinden waren.
Die aanknopingspunten werden elders gevonden, in de artistieke traditie van Marcel
Duchamp en het dadaïsme. In Een cheque voor de tandarts (1967) brachten Bernlef
en Schippers als in een familiealbum al die verwanten bijeen. Behalve de dadaïstische
oervaders Duchamp en Schwitters waren dat vooral kunstenaars die vanaf het eind
van de jaren vijftig de speelse geest van dada, zonder de politieke dimensie ervan,
lieten herleven en die de relatie tussen hun materiaal en de omringende werkelijkheid
centraal stelden. Kunstenaars
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uit de Amerikaanse popart, die de banale dagelijksheid afbeeldden of reproduceerden,
zoals Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol of Roy Liechtenstein, of uit
het Franse ‘nouveau réalisme’, zoals Yves Klein, die onder meer afdrukken op doek
maakte van beschilderde lichamen, of Daniël Spoerri met zijn toevalscomposities.
Maar daarnaast ook kunstenaars uit de Zero/Nulbeweging, zoals Armando, J.J.
Schoonhoven, Henk Peeters en Jan Henderikse. En ten slotte ook de musici Erik
Satie en John Cage en de Amerikaanse dichters Marianne Moore en William Carlos
Williams.
De uitleg die de samenstellers gaven voor de titel van hun boek, zegt perfect wat
al deze mensen samenbracht:
De titel van het boek is een duidelijke illustratie van de grensvervaging
tussen werkelijkheid en kunst. In 1919 moest Duchamp zijn tandarts
betalen. Hij had weinig geld. Daarom ontwierp hij in zijn functie van
kunstenaar een cheque, die geïnd kon worden bij een niet bestaande bank.
De tandarts accepteerde dit kunstvoorwerp als een werkelijke betaling.
Met dezelfde natuurlijkheid accepteren, integreren en funderen de in dit
boek besproken kunstenaars de werkelijkheid als kunst. (BERNLEF EN
SCHIPPERS (red.) 1967, 0)
Men zou kunnen zeggen dat Barbarber - als tijdschrift - minder aansloot bij de traditie
van de literatuur dan bij die van de kunst, waar het werken met gevonden materiaal
en de voorrang van de idee op het voltooide kunstwerk vrij algemeen geaccepteerd
waren. Overigens werden in het tijdschrift geregeld niet alleen de grenzen
overschreden tussen tekstsoorten onderling en tussen literatuur en andere teksten,
maar ook die tussen woord, beeld en ding. Barbarber kan gezien worden als één
groot conceptueel kunstwerk. Die grensoverschrijding in de richting van de beeldende
kunst bleek ook uit de drie tentoonstellingen die de redactie organiseerde, zoals de
Algemene tentoonstelling in juni 1965, waar de meest uiteenlopende werken en
objecten te zien waren van bekende en onbekende medewerkers. Bij de opening zei
Schippers onder meer:
De algemene indruk, die de bezoeker aan de tentoonstelling zou
overhouden moest een matte zijn, in het Barbarber-besef, dat alles een
pointe is - een leeg of een bewoond huis dat in brand staat of hetzelfde of
een ander huis in de zon of in de regen, de paraplu in de bak of het vliegtuig
aan de hemel. Wat wij in Barbarber doen is immers niet meer dan op een
beetje schoolmeesterachtige manier de aandacht verleggen naar zaken,
zoals ik zojuist opnoemde, die doorgaans niet als pointevol worden gezien
of gewoon als niet-pointevol; hoewel misschien opgemerkt, van de hand
worden gewezen (de gordijnen open of de gordijnen dicht). (BERNLEF EN
SCHIPPERS (red.) 1967, 179)
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Dit citaat maakt meteen duidelijk waarin de accenten toch verschillen van die welke
door verwante kunstenaars gelegd werden: in de cultus van het gewone en van de
banaliteit, die herinneringen oproept aan De avonden van Van het Reve, in de keuze
voor het kleine en ‘overgeaccepteerde’ uit de dagelijkse omgeving, de afwezigheid
van elk verlangen om artistiek te epateren, en misschien nog het meest in de wat
schoolmeesterachtige manier waarop de lezer bij de hand genomen wordt en
uitgenodigd te kijken naar de dingen waaraan hij anders achteloos zou voorbijgaan;
een Hollands-kleinburgerlijke, op understatement gebaseerde variant van de doorgaans
met meer branie en elan gebrachte werken van internationale verwanten. Maar
daardoor ook lichter, intelligenter en vaak ook poëtischer.

Poëtica en poëzie aant.
Wanneer men in de eerste plaats kijkt naar de gedichten in Barbarber en naar de
bundels van de redacteurs en medewerkers aan het blad, dan wordt, zoals bij de
relatie tussen experimentele poëzie en Cobra-kunst, de transpositie van plastische
uitgangspunten naar taal een bijzonder interessant punt. Vooral in de gedichten van
Schippers is dat het geval. Uitgangspunt van zijn gedichten is vrijwel altijd een
extreme vorm van verwondering, zoals programmatisch uitgedrukt in het aan Marcel
Duchamp ontleende motto bij zijn bundel Een klok en profil (1965): ‘When a clock
is seen from the side (in profile) it no longer tells the time.’ (Schippers 1965, 5) De
gewone dingen worden nieuw, ongewoon en interessant als je ze vanuit een nieuwe
gezichtshoek bekijkt, met grote aandacht en zonder de gebruikelijke vooroordelen
en automatismen, zoals in het gedicht ‘Notering van een observatie’:
Iemand die ik vaak zie,
was anders vandaag.
Ogen bruin, mond fraai,
wenkbrauwen in de bekende
edele boogjes.
Ook was het niet de kleding,
hoewel die anders was,
maar die is dat iedere dag,
ze heeft een grote garderobe.
Na gepraat - de Marx Brothers,
het weer - en gezwegen - te hebben,
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wist ik het:
haar gewassen.
(SCHIPPERS 1965, 28)

In Verplaatste tafels (1969) geeft dat uitgangspunt aanleiding tot verregaande
experimenten met de relatie tussen werkelijkheid, afbeelding van werkelijkheid, en
taal, wanneer de verwondering niet beperkt blijft tot de waarneming zelf, maar zich
uitstrekt tot de weergave ervan. Zo kan een gedicht als ‘Doos in vijf verschillende
standen op tafel’ gelezen worden als de uitdrukking van verwondering over die heel
gewone werkelijkheid, en ook als het programma voor een conceptueel kunstwerk
- de te gebruiken materialen worden vermeld - maar vooral als uitdrukking van het
besef dat de taal niet neutraal is ten opzichte van de werkelijkheid, dat wij er iets
anders van maken wanneer wij de realiteit beschrijven als ‘Een doos op tafel’ of als
‘Tafel met doos’:
Doos in vijf verschillende standen op tafel
karton en hout
Een doos op tafel
Tafel waarop doos
Een doos op de tafel
Doos op tafel
Tafel met doos
(SCHIPPERS 1969, 18)

Dergelijke gedichten maken ook duidelijk waar het verschil ligt tussen een dichter
en een beeldend kunstenaar, wanneer ze, ieder met hun eigen materiaal, de relatie
tussen kunst en werkelijkheid exploreren. Zij kunnen meer en minder. De kunstenaar
kan het object zelf tot kunstwerk promoveren, de dichter kan er alleen maar over
schrijven. De weergave van het banaalste object blijft de beschrijving van een
readymade en zelfs een gevonden tekst verliest, ook in de nieuwe context van een
bundel, nooit helemaal zijn verwijzende betekenis. Maar de dichter kan dan weer
wel woorden in een tekst gebruiken alsof het dingen zijn:
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Het eerste kunstwerk van taal
voor de collectie Peggy Guggenheim
Postzegels, sigarebandjes, stenen,
schelpen, flesjes, lucifersmerken,
munten, sportplaatjes en suikerzakjes
spartelen in taal krachteloos
om hun anders zo duidelijke identiteit,
maar ontsnappen hier niet aan een ander geheel:
een punt achter de tekst
en de verzameling woorden
is compleet
(SCHIPPERS 1972, 67)

De afzonderlijke items van een verzameling of van een assemblage, iedere
afzonderlijke postzegel bijvoorbeeld, verliezen hun eigenheid wanneer ze in taal
benoemd worden met hun soortnaam ‘postzegels’. Maar als woord behoudt
‘postzegels’ zijn identiteit binnen de verzameling woorden die samen een tekst
vormen. De perfecte tegenhanger van dit gedicht is het commentaar van Schippers
op de accumulaties van munten in de tentoonstelling Jan Henderikse uses common
cents: ‘De door Henderikse voorkeurloos getoonde munten worden persoonlijk door
de massale presentatie. De vormverschillen zijn zichtbaar, iedere munt heeft een
eigen identiteit. Slijtplekjes, randjes stof of vuil tussen cijfers of figuurtjes, nerfjes
en krasjes in het metaal, verkleuringen en oxydatie blijken onverwisselbare
karakteristieken.’ (Wesseling 1989, 26)
Ook in zijn latere proza heeft Schippers zijn Barbarber-uitgangspunten niet
helemaal verlaten. In Eerste indrukken. Memoires van een driejarige (1979) gaat het
zowel over de nog onbevangen, geschiedenisloze kijk van een peuter op de
werkelijkheid als over de manier waarop het kind door de volwassenen om zich heen
ondergebracht wordt in een keurslijf van verwachtingen en conventies. En in de
essays uit Museo sentimental (1989) gaat de aandacht van Schippers vooral uit naar
het vluchtige, het terloopse en het oningevulde in onze ervaring van werkelijkheid
en kunst, naar wat er nog net niet is of al op het punt staat te verdwijnen.
Hoewel de poëzie van Bernlef minder extreem in haar uitwerking is, gaat ook zij
uit van dezelfde premissen als die van Schippers. In zijn essay ‘Er staat wel/niet wat
er staat’ gaat hij uit van de selectiemechanismen die in onze zintuigen, onze hersenen,
onze gewoonten en voorkeuren werkzaam zijn, met als gevolg dat wij maar een
fractie van wat er voorhanden is, ook bewust waarnemen. Voor de dichter komt daar
nog bij dat hij vastzit aan de ideeën over
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taal en poëzie die in zijn tijd de toon aangeven, ideeën die nog overwegend romantisch
zijn, die aan de poëzie quasimagische krachten toekennen en de dichter voorstellen
als iemand die ‘uit woorden een soort meerwaarde wist te halen’ (Bernlef 1970, 19).
Die geconditioneerdheden wil hij doorbreken en ‘het persoonlijke, unieke en
voldragene’ vervangen door ‘een anonieme objectieve poëzie’ (20). Die moet de
werkelijkheid niet gewoonweg reproduceren, maar de aandacht van de lezer verleggen:
‘hij zal het bekende onbekend moeten maken’ (21), zoals de klok van Duchamp, die
door het verplaatsen van de aandacht ineens een nieuw en vreemd voorwerp wordt:
Poëzie is een streven naar anonimiteit dat slechts door de filter van een
persoonlijkheid kan worden bereikt. Het plotselinge verleggen van de
aandacht wekt bij de lezer een moment van verwondering, hij realiseert
zich een ogenblik het ongewone van het gewone, een nieuw aspect van
de werkelijkheid waarin hij ziende blind was. (23)
In zijn gedichten blijft Bernlef dichter bij vertrouwde poëziepatronen. De zuivere
readymade en het louter conceptuele komen zelden voor. De meeste gedichten zijn
vanuit een ik-perspectief geschreven of vertellen een anekdote. Maar binnen dat
vertrouwde kader kan de vervreemding volop haar gang gaan, door onverwachte
associaties, door de vraag naar het waarom van het vanzelfsprekende of door het
telkens opdoemende besef dat de werkelijkheid ons altijd blijft ontglippen, in
vergetelheid, in beelden en interpretaties:

Enige instellingen
Camera, zoom in op haar oor
een geweldig behaarde wielerbaan
van vlees
sta stil voor haar nek: net
het vel op de pap
Zowel tepel als oksel
een kleffe kers
een verlaten bouwput
vers ligt de lillende tong
tussen de ruïneuze kantelen
haar prachtig gebit
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Ook dit is een liefdesgedicht
d.w.z. een gezichtspunt d.w.z. een droom
zet ik mijn bril af
ik loop haar voorbij
bevries op mijn netvlies
als een woord op papier.
(BERNLEF 1997, 153)

Al verwijdert Bernlefs poëzie zich in de jaren zeventig steeds verder van het
anekdotische en wordt zij gelaagder en hermetischer, zij blijft in wezen een poging
om wat aan de voorgevormde blik ontsnapt aan te wijzen zonder het vast te leggen.
Heel typisch daarvoor is het beeld van ‘winterwegen’ uit de gelijknamige bundel
van 1983. Wegen die in de sneeuw gelopen worden, die als een tijdelijk net boven
op de bestaande wegen liggen om daarna weer te verdwijnen: ‘Wanneer de
winterwegen smelten/blijft het vermoeden van een landkaart/onder onze voeten.’
(Bernlef 1997, 505)
In het proza van Bernlef staan dezelfde kwesties centraal: herinnering, verlies,
vervreemding, afwezigheid en de verbeten wil om alles waar te nemen als verweer
daartegen. Dat is onder meer het geval in zijn populairste roman, Hersenschimmen
(1984), waarin een bejaarde man zijn snel toenemende dementie, die ook zijn taal
aantast, probeert tegen te houden door zo intens en nauwkeurig mogelijk waar te
nemen. En ook de roman Boy uit 2000 gaat helemaal over schijn en werkelijkheid,
over wat er echt gebeurd is en de verhalen en versies daarvan, en over belangrijk en
onbelangrijk in waarneming en weergave. Er komen zelfs passages in voor die bijna
letterlijk verzen herhalen uit de tijd van Barbarber. Het verhaal speelt zich af in de
Verenigde Staten aan het begin van de twintigste eeuw, toen de stomme film nog als
een wonder werd bekeken. Fratelli, een bioscoopuitbater, slaat zijn publiek met
stomheid door hun voor te houden dat zijn cinematograaf ‘het leven kon vangen en
het kon herhalen zo vaak hij maar wilde. Zelfs doden kon hij laten herrijzen’:
Dit apparaat maakt werkelijk waarvan de mensheid altijd heeft gedroomd:
onsterfelijk te zijn! [...] Aan het slot van een voorstelling draaide hij een
van zijn filmpjes achterstevoren. Opeens dribbelden de chique dames op
Fifth Avenue met hun breedgerande hoeden en hun poedeltjes achteruit.
De mensen begrepen niet hoe dat kon, maar het verhoogde het succes van
de voorstelling aanmerkelijk. (BERNLEF 2000, 73)
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Niet anders ging het eraan toe in ‘Oom Karel: een familiefilmpje’ uit de bundel Ben
even weg van 1965:

Oom Karel: een familiefilmpje
Vanmiddag een familiefilmpje gezien. Oom Karel
niets vermoedend in een bootje bij Loosdrecht.
Drie weken later was hij dood, niet meer vatbaar voor celluloid.
Hoe goed zou het zijn een filmpje van zijn sterven te bezitten
als operateur zijn laatste adem af te draaien
vertraagd het stollen van zijn blik, het vallen van die hand
langs de ijzeren bedkant nog eens en nog eens te vertonen.
Of op topsnelheid, zodat het doodgaan van oom Karel
iets vrolijks krijgt, een uitgelaten dans op een krakend bed,
de omhelzing van een onzichtbare vrouw
die teruggedraaid hem wakker kust; de ogen
worden weer blik, kijken in de lens, de hand wijst.
Oom Karel leeft, oom Karel is dood.
(BERNLEF 1997, 118)

Barbarber was veel meer dan een curieus literair tijdschrift en de historische betekenis
ervan ging verder dan het werk van zijn twee belangrijkste redacteurs. Gaandeweg
trok het blad een serie schrijvers aan die zich herkenden in het lichte en speelse, in
de aandacht voor het geringe, voor minimale verschuivingen en in de afwijzing van
de romantische zelfoverschatting van de dichter: Jan Hanlo, Chris J. van Geel, C.
Buddingh', Judith Herzberg, L.Th. Lehmann, Bert Voeten en sporadisch ook onder
anderen Jaap Harten en Remco Campert.
Een aparte plaats neemt Leo Vroman in. Hoewel hij nooit in Barbarber heeft
gepubliceerd, beschouwden de redacteurs hem als een van hun peetvaders. Vroman
had al vanaf de jaren veertig naam gemaakt als een dichter die buiten iedere
groepsvorming om een vernieuwende poëzie schreef. Het was een poëzie waarin
aandacht voor het alledaagse en het nabije hand in hand ging met droom en
vervreemding. Ook de vorm vertoonde een zeer eigenzinnige vermenging van
traditionele elementen, zoals een opvallend rijm, met bizarre beeldspraak, associatieve
woordcombinaties en nieuwvormingen, en anderzijds een toon die wisselde van
verheven dichterlijkheid naar intieme mededeling en losse babbel. In het kielzog van
de Vijftigers waren het vooral de
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De redactie van Barbarber eet een uitsmijter: K. Schippers (l.) en J. Bernlef (r.) in 1967.

aspecten van Vromans werk die bij de experimentele vernieuwing aanleunden, die
alle aandacht kregen. Maar Bernlef en Schippers keken anders naar zijn werk. Zij
zagen er in de eerste plaats de werkelijkheidsaspecten van en de relativering van het
poëtisch absolutisme. De schok van herkenning kwam toen Bernlef toevallig een
brief onder ogen kreeg die Vroman in 1959 had geschreven als toelichting bij zijn
gedicht ‘Over de dichtkunst. Een lezing met demonstraties’. Vroman heeft het daarin
over zijn voorkeur voor stijlverschuivingen en voor opname van ‘onpoëtische delen’
in een gedicht:
Ik herinner me van Max de Jong, dat hij vaak klaagde over ‘gaten’ in zijn
gedichten. Vele mensen hebben dit en sommigen hebben vermoedelijk
veel werk verscheurd, dat naar mijn maatstaf goed zou zijn geweest; maar
die gaten hadden moeten worden opgevuld met iets geheel anders, desnoods
de gewone waarheid of iets over hen zelf. Dat verdomd godderige van het
volmaakte gedicht is ten slotte niet eerlijk genoeg meestal, kortom dan
ook, ik zou graag de poëzie die men deze laatste eeuwen zo zorgvuldig
heeft losgeweekt uit het dagelijks leven, schoongepoetst en opgeplakt,
terugbrengen tot een ogenblik in de gebeurtenissen van de dag. (VROMAN
1985, 239)
Zonder het te willen had Vroman, vooral in die laatste zin, ongeveer het
basisprogramma van Barbarber samengevat. Tot een echte en blijvende samenwerking
kon het evenwel niet komen. Voor een gevestigd dichter als Vroman
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was Barbarber een te marginaal medium en van hun kant moesten de redacteurs na
enige tijd wel gaan beseffen dat de visie van Vroman ingebed was in een fundamenteel
expressieve en subjectieve poëzieopvatting.
Een van de trouwste medewerkers aan Barbarber werd Jan Hanlo. Met het
verschijnen van zijn Verzamelde gedichten in 1958 was zijn poëtisch oeuvre zo goed
als voltooid. Maar voor zijn proza vond hij geen afnemer bij de bestaande tijdschriften,
tot hij in contact kwam met Bernlef en Schippers, die in zijn ‘luciede gezeur’ en zijn
serieuze interesse voor het absurde van het alledaagse de perfecte uitdrukking vonden
van de dadaïstische kant van hun blad. Hanlo was des te meer welkom omdat hij met
zijn gevestigde reputatie het blad meer aanzien kon geven. Vanaf aflevering 8 werden
er in bijna ieder nummer van Barbarber teksten van hem opgenomen. Bijvoorbeeld
een uitvoerige beschouwing over ‘Regels en intuïtie’, toegepast op de manier en het
moment waarop men lacht om een grap; of over de verwaarlozing van de andere
zintuigen, met name de reukzin, ten voordele van het zien, in ‘Ierse appeltjes ruiken
lekkerder’, naast filosofische, wiskundige of natuurwetenschappelijke raadsels. Het
is zonder twijfel mede aan de stimulerende contacten met Barbarber te danken dat
Hanlo in de jaren zestig nog een aanzienlijk proza-oeuvre heeft geschreven.
Buddingh', die al in diverse stijlen geschreven had en die nog kort daarvoor in
enkele verhelderende essays de poëzie van de Vijftigers had verdedigd, begon vanaf
1964 aan Barbarber mee te werken, in dezelfde periode waarin hij ook bijdroeg aan
de nieuw-realistische wending van Gard Sivik. Ondanks zijn voorgeschiedenis was
Buddingh' als het ware voorbestemd om aan Barbarber mee te werken. Tijdens de
bezetting had hij al bijgedragen aan De Schone Zakdoek, het tijdschrift van Theo van
Baaren dat van 1941 tot 1944 steeds in één exemplaar verscheen. Geheel in de geest
van het surrealisme en het dadaïsme bracht dat blad cadavres exquis, collages,
readymades, maar daarnaast ook heel wat light verse, waaronder Buddingh's bekende
gedicht ‘De blauwbilgorgel’. Tijdens zijn Barbarber / Gard Sivik-periode publiceerde
Buddingh' zowel readymades als anekdotische gedichten, waarin door een ongewone
kijk de werkelijkheid tot kunst wordt verklaard. Een representatief voorbeeld is
‘Kooitje’, geïnspireerd op een readymade van Duchamp, bestaande uit een kooitje,
met daarin blokjes marmer ter grootte van suikerklontjes. Doordat het geheel is
opgehangen aan een unster, kan de aandachtige toeschouwer een moment van
vervreemding ervaren. Het soortelijk gewicht van marmer is immers beduidend groter
dan dat van suiker:
mooi is een kooitje
met een kanarie erin
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heel mooi ook een kooitje
met een parkiet erin
met een merel erin, met een kolibri erin,
een slavink erin, een bos wortelen erin
blokjes marmer erin, een glas water erin.
maar het mooiste is eigenlijk
een kooitje met niets erin
(BUDDINGH' 1971, 174)

In dit gedicht passeren achtereenvolgens het utilitaire kooitje, het surrealistisch
vervreemde kooitje en het Duchamp-kooitje de revue, en met die kooitjes de daarmee
corresponderende kunstopvattingen, om ten slotte te belanden bij het mooiste van
al, het kooitje met niets erin, het ding, nieuw bekeken. Als scharnier fungeert in deze
opsomming het woord ‘slavink’, dat als ‘vink’ schijnt aan te sluiten bij de
voorafgaande vogels, maar dat tegelijk als vleesgerecht vooruitwijst naar wat volgt.
Ook andere Barbarber-medewerkers, zoals L.Th. Lehmann en Chris J. van Geel,
hadden aan De Schone Zakdoek meegewerkt en beleefden nu een opmerkelijke
comeback. Behalve wat de drie redacteurs zelf betreft was Barbarber niet zozeer
een blad waarin een nieuwe generatie aan het woord kwam, alswel een vrijplaats
voor individuele schrijvers, die als gevolg van de eigenzinnige bescheidenheid van
hun werk en van hun afzijdigheid van de smaakmakende kringen buiten de
hoofdstroom van de literatuur waren gebleven. Met de haast terloopse
natuurobservaties van Van Geel is dat zeker het geval geweest. Barbarber, zei Van
Geel ‘was voor hem zoiets als een stoel waarin je zit’ (Brands 1977). Dat beeld is
ook van toepassing op de andere vrij rondzwevende dichters Hanlo, Buddingh' en
Lehmann. Hier was een context waar ze even bij elkaar konden zitten.

De bredere context: ‘andere kostuums andere emoties’ aant.
Tussen 1955 en 1965 was de samenleving in Vlaanderen en in Nederland drastisch
veranderd. De periode van wederopbouw en zuinigheidsethiek was definitief voorbij.
De materiële welvaart was in een hoog tempo gegroeid en ging samen met een
optimistisch geloof in technische en sociale vooruitgang. De Brusselse
wereldtentoonstelling Expo '58 was daarvan als het ware de celebratie, onder het
motto ‘De vooruitgang der wetenschap in dienst van de Mens, voor ons aller welzijn’.
De 45 miljoen bezoekers vergaapten er zich aan de nieuwste technische snufjes, aan
de Russische Spoetnik en de spectaculaire constructie
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Schrijvers worden mediafiguren. V.l.n.r., tijdens een opname van het populaire televisieprogramma
Hou je aan je woord (1961): Godfried Bomans, Hella S. Haasse, Karel Jonckheere, Victor E. van
Vriesland en Harry Mulisch.

van het Atomium, aan die hele supermarkt van onbegrensde mogelijkheden en
toekomstplannen.
De toenemende welvaart zorgde voor een nieuw beeld van de wereld en een
ingrijpende verandering van het dagelijks leven. De auto en de televisie waren van
die revolutie de meest aansprekende symbolen én oorzaken. In 1956 waren er in
Nederland 26.000 televisietoestellen, terwijl er drie uur per week werd uitgezonden;
in 1960 was dat aantal gestegen tot 585.000 en het aantal uitzenduren steeg tot twintig
per week. In 1968 waren er ongeveer drie miljoen toestellen. En in België was het
niet anders: van 233.000 toestellen in 1958, naar 618.000 in 1960 en meer dan twee
miljoen in 1970. De toename van het aantal auto's was al even spectaculair én met
die toename groeide ook het net van autowegen. Door de invoering van de vijfdaagse
werkweek en de betaalde vakantie nam ook de mogelijkheid toe om van de nieuwe
welvaart te genieten. Een nieuw begrip deed zijn intrede: de consumptiemaatschappij,
in tal van opzichten het radicale tegendeel van de door schaarste en vage angsten
beheerste samenleving van rond 1950.
De veranderingen braken ook de cultuur open, die nog grotendeels statisch en
monolithisch was, en brachten haar binnen het bereik van steeds grotere lagen
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van de bevolking. Dat leidde zowel tot interne fragmentering en diversiteit, als tot
vervaging van grenzen en internationalisering. Dat was misschien nog het duidelijkst
in de wereld van de muziek, waar de grenzen tussen de serieuze klassieke muziek
en de amusementsmuziek begonnen te vervagen, onder meer door de hogere status
van de jazz en de bloei van het Franse chanson, met Charles Trenet, Georges Brassens,
Edith Piaf, Juliette Gréco, Jacques Brel en vele anderen. Onder invloed daarvan
kwam ook in Nederland en Vlaanderen in de jaren zestig een hele generatie
‘kleinkunstenaars’ naar voren, die ‘luisterliedjes’ zongen: van KoR Van der Goten
en Hugo Raspoet in Vlaanderen tot Liesbeth List en Jaap Fischer in Nederland. Was
jazz vooral populair in artistieke milieus, de kleinkunst werd de muziek van de
nieuwe, jonge intellectuele middenklasse. Voor iedereen was er de popmuziek, die
aan een duizelingwekkende opmars begon in het centrum van een heel nieuwe
jeugdcultuur: van Elvis Presley en Bill Haley, die al in de jaren vijftig hoog scoorden,
tot de beslissende doorbraak van de Beatles en de Rolling Stones in het begin van
de jaren zestig. De cultuur werd van lieverlede minder een voorrecht voor een elite,
maar kwam in diverse vormen binnen ieders bereik. De cultuurconsument kon vrijelijk
kiezen uit het gefragmenteerde aanbod en overstappen van hoog naar laag of zich
door zijn keuze identificeren met de ene of de andere subgroep.
De wending in de literatuur naar het concrete, het dagelijkse en het gewone kan
gezien worden als een uiting van die veranderde mentaliteit. Het is een literatuur die
het verlangen naar harmonie en eeuwigheidswaarde van de klassieke traditie achter
zich heeft gelaten, evenals dat naar autonomie, zuiverheid en absoluutheid van de
avant-garde. Zij moet het veeleer hebben van integratie, onzuiverheid, voorlopigheid
en relativisme. De werkelijkheid en de samenleving worden minder dan voorheen
als vijandig en bedreigend ervaren, maar veeleer als een domein vol nieuwe
mogelijkheden. Zij zijn speelvelden waarbinnen schrijvers en kunstenaars met andere
regels dan die van de economie en van de consumptie, maar met hetzelfde materiaal,
speels of kritisch aan de slag kunnen gaan. Tegelijk is die andere, creatieve omgang
met het materiaal van de werkelijkheid een manier om de vervreemding tegen te
gaan in een wereld die al te vanzelfsprekend gericht is op vooruitgang en consumptie.
Juist daarin ligt de verwantschap van het nieuw-realisme van Barbarber met andere
cultuuruitingen, zoals de popart, het nouveau réalisme, de happening; met het
wantrouwen tegenover literatuur als fictie, met grensoverschrijdingen tussen genres
en tussen kunsten. En op een ruimer vlak met de grensvervaging tussen literaire en
andere teksten, tussen hoge en lage cultuur, die zich in de tweede helft van de jaren
zestig nog verder zal voordoen. Deze nieuwe vormen van kunst en literatuur zijn
tegelijk bevestiging van de werkelijkheid en een speelse, kritische voetnoot erbij.
Echte kritiek blijft vooralsnog uit. Zij zijn
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vooral de artistieke variant van de manier van leven die anno 1960 zonder veel
problemen aanvaard is, en waarin gezichtspunten de plaats innemen van overgeleverde
zekerheden. ‘Visie is een kwestie van verblinding’:
Van een omlijnde ‘visie’, die men steeds meer als een verblinding opvatte,
probeerde men tot een vrijblijvender manier van schrijven te komen, meer
in overeenstemming met het voortdurend veranderende aspect van de
werkelijkheid, zoals men die beleefde. (BERNLEF 1970, 16)
Elke willekeurige aflevering van Barbarber laat een staalkaart zien van
mogelijkheden, een principieel oneindige keuzemogelijkheid, een onbegrensde
bewegingsvrijheid binnen het universum van werkelijkheid, teksten en beelden. De
principiële onzuiverheid en de uitdrukkelijke wens om de poëzie van haar voetstuk
te halen, zijn gemeenschappelijk aan alle vormen van nieuw-realisme. Zowel in
Barbarber als bij de Vlaamse nieuw-realisten, die zich vanaf 1970 als groep zouden
manifesteren, kan de eerder in dit hoofdstuk aangehaalde tekst van Vroman, waarin
hij zich keerde tegen het ‘verdomd godderige van het volmaakte gedicht’, op veel
bijval rekenen. En wanneer vanaf 1963 de dichters Armando, Verhagen, Vaandrager
en Sleutelaar in Gard Sivik ‘een nieuwe datum in de poëzie’ aankondigen, doen zij
dat in dezelfde geest. Volgens Hans Verhagen heeft immers alles in de wereld
evenveel recht om ‘poetry emotion’ op te roepen.
Zelfs Sybren Polet neemt zo gezien een sleutelpositie in. Zomin als hij zich kon
identificeren met de irrationele en associatieve manier van schrijven, de ‘dikke
woordbrij’ van de Vijftigers, werd hij door de generatie van Bernlef en Armando als
een van de hunnen erkend vanwege zijn allerminst vrijblijvende wereldvisie. Toch
kunnen de open, veranderlijke personages die vanaf Breekwater (1961) Polets romans
bevolken, in dezelfde richting geïnterpreteerd worden. En met zijn gedichten in de
bundel Konkrete poëzie (1962) is het niet anders:

De dichter als gynecoloog
Men denkt het obsceen: het woord boom kruisen met het woord antenne.
Maar hoe mild ligt niet overal de poëzie uitgespreid als een groen wiegelend bed
en hoe onwijs paren niet ideeën in een filosofisch handboek,
een staatkundig handboek, een handboek voor administratief bedrijfspersoneel.
En de dichter? Gemotoriseerd zoekt hij de los rondzwevende betekenissen bijeen:
eenden, fladderende vodden. Hij is een voddenvanger, landarbeider, gynecoloog.
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Standbeelden bevrucht hij, de lucht, rijkelijk geïrrigeerd, beploegt hij, papier met
fijne spieren geprepareerd, masseert hij dagelijks.
Jaja, hij is een groot irrigator, een groot verloskundige, een voddenvanger van
formaat (POLET 1971, 143)

Stond Barbarber aan het einde van de jaren vijftig nog alleen met zijn
werkelijkheidsgerichte literatuuropvatting, toen het blad halverwege de jaren zestig
echt doorbrak, was dat al veel minder het geval. Sommige medewerkers hadden ook
de weg gevonden naar het serieuze tijdschrift Tirade, dat in 1957 was opgericht en
dat een literatuuropvatting voorstond die aanknoopte bij het personalisme van het
vooroorlogse Forum. Medewerkers aan Barbarber zoals Van Geel, Herzberg en
Lehmann konden er terecht met verzen waarin de observatie functioneerde als middel
of als symbool om het persoonlijke uit te drukken.
Toch was rond die tijd bij velen in de literatuur en in de kunst het wantrouwen
gegroeid tegen het subjectieve, het irrationele en de fictie, of zelfs tegen het hele
bestaande kunstconcept. In navolging van het buitenland vonden ook in Nederland
vanaf 1960 artistieke happenings plaats, voornamelijk georganiseerd door de
Nederlandse Nulgroep en de internationale Fluxus-beweging, en werden objecten
en gebeurtenissen uit de dagelijkse werkelijkheid tot kunst verheven. Al was de
literatuur hierbij vergeleken een behoudend medium, toch waren er ook daar, buiten
de poëzie, pogingen om de grens tussen literatuur en werkelijkheid te overschrijden.
Dat was de facto het geval in De zaak 40/61 (1962) van Harry Mulisch, een
journalistiek verslag van het Eichmannproces.
Een ruimere doorbraak van proza op de grens van roman, essay, reportage en
documentaire kwam er echter pas in de tweede helft van de jaren zestig, samen met
de normdoorbreking op vele andere domeinen van de cultuur. Hier kan al gewezen
worden op de ‘projecten’ van Enno Develing, waarin hij als het ware de werkelijkheid
zelf aan het woord wil laten. Het eerste daarvan, Voor de soldaten, verscheen in 1966
en is de commentaarloze reconstructie van de eerste dag in militaire dienst van enkele
rekruten. Develings werkwijze zou uiteindelijk leiden tot Het kantoor (1973), een
doos met losse vellen waarop letterlijk uitgeschreven interviews met werknemers,
gevolgd door bladen met telkens vier foto's, op verschillende tijdstippen genomen
vanuit de vier hoeken van het kantoor, met daarbij een grammofoonplaatje met
kantoorgeluiden. Zijn uitgangspunten heeft Develing uiteengezet in een serie teksten
en pamfletten, die eerst in 1968 en vervolgens definitief en uitgebreider in 1973
gebundeld werden in Het einde van de roman. Ook zijn referentiekader is de plastische
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kunst, van Duchamp en constructivisten als Mondriaan en Malevitsj, over op art,
popart en Zero tot minimal art. Wat hem daarin aantrekt is dat de kunst weer louter
tot het visuele is teruggebracht, zonder de vertroebelende inbreng van inspiratie,
intuïtie en persoonlijke visie. Ook in de literatuur wijst Develing die aspecten af:
‘Wat betreft visies, meningen, ideeën enz. komt de huidige lezer ook meer dan genoeg
aan zijn trekken. Hij wordt er via radio, tv, pers en ook via persoonlijke contacten
(gesprekken op school, in de kerk, op zijn bedrijf, op het voetbalveld, op
verjaardagspartijtjes) mee overstroomd.’ (Develing 1973, 16) En voor fictie zijn er
films, stripverhalen en tv-series. Wat er dan voor de literatuur overblijft, is de
werkelijkheid:
Zoals in de beeldende kunst gewerkt wordt met eenvoudige primaire
vormen en slechts de visuele aspecten er van belang zijn, zo wil het project
uitgaan van een even eenvoudige vorm, namelijk de mededeling, en zo is
het informatieve aspect er van slechts van belang. Niets meer en niets
minder dan er te lezen staat is van belang, geen achtergronden,
bijgedachten, associaties, literaire principes, schoonheidsidealen of wat
dan ook kunnen bij het project ook zelfs maar ter sprake komen. (31)
Al zijn de experimenten van Develing nooit meer geworden dan marginale curiosa
in de literatuur, juist in het extreme illustreren zij perfect een tendens die halverwege
de jaren zestig leefde en die zeker gedeeltelijk voortkwam uit een gevoel van
achterstand en de behoefte om de concurrentie aan te gaan met populaire en nieuwe
media en met sommige verregaande ontwikkelingen in de plastische kunst.

Gard Sivik/De Nieuwe Stijl aant.
In deze snel evoluerende context is de drastische koerswijziging te situeren van Gard
Sivik: van een Vlaams experimenteel tijdschrift naar een Nederlands nieuw-realistisch
blad. Gils, Snoek en Pernath, die vanaf 1955 het poëtisch experiment van ethische
dienstbaarheid wilden zuiveren, vonden daarvoor bondgenoten in enkele jonge
Nederlandse dichters, die er al evenzeer op gebrand waren hun eigen stem herkenbaar
te laten klinken. Ook zij wilden ‘moderne’ poëzie schrijven en toch niet louter gezien
worden als epigonen of klonen van de Vijftigers. In 1960 bestond de redactie van
Gard Sivik uit een nogal bont gezelschap, met naast de al genoemde Vlamingen
onder anderen ook de theatermakers Tone Brulin en Jan Christiaens, de Vlaamse
essayist René Gysen en de Nederlandse dichters Armando, C. Buddingh', Hans
Sleutelaar, Cornelis Bastiaan Vaandrager, de Vijftiger Simon Vinkenoog en Ellen
Warmond. Van drastische koerswijzigingen in de poëzie is er geen spoor, of het
moest zijn in
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Met het nr. 33 (1964) trok de redactie van Gard Sivik een streep door de erfenis van de Vijftigers.

enkele Barbarber-achtige gedichten van Buddingh'. Zo'n spoor is er evenmin in de
bloemlezing Met andere woorden, waarin Gysen en Sleutelaar in datzelfde jaar hun
generatie presenteerden. En toen de groep rond Gard Sivik in 1958 de gelegenheid
had gekregen om in het speciale Maatstaf-nummer ‘Experimenteel perspectief’ zijn
standpunten te verkondigen, was het opmerkelijkste daarin het verlangen om hoe
dan ook uit de slagschaduw van de Vijftigers te komen: ‘Het zoeken naar een eigen
stem wordt des te moeilijker naarmate de laatste poëtische vernieuwing krachtiger
en recenter is.’ (Sleutelaar 1959, 809)
Daarna kwam alles in een stroomversnelling. De invloed van de Nederlandse
redactieleden, die zelf snel evolueerden in de richting van een zakelijke en
onpersoonlijke poëzie, nam almaar toe. Van de Vlamingen haakte de een na de ander
af en in 1963 namen Armando, Vaandrager, Sleutelaar en Verhagen het blad helemaal
over. Dat leidde in 1964 tot het berucht geworden nummer 33, dat ‘een nieuwe datum
in de poëzie’ aankondigde. Het omslag liet een verkeersbord zien met een
doorgestreepte ‘50’: van nu af mag er weer sneller gereden/ geschreven worden dan
vijftig/Vijftig. Het nummer bevatte een serie manifesten omtrent de nieuwe poëzie,
readymades en andere nuchter observerende gedichten, en een polemische uitval
naar Snoek en Pernath. Het was meteen het einde van Gard Sivik.
Die snelle en spectaculaire koerswijziging was het gevolg van een samenspel van
factoren. Allereerst was er natuurlijk de wil om zich als generatie te profileren, met
daarnaast ongetwijfeld het voorbeeld van Barbarber, dat via Buddingh'
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beslist niet onbekend was. Maar de belangrijkste impulsen kwamen van buiten de
literatuur, uit de journalistiek, de reclame en de beeldende kunst. Armando was al
in 1957 op uitnodiging van Simon Vinkenoog gaan werken voor het weekblad Haagse
Post, eerst als verslaggever, later als chef van de kunstredactie. Hij bracht daar in
het begin van de jaren zestig ook Sleutelaar en Verhagen binnen. Vaandrager werkte
in de reclamesector. De Haagse Post was in die tijd een blad waarin een jonge en
literair geïnteresseerde redactie nieuwe vormen van journalistiek introduceerde,
informatief, direct, zakelijk, flitsend en met veel aandacht voor de gevatte formulering.
Door dat werk en onder invloed van de wat oudere Armando ontwikkelden de
dichters/redacteurs niet alleen aandacht voor informatie in het algemeen en voor
journalistieke onderwerpen uit de eigentijdse omgeving, maar ook voor een efficiënte,
treffende en zakelijke verwoording. En een afkeer van het specifiek artistieke en
literaire, vooral ook van het verheven of bohémienachtige image van kunstenaars en
dichters. Zij verkozen te verschijnen in pak en met das: ook als dichters waren zij
geïntegreerde deelnemers aan de welvaartsmaatschappij.
Betrof het hier overwegend een mentaliteit, hun artistieke principes en technieken
ontleenden zij rechtstreeks aan de plastische kunst. Al tegen het einde van de jaren
vijftig was er in Gard Sivik belangstelling voor het werk van de schilders van de
Nederlandse Informele Groep: Henk Peeters, Bram Bogart, Jan Henderikse, Jan
Schoonhoven en Armando. Zij beoefenden een vorm van lyrische abstracte kunst,
improviserend met hun materiaal zoals een jazzmusicus met klanken. Nog begin
1960 karakteriseerde de Vlaamse Gard Sivik-redacteur Gust Gils met veel inleving
hun werk: ‘Het informele schilderij is een complex van sporen, afdrukken van voeten
en vingers, ogen en geheime organen; geforseerde doorgangen, dinamiteringen,
geweldplegingen - maar ook eteriese verijlingen.’ (Gils 1960) Maar intussen was
zich bij de informelen zelf een drastische verandering aan het voordoen. Onder
invloed van de Duitse Zero-groep ontdekten zij de werkelijkheid als materiaal voor
de kunst en het isoleren en presenteren van voorwerpen uit die realiteit als een
techniek. Persoonlijke voorkeuren en gevoelens dienden daarbij strikt vermeden te
worden. In die geest stichtten zij in 1961 de Nulgroep. In hun keuze van objecten en
materialen legden zij een opvallende voorkeur aan de dag voor moderne, industriële
stoffen, zoals plastic, nylon, autobanden, staal. De moderne consumptiemaatschappij
was voor hen geen vreemde, vijandige omgeving, maar de vanzelfsprekende wereld
van de kunstenaar.
De koerswijziging van de dichters Armando, Sleutelaar, Vaandrager en Verhagen
was de volmaakte weerspiegeling van die van de plastische kunstenaars enkele jaren
eerder, van informele kunst naar Nul. En ook hier speelde kunstenaar-dichter Armando
een beslissende katalyserende rol.
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De uitgangspunten van de ‘nieuwe poëzie’, zoals ze geformuleerd werden in Gard
Sivik 33, zijn even eenvoudig als revolutionair; tenminste wanneer men, zoals de
redacteurs het deden, over het hoofd ziet dat Barbarber soortgelijke principes al vijf
jaar in praktijk aan het brengen was. Het duidelijkst en het radicaalst was Armando:
Niet de Realiteit be-moraliseren of interpreteren (ver-kunsten), maar
intensiveren. Uitgangspunt: een konsekwent aanvaarden van de Realiteit.
Interesse voor een meer autonoom optreden van de Realiteit, al op te
merken in de journalistiek, tv-reportages en film. Werkmethode: isoleren,
annexeren. Dus: authenticiteit. Niet van de maker, maar van de informatie.
De kunstenaar, die geen kunstenaar meer is: een koel, zakelijk oog.
‘Poëzie’ als resultaat van een (persoonlijke) selektie uit de Realiteit.
(ARMANDO 1964, 22)
Deze kern van de poëtica kreeg in de overige manifestteksten wat meer uitwerking.
Buddingh' situeerde het nieuwe in de antidichterlijkheid van het woordgebruik en in
de afrekening met de erfenis van de romantiek:
[...] alles in de wereld heeft hetzelfde recht om ‘poetry emotion’ op te
wekken: de liefde (nog altijd), maar ook de blanco kassabon; de
geschiedenis, dood en geboorte, maar evenzeer een affiche van ‘Vince
Taylor et ses play-boys’ of een Frank Sinatra-film. (BUDDINGH' 1964, 17)
Rob Cassuto sloot zich daarbij aan door het actualiteitsgehalte van de nieuwe poëzie
te beklemtonen. Dat zat volgens hem in ‘het gebruik van up to date materiaal’, in de
‘annexatie van nieuwe woorden en woordkombinaties, nieuwe situaties, nieuwe
emoties’ (Cassuto 1964, 34). Of zoals Vaandrager het samenvatte in de titel van zijn
bijdrage: ‘Andere kostuums andere emoties’.
Dat leidde in de praktijk tot een stortvloed van readymades of tot gedichten die
zich anderszins beperken tot de lapidaire notering van een observatie:
Daar gaat een neef van me, Arie.
Geen volle neef eigenlijk, Arie.
De moeder van Arie ging wel eens vreemd
omdat mijn oom het niet kon maken.
Ze ging met Chinezen mee,
wat opschudding verwekte en Arie.
Er was geen weghalen aan, aan Arie.
‘Ha die Arie, hoe is het met jóu?’
(VAANDRAGER 1981, 109)
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Van volstrekte neutraliteit en willekeur ten opzichte van de werkelijkheid was
natuurlijk geen sprake. Armando gaf het al aan, het was altijd een persoonlijke selectie
uit de werkelijkheid en daardoor meteen een kleuring en een interpretatie ervan. Bij
Armando zelf klonken altijd geweld en agressie door, Vaandrager liet veelal de
tragikomische aspecten van het dagelijks leven oplichten door bijvoorbeeld kleine
gespreksfragmentjes te noteren, en Verhagen had vooral aandacht voor de nieuwe,
moderne leefwereld, met zijn televisietoestellen, koelkasten en nieuwbouwwijken.
Ook emotie was niet volledig uitgebannen, hoe objectief de gedichten zich ook
voordeden. Een werkelijkheidsfragment kon als het ware het objectieve beeld en het
uitgangspunt worden voor een emotionele ervaring. Het was, zoals Adriaan Morriën
naar aanleiding van gedichten van Verhagen opmerkte, een poëzie ‘die de lezer
mogelijkheden aan de hand doet om zijn verlangen naar identificatie op eigen gezag
te bevredigen, onbelemmerd door de vreemde instantie waartoe de dichter zich
stilzwijgend heeft verklaard’ (Morriën 1967).
Na de opheffing van Gard Sivik vond de nieuwe poëzie een onderkomen in De Nieuwe
Stijl. Daarvan verschenen in 1965 en 1966 twee afleveringen in de vorm van een
Literaire Reuzenpocket bij De Bezige Bij. Die keuze was tegelijk een gevolg van
onenigheid met Nijgh & Van Ditmar, de uitgever van Gard Sivik, en van een voorkeur
voor het eigentijdse image van de paperback én van De Bezige Bij. De Nieuwe Stijl
presenteerde zichzelf als ‘werk van de internationale avant-garde’: ‘De makers van
de Nieuwe Poëzie werken hierin samen met verwante internationale stromingen als
Nul / Zero en het Nieuwe Realisme.’
Hoe gelijkluidend sommige standpunten ook mogen zijn, de relatie van de gedichten
van Armando c.s. tot het werk van de kunstenaars van Nul en Zero was nogal
problematisch. Vooral Zero stond mijlenver af van de nogal anekdotische
werkelijkheids- en tekstfragmenten van de ‘nieuwe poëzie’. Ook Zerokunstenaars
wezen de kunst als expressie af en maakten gebruik van materialen uit de
werkelijkheid, maar zij waren tegelijkertijd zeer spiritueel geörienteerd. Zij stelden
zich ‘een idealistisch programma waarin zuivere schoonheid, oneindigheid en
immaterialiteit bij middel van licht en beweging reëel gemaakt worden’ (Van Mulders
1979). In die zin sloten zij meer dan bij Duchamp en dada aan bij de traditie van het
constructivisme en bij Mondriaan en De Stijl. De leden van de Nederlandse Nulgroep
bleven veel dichter bij de concrete werkelijkheid. Zij namen daardoor als het ware
een middenpositie in tussen de vergeestelijkte Zero-kunst en de objectenkunst van
nieuw-realistische kunstenaars als Arman en Spoerri, die gevonden voorwerpen in
accumulaties bijeenbrachten of toevallige situaties vastlegden. Maar ook tussen de
Nulkunstenaars onderling waren er grote verschillen, met aan het ene uiterste Jan
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In de zomer van 1966 interviewden Betty van Garrel en Trino Flothuis de redactie van Gard Sivik.
Het interview verscheen pas vier jaar later in Soma. In de lift van het Hilton-hotel in Amsterdam,
v.l.n.r. Hans Sleutelaar, Betty van Garrel, Hans Verhagen, C.B. Vaandrager, Trino Flothuis en
Armando.

Schoonhoven, die in de geest van Zero abstracte, monochrome reliëfs maakte, en
aan het andere uiterste Jan Henderikse, die vooral geïnteresseerd was in het unieke
van individuele voorwerpen in een verzameling: muntstukken, kurken, kratten,
sigarettenpakjes, enzovoort.
Van die hele spirituele, abstracte, immateriële kant van Nul en Zero is in de poëzie
niets terug te vinden. Een talig equivalent dáárvan zou noodzakelijkerwijze een
abstracte, referentieloze taalconstructie geweest zijn. Het gezamenlijke optreden in
De Nieuwe Stijl was dan ook meer een kwestie van mentaliteit en van strategische
beeldvorming dan van reële overeenkomsten. Toch zijn er op een ander vlak
merkwaardige overeenkomsten tussen Gard Sivik / De Nieuwe Stijl en artistieke en
literaire stromingen uit de eerste decennia van de twintigste eeuw. De fascinatie van
deze dichters voor de dynamiek van de ‘moderne tijd’ en voor de technologische
realisaties daarvan roept de herinnering op aan het futurisme, terwijl de afkeer van
het subjectieve en de bondige, lapidaire manier van observerend schrijven doen
denken aan de opvattingen van Van Doesburg en de praktijk van de Nieuwe
Zakelijkheid uit de jaren twintig en dertig.
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De verschillen tussen Gard Sivik / De Nieuwe Stijl en Barbarber zijn op het eerste
gezicht eerder te situeren op het vlak van organisatie, beeldvorming en mentaliteit
dan op dat van poëtica. De dichters van De Nieuwe Stijl vormden een zeer gesloten
groep, die de Nederlandse literatuur binnenviel op een zelfverzekerde, agressieve en
doctrinaire manier, die sterk contrasteert met de speelse, vrijblijvende en luchtige
toon van Barbarber. Maar juist in die doctrinaire ernst zit ook een fundamenteel
poëticaal verschil. Sleutelaar in een interview:
Wat nou relativering? Verheviging! Kijk, het ligt er maar aan welke tekst
je kiest. In Barbarber kozen ze de meest lullige teksten. Daar kun je weinig
tegenin brengen, maar het blijven wel melige, lullige teksten. Meligheid
zei ons niks. Daar zie ik nog steeds niets in. Nee. Meligheid is meligheid.
Ernst en dramatiek, dat is andere koek. Het is geen kinderspeeltuin, de
literatuur, het gaat om hoge, gewijde zaken. Ja?
Natuurlijk. De dichtkunst is iets hoogs. Een bijzonder hoog en gewijd
genre. Kunst in het algemeen, daar mag je niet mee spotten. Dat mag je
doen, maar dat vind ik niks. Dat vonden wij ook niks. Als het gebeurt, dan
gebeurt het, maar het is niet mijn pakkie an. Nee. (SLEUTELAAR 1989, 222)
Deze en sommige andere theoretische uitspraken van Sleutelaar gaan weliswaar in
de richting van de romantische en mystieke kant van Nul, maar in de praktijk kwam
het er vooral op neer dat Barbarber en De Nieuwe Stijl verschilden in de keuze die
ze maakten uit de werkelijkheid - het alledaagse versus het eigentijdse - en vooral
in de mate waarin zij de werkelijkheid en de weergave daarvan in taal
problematiseerden. Van de verwondering in Barbarber over wat er zoal gebeurt
tijdens het kijken, hoe onze blik de dingen verandert en hoe waarnemingen omgezet
worden in teksten, is in De Nieuwe Stijl geen spoor te vinden. Vandaar dat Bernlef
in een recensie over de bundel Gedichten (1967) van Vaandrager kon schrijven:
‘Vaandragers geloof aan de werkelijkheid is zo verpletterend dat hij er zelf onder
bezwijkt.’ (Bernlef 1970, 46)
Hoe paradoxaal het ook moge klinken, andersom zou men kunnen zeggen dat in
de ondogmatische poëzie van Barbarber juist het kennistheoretische overheerst, in
de vorm van reflectie over de rol van waarneming en taal. En in de doctrinaire
gedichten van De Nieuwe Stijl veeleer het emotionele, in de mate dat de lezer er
geconfronteerd wordt met geïsoleerde stukjes werkelijkheid die tot reactie nopen.
Het werk van de dichters van Barbarber en De Nieuwe Stijl werd in de literaire kritiek
opvallend mild of zelfs positief ontvangen. Af en toe waren er natuurlijk wel bezwaren
tegen het onpersoonlijke en het ondichterlijke, zakelijke van
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de toon, maar overwegend zag men toch wel de poëtische potentie van goedgekozen
en geïsoleerde fragmenten uit de werkelijkheid. Na de Vijftigers en in de nieuwe
maatschappelijke context van de jaren zestig was ook de literaire kritiek wel aan een
en ander gewend geraakt. Niet alleen was iedereen in de ban van de snelgroeiende
welvaart gekomen, maar ook de moderne kunst van dada tot popart en van Malevitsj
tot Zero en Fluxus was intussen ruim bekend geworden. Wanneer men tegen de
poëzie zelf voorbehoud aantekende, dan was dat vooral uit vrees dat het hier een snel
uitgeput procedé betrof. Meer bezwaar was er tegen het al te zelfverzekerde optreden
van de Gard Sivik-dichters, tegen hun bewering iets volstrekt nieuws te brengen, en
tegen de marketingstrategieën die zij gebruikten om een plaats in de literatuur te
veroveren.
Dat het procedé snel uitgeput zou raken, is een juiste voorspelling gebleken. Voor
zowel Armando als Vaandrager en Verhagen was het Gard Sivik-avontuur een hevige,
maar kortstondige fase in hun ontwikkeling. Het laatste wapenfeit was de
geruchtmakende publicatie in 1967 van De ss'ers. Nederlandse vrijwilligers in de
Tweede Wereldoorlog, waarin Armando en Sleutelaar zonder enig commentaar
gesprekken met ex-vrijwilligers registreerden.
Ook navolging is er niet echt geweest, al kunnen er ongetwijfeld sporen
teruggevonden worden in het werk van dichters als Jules Deelder, Johnny van Doorn
en Hans Vlek, zij het vermengd met de sfeer van provo, popmuziek, de hippiecultuur
en de invloed van de Amerikaanse beat generation. Wat doorwerking betreft is de
relativerende, ironische geest van Barbarber veel vruchtbaarder gebleken.
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6
De literatuur in 1965
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Merlyn en de literaire kritiek aant.
Met ingang van het academiejaar 1965-1966 werd H.A. Gomperts aan de
Rijksuniversiteit te Leiden aangesteld als hoogleraar in de moderne Nederlandse
letterkunde. Gomperts had zich in de decennia daarvoor in Libertinage en Het Parool
een stevige reputatie verworven als literair criticus in de traditie van Ter Braak en
Forum. Van zijn ambtsaanvaarding maakte hij dan ook gebruik om zijn visie te geven
op de literaire kritiek. Maar zijn inaugurale rede, De twee wegen van de kritiek, is
meer dan alleen een academisch exposé; zij is tegelijk een polemische stellingname
tegen de kritische opvattingen die juist op dat moment verdedigd en toegepast werden
in het tijdschrift Merlyn (1962-1966).
De ene - en volgens Gomperts juiste - weg ziet het literaire werk als een vorm van
communicatie tussen een schrijver en een lezer. Van Busken Huet in de negentiende
eeuw via Verwey tot Van Eyck en Ter Braak was en is dit de dominante vorm van
literaire kritiek in Nederland. Daartegenover plaatst Gomperts de tweede weg, die
van de formalistische kritiek, met wortels in het achttiendeeeuwse classicisme. In de
twintigste eeuw waren er enkele nooit tot volle wasdom gekomen aanzetten bij
Herman van den Bergh, Martinus Nijhoff en D.A.M. Binnendijk, en pas Merlyn heeft
‘een overwegend formalistische kritiek [...] in ons land voor het eerst systematisch
aan de orde gesteld’ (Gomperts 1966, 10). Al kan hij de waarde van een dergelijke
benadering als opstapje naar een volwaardige kritiek wel erkennen, de fundamentele
breekpunten liggen in de opvatting van Merlyn omtrent de autonomie van het literaire
werk en de daaraan gekoppelde eis om controleerbare uitspraken te doen:
De taak van de criticus bestaat niet uit het doen van controleerbare
uitspraken: dat is zijn taakje, zijn elementaire en preliminaire verrichting.
Zijn taak en zijn verantwoordelijkheid is het zelfstandig en
oncontroleerbaar oordelen, met zijn hoofd, maar ook met zijn hart en zijn
ingewanden. Alleen op die manier kan men recht doen aan de betekenis
die de literatuur in onze tijd heeft gekregen. De literatuur pretendeert niet
alleen te zijn, maar wordt ook meer en meer gezien als het
levenscommentaar van een instantie die geen instantie boven zich duldt.
(14)
Merlyn was eind 1962 opgericht door J.J. Oversteegen, H.U. Jessurun d'Oliveira en
Kees Fens met de uitdrukkelijke pretentie om het peil van de Nederlandse
literatuurkritiek te verhogen door alle aandacht te richten op de tekst van het literaire
werk zelf, met uitsluiting dus van aandacht voor het leven en de bedoelingen van de
auteur, van de ‘vent’ achter de tekst en van de particuliere subjectiviteit van de lezer.
Op die manier wilden de redacteurs ook een brug
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slaan tussen de dag- en weekbladkritiek en de universitaire literatuurbeschouwing,
die juist in die periode meer en meer impulsen begon te krijgen vanuit de algemene
en theoretische literatuurwetenschap.
In de praktijk kwam het erop neer dat de afleveringen van Merlyn overwegend
gevuld werden met uitgewerkte tekstanalytische artikelen, close reading van
afzonderlijke werken, waarbij vooral interne structurele samenhangen in het licht
werden gesteld. Een grondige theoretische verantwoording kwam er pas in het lange
essay ‘Analyse en oordeel’ van Oversteegen, dat gespreid over drie afleveringen in
1965 verscheen, en een jaar later in reacties van Oversteegen en Jessurun d'Oliveira
op de oratie van Gomperts.
Samengevat komt de visie van Oversteegen, en bij uitbreiding die van Merlyn,
hierop neer: de literatuurcriticus is bij uitstek geroepen om literaire oordelen uit te
spreken. Dergelijke oordelen kunnen alleen tot stand komen na een grondige analyse
van de structuur van het literaire werk, waarbij structuur begrepen dient te worden
als ‘de unieke samenhang van alle aspecten van vorm en inhoud’ (Oversteegen 1965,
177). Juist die unieke samenhang maakt het literaire werk autonoom, anders dan
andere vormen van taalgebruik. Het is wel door talloze draden verbonden met de
werkelijkheid erbuiten, maar op een indirecte manier, niet als rechtstreekse belijdenis
van wat de auteur beweegt of als een mededeling over de werkelijkheid: ‘Een litterair
werk is een zinvol samenhangend geheel van woorden waarin een werkelijkheid
beschreven of aanwezig gesteld wordt, die niet rechtstreeks naar een daarbuiten
bestaande werkelijkheid verwijst.’ (478) Om die werkelijkheid en dus de betekenis
van het werk te onthullen onderzoekt de criticus de structuur ervan. Zijn oordeel
vloeit uit die analyse als vanzelf voort en hanteert daarbij als belangrijkste normen
de samenhang en de complexiteit van de in taal gecreëerde werkelijkheid.
Het is evident dat een dergelijke vorm van literatuurbeschouwing niet, zoals
Gomperts en andere tegenstanders van Merlyn dat deden, herleid kan worden tot
louter formalisme. Maar even evident is het dat hij aansluit bij een literatuuropvatting
die de fictionaliteit van het literaire werk vooropstelt en die vooral oog heeft voor
een literatuur die in en met de taal op zoek gaat naar nieuwe betekenissen en
samenhangen. Andere, autobiografische of documentaire vormen van literatuur
bleven dan ook buiten het gezichtsveld van Merlyn. Niet toevallig legde Gomperts
juist daarop de nadruk:
De grenzen verschuiven. Het is kenmerkend voor onze tijd, dat de literatuur
steeds minder esthetisch-formalistisch en steeds meer authentiek
documentair wordt. Zij stoot het al te literaire af en lijft leven in. In
mémoires, brieven, dagboeken, reportages dringt de realiteit in de literatuur
door.
(GOMPERTS 1966, 18)
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Anno 1965, op een moment in de geschiedenis dat tenminste een deel van de levende
literatuur inderdaad meer en meer werkelijkheid inlijfde, kon juist de
literatuuropvatting van Merlyn overkomen als een anachronisme. Vooral de generatie
die vanaf 1950 van zich liet spreken kreeg in het tijdschrift veel aandacht: Lucebert,
Kouwenaar, Polet, Hermans, Reve, Vinkenoog, naast ouderen als Vestdijk, Vroman
en Hoornik. Een van de grote verdiensten van Merlyn is ongetwijfeld geweest dat
het heeft laten zien dat een aandachtige lectuur van de moeilijk toegankelijke poëzie
van de Vijftigers zeer verhelderend kon zijn.
In die zin was Merlyn dus een wat late inhaalbeweging van de
literatuurbeschouwing op de literatuur zelf en tegelijk op kritische stromingen in het
buitenland, die al eerder een adequaat antwoord hadden gevonden op de uitdaging
van modernistische literatuur. Zonder dat er daarom van rechtstreekse beïnvloeding
sprake was, is er grote verwantschap tussen Merlyn en diverse kritische
autonomiebewegingen uit de eerste helft van de twintigste eeuw in Europa en de
Verenigde Staten, van het Russisch formalisme rond de jaren twintig over het
Angelsaksische new criticism tot de naoorlogse Franse nouvelle critique. Die
verwantschap had zowel betrekking op uitgangspunten en werkwijze, als op literaire
voorkeuren en dus uiteindelijk op een gedeelde literatuuropvatting: autonomistische
literatuurbeschouwing is het antwoord op autonomistische literatuur.
Tekstgerichte literatuurstudie was bovendien al sedert de jaren vijftig ingeburgerd
aan de Nederlandse en Vlaamse universiteiten, waar standaardwerken als Das
sprachliche Kunstwerk (1948) van Wolfgang Kayser en Theory of Literature (1949)
van Wellek en Warren tot de verplichte lectuur behoorden. De verdienste van Merlyn
is dan ook vooral geweest dat het die inzichten uit het buitenland en uit de
academische literatuurstudie heeft binnengebracht in de literaire kritiek. Op die
manier heeft het blad een wezenlijke bijdrage geleverd aan de verdieping en de
professionalisering van de literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen. De generaties
critici en essayisten die vanaf de jaren zeventig aan het woord kwamen, waren
diepgaand door Merlyn beïnvloed, ook al is het vrijwel onmogelijk om die invloed
los te maken uit de ruimere cluster van invloeden, waarvan ook de academische
opleiding met haar steeds grotere nadruk op de theoretische literatuurwetenschap
deel uitmaakte. Typerend is een uitspraak van de criticus T. van Deel uit 1986:
Merlyn beschouw ik nog steeds als de leerschool voor elke criticus. [...]
Er is nu, natuurlijk, niemand meer die in strikte zin de Merlynse
opvattingen deelt, maar dat neemt niet weg dat ze als stadium in het denken
over tekstinterpretatie en in de praktijk van het omgaan met teksten van
zeer grote waarde zijn. Een criticus die niet ‘door Merlyn is heengegaan'
is geen goede criticus.’ (VAN DEEL 1986, 159)
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Maar ook nu was de werkelijkheid genuanceerder dan de radicale standpunten. In
datzelfde jaar 1965 verschenen drie bundels met interviews. Apart en samen
illustreerden zij de diversiteit van de omgang met literatuur. Autonomist Jessurun
d'Oliveira peilde in Scheppen, riep hij, gaat van Au de beweegredenen en bedoelingen
van tien auteurs. Bernlef en Schippers, die in Barbarber zwoeren bij een anonieme
poëzie, vroegen aan hun gesprekspartners Wat zij bedoelen. En in Bibeb & Vips
bundelde Bibeb haar Vrij Nederland-interviews met bekende schrijvers, artiesten,
politici en zakenlieden uit Nederland en Vlaanderen, van Anton van Duinkerken en
Gerrit Kouwenaar tot tv-presentator Rudi Carrell en wielrenner Rik van Looy. De
schrijver als bekende Nederlander/Vlaming - het zou in de volgende decennia een
punt van discussie worden.
Er was in 1965 meer in beweging in de literaire kritiek. In Vlaanderen verschenen
in dat jaar twee boeken die voortgekomen waren uit het kritisch-polemische geweld
dat sinds 1963 was losgebarsten in het kleine gestencilde tijdschrift Bok (1963-1964):
BokBoek van Julien Weverbergh en Wij, galspuwers van Hedwig Speliers. Rond Bok
en Weverbergh had zich een groepje angry young men geschaard dat het conservatieve
Vlaamse literaire establishment te lijf wilde gaan. Hedwig Speliers, naast Weverbergh
en samen met Herwig Leus en Herman J. Claeys een van de hoofdrolspelers, zag het
tien jaar later in een nog altijd polemisch gekleurde terugblik zo:
Met Walschap, met Gijsen, met Lampo, met Jonckheere en vele andere
literatoren, waren we zo stilaan in een klimaat terecht gekomen van de
officieel geconsacreerde literatuur. Staatsfuncties, parastatale jobs en de
inspectie van openbare bibliotheken kwamen in handen van deze inmiddels
gearriveerde, overigens zeer verdienstelijke schrijversbent. (SPELIERS 1973,
87)
Kortom, de Vlaamse literatuur was in de ogen van deze jonge honden ‘een flink
renderend bedrijfje’ geworden, waarbinnen de gevestigde auteurs door elkaar te
steunen en te bewieroken hun machtspositie veiligstelden. Nogal typerend was de
felle reactie van Weverbergh op de toekenning van de Driejaarlijkse Staatsprijs voor
proza in 1963 aan Lampo voor De komst van Joachim Stiller, en niet aan Claus voor
De verwondering: ‘Literaire kwaliteit is hier niet aan bod gekomen. Het is een politiek
prijsje; een vriendenprijsje; geldverspilling.’ (Weverbergh 1965, 38) Lampo werd
verweten zijn ziel en zijn literaire geweten te verkopen om ook bij ‘rechtse’ katholieke
lezers te scoren:
Een figuur als deze van literator Lampo is gevaarlijk, omdat zijn manier
van werken afgestemd is op de massa, op de middelmaat, op het succes,
op het platte.
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Als tegenprestatie voor zijn actie verkoopt Lampo en Co (via Demedts en
Co) de eigen boeken aan de zielige katholieke Vlaamse mensjes, zodat
deze mensjes boeken voorgeschoteld krijgen met het etiket ‘links’, maar
die slechts ‘links’ van naam zijn, hen niet sociaal wakker maken, hen als
mens niet verrijken, hen esthetisch totaal misvormen; Vlaanderen arm,
dom en onderdrukt helpen houden. (40)
Anders dan in Merlyn was de literaire kritiek in Bok voluit subjectief. Weverbergh
zelf was overigens een fervent bewonderaar van Du Perron en inspireerde zich op
het personalisme van Forum:
Ik ben pas mens als ik in mijn lectuur een mens hoor spreken, een mens
ontmoet. Daarom mijn volstrekte voorkeur voor absolute
bekentenisliteratuur; mijn haast lijfelijke afkeer van ‘kunstvoorwerpen’ van Dé Literatuur; daarom mijn hardnekkige weerstand tegen schrijvers,
schrijvelaars en Dichters; mijn hartstocht voor Auteurs.’ (14)
Paradoxaal genoeg, maar toch ook enigszins in de lijn van Gomperts, hanteerde hij
in zijn analyses toch een vorm van close reading, die niet zo ver af lag van wat er in
Merlyn gebeurde, en meer dan eens noemde hij die methode de enig geldige om aan
literaire kritiek te doen. De mens die hij wenste te ontmoeten, zocht hij op die manier
in het werk en niet erachter. Tegelijk was het voor hem en zijn medestanders een
manier om de betekenis van een boek los te weken uit de druk van gevestigde
reputaties en posities binnen het literaire machtsspel. Hoe dan ook was het niet de
eerste bekommernis van Bok om de literaire kritiek te vernieuwen, maar om de
Vlaamse literatuur wakker te schudden. Dat was ook de eerste intentie van het ‘kritisch
tijdschrift’ Heibel, dat in 1965 begon te verschijnen onder redactie van Frans Depeuter,
Robin Hannelore en Walter van den Broeck. Een geëngageerde personalistische
kritiek ging er samen met polemische uitvallen naar verzuiling en vriendjespolitiek
in het Vlaamse literaire bestel.
1965 was in het proces van omvorming en generatiewisseling in Vlaanderen een
scharniermoment. Bok bestond niet meer, maar het fuseerde in dat jaar enerzijds met
Diagram (1963-1964) tot Komma (1965-1969), en werd anderzijds voortgezet in
Mep (1965-1968). Terwijl dat laatste blad met veel polemisch geweld de ‘gestencilde
revolutie’ voortzette en zich vergreep aan gevestigde reputaties zoals die van Maurice
Roelants, werd Komma een veel deftiger blad, dat traditie en vernieuwing met elkaar
wilde verzoenen. In de kritische praktijk van Paul de Wispelaere, die zowel in
Diagram als in Komma een toonaangevende positie innam, kwamen een
autonomistische, ergocentrische en een personalistische literatuurbeschouwing samen.
Het literaire werk zag hij, in

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

245
navolging van Nijhoff, als een ‘perzisch tapijtje’, dat op zichzelf bestond, los van de
maker. Maar tegelijk was hij als criticus en lezer een persoon en een schrijver, die
las ‘met een ondeelbare eenheid van borend verstand en bloed, van intelligentie,
intuïtie, gevoel en zenuwen’ (De Wispelaere 1966b, 23).

Proza en poëzie aant.
Toen de Russische componist Glinka voor het eerst Beethovens Negende
gehoord had, zou hij hebben uitgeroepen: ‘Hoger kunnen we niet!’ Welnu,
na lezing van het proza van Cornelis Bastiaan Vaandrager, Jan Wolkers,
Oscar Timmers, Hugo Raes, Marc Andries (om alleen deze vijf te noemen),
had ik wel enige lust om, met betrekking tot de moraliteit van hun werk,
uit te roepen: ‘Lager kunnen we niet!’ Maar jawel, we kunnen altijd nog
wel wat lager: Jan Cremer heeft dit zo pas bewezen. (RUYSLINCK 1965,
435)
Aldus Ward Ruyslinck in zijn lezing ‘Drek-en-drift-literatuur’, die hij in 1965 voor
diverse Vlaamse universiteiten, hogescholen en culturele verenigingen hield.
Ruyslinck verweet zijn generatiegenoten onvolwassenheid, eenzijdigheid en
ongezonde sensatiezucht, de klassieke morele bezwaren tegen een literatuur die
almaar vrijmoediger omsprong met seksualiteit, agressie en lelijkheid. Het was niet
meer dan een variant van bezwaren die tien en twintig jaar eerder werden geuit tegen
het werk van Boon, Claus, Hermans, Reve, Blaman en nog vroeger tegen Walschap,
Buysse of Van Deyssel. Maar waar dergelijke standpunten tien jaar eerder nog in
ruime kring gedeeld werden, stond Ruyslinck nu tamelijk alleen. Zelfs katholieke
critici als Kees Fens in De Tijd-De Maasbode en Johan de Roey in De Standaard
vielen hem niet bij in zijn moralistische kritiek.
Vergeleken met 1955 was zowel de formele als de ethische diversiteit van de
prozaliteratuur drastisch toegenomen, en met die diversiteit ook de tolerantie. In die
zin was de volstrekte afwezigheid van ethische en andere extraliteraire normen in
Merlyn en in de ergocentrische kritiek van De Wispelaere een teken des tijds. Voor
zover er, en dan vooral door de meeste jongeren zelf, dan toch nog ethische normen
werden gehanteerd, zoals in de polemische stukken van Bok, was het de moraal van
de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en de morele bevrijding. De zin
waarmee Jan Spierdijk zijn recensie van Bordewijks laatste roman, De Golbertons,
begon, klinkt al nostalgisch:
Met de pas overleden F. Bordewijk is wel een totaal andere generatie aan
het woord geweest dan de jongeren, die nu alles voor het zeggen hebben
en alles zeggen.
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Het is een waarheid, die ons als een koe in het oog springt bij het lezen
van een enkel zinnetje in Bordewijk's laatste roman ‘De Golbertons’,
‘Elspeth zelf had met haar zestiende jaar haar ongereptheid prijsgegeven,
naar de trant der eeuw.’ (SPIERDIJK 1965)
En Hans Warren maakte van zijn bespreking van het debuut van Andreas Burnier,
Een tevreden lach, gebruik om in dezelfde toonaard een aperçu te geven van de
geschiedenis van wat men aanstootgevend vond:
Waar is de tijd dat men Zola stiekum las, bang dat ouders of opvoeders
de hand op de dikke deeltjes zouden leggen [...], de tijd dat een mevrouw
Van Wijhe-Smeding de Nederlanden in oproer kon brengen met boeken
als ‘De Zondaar’ - thans een curiosum? (WARREN 1965)
Zelfs de roman Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers, waarin seks, gruwel en
wreedheid onverbloemd aanwezig zijn, werd ondanks morele bezwaren zelfs ook
door christelijke critici positief onthaald.
Al is in alle opzichten de verscheidenheid binnen de prozaproductie groot, wanneer
men alleen kijkt naar boeken van beginnende auteurs uit 1965, dan valt het op hoe
vrij de meesten met de romanvorm omspringen. Enkelen staan daarbij heel duidelijk
onder de invloed van de Franse nouveau roman, van het wantrouwen dat daar heerste
tegenover de uitdrukkingsmogelijkheden van de taal en tegenover de reducerende
werking van de verhaalintrige en de psychologische portrettering. Heel duidelijk is
dat het geval in het debuut van M. Tophoff, De falende stad, waarin de registrerende
blik van sommige Franse voorbeelden wordt toegepast. Die invloed is ook merkbaar
in romans als Mijn levende schaduw van Paul de Wispelaere, Is de boelijn over de
nok? van Hector-Jan Loreis, Het lichamelijk onderscheid van Laurent Veydt en De
weerspannige naaktschrijver van Rudolf Geel. Dergelijke romans thematiseren heel
vaak het schrijverschap zelf. De centrale kwestie is immers de moeilijkheid om leven
en literatuur, werkelijkheid en taal met elkaar te verzoenen, de onmogelijkheid om
waarheid en verzinsel uit elkaar te houden. Kortom: de frustrerende, maar ook
vruchtbare spanning tussen het geleefde en het geschreven leven:
Het verhaal groeit zonder dat ik het helemaal beheers, ik zou het willen
opnieuw beginnen, corrigeren hier en daar, maar dat gaat niet meer. Ik
weet dat ik gelogen heb, dat de waarheid van nu een andere waarheid is.
(DE WISPELAERE 1965, 74)
Een gevolg is dat de structuur verbrokkelt, dat essayistische en autobiografische
elementen het verhaal binnendringen en zo de romanfictie doorbreken. De
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fixatie op het bewustzijn van de verteller mondt meermaals uit in de associatieve
sprongen van de innerlijke monoloog.
Op heel andere manieren doorbreken Weverbergh en Burnier de traditionele
romanvorm. In de pamflettaire roman Een dag als een ander laat Weverbergh
verschillende personages, in een mengeling van documentaire en fictie, verslag
uitbrengen van een dag in het Vlaamse rijksonderwijs. Andreas Burnier speelt in
Een tevreden lach niet alleen verschillende vertelinstanties tegen elkaar uit, maar in
het verhaal schuift zij ook geregeld essayistische fragmenten, lyrisch-associatieve
passages, aansprekingen van de lezer, gedichten en - ook hier alweer - reflecties over
het schrijverschap en de problematische verhouding tussen literatuur en werkelijkheid.
Het verst gaat Jacq Firmin Vogelaar. In De komende en gaande man, een
fragmentarisch boek vol perspectiefwisselingen, waarin de personages van plaats en
rol verwisselen en stemmen als het ware door elkaar heen gaan spreken, blijft van
een verhaal in traditionele zin nauwelijks iets over.
Een jaardoorsnede mag dan een door het toeval enigszins vertekend beeld geven
van wat er aan de orde is, het blijft een opvallende vaststelling dat de jonge schrijvers
die op een onproblematische manier de traditie van het realisme voortzetten, in 1965
in de minderheid zijn: Heere Heeresma met Juweeltjes van waterverf, op een wat
gepoëtiseerde manier Michel Dhondt met God in Vlaanderen, en tot op zekere hoogte
ook J.W. Holsbergen met Soldaten en kinderen halfgeld, al komt ook hier weer een
schrijver voor die een verhaal schrijft. Een van de interessantste uitzonderingen is
Henk Romijn Meijer, van wie in 1965 Duivels oorkussen en andere verhalen
verschijnt. Enkele jaren later, in zijn essaybundel Naakt twaalfuurtje (1967), zal hij
zich een gedreven verdediger tonen van een literatuur die uitgaat van het goed
geobserveerde detail uit de alledaagse werkelijkheid. Vandaar ook zijn polemische
uitval in dat boek naar Wolkers, die hij onechtheid in de weergave van de realiteit
verwijt.
Het doorbreken van ethische taboes en het overschrijden van de esthetische normen
van verhaal en roman zijn met elkaar verbonden in het begrip ‘authenticiteit’. De
schrijver die waarheid en authenticiteit zoekt, laat zich niet langer inperken door de
goede smaak, door de grenzen van het fatsoen, evenmin als door het keurslijf van
de verhaalconventies, die in zijn ogen automatisch leiden tot vertekening en vervalsing
van de werkelijkheid. Al valt daar nooit helemaal aan te ontkomen, van de bewuste
schrijver mag, zo is de gedachte, verwacht worden dat hij het besef van die
noodzakelijke vervalsing in zijn werk thematiseert. Maar ook het pleidooi voor
realisme van Romijn Meijer is ingegeven door de eis van authenticiteit. Die wordt
volgens hem bereikt doordat de schrijver via de keuze van het juiste detail en door
de gestileerde weergave ervan, de diepere betekenis van gewone dingen onthult.
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Rond 1965 werden de geschiedenis en de diversiteit van de poëzie gehuldigd in vier
belangrijke bekroningen. Een jaar voor zijn overlijden werd de Prijs der Nederlandse
Letteren toegekend aan de 78-jarige J.C. Bloem. De P.C. Hooftprijs 1964 ging naar
Leo Vroman, de Constantijn Huygensprijs naar Lucebert, en in Vlaanderen werd de
Driejaarlijkse Staatsprijs voor de poëzie toegekend aan Jos de Haes voor zijn bundel
Azuren holte (1964). Klassieke traditie, het volle experiment en diverse mengvormen
daarvan werden gelijktijdig gehuldigd; het relativeerde de ogenschijnlijke dominantie
van de op de werkelijkheid gerichte poëzie in Nederland en van de taalexperimenten
in Vlaanderen. De belangrijkste poëziepublicaties van 1965 in Vlaanderen waren
overigens allerminst vernieuwend: verzamelbundels van Maurice Gilliams, Hugo
Claus en Herwig Hensen, nieuw werk van traditionele dichters die debuteerden tussen
1930 en 1950: René Verbeeck, Karel Jonckheere en Christine D'haen.
Terwijl dat alles aan de gang was, dienden zich alweer nieuwe dichters aan, zonder
dat meteen duidelijk was of zij de voorboden waren van verdere ontwikkelingen. In
Merlyn debuteerden onder anderen Jacques Hamelink en H.C. ten Berge met een
poëzie die met een intense betrokkenheid op de taal mythische en cultuurhistorische
lagen aanboorde. In Tirade daarentegen, en in zekere mate ook in Hollands
Maandblad, werd de toon gezet door Hanny Michaelis, Willem Wilmink, Rutger
Kopland, Judith Herzberg, Chr.J. van Geel, Jaap Harten en Hans Vlek, die ondanks
grote onderlinge verschillen met elkaar gemeen hadden dat ze op een verstaanbare
manier en met veel aandacht voor de alledaagse werkelijkheid over al dan niet
geëxpliciteerde persoonlijke thema's dichtten.
Hoewel het werk van Riekus Waskowsky en Fritzi Harmsen van Beek deels in
dezelfde bladen verscheen, was het van een heel andere orde. Zij plaatsten zich, elk
op hun eigen manier, buiten iedere classificatie, vermengden het verhevene met het
triviale, werkelijkheid met bandeloze fantasie en eruditie met alledaagsheid. Al bij
al leek het poëzieklimaat enigszins richtingloos. Zo kon debutant Hans Vlek in
Anatomie voor moordenaars persoonlijke belijdenis, aandacht voor de buitenwereld
en politiek bewustzijn onbekommerd met elkaar vermengen:
Tragies
is de mens
die alle straten kent
zijn verrafelde ziel
tussen het steen
in een buitenwijk
zijn hongerig lichaam
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geen kroket
uit de automatiek
kan hem nog redden
geen genever
zijn koude handen
[...]
(VLEK 1965, 11)

In juni 1965 vond in de Londense Albert Hall voor een publiek van zo'n zevenduizend,
vooral jonge toehoorders, een ‘poetic show’ plaats, waarop dichters van verschillende
nationaliteiten uit hun werk voorlazen. Voor Nederland nam Simon Vinkenoog deel.
Hij vatte er het plan op om in Amsterdam een gelijkaardige manifestatie te
organiseren: Poëzie in Carré. Op 28 februari 1966 lazen daar met groot succes
gedurende meer dan vier uur vijfentwintig dichters voor. Een opmerkelijk facet van
dat evenement was de diversiteit van de deelnemers: A. Roland Holst, Johnny the
SelfKicker, Ed Hoornik, Jules A. Deelder, Gerrit Kouwenaar, Jan G. Elburg, K.
Schippers, Hans Verhagen, Adriaan Morriën, Ewald Vanvugt. Aan dit feest ‘tégen
de verstarring, het vooroordeel, de angst en de onwetendheid, met als inzet liefde en
vrijheid’ (Vinkenoog en Boelen 1966, 11) nam echter geen enkele vrouw deel; wel
twee Vlamingen: Gust Gils en Hugues C. Pernath. Er valt iets voor te zeggen om
deze gebeurtenis te interpreteren als een overgangsritueel tussen de deftige ernst van
het verleden en de omwenteling daarvan in de latere jaren zestig. Nog viel A. Roland
Holst het meeste applaus te beurt en werd een schreeuwende Johnny the SelfKicker

Affiche voor de moeder van alle poëzieavonden in het Amsterdamse theater Carré in 1966.
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uitgejouwd, nog verschenen de meeste dichters keurig in het pak, maar de poëzie
zelf was massaal op het podium en in de media gekomen. Het is de start van een
ontwikkeling die tot in het begin van de eenentwintigste eeuw dichters van het
publieke podium en dichters van het stille lezen tegenover elkaar zal plaatsen.

En ten slotte aant.
Eveneens in 1965 mocht Annie M.G. Schmidt als eerste de Staatsprijs voor kinderen jeugdliteratuur (1964) in ontvangst nemen voor haar gehele oeuvre. Het was niet
alleen een persoonlijke erkenning; de prijs zelf was tegelijkertijd een erkenning van
de jeugdliteratuur als een volwaardig literair genre, iets waartoe precies Annie M.G.
Schmidt zelf in belangrijke mate had bijgedragen. Boeken zoals Jip en Janneke,
waarvan het vijfde deel in dit jaar verscheen, zijn tot de literaire bagage gaan behoren
van iedere Nederlander en Vlaming die vanaf de jaren zestig heeft leren lezen. In
het spoor van Annie M.G. Schmidt begonnen vanaf de jaren zestig auteurs te
publiceren als Tonke Dragt en Paul Biegel, wiens sprookjesachtige boek Het
sleutelkruid (1964) eveneens in 1965 bekroond werd als Kinderboek van het jaar.
De emancipatie van de jeugdliteratuur bij deze auteurs was van literaire aard.
Verbeelding, stijl, literaire techniek verdrongen meer en meer de aloude pedagogische
bekommernissen. Voor een doorbraak in de richting van het ‘onverbloemde realisme’
was het nog wachten op de jaren zeventig.
1965 was ook het jaar waarin in Nederland het Fonds voor de Letteren werd opgericht,
een onafhankelijke stichting, gesubsidieerd door de overheid en belast met de
uitvoering van het beleid van die overheid inzake het ondersteunen van literaire
schrijvers en vertalers. Zestig jaar na de stichting van de Vereniging van
Letterkundigen (VvL) in 1905 was dat een nieuwe en belangrijke stap in de
professionalisering van het ‘beroep’ van schrijver. Het Fonds was er gekomen na
twee golven van schrijversprotest tegen de benarde financiële situatie waarin auteurs
moesten werken. De eerste vond plaats in 1958, toen acht Vijftigers een
‘pocketstaking’ uitriepen om te protesteren tegen de lage honoraria die ze ontvingen
wanneer hun werk in pocketvorm werd uitgegeven. De definitieve stoot werd gegeven
door een massaal schrijversprotest in 1962-1963, mede gecoördineerd door de VvL,
tegen het literatuurbeleid van de overheid. Alle Nederlandse schrijvers werden
opgeroepen om vanaf 1 januari 1963 ‘geen prijzen, reisbeurzen of opdrachten meer
te aanvaarden, geen zitting te nemen in jury's en adviescommissies voor uitkeringen
en... de Boekenweek en het schrijversbal van 1963 te boycotten’ (Borgers 1980). In
een brochure, Geld
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is tijd, werden de eisen geformuleerd: aanvullende honoraria, regelmatigere en ruimere
stipendia, de erkenning van het leenrecht. In het daaropvolgende overleg met de
overheid, de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond en de Vereniging ter
Bevordering van de Belangen des Boekhandels, leidde de actie kort daarna tot de
oprichting van het Fonds. Was de werking en de financiële armslag aanvankelijk
eerder bescheiden, na een volgende golf van schrijversacties in 1970 werd de subsidie
aanzienlijk verhoogd en werd het bestuur van het Fonds hervormd om de werking
efficiënter en onafhankelijker te maken.
Op een heel andere manier ten slotte kondigde de toekomst zich in Nederland aan
toen op 28 juni 1965 de verloving bekendgemaakt werd van prinses Beatrix met de
Duitser Claus von Amsberg. Hoewel niemand er gelukkig mee was dat de
kroonprinses zou huwen met iemand die in zijn jeugd lid was geweest van de
Hitlerjugend en in de Wehrmacht had gediend, toch kon blijkens een opiniepeiling
de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking zich met het voorgenomen
huwelijk verzoenen. Daar stond tegenover dat een verzoekschrift aan de Tweede
Kamer om het wetsontwerp dat het huwelijk moest goedkeuren, alsnog in te trekken
of te verwerpen, meer dan 65.000 handtekeningen kreeg. Tot in de literaire
tijdschriften werd er over de kwestie gedebatteerd. Zowel De Gids als Hollands
Maandblad, zowel Tirade als Raam lieten zich erover uit. De gevoeligheid voor die
kwestie was vergroot in intellectuele en literaire kringen doordat in 1965 ook de
viering van twintig jaar bevrijding plaatsvond, wat aanleiding gaf tot tal van
publicaties. Vooral J. Pressers Ondergang. De vervolging en verdelging van het
Nederlandse jodendom 1940-1945 was een ware bestseller.
Die intellectuele protesten bleken echter nog maar een voorspel van wat zich het
jaar daarna op straat zou voordoen, toen het huwelijk in Amsterdam gesloten werd.
Over die protestacties, geïnspireerd en georganiseerd door de provobeweging, schreef
Harry Mulisch een bewogen verslag in Bericht aan de rattenkoning (1966). Maar
daarmee was al een ander tijdperk aangebroken.
1965 heeft in de geschiedenis, ook in die van de literatuur, een positie die enigszins
te vergelijken is met die van een komma, zoals gedefinieerd in het ‘Ter inleiding’
van het gelijknamige tijdschrift:
De functie van de komma is grammaticaal èn ritmisch. Dit betekent, dat
het plaatsen van de komma zowel door logische, traditionele als creatieve,
vernieuwende factoren wordt bepaald. [...] Tussen de literaire sleur en de
mode van de antiliteratuur mag wel eens een komma geplaatst worden om
de relativiteit van de sleur, de mode en de komma te doen blijken. (DE
REDACTIE 1965)
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Het jongerenblad Twen/Taboe adverteerde geregeld voor ‘Stemmen van schrijvers’, een reeks van
45-toerenplaatjes, die het Letterkundig Museum, samen met uitgeverij Querido, vanaf 1955 uitbracht.
Er verschenen 20 singles, waarop telkens twee schrijvers voorlazen uit eigen werk.

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

253

7
De literatuur van 1965 tot 1975
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De ‘jaren zestig’ in de literatuur
De jaren zestig aant.
Het overal ter wereld optredende verschijnsel van een jeugd die weigert
de bestaande ‘orde’ te aanvaarden - de ‘hipsters’, ‘teddy-boys’, ‘rockers’,
‘mods’, ‘halbstarken’, ‘blousons noirs’, ‘nozems’, ‘stiljagi’, en hoe zij
verder ook genoemd mogen worden - dit verschijnsel heeft een tot dusver
veronachtzaamde revolutionerende werking.
Deze massa-jeugd, vrijer, welvarender en talrijker dan ooit te voren, wordt
gedreven door een dadendrang die in de leegte slaat, die gefrusteerd moet
blijven. [...] Tot het moment waarop de sublimering van deze drift tot
creatieve drift, ‘speel’-drift, mogelijk zal zijn geworden, zal zij zich uiten
in agressiviteit, en zich keren tegen alles wat haar bevrediging in de weg
staat. Zij zal niet rusten voordat de gehele superstruktuur vernietigd is,
daar helpt geen verontwaardiging, geen protest, zelfs geen geweld tegen.
De opstand van de creatieve mens tegen de moraal en de instellingen van
de utilitaristische maatschappij zal niet eindigen voordat de ludische
maatschappij een feit is.
De grote non-stop-happening die wij te verwachten hebben wanneer de
creatieve potentie van de gehele mensheid eenmaal ontketend wordt, zal
het aangezicht van de aarde net zo ingrijpend veranderen als de organisatie
van de productie-arbeid dit gedaan heeft sinds het neolithicum.
Het tijdperk van de homo ludens ligt voor ons. (CONSTANT 1964, 35)
Aldus voormalig Cobra-kunstenaar Constant, die zich hier in 1964, aan de vooravond
van enkele bewogen jaren, ontpopt tot utopisch trendwatcher van de jaren zestig.
In het collectieve geheugen zijn ‘de jaren zestig’ een begrip, of zelfs een cliché
geworden, vergelijkbaar met het ‘fin de siècle’ of de ‘gay twenties’ - even sprekend
en even weinig zeggend, even vaag en tegelijk toch als beeld even duidelijk. Historici
en sociologen die zich met de jaren zestig bezighouden, verschillen nogal eens van
mening over de chronologische afbakening ervan en al evenzeer over de draagwijdte
van de maatschappelijke ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Dat varieert
van de overtuiging dat de jaren zestig de samenleving op vrijwel alle gebieden grondig
van aanschijn hebben doen veranderen, tot de zeer relativistische mening dat, na een
kortstondige koortsaanval, alles weer in zijn oude staat is hersteld.
Tot die relativistische visie kan men gemakkelijk komen wanneer men zijn aandacht
vooral richt op de extreemste idealen, de felste vormen van actie en
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protest uit de jaren 1965-1970. Er is inderdaad geen nieuwe mens ontstaan, de homo
ludens heeft de verbeelding niet aan de macht gebracht, er is geen wereldvrede en
bezit is nog steeds geen diefstal. Beschouwt men de jaren zestig veeleer in de breedte
en tegelijk als een ontwikkeling over een langere periode, dan moet men wel tot de
overtuiging komen dat er tussen circa 1960 en de helft van de jaren zeventig
fundamentele zaken veranderd zijn. De vanzelfsprekendheid van het gezag is
vervangen door de eis om verantwoording af te leggen. Er is - met de nodige ups en
downs - een veel kritischer houding gegroeid, niet alleen tegenover gezagsdragers
en gezagsinstanties zoals politici, opvoeders, priesters en dominees, ouders, mannen,
de pers, de moraal, de kerken, maar ook tegenover de wetten van de esthetica en de
goede smaak. Tegelijk is er een nieuw ethisch bewustzijn gegroeid dat zich
uitdrukkelijk distantieert van de oude fatsoensnorm. Vrede en ontwapening, de
toestand in de ontwikkelingslanden, gelijkheid van kansen, de emancipatie van
minderheden, transparantie van bestuur, bescherming van het leefmilieu, vragen rond
euthanasie en drugs zijn belangrijker ethische topics geworden dan de seksuele
moraal.
De oorzaken van die veranderingen zijn beslist niet te vinden in de
protestbewegingen van de jaren zestig alleen, maar in een wisselwerking daarvan
met de sterk toegenomen welvaart, waarvan grotere groepen van de samenleving
konden profiteren. De omvangrijke generatie die geboren werd in de geboortegolf
van de eerste naoorlogse jaren was in welvaart opgegroeid en stond onbegrijpend
tegenover de mentaliteit van ouders en bestuurders, die getekend waren door de angst
en het verlies tijdens de oorlog en de inspanningen van de wederopbouw. Vanuit
hun eigen comfortabele situatie konden de jongeren het zich veroorloven om de
verworvenheden van die generatie te bekritiseren, de uitwassen ervan aan te klagen
en de eenzijdigheid ervan als hypocrisie en benepen burgerlijkheid te ontmaskeren.
Enkele heel concrete ontwikkelingen en gebeurtenissen hebben er mede voor
gezorgd dat alles na 1965 in een stroomversnelling kon raken. De buitengewoon
snelle doorbraak van de televisie zorgde er, veel drastischer dan de radio, voor dat
ook degenen die tot dan toe nauwelijks verder keken dan de vertrouwde horizon van
hun directe omgeving, in contact kwamen met opvattingen die het denkkader van de
eigen zuil doorbraken. Tegelijk werden zij direct geconfronteerd met wat elders in
de wereld gebeurde, en als het ware gedwongen om ook daarover een standpunt in
te nemen. Hoezeer de programmamakers in de eerste jaren ook vermeden om de
kijker te schokken, juist het expliciete gebruik van het nieuwe medium als een
instrument tot volksopvoeding heeft emancipatorisch gewerkt.
Vanaf de jaren vijftig had zich al een specifieke jeugdcultuur ontwikkeld, die zich
manifesteerde in eigen gedragscodes, kleding en vooral een eigen muziek:
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rock-'n-roll. Daarvoor stemde men af op andere dan de officiële zenders: Radio
Luxemburg en vanaf 1960 de piratenzender Veronica. De toenemende koopkracht
van de jongeren en de beschikbaarheid van de goedkope en handige transistorradio
en de compacte pick-up werkten een snelle verbreiding van de muziekcultuur in de
hand. Vanaf 1960 gingen specifieke jongerenbladen zoals Twen/Taboe en later
Hitweek op die evolutie inspelen en haar nog versterken.
Van uitzonderlijk belang was de uitvinding van de anticonceptiepil, die vanaf het
begin van de jaren zestig in België en Nederland te koop was. Voortplanting en
seksualiteit werden daardoor goeddeels van elkaar losgekoppeld, waardoor de
seksualiteitsbeleving grondig veranderde en op haar beurt de hele seksuele moraal
en de traditionele machtsverhouding tussen man en vrouw onder druk zette.
Ten slotte heeft, vooral voor het overwegend katholieke Vlaanderen, maar ook
voor de belangrijke katholieke minderheid in Nederland, het tweede Vaticaans concilie
een bevrijdende rol gespeeld. Tussen 1962 en 1965 zorgde het voor een
‘aggiornamento’ (aanpassing aan de moderne wereld) in de katholieke kerk. Naast
concrete besluitteksten gaf het vele, vooral jonge katholieken het gevoel vrijer te
kunnen ademen. Samen met de Amerikaanse president John F. Kennedy en Martin
Luther King werd paus Johannes XXIII een van de symbolen van een nieuwe,
democratische en rechtvaardiger wereld.

Happenings en provo aant.
Rond 1960 was er in de hele westerse wereld, weliswaar met lokale accentverschillen,
een spanning ontstaan tussen traditie en moderniteit, tussen een opdringeriger
wordende wil tot verandering en de logheid van de bestaande structuren. Daarna, en
vooral vanaf 1965, werd dat precaire evenwicht verstoord door een snelle
opeenvolging van acties. De geschiedenis daarvan is elders geschreven, wij beperken
ons hier tot enkele van de - ook voor de literatuur - markantste gebeurtenissen.
Op 9 december 1962 organiseerde Simon Vinkenoog in Amsterdam Open het
graf, de eerste Nederlandse happening. Het werd een nogal verward spektakel, waarin
onder anderen Johnny van Doorn (The SelfKicker) gedichten schreeuwde. Daarnaast
hadden de schrijvers Jan Cremer en Cornelis Bastiaan Vaandrager een aandeel in
het gebeuren. Maar de excentriekste deelnemer was Robert Jasper Grootveld, die als
antirookmagiër al vanaf 1961 met tal van ludieke en provocerende acties een
kruistocht voerde tegen de tabaksverslaving en de invloed van reclame en commercie,
en die Amsterdam uitriep tot ‘Magies sentrum’. Het waren vormen van
ludiek-anarchistisch straattheater, informele happenings, waarin het publiek
onwillekeurig participeerde.
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Daarin kwam verandering toen de anarchistisch geschoolde student Roel van Duijn
met Grootveld en enkele anderen in 1965 de provobeweging stichtte. Harry Mulisch,
die als sympathiserend waarnemer de gebeurtenissen op de voet volgde, interpreteerde
in zijn reportageboek Bericht aan de rattenkoning de ontmoeting tussen die twee als
‘een fantastische alchymische reaktie’ (Mulisch 1966, 71), die elementen uit het
politieke anarchisme en uit de speelse theatraliteit met elkaar versmolt tot een geheel
nieuwe stof: provo. Provo was er in de eerste plaats op uit om door middel van ludieke
acties de gezagsdragers, regenten genaamd, te provoceren en de grote massa,
klootjesvolk genaamd, bewust te maken. Voor zover provo een reëel doel voor ogen
stond, was dat een samenleving die goeddeels geïnspireerd was op het project New
Babylon van de voormalige Cobra-kunstenaar Constant. In zijn plannen daarvoor
denkt Constant de fundamentele uitgangspunten omtrent vrije creativiteit en
volkskunst van zijn ‘Manifest’ uit 1949 radicaal door. De kunstenaar diende mee te
werken aan het tot stand komen van ‘een nieuw bestaan, van een ander, vrijer, meer
vervuld leven, van een samenleving dus, die meer in overeenstemming is met de
reële behoeften van vandaag en morgen’ om op die manier ‘het leven tot een creatie,
tot een kunstwerk te maken’ (Constant 1961, 131 en 132). New Babylon was een
antifunctionele, ludieke en creatieve stad, waarin de mens als een vrije nomade
rondtrok: ‘Hij weet nooit wat komen gaat, hij kent nimmer de ruimte die hij betreedt,
maar zijn komst alleen reeds kan de sfeer veranderen.’ (137)
Hadden de acties tot dan toe een vredelievend en zelfs deels artistiek karakter,
vanaf 1966 nam de politisering toe. De protestacties op 10 maart 1966 tegen het
huwelijk van kroonprinses Beatrix met Claus von Amsberg speelden een katalyserende
rol in dat proces. Er kwam een verbinding tot stand tussen het milde anarchisme en
antifascisme. Toen kort daarna een demonstratie van bouwvakkers uit de hand liep,
was de crisis compleet: de overheid bekende haar machteloosheid tegenover de
toenemende anarchie. Grimmiger politieke acties gingen vanaf dat moment meer en
meer de plaats innemen van ludieke provocaties. De actieve rol van kunstenaars en
schrijvers in de protestbeweging was daarmee ook grotendeels uitgespeeld.
Een verschijnsel als provo is aan Vlaanderen grotendeels voorbijgegaan. Er waren
wel enkele kleine provokernen in Antwerpen, Gent en Brussel, maar die behoorden
dermate tot de undergroundcultuur dat ze aan de oppervlakte nauwelijks zichtbaar
waren. Toch was er enige invloed van de provomentaliteit in blaadjes van de
‘gestencilde revolutie’, zoals Daele.
Daarnaast werden er tussen 1965 en 1970 in Antwerpen meerdere happenings
georganiseerd, waaraan dichters deelnamen uit de Antwerpse bohème,
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zoals Ben Klein, Adriaan Peel, Gerd Segers, Bobb Bern en Tony Rombouts, samen
met jazzmusici en beeldend kunstenaars als Panamarenko. Maar vergeleken met wat
zich in Amsterdam afspeelde, hadden die toch meer het karakter van stadsanimatie.

De televisie
De weerklank van de gebeurtenissen in Amsterdam zou nooit zo groot geweest zijn
zonder de televisie, die de beelden ervan in alle Nederlandse huiskamers en zelfs
internationaal verspreidde. Maar ook speelde de televisie een belangrijke rol in de
afbraak van taboes en conventies. Die invloed was mede zo groot doordat er weinig
zenders waren en alle kijkers dus met dezelfde uitzendingen werden geconfronteerd.
Belangrijke momenten waren de satirische programma's Zo is het toevallig ook nog
's een keer en Hoepla. Zo is het werd door de VARA uitgezonden van 1963 tot 1966.
De makers ervan, onder wie de schrijvers en journalisten Jan Blokker, Rinus
Ferdinandusse, Dimitri Frenkel Frank en Gerard van het Reve, namen er de monarchie,
de nationale trots, de godsdienst, het gezag en de seksuele moraal op de korrel.
Onverhoeds confronteerden zij de grote massa met de kritische kijk die tot dan toe
voorbehouden was aan de relatief kleine groep die naar de optredens kwam kijken
van cabaretgroepen als Tingel Tangel en Lurelei, en aan de lezers van romans van
Van het Reve, Wolkers, Hermans en Jan Cremer. Voor nog meer beroering zorgden
de drie uitzendingen van het VPRO-programma Hoepla in 1967, vooral vanwege de
naakte verschijning van het fotomodel Phil Bloom en een interview met een dronken
soldaat, waardoor het leger in diskrediet werd gebracht. Toen in 1971 de Fred Haché
Show die draad weer opnam, was de verontwaardiging al heel wat minder; gewenning
en tolerantie hadden het pleit gewonnen.
Hoezeer ook op dit gebied Vlaanderen op Nederland achterliep, blijkt uit de
commotie die er in Vlaanderen ontstond naar aanleiding van de tv-uitzending Het
gelukkig gezin, in het najaar van 1967: een deftige discussie over relatievorming,
maar waarin voorzichtig de toelaatbaarheid van seks voor het huwelijk werd bepleit.

De seksuele revolutie aant.
Terwijl de schrijvers vrolijk, of minder vrolijk, voortschrijven en uitgevers,
drukkers, boekbesprekers en boekverkopers hun handen vol hebben om
de toenemende leeshonger te stillen, is het florerende literatuurbedrijf in
vele huiskamers, bibliotheken, collegezalen en klaslokalen een bron van
kwellende vragen: ‘Mogen ouders Op weg naar het einde in huis laten
slingeren?’, ‘Kunnen we de boeken van Wolkers aan minderjarigen
uitlenen?’, ‘Wat doe je, als de leerlingen met Ik Jan Cremer komen
aandragen?’
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Aldus een anonieme journalist in Haagse Post op 14 november 1964, naar aanleiding
van een besloten ‘Beraad over de vragen rondom de moderne literatuur’ van de
Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de
Lectuurvoorlichting in Nederland.
Parallel aan de politieke acties zette in de tweede helft van de jaren zestig de
seksuele revolutie zich door. Dat was een internationaal verschijnsel, maar in
Nederland werd het proces nog versneld door de actieve rol van de NVSH (Nederlandse
Vereniging voor Sexuele Hervorming), de vereniging MVM (Man Vrouw
Maatschappij), die onder leiding van Joke Kool-Smit in 1968 de tweede feministische
golf inzette, en door de opvallend tolerante en hervormingsgezinde opstelling van
de overheid. Tegen het eind van de jaren zestig waren onderwerpen als echtscheiding,
geboortebeperking en homoseksualiteit, die tien jaar eerder nog volledig in de
taboesfeer lagen, in brede kring geaccepteerd. De verspreiding van pornografie werd
niet langer vervolgd en in 1971 opende de eerste abortuskliniek haar deuren. Op het
eind van de jaren zestig had Amsterdam de reputatie verworven van een permissieve
stad, die door de rest van de wereld met verwondering werd bekeken: voor de een
het moderne Sodom, voor ander het Nieuw-Babylonische paradijs van vrije liefde
en drugs.
Dat alles liet ook de literatuur niet onberoerd. De toenemende tolerantie tegenover
drugs was zowel in het leven als in het werk van een aantal schrijvers te vinden. De
grote promotor van de bevrijdende, geestverruimende werking van marihuana en
LSD, werd vanaf de jaren zestig Simon Vinkenoog. Ook een ‘deftig’ literair blad als
Maatstaf wijdde in 1967 een special aan LSD, met bijdragen van onder anderen
Vinkenoog en de Amerikaanse profeet ervan, Timothy Leary.
Maar het was vooral in de seksuele revolutie dat de literatuur, net zoals het theater
en de film, een rol heeft gespeeld. Zij weerspiegelde niet alleen de nieuwe zeden,
maar speelde soms ook een voortrekkersrol door de grenzen van tolerantie te
overschrijden. In enkele markante gevallen kwamen schrijvers en uitgevers daardoor
in aanraking met het gerecht.
De lezer van ‘moderne’ literatuur was al sinds de jaren vijftig vertrouwd geraakt
met erotische taferelen, die vrijmoediger en explicieter waren dan wat tot dan toe in
de officiële literatuur gebruikelijk was. Jan Wolkers en Hugo Raes, die beiden vanaf
1960 veel succes kenden met hun romans en verhalen, zetten nog een stap verder.
Hoe verschillend hun werk ook was, het was verwant in het motief van de ongeremd
beleefde seksualiteit als symbool voor een volledig, vitaal en vrij leven en als teken
van opstand tegen de vermolmde opvattingen van ouders en opvoeders. Men zou
kunnen stellen dat de voorstelling van seksualiteit in dergelijke boeken een politieke
dimensie kreeg, zoals ze dat
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eerder al had, maar dan binnen de beperktere kring van poëzielezers, in sommige
gedichten van Lucebert en Claus.
Met het verschijnen van de ‘onverbiddelijke bestseller’ Ik Jan Cremer in 1964
werden definitief enkele grenzen overschreden. De seksuele esbattementen van de
hoofdpersoon vormen een vanzelfsprekend onderdeel van zijn avontuurlijk leven.
Daar komen verder geen morele overwegingen of existentiële vragen aan te pas. Hoe
antiburgerlijk de roman ook mag zijn, de hoofdpersoon Jan Cremer is geen
opstandeling tegen het gezag. Hij is een vrijbuiter, die neemt wat er te krijgen valt.
Tegelijk brengt dit boek een fusie tot stand tussen de puur commerciële erotische
pulp en de literatuur. Seksuele en gewelddadige avonturen krijgen de status van
literatuur én worden commercieel een succesproduct met amusementswaarde. Voor
tal van jonge lezers was de literaire status van het boek een alibi om met rode oortjes
van de seksscènes te genieten.
De reacties op Ik Jan Cremer en op het vervolg, Ik Jan Cremer. Tweede boek uit
1966 geven een goed beeld van de snel veranderende houding van kritiek en publiek
en van de voor die jaren typische angst om als burgerlijk beschouwd te worden. Ik
Jan Cremer werd inderdaad, zoals de auteur het op de omslag aankondigde, een
‘onverbiddelijke bestseller’. In twee jaar tijd werden er 200.000 exemplaren van
verkocht, iets waarvoor De avonden van Van het Reve twintig jaar nodig had. Dat
ongekende succes was mede het gevolg van de promotionele mythevorming rond en
door de auteur en van de vrij algemene verontwaardiging in pers en kritiek. Cremer
werd een nietsnut genoemd, een misdadiger, schoft, viespeuk en sadist. Zijn roman
was een waardeloos, vies, smerig en schofterig boek. Achteraf gezien waren de
reacties waarin ook de uitgever werd betrokken, belangrijker: hier werd niet alleen
aan de zeden geraakt, maar meteen aan het fundament van de Nederlandse literatuur.
Pierre H. Dubois had het in zijn recensie in Het Vaderland ook wel over ‘debiel
infantilisme’ en ‘schofterigheid’, maar de kern van zijn bezwaar was dat een literaire
uitgever als De Bezige Bij, met wortels in het verzet, alle waarden daarvan overboord
gooide met de publicatie van deze ‘onverholen lijnrecht sadistische ontboezemingen,
die op een dusdanig fascistische geestesgesteldheid wijzen, dat men niet anders meer
kan constateren dan dat De Bezige Bij [...] van de ondergrondse in de onderwereld
is beland’ (Dubois 1964). Naar aanleiding van een recensie van J. van Doorne, die
zijn kritiek in het christelijke dagblad Trouw de kop ‘De smerige Bij bezig’ gaf,
kwam het zelfs tot een rechtszaak wegens smaad.
Niet zozeer de openhartige seks maakte van Ik Jan Cremer een onaanvaardbaar
boek, en zelfs niet het - soms groteske - sadisme, als wel de totale vrijblijvendheid
ervan, doordat seks en geweld niet waren ingebed in een emotionele of existentiële
problematiek. Doordat ze verpakt waren in de platte spreektaal
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Jan Cremer opent de deur naar steeds grotere verkoopcijfers.

van kazernes en fabriekskantines: zuipen, vreten, naaien, neuken, schijten en zeiken.
En doordat alles schaamteloos werd uitgebuit ter ere van het geld en de eigen glorie.
Het was literatuur waaruit de cultuur volledig was verdwenen.
Probeerde in 1964 het systeem deze indringer nog buiten te sluiten, luttele jaren
later was de recuperatie volop aan de gang. Het vervolgboek, Ik Jan Cremer. Tweede
boek werd bekroond met de Prozaprijs 1967 van de gemeente Amsterdam. In de
deftige taal van het juryrapport werd het boek geplaatst in ‘de traditie van de grote
schelmen- en avonturenroman’, waarop het ‘middels de suggestie een autobiografie
te zijn, individuele variaties’ aanbracht. De hoofdpersoon werd adequaat onschadelijk
gemaakt door hem een verre nazaat te noemen van Tijl Uilenspiegel, Lazarillo de
Tormes, Benvenuto Cellini en Frank Harris (Jessurun d'Oliveira e.a., 1967). Cremers
tweede boek is weliswaar iets minder baldadig dan het eerste - er kwam nu ook een
echte ‘love story’ in voor - maar wat vooral veranderd was sinds 1964 waren de
morele normen en de literaire zekerheden; er bestond nu een sociale dwang om zich
vrij en progressief op te stellen.
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Van een grotere afstand kan men zeggen dat Ik Jan Cremer de uitgangspunten van
Barbarber en De Nieuwe Stijl, om kunst en werkelijkheid in elkaar te laten overlopen,
met verve heeft gerealiseerd, zij het in een heel andere toonaard. Een die nauwer
aanleunt bij de sfeer van Andy Warhols Factory dan bij de intellectuele mentaliteit
van Duchamp.
De herrie rond het boek van Jan Cremer werd mede in de hand gewerkt door de
verwarring tussen het personage en de persoon van de auteur. Die deed er overigens
alles aan om die verwarring te vergroten. In die zin paste het boek perfect binnen de
talloze vormen van defictionalisering en grensoverschrijding tussen genres en
tekstsoorten die in de jaren zestig voorkwamen. Ook in enkele gevallen van
gerechtelijke vervolging van auteurs speelde die verwarrende grensoverschrijding
een rol. Dat was duidelijk aan de orde in het zogenaamde ezelproces tegen Van het
Reve en bij de inbeslagname van Gangreen van Jef Geeraerts.
Na De avonden en enkele succesvolle novellen was het schrijverschap van Van
het Reve in een impasse gekomen. Hij was op zoek naar een andere, in zijn ogen
geschiktere uitdrukkingsvorm dan die van het realistische verhaal. Die vond hij in
de brief, waarin anekdotes, persoonlijke ontboezemingen, denkbeelden over
godsdienst en seksualiteit en bezinning over het schrijverschap in elkaar overvloeien.
In de brievenbundels Op weg naar het einde (1963) en Nader tot U (1966)
ontwikkelde hij een zeer particuliere visie op de samenhang tussen religie en
seksualiteit. God is niet alleen een angstwekkende despoot, maar vooral ook de
volmaakte liefde. De mens die zich op die God richt, doet dat met zijn hele persoon,
met lichaam en ziel. De seksualiteit, in zijn geval homoseksualiteit, krijgt op die
manier een sacraal karakter. De jongens die in de werkelijkheid het voorwerp zijn
van de begeerte van de ik-figuur, zijn tegelijk afspiegelingen en dienaren van de
‘Schone En Meedogenloze Jongen’. God, en via hem ook de seksuele omgang met
reële jongens, wordt opgeroepen in een taal die religieuze en bijbelse reminiscenties
vermengt met een alledaags of zelfs platvoers register. Ironie en ernst, werkelijkheid
en verbeelding raken op die manier onontwarbaar in elkaar verstrengeld, wat nog in
de hand gewerkt wordt door het gebruik van de briefvorm.
De manier waarop Van het Reve die heel eigen mythologie inbedde in de
christelijke godsdienst, werd als aanstootgevend ervaren. Naar aanleiding van ‘Brief
aan mijn bank’, in 1965 gepubliceerd in Dialoog. Tijdschrift voor homofilie en
maatschappij, ontstond grote beroering, die culmineerde in een klacht van het
Tweede-Kamerlid C.N. van Dis van de Staatkundig Gereformeerde Partij, wegens
‘opzettelijk zich in het openbaar bij geschrift door smalende Godslasteringen op voor
godsdienstige gevoelens krenkende wijze’ te hebben uitgelaten.
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In de gewraakte passage wordt de ik-figuur zo ontroerd door de aanblik van ezels,
dat hij er het beeld van God in ziet:
Als God zich opnieuw in de Levende Stof gevangen geeft, zal Hij als Ezel
terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend
en verguisd en geranseld, maar ik zal Hem begrijpen en meteen met Hem
naar bed gaan, maar ik doe zwachtels om Zijn hoefjes, dat ik niet te veel
schrammen krijg als Hij spartelt bij het klaarkomen. (REVE 1999, 187)
Op verzoek van de auteur, die in het proces een kans zag om zijn persoonlijke
godsbeeld te verantwoorden, werd aan de aanklacht nog een soortgelijke passage
toegevoegd uit Nader tot U, waarin de ik-persoon zich voorstelt dat hij eenmaal het
boek geschreven zal hebben dat alle boeken overbodig maakt. In die staat van
gelukzaligheid ziet hij God, als in een eschatologisch visioen, bij hem langskomen
in ‘de gedaante van een éénjarige, muisgrijze Ezel en voor de deur staan en aanbellen
en zeggen: “Gerard, dat boek van je - weet je dat Ik bij sommige stukken gehuild
heb?”’ Ze klauteren naar zijn slaapkamertje en daar ‘zou ik Hem drie keer achter
elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten, en daarna een presentexemplaar
geven, niet gebrocheerd, maar gebonden - niet dat gierige en benauwde - met de
opdracht: Voor de Oneindige. Zonder Woorden.’ (296)
Na het proces in eerste aanleg, hoger beroep en cassatie werd de auteur in 1968
volledig vrijgesproken. In de loop van de debatten en in de talloze commentaren en
ingezonden brieven naar aanleiding van deze zaak kwamen zowat alle aspecten aan
bod van de relatie tussen literatuur en moraal, individuele vrijheid en maatschappelijke
norm, realiteit, symboliek en fictie, zelfs van literatuur, mystiek en de christelijke
verbeeldingen van de godheid. Wie de debatten erop naleest, zoals die verzameld
zijn in de documentatie van Jan Fekkes, De God van je tante (1968), kan alleen maar
onder de indruk komen van de ernst, de sereniteit en de diepgang ervan, niet in de
laatste plaats in het requisitoir van de officier van justitie.
Van het Reve zelf ziet in zijn verdediging de gewraakte passages allerminst als
provocaties. Hij distantieert zich uitdrukkelijk van zijn collega Harry Mulisch, ‘de
gemotoriseerde relletjesvoyeur’, en van alle protestbewegingen uit die tijd. Hij
manifesteert zich integendeel als de kampioen van de burgerlijke gezagstrouw, die
overigens wel, binnen de perken van de wet, het recht op zijn eigen godsbeeld en
zijn eigen visie op seksualiteit opeist. Hoe atypisch Van het Reve verder ook is voor
de maatschappelijke veranderingen van de jaren zestig, juist in dat gedreven verlangen
om als individu met afwijkende opvattingen even tolerant en met evenveel respect
bejegend te worden als de meerderheid, toont
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hij zich hier toch weer een kind van zijn tijd. Het is in dat opzicht overigens ook
opvallend dat hij in zijn uitvoerige pleidooi voor het Amsterdamse gerechtshof
verwijst naar Nescio's ‘God van Nederland’ om mét Nescio die god van het fatsoen
en van het blinde gezag af te wijzen:
Mijn God is kennelijk niet de God van Nederland, of zoals onze grote
schrijver Nescio hem in zijn onsterfelijke verhaal Dichtertje noemt, ‘de
God van je tante, die zei, dat je moest groeten als je langs 't huis van je
baas kwam, (...) ook al zag je niemand, je kon nooit weten wie 't zag.’
(358)
Soortgelijke gevallen van seksuele vrijmoedigheid in de literatuur botsten in
Vlaanderen feller met de dominante opvattingen dan in Nederland. De veranderingen,
ook op het gebied van de moraal, verliepen er trager en minder heftig. De Nederlandse
overheid haastte zich om de wetgeving en de toepassing daarvan zo snel mogelijk
aan te passen aan veranderende opvattingen, om op die manier de ontwikkelingen
te beheersen. De Belgische traditie bestaat er veeleer in de wet als norm te behouden,
maar in de praktijk een grote speelruimte toe te laten. Maar in een periode als de
tweede helft van de jaren zestig, wanneer een voorhoede van jonge, vrijgevochten
intellectuelen en kunstenaars almaar verder van die norm afwijkt met de uitgesproken
bedoeling om de norm zelf op de helling te zetten, leidt dat onvermijdelijk tot
botsingen. Die krijgen dan soms het karakter van geïmproviseerde paniekreacties.
Een goed voorbeeld daarvan in november 1967 waren de huiszoekingen door de
Belgische opsporingsbrigade bij Jan Emiel Daele en Herman J. Claeys. Zij werden
verdacht van zedenschennis. De aanleiding daartoe was de publicatie van het korte
ironische tekstje ‘De penisgroet’ van Herman J. Claeys in het tijdschriftje Daele van
zijn gelijknamige vriend. Dat tekstje, waarin Claeys voorstelde om het gebruikelijke
handenschudden te vervangen door de veel expressievere penisgroet, was
overduidelijk bedoeld als een provocatie en verschilde daarin nauwelijks van tal van
andere bijdragen in Daele, een zeer marginaal blad, dat zich duidelijk inspireerde op
de geest van provo. Beide auteurs en hun entourage spaarden zich geen moeite om
de zaak publicitair uit te buiten. In een ‘Manifest’, dat niet alleen gesteund werd door
Julien Weverbergh, de peetvader van de literaire protestbeweging in Vlaanderen,
maar ook door Hugo Raes, Hugo Claus en Louis Paul Boon, bliezen zij het voorval
op tot een aanslag ‘op de persoonlijke vrijheid, de vrijheid van mening, de
persvrijheid’ en alle andere vrijheden van democratische landen, kortom een
aankondiging van de politiestaat.
Juist door het grote verschil in snelheid tussen revolutiegezinde jongeren, die
duidelijk naar Nederland lonkten, en anderzijds wetgeving en overheid kregen
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voorvallen als dit een veel uitdrukkelijker politieke en ideologische dimensie dan in
Nederland het geval was:
Het is misschien de enige manier om de hele zaak in beweging te krijgen.
De baanbrekers van de Franse revolutie waren een hele reeks libertijnse
dichters. Meer nog dan de theoretici van de revolutie hebben zij het klimaat
rijp gemaakt. Het is een manier om openheid te forceren. [...] er ontstaat
daardoor een grote verruiming in de gedachtenwereld. En die is er nodig,
zeker in ons land, waar de intolerantie zo nauw samenhangt met de kerk
en alle andere reactionaire krachten. (AUWERA 1969, 92)
Aldus Hugo Claus in een interview met Fernand Auwera. De aanleiding tot deze
uitval was een vraag van Auwera over de veroordeling van Claus naar aanleiding
van de opvoering van zijn toneelstuk Masscheroen op een festival voor experimenteel
toneel in Knokke op 30 december 1967. Masscheroen is een bewerking van het
Middelnederlandse mirakelspel Mariken van Nieumeghen. In de originele versie
komt Mariken, door de duivel omgedoopt tot Emmeken, door het bijwonen van dat
wagenspel tot inkeer en treedt in het klooster. Zo niet bij Claus, die tegelijk de
godsdienst en het morele fatsoen voor schut zet. Met een zweep ranselt Emmeken
de Heilige Drievuldigheid, in de gedaante van drie naakte mannen, onder wie de
schrijvers Hugues C. Pernath en Freddy de Vree, van het podium. Zij wil zelf haar
lot in handen nemen. Op beschuldiging ‘in het openbaar zeden te hebben geschonden
door handelingen die de eerbaarheid kwetsen’ werd Claus op 6 juni 1968 veroordeeld
tot vier maanden gevangenisstraf en tienduizend BF boete. Na beroep werd de
veroordeling bevestigd maar de gevangenisstraf werd ‘met uitstel’ toegekend.
Het bizarste incident, dat typerend was voor de situatie in Vlaanderen aan het
einde van de jaren zestig, deed zich voor rond Gangreen 1. Black Venus (1968) van
Jef Geeraerts. Geeraerts had zich al een controversiële reputatie verworven met het
tweeluik Ik ben maar een neger (1962) en Het verhaal van Matsombo (1966). Beide
romans werden door de een geprezen vanwege hun authentieke toon en meeslepende
stijl, en door de ander verguisd omwille van de racistische tendens die men erin
bespeurde. Die controverse bereikte een hoogtepunt rond Gangreen 1. Black Venus.
Net als bij Jan Cremer en Van het Reve is de felheid van de reacties mede te verklaren
door de verwarde relatie tussen autobiografie en fictie, een verwarring die Geeraerts
zelf stimuleerde door telkens weer te beklemtonen dat alles ‘echt gebeurd’ was. De
roman is een doorlopende monoloog, waarin het ik-personage vertelt over zijn leven
als bestuursambtenaar in de laatste jaren van Belgisch Kongo, 1955-1960. Het is een
ode aan het ongeremde vitalistische leven, een inwijding van de bange
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blanke man in de wereld van de tropische natuur, waar alle remmingen van de
beschaving van hem afvallen. Het leven in de natuur, de jacht, maar vooral de talloze
seksuele relaties met zwarte vrouwen spelen in dat proces een centrale rol. In
tegenstelling tot zijn blanke vrouw, ‘besmet met het trauma van generaties en
generaties die de stem van het bloed onderdrukt hebben’ (Geeraerts 1967, 121),
vertegenwoordigen zij de roes, de primitieve levenskunst, het dierlijke, en in tal van
gevallen ook de volstrekte onderworpenheid aan de grillen en begeerten van de
bronstige mannelijke held. In een passage die niet alleen typisch is voor de roman,
maar ook voor een aanzienlijk gedeelte van de koloniale literatuur, komen seks,
dierlijkheid en afkeer van de beschaving samen:
[...] hijgend, bezweet, met veelkleurige vlekken voor de ogen, ritselend,
suizend, sprong ze af en trok mij bijna uit het zadel en toen ik op de grond
sprong, vloog ze me om de hals en haar onderlichaam begon tegen het
mijne trage spiralen te beschrijven, [...] ik begon mijn broek los te maken,
gejaagd, heet, en zij deed hetzelfde en ze ging op haar buik liggen, haar
kontje even omhoog en ik dekte haar hinnikend, het was er onmiddellijk
en we rolden in het zand, [...] opeens begon ze te snikken van het lachen
en wees naar de twee paarden, ik keek maar keerde me om, ik wou hun
paringsdaad niet ontwijden door mijn blik want zij waren edel en ik slechts
een bronstige bok, een wezen dat door een opgeschroefd vitalisme wil
ontsnappen aan het bewustzijn, het tekort van zijn ras [...]. (124)
In 1969 werd aan het boek de driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor verhalend
proza toegekend. De moeilijkheden begonnen al tijdens de jurering. Piet van Aken
stapte op omdat hij het niet eens kon zijn met de bekroning van ‘een koloniale
despoot’, die meegeholpen had aan de exploitatie van ‘onze Kongonegers’ (Piet van
Aken 1968). Opmerkelijk is dat de bekroning werd voorgesteld en verdedigd door
de katholieke hoogleraar-criticus Marcel Janssens en werd gesteund door twee
vrouwen, de katholieke essayiste Lieve Scheer en de vrijzinnige dichteres Clara
Haesaert. De eveneens katholieke minister van Cultuur bekrachtigde het voorstel
van de jury, maar enkele dagen later nam de Belgische opsporingsbrigade een aantal
exemplaren van de roman in beslag, op last van de socialistische minister van Justitie,
op verdenking van zedenbederf en racisme. De hele kwestie gaf niet alleen aanleiding
tot een geanimeerd Kamerdebat, maar ook de literaire kritiek was grondig verdeeld,
zij het niet helemaal langs de te verwachten scheidslijnen. Voor- en tegenstanders
waren zowel aan katholieke als aan vrijzinnige zijde te vinden. Tegenover Van Aken
stonden onder anderen zijn mederedacteurs van het vrijzinnige Nieuw Vlaams
Tijdschrift, Marnix Gijsen en Paul de Wispelaere, die het boek ronduit een
meesterwerk vonden. Tegenover Janssens stonden dan weer katholieken
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als Frans Depeuter en Paul Hardy; deze laatste noemde het boek een ‘apologie van
de zwijnerij’ (Hardy 1969).
Deze affaire laat duidelijk zien hoe verward en onzeker de publieke opinie en de
literaire kritiek in Vlaanderen waren aan het eind van de jaren zestig, toen taboes op
een extreme manier doorbroken werden. Binnen het katholieke kamp werd een breuk
zichtbaar tussen ‘verlichte’ katholieken, die in hun literaire oordelen de morele norm
hadden verlaten, en een nog behoorlijk grote achterhoede, die er in meerdere of
mindere mate aan bleef vasthouden. Een soortgelijke verruiming was overigens te
zien in het Nederlandse katholieke tijdschrift Raam. Bij de ‘linkse’, vrijzinnige
Vlaamse auteurs en critici speelde de morele norm nauwelijks meer een rol, maar
begon zich een nieuwe ethiek te manifesteren: die van antiracisme en radicale
democratie. Daartussenin geklemd zat het criterium van de authenticiteit, waarop
niet alleen Geeraerts zelf zich beriep, maar ook ideologisch uiteenlopende critici als
Marcel Janssens en Paul de Wispelaere.
De seksuele revolutie in de literatuur, zowel in Nederland als in Vlaanderen, was
een vrijwel exclusief mannelijke aangelegenheid. Niet alleen waren het mannelijke
auteurs die in hun werk de grenzen van het toelaatbare verlegden, maar ook hun kijk
op seksualiteit was expliciet mannelijk. De meest extreme gevallen, zoals het werk
van Jan Cremer en Jef Geeraerts, ademden zelfs een geest van onverholen machisme,
mannelijke veroveringsdrift en minachting voor de vrouw. Ook wanneer zij, zoals
in Gangreen, vereerd werd als symbool van de mythische natuur, was er van enige
gelijkwaardigheid geen sprake. De mannelijk ingekleurde seksuele revolutie legde
een verbinding tussen het doorbreken van seksuele en alle andere maatschappelijke
taboes; seksualiteit wordt in deze context gezien als opstand, als revolte tegen het
gezag, kortom als strijdmiddel.
Een van de schaarse uitzonderingen daarop was Andreas Burnier. In de symbolische
ontwikkelingsroman Een tevreden lach (1965) is de aanvaarding van de eigen
homoseksualiteit een belangrijk aspect in de zoektocht van het hoofdpersonage
Simone naar zichzelf. Tot op zekere hoogte vervulde Burnier daarmee een
emanciperende rol voor de vrouwelijke homoseksualiteit, die vergelijkbaar is met
die van Van het Reve voor de mannelijke. Pas in de jaren zeventig, toen in Nederland
een nieuwe generatie jonge vrouwelijke auteurs aan het woord kwam, zou ook de
vrouwelijke seksualiteit uitdrukkelijk en op ruime schaal een stem krijgen.
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Studentenprotest, politieke actie en engagement aant.
Aan het einde van de jaren zestig veranderden de acties van karakter. Zij werden
politieker, grimmiger en agressiever. In 1967 werd de Amsterdamse provobeweging
ontbonden. Zij was geaccepteerd, gesubsidieerd en geassimileerd: toeristen konden
zich tegen betaling door ‘provo's’ laten beledigen. De erfenis van provo werd nog
korte tijd gekoesterd door de anarchistische ‘kabouters’ van Roel van Duijn, die zelfs
vijf zetels behalen in de Amsterdamse gemeenteraad. Maar ook hun ecologische
programma werd weldra nageaapt door de traditionele partijen.
Mede onder invloed van ontwikkelingen in het buitenland werd het revolutionaire
elan overgenomen door kunstenaars en vooral studenten, en kregen de protesten een
uitgesproken politiek karakter. Inspraak, democratisering en antikapitalisme werden
de nieuwe leuzen.
Politiek geïnspireerde acties van kunstenaars bleven al bij al tamelijk beperkt en
waren vooral gericht op meer inspraak in hun eigen instituties. De geruchtmakendste
actie was de bezetting van het Rijksmuseum in 1969, met de eis van meer financiële
zekerheid en inspraak in het expositiebeleid van de musea. Soortgelijke protesten
waren er van theaterstudenten en musici, die opvoeringen verstoorden. Bij de Aktie
Tomaat gooiden theaterstudenten tijdens een voorstelling van de Nederlandse Comedie
met tomaten om te protesteren tegen het theaterbeleid, dat sociaal irrelevante
repertoirestukken bevoordeelde ten koste van experimenteel theater. In Brussel
bezetten kunstenaars, studenten en andere progressief gezinde jongeren in mei 1969
het Paleis voor Schone Kunsten. Zij eisten inspraak in het tentoonstellingsbeleid, in
het bestuur van het kunstonderwijs en bij de oprichting van een museum voor moderne
kunst in Brussel. Helemaal in de stijl van de alom welig tierende ‘volksvergaderingen’
en in de roes van hun revolutionaire gezindheid slaagden zij er zelfs even in om de
meningsverschillen tussen Nederlands- en Franstaligen te vergeten.
Het studentenprotest vond zijn oorsprong aan Amerikaanse universiteiten in het
begin van de jaren zestig. Het sloot daar vanaf het begin aan bij bredere politieke
stromingen, voornamelijk die van de strijd voor gelijke burgerrechten voor blank en
zwart en de groeiende protestbeweging tegen de Amerikaanse inmenging in Vietnam.
Naast eisen voor meer inspraak in de universiteiten zelf was er dus ook de groeiende
invloed van de New Left-beweging, die de tegenstelling aanklaagde tussen de idealen
van democratie en de concrete realiteit van rassenongelijkheid, oorlog en armoede.
De grote vijand werd benoemd als het ‘militair-industrieel complex’. Vanaf 1967
begon die kritische geest zich te verspreiden naar Europa en tot 1970 werd vrijwel
de hele westerse wereld overspoeld door protestacties van studenten. Met wisselende
nationale en plaatselijke accenten waren het dezelfde idealen als die van Columbia
en
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Als onderdeel van een actie voor leengeld halen schrijvers boeken uit de rekken van een bibliotheek.
In het midden Heere Heeresma, achter hem Simon Carmiggelt in gesprek met Peter Andriesse, 1970.

Berkeley, die studenten in Berlijn, Parijs, Turijn, Leuven, Gent, Nijmegen en
Amsterdam in beweging brachten.
Net zoals in de Verenigde Staten was Herbert Marcuse met zijn boek De
eendimensionale mens (1964) een van de grote inspiratiebronnen. Volgens Marcuse
is de prijs die de mens voor de welvaart moet betalen, zijn volledige inkapseling in
het systeem en zijn onderworpenheid aan de belangen van de macht. Andere mogelijke
dimensies van het bestaan worden hem ontzegd, protest wordt onschadelijk gemaakt
door ‘repressieve tolerantie’. Aangezien ook de politieke partijen van het systeem
deel uitmaken, kan verandering alleen komen van de buitenparlementaire oppositie,
die wordt gevoerd door ‘randgroepen’ zoals kunstenaars en studenten. In Europa
werd deze ideologische basis verder uitgebouwd met gebruikmaking van de ‘kritische
theorie’ van leden van de Frankfurter Schule, Horkheimer, Habermas en Adorno,
die zich kantten tegen de illusies van een waardevrije wetenschap.
In 1968 en 1969 kwam het aan diverse universiteiten in België en Nederland tot
min of meer gewelddadige acties, waarbij Leuven, Nijmegen en Amsterdam de toon
aangaven. Na korte tijd doofde het brede protest echter uit, enerzijds doordat de
belangrijkste eisen voor interne democratisering algauw werden ingewilligd,
anderzijds doordat een meerderheid het gevoel kreeg onmachtig te staan tegenover
de grote politieke thema's. Een kleine kern echter radicaliseerde. De leden hiervan
keerden terug naar de bronnen van het marxisme,
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bestudeerden de geschriften van Marx, Lenin, Trotski en Mao en sympathiseerden
met het Cuba van Fidel Castro en de guerrillastrijd van Che Guevara. Zij zochten
toenadering tot de extreem-linkse arbeidersbeweging en stonden mede aan de basis
van politieke splintergroepen en zelfs terreurbewegingen als de RAF (Rote Armee
Fraktion) in Duitsland. Mede uit die radicale kern ontstonden in Leuven de MLB
(Marxistisch Leninistische Beweging) en Amada (Alle macht aan de arbeiders), later
omgedoopt tot PvdA, die vanaf de jaren zeventig niet alleen aan de universiteiten,
maar in heel Vlaanderen actief waren.
In zijn semiautobiografische verhaal ‘De meesterknecht’ hangt Charles Ducal een
ironisch beeld op van de student-activist van de MLB in het begin van de jaren
zeventig:
De modelmilitant verkoopt de partijkrant op de faculteit, in stempellokalen
en aan fabriekspoorten. Hij roept daarbij de voorgeschreven slogans en
legt de gepaste opdringerigheid aan de dag (‘zich inwerken in de brede
massa's’). [...] Hij is optimistisch, strijdbaar en enthousiast, vooral als daar
niet de minste aanleiding toe bestaat (‘de strijd tegen het defaitisme’).
(DUCAL 1992, 25-26)
De studentenbeweging had weinig directe invloed op de literatuur. De theoretische
en ideologische achtergronden ervan beïnvloedden echter wel de academische
literatuurstudie en daardoor indirect ook de literaire kritiek. Enige tijd waren sommige
onderzoekers in de ban van een neomarxistische literatuuropvatting, geïnspireerd op
Walter Benjamin van de Frankfurter Schule. Meer in het algemeen was er een zekere
belangstelling voor literatuursociologie. Enkele critici, afkomstig uit het geëngageerde
studentenmilieu, stemden ook hun kritische praktijk daarop af. De opmerkelijkste
figuur in dat opzicht is Jacq Firmin Vogelaar, die in de jaren zestig in Nijmegen
studeerde en vanaf 1971 als criticus verbonden was aan De Groene Amsterdammer.
Zijn kritieken en essays uit die tijd, verzameld in Konfrontaties (1974) en Oriëntaties
(1983), zijn helemaal geschreven volgens het gedachtegoed en in het jargon van de
materialistische literatuurtheorie:
Om het duidelijk te stellen: ik bedrijf politiek in de literatuur, waarvoor
een materialistiese kritiek noodzakelijk is [...]. Dat wil zeggen, ik lees een
literair werk om te zien wat voor beeld het van de maatschappelijke
werkelijkheid presenteert, welke positie het, bedoeld of onbedoeld, inneemt
[...].
Deze methode maakt deel uit van een maatschappij-opvatting, waarvoor
de tegenstellingen zowel op ekonomies en sociaal terrein als op kulturele
gebieden tesamen één strijdtoneel vormen. (VOGELAAR 1974, 7)
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Vandaar ook zijn aandacht voor de brede context van het literaire werk, van producent
tot consument en maatschappelijke inbedding, en zijn grote afkeer van kleinburgerlijk
realisme, dat net in het begin van de jaren zeventig in Nederland opgang maakte. In
zijn ogen was dat een op louter passief en kritiekloos consumeren gerichte literatuur:
‘Kleinigheden dienen dan ter vervanging van grotere zaken, en het zijn alleen
fanatiekelingen en humorloze, wereldvreemde dogmatici die zich met politiek e.d.
bezighouden.’ (96) Bij Vogelaar zelf, maar ook in het werk van Lidy van Marissing
en in zekere mate dat van Daniël Robberechts, is die door theorie gesteunde kritische
houding een van de fundamenten van hun experimenten met de literaire vorm.
Een van de weinige plaatsen waar de literatuur en de studentenbeweging elkaar
even raakten, onder het motto ‘Schrijvers en studenten, één strijd’, was het Vlaamse
tijdschrift Totems, dat vanaf 1968 Daele en Mep verenigde en de laatste uitloper was
van de ‘gestencilde revolutie’, die Weverbergh in 1963 met Bok was begonnen. Al
in het eerste nummer stond er een interview in met de Leuvense studentenleiders
Walter de Bock en Paul Goossens, ‘Met resten van klassebewustzijn naar revolutie’,
en het nummer 3-4 was zelfs helemaal een brochure van Gentse studenten ‘over hùn
strijd en problematiek’: ‘De Gentse studenten en de repressie van politie en
professoren’. Niet toevallig was de aanleiding van de brochure te vinden in het verbod
van de academische overheid om tijdens een debat over ‘zin of onzin van pornografie’
ook toepasselijke dia's te vertonen. Dat was immers een thema dat de redactie van
Totems, onder wie Herman J. Claeys en Jan Emiel Daele, aan het hart lag. Bovendien
zou Daniël Robberechts aan dat debat deelnemen en was Daele zelf bij de organisatie
ervan betrokken. Maar zelfs hier blijkt hoe platonisch en onwennig de relatie bleef
tussen schrijvers en contesterende studenten. De redactie vond het nodig om de
publicatie van de brochure in een literair tijdschrift uitvoerig te verantwoorden. De
idealen mogen dan al gelijkenis vertoond hebben, de milieus, de sferen en het
taalgebruik lagen mijlenver uit elkaar.
Een heel specifiek uitvloeisel van het studentenprotest was de oprichting in 1969
van uitgeverij SUN (Socialistiese Uitgeverij Nijmegen), die zich ging toeleggen op
publicaties in verband met de theorie en de geschiedenis van de Nederlandse
arbeidersstrijd, maar waar onder meer ook Konfrontaties van Vogelaar verscheen.
Ook de Kritiese Biblioteek van Van Gennep bracht vanaf het einde van de jaren
zestig vooral politiek non-fictiewerk, vaak in vertaling, van onder anderen Che
Guevara en de Duitse studentenleider Daniel Cohn-Bendit, maar daarnaast ook (de
tweede druk van) de bundel Kunst als kritiek (1973), samengesteld door Vogelaar,
en Koplands pleidooi voor een kritische psychiatrie, Het bolwerk van de beterweters.
Over de medische ethiek en de status quo (1970).
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Ook enkele Vlaamse uitgeverijen ontstonden uit het samengaan van studentenprotest,
extreem-linkse arbeidersbeweging en derdewereldbeweging. Dat was het geval voor
EPO (Education Prolétarienne - proletarische opvoeding), een uitvloeisel van Amada,
dat sinds 1974 hoofdzakelijk politieke geschriften uitgaf, maar later ook historische
en filosofische studies en sociaal geëngageerde literatuur. Ook uitgeverij Kritak
(Kritische Aktiegroepen) ontstond in 1971 uit de Leuvense studentenbeweging, eerst
als periodiek, vanaf 1977 als uitgever van politieke en maatschappijkritische
publicaties. Het zorgde sindsdien ook voor de verdeling in Vlaanderen van de fondsen
van uitgesproken linkse, progressieve Nederlandse uitgeverijen als Van Gennep,
SUN, en de feministische uitgeverijen Sara en De Bonte Was. In de jaren tachtig werd
ook een literair fonds uitgebouwd. Al in de jaren zestig had de kleine uitgeverij De
Galge, in 1964 opgericht door Jan Verhaert en Johan Sonneville, literair en
cultuurpolitiek geruchtmakende Galgeboekjes laten verschijnen. Na het uiteengaan
van de oprichters in 1966 trok Johan Sonneville met zijn uitgeverij Sonneville die
lijn door.

Literatuur en politiek engagement
‘Schrijven of schieten’ aant.
Ook zonder dat er directe beïnvloeding aanwijsbaar is, waren er rond 1970 tal van
schrijvers die in hun werk politieke en sociale thema's behandelden of hun proza en
poëzie daadwerkelijk in dienst stelden van de politiek. Het zijn dezelfde thema's die
ook in de brede protestbeweging centraal staan: democratisering, vrije meningsuiting,
armoede en uitbuiting van de derde wereld, antikapitalisme, antimilitarisme, de oorlog
in Vietnam, de Russische inval in Praag. De tijd bracht mee dat sommigen zich weer
geroepen voelden om door hun werk de mens een geweten te schoppen, zoals hun
dat in de twintigste eeuw was voorgedaan van Herman Gorter en Henriëtte Roland
Holst, via het expressionisme en het antifascisme van Ter Braak en Du Perron, tot
Tijd en Mens en Louis Paul Boon.
Hoezeer dit de schrijvers bezighield, spreekt uit enkele interviewboeken: Wat is
links? van Herman J. Claeys (1966) en van Fernand Auwera Schrijven of schieten
(1969) en Geen daden maar woorden (1970). Alleen al het feit dat in deze boeken
niet alleen schrijvers geïnterviewd werden, maar evenzeer journalisten en politici,
wijst erop dat de samenstellers de literatuur niet langer als een afgesloten domein
binnen de samenleving wensten te zien. Daar staat tegenover dat weinig
ondervraagden zich uitspraken voor een direct engagement in politieke zin. Voor de
meesten had engagement een nogal vage betekenis, die er ongeveer op neerkwam
dat de schrijver eerlijk en authentiek moest zijn, dat

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

273
hij de heersende opvattingen kritisch diende te bekijken en de clichés en taboes
daarvan diende door te prikken. Individuele creatieve vrijheid scoorde aanzienlijk
hoger dan politieke dienstbaarheid.
Aan het ene uiterste stond Harry Mulisch, die tijdelijk de fictionele literatuur
afzwoer omdat die niet in staat was invloed uit te oefenen op de loop der
gebeurtenissen: ‘Het is oorlog. En in oorlogstijd moet men zich niet bezig houden
met het schrijven van romans. Dan zijn er echt wel belangrijker dingen te doen.’
(Auwera 1969, 96) Aan het andere stonden de ironische gebroeders Heere en Faber
Heeresma:
Wil ik u eens vertellen hoe wij de actualiteit bekijken? Merkt u
onmiddellijk dat wij daar helemaal niet afwijzend tegenover staan.
Integendeel. We slaan het van hier af, vanaf het balkon, zeer geïnteresseerd
gade. Met de koekjestrommel tussen ons in. En dan zien we bij voorbeeld
de studenten rennen. En dat juichen wij toe, want dat is gezond, die jongens
hebben toch al te weinig beweging. Het is een aangenaam divertissement.
(222)
Maar de meesten sloten veeleer aan bij de visie van Paul de Wispelaere, die het
schrijven zélf al voldoende geëngageerd vond omdat het gevestigde denkpatronen
doorbrak en op die manier verontrustend werkte:
Maar wat kan de romanschrijver of dichter daartegen beginnen, tenzij zo
authentiek mogelijk zichzelf te zijn? Dit is zijn belangrijkste vorm van
engagement, waarmee hij allicht wel hier en daar in een persoonlijk
bewustzijn een schok teweegbrengt, en dat is al veel. (208-209)
Toch wijst de praktijk uit dat tussen circa 1968 en 1975 schrijvers van de meest
diverse pluimage op velerlei manieren de politieke actualiteit in hun werk betrokken
en er een standpunt tegenover innamen. Mulisch is al genoemd, die zich tijdelijk
toelegde op het schrijven van reportageboeken: Bericht aan de rattenkoning (1966)
over de acties van provo, en Het woord bij de daad (1968), een bevlogen getuigenis
over het Cuba van Fidel Castro, waar hij als het ware de nieuwe mens, die de
revolutionairen van die tijd voor ogen stond, al ziet geboren worden: ‘Om met Hegel
te spreken: Cuba is de zonsopgang van onze epoche [...].’ (Mulisch 1968, 250) Ook
Hugo Claus, die samen met Mulisch Cuba bezocht, kwam onder de indruk van de
Cubaanse Revolutie. In zijn lange gedicht ‘Cuba libre’ laat hij de Cubaanse
werkelijkheid contrasteren met de bekrompen hypocrisie van het eigen land. In het
‘Envoi’ spreekt hij de ‘heren’ aan:
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En er is inderdaad hier in ons land van verre dingen geen sprake.
Gij hebt gelijk, het is waar,
er is nergens iets anders hier in 1968
dan uw verschrikte fort
bepleisterd met de schimmel van uw vele woorden,
alle woorden liever
dan wat dichterbij is dan liefde en trillender: de verandering.
(CLAUS 1972, 76)

Bij Claus echter geen spoor van dweperij of geloof in een stralende revolutionaire
toekomst. Zijn pijlen richt hij in de eerste plaats op de Vlaamse mentaliteit van
plantrekkerij en angstige zelfgenoegzaamheid, zoals in het ‘Lied van de kleine
eigenaar’:
Wij trekken ons niets an.
Wij trekken onze plan.
Hoe wij ons in 't leven weren
door 't een en 't ander t'arrangeren,
dat gaat niemand nie an.
[...]
Wat kan het ons verdommen
zolang ze aan ons pensioen nie kommen.
Ons eigen huis en de Teevee,
en elk jaar drie weken aan de zee,
wat wil je meer, Meneer? Allee, santé!
(16)

Vooral in Vlaanderen voelden nogal wat schrijvers zich geroepen om politieke
standpunten in te nemen, zowel in prozawerken op de rand van fictie, dossier en
pamflet, als in de poëzie. Misschien kan dat verklaard worden door het feit dat de
maatschappelijke veranderingen in Nederland sneller verliepen en door een bredere
bevolkingslaag gedragen werden. In Vlaanderen zagen progressieve auteurs zich
meer als een geïsoleerde voorhoede, met alle verantwoordelijkheden van dien. Ook
de late doorbraak van een realistische poëzie in Vlaanderen heeft een rol gespeeld.
De herontdekking van de dagelijkse werkelijkheid viel daardoor samen met de
politieke bewustwording. Vooral in het tijdschrift Ruimten, dat zijn medewerkers
rekruteerde uit de Vlaamse universiteiten, is die paradoxale combinatie van
gedistantieerde verwondering en politiek bewustzijn, als een weg naar een realistische
poëzie, goed merkbaar, met name in het werk van de dichters Luc Wenseleers, Ludo
Abicht en Stefaan van den Bremt.
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Voor Stefaan van den Bremt, die tot het einde van de jaren zeventig politieke
gedichten bleef schrijven, was een kunstwerk in die mate revolutionair ‘dat het zich
inschakelt in een aan de gang zijnd revolutionair proces, er een bepaald moment van
verduidelijkt en daardoor zelf een daad geworden is’ (Van den Bremt 1972, 50). Niet
door middel van leuzen of door het uiten van emotionele verontwaardiging probeerde
Van den Bremt dat doel te bereiken, maar door de retoriek van de macht te
ontmaskeren. Bijvoorbeeld in het gedicht ‘Wat wij genieten noemen. Een litanie’:
We genieten kleine voordelen,
nooit het grote voorrecht.
We genieten afgedwongen gunsten,
niet de eer.
[...]
Voor ons de grovere geneugten.
Wij zijn niet vatbaar voor de hogere genietingen.
Onteigen de onteigenaars,
want
wij zijn het verrukkelijk gedicht,
wij de heerlijke muziek,
wij zijn de sigaar
waar zij van genieten.
(VAN DEN BREMT 1982, 91)

Toch was engagement beslist geen exclusiviteit van dichters uit de kring van de
nieuw-realisten. Zelfs een gereputeerd hermetisch dichter als Hugues C. Pernath
waagde zich er tijdelijk aan. Men kan geen jongerentijdschrift uit deze periode
openslaan zonder geconfronteerd te worden met verzen over uitbuiting, honger,
censuur, onrecht en andere ellende, in eigen land, in Vietnam, Biafra, Praag, Chili,
het Spanje van Franco of het Griekenland van de kolonels. Weinig daarvan heeft de
relatieve actualiteit van het literaire tijdschrift overleefd.
De opmerkelijkste politieke dichter in Nederland tussen 1965 en 1975 is Hans van
de Waarsenburg. Op een veel emotioneler manier dan Van den Bremt geeft hij uiting
aan zijn verontwaardiging, zijn hoop op een betere wereld, het besef van zijn onmacht
om met gedichten daartoe bij te dragen, en ten slotte de ontgoocheling en
moedeloosheid. In het drieluik ‘Afscheid van het engagement?’ uit 1975 heeft de
voortschrijdende tijd de tijd van de revolutie al achterhaald:
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Breng mijn tijd terug en ik zal opnieuw
geboren worden in muziek en zingend de beat beschrijven
Breng mijn tijd terug en ik zal opnieuw
de barrikaden bestormen
Breng mijn tijd terug en we zullen weer huizen
met het geweer in de palm
Breng mijn tijd terug en ik zal weer met je wonen
in de kroegen en de huizen
Breng mijn tijd terug
en na de dood zullen we weer ademen.
(VAN DE WAARSENBURG 1978, 51)

Van de Waarsenburg behoorde tot de kring van het tijdschrift Kentering, het enige
blad in Nederland waar het engagement een ruime plaats innam. Kentering plaatste
zichzelf in de traditie van Forum en bestreed vanuit die positie vooral de
onpersoonlijke poëzie van De Nieuwe Stijl, maar het stond ook afwijzend tegenover
een al te autonomistische poëzieopvatting, die van het gedicht een ding in taal wilde
maken. Behalve Van de Waarsenburg schreven ook zijn mederedacteurs Wim Hazeu,
Jan-Willem Overeem en Jan Boelens politiek geïnspireerde poëzie, evenals enkele
Vlaamse redactieleden, Albert Bontridder en Eddy van Vliet. Ook met enkele
themanummers, een met vertalingen van buitenlandse politieke poëzie en een ander
over ‘Toneel van de daad’, profileerde het blad zich in politiek-geëngageerde richting.
Kentering is er echter nooit in geslaagd tot het centrum van de Nederlandse literatuur
door te dringen. In een terugblik in het laatste nummer stelde Peter Berger dat er
eigenlijk geen plaats was voor hun engagement in een literatuur die zich almaar meer
beperkte tot taalspecialisme of tot ironie en understatement (Berger 1977). Het wat
moedeloze einde van het blad in 1977 kan als een symbolisch moment gezien worden
voor het einde van de geëngageerde literatuur in Nederland én voor de marginale rol
die zij daar heeft gespeeld.
Een even symbolisch moment, zij het van een andere orde, was de aanstelling van
Julien Weverbergh als directeur van uitgeverij Manteau in 1971. Al vanaf 1966
redigeerde hij voor die uitgeverij de reeks De Vijfde Meridiaan, waarin hoofdzakelijk
progressief proza van de jonge generatie werd gepubliceerd. Zijn aanstelling als
directeur kan geïnterpreteerd worden als een machtsovername in Vlaanderens
belangrijkste literaire uitgeverij door de angry young
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men van de protestbeweging. Weverbergh was sinds 1963 immers de
alomtegenwoordige godfather van de polemische tijdschriftjes Bok, Mep, Daele en
Totems, waarin zowel de dominantie van de oudere literatoren werd bestreden, als
grenzen werden verlegd inzake antiburgerlijkheid, seksuele vrijheid en politiek
engagement. Maar die machtsovername betekent tegelijk de inkapseling en ten slotte
het einde van het protest.
Na 1975 was het engagement niet dood. Het was gekanaliseerd. Het werd salonfähig
en hapklaar, zoals dat al het geval was met de reportageboeken van Harry Mulisch
of de luxueuze bundel Van horen zeggen van Claus. De ‘Suite flamande’ daaruit was
eerder zelfs al in het glossy magazine Avenue verschenen. Of zoals Peter Schats
opera Reconstructie, volgens een libretto van Mulisch en Claus, een moderne
moraliteit over onderdrukking en revolutie in Latijns-Amerika voor het publiek van
het Holland Festival in 1969. Een groter contrast is, wat publiek en context betreft,
moeilijk denkbaar dan met het theaterstuk Groenten uit Balen (1972) van Walter van
den Broeck. Groenten uit Balen vond zijn aanleiding in een grote staking in 1971 in
de fabriek van Vieille Montagne in het Kempense Balen-Neet. Precies een jaar na
de staking ging het realistische stuk, in de traditie van Buysses Het gezin Van Paemel,
in datzelfde Balen in première voor een publiek van arbeiders, die er hun eigen strijd
en problemen in herkenden. Het ideaal van een literatuur die deel ging uitmaken van
de sociale en politieke veranderingen was hier even bereikt.
In zijn vele gedaanten, van uitlaatklep voor de verontwaardiging van jongeren,
over mode, een verplicht nummer, ideologie, pose en bravoure tot fundament van
een poëtica, was het engagement in de jaren rond 1970 alomtegenwoordig. En tegelijk
slaagde het er nooit in een dominante trend te worden. Na 1975 werd het weer wat
het altijd al was: een item uit het thematische repertoire.

De emancipatie van de jeugdliteratuur aant.
Al vanaf de jaren vijftig was er in de kinder- en jeugdliteratuur een ontwikkeling op
gang gekomen naar meer fantasie, speelsheid, creativiteit en stilistische verfijning.
In het spoor van Miep Diekmann, An Rutgers van der Loeff en vooral Annie M.G.
Schmidt kwamen in de jaren zestig auteurs naar voren als Hans Andreus, Paul Biegel
en Tonke Dragt, met boeken die vooral op de verbeeldingswereld van kinderen
inspeelden. Maar in de jaren zeventig bereikten de protestbewegingen van de jaren
zestig ook de opvoeding, het onderwijs en het kinderboek. Daar manifesteerden zij
zich op twee paradoxalerwijze complementaire manieren: als een antiautoritaire kijk
op opvoeding en als de eis om jeugdige lezers met alle aspecten van de werkelijkheid
te confronteren en aldus op te voeden tot alternatieve volwassenen.
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In de praktijk kwam die nieuwe visie vooral op drie manieren tot uiting. Allereerst
in het doorbreken van allerhande ‘opvoedkundige’ taboes: van het gebruik van vieze
woorden tot het behandelen van het hele scala van problemen rond seksualiteit,
inclusief masturbatie en pedofilie. Daarnaast was er de confrontatie van kinderen en
jongeren met alle mogelijke problemen uit de wereld van de volwassenen, niet alleen
relatieproblemen zoals geweld in het gezin, echtscheiding of nieuw samengestelde
gezinnen, maar ook politieke, sociale en morele kwesties zoals discriminatie, oorlog,
milieuvervuiling of werkloosheid. En ten slotte, misschien wel de belangrijkste en
zeker de meest blijvende verworvenheid: een verregaande identificatie met de gevoelsen leefwereld van kinderen, zonder betutteling of paternalisme in boeken en verzen
over de emoties van jonge mensen: eenzaamheid, faalangst, angst om uit gestoten
of uitgelachen te worden, schaamte over het eigen lichaam, verliefdheid en
liefdesverdriet, onwennigheid tegenover de eigen seksualiteit, enzovoort.
Een van de paradoxen is dat het kinder- en jeugdboek volgens de voorvechters
van de emancipatie tegelijk bevrijdend diende te zijn en de jeugdige lezer diende te
benaderen als een volwaardig en autonoom persoon, maar dat er meer dan eens een
alternatieve betutteling in de plaats kwam van de oude. Het kind ‘moet ook via een
boek kunnen ervaren dat niet iedereen in gelijke omstandigheden verkeert, dat niet
iedereen hetzelfde is, hetzelfde denkt en de dingen op dezelfde wijze beleeft [...].
Wij denken dat een kind door een boek beïnvloed kan worden.’ Aldus een brochure
van de werkgroep kinderboeken van Man Vrouw Maatschappij (Holtrop 1986, 216).
Een ander paradoxaal gevolg was dat sommige boeken zodanig met problemen
overladen waren, dat er nauwelijks meer een kind was dat zich er in kon herkennen.
In een van de bekendste voorbeelden, Total Loss, weetjewel (1973) van Miep
Diekmann, komen zowel protestdemonstraties tegen verkeersonveiligheid en
vernieling van het milieu voor, als ontwikkelingshulp, het leven in een commune,
politieke vluchtelingen, travestie, liefdesverdriet en straatbendes.
Maar het was beslist niet alles kommer en kwel. Een goedgedoseerde mix van
pret, fantasie, maatschappelijk bewustzijn en emotionele herkenbaarheid, met veel
vakmanschap gemaakt, is te vinden in de teksten van het Schrijverscollectief, een
samenwerkingsverband van Hans Dorrestijn, Karel Eykman, Ries Moonen, Fetze
Pijlman, Jan Riem en Willem Wilmink. In 1972 maakten ze voor de VARA het
kinderprogramma De Stratemakeropzeeshow, waarin actuele problemen op een
controversiële, verrassende manier aan de orde werden gesteld. Later volgden in
dezelfde geest De film van Ome Willem voor kleuters, een reeks leesboeken voor de
school en als succesrijkste productie De J.J. de Bomshow, voorheen De Kindervriend.
Hans Dorrestijn en vooral Willem Wilmink ontpopten zich, zowel in hun gebundelde
liedjes voor die program-
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ma's als in hun eigen werk, tot vernieuwers van de poëzie voor kinderen. De
afzonderlijke aspecten van hun werk waren op zich niet nieuw. Literaire kwaliteit,
aansluiting bij de leefwereld en de emoties van kinderen, het doorbreken van taboes
waren al eerder aan de orde geweest bij onder anderen Annie M.G. Schmidt, Miep
Diekmann of Tonke Dragt, maar de combinatie en de toon waren nieuw, bijvoorbeeld
in ‘Eetlust’:
Rutger, laat die vork met rust!
Is er niks meer wat je lust?
Jongens, eet nou door.
Veeg je mond af met een doek,
Stop het vlees niet in je broek,
jongens, eet nou door.
[...]
Ach, Michiel die heeft zowaar
een gehaktbal in zijn haar,
jongens, eet nou door.
Rutger houdt alles in zijn mond,
daarom is zijn kop zo rond,
slik het toch eens door.
[...]
Rutger, hou maar eens je kop,
nee, het is niet bijna op,
eet nou toch eens door.
En Michieltje, toe nou toch,
vierentachtig hapjes nog,
dan ben jij erdoor, ja,
dan ben jij erdoor.
(WILMINK 1973, 14)

De impact van deze vernieuwing is natuurlijk in grote mate te danken aan de rol van
het medium televisie, dat de nieuwe mentaliteit en de nieuwe teksten ongezien snel
en ruim verspreidde, ook in huiskamers waar anders weinig of geen kinderboeken,
laat staan poëzie voor kinderen voorhanden waren. Met enige vertraging ten opzichte
van de literatuur voor volwassenen doet zich hier een soortgelijke grensdoorbreking
en vervaging van genres voor tussen literatuur, teksten voor kinderen, cabaret en
ideologiekritische opvoeding. Emancipatie niet alleen door woorden als ‘pis’, ‘poep’
en ‘piemel’ te gebruiken, maar vooral door de jeugdliteratuur uit haar isolement te
halen en ze daardoor indirect ook literair serieuzer te nemen.
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Op het gebied van de poëzie werd daarin een voorlopig laatste stap gezet door de
dichtersgeneratie van ‘De blauw geruite kiel’, zo genoemd naar de jeugdrubriek die
vanaf 1977 in Vrij Nederland verscheen en geredigeerd werd door Karel Eykman
en Aukje Holtrop. Die rubriek groeide uit tot een forum voor dichters die zich richtten
op jongeren vanaf veertien à vijftien jaar met gedichten die nauwelijks nog verschilden
van poëzie voor volwassenen: Leendert Witvliet, Remco Ekkers, Wiel Kusters, Ted
van Lieshout en anderen.
In het verhalende jeugdboek werd de nieuwe geest uitgedragen door Guus Kuijer
en Jan Terlouw. Toen Koning van Katoren (1972) van Terlouw, een boek vol fantasie
en avonturen, bekroond werd met de Gouden Griffel - in 1971 ingesteld als opvolger
van de Prijs voor het kinderboek van het jaar - verantwoordde de jury dat onder meer
als volgt:
Koning van Katoren is een vrolijk en spannend boek - maar het heeft een
dubbele bodem! Want wie goed leest zal ontdekken dat de moeilijkheden
waar Stach voor komt te staan erg veel lijken op het lawaai van
jetvliegtuigen (de Bulderbaan), de smook van industriegebieden en andere
zaken die ons land minder leefbaar maken.
Deze passage wordt naderhand gebruikt als aanprijzing op de kaft van Terlouws
volgende boek, Briefgeheim (1973).
Kan Terlouw tot op zekere hoogte nog geplaatst worden in de traditie van het
moraliserende jeugdboek, in het werk van Guus Kuijer is daarvan geen spoor meer
te vinden. Zijn personages zijn kinderen in hun dagelijks leven, getekend zonder
enige vorm van idealisering, vaak in conflict met volwassenen en met alles wat die
vertegenwoordigen aan gezag en hiërarchisch denken. Enkele titels uit de succesvolle
reeks rond het meisje Madelief spreken voor zich: Met de poppen gooien (1975),
Grote mensen, daar kun je beter soep van koken (1976) en Krassen in het tafelblad
(1978). Het uitgangspunt van Kuijers werk is gelijkwaardigheid, zowel van het kind
als van het schrijven voor kinderen. In zijn essaybundel Het geminachte kind (1980)
laat hij over zijn visie geen twijfel bestaan. Kinderlijkheid is in onze cultuur ‘een
onaanvaardbare combinatie van zwakheid en zelfrespect’ (Kuijer 1980, 18). Het kind
is een ‘onpersoon’, die hij in zijn boeken in zijn waardigheid als persoon wil
herstellen. Vanuit die gedachte fulmineert hij zowel tegen de lange traditie van
triviaalliteratuur voor kinderen, als tegen de nieuwe pedagogische doelstellingen van
werkgroepen die op emancipatie en taboedoorbreking zijn gefixeerd. Zelf plaatst hij
zich in de traditie van Multatuli's Woutertje Pieterse en het werk van Theo Thijssen
uit het interbellum, tégen de pedagogen, de opvoeders, de schrijvers die een
‘onderwerp’ behandelen of die anderszins uitgaan van zekerheden:
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Opvoeden is niet fatsoenlijk. Je lééft met mensen, je voedt ze niet op, je
práát met mensen, je staat niet te woord, je probeert onder woorden te
brengen, je legt niet uit, je probeert je zoveel mogelijk bewust te zijn, je
máákt niet bewust. Opvoeden is onbeleefd, pedant en burgerlijk. (132)
Goede kinderboeken nemen dan ook, zoals alle literatuur, hun lezers serieus door
vragen op te roepen in plaats van ze te beantwoorden, door te verontrusten in plaats
van gerust te stellen en door even ‘onbegrijpelijk’ te zijn als sprookjes, Alice in
Wonderland, Peter Pan, Dostojevski of Joyce.
De ‘werkgroepen’ waarnaar Kuijer zo uithaalde, ontstonden na 1972 uit de
activiteiten van groeperingen als Man Vrouw Maatschappij, Kritiese Leraren, de
Rooie Vrouwen van de PvdA en Dolle Mina. Zij stelden zich tot doel ‘het geven van
kritiek op die kinder- en jeugdboeken, waarin de kinderen geconfronteerd worden
met een onjuist en/of eenzijdig beeld van de maatschappij’. In periodieke publicaties
als Het kinderboek vanuit een andere hoek en Plus-Min Boek verspreidden zij hun
maatschappijkritische en antiautoritaire opvattingen en screenden zij de lopende
productie op rolpatronen, wereldbeeld en ideologie.
Onder invloed van de ontwikkelingen in Nederland, Duitsland en Scandinavië
waren er ook in Vlaanderen vanaf 1975 dergelijke werkgroepen actief. Een
stimulerende rol in de debatten rond de vernieuwing van de jeugdliteratuur werd in
Vlaanderen gespeeld door de kritieken en essays die Eric Hulsens vanaf 1974 liet
verschijnen, niet alleen in algemeen-culturele week- en maandbladen, maar ook in
het literaire tijdschrift Heibel. Iets later dan in Nederland kwam er dan ook een golf
van rol- en taboedoorbrekende jeugdboeken. De ‘gele serie’ van uitgeverij Lannoo
kreeg algauw eenzelfde kommer- en kwelreputatie als de uitgaven van het
Rotterdamse Lemniscaat, met boeken van onder anderen Gaston van Camp, Mireille
Cottenjé en Gie Laenen. Vooral in het werk van Laenen blijkt hoe nieuwe thema's
samengaan met een beginnende literaire bewustwording. Niet alleen komen in zijn
boeken dingen aan bod als botsingen tussen jongeren, ouders en opvoeders, de
concentratiekampen, homoseksualiteit en zelfmoord, maar hij maakt ook veel gebruik
van technieken uit de literatuur voor volwassenen: een verspringend vertelperspectief,
het doorbreken van de chronologie en afwisseling van tekstsoorten door het inlassen
van brieven, dagboekfragmenten, gedichten en liedjes.
Beide impulsen, vanuit de literatuur en vanuit het vormingswerk, die elkaar soms
tegenwerkten maar elkaar soms ook versterkten, hebben er in ieder geval toe
bijgedragen dat de kinder- en jeugdliteratuur veel meer dan daarvoor een belangrijk
maatschappelijk en literair verschijnsel werd. Dat toegenomen belang wordt zichtbaar
in een schier onafzienbare reeks instituties, van prijzen
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via tijdschriften tot aparte boekhandels. Om maar enkele van de belangrijkste te
noemen: in 1971 werden niet alleen de Gouden en Zilveren Griffels en Penselen
ingesteld, maar in Vlaanderen ook de Staatsprijs voor jeugdliteratuur; zowel in
Nederland als in Vlaanderen verscheen in de jaren zeventig het ene na het andere
vaktijdschrift over jeugdliteratuur, zoals Verkenningen op het Gebied van de
Jeugdliteratuur (1970-1982), Projekt Jeugdliteratuur (1976-1980), Refleks
(1976-1984) en Infodoktijdschrift (1976-1982). In 1971 werd in Vlaanderen de eerste
Jeugdboekenweek georganiseerd - in navolging van wat als sinds 1955 in Nederland
bestond - en werd in 1978 het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur opgericht. In
1975 ging in Amsterdam de eerste kinderboekenwinkel open, in 1979 wijdde het
literaire tijdschrift Dietsche Warande&Belfort een weekend aan de jeugdliteratuur,
terwijl rond diezelfde tijd ook de literatuurwetenschap en de letterenfaculteiten zich
ermee gingen bemoeien. Ook daar was literatuur intussen ruimer geworden dan de
overgeleverde canon.

Postkoloniaal bewustzijn in Suriname en op de Antillen aant.
Wan bon
someni wiwiri
wan bon.
[...]
Wan Sranan
someni wiwiri
someni skin
someni tongo
Wan pipel
Eén boom
zoveel bladeren
één boom.
[...]
Eén Suriname
zoveel haarsoorten
zoveel huidskleuren
zoveel talen
één volk
(DOBRU in VAN KEMPEN 2003, 831)

De tweede helft van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig vormden in
Suriname de aanloop naar de onafhankelijkheid in 1975. Het was een tijd van groeiend
nationaal, politiek en cultureel zelfbewustzijn. De orale literatuur in de diverse
inheemse talen transformeerde tot geschreven literatuur, die enerzijds de aansluiting
bewaarde met de traditie, maar anderzijds aanknopingspunten zocht met naoorlogse
ontwikkelingen in de internationale en Nederlandse literatuur. Die overgang naar
een geschreven literatuur was al vanaf het eind van de jaren vijftig aan de gang in
literaire tijdschriften als Tongoni (1958-1959) en Soela (1962-1964), maar kende nu
een stroomversnelling in en rond Moetete ( 1968) en Kolibri ( 1971). Vooral het
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In 1970 wordt de politiek strijdbare Surinaamse dichter Dobru geboeid Curaçao uit gezet als ongewenste
vreemdeling.

lingen was een aanzienlijk deel van de literatuur, met name de poëzie, sterk
maatschappelijk betrokken. Daarbij stonden twee nauw met elkaar verweven
doelstellingen voorop: de strijd voor onafhankelijkheid en het streven naar een
Surinaamse identiteit, over de raciale scheidingslijnen heen. Tot de belangrijkste
auteurs van de generatie die in deze periode aan het woord kwam en die afwisselend
in het Sranan en in het Nederlands publiceerde, behoorden Michaël Slory, Corly
Verlooghe, Thea Doelwijt, R. Dobru en Paul Marlee. Hun literaire werk in strikte
zin - gedichten en verhalen - vormde doorgaans maar één onderdeel van een veel
ruimere inzet voor land, taal en volk. Zij waren daarnaast ook politiek activist,
journalist, werkten voor theater, film en cabaret, en waren in ruime zin
volksopvoedend en cultureel actief.
Zij waren ook buitengewoon mobiel. Zij verbleven, vaak omwille van hun studies,
voor korte of langere tijd in Nederland, maar reisden ook veel in Zuid-Amerika en
het Caraïbische gebied. Die mobiliteit was als het ware de uitbeelding van hun
zoektocht naar de eigen identiteit en tegelijk de weerspiegeling van de veelheid van
invloeden in hun literaire werk. Sommigen vestigden zich definitief in Nederland,
of hadden dat al eerder gedaan, en bouwden daar hun literaire carrière uit. Vooral in
de woelige jaren die onmiddellijk aan de onafhankelijkheid voorafgingen, kwam er
een omvangrijke emigratiegolf naar Nederland op gang, die na 1975 ook het ontstaan
zou geven aan een Surinaamse migrantenliteratuur.
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De eerste belangrijke auteur in dat opzicht is Bea Vianen. Zij woonde al sinds 1957
in Nederland en debuteerde daar in 1969 bij uitgeverij Querido met de roman Sarnami,
hai (Suriname, ik ben) over een jonge Hindoestaanse vrouw die zich losscheurt van
haar bekrompen bestaan in een door conventies en raciale tegenstellingen verscheurd
land. In twee van haar volgende romans toont Vianen complementaire aspecten van
de Surinaamse situatie. In Strafhok (1971) staat het thema van de tragische
verdeeldheid van Suriname centraal. Iedereen leeft in een ‘strafhok’, waaruit
ontsnapping vrijwel onmogelijk is. Men is creool, Hindoestaan, Javaan, christen,
moslim. Haarsoort, huidskeur, geloof en taal, alle dingen waarvan Dobru met een
idealistisch geloof kon dichten dat zij de bladeren zijn van een en dezelfde boom,
worden hier veeleer onoverkomelijke barrières voor het individu om een vrij leven
te leiden en om tot een saamhorige natie te komen. De uit Nederland geïmporteerde
wetten en regels vormen daarbij nog een extra hinderpaal. Het is een beeld van
Suriname dat dramatisch verschilt van de nostalgische idylle in de klassieker van
Albert Helman uit 1926, Zuid-Zuid-West.
In Het paradijs van Oranje (1971) geeft Vianen een al even uitzichtloos beeld van
de situatie van de naar Nederland geëmigreerde Surinamer. De strafhokken zijn mee
verhuisd en het paradijs blijkt klatergoud:
De hal, zo vlak voor de komst van de honderden verwachte
emigrantenvluchtelingen uit het tropische, pittoreske vaderland, gaf te
denken. De showingoff van spiksplinternieuwe onbevlekte witte rijglaarzen,
minirokjes, gekleurde pantys, donkere zonnebrillen, gewichtige aktetassen
en gouden sieraden was in volle gang.
Dit was de begeerde glamour, de in vervulling gegane droom in het Paradijs
van Oranje. [...] Men schreef enthousiaste brieven naar huis en spaarde de
Hollanders. Men zweeg over de vernederingen in de bus, de tram, de dure,
via een luikje te bereiken, tochtige zolderkamertjes met gebruik van wc,
twee verdiepingen lager. Men zweeg over de geringschattende blikken
van de verkopers in supermarkets en warenhuizen, over het optreden van
personeelschefs bij sollicitaties en men leed onder het
‘mama-look-a-boo-boo-there’-syndroom. (18)
Op 30 mei 1969 braken in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao, rellen uit.
Plundering en brandstichting verwoestten een groot gedeelte van de stad. Die rellen,
waarvan de directe aanleiding een uit de hand gelopen loonconflict was, waren in
wezen het gevolg van een zich jarenlang voortslepende sociale en politieke onvrede.
De politiek functioneerde niet naar behoren en de welvaart, die kort na de oorlog
was toegenomen, was drastisch achteruitgegaan, met grote sociale spanningen als
gevolg.
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30 mei 1969 veroorzaakte een schok, die Curaçao en de andere eilanden van de
Nederlandse Antillen politiek en cultureel in een stroomversnelling bracht. Evenals
in Suriname groeide in deze jaren onder intellectuelen en schrijvers het nationale
zelfbewustzijn, en daarmee ook de status van de eigen taal, het Papiaments. Het
Nederlands bleef wel de officiële taal in bestuur, rechtspraak en onderwijs, maar op
de Benedenwindse Eilanden ontwikkelde het Papiaments zich in versneld tempo tot
een cultuurtaal met symboolwaarde voor de nationale eigenheid. En ook hier werd
literatuur vanaf de jaren zeventig, nog meer dan vroeger, een middel om commentaar
te leveren op politieke en sociale toestanden of die zelfs te beïnvloeden.
Sommige schrijvers, zoals Frank Martinus Arion, beleefden die taaltoestand als
een dilemma:
De positie van de Nederlandse taal is zodanig verzwakt dat er wel geen
nieuwe schrijvers in staat zullen zijn van deze taal op voldoende niveau
gebruik te maken, terwijl de Papiamentstalige literatuur zich pas echt zal
kunnen ontwikkelen na de invoering van deze taal in het secundair
onderwijs. (ARION IN RUTGERS 1996, 332)
Anders dan veel van zijn generatiegenoten koos Arion zelf voor het gebruik van het
Nederlands, zowel in de meeste stukken in zijn eenmanstijdschrift Ruku (1969-1971)
als in zijn literaire werk, terwijl tegelijk al zijn literaire en culturele activiteiten
antikolonialistisch geïnspireerd waren, gericht op de bevordering van de Antilliaanse
cultuur en van het Papiaments. Hij stelde een Bibliografie van het Papiamentu (1972)
samen en presenteerde Ruku als een daad van verzet tegen het koloniale barbarisme,
om aansluiting te zoeken bij ‘de slavenhutten daar beneden in het dal’ (337).
Arions debuutroman, Dubbelspel (1973), is een belangrijk moment in de
Antilliaanse literatuur. Het boek is bevolkt door louter inheemse personages uit
Curaçao, beschreven in hun onderlinge relaties, met hun idealen en hun zwakheden,
hun dagelijkse bekommernissen, hun politieke en sociale opvattingen. Doordat de
roman werd uitgegeven bij De Bezige Bij in Amsterdam en werd bekroond in 1974
met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, wekte hij ook in Nederland belangstelling
voor de situatie op de Antillen. Met slechts weinig overdrijving zou men kunnen
zeggen dat Arion met Dubbelspel de Antilliaanse literatuur een nieuwe dimensie gaf
door in een Nederlandstalige roman te breken met de tot dan toe dominante koloniale
visie op de Antillen.
Dubbelspel volgt gedurende één zondag vier mannen die zoals iedere week
samenkomen om domino te spelen: Boeboe Fiel, een arme taxichauffeur en slappeling,
Manchi Sanantonio, een deurwaarder die als enige in een groot
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stenen huis woont en de ambitie heeft om sociaal hogerop te komen, Chamon Nicolas,
een huisjesmelker van de Bovenwindse Eilanden, en Janchi Pau, exzeeman en arbeider
bij Shell. Twee van hen zijn getrouwd, en ook hun vrouwen worden gevolgd: Nora,
de vrouw van Boeboe Fiel, die omwille van het huishoudgeld af en toe met Chamon
naar bed gaat, en Solema, de vrouw van Manchi, die als enige een Europese opvoeding
heeft gekregen en die droomt van een Antilliaanse samenleving zonder uitbuiting,
met een economie op coöperatieve basis. Zij heeft dan weer een relatie met Janchi,
aan wie zij haar idealen doorgeeft. Op die bewuste zondag komt het tot een crisis,
met moord en zelfmoord als gevolg: het spel, de liefde, het geld en de politiek zijn
samengeklonterd tot een onontwarbare klomp frustratie, die tot uitbarsting komt.
Via zijn personages heeft Arion in Dubbelspel een beeld geschetst van de onder
laag van de samenleving op Curaçao. Al is de directe aanleiding van de ontknoping
de ontdekking van het dubbele overspel, de diepere grond ervan is te vinden in de
wisselwerking tussen de psychologie van de personages, hun sociale situatie en hun
politieke opvattingen. Die politieke opvattingen komen vooral naar voren in de
gedachtewereld van de personages en in hun talrijke gesprekken. Zo formuleert
Janchi Pau voor zichzelf het prille politieke bewustzijn dat hem is ingegeven door
zijn liefde voor Solema:
Dus, omdat hij van haar hield, gaf hij ineens meer om dit land, liet de gang
van zaken hier hem minder koud dan daarvoor?! [...] Dan was het, het kon
logisch gezien niet anders, niet onderwijs dat dit land nodig had, maar
liefde! Dit gevoel, dat hij had. Want met dit gevoel kon je dingen doen.
Je kon er dieren mee houden en je kon er planten mee doen groeien. Je
kon er een huis mee afmaken. Omdat dat kon, moest je er ook meerdere
huizen mee kunnen bouwen. Meerdere tafels van wabihout. Dan moest je
er ook onderwijzers mee kunnen kweken en wat al niet. (ARION 2000, 178)
Recht daartegenover staat dan Boeboe Fiel, die de politieke analyse van Janchi Pau
deelt, maar blijft steken in vrijblijvende gedachtespinsels omtrent mogelijke
oplossingen, om tot het besluit te komen:
We houden van een goed gesprek, een borrel een vrouw. [...] De zon
ontneemt ons de fut om iets te doen, en een heerlijke wind en een koele
schaduw doen ons inslapen. Ach, dit is ook een mooi roteiland! Als een
mooie hoer, die ons maar van onze goede voornemens afhoudt. (181)
Anders dan prozaschrijvers in Nederland en Vlaanderen als Vogelaar, Van Marissing
of zelfs Polet en Robberechts, bij wie politiek engagement en ideo-
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logiekritiek aanleiding gaven tot taalkritiek en een experimentele vormgeving,
hanteerde Arion de middelen van het realisme. Hij wilde juist zijn lezers door middel
van een spannend verhaal en de mogelijkheid tot inleving confronteren met de
werkelijkheid en met diverse manieren om daarmee om te gaan.

Vormen van literair experiment en grensoverschrijding aant.
De gemeenschappelijke noemer van alle maatschappelijke vernieuwingsbewegingen
in de jaren zestig was antiautoritarisme: verzet tegen het gezag van ouders, opvoeders,
politieke en religieuze autoriteiten, maar ook tegen het ge zag van instanties, systemen,
opvattingen en gewoonten - de moraal, het fatsoen, regels in verband met kleding,
haardracht, sociale omgang - en tegen culturele afspraken omtrent wat kunst is en
wat kitsch, wat mooi is, lelijk, vulgair, hoge of lage cultuur. Happenings doorbraken
de grenzen tussen kunst, dagelijks leven en literatuur, tussen kunstenaar en publiek,
tussen kunst en politieke actie. In de plaats van autoriteit kwam niet alleen vrijheid,
maar door het verlies van de vanzelfsprekendheid ook een vernieuwde bezinning op
wat men deed, hoe men het deed en waarom.
Ook in de literatuur kwam het gezag onder druk te staan: dat van de gevestigde
literaire autoriteiten, van de traditie, van dominante literatuuropvattingen, van literaire
conventies: genrewetten, structuurprincipes van het verhaal, fictionaliteit en ten slotte
het bestaan zelf van literatuur als een onderscheiden categorie van teksten, wezenlijk
anders dan de journalistieke reportage, het intieme dagboek of het politieke pamflet.
Grensoverschrijdingen, experimenten met menggenres en met alternatieve
structuurprincipes waren aan de orde van de dag, maar evengoed de terugtrekking
op het specifiek literaire, de zoektocht naar de autonome literatuur, de kritische
bezinning op de literariteit van de literatuur.
Vooral de opvattingen over en de praktijk van het proza kwamen in beweging. Er
was hier blijkbaar een inhaalbeweging nodig tegenover de poëzie. Die had door de
Vijftigers, Barbarber en De Nieuwe Stijl al eerder aansluiting gevonden bij zowel
de Europese avant-gardestromingen van expressionisme en surrealisme, als die van
dadaïsme en neodadaïsme.
De vele vormen van experimenteel en afwijkend proza die vanaf de helft van de
jaren zestig naar voren kwamen, waren vanzelfsprekend niet in de eerste plaats
gemotiveerd door het verlangen om het gezag van de conventies aan te tasten. Zij
vloeiden voort uit ontwikkelingen die al in de jaren en decennia daarvoor aan de
gang waren, en vooral uit het feit dat men specifieke functies van literatuur ging
beklemtonen en deels ook nieuwe ging toekennen: exploratie van het eigen bewustzijn
van de auteur en authentieke zelfexpressie, psy-
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chische therapie, inschakeling in de politieke actie en ontmaskering van de
ideologische dimensies van het taalgebruik, verheldering van de alledaagse
werkelijkheid, het ontdekken van nieuwe betekenissen via taalconstructies en de
exploratie van de mogelijkheden van de taal als creatief materiaal. Om die functies
optimaal te realiseren, voldeden de oude vormen niet meer. En in het antiautoritaire
klimaat van de jaren zestig kon het gezag van de overgeleverde conventies niet langer
een hinderpaal zijn om op zoek te gaan naar nieuwe vormen.
Die zeer uiteenlopende doelstellingen gaven aanleiding tot evenveel verschillende
manieren om met de romanconventies te breken. Al dient daarbij opgemerkt te worden
dat eenzelfde doelstelling, bijvoorbeeld politieke actie, zich kan manifesteren in
vormen die zo verschillend zijn als enerzijds de reportage en anderzijds de afbraak
van een geordend taalgebruik. Omgekeerd kunnen gelijkaardige vormen, bijvoorbeeld
de montage, zowel dienen om de dagelijkse werkelijkheid te laten zien als om
taalmanipulaties te ontmaskeren. Bovendien zijn al die functies en technieken lang
niet altijd duidelijk af te bakenen, komen er mengvormen voor en verschuiven de
accenten binnen het oeuvre van individuele auteurs.

Een korte geschiedenis aant.
Al in de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig was er geëxperimenteerd met
de vorm van de roman, maar in de meeste gevallen vonden die experimenten nog
plaats binnen het kader van een romanconcept waarvan de fundamenten overeind
bleven. Er was al flink wat gemorreld aan de chronologie, aan de psychologie van
de personages, aan de relatie tussen tekst en werkelijkheid. Slechts bij uitzondering
waren de fundamenten van het genre zelf in twijfel getrokken door auteurs als Bert
Schierbeek, Louis Paul Boon, Hugo Claus, Sybren Polet en minder systematisch ook
door Harry Mulisch in Archibald Strohalm ( 1952) en W.F. Hermans in De God
Denkbaar, Denkbaar de God (1956). In de loop van de jaren zestig werden die
fundamenten verder en door een bredere groep van schrijvers gesloopt: de
fictionaliteit, het verhaal en het personage. Het is natuurlijk moeilijk om oorzaak en
gevolg in dezen van elkaar te onderscheiden, maar de radicalisering van het
experiment is ongetwijfeld in de hand gewerkt door buitenlandse voorbeelden van
uiteenlopende aard, zoals de Franse nouveau roman en het Amerikaanse New
Journalism, voorts door het zoeken naar een plaats voor de roman in een samenleving
waar niet alleen de moraal en de gezagsverhoudingen snel veranderden, maar waar
ook de concurrentie van nieuwe media toenam, en ten slotte door de op gang komende
theoretische reflectie over de roman in het grensgebied tussen literatuur en
literatuurwetenschap.
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Gangmaker in de theoretische reflectie was Paul de Wispelaere, die in het tijdschrift
Diagram voor Progressieve Literatuur ( 1963-1964) voor het eerst theoretiseerde
over de bewustzijnsroman en de verdediging op zich nam van de nouveau roman.
In ‘Een lezer voor Robbe-Grillet gevraagd’ maakt hij duidelijk waarom de nouveau
roman niet langer gebruikmaakt van voorbijgestreefde concepten als verhaal,
anekdote, causaliteit, chronologie en personage, maar zich als het ware beperkt tot
de registratie van objecten. De schrijvers ervan weigeren de mythe van het
gestructureerde verhaal, dat een sluitende interpretatie over de werkelijkheid legt.
Zij vervangen de visie door de blik, die de objecten ontsluiert als spiegels van een
bewustzijn. Met betrekking tot La jalousie (1957) van Robbe-Grillet licht hij dat als
volgt toe: ‘“La jalousie” is een bewustzijnsroman, maar met deze eigenaardigheid
dat het bewustzijn niet geïncarneerd is in een in de roman optredend hoofdpersonage.’
Van de relatie tussen een bewustzijn, dat via zijn geaardheid en emoties de objecten
waarneemt, en die objecten (personen, dingen, toestanden), blijft in het boek alleen
de pool van de objecten over: ‘de “dingen” die in het blikveld van het verborgen
blijvende bewustzijn liggen, maar die natuurlijk toch maar ontstaan doordat zij door
dit bewustzijn gecapteerd worden’ (De Wispelaere 1967b, 85-86). Het is dan aan de
lezer om de plaats van dat afwezige bewustzijn in te nemen. In deze interpretatie van
de nouveau roman zitten al heel wat aspecten die in de volgende jaren in het
Nederlandse proza opgeld zouden doen, ook al was er van een directe navolging
nauwelijks sprake. Vooral in het tijdschrift Komma (1965-1969), dat onder leiding
van Pierre H. Dubois, René Gysen, Willy Roggeman, Julien Weverbergh en Paul de
Wispelaere de lijn van Diagram verder doortrok, kreeg het vernieuwende proza
onderkomen en begeleiding. In een speciale aflevering, ‘5 geloofsbrieven’, beleden
de redacteurs hun literaire credo. Gemeenschappelijk daarin is het feit dat zij de
vernieuwing vooral zoeken in vormen van autobiografisch proza, in het teken van
volstrekte authenticiteit en eerlijkheid. Die wordt echter zeer verschillend ingevuld,
wat ook uiteenlopende werkwijzen met zich meebrengt.
Voor Roggeman is authenticiteit alleen te vinden in de zuiverheid van de absolute,
autonome vorm. Schrijven ziet hij tegelijk als de uitdrukking van het gefragmenteerde
bestaan van de moderne mens én als een poging om de verwarring daarvan door de
kracht van de geest in taal en vorm te overstijgen. Voor De Wispelaere valt de
authenticiteit samen met de twijfel, die alle bestaande verhalen over het eigen verleden
en eigen leven opgeeft, om al schrijvende op zoek te gaan naar een nieuw en even
twijfelachtig, maar alleszins bewust bestaan. Weverbergh legt dan weer het accent
op de afwijzing van ieder geloof, op protest en opstandigheid tegen alles wat de mens
vernedert, klein houdt, onderdrukt.
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Hoe boeiend die individuele standpunten ook mogen zijn, belangrijk is hier vooral
dat ze een blik geven op de diversiteit van motivaties om de traditionele romanvorm
los te laten. Het belang van Komma lag dan ook niet in een gezamenlijk programma,
maar in de openheid voor verschillende visies, waardoor er een klimaat ontstond
waarbinnen ook de vernieuwing kon gedijen. Deze forumfunctie van het blad werd
overigens nog versterkt door het feit dat Nijgh & Van Ditmar, de uitgever van Komma,
zijn paperbackreeks Nieuwe Nijgh Boeken uitdrukkelijk openstelde voor vernieuwend
proza, vooral van de redacteurs van het blad, maar ook van enkele anderen, zoals
Daniël Robberechts.
Tegelijk waren ook de tijdschriftjes Mep, Daele en Totems tussen 1965 en 1969
in Vlaanderen kweekvijvers voor auteurs die proza schreven op het kruispunt van
protest, zelfexploratie en vormvernieuwing. Weverbergh bracht vanaf 1966 hun werk
onder bij uitgeverij Manteau, in de ‘5de meridiaan’-reeks. Die publicatie in reeksen
met een uitgesproken vernieuwend profiel bevorderde in hoge mate de zichtbaarheid,
hoe uiteenlopend de resultaten van de vernieuwing er verder ook mochten uitzien.
In de ‘5de meridiaan’ verschenen zowel de projecten van Develing als autobiografisch
proza van Jan Emiel Daele en Jeroen Brouwers. Walter van den Broeck publiceerde
er zijn experimentele roman 362.880 x Jef Geys ( 1970), waar in negen ver tellers
hun visie geven op de kunstenaar Jef Geys. Aangezien die versies in alle mogelijke
volgorden gelezen kunnen worden, zijn er potentieel zo veel interpretaties als in de
titel vermeld: de mens is onkenbaar. En in Tegen het personage (1968) demonstreert
Daniël Robberechts hoe pover verhaal en personage afsteken tegen de lichamelijk
geleefde werkelijkheid.
Zoals uit de aangehaalde titels blijkt, wilde de reeks ook een brug slaan tussen
literair vernieuwende en politiek progressieve schrijvers uit Noord en Zuid, net zoals
dat het geval was in Komma en in de Nieuwe Nijgh Boeken. Het was een kortstondige
frontvorming in een gemeenschappelijk streven naar vernieuwing.
Behalve in poëticale teksten van afzonderlijke auteurs, zoals Literatuur als
werkelijkheid. Maar welke? (1972), waarin Sybren Polet een kader en programma
uittekende voor de moderne, experimentele roman, kwam de reflectie over
vernieuwing van het proza in Nederland vooral aan bod in het tijdschrift Raster. Het
blad was in 1967 opgericht en kondigde zich toen aan als een voortzetting van Merlyn.
Maar de enige redacteur, H.C. ten Berge, maakte er al snel een tijdschrift van waarin
literatuur uit binnen- en buitenland met een hoog gehalte aan bewustzijn, constructie
en intellect aan bod kwam, samen met de theoretische reflectie daarover. Literaire
praktijk en het expliciteren van literatuuropvattingen werkten er bevruchtend op
elkaar in. Het is evident dat poëzie en proza die het naïeve en vanzelfsprekende
wilden doorbreken, daar hun na-
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tuurlijke plaats zouden vinden tussen essays over semiotiek, materialistische
literatuurtheorie, elektronische muziek en de Franse literatuur rond het tijdschrift Tel
Quel: proza van Lidy van Marissing, Jacq Firmin Vogelaar, Daniël Robberechts en
Mark Insingel, maar ook poëzie van Hans Faverey, H.C. ten Berge, Ad Zuiderent,
Arie van den Berg én Gerrit Kouwenaar. Een discussie tussen H.C. ten Berge, Gerrit
Kouwenaar, J. Bernlef, Rein Bloem en Jacq Firmin Vogelaar in 1970 probeerde voor
het eerst de grenzen en breuklijnen te beschrijven tussen de erfenis van de Vijftigers,
de betrokkenheid op de werkelijkheid van Barbarber, een op linguïstische operaties
gerichte literatuuropvatting bij Rein Bloem en de materialistisch geïnspireerde afbraak
van taal door Vogelaar.
Maar tot een echte theorievorming kwam het blad niet, ook niet toen in 1977 een
nieuwe poging daartoe werd ondernomen in het speciale nummer ‘Avantgarde!?’.
Een gesprek over ‘Nederlands proza en avantgarde’ leverde niet meer op dan enkele
algemeenheden, die op dat ogenblik, zestien jaar na Breekwater van Polet en Messiah
van Krijgelmans en veertien jaar na Het boek alfa van Michiels en de opstellen van
De Wispelaere in Diagram, al gemeengoed geworden waren:
Het tegengaan van de illusie van harmonie houdt een gemeenschappelijk
wantrouwen in tegen de mogelijkheid om iets adekwaat af te beelden,
tegen een simpel soort realisme. Het is bovendien een wantrouwen
tegenover een mytiese maatschappijvisie. De mogelijkheid om een eenheid
te maken, laat staan af te beelden is niet meer aan de orde. [...] kenmerken
van ander proza zijn, dat de lezer van doen heeft met het maken van het
boek, het schrijfproces en zijn eigen leesproces. (VOGELAAR e.a. 1977,
18)
Een opvallend item in die discussie was het besef onbegrepen en gemarginaliseerd
te zijn. Toen Polet een jaar later zijn bloemlezing Ander proza publiceerde, was het
effect daarvan dan ook allerminst de bedoelde doorbraak en erkenning. Het was voor
de dominante literaire kritiek, die op dat ogenblik begaan was met diverse vormen
van verhalend en realistisch proza, veeleer een ideale schietschijf, een gelegenheid
om weerzin te laten blijken tegen wat elitair, sectarisch, moeilijk doen en
levensvreemd getheoretiseer genoemd werd.
Die radicale marginalisering van het ‘andere proza’ in Nederland vanaf de late
jaren zeventig contrasteerde met de situatie in Vlaanderen, waar het genre werd
voortgezet door jongeren als Leo Pleysier en Pol Hoste en waar het kon rekenen op
de enthousiaste begeleiding van enkele critici. Waren er op het hoogtepunt van de
vernieuwingsgolf, rond 1970, tamelijk intensieve contacten tussen prozavernieuwers
uit Noord en Zuid in hun gemeenschappelijke strijd
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tegen vermolmde instituties en vormen, juist de zeer verschillende ontwikkeling van
de vernieuwingsbeweging en de tegengestelde houding van de dominante literatuur
hebben in de hand gewerkt dat er in de jaren zeventig een diepe kloof tussen beide
gebieden ontstond.

Het ik als tekst aant.
Negen jaar en tien maanden na de oorlog kwam de stank en hij drong mijn
kamer op de eerste verdieping binnen net op het ogenblik dat ik
bedachtzaam en in drukletters het woord wie neerschreef, wie op het blanco
bovenste blad van een stapeltje vellen waarmee ik me tussen de straks af
te ruimen ontbijtresten had genesteld. Nog bleef ik verder schrijven,
calligrafeerde ben en ik, haalde de spitse Parkerpunt over mijn duim om
een aangehaakte broodkruimel te verwijderen en plaatste het vraagteken.
(MICHIELS 1966, 9)
Zo begint het verhaal ‘Ikjes sprokkelen’ van Ivo Michiels uit 1958. Het is een
symbolisch verhaal over een verdrongen verleden en de poging van een schrijver
om zijn eigen versplinterde ik samen te rapen. De stank waarvan sprake is, komt uit
de kelder, waar stinkend vocht door een muur naar binnen sijpelt. De ik-persoon
haalt er een metselaar bij, die vaststelt dat er leidingen gesprongen zijn in een
keldergedeelte dat tijdens de oorlog was dichtgemetseld. Zijn remedie is zo eenvoudig
als de praktische wereld waarin hij thuishoort: de muur openkappen, de afvoerleiding
herstellen en het huis luchten. Niet zo voor de ik-persoon: voor hem is de stank er
gekomen met het neerschrijven van het woord ‘wie’, met de vraag ‘wie ben ik?’ Hij
vlucht de stad in, maar raakt de stank niet kwijt. Wanneer hij weer thuiskomt, is alles
hersteld.
‘Luchten,’ had de metser gezegd en ik luchtte de kamers op het gelijkvloers
en de kamers op de verdieping, hoewel ik wist dat het niet helpen kon.
Dat het alleen voor lui als de metser volstond om op alle verdiepingen de
vensters open te werpen en dat dan de stank zou verdwijnen, maar nooit
zouden er genoeg vensters zijn om de stank uit de wereld te helpen, zelfs
niet om de stank uit jezelf te verwaaien. (MICHIELS 1966, 41-42)
Voor de schrijver is het een andere stank, die andere vensters nodig heeft om te
luchten, de vensters van het blad papier waarop hij schrijft.
Zichzelf al schrijvende samenrapen, herinneren, reconstrueren, ook rekenschap
afleggen van het verleden en ermee afrekenen - dat hield nogal wat schrijvers bezig
in de jaren zestig en zeventig. Het voerde tot bekentenis- en biechtliteratuur, die soms
geacht werd een therapeutisch effect te hebben, of
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tot zelfverdubbelende reflectie van het schrijvende ik over het levende ik en tot
bezinning over het besef dat iedere poging tot herinnering onvermijdelijk een
constructie was, een vervalsend beeld van wat nooit achterhaalbaar was.
Dat was natuurlijk niet nieuw. Er bestond een lange traditie van autobiografische
literatuur, van dagboeken, van literatuur die het bewustzijn en het innerlijk leven
exploreert. De romancyclus À la recherche du temps perdu ( 1913-1927) van Marcel
Proust is er een zeer invloedrijk voorbeeld van. Proust demonstreert hoe de schrijver
de voorbije, geleefde tijd kan herstellen en tegelijk het ware ik kan ontdekken, door
het te reconstrueren uit de veelheid van vluchtige emoties en ervaringen. Daarbij
beseft Proust heel goed dat hij een artificiële eenheid tot stand brengt. Uit het
vormeloze materiaal van het verleden maakt hij een samenhangende compositie. Een
kathedraal stond hem voor ogen als model voor zijn boeken. In de Nederlandse
literatuur kan het werk van Maurice Gilliams als voorloper van de zelfexploratie
beschouwd worden. In zijn Winter te Antwerpen (1953) is er nog nauwelijks een
verhaal, maar des te meer reflectie, beschouwing en droom, gekoppeld aan het besef
dat de diepste innerlijkheid onuitspreekbaar is. Gilliams en Proust behoren niet
toevallig tot de veelgeciteerde modellen van heel wat prozavernieuwers uit deze
periode.
Schrijven als een middel om de eigen identiteit te vinden, om met zichzelf in het
reine te komen en van opgelopen trauma's te genezen, komt ook als motief voor in
enkele belangrijke romans uit vroegere decennia: in De man die zijn haar kort liet
knippen (1948) van Daisne, waarin het hoofdpersonage in een psychiatrische instelling
is beland en daar reconstrueert wat tot zijn crisis en ineenstorting heeft geleid. Of in
Eenzaam avontuur (1948) van Blaman, waar het hoofdpersonage Kosta een roman
schrijft die hem bewustmaakt van de tragische aard van zijn liefde voor Alide in het
hoofdverhaal. Ook in De verwondering (1962) van Claus schrijft het hoofdpersonage
in een psychiatrische instelling om inzicht te krijgen in zichzelf.
De belangrijkste verschuiving in de loop van de jaren zestig in dat type van
autobiografisch of bewustzijnsproza was een streven om auteur en verteller expliciet
te laten samenvallen of alleszins de illusie daarvan te wekken. Het fictionele verhaal
en het daarbij horende personage, als dragers van de innerlijke zoektocht en de
zelfexpressie, werden dan geproblematiseerd. Zij werden als vervalsingen gezien,
maar tegelijk is er het bewustzijn dat het leven alleen kenbaar was áls verhaal en dat
de schrijver die zichzelf tot onderwerp nam van een boek, onvermijdelijk van zichzelf
een fictief personage maakte. Afwijzing van fictie en fictionalisering van de beleefde
werkelijkheid gingen dan ook hand in hand. Een passage uit de doorlopende
gedachtestroom van het personage Tantasis uit Steen des aanstoots (1970) van Willy
Spillebeen gaat juist over dat spanningsveld:
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[...] de schrijver werd zijn eigen romanpersonage (en dat romanpersonage
was doorheen de getricheerde omstandigheden aldoor ook de schrijver en
de mens) en de wereld. van het personage was anders dan zijn wereld, al
schoof de ene werkelijkheid over de andere de ware (of de valse?) heen
en daaruit groeide dan weer die verbijsterende gespletenheid [...].
(SPILLEBEEN 1970, 87)
Volstrekte eerlijkheid en nietsontziende authenticiteit mochten dan al het streefdoel
zijn, zelfs - en misschien vooral - in de extreemste vormen van bewustzijnsproza
zorgden stilering en constructie voor fictionalisering, zij het op een andere manier
dan in het traditionele verhaal.
De consequenties van het gebruik van de roman als middel tot biecht en
zelfontdekking waren lang niet altijd even vérstrekkend. Er kan een doorlopende lijn
getrokken worden van nog klassiek verhalende en fictionele romans, zoals Terug
naar Oegstgeest (1965) van Jan Wolkers, via dagboekachtige belijdenissen van een
fictioneel personage als in De seizoenen (1972) van Clem Schouwenaars, tot de
hybride mengvormen van dagboek, verhaal, essay en de reflectie daarover in de
boeken van Paul de Wispelaere en de zelfontdekking en zelfreiniging door middel
van het schrijven in De grote schaamlippen (1969) van Daniël Robberechts.
Terug naar Oegstgeest is een roman waarin een ik-verteller, die tevens schrijver
blijkt te zijn, de confrontatie aangaat met personen en locaties uit zijn jeugd om
zodoende met zichzelf in het reine te komen. Zoals in veel romans uit de jaren zestig
en zeventig wordt er een subtiel spel gespeeld met het in en uit elkaar schuiven van
fictie en autobiografie, waardoor het onmogelijk wordt uit te maken of dit boek nu
een therapeutische afrekening is van het ikpersonage of van de auteur Jan Wolkers
met zijn opvoeding en milieu. Enerzijds wordt het realiteitsgehalte beklemtoond door
talrijke exacte realia en, buiten het boek om, door foto's en documenten in de
autobiografische fotodocumentaire Werkkleding (1971). Anderzijds maken de
overdachte constructie en het overvloedige gebruik van symbolen duidelijk dat het
een fictionele roman is, die het autobiografisch materiaal transformeert tot drager
van meer dan particuliere betekenissen. Iets soortgelijks is er aan de hand in de
Gangreen-boeken van Jef Geeraerts, waar persoonlijke belevenissen bijgekleurd en
uitvergroot worden tot zij mythische allures krijgen.
Vooral in de eerste helft van de jaren zeventig was er een ware hausse van boeken
waarin auteurs er hun eer in stelden om zichzelf zo open, bloot en kwetsbaar mogelijk
op te stellen en al hun complexen, frustraties en angsten ongegeneerd te etaleren. In
vrijwel al die gevallen is de zelfexploratie tegelijk afrekening met de taboes en
conditioneringen van de jeugd, met fatsoen, religieuze angsten, seksuele remmingen,
kortom met alles wat de soevereine vrij-
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heid van het individu beknot. Op verschillende manieren en in verschillende graden
van fictionaliteit is dat soort schrijven te vinden in Zonder trommels en trompetten
(1973) en Zonsopgangen boven zee (1977) van Jeroen Brouwers, Zelfportret met
gesloten ogen ( 1973) en We beginnen de dag opgeruimd en lopen rond de tafel
(1974) van Fernand Auwera, of De seizoenen (1972) van Clem Schouwenaars.
De consequentste variant van dit enigszins exhibitionistische schrijven is te vinden
in het werk van Daniël Robberechts; de veelzijdigste uitwerking van de spanning
tussen leven en schrijven, ik en personage, werkelijkheid en fictie, in dat van Paul
de Wispelaere. In hetzelfde jaar waarin Robberechts debuteerde met De labiele stilte
(1968), een nog tamelijk traditionele roman, nam hij daarvan afscheid in het tekstboek
Tegen het personage. Daarin komen vrijwel alle bezwaren aan bod die hij en veel
van zijn generatiegenoten tegen dat personage hebben: het is een marionet van zijn
schepper, die zich de macht van een god de vader aanmeet, hoe verborgen hij zich
ook opstelt, het creëert de illusie van werkelijkheid, terwijl het een vertekening en
een reductie ervan is, het nodigt de lezer uit tot identificatie en overgave in plaats
van hem tot kritische reflectie te dwingen:
Dan rijst de vraag of niet elk geschrift noodzakelijkerwijs tot een vleiende
of sussende prikkelliteratuur behoort, of alle belletrie wel iets meer is dan
dagdroomconserven, zolang we maar met jou samenheulen, hondse
jaknikker, zolang we ons aanmatigen met jouw prostituéleven te werken
[...]. Uiteindelijk veronderstelt het gebruik dat we van jou maken een
ongehoorde, mateloze pretentie. (ROBBERECHTS 1968, 11-12)
Het personage wordt dan ook afgewezen, als fraudeur, als incarnatie van een
droomleven, als evasiefiguur: ‘Vooruit dan: je bent ontslagen. Loop ons niet in de
weg, stuk Sinterklaas. Pak je biezen, barbie doll. Werkelijkheidshalve kunnen wij
maar één enkel verhaal vertellen: het onze.’ (13) Dat doet Robberechts dan ook in
De grote schaamlippen. Een dynamische zelfbeschrijving, dat het jaar daarna
verschijnt. Het is een dagboek over de periode van december 1965 tot september
1966, maar tegelijk ook een uitdrukkelijk literair geschrift, dat aldus begint:
Everbeek, vrijdag 10 december 1965. Dit wordt de 1109e bladzijde van
mijn dagboek, maar ik wou het - al is het maar voorlopig - een andere
vorm geven. Reeds voor ik voorgoed aan het schrijven kon gaan droomde
ik van een dagboek dat meer dan een dagboek zou zijn, een geschrift dat
de discontinuïteit van een dagboek, de versnippering van het werkelijke
leven zou verzoenen met de continuïteit, de compactheid van een boek.
(ROBBERECHTS 1969, 7)
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Notities van concrete gebeurtenissen en beschouwender gedeelten over die faits
divers en over het schrijven zelf wisselen elkaar af. Samen geven zij een ontluisterend
en voor de lezer bij momenten gênant portret van een eenzame, contactgestoorde en
seksueel gefrustreerde man. Hij is geobsedeerd door schaamte om zichzelf, om zijn
onvolmaakte lichaam, zijn seksuele perversies, zijn literaire mislukkingen, zijn angst
en om zijn schaamte zelf. Het is, als in het verhaal van Ivo Michiels, de stank die uit
de kelder komt, zodra de schrijver de vraag ‘Wie ben ik?’ opschrijft. Maar evengoed
pronkt hij met die schaamte en wordt ze de waarborg voor een superieure eerlijkheid.
Veel meer dan bij Robberechts, die zichzelf en de lezer schijnt te willen doen
geloven dat leven en tekst kunnen samenvallen, staat in het werk van Paul de
Wispelaere van meet af aan de paradoxale relatie centraal tussen leven en schrijven.
Voortdurend stelt hij de vraag naar de plaats van de authenticiteit: in het geleefde of
in het geschreven leven. In een reactie op een recensie van Piet van Aken, die Mijn
levende schaduw (1965) niet wezenlijk verschillend vond van een conventionele
roman, probeert De Wispelaere de eigenheid van zijn ‘autobiografische roman’ te
definiëren. Allereerst is er een problematische relatie tussen schrijver en personage,
in die mate dat de schrijver onmogelijk kan zeggen hoever de overeenstemming
tussen beiden gaat. Maar vooral is het hoofdpersonage zelf een schrijver, die verontrust
wordt door dezelfde vragen als de schrijver, die hem naar zijn evenbeeld ontworpen
heeft:
Is zijn antwoord waar in de existentiële zin, of is het alleen maar authentiek
in de literaire zin? Meer nog: bestaat er een andere waarheid dan die welke
vorm krijgt in en door de schriftuur zelf? Anders gesteld: kan een verhaal
ooit een andere dan zijn eigen, autonome waarheid bevatten? (DE
WISPELAERE 1967b, 132-133)
De Wispelaeres hele verdere oeuvre zit op die grens tussen roman en autobiografie
en cirkelt rond de vraag naar waarheid en authenticiteit. In zijn boeken vervagen
daardoor ook de grenzen tussen genres, waarbij nu eens het ene en dan weer het
andere prominent is. Heel typerend is Paul-Tegenpaul 1969-1970 (1970), een zeer
gefragmenteerd boek, waarin dagboekaantekeningen, overwegingen bij lectuur die
soms tot mini-essays uitgroeien, herinneringen en verhaalfragmenten elkaar
afwisselen: allemaal fragmenten van een ik, dat de schrijver al schrijvende
samensprokkelt, of veeleer: al schrijvende samenstelt.

De wereld als tekst
Niet alleen omwille van zijn eigen ik laat de schrijver de conventies van de roman
achter zich, hij doet dat ook omwille van de wereld, de werkelijkheid. Om die
werkelijkheid zo direct mogelijk te tonen, om erop in te grijpen, om haar te vatten
of te ontmaskeren.
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Pogingen om in proza de werkelijkheid objectief te registreren, waren in die tijd
uiterst zeldzaam. Behalve de projecten van Enno Develing en een interviewboek als
De ss'ers (1967), waarin Armando en Sleutelaar Nederlandse vrijwilligers uit de
Tweede Wereldoorlog zonder enig commentaar aan het woord lieten, valt er weinig
te vermelden. Dat staat in schril contrast met de poëzie rond Barbarber en De Nieuwe
Stijl, die zich juist op realiteitsweergave toelegde.
Veel talrijker waren de gevallen waarin het fictionele verhaal werd verlaten ten
voordele van een met inzet en betrokkenheid getekend beeld van de werkelijkheid.
De roman ging dan verbindingen aan met de journalistieke reportage of het essay,
en in een aantal gevallen werd hij er helemaal door verdrongen. Het was een zeer
typerende manier waarop het politieke en sociale engagement in het proza zich
voordeed. Toonaangevend in dit opzicht waren de reportageboeken van Harry Mulisch
over het proces-Eichmann, over provo en over Cuba. Ook zijn motivering was
exemplarisch voor het hele verschijnsel. In een ‘revolutionaire’ tijd, waar zoveel aan
het veranderen was, waar politiek protest en taboedoorbreking aan de orde van de
dag waren, leek fictie een ongeschikt en achterhaald middel om de maatschappelijke
werkelijkheid te tonen, te ontmaskeren en te beïnvloeden. Toch bleef Mulisch met
dit type van reportages in Nederland een geïsoleerd geval. Een heel andere inzet
hadden de reisreportages die Cees Nooteboom in deze periode begon te publiceren:
Een middag in Bruay (1963), Een nacht in Tunesië (1965) en Een ochtend in Bahia
(1968). Toch was ook hier verontwaardiging over wantoestanden in het buitenland
nooit ver weg. En in De Parijse beroerte (1968) schreef Nooteboom een geëngageerd
ooggetuigeverslag van de meiopstand in Parijs, zij het zonder de marxistische
sympathieën van Mulisch.
In Vlaanderen verschenen heel wat meer boeken die dossier, reportage en fictie in
diverse verhoudingen met elkaar verbonden. Een van de eersten die dat deden was
Julien Weverbergh. In 1965 publiceerde hij de pamflettaire roman Een dag als een
ander, waarin hij de onderwijstoestanden ‘in een denkbeeldig atheneum’ in
Vlaanderen aanklaagde door in de vorm van een fictief dossier enkele leraren en
andere bij het onderwijs betrokkenen aan het woord te laten. Enkele jaren later, in
1968, nam hij de roman op in Het dossier Jan, nu aangevuld met een authentiek - of
alleszins als zodanig voorgesteld - gesprek met een leraar Nederlands en enkele
polemische teksten van de auteur. Zijn strijdmakker Jan Emiel Daele publiceerde
kritische dossiers, zoals Strijd in de wielersport (1970), over doping, uitbuiting en
bedrog. Daarnaast stond een boek als Lieve oma, materiaal van en voor onze
maatschappij (1971), waarin Daele authentieke documenten, in casu
dagboekaantekeningen van zijn zus die als bejaardenhelpster in een rusthuis werkte,
in scène zette. Ook de schrijver en
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criticus Leo Geerts publiceerde in de jaren zeventig meerdere kritische dossiers op
de grens van pamflet, literatuur en journalistiek, zoals Zwartboek Westmalle. Verslag
van een scholierenrevolte ( 1971), naar aanleiding van zijn deelname aan die revolte
en zijn ontslag als leraar. Een stap verder in de richting van de pure fictie is Het
plantenoffensief (1977) van Paul Koeck. In deze roman zijn documenten, gesprekken
en research niet meer dan ruwe achtergrondinformatie om ook hier wantoestanden
in de bejaardenzorg aan te klagen, op de wijze van een fictioneel verhaal. Ook in
zijn andere boeken heeft Paul Koeck telkens gezocht naar de beste verhouding tussen
dossier en roman. Zo staat aan het andere eind van het spectrum het bijna gelijktijdig
verschenen boek Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn (1976), een
uit louter documenten en gesprekken bestaand dossier over het leven van een
motorisch gehandicapte en spraakgestoorde man.
Dat dergelijke boeken verschenen is natuurlijk niet bijzonder, zeker niet op een
moment dat ook de journalistiek, zowel in de geschreven pers als op radio en televisie,
uitgebreide en goed gedocumenteerde reportages met de nodige achtergrondinformatie
begon te brengen. Het bijzondere is dat zij in literaire fondsen en reeksen verschenen,
dat ze door literatuurcritici besproken werden op de literaire pagina's van kranten en
weekbladen, en dat ze een vanzelfsprekende plaats schijnen in te nemen in een
literatuurconcept dat heen en weer schuift tussen fictie en dossier, geëngageerde
reportage en nuchter genoteerde getuigenis.
In al deze werken lijken kennis en representatie van de werkelijkheid nauwelijks een
probleem. De werkelijkheid toont zich immers rechtstreeks en onverhuld aan de
onbevangen waarnemer of is te reconstrueren uit een veelheid van objectieve
materialen: documenten, gesprekken, enzovoort. Maar al wordt het in dit type van
teksten zelden gethematiseerd, toch demonstreren zij de facto de onkenbaarheid van
de realiteit. Hoe groter de schijn van objectiviteit en volledigheid, des te duidelijker
wordt het dat de werkelijkheid ontsnapt. Ieder document, iedere versie van een
ooggetuige, elk camerastandpunt voegt informatie toe, maar demonstreert tegelijk
de potentiële oneindigheid van mogelijke standpunten, visies en interpretaties. In die
zin zijn dergelijke reportages, dossiers, projecten, docuromans, of hoe ze verder ook
genoemd worden, de natuurlijke voortzetters en voltooiers van een romantraditie
waarin wisseling van vertelperspectief wordt toegepast om de veelkantigheid van de
werkelijkheid te laten zien. Reportages daarentegen die vanuit een ideologisch
gestuurde zekerheid niet een beeld, maar een visie op de werkelijkheid geven, zoals
de boeken van Mulisch uit deze periode, sluiten veeleer aan bij de traditie van de
auctoriële, alwetende verteller.
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Juist die altijd ontglippende werkelijkheid en de onmogelijkheid om er door middel
van de taal definitief greep op te krijgen staan centraal in de boeken Aankomen in
Avignon (1970) en Praag schrijven (1975), die Daniël Robberechts publiceerde na
zijn biechtboek De grote schaamlippen. Het gaat over twee min of meer willekeurige
steden, die de auteur een boek lang tracht te benoemen. In Aankomen in Avignon
doet hij dat door via zijn dagboek alle relaties te reconstrueren die hij in zijn leven
met Avignon gehad heeft, door herinneringen aan de stad op te schrijven, door teksten
en beelden van anderen uit de geschiedenis en de literatuur ter sprake te brengen.
Uit dat alles ontstaat een eindeloos uitdijende stad, die echter ook weer inkrimpt
omdat er ten slotte maar één bewustzijn is waarlangs alles in het boek terechtkomt.
En vooral: omdat niet alles opgeschreven kan worden en omdat alles wat wel
opgeschreven wordt, andere mogelijkheden uitsluit:
Men kan schrijven (maar hoe meer woorden men neerschrijft hoe groter
de nauwkeurigheid van de bewering, hoe groter het aantal uitgesloten
mogelijkheden, hoe groter de kans dat men zich vergist, hoe kleiner de
waarschijnlijkheid dat het geschrevene met een werkelijkheid strookt) [...].
(ROBBERECHTS 1970, 116)
Het is het probleem van het realisme, dat ook in Praag schrijven centraal staat, maar
nu niet langer toegespitst op waarneming en herinnering, maar op tekst en taal. De
auteur wil in dat boek de stad Praag, waar hij zelf nooit is geweest, in taal construeren
met behulp van teksten van onder anderen Rilke en Kafka en enkele oude
ansichtkaarten van zijn vader uit 1922. Essentieel in die ‘opgave’ is, dat niets met
de verbeelding mag worden ingevuld. Het plan wordt doorkruist door de politieke
gebeurtenissen die tijdens het schrijven in Tsjecho-Slowakije plaatsvinden. Op 21
augustus 1968 vallen de troepen van het Warschaupact het land binnen om de Praagse
lente neer te slaan. De werkelijkheid dringt het schrijven binnen, maar ook nu in de
vorm van teksten, namelijk de verslaggeving in de kranten. Uit dat alles resulteert
een collageachtig boek, dat de lezer confronteert met het inzicht dat wij de
werkelijkheid voornamelijk uit taal en teksten kennen en dat wij, waar die teksten
lacunes bevatten, vrijwel automatisch onze verbeelding aan het werk zetten om die
lacunes in te vullen met fantasiebeelden, interpretaties en voorstellingen, die het
vreemde neutraliseren en het onbekende inlijven.

De tekst als taal aant.
Het afwijkendste, het meest ‘andere’ proza is te vinden in boeken waar de taal zelf
op de voorgrond komt en zich in haar materiële gedaante aan de lezer opdringt. Het
is hier nauwelijks meer relevant om te spreken van een doorbreking
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van de conventies van het romangenre. Die worden niet meer doorbroken, maar ter
zijde geschoven, achtergelaten. De auteurs van dit proza zijn bezig met taal, niet met
personages, of een ik, of met een verhaal, een belijdenis, of een uitbeelding. Niet
met taal als stijl, zoals iedere schrijver dat doet, maar met taal als materiaal.
Sommige auteurs concentreren zich op de taal in de overtuiging dat taal en
taalgebruik, zowel in de literatuur als daarbuiten, ideologisch bepaald zijn en dus
ook eenzijdige, ideologisch vertekende beelden van de werkelijkheid tot stand
brengen. Het kan of moet dan de taak van de schrijver zijn om dat te laten zien, dat
door te prikken, door zijn taalgebruik andere mogelijkheden te tonen. Taalkritiek in
deze zin is tegelijk ideologiekritiek en politieke actie op het eigen terrein van de
schrijver:
Er blijft slechts over wat ze [i.e. de literatuur] in wezen is: werken met
taal, en dat is ook de plaats waar ze zich, en daarin is ze politiek, moet
verzetten tegen de bestaande orde en denkorde. Het denken vormt zich in
de taal, en het denken wordt ook in de taal misvormd.
Aldus Jacq Firmin Vogelaar in een interview met Fernand Auwera (Auwera 1969,
159). En in een gesprek met Lidy van Marissing:
De enige manier om verder te komen is systematisch de oude vormen in
je werk af te breken, niet omwille van het nieuwe als het nieuwe (als
zodanig doet de nieuwe roman dienst op de markt), maar vanwege het feit
dat de oude vormen de uitdrukking zijn van een verkeerde wijze van
waarnemen, denken en voelen. (VAN MARISSING 1971, 126)
De meeste bestaande literatuur, en vooral die met realistische pretenties, is in deze
visie ‘opium voor het volk’, bevestiging, geruststelling, verzoening. De literatuur
die Vogelaar voorstaat, is erop uit te laten zien dat onze voorstellingen van de
werkelijkheid, in het bijzonder die van de sociale en politieke werkelijkheid, inderdaad
voorstellingen zijn, geen gegeven natuurlijke verhoudingen. En ze wil door een ander
taalgebruik de veranderbaarheid laten zien en alternatieve werkelijkheidsbeelden
tonen.
Vogelaar heeft deze opvatting het consequentst geformuleerd én toegepast, zowel
in zijn literaire kritiek als in zijn eigen prozawerk. Nauw verwant daaraan is het werk
van Lidy van Marissing, maar ook bij Sybren Polet en in het latere werk van
Robberechts zijn soortgelijke opvattingen en praktijken terug te vinden, zij het niet
altijd gebaseerd op een even uitgesproken materialistische literatuurtheorie. Tot in
de romans van enkele auteurs van een jon-
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gere generatie, zoals Pol Hoste en Leo Pleysier, werkten deze opvattingen door.
In de praktijk van het schrijven komt het erop neer dat het geordende en
transparante taalgebruik op alle niveaus verstoord wordt, zodanig dat het als
taalgebruik getoond wordt. Destructie van woorden en zinnen, herschikking van
brokstukken taal, abrupte registerwisselingen, pastiches van bestaande tekstsoorten
en het monteren van heterogeen tekstmateriaal behoren tot de meest in het oog
springende middelen. Een extreem voorbeeld van deze werkwijze is
Kaleidiafragmenten (1970) van Vogelaar. In zijn eerdere romans had hij al het
traditionele verhaal ondergraven door de invoeging van allerlei fragmenten die
alternatieve versies, afwijkende formuleringen en taalstandpunten lieten zien. In dit
boek zijn verhaal en personages ver te zoeken. Het doet zich veeleer voor als een
staalkaart van retorische manipulaties die op een tekst kunnen worden uitgevoerd,
van het niveau van letter en woordvorm tot dat van grotere tekstgehelen en van
betekenistoekenning. Dat gaat van het weglaten van letters uit woorden tot een
passage waar bladzijdenlang gezocht wordt naar een ‘schat’, door uitgaande van de
woordenboekdefinitie daarvan vervolgens ook de woorden uit de definitie te definiëren
in een principieel eindeloos proces van betekenisuitstel. Het woord heeft de plaats
ingenomen van het ding of het concept waarnaar het verwijst.
Een sleutelwoord in dit type literatuur is ‘transformatie’. Transformatie als het
openbreken van de gecodeerde taal en de werkelijkheidsbeelden die erin besloten
liggen, zoals door Vogelaar. Of, bij Robberechts, transformatie als een systematische
opvoering van de complexiteit van de taal, om het veranderlijke, ongrijpbare, wijkende
van de werkelijkheid aan te tonen. Hoe verscheiden ook in hun verantwoording en
uitwerking, deze teksten gaan ervan uit dat er geen vooraf gegeven werkelijkheid is,
maar dat die tot stand komt in verhalen, in taaluitingen, in woordkeuze en
vertelperspectief.
Transformatie is ook de grondslag van het werk van een van de stamvaders van
het experimentele proza in Nederland, Sybren Polet. Zijn experimentele romans uit
de jaren zestig en zeventig en de theoretische verantwoording daarvan in Literatuur
als werkelijkheid, maar welke? (1972) laten tegelijk zien hoe problematisch de
doorgaans gehanteerde onderscheiden zijn tussen politiek gemotiveerde, taalkritische
experimenten en andere die vanuit het spel met vorm en taal verantwoord worden.
En hoe ook het hier gehanteerde onderscheid tussen ‘De wereld als tekst’ en ‘De
tekst als taal’ niet meer is dan een gebrekkige hulpconstructie. Vanaf Breekwater
(1961) is Polet begonnen aan een reeks romans rond het personage Lokien, dat geen
personage is maar een ‘variabele, transformationele figuur’ (Polet 1972, 99), een
open en veranderlijke plaats van waarneming en bewustzijn. Lokien, maar ook andere
‘personages’, veranderen in de loop van de cyclus en zelfs binnen de afzonderlijke
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boeken van identiteit, van naam, leeftijd, beroep, karakter en politieke overtuiging.
Gebeurtenissen spelen nog wel een rol, maar ook die zijn eerder exemplarisch dan
realistisch. Polet geeft zijn boeken dan ook ondertitels mee als ‘Een exempel’, ‘Een
tijdfabel’, ‘Een realistische fabel’, ‘Een model’. Er wordt in deze fabels geen
werkelijkheidsillusie in stand gehouden, maar er wordt doorlopend gedemonstreerd
hoe veranderlijk de werkelijkheid is, hoe afhankelijk van waarnemer en bewustzijn
en hoe die op hun beurt gemaakt worden door situatie en context. En daardoorheen
zijn dan nog beelden gevlochten van mogelijke, utopische werelden. Naarmate de
reeks vordert, verschuift het accent van personages en situaties naar taal. Meer en
meer nemen Polets boeken de vorm aan van montages van zeer uiteenlopende
tekstsoorten, die evenveel mogelijke benaderingen van de werkelijkheid, evenveel
transformaties zijn. Lokien, zo zou men kunnen zeggen, is de verschijning in taal
van de vrij zwervende nomade uit New Babylon van Constant.
Voor Polet is het schrijven van literatuur een ‘indirekte werkelijkheidsbenadering
en -representatie, dwz. van alle mogelijke soorten werkelijkheid, inklusief die van
de verbeelding’ (46). Die indirecte voorstellingen dient de schrijver met een grote
mate van bewustzijn tot stand te brengen, niet spontaan of willekeurig. Zij dienen
immers om de lezers te confronteren ‘met hun eigen (taal) situatie, meest op indirekte
wijze via vervreemdingseffekten en soortgelijke technieken die bewustwording
beogen’ (59). Literatuur in die zin mag dan al spel en experiment zijn, zij heeft
tegelijk vérstrekkende politieke en morele implicaties.
Schijnbaar daartegenover staan prozaschrijvers die een ideaal nastreven waarin de
taal nog onbelast zou zijn, ruw materiaal, zoals klanken voor de componist, kleuren
en lijnen voor de schilder. Toen Ivo Michiels Het boek alfa (1963) schreef, stond hij
sterk onder invloed van schilders uit de sfeer van Zero: Fontana, Manzoni en de
Vlaamse schilder van monochrome doeken Jef Verheyen. Wat zij willen, in het spoor
van Mondriaan, is met louter schilderkunstige middelen het puur geestelijke aanwezig
stellen, zonder de omweg van afbeelding of symbool. Op een soortgelijke manier
wil Michiels in de opeenvolgende boeken van de Alfa-cyclus de middelen van de
literatuur rechtstreeks, zonder de omweg van het verhaal, ten dienste stellen van een
betekenisvolle compositie.
Een anekdote, door Michiels verteld in zijn opstel ‘Omtrent avant-garde’, maakt
duidelijk wat er gebeurt. Een televisieploeg maakt opnamen voor een film over de
schrijver. Die opnamen duren veertien dagen, de film duurt hooguit een uur. De dag
dat de opname start, besluit de schrijver zijn baard te laten groeien. Na veertien dagen
is die al redelijk vol:
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Konsekwent ben je ermee doorgegaan, met je besluit hem te laten groeien.
Konsekwent is de montage ermee doorgegaan, met het in acht nemen van
de klassieke wetten van inhoud en vormgeving. Uit die dubbele
konsekwentie is een film ontstaan, waarin je nu eens verschijnt met een
vleugje, het beeld daarop met een halve, of een hele, of helemaal geen
baard. Alle gradaties van baardgroei kriskras door elkaar. Uit pure logica.
En het publiek maar kreunen: dit is een ‘onmogelijke’, een ‘onleesbare’
film, een onduldbaar experiment. Terwijl toch niets anders werd betracht
en volgehouden dan de eenvoud, het vanzelfsprekende. (MICHIELS 1979,
203-204)
Er is geen verhaal meer, maar de brokstukken zijn er nog wel, veranderd, anders
gecombineerd, verschoven, en nu gebruikt als bouwstenen om iets anders te maken
dan een verhaal. Er gebeuren in Het boek alfa nog dingen, al of niet in de verbeelding
van een al of niet bestaand personage, zoals een soldaat, een kind, een vrouw. Er is
zelfs een ontwikkeling. Ze zijn er, maar ze zijn verknipt volgens de wetten van de
artistieke compositie.

In de Alfa-cyclus combineert Ivo Michiels geometrie en spiegelingen met eenvoud en speelsheid.
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Daarom is het zinloos om op zoek te gaan naar manieren om het boek toch te
normaliseren, vast te hechten aan een of andere vorm van realisme, door het
bijvoorbeeld te lezen als de weergaven van een gedachtestroom. Het is wezenlijk
een compositie, die berust op herhalingen, parallellen, verschuivingen, zowel van
motieven als van taaleenheden. Samen roepen zij niet een gebeurtenis op, geen gevoel,
geen beeld van een karakter, maar een thema, in casu dat van de existentiële twijfel
tussen beweging en stilstand, liefde en gehoorzaamheid. Het is een twijfel die
geïncarneerd is in het beeld van de schildwacht. Die mag zijn plaats niet verlaten om
naar het leven en de liefde te gaan, want daarop staat de doodstraf, maar blijven staan
en blind gehoorzamen betekent zijn innerlijke dood. De oplossing bestaat dan in een
innerlijke beweging, die de uiterlijke stilstand overwint, in lijdzaam verzet, dat de
agressie ontkracht:
Wist je 't An? Wist je dat ik naar je toe zou komen? Ja ik wist het wel. [...]
Roerloos, onder hun handen lag en niet vocht? Ja. Maar het juist daardoor
won, de stemmen over me heen liet gaan en het lachen over me heen liet
gaan en hun vuisten en al wat ze deden of zeiden over me heen liet gaan
en niets daarbij zag en niets daarbij hoorde en het juist daardoor won?
Ja. Heb je daarom gewacht, omdat je weet dat ik nooit heb opgehouden
naar je toe te komen? Ja. (MICHIELS 1980, 144-145)
Als gevolg van die compositorische herordening komt ook de taal zelf meer op de
voorgrond. In de volgende boeken van de Alfa-cyclus is dat nog veel uitdrukkelijker
het geval. Ook de resten van personages, situaties, verhaallijnen, verdwijnen uit het
beeld. In Exit (1971) komen alleen nog soorten taalgebruik voor, opsommingen,
litanieën, zinloze associatieketens, taal die uiteenvalt. Het is een wereld van
voorgevormde taal, die van clichés, van bevelen, van de bureaucratie, van de
manipulatie, die de mens inkapselt zonder dat er nog een persoon is die spreekt. Exit
kan gelezen worden als een demonstratie van het inauthentieke, vervreemdende
taalgebruik. Daarvan wordt afscheid genomen, waarna in de volgende boeken de
taalopbouw kan beginnen én de reïntegratie van het verhaal en het personage.
Literatuur die alleen bestaat uit taal als materie, zonder verwijzing naar de
werkelijkheid, naar bestaande of mogelijke situaties, gebeurtenissen en personen,
bestaat niet. Een strikte tweedeling in het experimentele proza, tussen taalkritische
en taalcreatieve teksten, of tussen totaalproza en absoluut proza, zoals die door
sommige critici werd gehanteerd, is dan ook misleidend. Zelfs in het werk van Mark
Insingel, die van alle Nederlandstalige auteurs het verst gaat in de richting van louter
taalcreatie, gaat het uiteindelijk over de wereld. Zijn ideaal bestaat in ‘het tot “lied”
maken van de inhoud’ (Insingel 1981, 37). Of: ‘Het creatieve element wordt verlegd
van het scheppen van een wereld met
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de taal naar het scheppen van een wereld in de taal.’ (39) In de autonome literatuur
die hij nastreeft, is het middel doel geworden, heeft de taal zich losgemaakt van haar
dienstbare functie om voorstellingen op te roepen, zoals ook in de abstracte
schilderkunst vormen en kleuren niet langer die functie hebben. Maar zelfs dan blijft
de band met de werkelijkheid bewaard:
Daar waar het middel tot doel wordt (vorm wordt inhoud) heeft zich een
structureel geheel gevormd dat in volkomen duidelijkheid (onverhuld,
onbelast) a.h.w. een model geeft van de taal, waaruit ook (onrechtstreeks,
door vergelijking, het kan niet anders) een model, een structuralisme van
de werkelijkheid zichtbaar wordt. (41)
Het geloof in de onverbrekelijke relatie van taal en werkelijkheid is hier misschien
nog sterker dan in realistische literatuur. Taaluitingen zijn modellen van werkelijkheid,
manieren om de werkelijkheid waar te nemen, om relaties te structureren, om over
het leven te denken. Het is een onderliggende overtuiging die vrijwel identiek is aan
die van waaruit het taalkritisch genoemde ‘totaalproza’ geschreven is. In zijn creatieve
werk, zowel in gedichten als in hoorspelen en prozawerk, onderzoekt Insingel die
beelden van de werkelijkheid door systematisch, met een soms mathematische
precisie, taaluitingen te moduleren, te verschuiven, uit te breiden en in te krimpen,
om te draaien, kortom te manipuleren. Elke willekeurige passage is een voorbeeld
ervan:
Van de begane paden afwijken (de begane paden verlaten), zich op
onbegane paden wagen (onbegane paden betreden), paden die nadat ze
getrokken werden (om een of andere reden, om verschillende redenen)
niet meer of weinig of lange tijd niet meer of weinig begaan met vreemd
aandoende (gewantrouwde) problemen zien doet vreemd aan (wordt
gewantrouwd) als een afwijking (een gevaar) voor het begane pad is het
rechte pad verlaten is het begane pad verlaten is de begane grond onder
de voeten weg onder de voeten treden met de voeten. (INSINGEL 1975, 58)
Zelfs maatschappijkritiek kan hier indirect bespeurd worden, in zoverre taaluitingen
niet alleen modellen zijn van percepties van de werkelijkheid, maar ook van
machtsverhoudingen en ideologische standpunten. In het geciteerde fragment
onthullen de alternatieve, deels contrasterende, deels in elkaar overlopende
formuleringen evenzovele houdingen tegenover verstarring en vernieuwing, angst
voor het vreemde en zin voor avontuur. Dat is in zijn intenties niet wezenlijk anders
dan wat Polet doet met zijn ‘modellen’, hoe verschillend de methoden ook mogen
zijn.
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Indelingen van het experimentele proza blijken bijzonder relatief, de theoretische
uitspraken erover hebben de neiging om tendensen en bedoelingen te verabsoluteren
en de relatieve gewoonheid van sommige praktijken te verdoezelen. Dat blijkt in
extreme mate uit het geval van Willy Roggeman. Hoewel zijn werk doorgaat voor
het summum van autonoom, absoluut proza, zou dat de nietsvermoedende lezer
volkomen kunnen ontgaan. Zijn boeken bevatten essays, autobiografische teksten,
poëzie en verhalend proza, in wisselende verhoudingen. De gedichten zijn veelal
zeer hermetische taalbouwsels, de verhalende fragmenten gedragen zich vrij ten
opzichte van de traditionele verhaalconventies, de essays, meestal over literatuur en
jazz, zijn bijzonder erudiet en verkondigen een extreme visie op de artistieke creatie,
maar in zichzelf besloten taalwerelden kunnen deze boeken moeilijk genoemd worden.
Daarnaast staat het verhaal dat door de auteur zelf en door sympathiserende critici
rond Roggemans oeuvre is gebouwd. In dat verhaal is zijn werk een ‘Opus Finitum’,
een in zichzelf besloten oeuvre van dertig boeken, in zijn geheel voltooid in 1976,
zij het nog niet volledig gepubliceerd. Het is in zijn geheel te begrijpen als een
artistieke vorm, die het menselijk bestaan negeert en transcendeert: ‘Kunst is het
bevechten van de nihilistische drek van het bestaan in een moment van
vormtranscendentie. Zij is als daad een antigebaar, het radicaal stellen van het
absolute/autonome tegenover het relatieve/causale [...].’ (Roggeman 1971, 112) In
alle toonaarden verkondigt het werk van Roggeman de extreme afkeer van het leven,
het biologische, het natuurlijke en verdedigt het de radicale keuze voor de artistieke
vorm. Elk geschreven fragment, in welk genre dan ook, is in die optiek de
transformatie van een vormeloos bestaansfragment in een autonoom ‘taalkristal’,
een ‘goddelijk hagedisje’: ‘Ieder ogenblik kan een goddelijk hagedisje zijn, meer
nog: op ieder ogenblik moet de schrijvende hand erin slagen zo'n hagedisje te vangen.’
Al schrijvende dient de schrijver te bewijzen:
dat gewone hagedisjes door het feit zelf dat zij door de pen gepriemd
worden een metamorfose naar het goddelijke kunnen ondergaan. [...] Het
betekent dat ik mijzelf wil bewijzen dat de creatieve expressie ieder zinloos
ogenblik kan doen muteren tot specifiek menselijke zin. Ieder nihil kan
zomers worden en door de schok van de tegengestelden van onzin in zin,
van chaos in orde springen. (ROGGEMAN 1978, 7)
Het is een verheven opvatting over literatuur, die evenwel door haar extreme karakter,
door de obsessionele herhaling en door het jargon waarin zij meestal geformuleerd
wordt, het werk dreigt op te sluiten in een cocon van wereldvreemdheid,
ontoegankelijkheid en sectarisme. In die zin is het oeuvre van
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Roggeman exemplarisch voor de manier waarop een gedeelte van het andere,
experimentele of grensverleggende proza zich in de jaren zestig en zeventig heeft
gepresenteerd. En daardoor ook voor de manier waarop de producten ervan werden
ontvangen door een meerderheid van het lezend publiek: als cultobjecten door en
voor een select gezelschap van gelijkgezinden. Het probleem met dit proza was dat
het voor veel lezers te zeer op zichzelf betrokken was, hoezeer de makers ervan ook
begaan waren met begrippen als authenticiteit en de ontmaskering van valse
voorstellingen. Met een formulering van Bernlef: ‘Ik ben geen tegenstander tout
court van een ingebouwde kritische refleksie op literaire teksten; ik bestrijd alleen
het monopolie van die refleksie en de mentaliteit de hele literatuur daaraan af te
meten.’ Immers, ‘met kritische refleksie alleen wordt men nooit echt verliefd’ (Bernlef
1979, 148).
Toch ligt juist in die kritische reflectie het historisch belang van dit proza. Deze
crisis van de roman was veel meer dan een crisis van de vorm, het was een
identiteitscrisis en een gewetenscrisis. Over alle onderlinge verschillen heen was er
een bezinning aan de gang over wat men deed wanneer men proza schreef en hoe
men dat nog kon doen in een wereld waaruit in versneld tempo normen en zekerheden
verdwenen. Het was een manier om los te komen van vanzelfsprekendheden en
gewoonten die haast natuur geworden waren. In die zin was het dan ook een
verschijnsel dat diep ingebed was in het algehele proces van maatschappelijke en
socioculturele veranderingen, kortom in ‘de jaren zestig’.
Met gebruikmaking van een terminologie die pas later in de Nederlandse literaire
kritiek doordrong, kan men zeggen dat in deze crisis het modernisme schoksgewijs
overging in postmodernisme. Een grillige en inconsequente scheidingslijn loopt door
dit experimentele proza en zelfs door oeuvres en afzonderlijke boeken. Aan de ene
kant staat een uitbarsting van extreem modern isme, zoals het werk van Roggeman.
Ook de naar autonomie strevende teksten van Michiels en Insingel blijven overwegend
ingebed in het modernisme, evengoed als de epistemologische twijfel van De
Wispelaere. Maar de keuze voor het spel met de taal, die Michiels ten slotte maakt
in Dixi(t), en de openheid die De Wispelaere creëert door genres en tekstsoorten
zonder hiërarchie naast elkaar te plaatsen, wijzen vooruit naar het postmodernisme.

De literatuur tussen taal, werkelijkheid en verbeelding aant.
In het omineuze jaar 1968 verscheen heel wat literair werk dat niet zomaar in verband
te brengen lijkt met de woelige gebeurtenissen die men doorgaans met dat jaartal
verbindt. Zo debuteerden er uiteenlopende dichters als Hans Faverey met Gedichten,
Gerrit Komrij met Maagdenburgse halve bollen en an-
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dere gedichten, Kees Ouwens met Arcadia en Ad Zuiderent met de bundel Met de
apocalyptische mocassins van Michel de Nostredame op reis door Nederland. Bij
Komrij ziet ‘De jeugd van mijn held’ er zo uit:
Hij zag een molen, en een waterkering.
Het stulpje stond er ook, al was het tinnef.
Men zat daar, spreekt vanzelf, slecht in de kleren.
Er was geen tuintje en geen kast met linnen.
(KOMRIJ 1994, 33)

En ‘Een werkdag’ in het arcadia van Ouwens:
Het was een werkdag.
Gedurende een halve minuut keek ik naar buiten.
Daarna draaide ik mij om.
Ik wist, dat iedereen werkte.
Ik werkte niet.
Wel zocht ik ergens naar.
Daartoe keek ik om mij heen.
Vervolgens glimlachte ik vaag.
[...]
(OUWENS 2002, 46)

Het woelen van de wereld is hier ver weg, even ver als in de uitgepuurde
taalconstructies van Faverey en zelfs in de apocalyptische visioenen van Zuiderent.
Niet alleen debutanten lieten het revolutionaire geweld links liggen. Literatuur als
persoonlijke expressie of als beschrijving van het dagelijks leven komt aan bod in
tal van boeken uit datzelfde jaar: dichtbundels als Beemdgras van Judith Herzberg,
Landschap voor een dode meneer van Willem van Toorn of Het gebruik van een
wandspiegel van Adriaan Morriën; voorts proza van Heere Heeresma, Anton
Koolhaas, Bob den Uyl, Jacques Hamelink, Simon Carmiggelt en Simon Vestdijk.
Het verhaal ‘Gezellig op visite’ uit Een zachte fluittoon van Bob den Uyl begint zo:
Je staat voor een deur, niets bijzonders. Het regent. Je belt, niet te lang,
niet te hard. Na veel wachten gaat eindelijk de deur open, drinken die
mensen dan eerst nog een kop thee of wat doen ze? Het is al te gek, jij
staat hierbuiten te bellen als een bedelaar, het belsignaal dringt overal in
het huis door, dat is duidelijk te horen, terugvallen op onoplettendheid is
onmogelijk. Maar toch nog geaarzeld met het opendoen van de deur, het
is niet te geloven. (DEN UYL 1980, 120)
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Waarna het hoofdpersonage zich vijf bladzijden lang afvraagt welke houding hij
daartegenover moet aannemen.
De mens staat in veel van deze boeken vreemd in een onbegrijpelijke wereld. Het
arcadië van Ouwens is een ‘verwoest Arcadië’, zoals Komrij later, in 1980, een
autobiografisch boek noemt. En ook het ‘Landschap voor een dode meneer’ van Van
Toorn, dat eerst wordt opgeroepen als een idyllische prent met spelende kinderen en
‘dames met parasols/theedrinkend op het gazon/ en strohoedheren [...]’ kruimelt op
het einde van het gedicht weg, ‘het decor/ valt uit elkaar. Ondergronds/aasdiertjes
die naderen.’ (Van Toorn 2001, 57-58) Even ontoegankelijk, onbegrijpelijk en niet
te hanteren lijkt de wereld die in de woorden van Faverey wordt opgeroepen:
Beulen
en roeiers.
Wat een rivierlandschappen;
wat een ongemakkelijke ruimten.
En wat een klungelig
instrumentarium vaak.
(FAVEREY 1993, 40)

Nog erger is het gesteld met de ‘rudimentaire mens’ van Hamelink. Hoonappel, het
personage uit het verhaal ‘De huidaandoening’, ontwaakt op een morgen met een
onverklaarbare huidaandoening, die hem geleidelijk verandert in een korstig monster
en ten slotte in een woordeloos en gedachteloos ‘Iets’. En Hella S. Haasse verdwaalt
tussen de monsters en bizarre bouwsels van De tuinen van Bomarzo, die in haar boek
uitgroeien tot een beeld voor het mysterieuze gebied tussen droom, historische kennis
en realistische anekdote.
Het lijkt erop dat het relatieve optimisme van het gedicht ‘Het gaat goed’ van
Judith Herzberg voor de lezer van 1968 een verademing moet geweest zijn:
Het gaat goed, het gaat zijn gang.
De eenden zijn al uit het ei.
Er zijn ook hele gekke bij, gevlekte.
Honden lopen narcissen van de stelen.
Jongetje komt, raapt ze op, bij bossen.
Betrapt, zegt hij verlegen, verbazingwekkend snel: dit is geen stelen
ik neem alleen de losse.
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Kan het niet vaker zo raar voorjaarsachtig, wordend warmer, voller,
wordend groener zijn?
Ja het kan vaker.
Het is al veel vaker dan vroeger.
(HERZBERG 1968, 25)

De poëzie
De poëzie in Nederland
Belijdenis, observatie en symboliek
In 1966 debuteerde Rutger Kopland met de bundel Onder het vee. De gedichten
daarin zijn kleine verhaaltjes, anekdotes, tafereeltjes, meestal in de vertrouwde
omgeving van de natuur, de weilanden of de tuin. Er is een ik aan het woord, die
wandelaar is, deelnemer zowel als toeschouwer, vader en echtgenoot. Iemand die de
lezer onmiddellijk vertrouwd voorkomt, niet uit de literatuur, maar uit het leven:
Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar onder de appelboom

Er lijkt niets aan de hand: geen vijandige of te verbeteren wereld, geen twijfel aan
de mogelijkheid om de werkelijkheid en de ervaringen in taal weer te geven, geen
zoektocht naar nieuwe betekenissen, zelfs geen innerlijke onrust. De dingen staan
op hun plaats in de afgebakende ruimte van de tuin, een tuin van Eden: ‘ik ging zitten
en ik zat’. De avond valt, de buurman spit zijn tuin om, de idylle wordt compleet
met de geur van hooi, speelgoed in het gras en lachende kinderen. En ten slotte komt
ook de geliefde ‘jij’ erbij zitten, op de bank onder de appelboom:
gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.
(KOPLAND 1999, 11)

Maar waarom dan ‘gelukkig’, als het allemaal toch al zo paradijselijk is? Het paradijs
kan in deze gedichten op ieder moment kantelen en opgeslokt wor-
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den door duisternis en angst. Wanneer de buurman zijn tuin spit, komt de nacht uit
de aarde, de idylle met het speelgoed en de lachende kinderen is ‘te mooi/om waar
te zijn’ en daarna ‘hoorde ik hoe stil en leeg/het aan het worden was’. Zo is in het
openingsgedicht ‘Een psalm’ het kinderlijke geloof in de ‘grazige weiden de rustige
wateren’ verloren gegaan en in ‘Déjeuner onder het vee’ is het idyllische tafereel
van Monet veranderd in een picknick met worst van ‘in de zon verdorde dieren’,
‘kaasjes met de dode kleur/van keldermuren’ en ‘een plak paté met vette randen’.
Daarom is het zo gelukkig dat er iemand, ‘om precies te zijn jij’, de oprukkende
leegte komt bezweren en de ik-persoon bewaart in het zeldzame moment tussen
troostende nabijheid en het besef van ‘onze leeftijd’. Het is een poëzie over het
‘paradise lost’. Maar dat paradijs wordt niet zonder meer betreurd: het was wel mooi,
maar in zijn volmaaktheid ook onleefbaar. In het gedicht ‘Eden’ is het ploffen van
de volmaakte appels die er uit de bomen vallen het enige teken van leven.
Er zijn argumenten om deze poëzie romantisch te noemen, in zoverre zij zich
voordoet als de persoonlijke expressie van een ik, die een houding zoekt tegenover
de grote menselijke thema's van dood en leven, tijd, liefde en eenzaamheid. Maar
die persoonlijke expressie is bedrieglijk, niet meer dan een retorisch middel om
herkenbaarheid en identificatie in de hand te werken. Een gedicht als ‘Wandeling
met B.’ lijkt een autobiografische anekdote over een wandeling van de vader met
zijn dochtertje, maar het is geen dochtertje, het is ‘B.’ en de gesitueerde anekdote
verschuift gaandeweg in de algemeenheid van het sprookje van Klein Duimpje. Zo
is ook de houding tegenover de romantische thema's niet gekweld of tragisch, maar
gericht op integratie en begrip.
Er zijn dan ook evenveel argumenten om deze poëzie realistisch te noemen, zowel
vanwege die levensvisie als vanwege de techniek. Bijna alle gedichten gaan uit van
een aandachtige observatie. Maar het is niet de observatie van Bernlef, Schippers of
Buddingh', omwille van de dingen zelf, vanuit de verwondering dat ze er zijn. Deze
observatie is tegelijk interpretatie in persoonlijke en algemeen-menselijke zin:
De dichtkunst beoefenen is
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
constateren dat bijvoorbeeld
in de vroege morgen
de lijsterbessen duizenden tranen dragen
als een tekening uit de kindertijd
zo rood en zo veel.
(KOPLAND 1999, 12)
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De belangrijkste bekommernis van Kopland en een hele reeks andere dichters die
na 1965 op de voorgrond komen, is om een zorgvuldige constatering zo zorgvuldig
te formuleren dat ze betekenis, gevoelens en een levenshouding gaat uitdrukken:
‘Gedichten maken is woorden vinden, woorden die onder woorden brengen, misschien
is dichten woorden vinden voor wat er niet was, voordat die woorden er waren.’
(203) En: ‘Gevoelens worden opgeroepen door de wijze van beschrijving van “de
wereld”, of meer misschien nog door de beschrijving van de wijze van denken over
en percipiëren van “de wereld”.’ (215)
Terwijl de dichters van Barbarber en De Nieuwe Stijl volop in de aandacht stonden
en publiceerden, schoof er ook een andere reeks dichters naar voren, zonder dat daar
leuzen of forse programmaverklaringen aan te pas kwamen. Sommigen, zoals
Kopland, Judith Herzberg, T. van Deel, Dick Hillenius en Willem van Toorn
debuteerden in de jaren zestig; anderen, zoals Chr. J. van Geel, J.A. Emmens, Hanny
Michaëlis en Ellen Warmond waren al vroeger literair actief, maar profiteerden nu
mee van de hernieuwde belangstelling voor een poëzie die zowel herkenbaar als
inleefbaar was. Daarvoor was weer plaats nu de commotie rond de Vijftigers was
geluwd. Voor de meeste lezers was de wel verstaanbare, maar onpersoonlijke poëzie
van Schippers en Armando c.s. geen volwaardig alternatief, evenmin als iedereen
zich kon vinden in politiek geëngageerde poëzie. Hier waren dichters aan het woord
die aansloten bij de lange traditie van een poëzie die een eenvoudig taalgebruik, een
persoonlijke stem, herkenbare situaties en inhoudelijke diepgang met elkaar
combineerde. Een poëzie zoals die in het verleden met wisselende accenten werd
geschreven door dichters als J.C. Bloem, Jan van Nijlen, Willem Elsschot, Richard
Minne, Martinus Nijhoff, Ed. Hoornik, M. Vasalis of Hans Lodeizen.
Hoewel velen van hen regelmatig publiceerden in Hollands Maandblad en vooral
Tirade, vormden deze dichters allerminst een school. Er zijn onderling grote
verschillen, al naar gelang het accent lag op belijdenis, observatie of symboliek.
Belijdenis stond voorop in de gedichten van Ellen Warmond, nadat zij de associatieve
stijl van haar gedichten uit de jaren vijftig had verlaten. Gedichten waren voor haar
een middel om uiting te geven aan existentiële angst en eenzaamheid en zo die
eenzaamheid tijdelijk op te heffen in een moment van communicatie. ‘Zonder taal,’
schrijft zij in het gedicht ‘Poëzie’, ‘zijn er alleen/een steen en een andere steen.’
(Warmond 1969, 149) Ook de poëzie van Hanny Michaëlis laat zich aanvankelijk
lezen als persoonlijke belijdenis, die de lezer rechtstreeks met gevoelens overvalt.
In haar werk uit de jaren zestig brengt zij meer realiteit binnen: beschrijvingen die
fungeren als illustratie, context of contrast bij de uitgesproken gevoelens:
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Laat in de avond
slaat regen tegen het raam.
Wind beukend op de deuren
vindt nergens onderdak.
Hier waar het stil is tussen
vier muren zit ik mezelf in de weg
onder een dikke laag verleden maar
zonder de wijsheid die daarbij past.
(MICHAËLIS 1996, 158)

Rechtstreekse belijdenis is er veel minder bij Emmens en Hillenius en al helemaal
niet bij Van Geel. Bij Emmens gaat het persoonlijke vaak op in de algemeenheid
van de filosofische overweging of het aforisme en Hillenius voegt aan zijn
natuurobservaties soms niet meer toe dan aanwijzingen voor een interpretatie door
middel van enkele adjectieven, vergelijkingen of metaforen:
het ketsende kwaken der kikkers
het treurige fluiten der kleine uilen
de maan een koud brandpunt
nacht zonder oplossing
het troostend kabbelen van water
dat de skeletten schoon vreet
(HILLENIUS 1991, 94)

Zelfs die ingebouwde wegwijzers voor een emotionele of symbolische interpretatie
zijn er nauwelijks meer in het werk van Chris J. van Geel uit de jaren zestig en
zeventig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij een vaste medewerker van
Barbarber was. De gedichten van Van Geel zijn heel karakteristiek: korte tot
ultrakorte natuurobservaties, waaruit het ik geweerd is, gereduceerd tot het oog van
de waarnemer. Hooguit in de manier van beschrijven kan men aanzetten zien tot
symbolische interpretatie:

Welbekend vogeltje
Geen vogel zo geschikt
voor korte stukjes vliegen:
roodborst die in een meter
snel nog nuances legt.
(VAN GEEL 1993, 465)
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Chris J. van Geel in het puin van zijn afgebrande huis in Groet, 1971.

Zo'n gedicht valt te lezen als de neerslag van een aandachtige observatie van het
roodborstje, dat inderdaad altijd maar korte stukjes vliegt. Maar het kan ook gelezen
worden als een symbolisch zelfportret van de mens en dichter. Dan gaat het over de
nuances die de dichter wil aanbrengen door elk woord zorgvuldig af te wegen binnen
het bestek van enkele regels, of psychologisch over iemand die de intense beleving
van het moment en de aandacht voor het geringe verkiest boven het grote gebaar.
Ook voor de dichters die in de loop van de jaren zestig in deze traditie debuteerden,
was poëzie in de eerste plaats de kunst van het zo zorgvuldig en suggestief mogelijk
formuleren. Willem van Toorn probeerde zo het vergane, het afwezige toch nog
aanwezig te stellen in de wereld van het gedicht. Maar de magische kracht van het
woord, waarin Achterberg nog kon geloven, moest het hier afleggen tegen de
werkelijkheid.
Vanaf circa 1970 deden zich enkele verschuivingen voor. Enerzijds legden sommigen,
onder wie enkele nieuwkomers, het accent op een grotere vormvastheid en meer
symboliek. Anderzijds kwamen er nieuwe dichters naar voren die het persoonlijke
sentiment een centrale plaats gaven.
Een in regelmatige disticha geschreven gedicht als ‘Hij is een echt paard, hij is
echt’ uit Een lege plek om te blijven (1975) van Kopland kan niet langer gelezen
worden als een sentimentele herinnering aan een versleten speelgoedpaard. In de
beschrijving ervan groeit het paard uit tot de symbolische gestalte van een levensvisie
waarin dood en leven, verleden en toekomst, aftakeling en regeneratie, verlies en
winst onverbrekelijk met elkaar samenhangen. Zoals dat ook
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geldt voor het neerstortende water in ‘Waterval’ van Van Deel, uit de bundel Klein
diorama (1974):
Geen water dat nergens terechtkomt. Het
valt, en valt op zichzelf, op de rotsen,
verstuift en komt neer op de blaren, de
bloemen, het leven dat leeft en zich voedt
van dit water, dat valt en zich neerstort.
(VAN DEEL 1988, 115)

Zowel bij Van Deel als in de vroege gedichten van Willem Jan Otten is de invloed
van de symbolistische miniaturen van Chris J. van Geel duidelijk te zien, van de
manier van kijken tot en met de elliptische syntaxis. ‘Vlinder in de keuken’
bijvoorbeeld, uit Het keurslijf (1974) van Otten:
Niet méér geluid
dan poeder tegen glas
geblazen als haar as
het kookstel raakt.
(44)

Met de bundel Sonnetten (1973) van Jan Kuijper is de losse praatstijl helemaal
verdwenen, al blijft het register opmerkelijk gewoon en is de symbolische inhoud
verpakt in herkenbare anekdotiek. Het openingsgedicht, ‘In de beperking’, is daar
een goed voorbeeld van. Zoals de andere gedichten uit de bundel schetst het een
tafereeltje uit de kindertijd: een peuter die met zijn ‘keutel’ het behang verft als uiting
van creativiteit, met armpjes die niet verder reiken dan de spijlen van zijn bedje.
Maar tegelijk is het tafereel als het ware een parabel over gevangenschap en vrijheid,
over de functie van schoonheid en, natuurlijk, over het sonnet als de beperking
waarbinnen echt meesterschap zich kan tonen:
Er was 's nachts iets in mijn luier beland.
't Moest nu nog heel vroeg in de morgen zijn.
'k Kon niet meer slapen; maar 'k was nog te klein
om over 't hekje van mijn ledikant
te klimmen. - Buiten, in de zonneschijn,
hield een merel boven op een gootrand
zijn mededingers zingend op afstand;
er waren grenzen aan zijn broedterrein.
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'k Wist niet waarom de zwarte vogel floot;
voor mij had hij een muzikaal moment,
maar dan urenlang. - Ik was wel gewend
het papier te bewerken met potlood,
maar hechtte aan zelfbeperking geen belang.
Nu had 'k geen keus dan keutel en behang.
(KUIJPER 1992, 13)

Samen met Otten en Van Deel behoorde Kuijper tot de vaste kern van
poëziemedewerkers van het tijdschrift De Revisor, dat in 1974 werd opgericht en
dat later in de literaire kritiek als het ware werd vereenzelvigd met ‘academisch
proza’. In hoeverre die karakterisering terecht is, is hier niet aan de orde. Maar indien
men daaronder zoiets wenst te verstaan als hyperbewuste literatuur, die getuigt van
gedegen vakmanschap, zin voor constructie, afwezigheid van direct pathos of naïef
realisme, en die reflectie over het schrijven in het schrijven inbouwt, dan is het ook
een goede karakteristiek van deze poëzie. Verwoordde het gedicht ‘Waterval’ van
Van Deel uit 1974 nog een visie op het leven, in ‘Zoals water’ uit Achter de waterval
(1986) gaat het over de vraag hoe de raadsels ‘waar geen naam voor is’ uitgebeeld
kunnen worden:
Zoals water, waarin alles zachter
zich weervindt, veilig in rimpels,
diep gezonken in oppervlak - dat
afwacht wat het uit moet beelden,
vertakte raadsels van het land, van
waar geen naam voor is de glans.
(VAN DEEL 1988, 133)

Het is een type poëzie dat tot diep in de jaren tachtig toonaangevend zou blijven bij
steeds meer dichters die in deze richting evolueerden of in deze sfeer debuteerden.

Neoromantiek: belijdenis, vorm, mythe aant.
In 1973 signaleerde Kees Fens als opvallendste nieuwe richting in de poëzie sinds
1966 de neoromantiek. Hoe problematisch die term ook was, er was onmiskenbaar
een hausse van ernstige dan wel ironische tot badinerende poëzie, die de grote
romantische thema's heropnam en die daarvoor soms motieven, beelden, vormen en
taalregisters uit de negentiende eeuw hergebruikte. Tussen 1968 en 1975 verschenen
er bundels met titels als Arcadia (Kees Ouwens), Alle vlees is als gras of Het
knekelhuis op de dodenakker (Gerrit Komrij), Liederen
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van weemoed, wanhoop en waanzin, gevolgd door liefdes-, klaag- en politieke liederen
(Tymen Trolsky), Net als vroeger en Uit de diepten (Jacob Groot), Album (Jacques
Waterman) en Niks geen Romantic Agony en Eeuwig heimwee drijft hem voort (Anton
Korteweg).
Het gedicht ‘Niks geen Romantic Agony’ uit Kortewegs gelijknamige bundel biedt
als het ware een inventaris van wat in veel van deze bundels voorkomt. Al in de titel,
die een allusie bevat op de beroemde studie van Mario Praz over de donkere kanten
van de romantiek, The Romantic Agony (1933), verwijst het naar de
negentiende-eeuwse romantische poëzie. De attributen daarvan worden in het gedicht
opgesomd:
Vandaag is er weer eens herfst: mist, vallende blâren, schimmen
e.d. attributen meer.
(KORTEWEG 1971, 40)

Verder volgen ‘de Grote Treurnis, de Absolute Melancholie, de Zucht naar het
Oneindige’. De ‘je’ van het gedicht voelt zich lusteloos en verlangt zonder succes
naar de heftigheid van dat romantische levensgevoel: ‘dan heb je tenminste dat nog.’
Maar er komt niets:
[...] buiten, op straat,
lopen in de mist op de gevallen blâren schimmige vrouwen;
doodgewoon
onmogelijk is het
ze te zien als Belles Dames sans Merci of Persecuted Virgins.
Hoe je ook probeert.
Morgen waarschijnlijk weer zo'n dag.

De ‘je’ zit gewrongen in een conflict tussen lijden aan het leven en een behaaglijk
en veilig gevoel van gewoonheid. Maar evenzeer tussen die romantische gevoelens
en de onmogelijkheid om ze nog voluit te beleven in de beelden van de historische
romantiek. Nog anders geformuleerd gaat het om het conflict tussen overgave aan
de gevoelsstroom en een verlammend hyperbewustzijn. Het resultaat is spel, ironie,
zelfspot:
Nadat ik me, eens en vooral, bewust geworden was
van tragische gespletenheid in mijn bestaan
- 'k wist zeker dat het nooit meer goed kwam - sedert
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onvrede met het hier-en-nu, zelfs lijden
aan onvervulbaar heden, smartelijk verlangen
naar 'k wist niet wat, de overhand verkreeg liet ik niet na voortdurend jong te sterven.
(KORTEWEG 1975, 33)

De grens tussen enerzijds emotionele belijdenis en tragiek en anderzijds een spel
met motieven, met vormen, met botsende taalregisters, zelfs grapjasserij en
studentikoze pret of sentimentele meligheid, is in veel van dergelijke gedichten
moeilijk te trekken. Sommige dichters sluiten nauw aan bij de tragische zelfspot van
Piet Paaltjens, andere leunen eerder aan tegen de huiselijke biedermeiersfeer van
domineedichters uit de negentiende eeuw als Beets of Ten Kate. Het is geen toeval
dat nogal wat van deze dichters afkomstig waren uit het studentenmilieu, met name
rond het tijdschrift Propria Cures, dat in de jaren zeventig gedichten publiceerde
van onder anderen Kees Winkler, Lévi Weemoedt, Jan Kal en R.A. Basart, die in
deze sfeer tussen romantiek, ironie en huiselijkheid te situeren zijn. Vooral na 1975
kwamen enkele dichters naar voren, zoals Weemoedt, Kal, Van Wissen en Rawie,
die romantische motieven als de onbereikbare geliefde, de verloren kindertijd,
doodsverlangen en een algeheel gevoel van ontheemdheid gebruikten als materiaal
om er technisch zeer vaardige, eerder humoristische dan tragische gedichten mee te
schrijven. Die lagen dan soms niet ver af van cabaretteksten of light verse. Het was
als het ware de literaire emancipatie van het genre van de studentenpoëzie, dat in
andere tijden tot het marginale circuit van eigen tijdschriften beperkt bleef.
Omslachtig en archaïsch taalgebruik kan echter ook een middel zijn om afstand
te scheppen tussen de gevoelens en de uitdrukking ervan. In de vroege poëzie van
Kees Ouwens lijkt die afstand een noodzaak om de opgeroepen verschrikkingen te
bedwingen. De wereld die Ouwens oproept is er een van volstrekte eenzaamheid,
schuld, angst en radeloosheid. De ik-persoon uit zijn gedichten trekt de natuur in,
die hem voorkomt als leeg of te vol, stompzinnig en lelijk. Hij geeft zich over aan
zelfbevrediging omdat er niets of niemand anders is die hem bevrediging kan
verschaffen, omdat alles zich van hem afkeert en er niets is waarin hij kan opgaan
en verdwijnen:
[...] alles van
een onwetende aanwezigheid, waarvan ik bang was. Zodat
ik voortging, op weg naar lege ruimten, desnoods ook zonder
zon en zonder nacht, met niets dan mijzelf, radeloos over mijn
stompzinnige lijf.
(OUWENS 2002, 77)
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En het complement daarvan:
[...] maar overal ik
buiten, onophoudelijk, terwijl ik toch verdampen wilde
en in planten trekken en ook in bomen, en ver weg in de eindeloze lucht.
(69)

Gerrit Komrij werd aanvankelijk gezien als het prototype van de neoromantische
dichter. Daar was ook aanleiding toe. Met zijn debuut, Maagdenburgse halve bollen
en andere gedichten (1968), was hij een van de eersten om opnieuw vormvaste poëzie
te schrijven: gedichten die bestaan uit drie kunstig rijmende kwatrijnen in vijfvoetige
jamben. De taal klinkt vaak archaïsch en gekunsteld, mede als gevolg van de manier
waarop zij in het keurslijf van metrum, rijm en versbouw gedwongen wordt. Komrijs
min of meer verheven, alleszins uitdrukkelijk dichterlijke toon botst met alledaagse
en platvloerse woorden en uitdrukkingen. Zo begint het titelgedicht met de
aankondiging ‘Er speelt al jaren in je achterhoofd/'t Idee een melodrama op te
schrijven’, terwijl de slotverzen een heel andere toonaard laten horen: ‘Garçon, nog
een glas hier! Tegen de laster!/Tegen het feuilleton/Je bent heel serieus.’ (Komrij
1994, 30) Uitroeptekens en retorische vragen zijn er in overvloed, evenals
aansprekingen, terzijdes en andere technieken uit het arsenaal van de retoriek. Voeg
daarbij het spel met uitdrukkingen en clichés, de talrijke beelden die unheimliche of
idyllische werelden oproepen, die onverwacht in elkaar kunnen overgaan, en er is
meer dan voldoende grond om Komrij met de ironische variant van de romantiek in
verband te brengen. Die associatie werd overigens door Komrij zelf in de hand
gewerkt, ongetwijfeld ook als provocatie van de ingetogen pratende, luidruchtig
geëngageerde dan wel in taal gravende poëzie van zijn tijdgenoten.
Maar de gedichten van Komrij zijn vooral ontregelend. De romantische, naar de
negentiende eeuw verwijzende inkleding mag er dan al zijn, er is evenveel
eigentijdsheid in woord- en beeldkeuze; naast precieuze schoonheid staan grofheden
en obsceniteiten. Er is geen directe belijdenis, de gedichten zijn meestal geschreven
in de ‘je’-vorm, die niet alleen afstandelijkheid teweegbrengt, maar vooral
vervreemding. De opgeroepen taferelen baden vaak in een surrealistische sfeer, die
overkomt als droom of nachtmerrie. De lezer wordt meegenomen van idylle naar
platvloersheid, van gevoeligheid naar brutaliteit en van alledaagsheid naar
verschrikking:
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De dwaaltuin
Als kind vond je een punteslijper 't fijnst.
Ze zaten in een bloemkelk of een poesje Nu ja, zoiets. Dat vond je niet zo gauw.
Er zat een inktlap aan. Die moest je
Helpen als je vlekken had gemaakt.
Van kindsbeen af heb je 'n beeld behouden,
Dat, toen je eens verloren was geraakt
In een wild bos, een vrouw, wat ouder,
(Het kon een heks zijn) zo een van binnen
Ingebouwde slijper aan je gaf
En zei: Van nu af aan zijn we vriendinnen.
En zei: Het zijn de dingen van je graf.
(32)

Wat aanvankelijk een nostalgische herinnering aan de kindertijd lijkt, wordt algauw
verstoord, zowel door de seksuele toespelingen als door de achteloze toevoeging ‘Nu
ja, zoiets’. Meteen worden ook ‘Dat vond je niet zo gauw’, de inktlap en de vlekken
dubbelzinnig. In de tweede strofe komt dan de pervertering van de bekende
openingsverzen van Dantes La Divina Commedia, gecontamineerd met
sprookjeselementen. Samen schijnen ze een droom op te roepen, waarin een moeilijk
te duiden, mysterieuze boodschap schuilt, die hoe dan ook de aanvankelijke idylle
onderuithaalt. Het is zelfs niet onmogelijk om het gedicht helemaal te lezen als de
maniëristische verhulling van een seksuele ervaring, die tevens een doodservaring
is; maar op grond van de inktlap en de slijper tegelijk als een gedicht over het schrijven
als mogelijkheid om te ontsnappen uit het wilde bos.
Dat staat ver af van romantiek, begrepen als de allerindividueelste expressie van
de allerindividueelste emotie, al staat het er met het schrijven als mogelijkheid tot
evasie toch weer dichtbij. Dat het gedicht ‘Dwaaltuin’ heet, heeft niet alleen te maken
met het verdwalen uit de tweede strofe. Het is zelf, zoals de meeste gedichten van
Komrij, een dwaaltuin, kunstig aangelegd, met veelbelovende maar doodlopende
wegen, en verder zonder doel. Wie eruit komt, staat niet verder dan toen hij erin ging.
Maar de ervaring heeft hij wel meegemaakt:
Kijk, je probeert de lezer òf met een kluitje in het riet te sturen, òf je
probeert hem in een labyrint te vangen - waardoor hij denkt dat hij ergens
in verwikkeld zit
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en met niets achtergelaten wordt; of hij verwacht dat hij met niets
achtergelaten wordt maar is opeens weer voor een nieuw vergezicht
geplaatst. Dat is een heel ingewikkeld spel dat in elke bundel en in elk
gedicht opnieuw plaats vindt. (DIEPSTRATEN EN KUYPER 1980, 139)
Dat staat inderdaad, zoals Komrij eraan toevoegt ‘ver af van iedere boodschappenen gevoelspoëzie’.
Hoe rekbaar een begrip als romantiek wel is, moge blijken uit het feit dat zelfs de
gedichten van Nieuwe Stijl-dichters Verhagen en Armando uit de jaren zeventig in
die richting evolueerden en dat de term ook werd gebruikt voor het werk van twee
van de opmerkelijkste debutanten uit de jaren zestig, H.H. ter Balkt en Jacques
Hamelink. Maar evengoed blijkt daaruit hoe snel en ingrijpend het poëzieklimaat
rond 1970 veranderde en hoe de perceptie van nieuwe dichters of nieuw werk van
oudere dichters daardoor gestuurd werd.
Ter Balkt maakte in 1969 een opmerkelijke entree in de Nederlandse literatuur
met Boerengedichten, voluit Boerengedichten, ofwel Met de boerenbijl, bijeengelezen
door zijn lintworm 96 bladzijden verfomfaaid en bespat met spreuken, raadsels en
verkrommingen; in het groen groen knollenland van de haas. Een natuurtalent,
Nederlandsch fabrikaat; Goedgekeurd door de Ver. van Huisvrouwen. Niet alleen
die titel en het pseudoniem Habakuk II de Balker, dat een mystificatie deed vermoeden,
waren opmerkelijk. Ook de baldadige, tomeloze stijl van de gedichten bracht menig
lezer in verwarring. Dergelijke taalvloed en emotionele gloed waren sinds Lucebert
in de Nederlandse poëzie nauwelijks meer vernomen. Met het verschijnen, snel
daarna, van de bundels Uier van 't oosten (nieuwe melk- en bloedspugingen) (1970),
De gloeilampen De varkens (1972), Groenboek (1973), Ikonen (1974) en Oud
gereedschap mensheid moe (1975) kreeg de eigen poëtische wereld van Ter Balkt
duidelijke contouren. De natuur, de eenvoudige gereedschappen van de ambachtsman
en het boerenbedrijf, zelfs weggegooide gloeilampen werden elegisch en hymnisch
bezongen. Zij bieden de dichter een onuitputtelijk arsenaal van beelden om een wereld
op te roepen waarin nog een mythische samenhang bestaat tussen de dingen, een
wereld die nog niet door de rationaliteit is ontluisterd, waar mystiek en de stank van
varkens, modder, mest en de schoonheid van een grashalm broederlijk naast elkaar
staan:

Vrolijke ikoon voor het varken
Met goddelijk rooskleurig aars, bijna als
een paleis, verft het varken de mooi paar-
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lemoeren modder van de boomgaard, een
parel in de tachtiger jaren geplant.
Puntig als een toren zijn oor, is een poort
romaans van oorsprong zijn snuitje met twee
kijkgaten voor zijn heilig lijf, kosmos waar
sterren! kometen! fonkelen wel 1000 karbonaden.
(TER BALKT 2000, 121)

Romantisch is deze poëzie te noemen in haar afkeer van een gestroomlijnde wereld,
waaruit een met vanzelfsprekende samenhangen en betekenissen geladen omgang
met de natuur en de dingen is verdwenen.
Nog altijd droomt de dichter ervan de woorden te hanteren op de manier
van meister Eckehart, die aan het mateloze vorm gaf in een moeizaam
maar ongekompromitteerd middelhoogduits dat aan smeden en timmerlui
toebehoorde. (HAMELINK 1976, 105)
De algemene strekking van deze uitspraak van Jacques Hamelink zou, zo geïsoleerd,
ook bij Ter Balkt kunnen passen. Behalve de verwijzing naar de Middeleeuwen en
de combinatie van een drang naar het mateloze met de eerlijke eenvoud van het alaam
van de ambachtsman, zijn er nog wel meer aspecten die Hamelink met Ter Balkt
gemeen heeft en die men gevoeglijk romantisch kan noemen:
De ster leidt ons niet meer op de lichtweg zoals hij het de middeleeuwer
deed. Hij is onttoverd, een brok scheikunde geworden. De poëzie neemt
de ster niet meer voor haar rekening, of amper, of met een bittere glimlach.
Er is geen hemelruimte meer. [...] Onze enige hemel is het luchtruim, en
dat is vaak donker en zonder sterren. De enige lichten - lichtpunten? - zijn
die van flatgebouwen. (105-106)
In zijn toespraak ‘Op weg naar de poëzie’, waaruit ook de hierboven aangehaalde
fragmenten komen, pleit Hamelink voor gedichten die ‘reikhalzen naar het
onbereikbare’ (106), die, zoals eens de religie, de verbanden herstellen ‘tussen ik en
niet ik, tussen ik en de ander, de anderen, het andere, al het andere, de wereld’ (107).
Het is een zeer hoge en ambitieuze opvatting van de poëzie, die hij plaatst op de
‘golflengte van het gebed’ (111). Die absolutistische visie, waarin Hamelink zover
ging dat hij een drastisch onderscheid maakte tussen de vele gedichten die misschien
wel tot de ‘literatuur’ behoren, en de enkele die ‘poëzie’ zijn, werd hem door de
dichters van de ‘literatuur’ niet in dank af-
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genomen. Grootspraak en goedkope diepzinnigheden vond men het. Hoezeer
Hamelink met dit standpunt de antipode is van een eveneens romantisch genoemd
dichter als Gerrit Komrij, blijkt uit diens commentaar: ‘Het is duidelijk, hier spreekt
een hogepriester, misschien de Heer God zelf, zij het in de gedaante van een oud
wijf.’ (Komrij 1978, 153)
Zowel Ter Balkt als Hamelink werden in de kritiek meer dan eens in verband gebracht
met Lucebert vanwege taalrijkdom, metaforiek, de associatieve schriftuur, de
cultuurkritiek en de mystieke gerichtheid van hun dichterschap. Lucebert werd ook
wel genoemd naar aanleiding van het merkwaardigste debuut uit de jaren zestig:
Geachte Muizenpoot en achttien andere gedichten (1965) van F. Harmsen van Beek.
Steeds meer verschillende auteurs werden overigens genoemd in de kritiek in een
poging om greep te krijgen op haar werk: Leo Vroman, Annie M.G. Schmidt, J.C.
Noordstar, Paul van Ostaijen, Gerard Reve, maar ook Kafka, Gombrowicz en
Michaux.
De gedichten uit Geachte Muizenpoot en uit Harmsen van Beeks volgende, meteen
laatste bundel, Kus of ik schrijf (1975), voegen zich in geen enkel bestaand patroon.
Het lyrische ik neemt verschillende gedaanten aan, verandert en vermomt zich
voortdurend. De gedichten doen zich voor als verhaaltjes, sprookjes, brieven of
raadsels. De vorm is regelmatig - veel gedichten zijn in disticha geschreven - maar
wordt overspoeld door lange meanderende zinnen, vol tussenvoegingen, uitroepen
of terzijdes. Ook stijl en taalgebruik zijn volstrekt onconventioneel: plechtige, intieme
en alledaagse taal wisselen elkaar in snel tempo af. Binnen eenzelfde gedicht wordt
de lezer meegenomen van ontboezeming naar sprookje, van gebed naar verhaaltje
voor kinderen en naar groteske verbeelding. Er wordt overvloedig gebruikgemaakt
van neologismen, woordspelingen, woordvervormingen. Ook de toon wisselt van
tragisch naar komisch, van licht, speels en kinderlijk naar ernstig, bitter en spottend.
Een fragment uit het titelgedicht geeft er een goed beeld van:
Geachte Muizenpoot,
Hoe gaat het met U, met mij goed. Wel is alles heel
vervelend, als ik voorover lig gebed in mijn gedachten
aan U en ben ik ook heel eenzaam. En onderga de lente
als een flauwte. Dit is mij nu zo vaak al overkomen dat
ik er de klad van in mijn wezen heb en dat tussen het
afgerukte vlees der hyacinten de verplegers van die
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bloemen knielen voor vreemdelingen. (Dit heb ik zelf gezien
vanuit de trein naar Haarlem.) [...]
(HARMSEN VAN BEEK 1977, 8)

‘Geresigneerde wanhoop’, zo noemde Bernlef het levensgevoel dat uit haar gedichten
spreekt. Aan die karakteristiek ontbreken nog de vrolijkheid, de ironie en zelfironie
en vooral de verwondering. Het lijkt poëzie van een volwassen kind, iemand die
weigert zich op wat dan ook te laten vastleggen. In ‘Neerbraak’, een van de aan de
groteske verwante prozateksten die Harmsen van Beek in dezelfde periode
publiceerde, formuleert zij de ontdekking van de soort literatuur die zij wil schrijven:
‘neerbraken’, ‘de neerslag van een gedachte over het een of ander van een schrijver,
zó geformuleerd dat een (voor)oordeel wordt doorbroken bij de lezer’ (Harmsen van
Beek 1969, 9). Het stukje opent met een voorbeeld, dat regelrecht uit een van haar
gedichten kon komen:
Een duizendpoot zag ik, in de badkamer, waar zo'n dier natuurlijk niet
hoort, en bij de gratie Gods dat is tederheid, zo'n duizendpoot die zijn toch
al zo geringe gewicht verspreidt over al die voetjes.
Dit nu is een neerbraak. (Bedenkende vooral dat bijna iedereen
duizendpoten repulsief vindt.)
(7)
Na 1975 heeft Harmsen van Beek zo goed als niets meer gepubliceerd, ondanks het
grote succes van haar werk bij kritiek en lezers en ondanks het aandringen van
vrienden en uitgevers: ‘Ik geloof dat ik eigenlijk helemaal geen echte schrijver ben...
nou ja, bij mannen zal het wel anders zijn. [...] Maar ik heb niet genoeg m'n best
gedaan, geloof ik.’ (Van der Zijl 1998, 157) Daarin komt zij overeen met een andere
dichteres die rond dezelfde tijd zeer opvallend debuteerde, Neeltje Maria Min. Voor
wie ik liefheb wil ik heten (1966) was vanaf het verschijnen een reusachtig
publiekssucces en groeide uit tot de best verkochte poëziebundel in Nederland na de
oorlog. Reden daarvoor was ongetwijfeld de directe, persoonlijke toon van de
gedichten, die meestal over gezinsrelaties gaan. Maar zoals bij Harmsen van Beek
speelde ook hier de mediabelangstelling voor de persoon van de dichteres een niet
te onderschatten rol: een ‘dichteresje’ - zoals ze in de pers vaak werd genoemd - van
amper 22 jaar, nauwelijks geschoold en bovendien een ongehuwde moeder. Pas
twintig jaar later, in 1985, verscheen er weer nieuw werk van haar. Zoals voor
sommige andere aparte figuren, niet zelden vrouwen, was schrijven voor Min iets
persoonlijks, dat haaks stond op het uitbouwen van een (literaire) carrière of van
deelname aan het openbare leven.
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(Neo)romantiek is een gebrekkige noemer om al die uiteenlopende stijlen, vormen
en bedoelingen mee te verzamelen. Korteweg, Ouwens, Komrij, Ter Balkt en Min
hebben met elkaar niet meer dan een indirecte band. Die bestaat erin dat in hun werk
telkens een ander aspect van het overkoepelende concept ‘romantiek’ aan te wijzen
valt: gevoelsexpressie, al dan niet door ironie getemperd, verwijzingen naar de
negentiende-eeuwse romantiek, verlangen naar het absolute en het herstel van een
mythische samenhang, enzovoort. Zo verder denkend zouden er ook argumenten aan
te voeren zijn om bijvoorbeeld de poëzie van Kopland, voor zover zij gevoelsexpressie
is, of zelfs de politiek geëngageerde poëzie uit deze jaren romantisch te noemen,
voor zover zij vanuit een onvrede met het hier en nu een gedroomde andere wereld
nastreeft. Maar op grond van andere criteria kunnen dan weer andere constellaties
gevormd worden. Zo verbindt het accent op intellect en vakmanschap verder zo
verschillende dichters als Kuijper, Komrij, Faverey en Ten Berge.

Taal, constructie en intellect aant.
Van alle genoemde dichters was Hamelink de enige die tot op zekere hoogte de
experimentele traditie voortzette door in en met de taal naar nieuwe betekenissen te
zoeken, zij het met heel andere bekommernissen dan de meeste Vijftigers. Zijn poëzie
leende zich dan ook voortreffelijk tot een tekstimmanente analyse, die de gelaagdheid
ervan blootlegde. Hij was als het ware de huisdichter en -prozaschrijver van Merlyn.
In datzelfde blad verschenen ook vroege gedichten van onder anderen H.C. ten Berge
en Ad Zuiderent; de laatste stond aanvankelijk sterk onder de invloed van Lucebert,
maar kwam in de jaren tachtig tot volle ontplooiing met een vormvaste poëzie in de
traditie van Nijhoff.
Dezelfde dichters kwamen ook terug in Raster, dat in 1967 werd opgericht door
Ten Berge. Al in het eerste nummer zette deze de toon door te pleiten voor gedichten
die intens begaan zijn met de taal, ‘demonstraties van dubbelzinnige woord- en
zinskonstrukties, onderlinge reakties van woorden’ (Ten Berge 1967, 7). Zowel de
emotionele poëzie als die van De Nieuwe Stijl wees hij af. In plaats daarvan kwamen
vakmanschap en intellect: de ‘logopoeia’, met als model de erudiete, intertekstuele
Cantos van Ezra Pound. Dat soort schrijven leverde gedichten op ‘als gesleten
keiharde handgrepen’ (10). De namen die hij in dat verband noemde, waren Gerrit
Kouwenaar, Jacques Hamelink, Riekus Waskowsky, Hans Faverey en Rein Bloem.
Ten Berges eigen werk is het voorbeeld bij uitstek van zo'n ‘logopoeia’, die van
de criticus vereist dat hij een ‘studie zou maken van de vergelijkende
literatuurwetenschap’ (9). Zowel in zijn proza als in zijn poëzie maakt Ten Berge
uitvoerig gebruik van montagetechniek en intertekstualiteit. Op die manier
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verbindt hij het persoonlijke met het algemene van geschiedenis en mythe, het heden
met het verleden van bijvoorbeeld de Middeleeuwen of de cultuur van azteken en
eskimo's. Net als bij Hamelink gaat deze poëzie uit van een romantische onvrede
met de moderne verbrokkelde wereld, de door rationaliteit verschraalde taal en de
inflatie van persoonlijke emotionaliteit. In het verleden en in ‘primitieve’ culturen
vindt hij nog eenheid, authenticiteit en natuurlijke verbanden. Hoe verschillend ze
verder ook zijn in stijl en temperament, op dit niveau is er een duidelijk verband
tussen Ten Berge, Hamelink en Ter Balkt, terwijl Rein Bloem dan weer de uiterste
consequentie trekt van een ander aspect: poëzie als een verkenning van het woord
als vorm, als betekenisdrager en als element in een web van intertekstuele
verwijzingen.
Als criticus was Rein Bloem degene die van meet af aan de poëzie van Hans
Faverey introduceerde en kritisch begeleidde, tegen het onbegrip en de weer stand
in van de meeste lezers en critici. Voor dat onbegrip was ook wel aanleiding. Wat
te denken van een gedicht als ‘Stilstand’ waarmee Favereys debuutbundel Gedichten
(1968) opende?

Stilstand
in aanbouw, afbraak
in aanbouw. ‘Leegte,
zo statig op haar stengel’;
land in zicht, geblinddoekt.
(FAVEREY 1993, 29)

De problemen met de vroege poëzie van Faverey zijn menigvoud. Er is geen
identificeerbare spreker, en herkenbare personages zijn er al evenmin, situering en
context zijn afwezig of uiterst vaag, er is geen of nauwelijks een handeling, of ze
wordt al afgebroken voor ze goed en wel begonnen is. Er wordt gesproken over
mysterieuze dingen als ‘haaieleer’, ‘schertsbronnen’, ‘rietmens’, een ‘x-zwam’ of
‘zweefalgen’, waarvan het volstrekt onduidelijk is waar ze vandaan komen of wat
ze in het gedicht komen doen. De informatie, zeker die van anekdotische of emotionele
aard, is tot het uiterste beperkt. De zeer elliptische stijl - sommige gedichten beginnen
of eindigen midden in een zin - met korte verzen en veel wit, losse woorden, passages
tussen al of niet sluitende haakjes of in stukken gebroken woorden, desoriënteert de
lezer nog meer. Zelfs wie intussen vertrouwd was met de metaforische stijl van de
Vijftigers, vond hier geen houvast:
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Geen metafoor
komt hier aan te pas.
De lucifer,
conform zijn opdracht,
communiceerde verbrandend.
(30)

Wat op het eerste gezicht een Barbarber-gedicht lijkt, is in feite het programma voor
een poëzie die enkel uit taal bestaat, dat wil zeggen uit het materiaal waaruit zij is
gemaakt, en die de opdracht waarvoor zij gemaakt is, uitvoert: zichzelf te
communiceren door even de woorden te laten oplichten en dan weer te verdwijnen.
Het woord ‘hier’ verwijst dan naar zichzelf als woord in het gedicht. Het gedicht
weigert de metafoor, de interpreterende stijlfiguur bij uitstek, al ontlenen de eerste
twee verzen dan wel hun betekenis aan hun metaforische relatie tot de laatste drie.
Lezers willen interpreteren, ze zoeken betekenissen, liefst zelfs ervaringen en
gevoelens, inzichten omtrent het bestaan. Niets van dat alles in deze poëzie, die zich
toespitst op taalprocessen:
Wààr moet je 't over hebben? Alles is bekend eigenlijk. De themata zijn
uit den treure behandeld. De mensen willen altijd weer horen of lezen: zo
is het leven nu eenmaal, dit is de werkelijkheid. Nou ja zeg, daar hoef ik
niet over te schrijven. Dan kan je beter met elkaar de stad ingaan of zo.
[...] Dus wat ik kommuniceer is: mogelijkheden, dingen die je met de taal
kunt uithalen en die de taal met jou kan uithalen. (HEITE 1971, 27-28)
In het eerder aangehaalde gedicht ‘Stilstand’ bijvoorbeeld is dat de overeenkomst
tussen ‘Stilstand’ en ‘leegte’, die toestanden van afwezigheid oproepen, waartussen
ingebed ‘aanbouw’ en ‘afbraak’ liggen, die tegengestelde processen oproepen, die
dan weer syntactisch op een paradoxale manier aan elkaar en aan hun context
gekoppeld zijn. De als citaat aangeduide woorden ‘Leegte, / zo statig op haar stengel’
roepen enerzijds het poëtische beeld op van een open bloem, als een kelk, een tulp
bijvoorbeeld. Maar het is niets dan leegte, die daar poëtisch allitererend statig op
haar stengel staat, een ‘stengel’ die zelf quasi een anagram is van ‘leegte’. Het resultaat
is alweer, de poëtische beeldspraak ironiserend, zoiets als afbraak in aanbouw.
Vergeefsheid, ironisering van de illusie van doelgerichtheid, spreekt ook uit het
slotvers: ‘land in zicht, geblinddoekt’. Op de opmerking van de interviewer ‘Je bent
voortdurend aan het opbouwen en afbreken’, antwoordt Faverey: ‘Maar zo gaat het
toch? Dingen
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gebeuren en op een gegeven moment gebeuren zij niet meer. Einde, punt, uit’ (30):
Zo gooide iemand eens een bal op.
Deze stuiterde nog enige malen,
bleef toen zo goed als stil liggen.
(FAVEREY 1993, 65)

Betekenisloos is deze poëzie dus allerminst. Ook wat Faverey hierboven zegt over
de dingen die gebeuren en daarna niet meer, behoort immers tot de orde van de
bekende themata. Maar het is een betekenis die ontstaat uit woordspanningen, zoals
in de ‘zuivere lyriek’ van Paul van Ostaijen: poëzie die ervan uitgaat dat niet de
dichter iets te zeggen heeft, maar wel de taal met haar resonanties in het onderbewuste.
In de kring van Raster werd van alle Vijftigers vooral Gerrit Kouwenaar zeer
gewaardeerd. Anders dan Lucebert werd hij geassocieerd met een poëzie waarin
intellect en constructie een groot aandeel hadden. Rein Bloem droeg in De bomen
en het bos (1968) een gedicht aan hem op en Ten Berge stelde hem in zijn bundel
Personages (1967) voor als een ‘besnorde beeldsnijder die zijn lancet voor sectie/op
het alfabet naar binnen richt: [...] Klinisch, koel, doortastend spreken.’ (Ten Berge
1993, 109) Het is de periode waarin Kouwenaar de overgang maakte van een
expressieve naar een autonomistische poëtica en zich ging toeleggen op het schrijven
van gedichten als dingen. Reflectie over de relatie tussen taal en werkelijkheid nam
vanaf Het gebruik van woorden (1958) en vooral Zonder namen (1962) een belangrijke
plaats in zijn werk in. Vanaf de jaren zeventig werd het werk van Kouwenaar ook
richtinggevend voor een volgende generatie van dichters, onder wie Peter Nijmeijer,
Huub Beurskens, Wiel Kusters en Hans Tentije. De literaire kritiek ging zelfs gewagen
van een Kouwenaar-school, die de tegenhanger zou zijn van anekdotischer en
emotioneler dichters als Kopland, Herzberg en Korteweg.

De poëzie in Vlaanderen: nieuw realisme
De geschiedenis en de theorie aant.
Toen in 1958 in Nederland Barbarber begon te verschijnen en zelfs in 1965 en 1966,
toen De Nieuwe Stijl voor enige ophef zorgde, was er in Vlaanderen nog geen spoor
te bekennen van een wending naar de alledaagse werkelijkheid als onderwerp van
poëzie. Een verklaring daarvoor die meer doet dan de vraag

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

329
verschuiven, is moeilijk te vinden. Jonge dichters in Vlaanderen werden veel langer
aangetrokken door het moderne, antiburgerlijke appeal van het experiment, dat met
het expressionisme uit de jaren twintig en met het werk van Van Ostaijen ook stevige
historische wortels had. Ook de verzwakking van de belangstelling voor wat er in
Nederland gaande was, heeft ongetwijfeld meegespeeld. Maar de vraag blijft ook
hier wat oorzaak was en wat gevolg. Misschien is de diepere oorzaak te vinden in
de snellere ontwikkeling van de Nederlandse samenleving en cultuur in de richting
van ontzuiling, openheid en actie. De ‘jaren zestig’ begonnen er eerder en lokten
nieuwe manieren uit om met de werkelijkheid om te gaan. Het lijkt erop dat er een
periode aanbrak waarin poëzieontwikkelingen in Vlaanderen niet alleen maar andere
accenten legden dan die in Nederland, maar ook met een vertraging van vijf à tien
jaar plaatsvonden.
Pas in de tweede helft van de jaren zestig herontdekten ook in Vlaanderen sommige
dichters de werkelijkheid. Dat verliep aanvankelijk zonder dat er van groepsvorming
sprake was, rond een drietal literaire tijdschriften, Ruimten (1961-1969), Yang (1963-)
en Kreatief (1966-2004). Deze tijdschriften hadden met elkaar gemeen dat zij zonder
vooropgesteld programma en ver van het Antwerpse experimentele milieu ontstonden.
Behalve een groeiende weerzin tegen de woordcultus en het hermetisme van de late
experimentele dichters speelden vooral buitenlandse voorbeelden, ontwikkelingen
in de plastische kunst en een groeiend maatschappelijk bewustzijn een belangrijke
rol in het zoeken naar een alternatief voor het experiment.
Vooral bij de jonge universitairen rond Ruimten was er veel interesse voor
buitenlandse poëzie, met name de Amerikaanse en die van politiek geëngageerde
dichters als de Chileen Pablo Neruda en de Turk Nazim Hikmet. Vertalingen van en
beschouwingen over hun werk verschenen in het blad. Hoofdredacteur Luc Wenseleers
stelde bovendien een vertaalde bloemlezing samen uit de werkelijkheidsbetrokken
poëzie van Amerikaanse dichters, Adam & Eva & de stad (1966). Voorbeelden uit
het buitenland en een toenemende aandacht voor de maatschappelijke positie en rol
van de literatuur versterkten elkaar. Ook in Kreatief was er veel aandacht voor de
interactie tussen literatuur en maatschappij, de emancipatorische waarde van literatuur
en kunst en voor het werk van buitenlandse auteurs die daarbij aansloten, zoals Bertolt
Brecht.
Maar van minstens even groot belang waren voorbeelden uit de plastische kunst.
In Ruimten bracht Wenseleers in 1966 verslag uit van zijn ontdekking van de popart.
De manier waarop daar de clichés en de iconen van de moderne
consumptiemaatschappij gebruikt én ontmaskerd werden, kon volgens hem ook als
model dienen voor een eigentijdse poëzie. In Yang en Kreatief bestond veel
belangstelling voor recente realistische en hyperrealistische tendensen in de (Vlaamse)
schilderkunst. Vooral ‘De nieuwe visie’ stond daarbij centraal.
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Die naam was in 1966 in gebruik geraakt naar aanleiding van een groepsproject van
Roger Raveel, Raoul de Keyser, Etienne Elias en de Nederlander Reinier Lucassen.
Samen hadden zij van de keldergangen van het kasteel van Beervelde, nabij Gent,
een schilderkunstig environment gemaakt. Roland Jooris, die nauw bij het project
betrokken was, werd vooral geboeid door de manier waarop schilderkunst en
architectuur, picturale illusie en ruimtelijke realiteit er op elkaar inspeelden. Ook
voor de poëzie zag hij in die mentaliteit, waarin kunst en werkelijkheid elkaar
relativeerden, benaderden en accentueerden, nieuwe mogelijkheden.
In die context verschenen er meer en meer gedichten waarin een helder en
communicatief taalgebruik in dienst stond van maatschappijkritiek, waarin alledaagse
tafereeltjes werden geschetst of waarin op een speelse manier omgegaan werd met
de wrijvingen tussen taal en werkelijkheid. In de literaire kritiek kwam stilaan de
term ‘nieuw-realisme’ in gebruik om naar die nieuwe trend te verwijzen.
Aan deze schemertoestand kwam een einde in 1970, toen Lionel Deflo een speciale
aflevering van zijn tijdschrift Kreatief uitbracht: ‘Nieuw-realistische poëzie in
Vlaanderen’. Het initiatief van Deflo had tegelijk een anthologische en een
programmatische inslag. Enerzijds was het de presentatie van het werk van negen
jonge dichters uit de rangen van Ruimten, Yang en Kreatief, die meteen het etiket
‘nieuw-realist’ opgeplakt kregen: Roland Jooris, Daniël van Ryssel, Patricia Lasoen,
Jan Vanriet, Gerd Segers, Luc Wenseleers, Herman de Coninck, Ludo Abicht en
Stefaan van den Bremt. Anderzijds was het duidelijk ook een poging om de verspreide
krachten te bundelen in een heuse stroming en die ook als zodanig te propageren,
‘om tot een scherpstelling te komen inzake de situatie van een vernieuwende
poëzierichting, die thans zowat twintig jaar na Tijd en Mens [...] opgeld maakt’ (Deflo
1972, 7).
Hoewel nauwelijks iemand van deze dichters zichzelf zag als lid van een groep,
en de meesten ook weigerachtig stonden tegenover een gemeenschappelijk etiket,
zijn er toch enkele gemeenschappelijke lijnen te herkennnen. Die werden door Deflo
in zijn situatieschets, die als inleiding bij de boekuitgave is opgenomen, samengevat.
Zeer algemeen is de afkeer van de:
hypersubjektieve, metaforische, hermetische taal van de posteksperimentele
dichter [...]. Was het gedicht door de Taalakrobaten, de Diepe Belijders,
de Salonestheten en de Groot-Mogols van het Woord niet gedoemd tot
een geïsoleerd eeuwigheidsbestaan, los van het leven [...]? (DEFLO 1972,
13)
In positieve termen benadrukt Deflo, in navolging van de meeste dichters, allereerst
de terugkeer naar de gewone werkelijkheid, maar zonder te vervallen in
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Papierwikkel van de bloemlezing Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen (1972), ontworpen door
Roger Raveel.

koele, anonieme registratie. Nee, juist de ‘subjectieve, human touch op het objektieve,
onpersoonlijke materiaal bepaalt het eigen karakter van de Vlaamse nrp’ (Deflo 1972,
16). Daarnaast wordt heel sterk de democratisering van de poëzie benadrukt. Die
houdt in ‘dat de werkelijkheid, én dus ook de taal, ervaren wordt als een kollektief
bezit en niet langer als privaatbezit van de gepriviligieerde enkeling’ (ibidem).
Communicatie en verstaanbaarheid zijn inderdaad de meest in het oog springende
bekommernissen van alle deelnemende dichters, ook wanneer ze pretenderen aan
andere nieuw-realistische geloofspunten geen boodschap te hebben. Herman de
Coninck:
[...] of de poëzie sakraal is of niet, magisch of niet, esthetisch of niet, het
kan me eigenlijk geen bal schelen. Maar ze kan het tenminste allemaal
proberen op een verstaanbare manier te zijn. En daarom juich ik de
historische invloed van het nieuw-realisme toe. (DE CONINCK 1972, 44)
Zoals Rodenko en Walravens dat deden voor de Vijftigers, spant Deflo zich in om
enerzijds de eigenheid van de nieuwe stroming te beklemtonen en ze anderzijds een
respectabele context te geven. Die eigenheid moet vooral blijken uit het contrast met
de Nederlandse tegenhangers en voorgangers van Barbarber en Gard Sivik/De Nieuwe
Stijl. Kan Barbarber nog op enige sympathie rekenen,
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het ‘banaal informatisme’ en het doctrinaire karakter van De Nieuwe Stijl worden
radicaal afgewezen. Wanneer Deflo ‘voorzaten’ uit de Nederlandse literatuur aanhaalt,
zijn het dan ook niet Bernlef, Schippers, Armando of Vaandrager, maar
vertegenwoordigers van een parlandotraditie, die een efficiënt en economisch
taalgebruik hoog in het vaandel dragen: Richard Minne, Martinus Nijhoff, Jan
Greshoff, Willem Elsschot, Gaston Burssens, Jan van Nijlen, Gust Gils en Remco
Campert. De Coninck voelt zich meer verwant met dichters die buiten alle stromingen
vallen, zoals Kopland, Morriën en Vroman, dan met Buddingh'.
De late doorbraak van dit nieuw-realisme én de manier waarop de stroming als
het ware van buitenaf werd gevormd, weerspiegelen zich in enkele karakteristieken
ervan: de grote heterogeniteit en de afwezigheid van harde principiële standpunten,
maar ook het relatief grote aandeel van maatschappelijk bewustzijn, niet alleen
thematisch in geëngageerde gedichten, maar vooral in de uitgesproken
democratiseringswil. De maatschappelijke protestbewegingen rond 1970, waarvan
ten tijde van Barbarber en Gard Sivik nog geen sprake was, laten hier duidelijk hun
sporen na. Waar Buddingh' in 1964 democratisering nog kon zien als een kwestie
van onderwerpen en taalgebruik, is zij hier uitdrukkelijk een zaak geworden van
lezers en van sociale verantwoordelijkheid. Ook het feit dat de reductie van de dichter
tot observator of selecteerder van werkelijkheid wordt afgewezen, hangt daar nauw
mee samen.

De praktijk aant.
De ‘situatieschets’ van Deflo geeft een vrij accurate beschrijving van de zeer diverse
poëziepraktijk van de betrokken dichters. Readymades en neutrale observaties komen
nauwelijks voor, een ver doorgevoerd spel met de verhouding tussen taal en
werkelijkheid slechts zelden.
Naast Stefaan van den Bremt, die op grond van een marxistische overtuiging
weigert de werkelijkheid als gegeven te accepteren en daarom pleit voor een ‘kritisch
realisme’, ‘dat de werkelijkheid interpreteert en als veranderbaar weergeeft’ (Van
den Bremt 1972, 50), staat de anekdotische stemmingspoëzie van Patricia Lasoen,
die veeleer verwant is aan Kopland en Herzberg dan aan Schippers en Bernlef:
In het oranje licht
van de septemberavond
staan de mannen voor hun huizen
terwijl de vrouwen bloemen halen
uit de tuin en mooier zijn
dan anders.
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Terwijl de zon de blauwe kielen
purper kleurt
en de nevel langzaam uit de weiden
opstijgt
kan men het brandend loof
reeds ruiken dat straks
nog uren smeulen zal
op de vochtige velden.
(LASOEN 1972, 42)

De succesvolste dichter uit de groep was zonder twijfel Herman de Coninck. Zijn
debuut De lenige liefde (1969) werd in tien jaar zevenmaal herdrukt en werd ook in
de kritiek overwegend enthousiast ontvangen. De meeste recensenten waardeerden
de stilistische virtuositeit, de eenvoud en de originaliteit van de bundel, een
verademing na het taalgeweld van de experimentelen. Vooral bij jonge lezers werd
het een cultboek, ‘dat je samen met/je eerste/ pakje kondooms aan je lief geeft’, zoals
De Coninck het zelf ironisch formuleerde in het gedicht ‘Een vijfde druk’ (De Coninck
1998, dl. 2, 60). De meeste gedichten zijn speelse, badinerende liefdespoëzie, waarin
soms zonder enige theoretische zwaarwichtigheid verwarring gecreëerd wordt tussen
verbeelding, taal en werkelijkheid:
Je truitjes en je witte en rode
sjaals en je kousen en je slipjes
(met liefde gemaakt, zei de reclame)
en je brassières (er steekt poëzie in
die dingen, vooral als jij ze draagt) ze slingeren rond in dit gedicht
als op je kamer.
Kom er maar in, lezer, maak het je
gemakkelijk, struikel niet over de
zinsbouw en over de uitgeschopte schoenen,
gaat u zitten.
(Intussen zoenen wij even in deze
zin tussen haakjes, zo ziet de lezer
ons niet.) Hoe vindt u het,
dit is een raam om naar de werkelijkheid
te kijken, alles wat u daar ziet
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bestaat. Is het niet helemaal
als in een gedicht?
(DE CONINCK 1998, dl. 1, 69)

De werkelijkheid is interessant genoeg, maar het spel met de taal is dat nog meer,
zoals blijkt uit het gedicht ‘Aan Buddingh’. Dat voert diens gedichten op als ‘gespierde
kerels van behaarde/mannelijke taal, die zich krabben/waar het jeukt’ en die zeggen
waar het op aankomt. Die zijn wellicht goed voor de gezondheid van de poëzie, maar
zelf houdt hij meer
[...] van een groep woorden die zich samen
plotseling bijzonder intiem gaan voelen
en zeggen: laat ons nou maar altijd
bij elkaar, er hoeft er geen meer bij te komen.
(85)

In nog andere gedichten, vooral vanaf zijn tweede bundel Zolang er sneeuw ligt
(1975), is De Coninck veeleer te karakteriseren als een typische Tirade-dichter dan
als nieuw-realist. Ettelijke gedichten uit die bundel waren eerder in dat tijdschrift
verschenen.
Met uitzondering van zijn gemoedelijke toon, die hij zelf typisch Vlaams vindt,
zou Roland Jooris als enige niet hebben misstaan in het gezelschap van Schippers
en Bernlef. Dat is geen toeval, aangezien zijn inspiratie en problematiek grotendeels
ontleend zijn aan de plastische kunst: de Amerikaanse popart, de minimal art en
vooral het werk van Raveel, later onder meer ook de land art van Richard Long, die
minimaal ingrijpt in het landschap door bijvoorbeeld enkele keien in een rivierbedding
te verleggen. Met elkaar hebben zij gemeen dat zij de grenzen aftasten tussen de
werkelijkheid als kunst en de kunst als werkelijkheid. Zo komt een gedicht als
‘Kataloog’ heel dicht in de buurt van de verwonderde houding van Schippers; een
nieuwe manier van kijken maakt gewone dingen tot kunst:

Kataloog
onopvallende skulpturen
in het Museum van de Zomer
gezien:
1) een KORENVELD in fijne
lijnen tot waar het gras
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begint
collectief in de avondwind
lichtjes buiten zijn vorm buigend,
maar voelbaar
geometrisch
in zijn ruwe hoeken
geduwd
[...]
(JOORIS 1974, 7)

Al heeft Deflo bij meerdere gelegenheden benadrukt dat hij geen programmatische
intenties had, maar een inventaris wilde brengen, en al stonden ook de dichters zelf
bijzonder weigerachtig tegenover het idee tot een groep te behoren, de facto werd
zijn dossier in de literaire kritiek ervaren als de manifestatie van een nieuwe stroming.
Het speelde handig in op de behoefte van de literaire kritiek aan herkenbaarheid en
aan een samenhangend alternatief voor het wat vage en futloze poëzieklimaat van
de tweede helft van de jaren zestig. In korte tijd was het nieuw-realisme, zelfs als
het letterwoord ‘NRP’, een algemeen verspreid begrip in Vlaanderen. Tot in de jaren
tachtig bleef het, als begrip of als karikatuur, ook een referentiepunt voor nieuwe
dichters en alternatieve poëtica's.
In Nederland waren de dichters die tot het nieuw-realisme gerekend werden tijdens
de hoogtijdagen van de ‘stroming’ vrijwel onbekend. Ook later zijn maar enkelen
van hen, met name De Coninck, en in beperkte mate Jooris en Van den Bremt, in
Nederland doorgebroken. De tijdschriften waarin zij optraden en de reeksen en
uitgeverijen waar zij publiceerden, kwamen de grens nauwelijks over. Die
omstandigheid én de discutabele groepsvorming door Deflo hebben lange tijd het
zicht belemmerd op enkele interessante overeenkomsten met hun Neder landse
tijdgenoten, ook met de kring van Barbarber en De Nieuwe Stijl, en vooral met wat
daarbuiten gebeurde.

Succes en reacties aant.
Tot hun grote zichtbaarheid in Vlaanderen hebben enkele uitwendige factoren
aanzienlijk bijgedragen. Ettelijke bundels, van onder anderen Van Ryssel, Jooris,
Vanriet en Lasoen, werden gepubliceerd in de Yang-poëziereeks, met kaftontwerpen
van Raveel en De Keyser, die zelf ook geregeld aandacht bleven krijgen in Yang en
Kreatief en afleveringen ervan illustreerden. Een bijzondere rol in die visuele
aanwezigheid speelde het tijdschrift Revolver (1968-) van Gerd Segers. Na het
Kreatief-dossier werd het gedurende enkele jaren een ‘periodiek
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rondom de werkelijkheid’. Het legde zich er dan op toe poëzie te brengen in vormen
die als het ware iconisch de integratie tussen poëzie en dagelijks leven uitdrukten.
Er verschenen afleveringen in de vorm van steekkaarten, posters, prentkaarten, een
kalender, een poëzielandkaart, een krant, enzovoort.
Ook diverse artistieke manifestaties, poëzieavonden en zelfs een ‘Artiesten
Wielerkriterium’, gekoppeld aan een ‘Poëziemarkt’ in Wetteren in september 1971,
versterkten het imago van de groep, die niet alleen in de literaire kritiek, maar al snel
ook in de algemene media op veel goodwill kon rekenen.
Dat heeft natuurlijk niet verhinderd dat er ook reserves waren, vooral tegenover
het gevaar van banaliteit, vlakheid en een louter op directe consumptie toegesneden
poëzie. Van meet af aan waren er overigens ook felle tegenstanders van de nieuwe
richting. Vooral de jonge dichter Leopold M. van den Brande en Hedwig Speliers
namen al in 1971 het voortouw in het tijdschrift Morgen, dat een poging ondernam
om een alternatieve groepering in het leven te roepen onder de naam ‘Neo-experiment
70’. Tegenover de ‘minus habensen’ met hun ‘kruideniersmentaliteit’, die ‘thans
door Opperkruidenier Deflo verzameld’ werden, en die de kleinburgerlijke lijn van
't Fonteintje uit de jaren twintig doortrokken, stelde Speliers de kosmopolitische
traditie van Van Ostaijen en een veel complexere visie op de werkelijkheid:
Onze moeilijkheid is dat wij, dat ik, een poëzie nastreven die deze totale
werkelijkheid probeert te omschrijven, te benaderen. Ons misverstand is
dat wij het begrip ‘werkelijkheid’ anders begrijpen, dat ‘werkelijkheid’
voor ons ook wel TUINDEUR EN ZOMER is, maar dat wij het denken waar
moeizaam tweeduizend jaar aan gebouwd werd, niet meteen kunnen
uitschakelen. De realiteit is meerdimensionaal, voor deze nieuwrealisters
(de minst begaafden onder hen, de gehandicapten, de eenogen!) is ze vlak,
rechtlijnig, enkelvoudig. En hun taal is navenant. En hun poëziebeeld is
navenant. (SPELIERS 1971a, 6)
Zo fel als de opflakkering van de nieuwe poëzierichting was, zo kortstondig was ze
ook. De individuele dichters gingen hun eigen weg door in hun poëzie de accenten
te versterken die hen al eerder van een orthodox nieuw-realisme onderscheidden: de
persoonlijke gevoelscomponent bij Lasoen en De Coninck, het politieke engagement
en later het spel met klanken en structuren bij Van den Bremt, een toegespitste
aandacht voor het afzonderlijke woord bij Jooris. Toen Kreatief in 1974 een
‘fotoalbum over de nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen’ uitbracht, met tal van
documenten, foto's en persknipsels, had dat al de allure van een nostalgische terugblik.
Het ging snel: een jaar later was er al sprake van nieuwe romantiek, met het debuut
van Jotie T'Hooft, en in 1977 bracht Yang een poëziespecial uit onder de titel ‘Daar
komen de tachtigers al
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aan’, met een lading jonge dichters, van wie niemand de beginselen van het
nieuw-realisme overnam. In zijn inleidende essay bij dat nummer constateerde Hugo
Brems dat het nieuw-realisme al literatuurgeschiedenis geworden was: ‘Het gebruik
alleen al van de term nieuw-realisme, is symptoom voor naïeve oubolligheid, een
anachronisme.’ (Brems 1977, 7)
Rond 1975 kondigden zich diverse alternatieven aan voor het uiteenvallende
nieuw-realisme. Behalve een neoromantische gevoelspoëzie waren dat een
heropflakkering van experimenteel, op taalonderzoek toegespitst schrijven,
geconcentreerd rond het tijdschrift Impuls, en een esthetisch-maniëristische poëzie
van dichters die zich in 1972 al verenigden in het genootschap Pink Poets. Het waren
tendensen die in de tweede helft van de jaren zeventig het poëzieklimaat in Vlaanderen
zouden beheersen.

Het proza aant.
Het zou een misvatting zijn te denken dat de meeste prozawerken uit de jaren voor
en na 1970 grensverleggend waren, hetzij door hun vormgeving, hetzij door het
doorbreken van morele taboes of door een revolutionaire politieke boodschap. In
1967 selecteerde de redactie van de eerste aflevering van Kritisch akkoord, de
jaarlijkse bloemlezing uit het kritisch en essayistisch proza van het voorbije jaar,
telkens acht recensies over Nooit meer slapen (1966) van Willem Frederik Hermans
en Een faun met kille horentjes (1966) van Hugo Raes. Hoewel het de redactie in de
eerste plaats te doen was om het controversiële karakter van de recensies, gaf ze
impliciet toch ook aan dat het hier twee belangwekkende romans betrof. Een korte
vergelijking van beide romans is interessant omdat die laat zien hoe tamelijk
gelijkluidende visies op het leven hun neerslag konden vinden in romans die formeel
radicaal tegenover elkaar staan. In beide boeken worden de illusies waaraan de mens
zich vastklampt, grondig ontmaskerd en blijft hij eenzaam achter in een lege en
zinloze wereld. ‘Let's face the facts: het leven: Een Scheet in een Fles’, is de conclusie
van Houtdrager, het hoofdpersonage uit Een faun met kille horentjes (Raes 1977,
217), en Alfred Issendorf, de jonge geoloog uit Nooit meer slapen, formuleert het in
een wat wetenschappelijker register: ‘Ik weet dat ik niets anders ben dan een
chemische evenwichtstoestand, strikt beperkt tot nauwomschreven, onomstotelijke
limieten.’ (Hermans 1972b, 203)
De roman van Raes bestaat uit 85 korte hoofdstukjes, die elk een gebeurtenis, een
overdenking, een herinnering of een fantasie bevatten uit het leven van de leraar
Michael Houtdrager binnen het tijdsbestek van één schooljaar. Daarbij maakt Raes
bovendien gebruik van verschillende tekstsoorten, zoals verhaal, toneel, brief,
interview, innerlijke monoloog, enzovoort. Er is noch een doorlopende verhaallijn,
noch een causale samenhang tussen de verschil-
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In 1960 raakte Willem Frederik Hermans definitief gebrouilleerd met zijn eerste uitgever, G.A. van
Oorschot, en stapte hij over naar De Bezige Bij.

lende fragmenten. Op die manier wordt de vorm iconisch voor het thema: het leven
is chaotisch en willekeurig.
In Nooit meer slapen daarentegen realiseert Hermans ten volle zijn ideaal van een
klassieke roman. Er is eenheid van handeling, alle gebeurtenissen zijn doelgericht
en ondersteunen het pessimistische thema. Alfred trekt naar Finnmarken, in het hoge
Noorden, op zoek naar meteorieten, om zo een theorie van zijn promotor te bewijzen.
Maar op zijn tocht, die de allure krijgt van een queeste, ondervindt hij tegenslag op
tegenslag. Hij slaagt er aanvankelijk niet in de luchtfoto's te bemachtigen die hem
beloofd waren, de tocht is zwaar en vermoeiend, hij wordt gekweld door de hitte en
de muggen. Hij wantrouwt zijn reisgezellen, verdwaalt en verliest zijn kompas.
Wanneer hij uitgeput en totaal gedesillusioneerd weer de bewoonde wereld bereikt,
lijkt het erop dat er een meteoriet is ingeslagen in het gebied dat hij net verlaten heeft.
En, toppunt van ironie, bij zijn thuiskomst krijgt hij van zijn moeder manchetknopen
waarin meteorieten zijn verwerkt. De verhaallijn wordt doorkruist door overwegingen
van Alfred en gesprekken met zijn reisgezellen over onder meer de
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relatie met zijn moeder en zus, zijn ambitie om de dromen van zijn overleden vader
waar te maken, zijn oude verlangen om musicus te worden, over wetenschap,
godsdienst en kunst. Al die gebeurtenissen en motieven spiegelen elkaar en versterken
dezelfde idee: de mens is onmachtig en blind. Hij klampt zich vast aan de illusies
van menselijke relaties in familie en vriendschap, aan kunst en wetenschap. Maar
die illusies worden één voor één ontmaskerd.
Hanteert Raes, in de traditie van De Kapellekensbaan, een experimentele structuur
om de werkelijkheid van de ervaring zo dicht mogelijk te benaderen, Hermans
gebruikt de middelen van het realisme om een quasiallegorische ideeënroman te
schrijven.

Werkelijkheid, verbeelding, vorm en taal
De strategieën van het realisme zijn op diverse manieren terug te vinden in het werk
van een groot aantal oudere en jonge auteurs die na 1965 publiceerden. Van 1965
tot aan zijn dood in 1971 verschenen er van Vestdijk nog acht nieuwe romans en
terwijl Gerard Walschap zich - bij wijze van kritiek, maar zonder veel succes - aan
experimentele vormen waagde met Het gastmaal (1966) en Het avondmaal (1968),
bleven generatiegenoten als Marnix Gijsen en Theun de Vries overwegend de
traditionele verhaalstructuur behouden.
Van een jongere generatie schreven enkele auteurs in die traditie hun populairste
werken. Ward Ruyslinck bereikte al in 1964 een groot publiek met Het reservaat,
een pleidooi voor het individu dat zich niet met de anonieme massa wil laten
gelijkschakelen. Maar vooral Jan Wolkers werd ongemeen populair met zijn roman
Turks fruit (1969), vooral na de verfilming ervan in 1972. De roman bevat alle
ingrediënten van een melodramatische love story, met een Romeoen-Julia-achtig
contrast tussen het artistieke bohèmeleven van de ik-persoon en het kleinburgerlijke
milieu van zijn geliefde, met ten slotte ziekte en dood. Dat alles gekruid met een
behoorlijke portie seks. Dat de roman desondanks niet tot louter commerciële kitsch
verwerd, is te danken aan de voor Wolkers typerende manier waarop hij erotiek en
dood via symboliek en allerlei nevenmotieven met elkaar verbindt. Dat neemt niet
weg dat juist dit populaire boek - in twintig jaar tijd waren er meer dan 250.000
exemplaren van verkocht - ook een keerpunt vormde in de kritische waardering voor
zijn werk. Meer en meer waren er bezwaren te horen tegen de al te grote
nadrukkelijkheid en het hoge gehalte aan sentiment en pathos in de boeken van
Wolkers.
Het valt op dat drie van de belangrijkste prozaschrijvers van na de oorlog in deze
periode een liefdesroman schreven. Behalve Wolkers deden ook Claus en Mulisch
dat. Claus publiceert in 1972 Het jaar van de kreeft, helemaal gemodelleerd naar het
schema van een populaire liefdesroman - zij het met tal van dubbele bodems - inclusief
ook hier een aan kanker stervende geliefde, en na-
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dat Mulisch afscheid had genomen van de periode waarin hij reportages en
essayistische boeken schreef, publiceerde hij in 1975 Twee vrouwen, een zeer gelaagd
verhaal over een liefde tussen twee vrouwen, met op de achtergrond de mythe van
Orpheus en Eurydice.
Jaap Goedegebuure wijdde in 1976 een uiterst kritische beschouwing aan het
verschijnsel, waarbij hij de soortgelijke roman In liefdesnaam (1975) van Adriaan
van der Veen betrok:
De plot is één van de belangrijkste genrekenmerken. De hoofdpersoon
ontmoet de liefde van zijn leven, die volgens een intrinsieke noodzaak
niet dezelfde geestelijke en/of sociale status bezit. [...] Door die ingebouwde
antithesen is de dynamiek van de plot in gang gezet, en de loop van het
verhaal bepaald. In deze cliché-situatie, literair zo oud als Pyramus en
Thisbe, vergaat het één van beide partners (steevast de vrouw) even slecht
als in het antieke voorbeeld. Bij voorkeur valt ze ten offer aan een
afschuwelijke ziekte, meestal een vorm van kanker. (GOEDEGEBUURE
1976b, 291)
Goedegebuure interpreteert die golf van liefdesromans in het klimaat van het
aflopende vernieuwingsdecennium en als symptomen van een ‘ontwikkeling die de
schrijvers voor het kleine publiek zou veranderen in bestsellerautomaten’ (290). In
die zin maakt hij ook de terechte vergelijking met de wereldwijde bestseller Love
Story (1970) van de Amerikaanse auteur Erich Segal. Achteraf bezien was het
pessimisme misschien wat overdreven, maar het is toch niet onmogelijk de
merkwaardige samenloop te zien als een teken van ontwikkelingen die in de jaren
zeventig zouden doorzetten: de hang bij veel lezers, én critici, naar goede, eenvoudige
en menselijke verhalen met de status van literatuur en de toenemende invloed op de
literatuur van commerciële promotiecampagnes en van de publieksmedia, van
boekenbijlagen tot televisie. Het is tekenend voor die ontwikkeling dat voorpublicaties
van Turks fruit en van Het jaar van de kreeft verschenen in dagbladen, respectievelijk
De Waarheid en De Telegraaf.
Zeker in de romans van Claus en Mulisch is er geen sprake van naïef realisme.
Dat is evenmin het geval in het werk van Hella Haasse, Willem Brakman, Anton
Koolhaas en Jacques Hamelink, ook al hanteren zij soms traditionele vertelwijzen.
In het oproepen van soms fantastische verbeelde werelden, het ironiseren van de
overgave aan fictie, een associatieve beeldende stijl of experimenten met de structuur
tonen zij zich gevoelig voor het vernieuwende klimaat van de jaren zestig.
Haasse had al vroeg de mogelijkheden van een wisselend vertelperspectief en van
het doseren van informatie ontdekt in haar romans De ingewijden
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(1957) en Een nieuwer testament ( 1966). In twee boeken die in deze periode
verschenen, zette zij een stap verder door fundamentele vragen te stellen omtrent de
relatie tussen waarheid, geschiedenis, verhaal en verbeelding. In De tuinen van
Bomarzo (1968) probeert zij een verklaring te vinden voor de geheimzinnige
beeldentuin uit de zestiende eeuw, die eerder al de schilders A.C. Willink en Salvador
Dalí had geïnspireerd, in het park van Bomarzo bij de Italiaanse stad Viterbo. Die
zoektocht is een exploratie van de geschiedenis, maar tegelijk een reisverslag, een
tocht in de eigen psyche en een essay over de onkenbaarheid van de mens en de
werkelijkheid. Bomarzo, zo schrijft zij, ‘was een teken dat ik ontcijferen moest. Ik
wilde naar Bomarzo. Wat ik daar hoopte te vinden had ik niet kunnen zeggen, maar
ik had die tuinen nodig, al wist ik niet hoe en waarom.’ (Haasse 1991, 9) Die noodzaak
komt voort uit haar strikt persoonlijke dromen en fascinatie voor grotten, labyrinten
en geheimzinnige landschappen, maar voert haar naar de raadsels van de geschiedenis,
de mythen en de mens. Na de zoektocht, die bestaat uit een veelvoud van bronnen,
verhalen, fantasieën en interpretaties, blijft alleen onzekerheid over:
Ik weet niet waar het heden ophoudt en het verleden begint. Niets is ooit
geheel voorbij. De geschiedenis kan op duizend manieren geschreven en
herschreven worden. Verborgen onder de oppervlakte van het geijkte beeld
der historie, in de diepte, de massa van dat ontzaglijk materiaal, liggen,
nog nooit ‘gezien’, de verbindingspunten van andere beelden met een
ander perspectief en volstrekt andere vormen en afmetingen. (145-146)
De tuinen van Bomarzo valt te lezen als een kritische bezinning op de historische
roman zoals Haasse die zelf tot dan toe had beoefend in Het woud der verwachting
(1949) en Een nieuwer testament, en ruimer zelfs op de mogelijkheid om
schrijvenderwijs tot een ander inzicht te komen dan dat van de raadselachtigheid en
onkenbaarheid van de mens en zijn werkelijkheid. De laatste woorden van het boek
luiden: ‘Wie, waar, wanneer?’ (146)
Ook Huurders en onderhuurders (1971) rekent af met het blinde geloof in verhalen,
die de werkelijkheid aan het zicht onttrekken. In deze ingenieus geconstrueerde
roman vol spiegeleffecten zitten de belangrijkste personages, allemaal huurders en
onderhuurders van een groot huis, gevangen in hun wanen, in het geloof in de verhalen
die zijzelf hebben verzonnen. Daardoor worden zij een gemakkelijke prooi voor de
manipulaties van de buitenwereld en gaan finaal ten onder. De spil, op wie alle ironie
van de schrijfster zich richt, is Antonia Graving, die werkt aan een historische roman
over de cultus van Bacchus in het oude Rome. Ook zij gaat dermate op in haar
onderzoek dat zij niet merkt dat de tragische gebeurtenissen in het huis als het ware
een heden-
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daagse versie zijn van de orgiastische geheimen van de bacchantencultus. De ultieme
ironie ligt in het feit dat zij, zonder het te beseffen, gebruikt en gemanipuleerd wordt
door de huiseigenaar, op dezelfde manier als de schrijfster in haar roman de
personages uit het verleden naar haar hand zet. De latere historische romans van
Haasse zijn een stuk voorzichtiger, met een neutrale verteller, die ernaar streeft het
historische materiaal voor zichzelf te laten spreken.
Willem Brakman, die in 1961 debuteerde met Een winterreis, schreef aanvankelijk
vrij traditionele psychologische romans, waarin het protest tegen de ontluisterende
werking van de tijd een van de belangrijkste thema's is. Alleen de verbeelding is bij
machte om een tegenwicht te bieden. In later werk, maar al zichtbaar vanaf de
verhalenbundel Water als water (1965), wordt de rol van de verbeelding, en daarmee
de problematische verhouding tussen verbeelding en werkelijkheid, steeds
belangrijker, wat ook tot uiting komt in een stijl die barokker, associatiever en
uitdrukkelijker literair wordt.
Een bijzondere plaats in die ontwikkeling wordt ingenomen door de roman Het
zwart uit de mond van Madame Bovary (1974). Een jonge leraar Frans, Pouderooyen,
reist met zijn vriendin Jeanien door Frankrijk en raakt gefascineerd door het personage
van Madame Bovary uit de gelijknamige roman van Gustave Flaubert. Terwijl zij
de locaties uit de roman bezoeken, gaat Pouderooyen zichzelf meer en meer herkennen
in het onvervulbare verlangen naar liefde van Emma Bovary. Haar mateloze
verbeelding, die de mogelijkheden van de werkelijkheid tart, wordt ook de zijne. De
nuchtere Jeanien breekt met hem, hij raakt overspannen en moet voor herstel naar
een van de Waddeneilanden. Daar gaat het van kwaad tot erger. Hij wordt verliefd
op de plaatselijke doktersvrouw Ariane, in wie hij Emma herkent, terwijl hijzelf de
rollen speelt van de diverse minnaars van Emma Bovary. Tot in de formuleringen
toe raken beide romans, die van Brakman en die van Flaubert, in elkaar verweven.
Wanneer Ariane ten slotte sterft en hij haar opgebaard ziet liggen, is Pouderooyens
waan compleet. Met een verwijzing naar het boek van Flaubert: ‘Ach, daar lag ze
als op bladzijde 199, in een wereld die men eigenlijk nooit mag betreden, een wereld
waarover alleen verteld wordt.’ (Brakman 1979, 141) Die verboden wereld is niet
alleen die van de dood, maar ook die van de autonoom geworden verbeelding, de
fictie die de werkelijkheid heeft verdrongen. Het verlangen van Madame Bovary én
van Pouderooyen is er een dat per definitie niet kan en mag worden ingelost omdat
het strijdig is met het leven zelf. De volstrekte verbeeldingswereld valt samen met
de dood, samen zijn zij ‘een wereld waarover alleen verteld wordt’. Het is het
romantische verlangen om verlost te worden uit zijn eigen lichaam en identiteit:
‘Mijn leven lang heb ik altijd daar naar binnen willen stappen waar dat onmogelijk
was: in een film, in
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een boek, in de heilige familie van de kerststal [...].’ (15) Het is ‘het verlangen om
er niet te zijn’ (135), dat niet toevallig zijn onmogelijke realisatie zoekt in verhalen
en kunstwerken. Veel meer dan een psychologische roman of een spel met
intertekstualiteit is Het zwart uit de mond van Madame Bovary dan ook een roman
over het menselijk tekort en over de fatale botsing tussen verbeelding en
werkelijkheid, tussen het leven en de literare fictie. Het ‘zwart’ uit de mond van
Madame Bovary is niet alleen het zwarte braaksel als gevolg van haar
arsenicumvergifting, het is ook de zwarte inkt van de schrijver, en als zodanig het
symbool van de ambivalente positie van de literatuur. Het kan daarom geen
verwondering wekken dat het werk van Brakman - ook al bereikte het nooit een groot
publiek - na 1975 hoog gewaardeerd zou worden door een nieuwe generatie van
auteurs, die juist de problematische relatie tussen werkelijkheid, schrijven en
verbeelding in hun eigen proza een centrale plaats gingen geven.
Op een heel andere manier speelt de verbeelding een rol in het proza van Anton
Koolhaas en Jacques Hamelink. Koolhaas publiceerde al vanaf de jaren vijftig
dierenverhalen, waarin hij zich door middel van zijn fantasie probeerde in te leven
in de eigen bestaanswijze van de dieren. Het zijn geen fabels of allegorische verhalen,
waarin het dier getransformeerd wordt tot drager van menselijke eigenschappen of
ideeën, maar veeleer beschouwelijke, filosofisch gekleurde verkenningen in
eenvoudige, nauwelijks tot bewustzijn gekomen levensvormen. Thema's die mens
en dier met elkaar gemeen hebben, zoals de verbondenheid van alle leven, lijden,
eenzaamheid en dood, bleven ook overheersen in de romans die hij in de jaren
zeventig schreef. Daarin werden mensen hoofdpersonages, zij het vaak in combinatie
met dieren of met fantasiedieren, zoals de ‘hoedna's’ in Vanwege een tere huid (1973)
of de ‘goendroens’ in De laatste goendroen ( 1977).
Hoe fantastisch sommige gebeurtenissen ook mogen zijn, Koolhaas hanteert in
zijn boeken consequent de middelen van de realistische vertelling en de kracht van
de verbeelding wordt nergens in twijfel getrokken. De hele problematiek van het
schrijven zelf is overigens niet aan de orde, wel de problematiek van het leven.
Koolhaas geneert zich dan ook niet om ongehinderd het vertelperspectief te laten
verspringen en zelf als verteller tussenbeide te komen wanneer dat nodig is om
algemene beschouwingen over het leven ten beste te geven. Zijn succesvolste roman,
Vanwege een tere huid, begint al met zo'n auctoriële gedachte: ‘Alle ramen van het
huis van de eerste geliefde hebben de eigenschap, dat zij er zelf onverhoeds voor
kan verschijnen.’ (Koolhaas 1979, 7) In de slotalinea's komt hij zelfs uitdrukkelijk
terug om de moraal te geven van het verhaal. Aan de prille jeugdliefde van de
hoofdpersonen, Jokke en Takkie,
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is een even abrupt als wreed einde gekomen toen de jongen door de hoedna's, die
alleen maar hun instinct volgden, is doodgebeten. In het slothoofdstuk, ‘De reiniging’,
wordt kort verteld wat er na het eigenlijke verhaal verder gebeurt. Het hoednakoppel
wordt oud en ziet zijn vroegere instinctieve liefdesspel ontaarden tot een imitatie
daarvan:
Dat de enige twee op de wereld elkaar vinden, samen een spel spelen,
ermee ophouden, of op zijn hoogst nog proberen het na te spelen, ook al
zijn ze terug waar ze horen, is het sterven dat Takkie en Jokke bespaard
bleef. En de lege ogen ervan, die elkaar beloeren, even arm aan vragen als
aan verwachting; zodat geen antwoord meer vragen doodt. (175)
Op die manier is Koolhaas minder verwant met de schrijvers die in de jaren zeventig
de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid problematiseren, dan wel met zijn
generatiegenoot Leo Vroman, die zowel in zijn gedichten als in zijn proza het lyrische
ik en de verteller zo dicht mogelijk laat aanleunen bij de persoon van de auteur, om
overigens aan een verwante thematiek uitdrukking te geven: een intense liefde voor
alle levensvormen en een besef van de verwevenheid van leven en dood.
Verbeelding en natuur spelen ook een hoofdrol in het proza van Hamelink. En ook
bij hem staat een visie op het leven centraal, zij het een heel andere dan die van
Koolhaas. Mag de wereld van dieren en mensen in de verhalen en romans van
Koolhaas soms wreed zijn, in die van Hamelink zijn de natuurelementen ronduit
beangstigend en destructief. In zijn drie verhalenbundels uit de jaren zestig, Het
plantaardig bewind (1964), Horror vacui (1966) en De rudimentaire mens (1968),
worden de personages in vele gevallen geconfronteerd met de niet te beheersen
oerkrachten van de natuur, die hen transformeren, vernielen of anderszins ten onder
doen gaan. Men treft in deze verhalen eenzelfde impliciete kritiek aan op de
beschaving als in zijn gedichten en eenzelfde fascinatie voor alles wat onder
beschaving en cultuur verborgen zit, maar zich op ieder ogenblik weer kan
manifesteren. Anders dan in de poëzie echter, ligt de nadruk hier meer op de krachten
buiten de mens en op het destructieve karakter ervan. Al is de visie buitengewoon
ambivalent: hoe angstaanjagend, afstotend en gruwelijk de machtsovername door
‘het plantaardig bewind’ ook moge zijn, voor het slachtoffer betekent het tevens een
terugkeer tot de gelukzalige staat van bewusteloze eenheid, een wedergeboorte in
de schoot van de natuur.
Hoogtepunt in het vroege proza van Hamelink is de lijvige roman Ranonkel of de
geschiedenis van een verzelving (1969). ‘Een soort epos’ noemde hij het boek in de
ondertitel, en het profetische, mythisch-allegorische karakter ervan
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Omslag van Ranonkel (1969) van Jacques Hamelink met een foto van ‘Le Palais Idéal’, dat de Franse
postbode Ferdinand Cheval tussen 1879 en 1912 bouwde in het dorp Hauterives met materiaal dat
hij tijdens zijn postronde vond.

werd nog onderstreept door een motto uit de profeet Isaias en de opdracht aan
‘Jheronymus Bosch, die maelre’. De roman is een brede, tegelijk epische en
frescoachtige uitwerking van de thematiek uit Hamelinks verhalenbundels. Houdt
men geen rekening met de talloze details, de overdadige symboliek en de weelderige
stijl, dan is de plot zelf tamelijk eenvoudig en rechtlijnig. Na de dood van zijn
dominante vrouw begint Evarist Schouwvagher plantjes te kweken. Een daarvan,
een ranonkel, groeit in korte tijd zo buitensporig dat hij het hele huis, de straat en
zelfs de wijk overwoekert. De bewoners passen zich wonderwel aan en er ontstaat
een harmonieuze, natuurlijke samenleving. Wanneer na verloop van tijd de groeikracht
stopt en het woud versteent, treedt een nieuwe fase van ‘beschaving’ in, waar strijd
om macht en godsdiensttwisten de bewoners verdelen. Ten slotte worden ook de
laatste aanhangers van het geloof in de natuurlijke groeikracht, de eredienst van de
vergoddelijkte Ranonkel, vermoord en hun tuintje, ‘2 m2 paradijs’, vernield. Enkel
Ranko, het twaalfjarige zoontje, dat altijd een trommel bij zich droeg, weet te
ontsnappen en verdwijnt. Er is nu orde op zaken gesteld: de wereld ziet er weer uit
als normaal in een ‘beschaafde wereld’:
Het was voorbij en afgelopen. [...] Alle huizen sliepen. Alle nachtlampjes
waakten. Er kon niets gebeuren. In bankgebouwen liepen dieven blind
tegen alarmdraden aan en werden ingerekend. Kleine witte politieauto's
patrouilleerden door de in golven en dalen van huizen en straten geplooide
stad. Alles ademde sluimering en volmaakte kalmte. (HAMELINK 1984,
334)
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Maar regelmatig komen er onweer en onrust over de stad, rukt de wind aan de daken
en licht de bliksem de nacht op. Vaders sluiten de ramen en moeders trachten hun
huilende kinderen te kalmeren. Sluimerende herinneringen aan het subversieve
getrommel van Ranko Trommelslager worden weer wakker door het gerommel van
de donder:
En was er niet eens een kleine jongen geweest die ook zo'n trommel gehad
had? En was hij niet als enige van zijn familie overgebleven en
weggevlucht toen ontdekt was dat het tovenaars en ketters waren en dat
ze over geheime krachten beschikten die rechtstreeks van de duivel
kwamen? En zei men niet dat hij nog leefde en op een nacht, in zijn eentje
of met een heel leger van soortgenoten, woest trommelend zou terugkomen
en ellende brengen over de stad? (335)
Het is niet moeilijk in Ranko met zijn trommel Hamelinks visie te herkennen op de
kunstenaar, die de verbannen, haast vergeten behoeder is van het mythische
bewustzijn. Doordrongen als het is van een woekerende symboliek van zowel
christelijke als mythische oorsprong, is het boek in zijn geheel een scheppingsverhaal,
een kosmogonie, een allegorie van de geschiedenis, van de vruchtbaarheidsmythen
tot de finale uitroeiing van het natuurlijke, cyclische levensbesef. Wat dan overblijft,
is toegedekte, gesuste angst.
Hoe bizar en fantastisch de gebeurtenissen in het boek ook zijn, Hamelink vertelt
net als Koolhaas een tamelijk rechtlijnig verhaal zonder metareflectie over het
schrijven zelf. Het is bovendien niet zonder belang dat ook hij in Ranonkel
gebruikmaakt van een alwetende verteller, de techniek bij uitstek om een boodschap
te verkondigen.
In de Nederlandse literatuur van de jaren zestig en zeventig neemt het werk van
Gerrit Krol een bijzondere positie in, al kunnen er oppervlakkige verbanden gezien
worden met andere vormen van literatuur uit die tijd: met Barbarber vanwege de
verwondering over het schijnbaar vanzelfsprekende en het vermengen van tekst en
afbeeldingen, met het experimentele proza vanwege de verbrokkelde vorm, de
vermenging van genres en stijlen en het voorbijgaan aan alle ver haalconventies, en
later met het proza van de Revisor-auteurs en met het postmodernisme.
Krol schreef aanvankelijk traditioneel vertellende romans en verhalen, zij het dat
die al wel opvielen door de manier waarop er ongewone verbanden gelegd werden
of het gewone en alledaagse kantelde in het vreemde en fantastische. Een goed
voorbeeld is het verhaal ‘Kilroy was here’ uit de bundel Kwartslag (1964). Een man
identificeert zich met de imaginaire figuur Kilroy, iedereen en niemand, die een teken
van zijn aanwezigheid schrijft op verborgen plaatsen.
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Cartoon van Siegfried Woldhek uit 1976.
De obsessies van Gerrit Krol: wiskunde, reizen, computers, vrouwen en olie.

Hij is immers gefascineerd door de achterkant van de dingen, de keerzijde. Op al het
ongeziene, het onbetredene schrijft hij zijn naam om zo tegelijk zijn eigen bestaan
en dat van de dingen te bevestigen. Op plekken in een bos, die anders zouden vergaan
zonder dat iemand ze ooit door het woord tot leven had gewekt:
Als hij er was, hij wist niet hoe hij dat zeggen moest - dan wàs hij er, dan
liep hij er. Hij greep dennenaalden van de grond, een handjevol en hij liet
ze weer vallen, maar intussen had hij ze gezien, allemaal. Geen naald ging
werkelijk verloren en als hij deze gedachte door zijn geest liet gaan, dat
deze dingen stuk voor stuk hun belang hadden en dat ze hem, Kilroy, ook
op een of andere manier moesten herkennen, dan begon hij weer zijn naam
te kerven, in de bast van een beuk, of van een els... (KROL 1964, 61)
Dat het de taak van de schrijver is om, enigszins zoals Kilroy, nieuwe verbanden te
leggen tussen de dingen, tussen het zichtbare en het onzichtbare, is een van de
hoofdideeën uit Het gemillimeterde hoofd (1967), het boek waarmee Krol de klassieke
vertelling definitief verliet. Het bestaat uit honderd korte stukjes, aangevuld met een
‘Summary of the contents’ en een index, als in een wetenschappelijk werk. De stukjes
zelf bevatten verhaalfragmenten, filosofische overwegingen, gedachten over het
schrijven, wiskundige redeneringen, formules, schema's en afbeeldingen. Toch zijn
al die fragmenten met elkaar verbonden door de centrale vraag, waarop altijd weer
gevarieerd wordt: hoe
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delen wij onze gedachten mee omtrent wat wij zien en wat wij niet kunnen zien? En
welke mogelijkheden om dat te doen bieden de wiskunde en de taal? Taal, zo stelt
Krol, is een manier om de wereld te ordenen en met een boek deelt de schrijver aan
iedereen de orde mee die hij in de werkelijkheid heeft aangebracht. Daardoor worden
er dingen en verbanden zichtbaar en kenbaar die dat anders niet geweest zouden zijn.
Die kennis valt samen met de vorm van het boek:
Een brief aan allen is een boek. De inhoud van het boek, van alle zinnen
en woorden die erin voorkomen is een verzameling van interpretaties die
zich in werkelijkheid niet verzamelen laat. De inhoud van het boek wordt
daarom gelijkgesteld aan de vorm waarin het verscheen. Sommige mensen
vinden de inhoud van een boek, van een gedachte belangrijker dan de
vorm waarin deze is neergeschreven. Dat kan niet, de inhoud = de vorm.
(KROL 1978, 48)
Die verzameling van interpretaties die samen het boek vormen, kan alleen binnen
het boek bestaan omdat zij essentieel uit taal bestaat. Taal, en wat een schrijver met
taal kan doen, is de vorm van het denken. Dat is een andere vorm dan die van de
logica, een waarin ook associaties, hiaten, oversprongen en andere vormen van
grilligheid een rol spelen. Zo zijn ook de verhalende fragmenten in dit en andere
boeken van Krol te lezen als beschrijvingen van gedrag dat een vorm van denken tot
uitdrukking brengt, een soort denken dat meer in overeenstemming is met het leven
dan dat van de logica. Een mooi voorbeeld daarvan doet zich voor wanneer het
hoofdpersonage uit Het gemillimeterde hoofd een boek over logica teleurgesteld
weglegt en naar buiten gaat. Daar krijgt het leven weer kleur: ‘Ik ruik het asfalt, loop
langs de etalages, kijk de mensen na. Dat is mijn denken.’ (11)
Het kan verwondering wekken dat het werk van Krol juist in deze periode tussen
circa 1965 en 1975, waarin hij volop de mogelijkheden van een nieuwe vorm
exploreerde, nooit voluit tot het ‘andere’ proza werd gerekend. Sterker nog, er bestond
een acute onverenigbaarheid. Juist Vogelaar had op de boeken van Krol scherpe
kritiek vanwege hun politieke vrijblijvendheid en vanwege wat hij zag als een modieus
en intellectualistisch spel met de vorm, dat inzicht in de ware politieke verhoudingen
onmogelijk maakte. ‘Knutseldoos van Gerrit Krol’ betitelde hij zijn recensie van De
chauffeur verveelt zich (1973). Die ideologische vrijblijvendheid bracht ook Lidy
van Marissing ertoe om in haar bijdrage aan de bloemlezing Ander proza van Polet
door middel van een collage van citaten uit De chauffeur verveelt zich Krol op te
voeren als een voorbeeld van de twintigste-eeuwse mens die louter kijkt naar ‘de
schone schijn van de voortdurend gemoderniseerde verpakkingen’ (Van Marissing
1978, 337) en die
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daardoor van zichzelf is vervreemd. Krol zelf hield zich overigens ver van de
experimentele prozaschrijvers rond Raster en kantte zich tegen al te ver doorgedreven
experimenten, die volgens hem een boek onleesbaar maken.
Zoals het werk van Brakman, en in tegenstelling tot dat van Hamelink en Koolhaas,
brak het werk van Krol vooral door na 1975. Onder meer door toedoen van de criticus
T. van Deel werd het binnengehaald in het tijdschrift De Revisor. Het grote aandeel
van het intellect, de beredeneerde constructie en de visie op de relatie tussen taal en
werkelijkheid trokken deze nieuwe generatie wel aan.

‘Leesbare teksten’ in de jaren zeventig aant.
Enkele samenhangende nieuwe ontwikkelingen karakteriseren de eerste helft van de
jaren zeventig: de plotselinge opkomst van een realistisch proza, dat zonder verdere
vragen is toegesneden op directe leesbaarheid en veelal handelt over de besognes
van het dagelijks leven, de doorbraak van de column als een apart genre, en de
toenemende invloed van boekenbijlagen in kranten en weekbladen op de perceptie
van literatuur.
In 1970 lieten Peter Andriesse, Hans Plomp, Heere Heeresma en George Kool een
brochure verschijnen met als titel Manifest voor de jaren zeventig. Voor het grootste
gedeelte is het een aanval op de uitgevers, die als gevolg van overnames en
concentratie meer dan vroeger geneigd zouden zijn op veilig te spelen en bij voorkeur
werk te publiceren van traditionele, gevestigde schrijvers. In het afsluitende
tienpuntenplan worden allerlei eisen gesteld met betrekking tot de verdeling van
royalty's en subsidies en pas daarna, op een laatste bladzijde, blijkt waar het ze
eigenlijk om te doen is: zij willen voor zichzelf en voor de literatuur die zij voorstaan,
een deel van de koek. Heel bevreemdend is dat het hele manifest gretig gebruikmaakt
van het modieuze jargon uit de protestbewegingen, zoals ‘de heersende klasse’, ‘de
burgerlijke literatuur’ en de ‘massa’, terwijl het allerminst een pleidooi wordt voor
een vernieuwende, maatschappijkritische of revolutionaire literatuur, maar wel voor
‘leesbare teksten’, die de lezer moeten terugwinnen. Reeds voor de verdeling van de
subsidies zou een belangrijk criterium moeten zijn ‘dat het manuskript een kans moet
maken gewone lezers te vinden, dat wil zeggen dat de tekst leesbaar moet zijn’
(Andriesse e.a. 1970, 26). Tegenstanders zijn de schrijvers die een ‘volmaakt
onherkenbaar taalgebruik’ hanteren - bedoeld is ongetwijfeld Raster - en anderen,
die abstracte spelletjes spelen met ‘elastiekjes, dirigentenkledij en tafels’: Barbarber.
Samen vormen zij, vreemd genoeg, ‘de burgerlijke literatuur in Nederland’ (30).
Vreemd, omdat algauw de leesbare literatuur die de samenstellers zelf voorstaan, de
reputatie zou verwerven van beperktheid, kleinburgerlijkheid en spruitjeslucht.
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Hoe dan ook was het manifest een symptoom van de groeiende weerzin bij een aantal
jonge schrijvers tegen een literatuur die in hun ogen dreigde te ontaarden in politieke
leuzen, of te verzanden in elitair, specialistisch geknutsel. Het tij begon te keren:
politieke en maatschappelijke strijd om ontvoogding was een zaak van oudere
jongeren en trok zich meer en meer terug in enkele enclaves. Daarvoor in de plaats
kwamen vermoeidheid, scepsis, en hernieuwde belangstelling voor de lotgevallen
en de belevingswereld van het eigen ik: een terugkeer tot de orde van de dag.
Vanaf 1970 trok inderdaad een hele reeks nieuwe schrijvers, de generatie geboren
tijdens de oorlog, de aandacht met romans en vooral korte verhalen die over
herkenbare voorvallen vertellen, met aandacht voor het detail. Zij zijn veelal in de
ik-vorm geschreven en geven uiting aan een melancholisch levensgevoel. ‘Het thema
van vrijwel alle verhalen is de onwrikbare tragiek van het dagelijks bestaan,’ merkte
Aad Nuis op in de inleiding bij zijn bloemlezing uit die verhalen (Nuis 1977, 9). Die
tragiek krijgt echter nooit de overhand, maar wordt in bedwang gehouden door ironie.
De belangrijkste auteurs zijn Heere Heeresma, Maarten Biesheuvel, Jan Donkers,
Mensje van Keulen, Bob den Uyl, Guus Luijters en Hans Vervoort. Hun modellen
heten Nescio, Elsschot, Reve en Carmiggelt.
Net zoals dat het geval was met een reeks dichters die in dezelfde periode een
neoromantische poëzie schreven met ironische en cabareteske trekjes, komen ook
de meeste van deze auteurs uit het studentenmilieu, met name rond Propria Cures.
De mix van anekdotiek, sentiment en ironie was er zeer in trek, wat niet verwonderlijk
is, aangezien zowel Luijters als Donkers, Vervoort en Van Keulen in het begin van
de jaren zeventig redacteur waren van het blad. En ook zij zochten, net als de dichters,
vaak hun heil bij nieuwe, kleine uitgevers, vooral De Harmonie en Thomas Rap,
overeenkomstig de klacht in het ‘Manifest’ over de inertie en het conservatisme van
de gevestigde uitgeverijen.
De visie op literatuur van deze auteurs, zoals ze uit interviews naar voren komt,
is uiterst eenvoudig. Sleutelwoorden zijn eenvoud, helderheid, zelfexpressie,
herkenbaarheid en identificatie. De grote onderlinge verschillen die er toch zijn,
zitten vooral in de toon: van nostalgisch sentiment bij Vervoort over slapstick bij
Heeresma tot miserabilistische somberheid bij Mensje van Keulen en absurdistische
romantiek bij Biesheuvel.
Het proza van Heeresma, in verhalenbundels en romans met sprekende titels als
Juweeltjes van waterverf (1965), Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp, of Over het
leven, streven en sneven van een gewone Hollandse jongen (1972), Zwaarmoedige
verhalen voor bij de centrale verwarming (1973) en Vader vertelt (1974) is tamelijk
representatief voor de combinatie van alledaagsheid, literatuur als vertelling, kitsch,
ironie en sentiment, die veel van deze literatuur in
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wisselende verhoudingen kenmerkt. Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp kan
beschouwd worden als de extreemste uiting van het genre en tegelijk de ultieme
parodie ervan. De roman speelt zich af binnen een gezin waarin Han enig kind is, en
dat voorkomt als een transpositie van het gezin van Frits van Egters uit De avonden
naar de jaren zeventig. Dezelfde naargeestigheid, hetzelfde als zorg en liefde
vermomde sadisme in de relaties tussen de gezinsleden. Zowel de kleinburgerlijkheid,
de benepenheid en de banaliteit, als de onverschilligheid en afstandelijkheid, de
reductie van de anderen tot objecten en het vasthouden aan een façade van netheid
en fatsoen zijn hier dermate uitvergroot dat slapstick en leedvermaak het winnen van
tragiek. Zelfs de presentatie van het boek, de stijl en het taalgebruik ervan halen hun
effect uit het spel met de clichés van de realistische roman, de zedenschets en de
moraliserende vertelling. Terwijl het onophoudelijk regent, wordt het gezin getroffen
door de ene ramp na de andere, zonder dat de artificiële gezelligheid daaronder lijdt.
Zoals ieder hoofdstuk begint ook het zevende met een samenvatting van de
gebeurtenissen:
Wat Han ook onderneemt, het wil maar niet vlotten. Zowel in de
lederwarenbranche, de schoenindustrie, het kleermakersvak alsook in de
handel en de nijverheid worden zijn pogingen tot het vergaren van kennis
en begrip en het voornemen door hard werken vooruit te komen niet
begrepen en ontmoeten dan ook veel tegenstand. Keer op keer wordt hij
reeds in zijn proeftijd ontslagen terwijl vader ook al niet vooruitgaat al
blijft deze zich terdege met alles bemoeien. [...] Maar alle narigheid wordt
ras vergeten wanneer Han, via een advertentie, moeder weet te plaatsen
bij een internationaal geörienteerd schoonmaakbedrijf waarvoor ze kantoren
kuist tegen een weliswaar geringere vergoeding dan normaal, [...] Enkele
dagen daargelaten heeft het deze zomer tot nu toe voortdurend geregend
wat wel zo groeizaam is, vindt vader. (HEERESMA 1974, 71)
Zijn de verhalen en romans van Heeresma afstandelijke zedenschetsen over zielige
en mislukte mensen, bij Biesheuvel en Den Uyl staat veelal het ik centraal. Zij stijgen
ook uit boven de beperkingen van het genre, doordat zich in hun verhalen vaak bizarre
gebeurtenissen voordoen, die er een surrealistische dimensie aan geven. Vervreemding
en waanzin zijn nooit ver weg en leiden soms tot hilarische situaties, die echter een
diepe melancholie verbergen. Vooral Biesheuvel blijkt een romanticus, die zijn
personages, met vaak duidelijk autobiografische trekken, in een vreemde, absurde
wereld laat ronddolen, op zoek naar geborgenheid of met de waanzinnige ambitie
om als een nieuwe Messias de wereld te verbeteren. Ook de personages van Den Uyl
kijken als zonderlingen en buitenstaanders tegen een onbegrijpelijke wereld aan. Het
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Affiche, verspeid door de CPNB tijdens de Boekenweek van 1972, bedoeld om scholieren aan het
lezen te zetten.
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verhaal ‘De ontwikkeling van een woede’ uit de gelijknamige bundel van 1972 begint
met een typerende overweging. De verteller droomt ervan duizenden jaren te leven
om al die tijd onafgebroken een object te bekijken en waar te nemen wat ermee
gebeurt. Op die manier zou hij erin slagen de ‘geheimzinnige, onverschillige,
angstaanjagende macht van het toeval’ (Den Uyl 1980, 341) uit te sluiten:
Maar je leeft geen duizenden jaren. Zo krijg je het verschijnsel dat een
vrij onbelangrijk voorval waarde krijgt, niet omdat het gebeurt, maar omdat
je het ziet gebeuren juist op dat verdwaalde ogenblik dat je kijkt of
aanwezig bent. (340)
In een poging om dan toch enige greep te krijgen op de wereld, formuleert hij de
‘Wet van Den Uyl’, die erop neerkomt ‘dat je niet vindt wat je zoekt, maar alleen
dat wat je niet zoekt’ (342). Dat er, anders gezegd, alleen maar toeval en chaos is.
Het is een wereldbeeld dat nauw aansluit bij dat van W.F. Hermans én bij diens
opvatting over de roman, waarin het toeval alleen dan een rol mag spelen wanneer
het de bedoeling van de schrijver is een wereld uit te beelden waarin het toeval een
rol speelt. De verhalen van Den Uyl komen dan ook voor als aaneengeregen reeksen
toevalligheden, vol zijsprongen en schijnbaar niet ter zake doende uitweidingen. Het
genoemde verhaal illustreert verder de ‘Wet van Den Uyl’ door te vertellen hoe de
ik-persoon op reis gaat om in Noord-Frankrijk relikwieën te zoeken van de Eerste
Wereldoorlog, maar bij toeval in Nederland overblijfselen vindt van de Tweede
Wereldoorlog. Maar voor het zover is, vernemen we hoe hij met zijn fiets in een
gracht terechtkomt, een schoen verliest, per ongeluk in een verkeerd stadje belandt,
dat op maandagochtend in Venlo de schoenwinkels dicht zijn, en hoe moeilijk het
is om te beslissen of je het best zonder schoenen, met één schoen en een kous of op
blote voeten kunt rondlopen, wanneer je nog maar één schoen hebt.

De opkomst van de boekenbijlagen aant.
Zonder de spectaculair toenemende aandacht voor literatuur in de Nederlandse dagen weekbladpers vanaf het begin van de jaren zeventig, zou dit soort
romantisch-realistisch proza wellicht nooit hetzelfde publiekssucces gekend hebben.
Er was immers ontegenzeggelijk een parallelle doelstelling: literatuur bij een groter
publiek brengen.
De uitgebreide boekenbijlagen, die aan het begin van de eenentwintigste eeuw zo
vanzelfsprekend lijken, zijn inderdaad een product van de jaren zeventig. Voordien
was er natuurlijk van oudsher ook al aandacht voor literatuur in de geschreven pers,
maar die was doorgaans beperkt tot één of twee pagina's.
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Uitvoeriger kritische informatie over boeken was voorbehouden aan literaire en
algemeen-culturele tijdschriften. In 1970 verscheen als eerste Elseviers Literair
Supplement en kort daarna, na de fusie tussen de Nieuwe Rotterdamsche Courant
en het Algemeen Handelsblad, pakte de nieuwe NRC Handelsblad uit met een Cultureel
Supplement, twee jaar later gevolgd door Vrij Nederland met een maandelijkse
bijlage van niet minder dan 32 bladzijden.
De stap die hier gezet werd, en de impact daarvan op de verspreiding en de
perceptie van literatuur, is te vergelijken met de doorbraak van de pockets en
paperbacks in de jaren vijftig en zestig. De verantwoording bij het eerste Cultureel
Supplement van NRC Handelsblad klinkt als een vervolg op die eerdere stap in de
democratisering van de literatuur: ‘Cultuur wordt steeds minder ervaren als
luxe-artikel voor een sociale elite’, en:
Er is in brede kring meer geld dankzij meer welvaart, meer tijd dankzij
minder werktijd, meer nieuwsgierigheid dankzij meer onderwijs. Bovendien
beschouwt men in gelovige milieus de kunsten minder en minder als het
werkterrein van de duivel [...]. (GOEDEGEBUURE 1993b, 849)
Nadat het literaire boek was losgebroken uit het reservaat van de nogal prijzige,
gebonden vorm en de besloten, hoogdrempelige boekhandel, verlieten nu ook literaire
kritiek en opinievorming in versneld tempo het kleine bereik van de literaire
tijdschriften om zich voor een groter publiek te manifesteren. Niet alleen de literaire
kritiek in enge zin, maar ook de debatten rond literaire en culturele kwesties kwamen
meer en meer in de bijlagen aan bod, en kregen daardoor ook een meer openbaar
karakter. Er was op die manier inderdaad sprake van een voortzetting van eerdere
ontwikkelingen, maar daarnaast waren er ook interessante verschillen, met name wat
het beoogde publiek betreft. Waar de pockets en paperbacks in het begin van de jaren
zestig vooral mikten op jongeren, de generatie die tijdens en vlak na de oorlog geboren
was, daar zochten de boekenbijlagen van krant en weekblad in de eerste plaats een
wat ouder, enigszins gesetteld en goed opgeleid publiek. In de jaren zeventig was
dat dezelfde generatie die tien jaar eerder met de paperbacks volwassen werd en nu
als dertigers rustiger, eclectischer en economisch sterker was geworden. Literatuur
was voor hen niet langer een middel om zich te emanciperen en zich van een vorige
generatie te onderscheiden, zoals ze dat eerder deden door Reve, Mulisch, Hermans
en Claus, Raes, Michiels of Wolkers te lezen. Evenmin was literatuur voor hen een
onderdeel van politieke actie of bewustmaking, zoals dat gold voor een deel van de
generatie na hen, maar wel een onderdeel van hun culturele bagage, in zekere zin
een versiersel, een luxeproduct en een statussymbool. Zij waren consumenten
geworden.
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Advertentie voor de boeken-bijlage van Vrij Nederland, 1985.

Vanzelfsprekend lieten kranten en weekbladen zich niet alleen leiden door
cultuurspreidende bedoelingen, maar in de eerste plaats door commerciële belangen.
Boekenbijlagen komen er dan ook alleen wanneer directie en redactie er een nuttig
instrument in zien om lezers aan een blad te binden en op die lezersgroep gerichte
advertenties aan te trekken. Op die manier ontstond er, ondanks alle mogelijke
garanties voor de onafhankelijkheid van redactie en medewerkers, een feitelijke
verstrengeling van literaire en commerciële belangen en werd literaire informatie,
zoals alles in de krant, nieuws. Het is evident dat kranten en weekbladen eerder
geneigd zijn aandacht te besteden aan boeken waarvan vermoed wordt dat zij een
ruim publiek kunnen interesseren, dan aan moeilijke, experimentele of afwijkende
teksten en minder populaire genres. Al zou het verkeerd zijn zo'n mechanisme al te
strikt te interpreteren of er een samenzwering achter te zien van ‘de
bewustzijnsindustrie’, onvermijdelijk leidt het tot een relatieve bevoordeling van
bekende namen, controversiële boeken, vlot leesbare, realistische of emotionele
literatuur of ‘opmerkelijke’ debuten, wat even onvermijdelijk zijn weerslag heeft op
het beleid van uitgeverijen.
De opkomst van de boekenbijlagen was, zo bekeken, niet meer dan een van de
symptomen van een ontwikkeling die in versneld tempo van het literaire boek een
gecommercialiseerd cultureel consumptieartikel maakte. Geïnspi-
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reerd door de marxistische literatuurtheorie was Vogelaar een van de eersten om,
weliswaar polemisch en eenzijdig, op die ontwikkeling te wijzen. Zonder daarbij
met name de nieuwe boekenbijlagen te noemen, legde hij al vroeg in de jaren zeventig
in enkele artikelen een verband tussen concentraties in de uitgeverswereld, de
aanpassing van de kritiek aan de eisen van de media, een algemeen maatschappelijk
klimaat van restauratie en de opkomst van een realistisch-subjectivistische
prozaliteratuur, ‘fijnzinnig van toon, een genoegen verschaffend waarover slechts
in kulinaire termen te spreken valt, kortom: een restauratie van de literatuur gelijk
opgaand met de restauratie van politieke rust en orde’ (Vogelaar 1974, 89). De
literaire kritiek verwerd in die context tot ‘een instantie die het verkeer regelt tussen
producenten en consumenten van kulturele produkten: wat de kritiek prijst wordt
door de uitgevers gereproduceerd, wat ze verzwijgt verdwijnt uit de cirkulatie’ (186).
Daar staat tegenover dat deze ontwikkeling ontegenzeggelijk ook de
maatschappelijke zichtbaarheid van het literaire boek heeft verhoogd door er
nieuwswaarde aan te geven en dat literatuur, weggehaald uit het getto van het eigen
kleine circuit, meer kansen kreeg om deel te nemen aan maatschappelijke debatten.
Deze en andere effecten werden pas op termijn goed zichtbaar, toen ook andere
factoren ze gingen versterken, zoals de boekentoptiens, de invloed van de televisie,
de instelling van commerciële prijzen, enzovoort. Bijvoorbeeld dat Nederlandse en
buitenlandse literatuur door elkaar en op gelijke voet aan bod kwamen, dat er een
herordening tot stand kwam binnen de hiërarchie van de genres, waarvan vooral de
roman en de non-fictie profiteerden, en, ten slotte, vooral in de jaren negentig, dat
een kleine selectie van auteurs gepromoveerd werd tot Bekende Nederlander
respectievelijk Vlaming en hun werk deel ging uitmaken van het nieuwe concept
‘lifestyle’. Maar al vanaf de jaren zestig waren de eerste aanzetten daarvan merkbaar,
met name in de manier waarop een blad zoals Avenue, ‘het Nederlandse monument
van de bewustzijnsindustrie’ (Goedegebuure 1976a, 27) literatuur integreerde tussen
reizen, koken, binnenhuisarchitectuur en human interest.
In de marge van deze kwestie nog twee opmerkingen. De toenemende invloed van
krant en weekblad op de literatuur kan als het ware afgemeten worden aan de
ontwikkeling van de column. Die is als zodanig geen nieuw fenomeen. Simon
Carmiggelt publiceerde al sinds 1946 zijn Kronkels in Het Parool, maar de jaren
zeventig lieten zowel een explosieve groei zien van het genre als een even
opmerkelijke statusverhoging ervan, vooral na de toekenning van de P.C. Hooftprijs
aan Carmiggelt in 1974. En ten slotte: deze hele ontwikkeling is aan Vlaanderen
voorbijgegaan. In Vlaanderen werden van oudsher veel minder kranten gelezen dan
in Nederland én was literatuur maatschappelijk marginaler. Pas in de loop van de
jaren tachtig zou daarin verandering komen.
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8
De literatuur in 1975
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Schoonheidscultus en decadentisme aant.
Langzamerhand raakte ik meer bekend in het wereldje van de Nederlandse
letterkunde en stelde me voor dat deze op een literaire leest ontwikkelde
mensen een gezelschap moesten bieden waarbij mijn eigen geest zich goed
thuisvoelde. Een nieuwe teleurstelling kreeg ik te verwerken: ik werd in
opstand gebracht door hun provinciaalse denkbeelden, hun calvinistische
middenstandsuitspattingen en de misselijkmakende discussies waarmee
ze de naar spruitjes en oude koekjes riekende themata van hun
geëngageerde literatuur door een staatshonorarium bezoldigd wilden zien.
(JOYCE & CO 1975, 53-54)
Aldus het hoofdpersonage Erwin in de roman Erwin, 5 october 1972, waarmee
Geerten Maria Meijsing in 1975 onder het pseudoniem Joyce&Co debuteerde. In
dezelfde passage geeft hij ook zijn ongezouten oordeel over zijn generatiegenoten,
die ‘getekend waren door hun christelijke opvoeding en zich nu te buiten gingen aan
links georganiseerde massabijeenkomsten en bezettingsacties’, terwijl anderen ‘met
een gelaat dat grauw zag van de onbespoten groenten en eentonige rijstgerechten,
beweerden dat het opperste geluk alleen in de wijsheid van het Oosten te vinden was’
en nog anderen alleen genot zochten in luxueus en losbandig vertier. Zelf zoekt de
hoofdpersoon zijn levensvervulling in een volstrekte toewijding aan de kunst, de
schoonheid en de liefde.
Erwin, de roman die uit zijn nagelaten geschriften is samengesteld, is dan ook een
kunstboek bij uitstek, ‘een romantisch-decadente propositie over de verveling, de
melancholie en de traditie van het schrijverschap’, zoals het aangekondigd wordt in
de ‘Praemissa’ (5). De stijl is archaïsch, de opbouw streng mathematisch volgens de
regels van de klassieke retorica en met gebruikmaking van getallensymboliek. Het
boek is volgestouwd met verwijzingen naar de klassieke Oudheid, de romantiek en
de literatuur van het decadentisme. Kunst moet immers, aldus Erwin, de werkelijkheid
reflecteren, maar tegelijkertijd een beeld geven van ‘de perfecte vorm of het ideale
model’ dat zich in de geest van de kunstenaar heeft gevormd (63). Met andere
woorden: de kunst moet de natuur voorbijstreven. Daarmee zet hij zich
vanzelfsprekend radicaal af tegen elke vorm van realisme en platvloersheid:
Op heden wordt die cultuur door de schrijvers zo veronachtzaamd, dat in
hun geschriften de lelijke en schaamteloze gebreken van de dagelijkse
omgangstaal doordringen: de wetten kennen ze niet, ze hebben geen benul
van de traditie, hun grote voorgangers maken ze belachelijk en voor de
studie der wijsheid en de voorschriften van de wijsgeren leggen ze een
grondige afkeer aan de dag. (307)
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Dat in 1975 een roman als Erwin kon verschijnen, is tekenend voor de toenemende
versplintering in de Nederlandse literatuur vanaf de helft van het decennium. De
meest uiteenlopende vormen en opvattingen over literatuur stonden naast elkaar. En
al werd er, zoals in de citaten uit Erwin, af en toe wel uitgehaald naar elkaars
opvattingen, tot een felle poëticale strijd gaf dat nauwelijks aanleiding. Tegelijk laat
dit boek zien hoe snel literatuur en mentaliteit veranderden. In de literaire productie
van 1975 zijn niet meer dan resten te vinden van de turbulenties die in het voorbije
decennium literatuur en samenleving door elkaar hadden geschud.
Een blijvend effect van die crisis van de roman in de jaren zestig was evenwel dat
de verschillen tussen literaire werken meer dan voordien berustten op de manier
waarop literatuur met werkelijkheid omgaat. Aan het ene uiterste was er de ‘literatuur
als literatuur’, waarvoor Erwin model kan staan. Aan het andere uiterste stonden tal
van realistische verhalen en bundelingen van columns.
‘Literatuur als literatuur’ - zo geformuleerd en gezien als tegenpool van anekdotisch
realisme kan deze formulering algauw kwalificaties oproepen als levensvreemd,
kunstmatig, elitair en inauthentiek, kunst om de kunst. In de kritiek werd inderdaad
soms zo gereageerd. Maar de formulering betekent ook dat literatuur haar gemaakte
karakter ernstig neemt en dat niet probeert te verdoezelen door werkelijkheidsillusie.
De middelen waarmee de literatuur werkt, van structuur tot symboliek en aansluiting
bij een literaire traditie, worden getoond en het spelkarakter ervan komt op de
voorgrond. De werking van een boek als Erwin berust juist op de spanning die er zo
ontstaat tussen de werkelijkheid en de naar een ideaalbeeld strevende constructie.
De hevige emoties in de roman, die het hoofdpersonage uiteindelijk tot zelfmoord
leiden, zijn niet meer dan een puberachtige pose voor wie de roman leest als een
realistisch verslag en de gedragingen van de hoofpersoon psychologisch probeert te
duiden. Ze zijn daarentegen echt als weergave van de ten top gedreven tegenstelling
tussen droom en werkelijkheid.
In die zin valt er een lijn te trekken naar andere literaire werken uit datzelfde jaar,
zoals het debuut Nachtschade van Jan Siebelink, de dichtbundel Fabeldieren van
Gerrit Komrij en het werk van de Vlaamse pink poets.
Ook in de verhalen uit Nachtschade van Siebelink verzetten de personages zich
tegen de neerdrukkende banaliteit van de dagelijksheid. De hoofdpersonen uit het
verhaal ‘Het terras’ zijn leraren Frans in een provincieplaatsje, maar kijken met
minachting neer op de politiek, de krant en de televisie, ‘deze drie zo triviale gietsels
waarin het denken van de moderne mens wordt gevormd’ (Siebelink 1979, 41-42).
Voor zichzelf hebben ze een imaginaire wereld gecreëerd, waarin ze de melancholie
koesteren en zichzelf beschouwen als ingewijden en bevoorrechten. Ook ‘meneer
Noch’ uit ‘Nochs onbehagen’ stelt zich tegendraads
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op tegenover de wereld. Hij dweept met de luxe en de schittering van de katholieke
liturgie, ‘zo schijnbaar overbodig en onnut in deze pluralistisch gestructureerde
wereld van in- en output, dat Noch er, ook daardoor juist, zoveel mee op had’ (65).
En ook hij ziet zichzelf als iemand die ‘een romantisch behagen schept in de toch
dodelijke verveling van het leven’ (70). Motieven uit de literatuur van het
decadentisme, zoals slangen, verwelkte bloemen, lichtstralen, insecten, bleke femmes
fatales en een fascinatie voor ziekte en verval tekenen de sfeer van deze met symboliek
geladen verhalen. Niet toevallig werkte Siebelink juist in die periode aan de
Nederlandse vertaling van de ‘bijbel’ van het decadentisme, À rebours ( 1884) van
J.-K. Huysmans.
Een van de meest lovende recensies van Erwin was van de hand van Gerrit Komrij,
die in datzelfde jaar zijn bundel Fabeldieren liet verschijnen. Van die recensie maakte
hij overigens gretig gebruik om met eenzelfde dédain als Meijsing en Siebelink uit
te halen naar het gros van de schrijvers, kunstenaars en intellectuelen: ‘Steevast zijn
ze gehuld in blauw spijkergoed, waarop nergens een spijker te bekennen valt, of
ribfluweel, om er zo griezelig mogelijk uit te zien.’ (Komrij 1975) Ondergang, verval,
kunstmatigheid en een wrange pijn om de onvolkomenheid zijn ook in Fabeldieren
volop aanwezig. In het gedicht ‘Bleke roeier op weg naar de stad’, uit de reeks ‘De
stenen van Venetië’, lijkt een erotisch geladen beeld van volmaakte schoonheid bijna
voor het grijpen te liggen, maar bij nadering valt het uit elkaar in ‘walgelijke brokken’:
Je zag een roeiboot van het Lido komen,
De roeier had een glazen staaf als roer,
Twee stokvissen als riemen. Door zijn lome
Slagen leek hij je teder, maar ook stoer.
Zijn aanschijn was welhaast van paarlemoer.
Zijn ogen zagen stadwaarts als fantomen,
Zijn lippen rilden woordeloos. Vervoerd
Leek hij, vervuld van welke dromen?
Je stond te kijken op de Campanile,
Door een toneelkijker. Je adem stokte.
Hij hees zich, bleek als marmer, op de oever.
Je zag hem zwoegen. Hij bewoog zich stroever
En stroever, totdat hij uiteenviel en
Verging tot zwarte, walgelijke brokken.
(KOMRIJ 1994, 218)
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Gerrit Komrij (l.) poseert met zijn vriend Charles Hofman als Oscar Wilde en lord Alfred Douglas
op het achterplat van zijn bundel Fabeldieren (1975).

De schoonheid, die in het octaaf al niet zonder ironie is getekend, is principieel
onbereikbaar. Ze wordt niet alleen waargenomen vanaf de Campanile, maar ook, en
vooral, door een toneelkijker. Louter als theatrale scène kan de wereld van schoonheid
en verlangen getoond worden. Op dezelfde manier richt Erwin zijn omgeving in als
een decor waarin hij als het ware zichzelf regisseert.
Theatraliteit, decor, maskerade en spel zijn ook fundamentele trekken van het
Vlaamse genootschap Pink Poet, dat in 1972 werd opgericht door Nic van Bruggen
en Patrick Conrad en waarvan dichters, kunstenaars en intellectuelen deel uitmaakten.
In 1975 publiceert Nic van Bruggen Uit het dagboek van een pink poet. Het boek
opent met een typerend motto van Verlaine: ‘J'aime le mot de décadence tout miroitant
de pourpre et d'or. [...] Le mot suppose [...] des pensées raffinées d'extrème
civilisation, une haute culture littéraire, une âme capable d'intenses voluptés... c'est
l'art de mourir en beauté.’ Het verslag dat Van Bruggen geeft van de oprichting van
het genootschap, na een uitweiding over de exquise kledij van Conrad, is een en al
theatraliteit, een spel met kitsch:
Kortom op woensdag 22 november 1972 te zestien uur en tien konsumeren
[...] Patrick Conrad en Nic van Bruggen met lange zilveren lepels in de
vanouds bekende Patisserie Thys aan de Antwerpse De Keyserlei rose
ijsroom. In een fin de siècle dekorum van hoge spiegels en zachte, zoetig
fluwelen kleuren fluisteren zij met lankmoedige gestes over de schoonheid.
‘Schoonheid’, zo vertrouwen zij elkaar glimachend toe ‘schoonheid is de
mooiste droefheid.’ Alsdan, ruim halfvijf is het (hoewel nauwelijks
merkbaar) geworden, besluiten zij tot de oprichting - terstond en ter plaatse
- van Pink Poet. Hun spiegelbeelden, minzaam en verrukt, zijn de elkaar
langzaam en innig de hand drukkende getuigen. (VAN BRUGGEN 1975,
25-26)
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Tot in de materiële presentatie is er tussen deze anderszins soms ver uit elkaar liggende
boeken een lijn te trekken. Het voorplat van Erwin vertoont een artnouveauachtige
tekening van een Romeinse jongenskop, die opdoemt uit een zwart vlak, terwijl vanaf
de tweede druk op de kaft van Nachtschade het symbolistische schilderij Salomé van
Gustave Moreau gereproduceerd is. Op de achterzijde van Fabeldieren staat een foto
van ‘De Twee Deugnieten vermomd als O.W. en “B”’, oftewel Gerrit Komrij en zijn
vriend, gekleed en poserend als Oscar Wilde en lord Alfred Douglas (‘Bosie’). Tal
van publicaties van de pink poets baden in dezelfde sfeer, waarin theater, ironie,
schoonheid, verval en nostalgie in verschillende verhoudingen voorkomen. Op de
kaft van Tussen feestend volk (1977) van Nic van Bruggen heeft Jan Vanriet de
dichter geportretteerd als victoriaans burger en de bundel Continental Hotel (1975)
van Patrick Conrad is verlucht met tal van tekeningen van de auteur in een sfeer van
theatrale Unheimlichkeit. Een fragment daaruit vat het nog eens samen:
Alles immers is weerkaatsing, en slechts weerkaatsing.
Licht op lichamen. En de duisternis der Dingen
loert.
(CONRAD 1975, 41)

Realisme en maatschappelijk bewustzijn aant.
Helemaal aan de andere kant van het spectrum staan realistische verhalen en romans
als Twee vorstinnen en een vorst van R.J. Peskens, Van lieverlede van Mensje van
Keulen, Ouders van nu van Jan Donkers of Het wil nog maar niet zomeren van
Hannes Meinkema, en in Vlaanderen de roman Maria, een vrouw van deze tijd van
Johnnie Verstraete. De milieus waarin de verhalen zich afspelen, verschillen van een
troosteloze achterbuurt bij Mensje van Keulen, via jonge gezinnen uit de middenklasse
of de alternatieve Amsterdamse scène bij Jan Donkers, tot een vooroorlogs
arbeidergezin bij Peskens of de Vlaamse kleinburgerij bij Verstraete. Maar met elkaar
hebben zij gemeen dat het vlot vertelde verhalen zijn, vol anekdotiek uit het dagelijks
leven en gericht op herkenning en inleving. De relatie tussen het verhaal en de
opgeroepen werkelijkheid is eenduidig en onproblematisch. Niet minder dan in
boeken als Erwin of Nachtschade is er sprake van de onverzoenbaarheid van droom
en werkelijkheid, maar die tegenstelling is hier gesitueerd in de lotgevallen van de
personages, niet in de literaire vorm. Hanna, het hoofdpersonage uit Van lieverlede,
woont met haar zieke moeder in een huis en een buurt waar volstrekte troosteloosheid
troef is. Bladzijdenlang wordt uitgeweid over de verwaarloosde voortuin-

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

363
tjes, de ‘omgekieperde vuilnisemmers’, de ‘bepiste pui’, het binnendringende vocht
en de afbladderende verf. In de schamele levens van Hanna en haar moeder zijn er
nauwelijks lichtpuntjes. Zelfs de schuchtere aanzetten tot droom en illusie wordt
meteen de kop ingedrukt:
Durf, het ontbrak haar aan durf. [...] De gedachte ergens binnen te lopen,
tussen al die vreemde mensen, deed haar hart sneller kloppen. Nooit, voelde
ze. Maar ik moet, dacht ze. Altijd thuisblijven was erger.
Haar gedachten struikelden over elkaar. Ik leef, dacht ze, ik verneder me
niet, ik mag ermee doen wat ik wil. Dromen helpt niet, het toeval telt. Mijn
ogen opendoen en zien dat er iemand is, een lichaam, een man. (VAN
KEULEN 2000, 337-338)
Het lijkt erop dat politiek engagement, op enkele uitzonderingen na, in 1975 niet
langer in trek was in de Nederlandse literatuur. Maar juist toen kwam het, langs de
omweg van de derde wereld, weer binnen. In 1975 begon de NOVIB (Nederlandse
Organisatie voor Internationale Bijstand) in samenwerking met uitgeverij Het
Wereldvenster met de uitgave van de Derde Spreker Serie. De vertaalde boeken uit
derdewereldlanden waren bedoeld om een breed publiek met de problemen van die
landen te laten kennismaken. Typisch westerse literaire maatstaven speelden daarbij
een ondergeschikte rol. Literatuur was een onderdeel van de ontwikkelingshulp. Die
idealistische geest speelde ook nog een rol bij de oprichting in datzelfde jaar van
Mandala. Tijdschrift voor internationale avantgarde en etno-literatuur. Het bracht
‘voorhoede-literatuur uit de twintigste eeuw en van her en der, maar ook teksten die
hun wortels vinden in volkse culturen, vaak slechts mondeling overgeleverd: sagen
en mythen van Eskimo tot Papoea. En daarnaast de eigentijdse strijdliteratuur, zoals
die met name vanuit de bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld tot ons komt.’
(Kuitert 2001, 10) In het verlengde van Mandala startten de gebroeders Jos en Franc
Knipscheer in 1976 de kleine uitgeverij In de Knipscheer, die zich aanvankelijk
vooral toelegde op het uitgeven van literatuur uit Suriname en van zwarte en Indiaanse
schrijvers uit de Verenigde Staten. Later kwamen daar onder anderen ook Antilliaanse
en Indonesische schrijvers van de tweede generatie bij, naast veel vertaald werk uit
Latijns-Amerika en Afrika. Al gingen de succesvolste auteurs van In de Knipscheer
na hun doorbraak over naar grote uitgevers, dat neemt niet weg dat de uitgeverij een
pioniersrol heeft gespeeld in de prille jaren van de globalisering en als het ware de
verbinding heeft gelegd tussen de jaren van politiek engagement rond 1970 en de
multiculturele samenleving rond 2000.
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Diversiteit in het proza
Tussen de uitersten van schoonheidscultus, realisme en engagement was vrijwel het
hele gamma vertegenwoordigd van mogelijke literaire vormen en technieken. Vooral
in Vlaanderen verscheen er nog heel wat experimenteel proza, zoals Praag schrijven
van Daniël Robberechts, Wanneer een dame een heer de hand drukt van Mark
Insingel, Gnomon van Willy Roggeman en De oever van Claude van de Berge. Hoe
verschillend ook, zij hebben met elkaar gemeen dat verhaal en personages het moeten
afleggen tegen taal en constructie. Ook het autobiografische bekentenisproza bleef
in Vlaanderen actueel, met De moedergodinnen, waarin J.E. Daele verhaal- en
dagboekfragmenten met elkaar afwisselt, en het derde deel van de Gangreen-cyclus
van Jef Geeraerts: Gangreen 3 - Het teken van de hond. In een afwisseling van
herinneringen, documenten en dagboekfragmenten over de periode van het schrijven
zelf reconstrueert Geeraerts zijn jeugd.
In het Nederlandse proza lagen de accenten grotendeels anders. Het experimentele
proza was er op zijn retour, al verscheen nog in 1975 De omgekeerde wereld. Leesboek
voor de middengroepen van Lidy van Marissing, een montage van zeer uiteenlopende
tekstfragmenten uit het leven van de sociale middenklasse. Op die manier onderzoekt
en ontmaskert het boek de gedachtewereld en de impliciete ideologie van die klasse.
Van Marissing schept geen toevluchtsoord uit de banale werkelijkheid, geen fictief
esthetisch of ideaal universum. Zij wil integendeel laten zien hoe de fictie de
werkelijkheid construeert. Op grond van haar maatschappelijk engagement ontmantelt
zij dan ook de beelden die door de ons omringende teksten worden gecreëerd en die
wij voor werkelijkheid aannemen.
De belangwekkendste boeken uit 1975 houden daarentegen een realistisch stramien
aan, maar verstoren of compliceren dat realisme door vervreemdende elementen,
uitgewerkte symboliek of door ingebouwde reflectie op de relatie tussen taal/literatuur
en werkelijkheid.
Vervreemding is de factor die voor een grondige ontregeling zorgt in Het nut van
de wereld van J.M.A. Biesheuvel. Boven op de zeer particuliere manier waarop
Biesheuvel naar de werkelijkheid kijkt, laten die verhalen het mogelijke en het
fantastische, het waargenomene, het gedroomde en de psychische kwellingen van
de verteller door elkaar heen lopen. Biesheuvel schept eerder een wereld dan dat hij
er een beschrijft. Zijn verhalen zijn de symbolische vormen van de onrust en de
angsten van hun verteller.
Typerend voor de manier waarop realisme en de problematisering daarvan
samengaan, zijn de romans De grote stilte van Dirk Ayelt Kooiman en Meeuwen van
J. Bernlef. De grote stilte is gebaseerd op de gelijknamige film van Ingmar
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Bergman uit 1963, die zelf al laat zien hoe verlies van taal leidt tot vervreemding
van de wereld. Meeuwen combineert twee verhaallijnen. De eerste is die van Arend
Wijtman, een kantoorbediende, die te horen krijgt dat hij keelkanker heeft. Om zich
voor te bereiden op een leven zonder stem besluit hij vakantie te nemen op een eiland
en alleen nog schriftelijk te communiceren. Op het eiland maakt hij lange
wandelingen, bespiedt met zijn kijker de dieren en de mensen en maakt notities in
zijn opschrijfboekje. Langzamerhand vervreemdt hij van de werkelijkheid. Hij raakt
opgesloten in zijn zintuiglijke waarnemingen, maar verliest het vermogen om die
via taal tot een zinvolle ordening samen te voegen: ‘Hij keek naar de bomen en
struiken om hem heen. Hij dacht er benamingen bij. Tak. Twijg. Berk. Maar ook dat
bracht ze niet meer dichterbij.’ (Bernlef 1975, 80-81) In de tweede verhaallijn staat
de rechercheur Leo Wigman centraal. Hij is op het eiland gekomen om de
onrustbarende verdwijning te onderzoeken van een elfjarig meisje. Allerlei geruchten,
vermoedens en mogelijke sporen doen zich voor, maar ook die zijn niet tot een
afdoende oplossing samen te voegen. Wijtman, die kort voor de verdwijning op het
eiland kwam, is een van de verdachten, maar ook een mogelijke getuige. Wanneer
hij op het einde zelfmoord pleegt door in zee te lopen, blijft er alleen mysterie achter.
Zijn notitieboekje wordt teruggevonden, maar is doorweekt en de tekst is onleesbaar
geworden. Beide verhaallijnen vullen elkaar aan in de manier waarop zij aan de kloof
tussen mens en werkelijkheid gestalte geven en het failliet van sluitende en
overzichtelijke verhalen laten zien. De enige getuigen van wat er zich op het eiland
werkelijk heeft afgespeeld, zijn de overal aanwezige, maar taalloze meeuwen.
Mythische en symbolische elementen verdiepen het realisme in romans als Twee
vrouwen van Harry Mulisch, waar de Orpheusmythe het onderliggende stramien
vormt, en Het stierenoffer van Louis Ferron, een boek dat kwistig gebruikmaakt van
mythen en symbolen uit de Duitse romantiek en het opkomende fascisme. De roman
vertelt het verhaal van de Duitse soldaat Florian, die ontgoocheld en verbitterd uit
de Eerste Wereldoorlog komt. Daar had hij kortstondig zin aan zijn leven kunnen
geven in een roes van macht, bloed en dood. Na de oorlog wordt hij in dienst genomen
op het landgoed van zijn vroegere commandant Von Salz. In dat burgerlijk-decadente
milieu leeft hij tussen pathologische personages, die hem in hun ondergang dreigen
mee te sleuren. De symbolische dimensie van de roman neemt helemaal de overhand
wanneer Von Salz, het symbool van de stervende burgerij, met zijn laatste adem ook
een kleine vleermuis uit zijn mond geboren laat worden. Die vleermuis, de incarnatie
van het kwaad en de duisternis, groeit uit tot een allesverslindend monster. Florian
raakt in de ban van de destructieve kracht ervan en vliegt ten slotte, op de rug van
het monster, de opmarcherende bruinhemden
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van Hitler tegemoet. In het slotvisioen, hoog boven de wereld op de rug van Fladder,
lopen inzicht in de zelfvernietigende aard van de cultus van macht en geweld en
gefascineerde overgave eraan, in elkaar over:
Want ik had gezien dat onder hen die achting kwamen opeisen geen enkele
levende was. Zij die gisteren nog leefden hadden zich bij de doden gevoegd
en waren eveneens gestorven. [...] Dat deze dodenkaravaan ook mijn
schuldenlast torste was duidelijk. Maar dat de dood alle schulden zou
vereffenen leek me opeens onwaarschijnlijk. De doden zouden schuld op
schuld stapelen. [...] En terwijl de besmettelijkste aller kwalen zich over
de stad verbreidde, verhief Fladder zich voor de laatste maal in
majesteitelijke vlucht. Steeds hoger en hoger, tot daar waar de lucht dun
wordt en de verbeelding zich voedt met het schoonste aller visioenen: het
kosmische blauw dat voorbij de laatste sterren reikt. (FERRON 1975,
215-216)
Tot in de structuur van de roman toe, die is opgebouwd volgens de delen van de
katholieke eucharistieviering, ‘Introitus’, ‘Offerande’ en ‘Communio’, is de roman
een symbolische uitbeelding van de opkomst van het Duitse fascisme in de
microkosmos van een exemplarisch personage.
Ook schrijvers die kort na de oorlog debuteerden en inmiddels de status van ‘grote
drie’ hadden verworven, bleven in de belangstelling. Behalve de al genoemde roman
Twee vrouwen van Mulisch verscheen er ook nieuw werk van Reve, Een circusjongen
en Ik had hem lief. Met die boeken profileerde Reve zich uitdrukkelijk als auteur
voor een groot publiek. De aanbiedingsfolder van uitgeverij Elsevier kondigde het
eerste boek aan als ‘een nieuw hoogtepunt in het werk van onze koninklijke
volksschrijver’, terwijl het tweede ‘Betovering, hartstocht en tragiek in een
aangrijpende liefdesverhouding’ belooft. Willem Frederik Hermans zorgde voor
enige beroering met zijn satirische roman Onder professoren over het leven aan de
universiteit in het begin van de jaren zeventig.

Diversiteit in de poëzie aant.
Het poëzieaanbod in 1975 was zo mogelijk nog diverser dan dat van het proza. De
situatie in Vlaanderen, waar programmatische richtingen meer dan in Nederland toch
nog enig houvast schijnen te bieden, laat overduidelijk de gelijktijdige aanwezigheid
zien van de meest uiteenlopende poëtica's.
In 1975 verscheen nog nieuw werk van een van de belangrijkste nieuw-realisten,
Zolang er sneeuw ligt van Herman de Coninck, maar de stroming was duidelijk over
haar hoogtepunt heen. In ditzelfde jaar debuteerde ook Jotie T'Hooft met de
hyperromantische bundel Schreeuwlandschap, en er verschenen de esthe-
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tisch-maniëristische bundel Continental Hotel van Patrick Conrad en Twee vormen
van zwijgen, waarin Leonard Nolens probeerde een evenwicht te vinden tussen
authentieke belijdenispoëzie en taalexperiment. In een inleidend poëtisch
prozafragment formuleerde hij die precaire evenwichtsoefening:
Waar de man begaf, begeeft zich nu de stem... Maar ben jij werkelijk wat
nooit genoemd en ongebezigd ligt bestorven in een wisselend bestel van
klanken? In de duistere schikking, het nachtelijk schema van woorden?
(NOLENS 2004, 18)
Eveneens in 1975 pakte het tijdschrift Impuls uit met een ‘Proeve tot een
Impulsmanifest’, waarin gepleit werd voor een erudiete, op constructie en
taalonderzoek toegespitste poëzie. Het gedicht wordt dan niet langer reproductie of
expressie van werkelijkheid, ‘maar is zélf ervaring: het gedicht wordt zijn eigen
werkelijkheid’ (Adams en Bartosik 1975).
Terwijl het nieuw-realisme over zijn hoogtepunt heen leek, maniërisme en
neo-experiment alternatieven boden en neoromantiek zich aandiende, was er ook
een opvallende revival van de belangstelling voor oudere dichters. In de serie De
Gulden Veder, waarmee uitgeverij Orion in 1974 met veel succes gestart was,
verschenen van 1974 tot 1976 verzamelbundels van Anton van Wilderode, Jos de
Haes, Bert Decorte, René Verbeeck, Louis de Bourbon, J.L. de Belder, André Demedts
en Jan Vercammen, stuk voor stuk dichters die al vóór Vijftig, of zelfs voor de Tweede
Wereldoorlog hun vorm gevonden hadden in een klassieke traditie. In dezelfde sfeer
lag de toekenning van de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een
schrijverscarrière aan de 84-jarige priester-dichter Gery Helderenberg, nadat het jaar
daarvoor ook al de zeventigjarige René Verbeeck de Driejaarlijkse Staatsprijs voor
poëzie in ontvangst had mogen nemen. Na en naast experimenten met de taal, met
de relatie tussen taal en werkelijkheid, met de grenzen van het zegbare en de flirt
met de banaliteit van het dagelijkse, was er kennelijk bij een aanzienlijk deel van het
poëzieminnende publiek én de literaire kritiek behoefte aan een poëzie die ervaren
werd als levensecht, eeuwig en diep menselijk, harmonisch en gericht op bezinning.
Diezelfde behoefte verklaart ook het enorme succes van de bloemlezing Groot
gezinsverzenboek, samengesteld door Jozef Deleu, waarvan de eerste druk verscheen
in 1976. De gedichten zijn er geordend volgens de grote themata, de momenten uit
een mensenleven tussen geboorte en dood. Zijn boek, aldus Deleu in de inleiding bij
de eerste druk, ‘is bedoeld als een levensboek, waarin met de eerlijkheid van
sterfbedwoorden 's mensen op- en neergang staat opgetekend’ (Deleu 1976, 8).
In Nederland was de verscheidenheid minder programmatisch geprofileerd, maar
daarom niet kleiner. Diverse poëzietypes die sinds 1945 aan de orde waren
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geweest, leefden in 1975 vreedzaam naast elkaar. Van Paul Rodenko, Jan G. Elburg
en Hans Andreus verschenen de verzamelde gedichten, in 't Zelve anders recycleerde,
herschreef en commentarieerde Hans Warren zijn conventionele bundel Pastorale
uit 1946, en Maurits Mok bleef in Grondtoon zijn belijdende en bezinnende poëzie
trouw. Hoe breed het spectrum is, valt op wanneer men de volstrekt kale,
onopgesmukte Nagelaten gedichten van Jan Arends plaatst naast de barokke taal vol
spitsvondigheden van Fritzi Harmsen van Beek in Kus of ik schrijf, of naast
Fabeldieren van Komrij. Of de meest geprezen bundel uit dat jaar, Een lege plek om
te blijven van Kopland, naast het interessantste debuut, Alles is er van Hans Tentije.
Kopland schrijft in de hem vertrouwde, afgewogen parlandostijl over ‘de regelrechte,
grote gevoelens waar het om gaat’, eenzaamheid, vergankelijkheid, liefde en dood.
Tentije daarentegen schrijft poëzie met verklarende ‘Aantekeningen’. Die zijn nodig
omdat het ik zich verbergt achter historische gebeurtenissen, foto's, schilderijen,
citaten of beschrijvingen van plaatsen. Op een manier die wat het concept betreft
doet denken aan Ten Berge, en wat de gedreven stijl betreft aan Ter Balkt, slaagt
Tentije erin om uit te stijgen boven het persoonlijke. Hij geeft een beeld van de
wereld waarin niets aan het uiteindelijke verval ontsnapt. Typerend is het gedicht
‘Zelfportret met eieren en zwarte hoed’, naar een schilderij van Dick Ket. Daar gaat
Tentije rechtstreeks in tegen de centrale topos van dergelijke beeldgedichten, namelijk
de gedachte dat kunst in staat is om het vergankelijke vast te leggen en voor verval
te behoeden:
en alles is er
de roodgeruite keukenhanddoek, verschoven beugelfles
brekend licht, de glans van eieren
't blauwe schrift voor straks
nee, niet te hoeven inhameren
op 't granieten aanrecht van wie weet wat voor werkelijkheid
want op den duur barst ook de verf vanzelf
hier, en daar, en op de bodem van de kom
(TENTIJE 1975, 6)

1975 was ook het jaar waarin zowel in Amsterdam als in Kortrijk weer groots
opgezette Nachten van de Poëzie plaatsvonden. Het contrast met het collectieve
enthousiasme van de eerste manifestatie in 1966 in Carré was groot. Sensatie,
baldadigheid en show hadden de overhand gekregen. Ook dat was een symptoom
van het veranderende literaire landschap. De wereld van 1975 was niet meer die van
1966, aan de vooravond van de ‘revolutie’, en ook de ambities en
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de plaats van de poëzie in de wereld waren niet langer dezelfde. Individuele posities
leken belangrijker geworden dan een collectieve inzet die poëticale meningsverschillen
kon overbruggen. Het had er de schijn van dat toenemend cynisme, relativisme en
het verlangen om kortstondig te scoren met gemakkelijke effecten, zowel bij dichters
als bij publiek, afrekenden met de laatste resten van een idealistische opvatting over
de literatuur en de verheffende functie daarvan. Men kan het ook positiever
formuleren, als een teken van de emancipatie van de literatuur uit elke vorm van
ideologische dienstbaarheid, om zich vrij te bewegen tussen idealisme en amusement,
tussen hoge en lage cultuur. Dat poëzie op het podium ook ernstiger kon, werd
overigens bewezen door het festival Poetry International, dat sinds 1971 werd
georganiseerd en dat bij zijn eerste lustrum in 1975 speciale aandacht besteedde aan
de Nederlandse Vijftigers en de Vlaamse dichters van Tijd en Mens. En in 1972 was
Huub Oosterhuis in het sociaal-cultureel vormingscentrum De Populier van de
Amsterdamse studenten van start gegaan met poëzievoorstellingen onder de naam
Poëzie Hardop. Vanaf 1975 werd de werking professioneler en groeide het initiatief
uit tot een theatergezelschap. Een idealistische visie op de vormende en
bewustmakende werking van de combinatie van theater en poëzie lag eraan ten
grondslag en bleek ook uit programma's uit de beginjaren als Chili, metaal en hemel
(1974) met gedichten van Pablo Neruda, Suriname wie ben je? (1976) en Denk ik
aan Duitsland... (1977). Het beeld van uitstervend politiek bewustzijn werd ook
gecorrigeerd door de protestacties van schrijvers na de arrestatie op 19 augustus van
de Zuid-Afrikaanse dichter Breyten Breytenbach op beschuldiging van landverraad.
Een hele reeks dichters, van Lucebert tot Jan Kal, publiceerde naar aanleiding daarvan
antiapartheidsgedichten. En na zijn veroordeling in november 1975 namen de
Rotterdamse Kunststichting en Poetry International het initiatief tot de bundel Aan
Breyten Breytenbach (1976), met gedichten en teksten van onder anderen Remco
Campert, Eddy van Vliet, Gerrit Komrij, J. Bernlef en C. Buddingh'. Collectieve
inzet was kennelijk toch nog mogelijk.
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De literatuur van 1975 tot 1985
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Alles moet anders: vier polemieken rond 1980
‘De taak van de schrijver’ aant.
Van april 1979 tot april 1980 ontspon zich in het tijdschrift De Revisor een discussie
over ‘De taak van de schrijver’, op gang gebracht door Carel Peeters, redacteur
literatuur van Vrij Nederland. De stellingen van Peeters hielden in dat het de
Nederlandse literatuur van dat moment ontbrak aan visie en dat de schrijver zijn taak
om een criticus te zijn van de cultuur van zijn tijd, niet naar behoren vervulde. Om
zich heen zag Peeters enkel vluchtigheid, oppervlakkigheid en gemakzucht:
[...] in de grond een gebrek aan contact met het materiaal waaruit literatuur
ontstaat: de kennis van zichzelf, kennis van de literatuur, kennis van het
filosofisch punt waarop een beschaving of cultuur zich bevindt. Het is het
ontbreken van het idee zich verstrengeld te weten met de gevoelige plekken,
de paradoxen, de tegenstellingen en filosofische problemen van de tijd
waarin men leeft.
(PEETERS 1979a, 57)
Die verzuchtingen waren hem ingegeven door de lectuur van de interviewbundel
Het nieuwe proza van Johan Diepstraten en Sjoerd Kuyper. Veel stof tot nadenken
vond hij daarin niet, en al evenmin in het werk van geïnterviewden als Maarten 't
Hart, Louis Ferron, Dirk Ayelt Kooiman en Doeschka Meijsing. Allemaal best
interessant en goed gemaakt, maar beperkt tot individuele psychologie. Dat stond in
scherp contrast met wat er in het buitenland zoal te lezen viel, van Goethe via Virginia
Woolf tot Iris Murdoch en Max Frisch.
Peeters was niet de eerste noch de enige om lucht te geven aan zijn ongenoegen
met de dominerende literaire trends van de tweede helft van de jaren zeventig. In
1976 al had Jaap Goedegebuure ‘Het jonge, doodvermoeide Nederlandse proza’
aangeklaagd, dat volgens hem ten onder ging aan enerzijds banaliteit van persoonlijk
sentiment of anekdotiek, en anderzijds irritante onverstaanbaarheid bij de beoefenaars
van het ‘andere’ proza. En rond dezelfde tijd als Peeters trok ook Anthony Mertens
in Raster ten strijde tegen ‘het subjektivisties proza’ van ‘schrijvers, wier romans
zich lenen voor vlotte publiciteit, omdat wat ze maken bekende kost is en dus licht
verteerbaar’ (Mertens 1979, 100).
De heren mochten het dan wel tamelijk eens zijn over de zieken, wat hun diagnose
van de kwaal en de bijhorende remedies betreft liepen de meningen uit elkaar. Daarin
stonden Peeters en Mertens zelfs lijnrecht tegenover elkaar. Geheel in de
personalistische traditie van Forum was Peeters op zoek naar krachtige en kritische
schrijvers, naar venten met visie, terwijl Mertens juist de cultus van het subject zag
als de kwaal, die hij traceerde van Jeroen Brouwers

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

373
tot Maarten 't Hart en van Oek de Jong tot Maarten Biesheuvel, Jan Siebelink,
Doeschka en Geerten Maria Meijsing. Een negentiende-eeuwse literatuuropvatting
noemde hij dat, waarin het draait ‘om de vereeuwiging van het individu, de bijzondere
held als het centrum van de wereld’ (Mertens 1979, 106).
Peeters kreeg niet veel bijval van zijn gesprekspartners in De Revisor. Vooral
Kooiman en Vogelaar boden weerwerk. Kooiman, medestichter en redacteur van De
Revisor, zag geen heil in het moraliserende rationalisme van Peeters. Zonder de term
zelf te gebruiken bracht hij het verlangen van Peeters in verband met een
voorbijgestreefd modernisme: ‘Het oude verlangen duikt weer op om al het bestaande
als eenheid te willen begrijpen. Wordt het niet tijd dit verlangen, een restant van
kindertijd en godsdienstige opvoeding, definitief vaarwel te zeggen?’ Een kritisch
en filosofisch bewustzijn van de eigen tijd laat juist zien dat het verlangen van Peeters
een anachronisme geworden is:
En nu? Wat is er nu? - Misschien is het meest typerende van deze periode
- in West-Europa, Nederland -, noem het de Zeventiger jaren, nu juist dat
geen van dat soort richtingbepalende impulsen opgeld doet. Ik krijg de
indruk dat Peeters de literatuur verwijt iets niet te reflekteren dat er
helemaal niet is... (KOOIMAN 1979, 48)
En hij besluit: ‘Is het niet zinniger te roepen om een roman over het leven zonder
ideologie?’ (49)
Ook Vogelaar verwierp het geloof van Peeters in samenhangen, die de schrijver
dan zichtbaar zou moeten maken. Die samenhangen bestaan immers ‘alleen als fiktie,
als konstruktie’ (Vogelaar 1979a, 50). Zij zijn het product én de verschijningsvorm
van ideologieën en het is de functie van het schrijven, niet van de ‘soevereine’
schrijver, om die fictie te ontmaskeren en kritisch na te denken over het materiaal
van de literatuur en over de manier waarop teksten en bewustzijn geproduceerd
worden.
In een afsluitend essay liet Peeters ondubbelzinnig verstaan waar de wegen uit
elkaar gingen. Hartstochtelijk kantte hij zich tegen de opgang makende theorieën
van onder anderen Lévi-Strauss, Foucault, Althusser, Lacan en Derrida, waarin de
autonomie van het sprekende subject moet wijken voor het ‘discours’, de taal, het
onbewuste of de maatschappelijke mechanismen. Recht daartegenover affirmeerde
hij opnieuw de uitzonderingspositie van de individuele schrijver, die door de kracht
van zijn geest in staat is die externe normeringen te overstijgen en zichzelf als persoon
uit te drukken.
Evenmin als eerder de term ‘modernisme’ viel hier de term ‘postmodernisme’.
Maar het is duidelijk: de hele discussie is ontstaan uit de wrijving tussen de idealen
van het modernisme en een oprukkend, maar nog niet duidelijk en samenhangend
gearticuleerd postmodernisme. Toen dat enkele jaren later wél
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het geval was, werd Carel Peeters een van de eersten om het uitdrukkelijk te bestrijden.

‘De nieuwe Revisor’ aant.
‘De taak van de schrijver’ was lang niet de enige polemiek die in Nederland rond
1980 gevoerd werd over de status van de literatuur. De redactie van Kritisch akkoord
1980 vulde de aflevering grotendeels met polemische bijdragen uit de literaire
tijdschriften. En in Aarts' letterkundige almanak voor het jaar 1981 stelde Frans de
Rover zijn kroniek helemaal in het teken van de polemieken:
Alle voorradige produkten: proza, poëzie, literatuurgeschiedenis,
literatuurwetenschap, ze werden betast en besnuffeld, geprezen en
gekritiseerd door, naar gelang de aard, meer of minder opgewonden
producenten, consumenten en toevallige passanten. Schreeuwpartijen,
vechtpartijen, geraas, getier. Welk een adem- en smaakbenemend
schouwspel! (DE ROVER 1980, 36)
Afgezien nog van wat er beweerd wordt, is de beeldspraak van vergelijkend waren
onderzoek en onderhoudend spektakel die De Rover hier hanteert, typerend voor een
veranderde houding tegenover literatuur.
Als aflevering 250 van Tirade verscheen in november 1979 het pamflet De nieuwe
Revisor van Jeroen Brouwers. Op een pathetische toon, duidelijk geïnspireerd door
de scheldkritieken van Lodewijk van Deyssel, richtte Brouwers zijn toorn tegen de
‘onvolwassenheid en infantiliteit, “nostalgie” naar het voorbije, “jeugdsentiment”,
het schooljongensgeschrijf, de “leesbaarheid”, de programmaloze grappenmakerij,
het risicoloze “gewoon doen”’ (Brouwers 1980, 108). Kop van jut waren Guus
Luijters, die in Het Parool met dat soort literatuur dweepte, en uitgever Loeb, die er
zijn fonds mee had gestoffeerd. Tot op zekere hoogte zat Brouwers op dezelfde lijn
als Carel Peeters, toen hij pleitte voor ‘het nieuwe ventschap, dat bestaat uit
onbevooroordeeldheid, openheid, eerlijkheid, gestrengheid, durf, hartstocht voor de
literatuur, strijdvaardigheid, - ik bepleit vooral: volwassenheid’ (112). Maar waar
bij Peeters de nadruk lag op rationaliteit en filosofische inhoud, was die bij Brouwers
verschoven naar schoonheid en hartstocht:
Kome er opnieuw: schoonheid. Kome er opnieuw: properheid. Maken wij
van die tot jongetjes- en meisjesliteratuur verworden stinkliteratuur van
ons opnieuw een volwassen meneren- en mevrouwenliteratuur. (112)
Wie de vijanden waren van Brouwers is duidelijk: de realistisch-anekdotische en
neoromantische schrijvers, die sinds het Manifest voor de jaren zeventig en
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masse naar voren waren gekomen, en tussendoor ook de groep rond Raster. Zijn
bondgenoten zijn minder duidelijk. Wel kreeg hij bijval van de critici Carel Peeters,
Wam de Moor en Aad Nuis, en bepleitte hij zelf een bondgenootschap van Andreas
Burnier tot Maarten 't Hart en van Gerrit Komrij tot Harry Mulisch. Maar daarvan
kwam natuurlijk niets terecht. De nieuwe Revisor was in de eerste plaats een
symptoom van het groeiende ongenoegen met een literatuur die zich comfortabel
had genesteld in de consumentencultuur van de jaren zeventig en tegelijk een
uitdrukking van de nostalgie naar tijden toen de schrijver nog de onbuigzame,
tegendraadse enkeling kon zijn, of het geweten van zijn tijd.

‘Het raadsel der onleesbaarheid’ aant.
Hoewel de meeste discussies langs elkaar heen liepen en nauwelijks expliciete
verwijzingen naar elkaar inhielden, tekende er zich toch een patroon af van impliciete
verbanden. Dat bleek zelfs uit de Johan Huizinga-lezing, die essayist en hoogleraar
Russische letterkunde K. van het Reve in december 1978 te Leiden gaf onder de titel
‘Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid’. Daarmee schaarde hij zich
ondubbelzinnig in het kamp van de voorstanders van het gewone, de subjectieve
goede smaak en de leesbaarheid.
Zijn voornaamste bezwaren tegen de literatuurwetenschap zijn de onleesbaarheid
van de voortbrengselen ervan en de wetenschappelijke pretenties van een discipline
die er volgens hem niet eens in slaagt uit te leggen waarom het

Karel van het Reve (r.) en zijn uitgever G.A. van Oorschot (l.) poseren met ironisch opgeheven vuist
bij de presentatie van Freud, Stalin en Dostojewski (1982) in boekhandel Athenaeum in Amsterdam.
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ene boek goed is en het andere niet. Niet toevallig kiest hij als illustratiemateriaal
voor zijn stellingen twee publicaties uit de sfeer van het structuralisme, het aan de
universiteiten populaire handboek van F.C. Maatje, Literatuurwetenschap.
Grondslagen van een theorie van het literaire werk (1970) en de studie van A.L.
Sötemann, De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de
interpretatie en evaluatie van de roman (1966). Niet toevallig, omdat hij op die
manier impliciet ook een literatuuropvatting en een kritische praktijk onderuit kan
halen. Een literatuuropvatting die de literaire tekst niet ziet als een directe
doorverwijzing naar een waarneembare of emotionele werkelijkheid, maar in de
eerste plaats als een bouwsel, waarvan de betekenis voortkomt uit de relaties tussen
tekstelementen. Het is een literatuuropvatting die in de jaren zeventig in verschillende
vormen en gradaties is te vinden bij auteurs rond de tijdschriften Raster en De Revisor.
De bijhorende kritische praktijk werd in de jaren zestig in Nederland geïntroduceerd
door Merlyn en nu - in gematigde vorm - in praktijk gebracht door een groeiende
groep jonge neerlandici met een analytische instelling, die tijdens hun opleiding met
Merlyn kennis hadden gemaakt: critici en essayisten als T. van Deel, Jacques Kruithof,
R.L.K. Fokkema, Wiel Kusters en Ad Zuiderent.
Die kritische praktijk was eerder al afgewezen door Carel Peeters, die er in zijn
boekje Het avontuurlijk uitzicht (1977) een vorm van pleinvrees in zag. En vanuit
een heel andere achtergrond keerde ook Jacques Hamelink zich in 1980 tegen de
‘academische’ kritiek ten voordele van critici die met volle inzet van hun
persoonlijkheid en met een grote culturele bagage een standpunt tegenover het literaire
werk zouden innemen.
Er is niet één lijn, maar wel een web te herkennen, dat verbindingen trekt tussen
aspecten van het proza, de literaire kritiek en de literatuurwetenschap, tussen de
beoefenaars daarvan en hun opvattingen. Daarbij zijn zowel de rol van de schrijver
en de criticus als de structuur van de literaire tekst en de plaats ervan in de
samenleving in het geding. Dat kan op het eerste gezicht verwonderlijk lijken, omdat
pas tien jaar eerder zowel de samenleving zelf als de literatuur volop in beweging
waren. Nu er een evenwicht gevonden scheen, brak er een nieuwe golf van
ongenoegen los; al had die veeleer het karakter van een malaise dan van protest. Dat
is des te verwonderlijker, omdat juist in de jaren zeventig de aandacht in de media
voor literatuur en de kansen voor debutanten groter waren dan ooit tevoren.
Verklaringen daarvan blijven tot op zekere hoogte hypothetisch, maar zijn allicht
te zoeken in een conflict tussen verschillende literaire reacties op de nieuwe
samenleving die uit de woelige jaren zestig is ontstaan, en waarbinnen de literatuur
zich gedesoriënteerd voelt. Die samenleving heeft niet de vorm
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aangenomen die de dromers van ‘de verbeelding aan de macht’ zich hadden
voorgesteld, en evenmin die waarvoor marxistisch geïnspireerde intellectuele jongeren
hadden gestreden. Het was een samenleving geworden waarin de verdraagzaamheid
en de openheid zo vanzelfsprekend waren geworden dat revolutionair elan,
subversiviteit of ethisch leiderschap er een comfortabele en onschadelijke plaats
toebedeeld kregen. Meer en meer moesten de wetten van fatsoen, moraal, ideologie
en politiek, evenals die van ferm geformuleerde literatuuropvattingen, het afleggen
tegen die van vraag en aanbod, zowel van opvattingen als van culturele goederen.
In die context probeerde de literatuur opnieuw haar aard, haar functie en haar
plaats te definiëren. De standpunten van Carel Peeters, Jeroen Brouwers en Jacques
Hamelink leken dan varianten van een nostalgisch verlangen naar de jaren vijftig,
de tijd van Forum of zelfs vroeger, toen de literatuur nog belangrijk was als de stem
van een culturele voorhoede. Vogelaar en Mertens zagen weliswaar helder wat er
aan de gang was, maar bleven geloven in de kritische functie van het schrijven,
desnoods in de marge. De gemeenschappelijke vijanden van Peeters, Brouwers,
Mertens en Vogelaar, namelijk de vertellers van anekdotische verhalen, de belijders
van particuliere emoties en de columnisten, die in alle kranten en weekbladen ventten
met vaak al even particuliere opinies, waren zo bezien de echte vertegenwoordigers
van de nieuwe tijd, evenzeer als K. van het Reve, die juist op veel bijval kon rekenen
bij de vertegenwoordigers van het gezond verstand. Zonder zich daarbij veel vragen
te stellen voegden zij zich in het nieuwe maatschappelijke klimaat.

‘Meer straatrumoer’ aant.
Hoe stuurloos de literatuur geworden was, bleek eens temeer in 1981. Tijdens een
verblijf als gastdocent aan de UCLA (University of California Los Angeles) had Ton
Anbeek ervaren dat Amerikaanse studenten geen trek hadden in Nederlandse
literatuur, maar wel dweepten met boeken van eigen bodem, zoals The World
According to Garp (1978) van John Irving. Om te zien waaraan dat kon liggen,
vergeleek hij drie contemporaine Amerikaanse bestsellers met twee Nederlandse,
respectievelijk het genoemde boek van Irving, Good as Gold (1979) van Joseph
Heller en Jailbird (1979) van Kurt Vonnegut, en voor Nederland Een vlucht
regenwulpen (1978) van Maarten 't Hart en Opwaaiende zomerjurken (1979) van
Oek de Jong. Het contrast kon nauwelijks groter zijn: de Amerikaanse voorbeelden
waren grillig, stonden vol met de bizarste voorvallen; zij waren uitdrukkelijk op de
wereld betrokken en moralistisch. De Nederlandse romans waren gesloten en strak
gestructureerd. De hoofdpersonages waren nogal tobberige individualisten, die zich
ver hielden van het gewoel van de wereld.
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Aan zijn diagnose koppelde Anbeek ten slotte een oproep om meer actualiteit in de
romans te betrekken en af te stappen van de idee dat literatuur daardoor ‘onzuiver’
zou worden: ‘Misschien zou een beetje meer straatrumoer de Nederlandse roman
geen kwaad doen.’ (Anbeek 1981, 76)
De redactie van De Gids legde de stellingen van Anbeek voor aan een groot aantal
schrijvers, recensenten, sociologen en amerikanisten. Behalve kritiek op de eenzijdige
selectie van Anbeek en overwegingen omtrent de verschillen in volksaard en
samenleving, gaven de reacties vooral uiting aan een grote zelfgenoegzaamheid:
Nederland, Europa stond dan symbool voor traditie, ernst, geest en diepgang, Amerika
daarentegen voor actualiteit, consumptie, oppervlakkigheid. Kortom, de welbekende
clichés uit de Europese visie op de Amerikaanse cultuur, maar daterend uit de tijd
toen de literatuur nog vanzelfsprekend een hoog cultureel prestige had. Zo situeert
Goedegebuure de romans van 't Hart en De Jong in de traditie van de grote Europese
modernistische auteurs Proust, Svevo en Musil, terwijl het Amerikaanse
referentiekader te vinden is in ‘film, televisie, short story's in magazine's, en
journalistiek vol sensationele human interest’ (Goedegebuure 1981, 102). Al valt
daar, zeker wat 't Hart betreft, wel wat op af te dingen; het succes van diens werk
berust ongetwijfeld mede op de realistische vertelling met een hoog gehalte aan
human interest.
Meer dan schoorvoetende bijval van enkelen krijgt Anbeek dan ook niet, behalve
van Herman Pleij, die Amerikaanse pockets veruit verkiest boven de Nederlandse
literatuur die ‘dammen opbouwt, rond stille waters, met door de kritiek bewezen
diepe gronden’ (Pleij 1981, 130). Sprekend is de verantwoording van zijn voorkeur
uit een combinatie van leesplezier, snelle identificatie en een boeiende inhoud die
commentaar geeft op de wereld en de eigen tijd. Het Nederlandse proza daarentegen
lijdt volgens Pleij onder een cultus van de vorm, die geacht wordt zelfs het banaalste
interessant te maken, in stand gehouden door critici die aan de universiteit Nederlands
hebben gestudeerd en die blijven werken in de traditie van een ‘stomvervelend
tijdschrift als Merlijn [sic], dat zich nu slechts laat lezen als een gereformeerde
kerkbode vol ruziënde ouderlingen’ (134).
De eerder geconstateerde breuklijn die rond 1980 zichtbaar wordt, loopt hier weer
even anders. Net als Peeters pleit Pleij voor meer inhoud en voor commentaar op de
eigen tijd, maar zonder daaraan de overleefde cultus van de soevereine geest van de
schrijver te koppelen of de schoonheidscultus van Jeroen Brouwers.
Een van de interessantste passages in het artikel van Anbeek is zijn commentaar
bij het wedervaren van De schaamte voorbij (1976), waarin Anja Meulenbelt haar
persoonlijke emancipatiegeschiedenis vertelt en dat hij opvoert als
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een van de weinige boeken waarin de actualiteit wel terecht is gekomen. Het ergert
hem dat het boek als het ware uit de literatuur is verbannen ‘omdat het over een
tijdsprobleem gaat’; in kranten en weekbladen zou het zijn besproken door feministes
en niet door literatuurrecensenten (Anbeek 1981, 76). In werkelijkheid werd het boek
zowel door recensenten uit de literaire hoek als door feministes besproken en - los
van de kritische oordelen zelf - het zou wel eens kunnen dat juist daarin een nieuwe
mogelijkheid voor de literatuur in de jaren tachtig zichtbaar wordt: dat sommige
boeken zowel binnen als buiten de literatuur functioneren en dat zij de scheidingslijnen
tussen de hokjes doen vervagen.

Het proza
Vertellers en columnisten
Vertellers aant.
In de voorgaande bladzijden was al herhaaldelijk sprake van anekdotische en
neoromantische vertellers. Het is een verzamelnaam voor een breed spectrum van
auteurs die verhalen vertellen over een herkenbare, meestal alledaagse werkelijkheid
waarin de personages aanknopingspunten bieden voor inleving door de lezer. In
sommige gevallen ligt de nadruk vooral op de uitbeelding van voorvallen, in andere
op de uitdrukking van emoties. Zelden of nooit wordt de vanzelfsprekende relatie
tussen het verhaal en de werkelijkheid die het geacht wordt uit te beelden, in twijfel
getrokken. De aantrekkingskracht van deze verhalen, van auteurs zoals Hans Vervoort,
Sal Santen, R.J. Peskens, Mensje van Keulen, Jan Donkers of Hans Plomp, is dan
ook te zoeken in de herkenbaarheid, in de identificatiemogelijkheid en in de houding
van de verteller tegenover zijn stof, die varieert van sentimenteel naar ironisch.
Mag dit proza al goed beantwoorden aan de nieuwe mentaliteit van de jaren
zeventig, wat de vorm betreft is het zeer traditioneel. Meer dan oppervlakkige ingrepen
in een rechtlijnige verhaalstructuur zijn er uit den boze omdat ze de vlotte leesbaarheid
schaden.
Vanaf de helft van de jaren zeventig kwamen enkele auteurs naar voren die in
grote trekken van dezelfde literatuuropvatting uitgingen, maar die er zich toch van
onderscheidden door de grotere complexiteit of reikwijdte van hun thematiek. Vooral
Maarten 't Hart kan hier genoemd worden, naast ouderen zoals F.B. Hotz en A.
Alberts.
Maarten 't Hart debuteerde al in 1971, onder het pseudoniem Martin Hart, met de
roman Stenen voor een ransuil. Zijn grote doorbraak kwam met Een vlucht
regenwulpen (1978), een roman waarvan binnen een jaar al honderdduizend
exemplaren verkocht waren en die ook een blijvend verkoopsucces
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bleek: na twintig jaar was de verkoop al opgelopen tot meer dan een half miljoen.
De film die Ate de Jong in 1981 ervan maakte, trok eveneens veel publiek en
stimuleerde de verkoop van het boek nog meer. Bij een onderzoek van leerlingen uit
het zesde jaar van de middelbare school in het schooljaar 1992-1993 bleek Maarten
't Hart na Mulisch en Hermans, maar voor Wolkers, de meest gelezen auteur. Ook
in Vlaanderen was zijn reputatie inmiddels zozeer doorgedrongen dat hij in dezelfde
enquête eindigde op de negende plaats, weliswaar na schoolklassiekers zoals
Ruyslinck, Vandeloo en Elsschot en na nieuw Vlaams talent zoals Lanoye,
Brusselmans en Hemmerechts, maar voor Claus.
De grote populariteit van Een vlucht regenwulpen, maar ook van ander werk van
Maarten 't Hart uit die jaren, zoals de verhalenbundel Mammoet op zondag (1977)
en de romans De aansprekers (1979), De droomkoningin (1980) en De kroongetuige
(1983), is toe te schrijven aan een samenspel van factoren. Vanaf 1976 had de auteur
een zelden geëvenaarde aanwezigheidspolitiek gevoerd met essays en verhalen in
literaire tijdschriften, en nog meer met kritieken, opstellen en columns in tal van dagen weekbladen. Behalve over literatuur liet hij daar ook zijn licht schijnen over
onderwerpen als biologie, muziek, christendom en feminisme, waarbij hij
controversiële stellingen niet schuwde. Zijn reputatie als ‘fenomeen’ was natuurlijk
een goede voedingsbodem voor de aandacht voor zijn literaire werk, maar belangrijker
was de combinatie van zijn literatuuropvatting met de onderwerpen, de verteltrant
en de sfeer van zijn proza. Voor 't Hart was literatuur zelfexpressie, een manier om
zich te verzoenen met het menselijk tekort. Objectivering van de gevoelens van de
schrijver in fictieve personages kon dan weer voor de lezer een troostende functie
hebben. Een traditionele vertelwijze en een onopvallende stijl, met veel aandacht
voor realistische details en met een levendige dialoog, moesten er zorg voor dragen
dat de thematiek niet bedolven raakte onder structureel of stilistisch raffinement.
Wat dat betreft sloot 't Hart aan bij de door hem bewonderde traditie van klassieke
romanciers zoals Dickens, Trollope, Fontane, Melville, en dichter bij huis de
realistische kant van Vestdijk. In die klassieke vorm bracht hij een romantisch getinte
thematiek onder, die veelal cirkelde rond eenzaamheid en isolement, de onbereikbare
of geïdealiseerde geliefde en de breuk met de geborgenheid van de kindertijd. Troost
vonden zijn personages vooral in de koestering van de eigen eenzaamheid en in de
muziek.
Op het einde van de jaren zeventig was er bij veel lezers kennelijk een behoefte
ontstaan aan proza dat wars van vormexperimenten of van politieke bekommernissen,
zonder ironie en zonder te willen choqueren, uiting gaf aan de grote menselijke
thema's. Dat 't Hart meteen ook liet zien hoe de benauwende, maar houvast gevende
wereld van het calvinistische Holland van de jaren vijftig definitief was verdwenen,
maakte voor veel lezers zijn boeken des te
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aantrekkelijker. De omgang van Maarten 't Hart met die wereld was genuanceerder
dan de agressieve afrekening van Wolkers. Het was afrekening gekleurd met nostalgie.
In het spoor van de realistische vertellers van de jaren zeventig kregen ook twee
opmerkelijke oudere auteurs aandacht, zij het bij lange na niet zoveel als Maarten 't
Hart: F.B. Hotz, die op zijn 54ste debuteerde met de verhalenbundel Dood weermiddel
(1976) en A. Alberts, die bij zijn debuut in 1952 al veertig jaar oud was, maar die
pas nu in bredere kring erkenning ontving, na het verschijnen van de roman De
vergaderzaal (1974) en de bekroning van zijn werk met de Constantijn Huygensprijs
een jaar later.
Hotz en Alberts zijn beiden uiterst sobere vertellers, die met een minimum aan
stilistische franje en met grote distantie personages neerzetten, die zich niet thuis
voelen in de tijd of in de wereld waarin zij leven. Zij voelen zich bedreigd, in hun
integriteit aangetast, in hun dromen gedwarsboomd. Al is er in die zin zeker
verwantschap met de personages van Maarten 't Hart, zij onderscheiden zich ervan
door de grotere distantie bij de verteller. In het werk van Alberts is de kaalheid van
de vertelling soms zo extreem, dat identificatie met de personages bemoeilijkt wordt
en dat realisme omslaat in vervreemding. Die distantie creëert in het werk van beide
auteurs een vorm van melancholieke ironie, die veel tragischer is dan de luchtige
ironische toon in het werk van de meeste anekdotische vertellers uit de jaren zeventig.

De column aant.
Nescio en Elsschot waren voor velen van deze vertellers de grote voorbeelden. Vooral
de neoromantische levensinstelling van Nescio, de uitbeelding in mineur van het
onvervulbare existentiële verlangen binnen het bestek van een realistisch getekende
kleine wereld, sprak hen zeer aan. Dezelfde visie herkenden zij ook in het werk van
de columnist Simon Carmiggelt, die juist in deze tijd grote erkenning kreeg, onder
meer door zijn bekroning met de P.C. Hooftprijs in 1974. Al voor de oorlog was
Carmiggelt begonnen met stukjes in de krant en vanaf 1945 verschenen die onder
het pseudoniem Kronkel dagelijks in Het Parool; er verscheen ook vrijwel ieder jaar
een bundeling van. Het waren doorgaans miniatuurverhaaltjes die losstonden van de
actualiteit en uit het alledaagse leven waren gegrepen. Met een uiterst economisch
gebruik van middelen, mede gedicteerd door de beschikbare ruimte in de krant, met
humor en gevoel voor understatement, tekende Carmiggelt herkenbare mensen en
situaties. Lang voor hij daarmee ook officiële literaire erkenning kreeg, had hij zich
bij krantenlezers een grote populariteit verworven.
Stukjes in kranten, met een wat aparte status en niet direct op de actualiteit
betrokken, hebben een lange traditie, waarin ook heel wat erkende auteurs een
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rol speelden, zoals Herman Heijermans met zijn Falklandjes, Louis Couperus, Cyriel
Buysse en later onder anderen Louis Paul Boon. In de jaren vijftig en zestig kwam
de term ‘cursiefje’ in gebruik, een eerste signaal van de beginnende erkenning als
literair genre. De nadruk in de populaire cursiefjes van die eerste tijd lag op de wat
cabareteske humor. De bloei ervan is dan ook niet los te denken van de populariteit
van cabaret en kleinkunst in die jaren. Dat verklaart ook waarom het succes van
cursiefjesschrijvers doorgaans beperkt bleef tot het eigen land: de humor, de situaties,
de mentaliteit die erin tot uiting kwamen, wortelden helemaal in specifiek Nederlandse
respectievelijk Vlaamse toestanden. Zo bereikte Carmiggelt in Vlaanderen niet
dezelfde populariteit als in Nederland, terwijl in Vlaanderen de cursiefjes van Jos
Ghysen, Louis Verbeeck en Gaston Durnez populair waren zonder dat hun roem ooit
de landsgrenzen overschreed.
In de loop van de jaren zeventig deed zich een wending voor die zo drastisch was
dat Matsier in Het literair klimaat 1970-1985 zelfs sprak van ‘de decade van de
column’, te situeren tussen 1975 en 1985. Niet enkel kwam de term ‘column’ in
gebruik, maar het aantal columnisten nam in Nederland ook explosief toe en het
genre kende een opmerkelijke statusverhoging. In zijn overzicht nam Matsier een
lijstje op met niet minder dan honderd columnisten van diverse pluimage: schrijvers
en journalisten, maar ook wetenschappers, sportlui, filosofen en allerhande hobbyisten,
die op een luchtige, spitse, kritische en soms polemische toon verslag deden van hun
observaties en opinies. Voor de literatuur is het verschijnsel vooral interessant als
een symptoom van grensvervaging tussen verhalende literatuur, essayistiek en
journalistiek. Heel wat auteurs die al daarbuiten literaire faam hadden, profileerden
zich nu ook in de krant, zoals Remco Campert, Gerrit Komrij, Maarten 't Hart, W.F.
Hermans (ook als Age Bijkaart), Gerrit Krol en Kees Fens (A.L. Boom). Bovendien
gaven sommige journalisten aan hun columns een zo opmerkelijke stilistische en
retorische kwaliteit dat ze ook literaire waardering kregen, zoals Jan Blokker, H.J.A.
Hofland (ook als S. Montag) en Renate Rubinstein (als Tamar). Ten slotte waren er
auteurs zoals Karel van het Reve (Henk Broekhuis), Rudy Kousbroek, Hugo Brandt
Corstius (onder tal van pseudoniemen) en Cornelis Verhoeven, die vanuit de hoek
van de wetenschappelijke of filosofische essayistiek, of die van cabaret en media,
zoals Kees van Kooten, opschoven in de richting van journalistiek én literatuur.
De grensvervaging wordt nog groter, wanneer columnisten hun stukjes bundelen.
Die gaan daardoor integraal deel uitmaken van of uitgroeien tot een literair oeuvre.
Hoe vaag de grens geworden is, blijkt uit de bloemlezing Nieuwe verhalen en andere
mededelingen uit de jaren zeventig (1979). Aad Nuis, die twee jaren eerder al een
bloemlezing had samengesteld uit de realistische
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verhalen van de jaren zeventig, bracht daar nu een vervolg op, maar verbreedde
tegelijk zijn selectie tot ‘verhaalachtig proza’ en columns, zodat Willem Brakman,
Harry Mulisch en Patrizio Canaponi hier vredig staan naast Simon Carmiggelt, Jan
Blokker, Piet Grijs en Kees van Kooten, terwijl auteurs als Gerard Reve, Jeroen
Brouwers, Gerrit Krol en Gerrit Komrij hier met name met hun columns of
columnachtig proza vertegenwoordigd zijn. Ook de talrijke literaire bekroningen
voor gebundelde columns zijn een indicatie voor de snelle acceptatie van de column
als literair genre.
Toch kan men de column moeilijk een werkelijk genre noemen, met kenmerken
die het ondubbelzinnig onderscheiden van andere genres. Het kan zowel een
miniatuurvorm zijn van het verhaal als van het essay of de polemiek; soms bestaat
de column geheel uit dialoog, soms uit beschrijving, sommige columns nemen de
allure aan van een kort wetenschappelijk artikel, terwijl andere tot het autobiografisch
belijdenisproza kunnen worden gerekend. Het enige wat hen met elkaar verbindt, is
juist die grote vrijheid, hun plaats in krant of weekblad en wat daarmee samenhangt
aan omvang en perceptie door de lezer: een divertiment. Maar zodra ze gebundeld
worden, verdwijnt zelfs een aantal van die kenmerken.
Juist die grensvervaging, de inhoudelijke en formele onbepaaldheid van het genre
en de doorbreking van de gevestigde hiërarchieën die er het gevolg van is, maken
van de column bij uitstek het literaire verschijnsel dat de nieuwe tijd het adequaatst
representeert. Tegenover een grote diversiteit aan opinies en gevoeligheden,
onderwerpen die zowel persoonlijk kunnen zijn als de wereldproblemen betreffen,
tegenover de mogelijkheid om het hele scala van toonaarden tussen vrijblijvende
humor, luchtige ironie en felle polemische inzet te bespelen en de mogelijkheid om
verhaal en beschouwing met elkaar te vermengen, staat maar één eis: de column
moet goed geschreven zijn. ‘Literatuur moet in de eerste plaats mensen niet vervelen’,
om het met Renate Rubinstein te zeggen. De eis voor een leesbare literatuur, die al
vanaf het begin van de jaren zeventig door de realistische schrijvers werd gesteld,
vindt hier zijn zuiverste realisatie: de column is leesbaar door zijn stijl, zijn voorkeur
voor de puntige formulering, de verrassende invalshoek, de pointe, en niet in de
laatste plaats zijn geringe lengte. Zo bekeken vertegenwoordigt hij de overwinning
van de verpakking op de inhoud. Maar vanuit een andere invalshoek kan men ook
zeggen dat de literaire opwaardering van krantenstukjes en de gretigheid waarmee
de opinies van de columnisten gelezen worden, tekenen zijn van de verdergaande
sloping van de bolwerken der beterweters: de ivoren toren van de literatuur en die
van allerlei vakspecialismen.
Vanzelfsprekend was niet iedereen gelukkig met die ontwikkeling. De scherpste
kritiek kwam uit Raster. Vlotte leesbaarheid was in dat blad, waar ernst en
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theorievorming de toon aangaven, allerminst de eerste bekommernis. Die kritiek
werd geformuleerd in een begeleidende tekst bij enkele bijdragen over de rol van
intellectuelen in de samenleving. Nu de rol van de universele humanistische
intellectueel is uitgespeeld, zo luidt het, en de specialisten zich terugtrekken binnen
hun vakgebied, is het zo ontstane vacuüm ingenomen door de columnist. Niet
gehinderd door gespecialiseerde kennis of onderzoek laat hij zich gelden als een
autoriteit die ‘zonder enige gêne zijn persoonlijke meningen, sensaties en observaties
kan ventileren in de vorm van een subjektief kommentaar’:
De universele intellektueel lijkt hier plaats te hebben gemaakt voor de
anti-intellektueel die - buiten en boven het maatschappelijk leven staande
- als ‘opinion-maker’ optreedt en vaak ook fungeert. (VOGELAAR 1979b,
117)

Raster en het ‘andere proza’ aant.
Na een onderbreking van vijf jaar ging Raster als ‘tijdschrift in boekvorm’ weer van
start in 1977, met een vernieuwde redactie. Naast H.C. ten Berge, de enige redacteur
van het ‘oude’ Raster, maakten ook J. Bernlef, de italianist en literatuurwetenschapper
P.W.M. de Meijer en J.F. Vogelaar daarvan deel uit. De beginselverklaring in het
eerste nummer is tegelijk principieel en ondogmatisch. Tegen het heersende literaire
klimaat in kiest Raster voor literatuur ‘als avontuur’, ‘voor werk dat afwijkt van
gangbare of voorspelbare procédé's en dat een minder gebruikelijke verschijningsvorm
heeft’ (Redactie 1977, 6). Daarbij wordt principieel geen onderscheid gemaakt tussen
binnen- en buitenlandse literatuur en wordt veel plaats ingeruimd voor theorievorming
en voor beschouwingen over de relatie van literatuur met de samenleving en met
andere kunsten.
Ondanks die openheid - er is geen sprake van een specifieke poëtica of ideologie
- was de positie van Raster in de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig niet
erg comfortabel. De literaire en ideologische reputatie van Vogelaar, de geregelde
medewerking van uitgesproken experimentele prozaschrijvers als Daniël Robberechts
en Sybren Polet en de talrijke, vaak vertaalde, zeer erudiete en moeilijke essays,
zorgden ervoor dat het blad nog geruime tijd door velen werd gezien als het forum
van de opzettelijke moeilijkdoeners, de gelijkhebbers en de starre dogmatici. In de
aangehaalde polemieken rond 1980 werd Raster steevast en vanuit de meest
uiteenlopende literatuuropvattingen afgeschilderd als een dood spoor, bijvoorbeeld
door Carel Peeters, Jeroen Brouwers, Jaap Goedegebuure, Maarten 't Hart, Karel van
het Reve en Ton Anbeek. De felle aanklachten in Raster tegen de geest van de tijd,
tegen het ‘subjektivisties proza’, het kleinschalige realisme en de columns versterkten
dat imago nog. En helemaal funest was de associatie van het blad met de bloemlezing
Ander
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proza (1978) van Sybren Polet. Die kwam niet alleen op een ongelukkig moment,
toen de hoogtijdagen van het experimentele proza voorbij waren, ook de defensieve,
polariserende en dogmatische toon ervan en de weinig vrolijke voorstelling van
literatuur als een kwestie van ‘materiaal’, ‘schrijftechnieken’ en ‘procedés’ waren
allerminst bevorderlijk voor goodwill en interesse bij het gros van lezers en critici.
In de praktijk was Raster, binnen de limieten van kritische reflectie en onderzoek,
desondanks een zeer open blad, waarin aandacht werd besteed aan werk en
beschouwingen van zeer uiteenlopende auteurs. Het was ook de plaats waar
intellectuele discussies uit het buitenland geïntroduceerd werden, vaak in dossiers
over bijvoorbeeld literatuurwetenschap, semiotiek, intellectuelen en macht, de
betekenis van de jaren zestig, de mythe, de groteske of de utopie en antiutopie. Met
de intrede van een jongere generatie redacteurs in de jaren tachtig, onder wie Cyrille
Offermans, nam die openheid overigens nog toe.
Het experimentele proza zelf maakte tussen 1975 en het midden van de jaren
tachtig een dubbele evolutie door. Enerzijds was er een tendens naar matiging en
integratie, anderzijds dreven sommige auteurs het experiment nog verder door. Dat
was het geval met Polet zelf, die met Xpertise of De experts en het rode lampje (1978)
zijn Lokien-cyclus voorlopig afrondde. Niet alleen wemelt het in dat boek van de
hele of halve dubbelgangers en afsplitsingen van het hoofdpersonage Lokien, het is
ook opgebouwd uit de meest uiteenlopende tekstsoorten. De ambitie is dan ook niet
gering. Polet wil, zoals zijn personage:
[...] 1 groot boek schrijven (met/in eigen woorden): éen geschreven droom
waar hij al jaren mee leefde als onder een dwangidee: een figuur, levend
in allerlei tijdperken, achronologies en ten dele zelfs ahistories, steeds een
ander, tientallen anderen, soms ook vrouw, dier, alle leeftijden, van baby
of zelfs foetus tot zeer oud, de onsterfelijk geworden mens uit een verre
SF-toekomst of mogelijk eindigend als (onsterfelijke) gedachte, materieloos
bewustzijn. (POLET 1978, 32-33)
De mateloze en veelzijdige creativiteit die Polet hier tentoonspreidde, kon niet
verhinderen dat zelfs zijn vroegere medestanders het moeilijk hadden met zijn ambitie
om de versplintering te overstijgen in een hogere eenheid én met de ingebouwde
theoretisering in passages als deze en in een reeks ingelaste ‘Notities’.
Ook Daniël Robberechts en Mark Insingel zetten hun experimentele werk voort.
Na Praag schrijven (1975) startte Robberechts zijn eenmansblad tijd-SCHRIFT, dat
een gelijksoortige opvatting omtrent het schrijven laat zien als die van Polet. Schrijven
is arbeid: ‘Ingrijpen, manipuleren, schrappen, transformeren; [...] kortom: prutsen,
frutselen, en vaak knoeien en sukkelen met betekenaars’, in de overtuiging dat die
arbeid kan leiden tot ‘een soort van
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openbaring’, het geloof dat hij zijn verzameling tekstmateriaal ‘ooit tot een samenhang
kon monteren waar andere mensen later een evidente, cultuurnoodzakelijke eenheid
zouden aan toekennen’ (Robberechts 1984, 13-14). Mark Insingel bleef met
mathematisch ontworpen prozateksten zoals Mijn territorium (1980) en Een meisje
nam de tram (1983) taalconstructies maken die geacht werden de verwording van
de taal en het denken aan te tonen én te overschrijden.
Verregaande experimenten als deze raakten meer en meer gemarginaliseerd en
werden tegelijk zeldzamer. Toch lieten behalve Polet ook Schierbeek en Van
Marissing in de jaren tachtig nog enkele boeken experimenteel proza verschijnen.
Reis door loopgraven (1981) van Van Marissing is een onderzoek naar de manier
waarop beelden, teksten en waarnemingen uit het stadsleven het denken en de taal
van de moderne mens bepalen. Ook de delen van de cyclus Weerwerk (1977),
Betrekkingen (1979) en Binnenwerk (1980) van Schierbeek zijn als het ware
mozaïeken van teksten, waaruit een polyfonie van stemmen, zonder hiërarchisch
onderscheid, opklinkt. Maar vergeleken met zijn vroegere werk is er een opmerkelijke
versobering van typografie en syntaxis.
Niet alleen oogstte het verregaande proza-experiment steeds minder bijval in de
literaire kritiek, het had rond 1980 ook zijn historische rol als zuivering en als verzet
tegen de traditionele romanconventies vervuld. In dat opzicht was het een moment
dat vergelijkbaar is met wat rond 1960 in de poëzie plaatsvond. De revolutie van de
Vijftigers was uitgewoed en had ruimte gecreëerd voor een ondogmatische en vrije
omgang met de verworvenheden ervan.
Tekenend daarvoor is de evolutie van Ivo Michiels. In 1979 rondde hij zijn
Alfa-cyclus af met Dixi(t), een boek dat, na de verregaande abstractie van het derde
deel, Exit (1971), de terugkeer inluidde naar een concretere, verhalende, harmonische
manier van schrijven. Die ontwikkeling zette zich helemaal door in de nieuwe reeks,
Journal brut, waarvan in 1983 het eerste deel verscheen en die Michiels in 2001 met
het tiende deel afsloot. De vrouwen van de aartsengel. Journal brut. Boek een blijft
een zeer planmatig geconstrueerd boek, waarin verschillende registers bespeeld
worden en waarin het schrijven de herinnering op gang brengt, veeleer dan een
bestaande herinnering te formuleren. Maar daarbinnen is ruimte voor vertelling en
autobiografische teksten. ‘Bevrijd proza’ noemde Offermans het in zijn recensie:
‘[...] het is beweeglijk en veelvormig, lyrisch en puntig, eenvoudig en hoogst
gecompliceerd, afhankelijk van wat de schrijver te zeggen heeft, bevrijd is het in elk
geval van de dwangmatige, misvormende taalrituelen uit de Alfa-cyclus.’ (Offermans
1983)
Een soortgelijke evolutie is merkbaar in het werk van auteurs die ook al daarvoor
op een gematigder manier met het proza omsprongen dan de vorigen. In 1979
verschijnt van Paul de Wispelaere Tussen tuin en wereld, het eerste van
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een reeks boeken waarin autobiografische herinneringen, reflecties op het schrijven
en commentaren op de wereld zoals die zich tijdens het schrijven aan het ik-personage
voordoen, harmonieus in elkaar vervlochten worden. Mijn huis is nergens meer
(1982), Brieven uit Nergenshuizen (1986) en Het verkoolde alfabet (1992) zetten die
reeks voort. Experimenteel proza is hiervoor niet langer een bruikbare term, al kunnen
deze boeken evenmin traditionele romans genoemd worden. Verhalende en
essayistische elementen, brieven, dagboeknotities en lectuuraantekeningen zijn
functioneel geïntegreerd in een poging om een authentiek en genuanceerd zelfportret
te schetsen van een ik dat leeft, leest en schrijft.
Ook het proza van H.C. ten Berge werd in deze periode ‘gewoner’. De beren van
Churchill (1978) bevat nog wel heel uiteenlopende tekstsoorten, zoals verhalen,
beschouwingen over het leven en de mythen van de Inuit, reisverslagen, brieven en
autobiografie, maar dat alles wordt op een evidente manier samengehouden door de
antropologische oriëntatie van het verslag over een verblijf in een eskimodorp. Met
Het geheim van een opgewekt humeur (1986) wordt nog een stap verder gezet door
de diverse tekstsoorten te integreren binnen één doorlopend verhaal.
Dat dergelijke boeken niet langer als experimenteel of ‘ander’ proza werden
ervaren, is natuurlijk in de eerste plaats het gevolg van de manier waarop ze
geschreven zijn. Maar ook de afwezigheid van de provocerende intenties die dit werk
in de jaren zestig en zeventig nog had, en de integratie van een aantal verworvenheden
ervan in het werk van een heel breed gamma van auteurs, hebben daarbij een niet te
onderschatten rol gespeeld.
In Vlaanderen hield de perceptie van ‘ander proza’ langer en hardnekkiger stand dan
in Nederland. Dat is deels een gevolg van het feit dat er al vanaf de jaren zestig een
breder aanbod was van dergelijke teksten, maar deels ook van andere
machtsverhoudingen in de literaire kritiek. De smaak- en imagobepalende kritiek
verscheen er, ook in de jaren zeventig en tachtig, nog overwegend in de literaire
tijdschriften, die minder dan de boekenbijlagen in Nederland georiënteerd waren op
een breed publiek. Enkele gezaghebbende critici als Bernard Kemp, Paul de
Wispelaere en Hugo Bousset beijverden zich daarin het afwijkende proza van
commentaar te voorzien, te promoten en in kaart te brengen, waardoor het relatief
veel en welwillende aandacht buiten de eigen kring kreeg en het beeld ontstond van
een in Vlaanderen dominante prozatrend. Een mijlpaal daarin was het Van In 't
wonderjaer tot De verwondering. Een poëtica van de Vlaamse roman (1969), waarin
B.F. van Vlierden (Bernard Kemp) de geschiedenis van de Vlaamse roman sinds
Conscience had herschreven in het perspectief van het nieuwste, experimentele proza.
In de door De Wispe-
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Experimenteel proza in Vlaanderen: puin ruimen. De schrijver Daniël Robberechts (r.) en de criticus
Hugo Bousset (l.) in 1982.

laere geredigeerde essayreeks van Manteau verschenen nog in de jaren tachtig
essaybundels van Bousset en van de Nederlandse essayist J.J. Wesselo, die helemaal
aan het grensverleggende proza in Vlaanderen waren gewijd.
In het spoor van Robberechts kwamen in de jaren zeventig ook twee jongere
auteurs, Leo Pleysier en Pol Hoste, met werk waarin het eigen ik, de afkomst, de
omgeving en de sociale werkelijkheid worden onderzocht door middel van vormen
van taalgebruik. Zij zetten de traditie van het experimentele proza voort, maar bogen
die ook om naar meer verstaanbaarheid en ondogmatische speelsheid. Na enkele
experimentele vingeroefeningen deed Pleysier dat uitdrukkelijk vanaf De razernij
der winderige dagen (1978), het eerste deel van een drieluik waarvan verder ook De
weg naar Kralingen (1981) en Kop in kas (1983) deel uitmaken. Dat drieluik is een
poging om in het reine te komen met de Kempische boerenafkomst van de ik-persoon,
die zich er intellectueel, ideologisch en als schrijver van heeft verwijderd. De vraag
is hoe er nog op een tegelijk kritische en authentieke manier kan geschreven worden
over zo'n dorp in de Kempen, de mensen en het leven daar, door iemand die er
helemaal in geworteld maar ook vervreemd van is. Pleysier doet dat deels door
taalregisters met elkaar te laten botsen: de conventionaliteit en de clichés van de
streektaal met de artificialiteit en de nivellering van de cultuurtaal. Beide vormen
van taalgebruik zijn even geruststellend als misleidend. Alleen in de wrijving tussen
manieren van schrijven en spreken kan een nieuwe en authentiekere formule-
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ring gevonden worden van de gespletenheid van het ik. Al in de ‘Proloog’ van De
razernij der winderige dagen wordt dat probleem gesteld. Die begint met de
opsomming van tot cliché geworden evocaties van de Kempen:
Op de boerenbuiten wonen.
In het aloude Kempenland.
In het land van berk en brem.
Het heideland.
De wonderfrisse perel aan de Dietse kroon.
De streek van leut en plezier. In de stille Kempen wonen.
In de zandstreek.
[...]
Bij de boerkens van achter de bossen.
Bij de rogge- en patattenboeren.
(PLEYSIER 1990, 9)

Nadat vervolgens getoond is hoe eerdere schrijvers van streekromans en hoe hijzelf
in zijn vroeger werk het probleem hebben vermeden, stelt de schrijver zich een taak:
Aan jou dus om opnieuw het woord ‘landschap’ te schrijven, het woord
‘dorp’, het woord ‘gehucht’, het woord ‘weg’ [...]. Aan jou nu om een
tekst te vervaardigen waarin deze woorden opnieuw met elkaar in
verbinding worden gebracht en die ook het antwoord zal moeten opleveren
op de vraag naar de richting waarin jouw beweging ten opzichte van dit
landschap verloopt. (11)
De achterliggende gedachte is een variant van wat ook aan het werk van Robberechts,
Vogelaar, Van Marissing, Polet en zelfs Insingel ten grondslag ligt: de taal is geen
onschuldige afspiegeling van de werkelijkheid, maar creëert er beelden en
voorstellingen van, die wij geneigd zijn als realiteit te aanvaarden. Zijn Pleysiers
boeken dus tegelijk een kritiek op en een herschrijving van de nog altijd populaire
Vlaamse streekroman, het werk van Hoste kan men zien als een transformatie van
de sociale roman, zoals die in Vlaanderen door Buysse, Zielens, Van Aken en Boon
was geschreven. In zijn debuut, De veranderingen (1979), doet Hoste dat door de
linkse intellectueel Achternet en diens taalgebruik te laten botsen met de taal van de
arbeiders zelf. In Vrouwelijk enkelvoud (1987) laat de auteur vijf vrouwen in hun
eigen povere, volkse idioom aan het woord over hun leven en over hun werk in
uitzichtloze, vaak vernederende omstandigheden. Juist dat schamele, in clichés
gevangen spreken van de personages, omkaderd door zakelijk commentaar van de
verteller, toont de uit-
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zichtloosheid van hun positie van verdrukten én de rol van de taal daarin. In een
korte beginselverklaring schreef Hoste daarover:
Op het program: het voelbaar maken van struktureel geweld en
maatschappelijke vervreemding, ontkomen aan de formulering en het
taalmisbruik van de heersende bewustzijnsindustrie, opbouwen - binnen
de tekst - van een verbale tegenmacht. (HOSTE 1980, 55)

‘Academisme’
De creatie van een literaire stroming aant.
In de nogal verbeten zoektocht van de literaire kritiek naar onderscheiden groepen
en poëtica's binnen het almaar onoverzichtelijker wordende proza van de jaren
zeventig kwam in 1977 het etiket ‘academisme’ naar voren, meestal verbonden met
de auteurs rond het tijdschrift De Revisor. Aad Nuis had als eerste de term laten
vallen in een recensie van Bouwval, de verhalenbundel waarmee Frans Kellendonk
in 1977 debuteerde. Het was bedoeld als een sneer naar enkele schrijvers die in Nuis'
ogen de neiging hadden om ‘hun verhalen in elkaar te zetten zoals ze hebben geleerd
andermans verhalen uit elkaar te halen, met veel betekenislagen en versluierde
allusies’ (Nuis 1977). Kort daarna nam Jan Brokken de term in de Haagse Post over
als naam voor een groep van vier auteurs, die als redacteur of medewerker verbonden
waren aan De Revisor: ‘Het akademisme in de literatuur. Matsier, Meijsing, Kooiman
en Kellendonk op zoek naar een methode’.
In zijn voorstelling van de vier auteurs formuleerde Brokken enkele karakteristieken
die bepalend zouden worden voor de verdere beeldvorming. Hun romans en verhalen
vertonen een duidelijke constructie, zijn doordacht, zitten vol verwijzingen en
betekenislagen: ‘Zij willen geen verhaal vertellen, maar behandelen [...].’ (Brokken
1977) Voorts zijn er de omstandigheden dat zij alle vier filosofie of letteren gestudeerd
hebben, met elkaar bevriend zijn, publiceren in De Revisor en eenzelfde literaire
voorkeur hebben voor auteurs die zelf een weloverwogen, geconstrueerde literatuur
schreven, zoals Gustave Flaubert, Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borges, Witold
Gombrowicz en Simon Vestdijk. Academisch zijn zij in die zin dat zij zich
voortdurend afvragen hoe zij een verhaal moeten vertellen: ‘Zij proberen een methode
te ontwikkelen.’ (Ibidem)
In Brokkens gesprekken met de afzonderlijke auteurs blijkt Kooiman zich het best
in dat beeld te kunnen vinden. Net als in zijn discussie met Carel Peeters twee jaar
later, over ‘De taak van de schrijver’, legt hij ook nu al een uitdrukkelijk verband
met de ‘heersende scepsis’ van de jaren zeventig en het ‘wegvloeien’ van de grote
ideologieën:
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HP lanceert in 1977 ‘Het akademisme in de literatuur’. V.l.n.r. Doeschka Meijsing, Nicolaas Matsier,

Dirk Ayelt Kooiman en Frans Kellendonk.

[...] de literatuur van de jaren zeventig bezint zich. Of men is bezig met
de methode van de literatuur of men is journalistiek bezig met de praktijk,
waarbij ik het een niet boven het andere stel, maar geen mogelijkheid zie
tot het samengaan van deze twee richtingen. (IBIDEM)
Uitspraken als deze onthullen een dubbele crisis, die van het onderwerp en die van
de positie van de literatuur. Enerzijds waren er geen door lezers en schrijvers gedeelde
grote visies meer, geen ‘boodschappen’ die met overtuiging uitgedragen of bestreden
konden worden. Tenminste niet in een literatuur die het moet hebben van symbolische
uitbeelding. Anderzijds was de positie van literatuur aangetast door de concurrentie
met andere media, journalistiek in de breedste zin, die beter toegerust zijn om
meningen en standpunten naar voren te brengen.
Deze crisis uitte zich in een concentratie op datgene wat specifiek is voor de
literatuur: de vorm. Enkele jaren later, in een dispuut tussen Kellendonk en 't Hart,
werd die kwestie heel scherp gesteld, toen Kellendonk een vergelijking maakte met
de situatie in de geesteswetenschappen, waar ook de methodologische bezinning aan
de orde was. Voor 't Hart was dat een teken van verval, dat zich voordoet wanneer
er niet veel meer te ontdekken valt: ‘Naar analogie
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daarvan zou je kunnen zeggen dat het ook in de literatuur een teken is van aftakeling
wanneer je zo over de vorm begint na te denken.’ Voor Kellendonk daarentegen was
het geen ‘teken van aftakeling van de literatuur als zodanig, maar van die
overgeleverde manier van schrijven’ (Kellendonk e.a. 1980, 3). In de wetenschap
was er dan sprake van een paradigmawisseling: de oude vragen en de
onderzoeksmethoden die daarmee samenhangen, leveren niet langer nieuwe inzichten
op. Het is tijd voor nieuwe methoden, nieuwe vragen, nieuwe gezichtspunten.
Toegepast op de literatuur mondde dat uit in wederzijdse verwijten: wie zich bij de
oude vragen houdt, vervalt in clichés; wie naar nieuwe gezichtspunten zoekt, loopt
het risico van steriliteit.
Matsier, Kellendonk en Meijsing stonden heel wat weigerachtiger tegenover het
idee van een gemeenschappelijke poëtica dan Kooiman. Toch benadrukten ook zij
hun afkeer van het spontane schrijven, van directe zelfexpressie en van de vertelling
als weerspiegeling van de werkelijkheid. Ambachtelijkheid, constructie en reflectie
lagen ook hun in de mond bestorven, als middelen om een ‘thema te behandelen’ of
een psychologische ‘studie te verrichten’.
Hoe groot de behoefte was aan een herkenbare stroming, blijkt al uit de aankondiging
door Brokken zelf: ‘Vooral deze ontwikkeling maakt de vaderlandse literatuur op
slag weer interessant.’ Het blijkt ook uit de snelheid en de gretigheid waarmee de
kritiek het etiket en de karakteristieken overnam. Terwijl ‘academisme’, met zijn
connotaties van steriliteit, kunstmatigheid en intellectualisme vooral opgang maakte
bij de voorstanders van een realistische of expressieve literatuur, zoals Maarten 't
Hart en Jeroen Brouwers, raakte de neutralere term ‘Revisor-proza’ snel ingeburgerd
bij de sympathisanten ervan. Die sympathisanten, veelal critici met eenzelfde
intellectuele achtergrond als de auteurs, zoals Carel Peeters, T. van Deel, Jaap
Goedegebuure en Wam de Moor, hadden een belangrijk aandeel in de snelle groei
van het literaire prestige van de betrokken schrijvers. In hun beschouwingen
verdiepten en nuanceerden zij de karakteristieken ervan. Er werden ook steeds meer
andere schrijvers met de nieuw ontdekte stroming in verband gebracht: debutanten
als Oek de Jong, Patrizio Canaponi, Hedda Martens en Leon de Winter, en ouderen
als Krol en Brakman.
Een belangrijk moment in dit proces van canonisering was de bloemlezing Het
hart in het hoofd. Verhalen uit De Revisor (1979), die Carel Peeters samenstelde en
waarin hij bij wijze van ‘Inleiding achteraf’ een karakteristiek van het werk gaf. ‘Het
Revisor-verhaal is een verhaal waarin de werkelijkheid niet als iets vanzelfsprekends
wordt opgevat’, aldus zijn bedrieglijk eenvoudige definitie (Peeters (red.) 1979, 129).
Het is dus wel degelijk een verhaal, niet een ‘tekst’, een ‘montage’, en het brengt de
werkelijkheid ter sprake. Maar in de
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omzetting van werkelijkheid naar verhaal speelt de verbeelding een centrale rol.
Verbeelding - Peeters gebruikt ook wel de term ‘idee’ - dient men dan te verstaan
als de totaliteit van de geestelijke en emotionele vermogens van de mens, die van de
ongevormde werkelijkheid niet een afbeelding maken, maar een beeld. Dergelijke
beelden zijn eerder interpretaties van de werkelijkheid dan beschrijvingen ervan.
In zijn algemeenheid geldt dat natuurlijk voor alle verhalen, ook voor die van de
versmade realisten. Het verschil zit dan ook minder in die feitelijke gang van zaken
dan in het niet-aflatende bewustzijn van de rol van de verbeelding, zowel in de geest
van de verteller als in die van veel van zijn personages. En in de wil van de auteur
om dat bewustzijn ook bij zijn lezers wakker te houden. Het zijn verhalen die in
meerdere of mindere mate hun fictieve karakter tonen en mede tot onderwerp van
het verhaal maken. Op die manier gaan ze tegelijk over de werkelijkheid én over het
interpreteren, begrijpen, ordenen en verbeelden daarvan. Expressie, identificatie,
herkenning en zelfs authenticiteit - allemaal begrippen die voortreffelijk functioneren
binnen een literatuur-concept waarin directe doorverwijzing naar de ervaring van de
schrijver of de lezer voorop staat - verliezen hier veel van hun relevantie. Mét de
accentverschuiving naar het literaire, het gemaakte, gaan bovendien steeds meer
verwijzingen naar andere literatuur, andere manieren om werkelijkheid te verbeelden
of er greep op te krijgen, een rol spelen.
De koppeling van een specifieke romanopvatting aan het tijdschrift De Revisor was
desondanks niet meteen evident. Het blad ontstond in 1974 als de opvolger van Soma,
dat zelf in 1969 was opgericht met de bedoeling om op een open, onzwaarwichtige,
‘democratische’, magazineachtige manier literatuur onder de aandacht te brengen.
Soma viel dan ook meer op door het wat ongewone, vierkante formaat en de moderne
bladspiegel, met veel ruimte voor illustraties en reclame, dan door een duidelijke
lijn. De facto werd de toon aanvankelijk bepaald door realistisch proza zoals dat van
Heere Heeresma, maar in de laatste nummers was er uitdrukkelijk belangstelling
voor buitenlandse modernistische schrijvers als Nabokov en Gombrowicz. Na het
verdwijnen van Soma nam een van de redacteurs, Dirk Ayelt Kooiman, het initiatief
om een nieuw tijdschrift op te richten, iets wat overigens al in het voorlaatste nummer
was aangekondigd. Het werd De Revisor, met naast Kooiman in de redactie T. van
Deel, Jan Donkers en de vertalers van respectievelijk Gombrowicz en Nabokov, Paul
Beers en Peter Verstegen.
De Revisor ging van start zonder programmaverklaring en heeft ook later nooit
uitdrukkelijk een standpunt geformuleerd. De voornaamste ambitie bleek erin te
bestaan een gevarieerd en levendig blad te zijn, wat slagkrachtiger
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dan Soma, met ruim plaats voor essays, vertaalde literatuur en polemiek. Net als zijn
voorganger onderscheidde het tijdschrift zich aanvankelijk vooral door zijn luxueuze
uiterlijk, als literair magazine, op kwartoformaat en glanzend papier. Pas geleidelijk,
vooral vanaf de derde jaargang, groeide er een netwerk van contacten en
verwantschappen, dat door de buitenwacht herkend en gelabeld werd. Los daarvan
en van de literatuuropvattingen van de betrokken schrijvers zelf en van hun werk
kan men zeggen dat De Revisor een modieus blad was voor een intellectueel publiek,
‘op een smaakvolle wijze geleerd’ (Smulders 1994, 24), niet in oppositie met de
maatschappij zoals Raster, maar evenmin meegaand in het verlangen naar een
gemakkelijk consumeerbare literatuur, waarvan in de jaren zeventig vooral Maatstaf
het podium werd.

‘Revisor -proza’ aant.
De eerder aangehaalde karakteristieken van Revisor-proza zijn het duidelijkst
aanwezig in het werk van Kooiman. In de meeste van zijn verhalen en romans zijn
de gebeurtenissen minimaal, maar de reflectie daarop maximaal, zowel van de
personages als van de verteller. Het onderscheid tussen personage, verteller en auteur
vervaagt overigens geregeld, met als effect dat het gemaakte karakter van de tekst
in het licht komt te staan. Een romance (1973) eindigt met de zinnen: ‘Zodat dus hij,
ik, deze hoofdpersoon, naar binnen ging. De deur viel in het slot. En het begon te
sneeuwen.’ (Kooiman 1975, 210) Het verhaal ‘Niets gebeurt’ uit De schrijver droomt
(1976) eindigt met de zin: ‘Hij zegt: Ik weet het niet. Ik zeg: Hij weet het niet.’
(Kooiman 1976, 42) ‘Niets gebeurt’ is overigens een typisch voorbeeld van een
verhaal waarin de eigenlijke gebeurtenissen zich afspelen binnen het bewustzijn van
het personage, dat zich voorstellingen maakt van wat er wel of niet is gebeurd, zou
kunnen gebeuren of zou zijn gebeurd. Het schijnt te gaan over een man die na een
afspraakje met een andere vrouw thuiskomt en zijn vrouw daar levenloos op bed
aantreft. Maar of dat allemaal werkelijk heeft plaatsgevonden, is allerminst duidelijk.
De beschrijvingen en verhaalsegmenten verschijnen als versies, mogelijkheden,
veronderstellingen en interpretaties, die niet alleen door het personage zelf als zodanig
worden herkend, maar bovendien ook door de verteller in twijfel worden getrokken,
in onderbrekingen als: ‘Maar heeft hij tegenover haar iets losgelaten over zijn
omstandigheden? Het zou van belang kunnen zijn dat te weten’ (Kooiman 1976, 27),
‘Waarom heeft hij geaarzeld?’ (30), of: ‘Hierna heeft hij bijvoorbeeld lange tijd met
zijn nagels op het tafelblad getikt.’ (40)
Daarbij komen nog andere technische ingrepen, zoals de wisseling van perspectief,
de vaak filmische manier van vertellen en het gebruik van ingebedde, elkaar
spiegelende verhalen, zoals in De vertellingen van een verloren dag (1980). Allemaal
hebben ze als effect dat de dramatiek niet zit in de gebeurtenissen

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

395
zelf, maar in de twijfel van personages én verteller aan de mogelijkheid om greep te
krijgen op zichzelf, hun verleden en de wereld. Zij slagen er niet in om met zichzelf
samen te vallen, net zomin als het voor het verhaal mogelijk is om samen te vallen
met de werkelijkheid die het oproept.
De meeste andere schrijvers die tot dezelfde kring gerekend worden, plaatsen
eenzelfde of verwante visie op het schrijven minder opdringerig op de voorgrond.
Ze is doorgaans meer verweven met de gebeurtenissen en met de breder uitgewerkte
psychologie van de personages. Nog het dichtst bij Kooiman ligt het werk van Matsier,
vooral de verhalen uit Onbepaald vertraagd (1979). Ook daar gebeurt nauwelijks
iets, tenzij in het hyperbewuste innerlijk van de personages, die zich voortdurend
vragen stellen over hun waarnemingen, emoties en herinneringen. Daardoor blijven
zij buitenstaanders in een wereld die zijn vanzelfsprekendheid is verloren en waarin
enkel routines en rituelen nog houvast bieden. Maar met het bewustzijn komen twijfel,
ontreddering en verlamming. Dat is in extreme mate het geval in het titelverhaal van
de bundel, dat niets anders is dan het verslag van een langzaam ontwaken:
Ik droom van wakker zijn, ik doe of ik slaap. Ik beoefen de regressio ad
infinitum. Ik ben me bewust van mijn bewustzijn, ik walg van mijn
walging. Met elke stap verwijder ik me verder van mijzelf. (MATSIER 1979,
34)
Ook de hoofdpersonages in het werk van Doeschka Meijsing slagen er niet in zichzelf
als een vaste identiteit te zien. Net als bij Matsier wordt die bestaansonzekerheid nog
geaccentueerd in de confrontatie met andere personages, die wel greep op het leven
hebben, of door plaatsing in een situatie of een context waar juist orde en systeem
heersen. Al in het verhaal ‘Temporis acti’ uit haar debuut, de verhalenbundel De
hanen en andere verhalen (1974), is de hoofdpersoon bibliothecaresse, een beroep
dat ook de hoofdpersoon uit De kat achterna (1977) een tijdlang uitoefent. Het
laatstgenoemde personage wordt overigens de hele roman door geconfronteerd met
de leefwereld van haar tegenspeelster, die in een apotheek woont, ‘waar alles geordend
was, waar alles in doosjes gerangschikt lag en waar ik geen enkele rol speelde’
(Meijsing 1977, 74). En de twee personages in Utopia of de geschiedenissen van
Thomas (1982) werken aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal, waar ze zich
moeten buigen over ordeningsprincipes en selectiecriteria voor het bronnenmateriaal.
Allemaal zijn ze op zoek naar eenheid en structuur, waardoor ze met zichzelf zouden
kunnen samenvallen op een manier die ook plaats biedt aan herinneringen, dromen
en fantasieën. Die doen dat ik telkens weer uiteenvallen in het herinnerende en het
herinnerde ik, of in de toeschouwer en het ik dat bekeken wordt. Verhalen en
voorstellingen zijn voor die personages zowel middelen
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om orde aan te brengen, als dwaalwegen. Het meisje Robinson uit de gelijknamige
roman uit 1976 bekijkt en interpreteert de wereld via romans als Robinson Crusoe
van Defoe en Moby Dick van Melville, maar ook via liederen en sterke verhalen die
haar verteld worden. Thomas en de ik-persoon uit Utopia of de geschiedenissen van
Thomas brengen een groot gedeelte van de tijd door met elkaar verhalen te vertellen,
en de hoofdpersoon uit De kat achterna probeert de werkelijkheid naar haar hand te
zetten door leugens en lasterverhalen, die haar echter alleen maar verder van haarzelf
verwijderen. Wat zij zoeken is even eenvoudig als onbereikbaar: ‘[...] ik wil aanwezig
zijn, vriendelijk, warm, zonder angst.’ (Meijsing 1977, 63)
Frans Kellendonk, de laatste van het viertal dat door Brokken van het etiket
‘academisme’ werd voorzien, debuteerde in 1977 opvallend met de verhalenbundel
Bouwval. Vooral het lange titelverhaal werd algemeen geprezen, door zowel Maarten
't Hart als Carel Peeters als T. van Deel. Het was de aanleiding om hem in de redactie
van De Revisor op te nemen. In dat verhaal komt de tienjarige Ernst tot de ontdekking
dat zijn geloof in een groot verband, dat zijn familiegeschiedenis zinvol zou verbinden
met zijn eigen toekomst, op leugens berust. De belangrijkste aspecten van wat men
een Revisor-poëtica is gaan noemen, zoals de rol van de verbeelding om greep te
krijgen op een chaotische werkelijkheid, zijn in Bouwval nog maar impliciet aanwezig.
In de volgende boeken, De nietsnut (1979) en vooral Letter en geest (1982), worden
ze met meer nadruk gethematiseerd. Zo gaat de hoofdpersoon uit De nietsnut op zoek
naar de waarheid omtrent zijn vermoorde vader en tegelijk naar zijn eigen identiteit.
De verschillende en soms tegenstrijdige herinneringen en verhalen over zijn vader
leveren echter niets meer op dan feiten, en geen afgerond beeld: ‘Alles wat ik van
mijn vader weet is even belangrijk of onbelangrijk. Ik moet een vorm vinden voor
zijn leven, ik moet er een verhaal van maken.’ (Kellendonk 1992, 172) Niet alleen
de denkwereld van het personage, maar ook de constructie van de roman laat zien
hoe zo'n verhaal inderdaad gemaakt is. De tocht van Frits naar de plaats waar zijn
vader gestorven is, wordt van meet af aan een ‘kruisweg’ genoemd, waarvan de
verschillende staties als het ware gevormd worden door de verhalen over de vader.
Daarnaast zijn er ook verwijzingen naar andere teksten waarin vader-zoonrelaties of
het zoeken naar de eigen identiteit centraal staan, zoals Shakespeares Hamlet en The
Picture of Dorian Gray van Oscar Wilde.
In de ontwikkeling van Kellendonk blijkt steeds duidelijker hoe hij, meer dan zijn
vrienden uit De Revisor, levensbeschouwelijke en ethische kwesties verbindt met
het typische schrijversprobleem van de verhouding tussen werkelijkheid, verbeelding
en literatuur. Die ethische bekommernis is tweevoudig van aard en helemaal ingebed
in dezelfde sfeer van crisis en stuurloosheid die

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

397
ook ten grondslag ligt aan de polemieken rond 1980. Aan de ene kant is er het
verlangen van de personages om uit hun situatie van vervreemding en isolement te
treden, door zich in te schakelen in het actieve leven van de gemeenschap. Het is het
voornemen van Ernst aan het slot van De nietsnut.
[...] ik wilde niet meer vertoeven in de eenzaamheid van de ziel waar je
ijl bent en vluchtig en elke gedaante kunt aannemen die je wordt
voorgespiegeld door je ambitie of medelijden. [...] Ik moest mijn leven
maar eens met anderen gaan delen. (196)
De realisatie ervan wordt tegengewerkt door een overmaat aan bewustzijn, maar ook
door het uiteenvallen van de overgeleverde ideologieën, in de eerste plaats het
verdwijnen van de godsdienst. In de inleiding bij zijn essaybundel De veren van de
zwaan uit 1987 maakte Kellendonk in dat opzicht een verhelderende vergelijking
met het verleden.
Er bestaat mijns inziens geen scherpe grens tussen de kunst van het begin
van deze eeuw en de huidige, de zogenaamde postmoderne, die nog steeds
dezelfde vragen moet beantwoorden. Het verschil is hoogstens dat intussen
ook de politieke pseudo-religies ontmaskerd zijn en de skepsis zich nu
uitstrekt tot alle mythen, religieuze, politieke, natuurwetenschappelijke,
de mythe van de kunst niet uitgezonderd. (721)
De titel zelf van Kellendonks bekendste roman, Mystiek lichaam (1986), is te
interpreteren als een metafoor voor een gemeenschap waarin alle mensen op een
organische en harmonische manier met elkaar verbonden zijn, naar analogie van de
katholieke betekenis: de gemeenschap van de gelovigen is het lichaam van Christus.
Over de teloorgang van dat gevoel van verbondenheid in een ontkerstende wereld,
die beheerst wordt door lust, materialisme en winstbejag, gaat het boek.
De andere kant van Kellendonks ethische bekommernis bestaat erin dat hij zijn
afwijzing van realistische kunst ethisch fundeert. Nu de waan van het positivisme
doorgeprikt is, dat de waarheid over de werkelijkheid zou kunnen worden ontsluierd,
zo gaat de redenering, kunnen wij weer met ontzag beseffen hoe groot het onbekende
is: ‘Mijn bezwaar tegen het realisme is hetzelfde bezwaar als de joden hadden tegen
iconische afbeeldingen: de pretentie als zouden we weten waar we het over hebben
kleineert het mysterie.’ (852) Het valt op hoe een poëticaal standpunt hier in
zwaarbeladen religieuze en morele termen wordt geformuleerd: ‘Daarom is
representatieve kunst waardoor die beperking verdoezeld wordt uit den boze. Alleen
kunst die eerlijk uitkomt
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voor haar kunstmatigheid is geoorloofd.’ (858) ‘Oprecht veinzen’ is de formule die
hij daarvoor gebruikt.
Als gevolg zijn de romans van Kellendonk in wezen ideeënromans met een
allegorische inslag en in dat opzicht verwant met de karikaturale, naar het groteske
neigende personages en situaties in het werk van de door hem bewonderde Bordewijk
en met de ideeënroman zoals W.F. Hermans zich die voorstelde: een roman waarin
de personages als dragers van ideeën van de schrijver eerder personificaties zijn dan
levensechte personen en waarin alle elementen in functie staan van de in de handeling
uitgedrukte gedachten. Daardoor wordt meteen een belangrijke verschuiving zichtbaar.
De uitdrukking van vooraf gegeven denkbeelden omtrent de werkelijkheid is bij
Kellendonk geweken voor het beeldend denken zelf, dat plaatsvindt binnen de roman.
Al deze aspecten van het werk en de literatuuropvatting van Kellendonk culmineren
in Mystiek lichaam, een roman waarin godsdienst, seksualiteit, winstbejag, kunst en
familiewaarden in de jaren tachtig aan de orde zijn. Het is een boek dat op een
uitermate dubbelzinnige en daardoor ironische manier met die kwesties omgaat. Dat
is onder meer het gevolg van het verspringende vertelperspectief, de groteske tekening
van de personages, en het kwistige gebruik én de pervertering van verwijzingen naar
de bijbel en naar godsdienstige rituelen en teksten.
Dat een deel van de literaire kritiek anno 1986 niet rijp was voor die postmoderne
scepsis, die zich buiten de ideologie plaatst, ook buiten die van het gezond verstand,
de publieke opinie en de politieke correctheid, blijkt uit de reacties op de roman.
Vanwege uitspraken van sommige romanpersonages werd Kellendonk beschuldigd
van antisemitisme, en meteen ook maar van vrouwen- en homohaat. In zijn verweer
omschrijft Kellendonk zijn werk als radicaal tegengesteld aan welke ideologie dan
ook. Het is ‘ideeënmuziek’, die ontstaat uit ‘het debat tussen het ik en het zelf’ (864):
Ethiek betekent voor het ‘ik’: het kwaad in zichzelf onderkennen. Zonder
die twijfel zou denken geautomatiseerd en dus niet meer creatief zijn. De
eerste impuls tot een verhaal krijgt een schrijver wanneer hij het met
zichzelf oneens is. [...] Schrijft hij over ideeën, dan zal hij ze mank laten
gaan, in conflict brengen met de ervaring. Zonder conflict is er geen drama,
geen poëzie. Ook al schrijft hij over ideeën die hem als burger heilig zijn,
in zijn roman zal hij ze op losse schroeven zetten, belachelijk maken
desnoods. Als schrijver is hij wijzer dan als burger. (867)
Daarmee staan we mijlenver af van de door velen als vrijblijvend, ‘academisch’
ervaren uitgangspunten van dit soort proza. Toch houdt het een met het ander
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verband. Juist Kooiman, wiens werk zich het meest evident blootstelt aan het verwijt
van academisme, wees als eerste op de samenhang tussen de twijfel aan de
mogelijkheid om werkelijkheid te representeren en het verbrokkelen van ideologieën.
Na een periode waarin als het ware geëxperimenteerd werd met de consequenties
van die twijfel voor de structuur van de roman en voor de psychologische tekening
van individuele personages, laat Mystiek lichaam zien wat de consequenties zijn
wanneer de nieuwe vormen ‘gevuld’ worden met bestaande en overgeleverde ethische
en levensbeschouwelijke inhouden. Zo bezien bevindt Mystiek lichaam zich op het
snijpunt van de nostalgie naar een voorbije, geordende wereld en het - nog allerminst
vrolijke - besef dat die wereld inderdaad verdwenen is.

Rond De Revisor: verbeelding, vorm en het volle leven aant.
Constructie, distantie, reflectie en de herscheppende rol van de verbeelding kenmerken
ook het werk van een bredere kring van auteurs. Daartoe behoren jongeren als
Canaponi/Van der Heijden, De Winter en De Jong, naast ouderen, zoals Krol,
Brakman en Nooteboom.
Edo Mesch, het hoofdpersonage uit Opwaaiende zomerjurken (1979) van Oek de
Jong, staat ongemakkelijk in het leven, is ten prooi aan verwarring en slaagt er niet
in rede en emotie met elkaar in evenwicht te brengen. Als kind zoekt hij daarvoor
een oplossing in een innerlijke roerloosheid, die hem van de wereld afsluit, als puber
in het ontwerpen van een allesomvattend, rationeel systeem, en als volwassene in
het schrijven. Zijn visie daarop is een zoveelste herformulering van wat we eerder
aantroffen van Kooiman tot Kellendonk:
Een verhaal als middel om te onderzoeken wat er zich nu werkelijk had
afgespeeld, een middel om tot een tot in zijn nietigste onderdelen
samenhangend beeld te komen. Maar het ene woord lokte het andere uit,
de eerste zin beperkt reeds de mogelijkheden, negenennegentig versies
van dezelfde gebeurtenis zijn nog niet voldoende. Het zal altijd maar een
beeld zijn, de waarheid van mijn verbeelding. (DE JONG 1980, 196)
Maar toch, in enkele geprivilegieerde momenten is er het gelukzalige gevoel dat alles
bij elkaar hoort, zoals tijdens het fietstochtje met zijn moeder en een buurvrouw.
Dan was er ‘alleen nog het suizen van de wind, het fladderen van hun jurken en leek
het of hij zich na een lange lange aanloop in de lucht verhief en in plotselinge stilte
wegzweefde. [...] Alles was gewoon zoals het was. Maar hij hoorde bij alles en
zweefde.’(41) Vergelijkbare ervaringen kunnen zich voordoen bij het kijken naar
sommige kunstwerken of het beluisteren van muziek. Het is ook het ideaal van de
roman:

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

400
Ik verlang van een roman dat hij door zijn verhaal en door de kracht van
zijn vormgeving, door wat hij is, terugleidt naar iets dat, tja, moeilijk te
benoemen is en dat ik maar een naaktheid noem, een echtheid, die ontroert,
bevrijdt en het mogelijk maakt ‘opnieuw te beginnen met leven’ [...]. (DE
JONG 1997, 211-212)
Het overweldigende verkoopsucces van Opwaaiende zomerjurken contrasteert scherp
met de veeleer gemiddelde belangstelling voor het werk van Revisor-auteurs in enge
zin. Misschien is dat te verklaren doordat De Jong de balans tussen enerzijds
theoretisering en problematisering en anderzijds emotioneel herkenbare personages
en hun beslommeringen meer naar het laatste doet overhellen. In zijn tweede roman
Cirkel in het gras (1985) is er overigens nog meer wereld in zijn boek en minder
opzichtige reflectie. In dat opzicht is zijn ontwikkeling vergelijkbaar met die van
Kellendonk, Leon de Winter en A.F.Th. van der Heijden. Bij uitbreiding, en nogal
veralgemenend, kan ze representatief genoemd worden voor een verschuiving van
crisis en bezinning naar een nieuw evenwicht in de jaren tachtig. Enigszins grof
geformuleerd: de overtuiging dat verhalen vervormingen zijn of zelfs constructies
van werkelijkheid, blijft even groot. Maar liever dan zich daardoor te laten verlammen
of daarover na te denken gaat men ermee aan de slag.
Bij zijn eerste boeken, Een gondel in de Herengracht (1978) en De draaideur
(1979), voerde Van der Heijden nog een maskerade op door ze te laten verschijnen
als werk van een mysterieuze Patrizio Canaponi. Ook de wereld in die boeken was
een opzichtige vervorming van de werkelijkheid door de verbeelding. Maar in de
jaren tachtig startte hij onder eigen naam met de romancyclus De tandeloze tijd,
waarvan de verschillende delen verschenen tussen 1983 en 1996. Daardoor hoort de
cyclus als zodanig veeleer thuis in een volgende periode. Maar al in de eerste delen,
De slag om de Blauwbrug. De tandeloze tijd. Proloog (1983), Vallende ouders. De
tandeloze tijd I (1983) en De gevarendriehoek. De tandeloze tijd 2 (1985), is de
ontwikkeling spectaculair. Het straatrumoer waar Anbeek om gevraagd had, is er al
meteen volop in de demonstraties en rellen die op 30 april 1980 in Amsterdam
plaatsvonden naar aanleiding van de inhuldiging van koningin Beatrix, en waarnaar
de titel van het proloogboek verwijst. Het volle leven is er ook in de hoofdfiguur
Albert Egberts, die als junkie door de stad dwaalt om met zijn schaar auto's open te
breken en leeg te roven om aan geld voor heroïne te komen. In de volgende boeken,
waarin Albert terugblikt op zijn verleden en in zijn verdere lotgevallen gevolgd wordt,
ontvouwt Van der Heijden een heel panorama van het leven in Nederland vanaf de
jaren vijftig in het katholieke zuiden, via zijn seksuele avonturen als student in
Nijmegen tot het ontwortelde leven in Amsterdam in de jaren tachtig. Er zit
buitengewoon veel werkelijkheid in zijn romans, zowel
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persoonlijke, autobiografische, als maatschappelijke en politieke. Maar ze zijn daar
geen verslag van, hoe realistisch de afzonderlijke scènes ook ogen. Het zijn heel
uitdrukkelijk constructies van Albert, die als verteller optreedt, om uit zijn verwarring
te raken. Daartoe wordt uitvoerig gebruikgemaakt van symbolen, zoals de schaar en
de driehoek, die tegelijk objecten in de romans zijn, en meetkundige figuren die aan
de constructie ten grondslag liggen. Voor Albert zijn de romans middelen om zijn
leven, dat in de opgeroepen werkelijkheid uit de hand loopt, tot een artistieke
compositie om te smeden.
Op een andere manier is die wending naar de buitenwereld ook te volgen in de
ontwikkeling van Leon de Winter. Zijn vroege werk past helemaal in de sfeer van
het zoeken en reconstrueren, het vergeefse achternahollen van de werkelijkheid
zonder haar te achterhalen. De hoofdpersonages zijn alweer schrijvers of historici,
die verhalen maken om inzicht te krijgen in zichzelf en de wereld of die daar juist
niet in slagen, verhalen die troost moeten bieden in een tekortschietend bestaan en
waarvan de vorm geacht wordt de tijd en het toeval te overwinnen. Maar vanaf Kaplan
(1986) en nog duidelijker in Hoffman's honger (1990) brak De Winter met die
problematiek om in een directe stijl boeken te schrijven vol spannende gebeurtenissen,
vaak in de context van misdaad, spionage of politiek - werelden bij uitstek waarin
schijn en werkelijkheid door elkaar lopen. Die wending was deels geïnspireerd door
zijn ontdekking van juist die Amerikaanse romans die Anbeek zijn vraag naar
straatrumoer ingegeven hadden. Maar in de waardering van de Nederlandse kritiek
tuimelde De Winter daardoor even snel naar beneden als de verkoop van zijn boeken
steeg.
Oudere schrijvers zoals Brakman en Krol, die in deze periode volop bleven publiceren,
werden in de literaire kritiek geregeld met de kring rond De Revisor in verband
gebracht. Daar was ook wel aanleiding toe, al was het maar omdat zij noch realistische
vertellers waren, noch subjectivistisch of ‘ander proza’ schreven. Verwantschap was
er ook in de manier waarop sommige boeken van Brakman als het ware
herschrijvingen waren van bestaande teksten: Comeback (1980) is onder meer te
lezen als een commentaar op Homerus' Odyssee, en De bekentenis van de heer K.
(1985) als een herschrijving van Het proces van Kafka. Daarnaast zijn in het werk
van Krol de tegenstelling tussen de veelheid van de ervaring en de eenheid die een
systeem biedt, en de rol die taal en schrijven daarbij spelen, centrale kwesties. In De
man achter het raam (1982) evolueert Adam, een computergestuurde robot, van
louter geest tot bijnamens. Zijn ontdekking van de taal en van het verband tussen
taal, lichaam en werkelijkheid zijn een cruciale stap in die ontwikkeling. Wat hem
echter blijvend onderscheidt van de mens, is diens vermogen om door middel van
de verbeelding nieuwe verbanden en samenhangen te creëren. Al gaat Krol daar op
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een heel andere manier mee om, het zijn dezelfde vragen die ook de schrijvers rond
De Revisor fascineerden.
Het opmerkelijkst in deze context is de terugkeer van Cees Nooteboom als
romanschrijver. Na een onderbreking van bijna twintig jaar, waarin hij zich had
ontwikkeld tot een belangrijk schrijver van reisverhalen, publiceerde Nooteboom in
het begin van de jaren tachtig kort na elkaar drie romans: Rituelen (1980), Een lied
van schijn en wezen (1981) en In Nederland (1984). De bekroning van Rituelen in
1982 met de internationale Pegasusprijs van de Mobil Oil Company, met de daaraan
verbonden vertalingen, betekende meteen Nootebooms internationale doorbraak. In
Rituelen proberen de drie hoofdpersonages een oplossing te vinden voor het probleem
van de tijd, die het leven fragmenteert, en voor de herinnering, die willekeurige
momenten weer naar boven haalt, ‘als een hond die gaat liggen waar hij wil’
(Nooteboom 1984b, 11). Zij doen dat door zich te onderwerpen aan vaste rituelen,
door overgave aan meditatie en zenboeddhisme. De hoofdpersoon Inni Wintrop zoekt
een oplossing in schoonheid en kunst en in zijn omgang met vrouwen, die hij
overigens ook esthetiseert. Van zijn vage, onvolledige en willekeurige herinneringen
wil hij een geordende film maken, van zijn leven een verhaal, een kunstwerk.
Speelt het schrijven in Rituelen nog een ondergeschikte rol, in Een lied van schijn
en wezen, oorspronkelijk geconcipieerd als een onderdeel van Rituelen, komt het
helemaal op de voorgrond. Het boek gaat over een romanschrijver die een roman
ziet ontstaan die zich afspeelt in Bulgarije, exact honderd jaar voor het schrijfmoment.
De lezer wordt afwisselend geconfronteerd met het ontstaan en de ontwikkeling van
dat verhaal en met de schrijver, die daarover nadenkt en erover discussieert met een
andere schrijver. Die ander houdt er een rechttoe-rechtaan-opvatting op na:
[...] ik heb besloten dat het een vak is en dat ik dat vak uitoefen zonder
bovennatuurlijke speculaties. Er is de wereld en ik vertel van de wereld
aan de wereld. [...] Mensen lezen mij omdat ze iets herkennen [...]. En
verder filosofeer ik niet over wat ik doe, omdat ik vind dat de filosofie
moet zitten in wat ik doe. Dat ben ik. Met jou is het heel wat anders. Jij
denkt dat de wereld pas bestaat als je schrijft.
(NOOTEBOOM 1986, 60)
Het is niet moeilijk om in die andere schrijver een karikatuur te herkennen van de
realist uit die dagen, zelfs van Maarten 't Hart, met wie hij zijn voorkeur voor het
werk van Trollope en Fontane deelt. De schrijver zelf houdt het veeleer bij auteurs
die ook in kringen van De Revisor geliefd waren: Borges en Pessoa en Schopenhauer,
de filosoof die de wereld zag als ‘wil en voorstelling’.
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Op het einde vallen beide verhalen, dat van de schrijver en dat van zijn personages,
samen. Ondanks de tijdsafstand ontmoeten ze elkaar in Rome, en wanneer de schrijver
ten slotte zijn manuscript verscheurt en verbrandt, voelt de kolonel, het personage
dat binnen het verhaal eenzelfde gecompliceerde relatie tot de wereld heeft als zijn
ontwerper, ‘een scheurende, brandende pijn in zijn hartstreek’ (91). De achterliggende
gedachte is dat de schrijver personages en een verhaal verzint om zijn eigen bestaan
en zijn eigen tijdelijkheid te rechtvaardigen. In Rome, de stad waar heden en verleden
zo in elkaar overlopen, komt dat bewustzijn het scherpst naar voren. Tussen de
brokstukken van monumenten komt de schrijver tot het inzicht:
[...] dat alle tijd die ooit bestaan had nog steeds bestond, en dat het juist
degene die erover nadacht was die het aan tijd ontbrak, omdat hij nu
eenmaal in wat dan zijn leven heette maar zo of zo lang in de ondeelbare,
hele tijd mocht ronddwalen [...].
Dat idee, meer dan welke andere gedachte of hersenschim, was het dat
hem en de hele wereld fictief maakte, omdat alles nu eenmaal ondermijnd
werd door een toekomstig niet-bestaan [...]. (74)
Vandaar ook de vraag ‘of er aan deze schijn van wezen, die de wereld was, nog zoiets
vluchtigs als echte schijn moest worden toegevoegd’ (75). De intussen vertrouwde
schrijversproblematiek krijgt ook hier een existentiële dimensie, door de verbinding
met de ervaring van tijdelijkheid.
‘Postmodernisme’ was het toverwoord dat rond 1985 vanuit de Verenigde Staten en
Frankrijk via de universiteiten in gebruik kwam om over dit type van verhalen en
romans te spreken. Een toverwoord, omdat het aanvankelijk een zeer onvaste betekenis
had en nogal willekeurig gebruikt werd om deze moeilijke en uiterst dubbelzinnige
teksten als het ware te bezweren door ze een naam te geven. Maar vanaf de tweede
helft van de jaren tachtig groeide het uit tot een - niet onomstreden - zoeklicht om
de actuele literatuur en die van de voorbije decennia te herinterpreteren en te
herordenen.

Met een andere bril aant.
Tussen 1975 en 1985 was het gemeengoed om in de lopende prozaproductie een
onderscheid te maken tussen het Revisor-proza en het andere of experimentele proza,
en dat van hun gemeenschappelijke vijand, de anekdotische en subjectivistische
auteurs. In een afzonderlijke categorie, waar als het ware andere spelregels golden,
was soms ook nog plaats voorzien voor de feministische literatuur. Dat maakte de
wereld wel overzichtelijk, maar het was natuur-
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lijk ook een verhaal (net zoals dit), met drie (of vier) duidelijk onderscheiden en
daardoor gehomogeniseerde hoofdrolspelers, die in met dramatiek geladen scènes
tegenover elkaar stonden. De verschillende polemieken die rond 1980 gevoerd
werden, kunnen als die dramatische conflicten worden geïnterpreteerd.
Maar eerder dan eenduidige momenten van strijd waren het symptomen van
onzekerheid, van de onvaste posities van auteurs, hun opvattingen en literaire praktijk;
van het verlangen om door middel van forse stellingnames vaste grond te vinden in
een wereld waarin de machtsverhoudingen en de hiërarchieën aan het verschuiven
waren op een minder spectaculaire, maar minstens even ingrijpende manier als in de
jaren zestig. Daarom is een dergelijke indeling ook zeer ontoereikend. Ze verdoezelt
de verschillen binnen de groepen net zo goed als de verwantschappen tussen
tegenstanders, en doet geen recht aan heel wat afzonderlijke auteurs.
Zo laat het gebruik van het begrip ‘postmodernisme’ duidelijke verwantschappen
zien tussen het ‘andere proza’ en dat van de auteurs in en rond De Revisor door in
de benadering van het experimentele proza het accent te verleggen van de
politiek-ideologische verantwoording naar de concrete tekstpraktijk; verder is er
verband met het werk van Louis Ferron, op grond van de manier waarop die in zijn
romancyclus over de opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland de
geschiedenis herschrijft. Op een soortgelijke manier verkleint de invalshoek van
intertekstualiteit de verschillen tussen gedoodverfde tegenstanders. Het gebruik
daarvan is immers niet het alleenrecht van schrijvers als Kooiman, Kellendonk,
Brakman, Nooteboom en Ferron, maar komt evenzeer voor bij Polet, Pleysier en
voorts bij zo verschillende auteurs als Hella S. Haasse, Jan Siebelink en Joyce & Co.
En zelfs Maarten 't Hart: in Een vlucht regenwulpen klinkt ook Terug tot Ina Damman
van Vestdijk door en De droomkoningin (1980) is grotendeels gebaseerd op de
structuur van een muzikale chaconne.
Dergelijke overeenkomsten, die de gevestigde indelingen doorkruisen, relativeren
heel sterk kenmerken die doorgaans aan een van de groepen worden toegewezen,
zoals reflectie en constructie, terwijl ze ook de verschillen in het licht stellen.
Intertekstualiteit bij Maarten 't Hart is in de eerste plaats structurerend,
eenheidscheppend, en ze is een signaal van de algemeen-menselijkheid van de
thematiek. In het werk van Doeschka Meijsing, Frans Kellendonk of Leo Pleysier is
zij vooral kritiek op bestaande verhalen over de werkelijkheid en relativering van de
geldigheid van verhalen, al geldt ook dat niet in zijn algemeenheid.
Men kan zich ook toespitsen op het kennelijke vertelplezier, waardoor er weer
andere relaties én verschillen zichtbaar worden, tussen bijvoorbeeld Brakman,
Nooteboom, Biesheuvel, 't Hart, Van Keulen en Van der Heijden.
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De driedeling is ook ontoereikend omdat ze er als het ware toe dwingt om het werk
van auteurs als De Jong, Brakman, Krol en Nooteboom te reduceren tot de
problematiek van tekst en representatie, terwijl ze anderzijds geen plaats voorziet
voor een aantal andere auteurs die in deze periode publiceerden, zoals Willem Frederik
Hermans, Gerard Reve, Harry Mulisch, Jan Wolkers, K. Schippers, J. Bernlef, Jeroen
Brouwers, of de al genoemden Joyce & Co, Jan Siebelink, Louis Ferron, om nog
maar te zwijgen van Andreas Burnier, Anja Meulenbelt en vrijwel de hele Vlaamse
productie.
Juist in deze tijd bereiken ‘de grote drie’, Hermans, Mulisch en Reve, het toppunt
van hun roem, zij het soms meer vanwege vroeger werk dan om wat zij in deze
periode publiceren. Reve was al in 1968 onderscheiden met de P.C. Hooftprijs en
na hem volgden Mulisch, die in 1977 zowel de Constantijn Huygensprijs als de P.C.
Hooftprijs mocht ontvangen, en Hermans, die in datzelfde jaar bekroond werd met
de Prijs der Nederlandse Letteren.
Sinds zijn terugkeer naar de roman in het begin van de jaren zeventig was de status
van Mulisch sterk verhoogd, al bleef zijn visie op de samenleving en de werkelijkheid
omstreden. Die visie zette hij in 1980 omstandig uiteen in een eigenzinnig filosofisch
werk, De compositie van de wereld, waarin hij al het bestaande en denkbare
onderbracht in een allesomvattend systeem, dat gebaseerd is op de paradox van
identiteit en verschil tussen een toon en zijn octaaftoon. Minder dan om de filosofische
draagwijdte is het boek belangrijk als uitdrukking van het wereldbeeld van Mulisch
en van zijn literatuuropvatting, waarin het persoonlijke en het maatschappelijke, het
particuliere en algemene, verleden, heden en toekomst elkaar spiegelen en variëren.
Dat is ook het stramien van De aanslag (1982), de roman waarmee Mulisch een
buitengewoon grote populariteit bereikte. De al even succesvolle (met een Oscar
bekroonde) verfilming ervan in 1986 door Fons Rademakers heeft die populariteit
nog vergroot. Het verhaal begint met de moord op een NSB'er tijdens de hongerwinter
van 1945, voor de deur van het hoofdpersonage, de dan twaalfjarige Anton Steenwijk.
De Duitse bezetter arresteert daarop de hele familie, waarbij Anton gescheiden wordt
van zijn ouders, die - zoals later blijkt - gefusilleerd worden. In verschillende episodes,
achtereenvolgens gesitueerd in 1952, 1956, 1966 en 1981, volgen we de ontwikkeling
van Anton, met zijn psychische en relationele problemen, die allemaal op een of
andere manier teruggaan op het voorval in 1945. Telkens ontmoet hij ook anderen
die er als getuige, dader of slachtoffer bij betrokken waren, waardoor iedere keer
ook nieuwe versies naar voren komen van wat er gebeurd is. In de loop van het
verhaal worden op die manier de persoonlijke lotgevallen van Anton telkens
verbonden met gebeurtenissen uit de politieke geschiedenis: de oorlog in Korea, de
Russische inval in Hongarije, de oorlog in Vietnam en een vredesdemon-
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stratie in Amsterdam. Individuele en collectieve schuld, psychologie en politiek,
heden en verleden lopen daardoor voortdurend in elkaar over.
Ondanks blijvende waardering was er rond de personen en de opvattingen van
Reve en Hermans enige reserve. Na zijn bejubelde brievenboeken Op weg naar het
einde en Nader tot U uit de jaren zestig publiceerde Reve in de jaren zeventig en
tachtig met wisselend succes boeken waarin autobiografie en fictie in diverse
verhoudingen voorkomen. Naast romans als Oud en eenzaam (1978), waarin hij naar
een verklaring zoekt voor zijn obsessie met seks, wreedheid en religie, en Moeder
en zoon (1980) over zijn bekering tot het katholicisme, waren dat ook verzamelingen
van echte brieven aan diverse correspondenten. Het probleem met Reve was dat men
er steeds minder in slaagde mythevorming, ironie en pose te onderscheiden van
echtheid. Ook zijn politiek weinig correcte uitspraken werden hem niet in dank
afgenomen. De waardering voor zijn werk had vooral betrekking op zijn briljante
stijl, zijn humor en het spel met maskers dat hij speelde. Maar als stem in het debat
werd hij steeds minder ernstig genomen.
Controversiële politieke stellingnames, onder meer over het apartheidsregime in
Zuid-Afrika, schaadden ook de reputatie van Hermans. Maar ook los daarvan kon
de kritiek minder enthousiasme dan vroeger opbrengen voor satirische romans als
Onder professoren (1975) of Uit talloos veel miljoenen (1981).
Hoe relatief de gehanteerde onderscheiden zijn, springt in het oog wanneer men drie
opmerkelijke boeken uit deze periode naast elkaar legt en bekijkt in het licht van het
bredere aanbod: Eerste indrukken (1979) van K. Schippers, Hersenschimmen (1984)
van J. Bernlef en Winterlicht (1984) van Jeroen Brouwers.
Eerste indrukken en Hersenschimmen spiegelen elkaar als het ware: het boek van
Schippers gaat over het opdoemen van bewustzijn en taal bij een baby, die opgroeit
tot peuter, dat van Bernlef over het uiteenvallen ervan bij een oudere dementerende
man. Al in de tijd van Barbarber stond in het werk van beiden de problematiek van
waarneming en weergave van de werkelijkheid vooraan, en daarmee zaken als
herinnering, gewoontevorming en conditionering, of overeenkomst en verschil tussen
tekst, foto en schilderij. Dat is ook het geval in deze boeken, die als zoveel andere
uit die tijd de één-op-éénrelatie tussen taal/verhaal en werkelijkheid problematiseren.
Al in het eerste hoofdstuk van Eerste indrukken ziet het driejarige hoofdpersonage
hoe haar tante vanuit een hotel aan zee, waar zij verblijven, prentbriefkaarten verstuurt,
met daarop duintoppen met een doorkijkje naar het strand:
Mijn zusje leest alle woorden voor die zij ziet. Dit keer laat zij een
plaatsnaam horen. Dat is een andere dan op de eerste kaart. Duinen zijn
duinen en zee is zee,
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denkt de fotograaf. Hij maakt op één plek een serie foto's waarop het
bedrijf dat in de prentbriefkaarten handelt de namen van alle zeedorpen
van het land kan drukken, een voor een. (SCHIPPERS 1979, 10)
Precies hetzelfde kwam als ‘tekst’ voor in de drie jaar eerder verschenen dichtbundel
Een vis zwemt uit zijn taalgebied. Onder de titel ‘Op drie plaatsen tegelijk’ zijn drie
identieke prentkaarten afgedrukt, met als onderschriften respectievelijk ‘Egmond
aan Zee’, ‘Noordwijk aan Zee’ en ‘Texel’.
Wat veel van de schrijvers rond De Revisor bezighield, is al in dat ene beeld
aanwezig: het besef dat taal versies voorspiegelt van de werkelijkheid, dat wij leven
in verhalen die door onszelf of door anderen bedacht zijn, met voor de een
vervreemding van die werkelijkheid, voor de ander macht erover tot gevolg. Het is
ook een van de leidende gedachten achter het experimentele proza van Polet, Van
Marissing, Schierbeek, Robberechts en Pleysier. In Schippers' Eerste indrukken leert
de met een extreem bewustzijn begiftigde baby hoe die verhalen tot vervreemding
leiden. Losse, onverbonden observaties groeien uit tot een patroon, waaraan taal en
beeld nog een dimensie toevoegen. De vervreemding is juist het gevolg van dat
ontstaan van patronen, herhalingen, belangen, hiërarchieën. Al in de wieg verwondert
de baby zich erover dat volwassenen geen aandacht hebben voor dingen als de
schaduw van een vaas of de bewegingen van een gordijn naast een open raam:
‘Wanneer de schemer intrad werd de lamp met de groene kap aangestoken. Wat
moest er worden verlicht? Van wat zichtbaar was werd toch het meeste overgeslagen.’
(49) Maar enkele jaren later loopt zijzelf zorgeloos door die schaduw zonder deze
nog op te merken.
Om dat verlies tegen te gaan neemt de hoofdpersoon zich voor om ‘zoveel mogelijk
uit een verhaal te blijven’ (63). Daarom stelt zij haar eerste woord ook zo lang
mogelijk uit, uit vrees daarop vastgelegd te worden en een karakter te krijgen. Maar
tegelijk ontdekt zij de macht van beeld en taal, via de schilderijen van de vriend van
haar tante en via het boek waarin deze een inventaris maakt van het huis van de
grootvader, met het oog op de verkoop ervan: ‘Het dikke boek lag op tafel. De man
met het rode haar had het onmogelijke volbracht: het huis bij de kerk was in één deel
in onze zitkamer aanwezig [...].’ (146)
Komt in Eerste indrukken het kind uiteindelijk toch in een verhaal terecht, voor
de zeventigjarige Maarten Klein uit Hersenschimmen valt dat weer uit elkaar. Juist
de patronen, de systemen, die door herinnering en taal aan de werkelijkheid waren
opgelegd, verdwijnen. Daardoor verdwijnen ook karakter, persoonlijkheid en
communicatie. In een helder moment stelt Maarten zijn eigen diagnose in een
vergelijking met zijn hond Robert:
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Kijken kan Robert ook, maar het theebusje en de kaasschaaf herkennen
kan hij niet. Hij kijkt zonder te zien, bedoel ik. [...] Om iets te zien moet
je eerst iets kunnen herkennen. Zonder herinnering kun je alleen maar
kijken. Dan glijdt de wereld spoorloos door je heen. (BERNLEF 1985, 54)
De dingen verschijnen weer in afzonderlijkheid, de woorden passen er niet meer op,
het verhaal dat alles bij elkaar houdt, wordt opgeslokt door verwarring en anonimiteit:
De aanwezigheid van alles! Ieder voorwerp lijkt me zwaarder en solider
dan het hoort te zijn (misschien omdat ik er een fractie lang de naam niet
meer van weet). [...] Onder dit leven woelt een ander waar alle tijden,
namen en plaatsen door elkaar heen spoelen en waarin ik als persoon niet
meer besta. (70)
De thematiek van beide romans sluit naadloos aan bij die van Kooiman en Matsier.
Toch wordt hier niet geëxperimenteerd met vertellers, al zijn de keuzes voor het
gezichtspunt van een baby en een dementerende man op zichzelf al experimenten.
Intertekstualiteit is zo goed als afwezig en men kan zelfs spreken van een extreme
vorm van realisme in de manier waarop alle indrukken en waarnemingen geregistreerd
worden. Vooral Hersenschimmen is bovendien een herkenbaar ‘goed’ verhaal over
de tragiek van dementie, wat ook blijkt uit het feit dat de roman meteen een bestseller
werd. Ook de duidelijke link met Barbarber én de omstandigheid dat Bernlef in die
tijd redacteur was van Raster, tonen dat beide romans zich als het ware op het snijpunt
bevinden van verschillende tradities uit de literatuur van de jaren zestig tot de jaren
tachtig.
Op een andere manier kruisen diverse lijnen elkaar ook in Winterlicht van Jeroen
Brouwers. Het evidentst lijkt de roman thuis te horen bij het subjectivistische proza.
Vrijwel alle boeken van Brouwers putten rijkelijk uit het materiaal van zijn eigen
leven. Hij heeft daarvan een van de kernpunten gemaakt van zijn literatuuropvatting.
Al in de eerste bladzijden van Winterlicht formuleert het hoofdpersonage, dat schrijver
is en lector bij een uitgeverij, dat heel uitdrukkelijk:
Ik schrijf het op, omdat alles altijd met alles te maken heeft, toeval niet
bestaat, en een schrijver attent dient te zijn op alles wat zich hoe dan ook
aan hem voordoet: - hij moet niet ‘verhalen’ vertellen (die taak heeft de
televisie van hem overgenomen), hij moet uitstallen wat hij uit zijn kelders
en onderkelders heeft opgedolven. Alles is autobiografisch, ook het
niet-‘biografische’: datgene wat zich aan de nachtzijde van het bestaan
voltrekt. (BROUWERS 1984a, 12)
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Op die manier is het boek niet de reproductie van het eigen leven, maar wordt het
de creatie ervan. Het maakt van het vluchtige, vergankelijke, onsamenhangende leven
een samenhangend geheel, dat in de ogen van Brouwers grotere werkelijkheidswaarde
heeft dan de losse feiten van het leven zelf. Die samenhang krijgt de tekst niet in de
logische en chronologische ordening van een verhaal, maar in de spiegeling van
symbolen en motieven. In de passage die volgt op het voorgaande citaat formuleert
de ik-verteller het door middel van een aaneenschakeling van paradoxen:
Een droom die men opschrijft, is daarna opgehouden een droom te zijn: door de droom te reproduceren heeft men een tekst geproduceerd. Wat
vervolgens blijft bestaan (zolang het niet wordt vernietigd) is niet de droom,
maar de geproduceerde tekst, ‘het geschrevene’: een tot werkelijkheid
gemaakt feit, dat afkomstig is uit een onfeitelijk nietbestaan, waar
werkelijkheid bestaat uit onwerkelijkheid. Dit is het wezen van literatuur.
(12)
In de roman zelf gebeurt dat door binnen een verbrokkelde structuur - die zowel
verhalende fragmenten bevat als dromen, herinneringen en essayistische
beschouwingen over literatuur, liefde en dood - motieven te herhalen en te variëren.
Leven en lot van de ik-persoon spiegelen in de geschiedenis van de mislukte schrijver
Voorlandt, over wie de roman grotendeels gaat. En daarbinnen brengen motieven
als zwarte kraaien die de dood aankondigen, vluchtige wolkenformaties, en de as die
overblijft nadat het leven tot even vluchtige rook is vergaan, verdere samenhangen
aan.
Even sterk als de schrijvers rond De Revisor is Brouwers doordrongen van het
besef dat teksten constructies zijn van werkelijkheid en dat verhalen al te simpele en
vervlakkende manieren zijn om over de werkelijkheid te spreken. Net als bij hen
draait zijn werk grotendeels om de problemen van het schrijverschap. Maar de
conclusies die hij trekt, zijn radicaal tegengesteld. Al is ook hij doordrongen van het
besef dat de taal een leugen is die het ik als het ware vernietigt, dat verhindert niet
de radicale overgave eraan: ‘Voor zover ik besta, besta ik uit tekst, dit is: het door
mij geschrevene, of ook wel: het over mij geschrevene, want vroeg of laat word ik
ook zogenaamd herinnerd.’ (194) Overeenkomst en verschil met De Revisor komen
op een frappante manier naar voren in het motief van de wolkenfoto's. Jakob
Voorlandt maakt als hobby foto's van wolkenluchten: ‘[...] ik maak eeuwigheid van
het allervergankelijkste dat in de natuur maar denkbaar is.’ (13) Ook op de omslag
van nummer 2 van de tweede jaargang van De Revisor staat een foto van een
wolkenlucht, met binnen die foto in een kleiner kader een negatiefafdruk van dezelfde
foto. Zoals in veel van de omslagillustraties van het blad kan men daarin een poëticaal
statement zien.
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In De Revisor ging veel aandacht uit naar de relatie tussen de werkelijkheid en de weergave daarvan.
Omslag van het nr. 2 van de 2e jrg., mei 1975.

Dat gaat dan niet over vergankelijkheid en eeuwigheid, maar over het effect van
manieren van weergeven: formaat, kleur, licht en donker, en gebruik van het kader.

Literatuur en feminisme
Feminisme en literatuuropvatting aant.
Behalve over de taak van de schrijver, het ontbreken van straatrumoer of het
academisme in de literatuur en de literatuurwetenschap werd er tussen 1975 en 1985
ook, en soms fel, gediscussieerd over feminisme en de relatie ervan met literatuur.
Dat was echter niet een op één moment gelokaliseerde polemiek, maar een constante
stroom van stellingen en reacties die zich uitstrekte over de hele periode. Aan het
begin stonden publicaties als Poëzie, jongens en het gezelschap van geleerde vrouwen
(1974) van Andreas Burnier, en de bijdragen van Truus Pinkster, ‘Van bevestigen
naar bewustmaken’, en Hanneke van Buuren, ‘Aarzelend denken over een feministiese
literatuurtheorie’ in het feminismenummer van Te Elfder Ure in 1975, en verder De
schaamte voorbij (1976) van Anja Meulenbelt. Een voorlopig eindpunt was de
verzamelbundel Wie weegt de woorden. De auteur en haar werk, met getuigenissen
van schrijvende vrouwen (Meulenbelt 1985).
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De doorbraak van een literatuur en een literatuurkritiek die door vrouwen gemaakt
was en die zich niet beperkte tot het fictioneel representeren van het leven van
vrouwen, maar zich ook daadwerkelijk wilde inschakelen in de feministische strijd,
kwam tamelijk onverwacht. De verklaring daarvoor ligt in een samenloop van
invloeden uit maatschappelijke ontwikkelingen en buitenlandse literatuur. Vanaf
ongeveer 1970 had de vrouwenbeweging in Nederland zich geradicaliseerd. Een
spectaculair breekpunt daarin werd gevormd door de provocerende acties van Dolle
Mina vanaf eind 1969. Die doorbraken het wat saaie imago van de intellectuele
discussies over de emancipatie van de vrouw in de jaren daarvoor. Maar juist de
gretige acceptatie van hun optreden door de media bracht anderen ertoe zich kritischer
te gaan opstellen en een socialistische koers te varen, die de feministische strijd
onderbracht in de klassenstrijd. Bovendien brak in het begin van de jaren zeventig
vanuit de Verenigde Staten het radicaal-feminisme ook in Nederland door, dat
bewustwording en ontplooiing van de vrouw alleen mogelijk achtte wanneer zij zich
in een exclusief vrouwelijk gezelschap wist te onttrekken aan de normerende
mannelijke blik. Hier vond een belangrijke verschuiving plaats, die ook voor de
literatuur van belang zou blijken: die van het maatschappelijke naar het persoonlijke,
dat vervolgens gepolitiseerd werd in de slogan ‘Het persoonlijke is politiek’. Vrouwen
mogen dan al sterk van elkaar verschillen op grond van de sociale klasse waartoe zij
behoren, in hun persoonlijke beleving van zichzelf, in hun gemankeerde zelfbeeld,
frustraties en schuldgevoelens vormen zij een eenheid, die kan uitgroeien tot een
politieke machtsfactor. De oorzaak van die gevoelens van minderwaardigheid ligt
volgens het radicaal-feminisme in de eis die aan vrouwen gesteld wordt om zich in
de eerste plaats te wijden aan de zorg voor man en kinderen.
Die vaststelling lag aan de basis van een verdere radicalisering van fracties van
de feministische beweging. Typerend was het optreden van de actiegroep Paarse
September, die de vrouwelijke homoseksualiteit uit de marge en de verborgenheid
haalde en de lesbische liefde juist de status gaf van een feministische politieke keuze.
De heteroseksuele norm was volgens deze ‘radicalesbians’ een cultureel-politieke
constructie en was ervoor verantwoordelijk dat de vrouwen die zich eraan onder
wierpen niet anders dan een afgeleide, minderwaardige identiteit konden hebben. En
juist het ontdekken en waarderen van die eigen vrouwelijke subjectiviteit en meteen
die van alle andere vrouwen werd meer en meer de eerste doelstelling. Niet politieke
analyse en strijd voor gelijkberechtiging en emancipatie in de traditionele zin kwamen
bovenaan op de agenda te staan, maar bewustwording van de politieke dimensie van
het persoonlijk leven.
Een belangrijk middel om dat te bereiken was het uitwisselen van getuigenissen,
ervaringsverhalen. Er loopt dan ook een rechte lijn van de mondelinge

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

412
getuigenissen over eigen situatie en ontwikkeling van vrouwen in de talrijke
praatgroepen naar de neergeschreven verhalen in feministische bladen als de
Vrouwenkrant, Opzij en talrijke andere, en daarvandaan naar De schaamte voorbij
van Anja Meulenbelt, met als ondertitel ‘Een persoonlijke geschiedenis’. En verder
naar het benadrukken van het belang van het persoonlijke getuigenis in de prille
feministische literatuurtheorie.
Ook buitenlandse invloeden hebben daarin een aanzienlijke rol gespeeld. Niet
alleen theoretische geschriften van - vooral Amerikaanse - feministen raakten in
Nederland bekend, maar ook tal van voorbeelden van feministische literatuur, zowel
in het origineel als in vertaling, waarin de persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis
al of niet gefictionaliseerd centraal staat. Boeken als Flying (1974) van Kate Millet,
Häutungen (1975) van Verena Stefan, Fear of Flying (1973) van Erica Jong of The
Women's Room (1977) van Marilyn French werden ook in Nederland gretig gelezen.
In de discussies omtrent feminisme en feministische literatuur vanaf 1975 vielen de
scheidingslijnen tussen de opponenten niet zonder meer samen met die tussen vrouwen
en mannen. Naast Maarten 't Hart stond bijvoorbeeld Renate Rubinstein als een van
de felste critici van het feminisme zoals dat zich in die jaren voordeed. Maar ook
onder vrouwen die in algemene zin wel met de opvattingen en doelstellingen van
deze tweede feministische golf sympathiseerden, waren er grote onderlinge verschillen
tussen enerzijds Andreas Burnier, Anja Meulenbelt, Hannes Meinkema en Monika
van Paemel en anderzijds Mensje van Keulen, Doeschka Meijsing, Lidy van
Marissing, Annie Romein-Verschoor en Hella S. Haasse. Die verschillen hadden
zowel te maken met de zeer grote verscheidenheid aan visies binnen het feminisme
zelf, als met opvattingen over de relatie van literatuur tot feminisme.
De voorhoede van feministische activisten ontwierp een reeks kenmerken waaraan
een feministische literatuur zou dienen te beantwoorden: een losse, associatieve,
vloeiende structuur, die de traditionele eenheid en geslotenheid van het literaire werk
openbreekt, een fusie tussen verschillende genres, tussen literatuur en andere kunsten,
wetenschap, religie en filosofie, een nadruk op inhoud ten nadele van vorm en een
sterk aandeel van het persoonlijke getuigenis.
Los van de vragen in hoeverre die kenmerken effectief in literatuur van vrouwen
zijn aan te wijzen en of die dan met een specifiek vrouwelijke geaardheid
samenhangen, kan hierin ook een aanwijzing herkend worden van wat er in deze
periode aan het bewegen is. Het accent op inhoud en persoonlijkheid legt verbindingen
met elementen die ook te vinden zijn bij Peeters, Brouwers en Anbeek. Uit de afkeer
van een strakke, eenheidscheppende, ‘autoritaire’
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Drie generaties vrouwelijke schrijvers: v.l.n.r. Monika van Paemel, Renate Dorrestein en Hella S.
Haasse tijdens de ‘International Conference of Women Writers’ in 1987 in Jeruzalem.

structuur en van de cultus van de vorm spreekt ongenoegen met enkele van de pijlers
van een modernistische traditie, zoals in de voorkeur voor open, vloeiende en
grensdoorbrekende vormen een aanzet tot postmodernisme kan worden gezien. Niet
toevallig zijn de argumenten van tegenstanders van feminisme en feministische
literatuur diep geworteld in het rationalisme.
Denkbeelden uit de beginnende feministische literatuurtheorie vertoonden niet
alleen parallellen met kwesties die ook daarbuiten ter discussie stonden, maar ook
intern lieten zij de breuk zien tussen het nieuwe en het oude. De hier gehuldigde visie
op een horizontale, meerlijnige, open, associatieve, intuïtieve literatuur (Van Buuren
1975, 816) botste met de tegelijk verdedigde eis van engagement en bewustmaking.
Die was immers gebaseerd op een strakke ideologie, die de samenleving verdeelde
in onderdrukkers en onderdrukten, mannen en vrouwen. Van die interne
tegenstrijdigheid op de breuklijn van twee cultuurfasen was Hanneke van Buuren
zich al bewust toen zij de eerste aanzet tot feministische literatuurtheorie in Nederland
formuleerde:
Feministiese literatuur beweegt zich dus tussen twee spanningspolen: de
utopiese droom van autonomie, horizontaliteit en openheid, doelmatigheid
zonder doel, vrijheid, geschakeerdheid zonder hoofd- en bijkleuren, en
het engagement door onvrede met de huidige situatie waarin aan vrouwen
noch een eigen bewustzijn noch een eigen bestaanswijze gelaten wordt
[...]. (819)

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

414
Binnen het marxistische denkkader, dat in dit opstel van Van Buuren getransponeerd
wordt naar de relatie tussen de geslachten, is het de spanning tussen de revolutionaire
fase en de fase van de te realiseren heilstaat. Tot in de gehanteerde retoriek toe is er
zelfs een lijn te trekken naar de revolutie van de Vijftigers, die in haar beginfase
eveneens marxistisch geïnspireerd was. Een verwante voorkeur voor een open,
vloeiende, niet-hiërarchische vorm, en eenzelfde afkeer van de dwang van het
formalisme, dat geassocieerd werd met de resten van een autoritaire burgerlijke
cultuur.

Feministische literatuur
Enkele uitzonderingen zoals Andreas Burnier en Monika van Paemel niet te na
gesproken, waren emancipatie en feminisme tot in de eerste helft van de jaren zeventig
nauwelijks een thema in boeken van vrouwelijke auteurs. Mensje van Keulen
bijvoorbeeld, een van de opvallende figuren in de golf van realistisch proza, heeft
zich bij herhaling tegen het feminisme uitgesproken, ook al worden haar verhalen
bevolkt door tal van deerniswekkende vrouwelijke personages in uitzichtloze situaties.
De Vlaamse schrijfster Monika van Paemel daarentegen liep met haar eerste
romans, Amazone met het blauwe voorhoofd (1971) en Confrontatie (1974), duidelijk
vooruit op de stroom van vrouwelijk, bewustmakend proza die na 1975 op gang
kwam. Haar hoofdpersonages stellen zich op als zelfbewuste vrouwen, die in opstand
komen tegen de verstarring en conventies van het Vlaamse plattelandse milieu, het
burgerlijke fatsoen en de kerk, en tegen een door mannelijke en patriarchale tradities
gevormd beeld van de vrouw. In een lyrisch-vitalistische stijl spreekt het ik-personage
uit Amazone met het blauwe voorhoofd haar minnaar als volgt toe:
Gedaan met het zachte koeiige wezen, de overgave zuigt mijn ruggemerg,
mijn weerbaarheid. [...] Ik wil je merrie zijn en omdat ik je liefheb
verlangen dat je mij zou berijden, maar ik zal niet dulden dat je me zadelt.
(VAN PAEMEL 1971, 47)
Opmerkelijk in een passage als deze is vooral hoe het verlangen van de vrouw hier
niet langer een natuurgegeven is, of ondergeschikt is aan de wil van een ander, maar
een gevolg van eigen vrije keuze: ik wil verlangen. De wisseling van perspectief en
van mentaliteit die hier aan de orde is, wordt nog sprekender wanneer men haar legt
naast het eerder aangehaalde fragment uit Gangreen van Jef Geeraerts waarin de
seksualiteit beschreven wordt met het beeld van copulerende paarden.
Al vanaf haar debuutroman Een tevreden lach (1965) komen in het werk van
Andreas Burnier motieven voor als feminisme, homoseksualiteit, de identiteit
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en de maatschappelijke rol van de vrouw. Ze zijn er evenwel altijd ingeschakeld in
en ondergeschikt aan een veelomvattender thematiek: de vervreemding van de
moderne mens van zijn oorspronkelijke, spirituele zelf, de strijd tegen de reductie
van de totale mens in ideologische systemen en in een technische, materialistische
samenleving. Hoe Burnier de positie van de vrouw en de feministische strijd ziet,
zegt zij het duidelijkst in haar essays, met name in Poëzie, jongens en het gezelschap
van geleerde vrouwen (1974). Feminisme, aldus Burnier, is een cruciaal element in
de strijd om een humane wereld, tegen het masculinistische ‘sekse-fascisme’. Dat is
niet alleen verantwoordelijk voor de onderdrukking van de helft van de mensheid,
maar evengoed voor ‘de primair materiële terreur van het kapitalisme’ en ‘de primair
geestelijke terreur van het socialisme/communisme’ (Burnier 1974, 36). Radicale
feministen zijn mensen die daartegenover een eigen waarde- en normenstelsel trachten
te ontwikkelen dat werkelijk humaan is, een cultuur ‘waarin het fascistoïde
masculinisme hoogstens nog in enkele gekkenhuizen (die wij “Kazerne”,
“Politiebureau”, “Groote Club”, “Regering” en “Synode” zullen noemen, als
nagedachtenis aan het verleden) in werking te zien zal zijn’ (36).
In de tweede helft van de jaren zeventig nam het aantal prozaboeken waarin het
feministische bewustzijn een rol speelde, snel toe. Een van de eerste en ongetwijfeld
het belangrijkste was De schaamte voorbij (1976) van Anja Meulenbelt. Het is de
persoonlijke geschiedenis van de schrijfster, vanaf haar liefdeloze jeugd, via een
mislukt tienerhuwelijk naar de geleidelijke aanvaarding van het moederschap en de
ontdekking van zichzelf. Daarin spelen talloze relaties met mannen en vrouwen,
vriendschappen, politieke acties en vooral de ontdekking van het feminisme in diverse
stadia van radicalisering, de rollen van tegenstanders en vooral van helpers. Het is
een autobiografische ontwikkelingsroman en tegelijk een feministische
heilsgeschiedenis met trekjes van een schelmenroman in het Amsterdamse milieu
van actiegroepen, drugs, hippies en vrije liefde.
Anja, het hoofdpersonage, dient zich uitdrukkelijk aan als een identificatiefiguur
voor de vrouwelijke lezer. De intieme verteltrant die volstrekte authenticiteit moet
garanderen, de afwisseling van gebeurtenissen met veralgemenende beschouwingen
over haar ontwikkeling en de uitbreiding van haar persoonlijke ervaringen tot die
van andere vrouwen zijn erop gericht de lezeres in de actie te betrekken en tot reflectie
aan te zetten. In ingebouwde commentaren over het schrijven en in talrijke motto's
en citaten laat Meulenbelt haar boek overigens uitdrukkelijk aansluiten bij soortgelijke
buitenlandse boeken. Haar eigen werk is een schakel in dat proces van bewustmaking
door middel van getuigenis:
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Ik heb andere vrouwen die schreven zonder schaamte nodig gehad om te
worden wat ik ben. [...] Ik wil schrijven voor andere vrouwen, de vrouwen
die mij tegenkomen, zelfverzekerd in mijn feministische overtuiging [...].
We hebben allemaal sterke vrouwen nodig om ons mee te identificeren
[...].
(MEULENBELT 1997, 24-25)
Maar op nog een andere en minstens even belangrijke manier wil zij door te schrijven
een voorgangster zijn. Zij moet een taal uitvinden voor de specifiek vrouwelijke
ervaringswereld. Al op de eerste bladzijde stelt zij dat probleem en als een rode draad
komt het telkens terug, bij nieuwe stappen en nieuwe ervaringen:
Taal, mijn probleem is taal, het is niet mijn taal. Ik zou in kleuren moeten
kunnen schrijven of in woordloze geluiden. De flarden die ik vind tussen
boodschappenlijstjes en aantekeningen staan ver van me af, of zijn zo
dichtbij dat ik me geneer. Emoties die te sentimenteel lijken of te
dramatisch als ze in letters op papier staan. Liefde. Pijn. Woorden die vlak
worden, of zakelijk, of hard. Kut. Vagina. Orgasme. Niet mijn taal, maar
ik heb nog geen andere. (11)
Ondanks alle schijn van levensechtheid sluit De schaamte voorbij, vanuit deze
specifieke invalshoek, dan toch weer aan bij een van de probleemvelden die in deze
periode zo grote aandacht kregen: de onbetrouwbaarheid van de taal als middel om
werkelijkheid weer te geven. Zelfs het probleem van de fictionaliteit is daarbij in het
geding: ‘Dit is mijn verhaal. Het is absoluut waar, omdat het mijn ervaringen zijn.
Het is fictie, omdat het mijn ervaringen zijn.’ (88) De utopie van een andere taal, die
uit louter kleuren of woordloze geluiden zou bestaan, wordt in het boek zelf natuurlijk
niet gerealiseerd. Het is dezelfde utopie die ook doorklinkt in de feministische
literatuurtheorie van Hanneke van Buuren: een horizontaal, vervloeiend,
niet-hiërarchisch schrijven. Dat ideaal zou pas veel later en buiten iedere feministische
context worden benaderd in het werk van schrijfsters zoals Charlotte Mutsaers,
Anneke Brassinga en Marie Kessels, en de dichteres Elma van Haren.
De schaamte voorbij werd inderdaad een feministisch cultboek, dat een grote
maatschappelijke invloed had, al werd het in literaire kringen meestal negatief
onthaald, juist vanwege de al te directe toon en het tendentieuze karakter. Het zijn
bezwaren die vijfentwintig jaar later, in een veel pragmatischer tijd, ook te horen
zijn in Surplus, tijdschrift ‘over boeken en schrijfsters’: ‘Voor een hedendaagse
lezeres die geboren werd in de jaren zeventig is het boek echter noch als historisch
document, noch als roman veel waard.’ Het is te zeer een egoboek, waarin alles om
Anja draait, om een waardevol document te zijn,
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en literair is het mislukt door de hijgende, hollende stijl vol clichés. Hoeveel er is
veranderd blijkt uit de conclusie: ‘Vrouwen van nu worden niet meer warm van
vrouwenkampen waar naakt wordt gedanst; niemand is meer zo gek om zonder bh
rond te lopen, want dat doet gewoon pijn aan je borsten.’ (Klinkert 2001, 23)
De schaamte voorbij was ook een uniek verschijnsel. De meeste andere boeken
van vrouwelijke schrijvers uit die tijd waren veel minder direct autobiografisch. De
feministische inspiratie kwam in de eerste plaats tot uiting in de thematiek en de
tekening van de personages. Het opmerkelijkste voorbeeld is het werk van Hannes
Meinkema, die tussen haar debuut in 1974 en 1985 niet minder dan negen romans
en verhalenbundels liet verschijnen. In dezelfde tijd publiceerde zij ook onder diverse
namen (Hannemieke Postma-Nelemans, Hannemieke Postma Stamperius, Hannemieke
Postma en Hannemieke Stamperius) tal van literatuurwetenschappelijke boeken en
artikelen en essayistische en polemische stukken over literatuur en feminisme. Vrijwel
altijd gaat het bij haar over moeizame relaties, tussen vrouwen en mannen, tussen
vrouwen onderling en tussen dochters en moeders. Het moeilijke van die relaties
vloeit voort uit de ongelijke machtsverhoudingen, de frustraties en schuldgevoelens
die het resultaat zijn van de botsing tussen enerzijds de drang naar onafhankelijkheid
en anderzijds aanhankelijkheid en plichtsbesef.

Een eigen circuit met eigen normen aant.
In de tweede helft van de jaren zeventig kregen het feminisme en de feministische
literatuur krachtige ondersteuning van een hele reeks instituties. Ook daarin speelden
buitenlandse voorbeelden een aanzienlijke rol. Al in 1972 was het onafhankelijke
feministische maandblad Opzij van start gegaan, waarin ook aandacht werd besteed
aan literatuur. Daarnaast waren er specifiek literaire tijdschriften, zoals Chrysallis
(1978-1981), of bladen waarin de literatuur een belangrijke plaats kreeg: Lover,
‘Driemaandelijks literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging’, opgericht in 1976,
en het ‘lesbisch cultureel tijdschrift’ Lust en Gratie, sinds 1983. Feministische
uitgeverijen als De Bonte Was (vanaf 1974) en Feministische Uitgeverij Sara (vanaf
1977) voorzagen in de behoefte aan feministische publicaties, die dan weer in
vrouwenboekhandels te koop waren. In 1986 waren er daarvan in Nederland al
veertien. In 1985 richtten Elly de Waard, Renate Dorrestein, Anja Meulenbelt en de
uitgeefster Caroline van Tuyll de Anna Bijns Stichting op ‘ter bevordering van de
ontwikkeling en erkenning van de vrouwelijke stem in de letteren’. De Anna Bijnsprijs
van die stichting werd in 1986 voor het eerst toegekend, aan Josepha Mendels.
Binnen dit circuit ontwikkelde zich een eigen stelsel van literaire normen, dat
nauwelijks nog voeling had met wat er daarbuiten gebeurde, en waarin
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bewustmaking en bewustwording centraal stonden. Vooral in de beginfase was het
niet ongebruikelijk om de kwaliteit van vrouwenliteratuur te meten aan de mate
waarin die ‘een bewustwording bij de lezer op gang brengt ten aanzien van de manier
waarop vrouwen, en mannen, in deze maatschappij funktioneren en eventueel ook
hoe je daaraan iets kunt veranderen’. Truus Pinkster, die deze norm formuleerde,
laat zelfs een echo horen van een negentiende-eeuws idealisme, wanneer ze eraan
toevoegt behoefte te hebben aan ‘de verbeelding van een stukje werkelijkheid zoals
die zou kunnen worden’ (Pinkster 1975, 825).
Vrouwenliteratuur kwam daardoor als het ware in een dubbel circuit terecht, waar
uiteenlopende verwachtingen en normen golden: dat van het feminisme en dat van
de gevestigde literatuur. In het eerste lag de nadruk overwegend op inhoudelijke
aspecten, in het tweede op traditioneel literaire kwaliteiten, zoals stijl en compositie.
Hoe moeilijk het was om die met elkaar te verzoenen, komt het duidelijkst naar voren
uit de standpunten van enkele vrouwelijke auteurs die het feminisme in ruime zin
niet ongenegen waren. Annie Romein-Verschoor, die al in de jaren dertig een stevige
reputatie had als feministe, onderkende in haar bespreking van De schaamte voorbij
in het boek een gebrek aan afstandelijkheid en een te weinig complexe visie op de
werkelijkheid. Helemaal in dezelfde geest reageerde Hella S. Haasse op recente
ontwikkelingen in het werk van Hannes Meinkema, Maartje Luccioni en Anja
Meulenbelt in haar uitvoerige essay ‘Het beeld in de spiegel’, dat een historisch
overzicht geeft van het beeld van de vrouw in de Nederlandse literatuur. Ook zij
constateerde een gebrek aan ‘creatieve afstand’ en aan vormbekommernis:
Het lijkt alsof het er [...] in de eerste plaats gaat om dat eigen spiegelbeeld
- en dan niet ten behoeve van confrontatie, zelfonderzoek, als punt van
uitgang voor een verdere ontwikkelingsfase, maar om geruststelling te
putten uit, in het gelijk gesteld te worden door, die weerkaatsing: ik ben
goed genoeg zoals ik ben.
(HAASSE 1979, 84)
Door zich binnen de groep van gelijkgezinden te verschuilen, zo kan de onderliggende
redenering van beiden geparafraseerd worden, ontlopen de bedoelde schrijfsters de
confrontatie met de complexe totaliteit van de wereld en met hun eigen plaats daarin.
Doeschka Meijsing sloot daar deels bij aan, toen ze stelde dat voor feministische
schrijfsters ‘de complexiteit van in romans getekende problematieken ondergeschikt
is aan de ideologie waar zij voor staan’ (Meijsing 1977, 6). Zij vreesde dat de
individuele creativiteit als het ware opgeslorpt zou worden door het groepsgevoel
binnen een vrouwelijk getto.
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Voor deze kritische geluiden was geen plaats in het boek met portretten van
vrouwelijke schrijvers, Wie weegt de woorden. De auteur en haar werk, dat
Meulenbelt in 1985 samenstelde. En al evenmin voor andere belangrijke schrijfsters
zoals Lidy van Marissing, Marga Minco, of zelfs Andreas Burnier, die meer en meer
als een dissidente werd beschouwd. Er was Meulenbelt blijkbaar wel wat aan gelegen
het front gesloten te houden. En inderdaad, op enkele uitzonderingen na vallen hier
slechts herhalingen en echo's te lezen van wat tien jaar eerder nog strijdlustig en
vernieuwend klonk. Maar het was inmiddels 1985. Rond dat jaar debuteerde de ene
na de andere schrijfster met behoorlijk tot groot succes. Tessa de Loo en Marion
Bloem (1983), Hermine de Graaf, Marja Brouwers en Nelly Heykamp (1984),
Charlotte Mutsaers (1985), Nelleke Noordervliet en Kristien Hemmerechts (1987),
Patricia de Martelaere en Margriet de Moor (1988) - ze werden door de
uitgeverswereld gretig binnengehaald. Ze behandelden vrouwelijke thema's of juist
niet, zonder complexen. Deze in de media uitvoerig besproken doorbraak, die de
kritiek deed spreken van ‘de nieuwe meiden’, was zowel een gevolg van het feminisme
van de jaren zeventig als de overschrijding ervan.

Het proza in Vlaanderen: eigen accenten
De Vlaamse literatuur in crisis aant.
Aan de discussies en polemieken die in het begin van dit hoofdstuk gememoreerd
werden, namen geen Vlaamse auteurs deel. En, hoe kwistig men ook was met
buitenlandse voorbeelden, naar werk van Vlaamse schrijvers werd in Nederland
nauwelijks verwezen. Ook in De Revisor zijn Vlamingen met een vergrootglas te
zoeken. Alleen in het feminismedebat kwam af en toe Monika van Paemel ter sprake
en in Raster was plaats voor Robberechts, Hoste en Pleysier. Dat beeld van een
toenemend isolement wordt nog bevestigd wanneer men ziet welke polemieken er
in Vlaanderen dan wél gevoerd werden. Die hebben immers steevast rechtstreeks of
zijdelings te maken met die problematische relatie tussen Noord en Zuid.
Het begon al eind 1976, toen Jeroen Brouwers zijn polemische pamflet ‘J.
Weverberg en ergher’ in Maatstaf publiceerde. Brouwers was in de jaren daarvoor
als redacteur in dienst bij de Vlaamse uitgeverij Manteau, waar hij bevriend raakte
met uitgever Julien Weverbergh. Na onenigheid omtrent het beleid van de uitgeverij
en zijn eigen positie verliet Brouwers in 1976 met slaande deuren de uitgeverij en
Vlaanderen. In ‘J. Weverberg en ergher’ veegde hij niet alleen de vloer aan met zijn
vroegere vriend, maar tegelijk ook met het slordige en foutieve Nederlands van
vrijwel alle Vlaamse schrijvers na 1950:
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Herschrijven dus. Behalve het barbarentaaltje van Marnix Gijsen, het
kokhalzerig gestuntel van Karel Jonckheere, het gefrunnik van Hugo Raes,
het gestamel van Jos Vandeloo, het met niets, tenzij met uitgeflakkerd
brandhout, te vergelijken of te omschrijven taalgemors van J. Weverbergh.
(BROUWERS 1982, 197)
Dat ontketende een storm van protest bij de verongelijkte Vlaamse schrijvers en
critici, die Brouwers van de weeromstuit afschilderden als arrogante, betweterige
Hollander. Waarna Brouwers er in zijn verweer nog een schepje bovenop deed door
de Vlamingen ziekelijke kleinzerigheid en het cultiveren van achtervolgingswaan te
verwijten en meteen ook maar de actuele Vlaamse prozaliteratuur als zo goed als
onbestaand te verklaren:
Aangezien voor mij de hele huidige Vlaamse literatuur niet hoeft, aangezien
de hele huidige Vlaamse literatuur sedert pakweg Hugo Raes en René
Gijsen, kom, ik pik ook Daniël Robberechts nog mee, geen sodemieter
meer voorstelt, - in ieder geval nog minder sodemieter dan de huidige
Nederlandse, - zodat het absoluut niets uitmaakt of deze onsodemieterse
Vlaamse literatuur in goed Nederlands geschreven is of niet. (245)
Culturele integratie, waarmee de Vlamingen zo graag schermden, was in Brouwers'
ogen overigens een volstrekte utopie. Dat hij daarin op dat moment misschien geen
ongelijk had, moge blijken uit het feit dat zijn in Maatstaf en Vrij Nederland
gepubliceerde pamfletten geen enkele reactie uitlokten in literair Nederland, in schrille
tegenstelling tot de stortvloed van reacties op De nieuwe Revisor.
Het was maar de aanzet tot een lange reeks van klaagzangen, protesten, aanklachten
en misverstanden, die de literaire relaties tussen Noord en Zuid zouden vertroebelen
tot in de tweede helft van de jaren tachtig. Men kan zelfs spreken van een ware
identiteitscrisis van de Vlaamse literatuur in deze periode, waarbij Nederland steevast
het begeerde en beschimpte ijkpunt was. In Het literair klimaat 1970-1985, dat een
overzicht geeft van de ontwikkelingen in die vijftien jaar, staan de drie bijdragen
over literatuur in Vlaanderen niet alleen apart, maar ze staan bovendien helemaal in
het teken van de crisis in de Vlaamse letteren en de vergelijking met Nederland.
Voor de geschiedenis van het proza in Vlaanderen was een van die debatten van
bijzonder belang. De aanleiding was de publicatie, in 1978, van de bloemlezing
Poëzie is een daad van bevestiging. Noord- en Zuidnederlandse poëzie van 1945 tot
heden, samengesteld door C. Buddingh' en Eddy van Vliet. Daniël Billiet, die het
netjes had nageteld, was tot de slotsom gekomen dat daarin maar 25 procent
Vlamingen waren opgenomen. Prompt beschuldigde hij Van
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In 1969 werkten Julien Weverbergh (l.) en Jeroen Brouwers (r.) nog vriendschappelijk samen bij
uitgeverij Manteau. Koffie en kersen in de tuin van Weverbergh in Teralfene.

Vliet van niet minder dan ‘literaire kollaboratie’ met de Nederlandse uitgeverijen en
critici, die hij ‘gedeeltelijk als een bezetter’ beschouwde (Billiet 1978, 3). De zeer
verraste Van Vliet reageerde pas echt een jaar later in de Volkskrant. Opnieuw met
de uitspraak van Billiet geconfronteerd, gaf hij als zijn mening te kennen dat de
Vlaamse debuten na 1970 volstrekt waardeloos waren. Het stilaan uitgedoofde vuurtje
laaide meteen weer op tot een uitslaande brand. De jonge romanschrijver Alstein
betrok die uitspraak van Van Vliet over de poëzie op het proza van zijn eigen generatie
en schreef in het tijdschrift Kreatief een ‘Open brief aan de Van Vlieten in dit land’.
Zijn generatie, zo stelde hij, is er een die in stilte werkt: ‘Volwassenheid noem ik
dat. Literaire volwassenheid. De schrijver wil geen paljas meer zijn, hij vertoont
geen kunstjes; hij legt werk voor.’ (Alstein 1979, 98) Maar frustrerend is het wel
wanneer die schrijver moet vaststellen dat hij geen respons krijgt en tegelijk ziet hoe
in Nederland iedere nieuwe debutant op gejuich wordt onthaald. Lionel Deflo, de
steeds alerte hoofdredacteur van Kreatief, zag zijn kans en stelde een speciale
aflevering samen van zijn blad, waarin de nieuwe generatie Vlaamse prozaschrijvers
werd gepresenteerd volgens de beproefde formule die hij tien jaar eerder al had
gebruikt om de Vlaamse nieuw-realistische dichters samen te brengen: ‘Het jongste
Vlaamse proza: een stille generatie?’ Het nummer bevat de antwoorden op een
vragenlijst van Deflo en prozafragmenten van Alstein, Egbert Aerts, Joris Denoo,
Pol Hoste, Elisabeth Marain, Leo Pleysier, Greta Seghers, Luc Vancampenhout, Roel
R. van Londersele, Eriek Verpale en Loekie Zvonik.
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Zo ontstond iets wat op een literaire stroming geleek. En deze keer werd het in
Nederland wel opgemerkt. De Haagse Post stuurde zelfs een heuse expeditie,
bestaande uit Aad Nuis en William Rothuizen, naar het rampgebied om ter plaatse
de toestand te bestuderen. Hun analyse was ontluisterend, maar ze verschilde
nauwelijks van die van hun Vlaamse gesprekspartners en van de analyses die Vlaamse
essayisten rond 1980 ook elders lieten verschijnen:
In een land met veel goede lezers kan een gevarieerde literatuur gedijen,
want het lezerspubliek vormt de klankbodem. Zijn er niet zo veel lezers
die voor hun genoegen boeken lezen die enige geestelijke inspanning
vergen, dan krijgt de literatuur iets krampachtigs: aan de ene kant de
massalectuur die het de lezer zo gemakkelijk mogelijk maakt, aan het
andere uiterste het soort boeken dat niet zozeer bedoeld lijkt om gelezen,
maar eerder bestudeerd en geanalyseerd te worden, imponeerliteratuur
voor studiegroepen. Daartussen ontstaat een kaal niemandsland met hier
en daar een groen sprietje. De Vlaamse letteren zijn in zo'n situatie terecht
gekomen [...]. In zo'n bar klimaat krijgen de sporadische goede debuten
te weinig aandacht, maar wat erger is, ze worden er ook door aangevreten
[...]. Kenmerkend voor de meeste nieuwe Vlaamse auteurs is hun zware
ernst, de nadrukkelijkheid van stijl, het dikke woord. En op stille
zolderkamers woekert het cliché. (NUIS 1980)
Een belangrijk aspect van de door velen gesignaleerde malaise was de crisis van de
literaire infrastructuur en instituties. In de loop van de jaren zeventig werd de Vlaamse
uitgeverswereld, die toch al niet zo rijk was, geteisterd door een niet-aflatende reeks
van fusies, overnames en faillissementen. Uitgeverij Orion fuseerde in 1979 met de
verzendboekhandel Orbis, maar ging in 1983 failliet. Ook de Standaard Uitgeverij
raakte in 1976 betrokken bij het faillissement van de uitgever van de krant De
Standaard, werd overgenomen door het Nederlandse papierconcern
Bührmann-Tetterode en begon aan een serie omzwervingen. Manteau, de literaire
uitgeverij bij uitstek in Vlaanderen, beleefde vanaf 1970 de ene crisis en overname
na de andere, waarin zowel persoonlijke spanningen als economische factoren een
rol speelden. Enkele zuiver Vlaamse uitgeverijen, vaak met een katholieke signatuur
maar met een beperkt literair fonds, zoals Lannoo, of met uitgaven die doorgaans
niet tot de literaire top gerekend werden, zoals Davidsfonds en Boekengilde de
Clauwaert, bleven buiten de crisis. Daarnaast waren er verschillende kleine
initiatieven, die echter veelal kortstondig waren of te lijden hadden onder een
gebrekkige distributie.
Bevorderlijk voor het literaire leven was dat allemaal niet. Een onderzoek naar de
publicaties van Nederlandstalig werk door Vlaamse uitgevers laat onder meer zien
dat het aantal debuten tussen 1966 en 1976 beduidend terugliep.
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Over de hele periode waren er in Vlaanderen al niet meer dan 215 debuten, waarvan
86 prozatitels. In 1966 waren er nog dertig debuten, in 1976 nog maar negen. Die
toestand, die in de daaropvolgende jaren niet verbeterde, wordt des te schrijnender
wanneer men bedenkt dat ongeveer de helft van die debuten door een kleine, niet
commercieel ingestelde uitgever op de markt werd gebracht.
Klachten waren er ook over de geringe beschikbaarheid van Vlaamse boeken op
de Nederlandse markt. Boeken van Vlaamse schrijvers, in Vlaanderen uitgegeven,
waren in Nederlandse boekhandels zo goed als onvindbaar en werden uiterst zelden
gerecenseerd in de Nederlandse pers. Daar stond tegenover dat meer dan tweederde
van de beschikbare Nederlandstalige literatuur op de Vlaamse markt rond 1980
import uit Nederland was. De oorzaken daarvan zijn zowel te vinden in gebreken
van de Vlaamse uitgeverswereld, als in de dynamische expansiepolitiek van de
Nederlandse. Nog altijd ontbrak het de meeste Vlaamse uitgevers aan management,
aan aandacht voor de aantrekkelijke presentatie van hun boeken en de promotie ervan.
Door het ontbreken van boekenbijlagen zoals de Nederlandse was er ook nauwelijks
een forum voor die promotie, in de vorm van advertenties of van recensies die bij
de actualiteit aansloten. In Nederland daarentegen was het aantal literaire titels en
debuten in de jaren zeventig en tachtig juist sterk gestegen, mede in een poging van
de uitgeverijen om de stagnatie in de omzet tegen te gaan. Het gevolg was echter
een overproductie, waarvoor een afzetmarkt diende te worden gevonden. In die
concurrentiestrijd maakten Vlaamse uitgaven nauwelijks een kans, evenmin trouwens
als producten van kleinere Nederlandse uitgevers. In hun zoektocht om hun boeken
aan de man te brengen ontdekten de grote Nederlandse uitgevers wel de nog
grotendeels onontgonnen Vlaamse markt. Meer en meer met eigen vestigingen in
Vlaanderen gingen ze die markt bewerken en inpalmen.
Ook de literaire kritiek kende niet bepaald een bloeiperiode. Kranten en weekbladen
waren er nog niet aan toe om veel aandacht te besteden aan literatuur en na de periode
van levendige, polemische tijdschriften in de jaren zestig was ook op dat front een
luwte ingetreden. Typerend voor de stand van zaken was het verdwijnen in 1983 van
het Nieuw Vlaams Tijdschrift, sinds zijn oprichting in 1946 een van de pijlers van
de literatuur in Vlaanderen. Nadat het ministerie zijn steunaankopen voor scholen
en bibliotheken had opgezegd, bleven er nog maar nauwelijks tweehonderd betalende
abonnees over en opteerde uitgever Weverbergh voor een meer publieksgerichte
opvolger van het blad. Maar de malaise had ook te maken met een toenemend gebrek
aan voeling met de actualiteit en met de wijze waarop literatuur in de grondig
veranderde samenleving van de jaren tachtig nog zou kunnen functioneren.
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De eerste aanzetten tot een heropleving worden merkbaar aan het einde van de hier
behandelde periode, met de oprichting van twee nieuwe literaire tijdschriften die van
een veel opener, minder elitaire of wereldvreemde instelling getuigen: De Brakke
Hond in 1983 en vooral een van de opvolgers van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, het
Nieuw Wereldtijdschrift in 1984.

‘Het verdriet van België’ aant.
In de Vlaamse prozaproductie tussen 1975 en 1985 vallen meteen twee zaken op,
die na het voorgaande niet echt verwonderlijk zijn. De interessantste en belangrijkste
romans werden geschreven door auteurs die al in het begin van de jaren zeventig, in
de jaren zestig of nog vroeger debuteerden: Louis Paul Boon, Hugo Claus, Paul de
Wispelaere, Ivo Michiels, Walter van den Broeck en Monika van Paemel. En ten
tweede: veel van het proza ging over de moeilijke relatie van de schrijver of zijn
personages met België, Vlaanderen, de culturele, sociale en politieke omgeving, de
persoonlijke en collectieve geschiedenis. Het lijkt erop dat de literaire identiteitscrisis
van de schrijvende Vlaming een weerspiegeling vond in een veel bredere bezinning
op de samenleving in Vlaanderen, juist in de periode dat de culturele autonomie van
de Vlaamse gemeenschap binnen België vorm kreeg.
Die bezinning betrof zowel het persoonlijke als het politieke en was te vinden van
traditioneel verhalende tot autobiografische en experimentele geschriften. De zuiverste
voorbeelden van een zoektocht naar de persoonlijke wortels, de roots, zijn
Aantekeningen van een stambewaarder (1977) van Walter van den Broeck en Het
uitzicht op de wereld (1984) van Alstein. In beide boeken reconstrueren de auteurs
hun wel zeer avontuurlijke familiegeschiedenis tot in de achttiende eeuw. En ze doen
dat met eenzelfde motivatie. ‘Vanwaar de behoefte om dit alles op te schrijven?’
vraagt Van den Broeck zich af. ‘Is het omdat ik voor eens en altijd een geldig
antwoord wil formuleren op het gevoel van ontheemd zijn? [...] Waarom heb ik
konstant het gevoel nergens te wonen, nergens echt thuis te horen?’ (Van den Broeck
1977, 13) En Alstein: ‘Heel wat andere boeken, reizen, jeugdherinneringen en ook
het verlangen, orde op zaken te stellen, leidden tot dit boek [...].’ (Alstein 1984, 7)
Beide boeken zijn inderdaad meer dan literaire reconstructies van het verleden, het
zijn pogingen tot plaatsbepaling. Voordat Van den Broeck aan de eigenlijke
familiegeschiedenis begint - een collage van documenten, brieven, herinneringen,
verhalen en reflecties daarover tijdens het schrijfmoment - last hij nog een hoofdstuk
in over zijn dubbelzinnige relatie met België, Vlaanderen en zijn streek, de Kempen.
Bladzijdenlang spuwt hij zijn gal over ‘dit kultuurloze, hebzuchtige, onbeschofte en
onbeschaafde, domme volk, dat uitblinkt in egoïsme, dat bulkt van aanstellerij, dat
hoofdzakelijk bestaat uit kleinzielige, enggeestige profiteurs
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en kortzichtige parvenu's van het lamentabelste soort [...]’ (19). Een volk, waarvan
de Kempenaar de overtreffende trap vormt, maar waarbij hij zich ondanks alles thuis
voelt, dat hij liefheeft ‘zoals een knaapje zijn debiele broertje’:
En toch... misschien wordt dit geschrift ook geschreven om eindelijk deel
uit te maken van dit ‘volk’, en zal ooit blijken hoe Belgisch, hoe Vlaams,
hoe Kempens dit boek wel is. (21-22)
Exact dezelfde ambivalente visie op ‘de stille Kempen’ is in een meer experimentele
vorm het onderwerp van het drieluik Waar was ik weer? (1990) van Leo Pleysier,
waarvan de afzonderlijke delen tussen 1978 en 1983 verschenen.
In deze reconstructie van het eigen verleden komt regelmatig ook een van
Vlaanderens grootste trauma's ter sprake, de collaboratie tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Elders ligt de nadruk eerder op sociale of politieke kwesties of op de
culturele en ecologische situatie van Vlaanderen. Al die zaken komen aan bod in de
autobiografische boeken die Paul de Wispelaere in deze jaren liet verschijnen, Tussen
tuin en wereld (1979) en Mijn huis is nergens meer (1982). Zoals in zijn meeste
andere boeken schuiven ook hier autobiografie, fictie en essay in elkaar en zijn ze
in hoge mate bezinningen op het schrijverschap. Maar specifiek voor deze werken
is het ‘genealogische’ karakter ervan, de terugblik op de eigen jeugd en op het leven
van de ouders. Daaraan koppelt De Wispelaere een nostalgische kijk op het verleden
en felle kritiek op de ‘vooruitgang’, de politiek en de technologie, die verantwoordelijk
zijn voor de verloedering van het Vlaamse landschap. Tegenover de ‘nieuwe mens,
met zijn mechanische grijpers en schoppen, zijn pneumatische hamers’ (De Wispelaere
1979, 217) staat de veilige enclave van de tuin, die mythische dimensies krijgt:
‘Zowel de historische als de mythische tuin, weet hij, staan aan het begin van de
wereld.’ (44)
De uitdrukkelijkst politieke roman uit die tijd was De blinde spiegel (1981), waarin
Piet van Aken op een nauwelijks versluierde manier afrekent met de top van de SP
(de Vlaamse socialisten), die in zijn ogen verworden is tot een bende opportunistische
carrièremakers, die geen enkele voeling meer hebben met de arbeidersklasse. Zijn
generatiegenoot Louis Paul Boon voltooide in de laatste jaren van zijn leven een
reeks historisch-documentaire werken, waarvan het eerste deel al in 1971 was
verschenen: Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst
vochten tegen armoede en onrecht. Daarop volgden nog De Zwarte Hand of het
anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst (1976), Het jaar
1901 (1977) en postuum Het geuzenboek (1979). De eerste drie delen van deze reeks
vormen samen een groots literair fresco van de ellende en de sociale strijd in Aalst
in de laatste decennia van de
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De Koperstraat in de ‘cité’ van Olen, waar Walter van den Broeck de Belgische koning rondleidt in
Brief aan Boudewijn (1980): ‘Daar ligt zij dan in al haar berooide glorie! Ach, sire, beaamt u het maar
rustig, niets karakteristieks, niets pittoresks heeft zij. Vijfentwintig bakstenen dubbelwoningen, dertien
aan de linker, twaalf aan de rechterkant van een tien meter brede asstrook.’

negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Politieke kritiek was er eveneens
in De veranderingen (1979) van Pol Hoste, waarin de onmacht van de linkse
intellectueel botst met de apathie van de massa, die geen veranderingen wil, maar
brood en spelen in de vorm van bier, voetbal en televisie. Ook hier, net als in het
werk van Van den Broeck, Pleysier en De Wispelaere, gold de kritiek de
kleinburgerlijke mentaliteit van het door toenemende welvaart aangetaste Vlaanderen.
Veel van dat alles kwam samen in een van de interessantste romans uit deze jaren,
Brief aan Boudewijn (1980) van Walter van den Broeck. De roman is één lange brief
van de schrijver Walter van den Broeck aan de Belgische koning Boudewijn. Daarin
stelt hij voor om de koning de echte werkelijkheid te laten zien. Schrijvenderwijs
organiseert hij een gefingeerde rondleiding in 1950 van de jonge koning door de dan
negenjarige Walter. De koning wordt rondgeleid in Olen, het Kempische geboortedorp
van de schrijver, meer bepaald in de ‘cité’, de arbeiderswijk, om daar ten slotte te
belanden in Walters geboortehuis, Koperstraat 45. De dubbele spanning tussen de
onwetendheid van de koning en de werkelijkheid van de kleine Walter, en vervolgens
tussen dat niet beter wetende kind en de kritische schrijver Walter van den Broeck,
geeft aanleiding tot een rijke thematiek. Om een vermoeden van de echte
werkelijkheid te geven laat Van den Broeck verschillende beelden van de
werkelijkheid tegen
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elkaar opbotsen, van voorstellingen in de streekroman over die van het kind tot die
van de van zijn oorsprong vervreemd geraakte schrijver:
En hoe moet ik u, die louter voorstelling bent, met onze toenmalige realiteit
konfronteren, als elke poging daartoe in het verleden jammerlijk heeft
gefaald? Geen ander middel staat mij ter beschikking dan het schrift. Een
geschreven voorstelling moet ik ervan maken. Geen ander middel, maar
wellicht ook geen beter, want, zoals in de wiskunde, kan het produkt van
twee gelijkheden, voorstelling X voorstelling, alleen maar positief zijn.
(VAN DEN BROECK 1980, 39)
Aldus is Brief aan Boudewijn alweer een roman waarin de schrijver zichzelf
confronteert met zijn afkomst. Maar bovenal is het een sociale roman in de traditie
van Boon. De lezer, die als het ware over de schouder van de koning meeleest en de
fictieve rondleiding meemaakt, krijgt een beeld van de sociale geschiedenis, van de
ontwikkeling van materiële naar geestelijke armoede. Alweer is de houding van de
verteller uitermate ambigu. Met betrekking tot het verleden botst sociale
verontwaardiging op vertedering en nostalgie, met betrekking tot het heden botst
kritische zelfstandigheid met droefheid om het verlies van vaste grond in een
saamhorige groep. Versplintering en onzekerheid blijven over:
U laat het artificiële Wij van Boudewijn, Koning der Belgen, achter en wij
het authentieke wij van de cité.
Daardoor wordt u aldoor minder voorstelling en verliezen wij van langsom
meer onze werkelijkheid.
Voorgoed ontheemd, zijn wij op weg - o, ironie! - naar dezelfde onzekere
bestemming, naar het niemandsland Ik, ergens halfweg tussen wij en Wij,
waar werkelijkheid en voorstelling zich tot een onontwarbaar kluwen zullen
verstrengelen. (237)
Net zoals dat in Nederland het geval was bij tal van schrijvers, van Kooiman tot Krol
en van Matsier tot Nooteboom, komt ook in veel van de hier genoemde romans het
bewustzijn tot uiting dat taal en verbeelding evenzeer van de werkelijkheid wegvoeren
als dat zij er beschrijvingen van zijn. Heel uitdrukkelijk zelfs zijn de reflecties
daarover te vinden in het werk van De Wispelaere, Van den Broeck, Hoste en Pleysier.
Wat nu met de ‘stille generatie’, die door Alstein en Deflo in het leven werd geroepen?
Meer dan het signaal van de malaise blijkt ze niet te zijn. Uit de special daarover van
Kreatief komt geen samenhangend beeld van een nieuwe generatie
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naar voren, terwijl vervolgens enkelen van de bijeengebrachte auteurs na enkele
boeken weer in de vergetelheid verdwenen zijn. De stilte waarvan sprake was, was
vooral een mediastilte. En de houding van de samengebrachte Vlaamse schrijvers
daartegenover was uitermate ambivalent: klacht en trots tegelijk, de overtuiging
parels voor de zwijnen te gooien, jaloezie ook op het bloeiende literatuurbedrijf in
Nederland en tegelijk minachting voor de commercialisering ervan, bij sommigen
een provincialistische, zelfgenoegzame Vlaamse reflex.
‘Het verdriet van België’ is niet alleen de titel van het belangrijkste boek van een
Vlaams auteur dat tussen 1975 en 1985 verscheen, maar ook de spreekwoordelijk
geworden uitdrukking van wat er in het naoorlogse België en Vlaanderen volgens
velen is misgelopen: de collaboratie en de gebrekkige verwerking daarvan, de
uitwassen van de taalstrijd, benepen kleinburgerlijkheid en zelfgenoegzaamheid, een
gebrek aan durf en openheid, politiek cliëntelisme en culturele middelmatigheid.
Kortom, een geheel waarvan deelaspecten gehekeld werden door Pleysier, Van den
Broeck, De Wispelaere, Van Paemel, Van Aken en Michiels. Het verdriet van België
(1983) van Hugo Claus laat het allemaal in zijn meest karikaturale en groteske vorm
zien. De roman is niet alleen het magnum opus van Claus, waarin al zijn particuliere
obsessies, motieven en registers samenkomen, hij verenigt ook de belangrijkste
strekkingen van het Vlaamse proza en overstijgt ze meteen. In Claus' visie op de
Vlaamse samenleving en op de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog is het
een politieke roman. Tegelijk is het een autobiografische ontwikkelingsroman: het
hoofdpersonage, Louis Seynaeve, is een gefictionaliseerde versie van de jonge Claus
in de jaren 1939-1948, die opgroeit van kind tot aankomend schrijver en die zijn
houding moet bepalen tegenover familie, opvoeders, seksualiteit, ideologie en figuren
die zich opwerpen als politieke en literaire vaders. In de loop van die ontwikkeling
wordt het ook een roman over het schrijven en het schrijverschap.
De initiaties die de jonge Louis doormaakt en die zijn visie op de werkelijkheid
veranderen, gaan meestal samen met, of worden zelfs bepaald door zijn lectuur. Van
de heiligenlevens die hem door de nonnen van het internaat opgedrongen worden,
via avontuurlijke jongensboeken en de gecanoniseerde literatuur van ‘Vlaamse
koppen’ tot de ontdekking van het internationale modernisme. Zijn opeenvolgende
opvoeders en mentoren introduceren hem telkens in een nieuwe soort literatuur, maar
van meet af aan is de kleine Seynaeve gefascineerd door boeken die de norm
overschrijden, al vanaf de eerste zin: ‘Dondeyne had een van de zeven Verboden
Boeken onder zijn schort verstopt en Louis meegelokt.’ (Claus 1983, 7) De ‘Verboden
Boeken’ van
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het jongensclubje zijn onder meer een exemplaar van ‘abc, een weekblad van de
socialisten’, ‘een levensbeschrijving van G.B. Shaw, de ketter en vrijmetselaar’, een
‘foto van Deanna Durbin in onderjurk’ en het verboden boek van Louis zelf, De
Vlaamsche Vlagge, over de opstand van seminaristen tegen hun ‘Vlaamsvijandige’
oversten (8). Hoe kinderlijk ook, allemaal verschaffen zij toegang tot de geheime en
verboden, ontkende of onderdrukte domeinen van het persoonlijke en politieke leven.
Ook de plaats waar zij zich met die verboden boeken verbergen, ‘de grot van
Bernadette Soubirous’, met haar nogal opzichtige combinatie van het sacrale en het
seksuele, tekent meteen de sfeer. Lezen en schrijven staan de hele roman door in het
teken van navolging en opstandigheid, van schijn en werkelijkheid, waarbij de leugen
een van de belangrijkste motieven is. Niet alleen wordt Louis in zijn dagelijkse
omgeving aanhoudend geconfronteerd met dagdromen, fantasieën, verzinsels, leugens
en tegenstrijdige versies van de feiten, stilaan ontdekt hij ook hoe kunst en literatuur
als superieure vormen van liegen en verzinnen in staat zijn om de andere verhalen
ver achter zich te laten. Maar ook om, in de manier waarop zij de werkelijkheid
verbergen en vervormen, de waarheid ervan te tonen. Een cruciale scène is de
voorstelling van de opera van Franz Lehár, Het land van de glimlach, die Louis met
zijn moeder bijwoont:
Louis wil tegelijkertijd het hemelse lied van de gekwelde Chinees volgen,
geen lettergreep missen van de kermende tenor, maar zich ook voor Mama
verbergen, met zijn elleboog op zijn knie buigt hij zich voorover, zijn hand
bedekt zijn wang, zijn wenkbrauw, zijn schrijnend oog en dit precies op
het ogenblik dat op het toneel, in de chique salon zijn gele tweelingbroer,
de prins, zich vermant, en hem aanmaant niets ooit te laten zien. ‘Toujours
sourire! Le coeur douloureux! Niets mogen ze merken!’ (147-148)
Maar ook:
Nog nooit is het voor Louis zo hartverscheurend duidelijk geweest wat er
gaande is in het Gesticht, in de Oudenaardse Steenweg, in de hele wereld.
(149)
Op die speciale manier en zonder theoretische reflectie sluit ook Claus hier aan bij
het in deze periode zo uitdrukkelijk opdoemende wantrouwen tegenover verhalen.
En zoals bij Pleysier, en in zekere mate Van den Broeck, in de traditie ook van Boon,
doet hij dat deels in het taalgebruik zelf. Het boek bestaat voor een groot gedeelte
uit dialogen in een algemeen Vlaams aandoende stilering van het dialect, dat krioelt
van stoplappen, volkse wijsheden, ideologische leuzen, gezegden en dooddoeners.
Die geven het boek natuurlijk een
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zekere couleur locale, maar vooral zijn zij de manifestaties van de banale leugen
waarin de personages zich onbewust verschuilen voor het alomtegenwoordige verdriet
van België.
Maar Het verdriet van België overstijgt dat alles ook. Het mag dan een persoonlijk,
volks en Vlaams boek zijn, het is tegelijkertijd universeel, geconstrueerd en uitermate
erudiet.
Het verdriet van België brengt ons ten slotte ook terug in Nederland en bij de
schrijnende tegenstelling tussen de onverschilligheid waartegen de literatuur in
Vlaanderen in deze jaren moest opboksen, en de luidruchtige manier waarop Claus'
roman in Nederland, door zijn Nederlandse uitgever De Bezige Bij en door de
Nederlandse media, werd gelanceerd. Na voorpublicaties in Avenue en de Nederlandse
Playboy verscheen de roman op 19 maart 1983. Drie dagen daarvoor was Claus al
te gast in de eerste uitzending van het boekenprogramma Hier is... Adriaan van Dis.
De eerste recensies en interviews in kranten en weekbladen verschenen nog voor het
boek in de winkel lag. De uitgever had naar de belangrijkste critici ruim op voorhand
kopieën van de drukproef gestuurd, een praktijk die naderhand meer en meer zou
worden toegepast om commercieel interessante boeken te promoten. In de boekhandel
werden posters verspreid, Claus zelf gaf tientallen interviews en reisde rond voor
signeersessies. Sinds Ik Jan Cremer in 1964 was het niet meer voorgekomen dat in
de Nederlandse literaire wereld zo'n hype rond een roman was gecreëerd, iets wat
bij sommige, vooral Vlaamse critici zure reacties opriep. Maar de campagne miste
haar effect niet. Al na enkele weken stond Het verdriet van België bovenaan in de
boekentoptiens. Na een jaar waren er al meer dan honderdduizend exemplaren van
het lijvige boek verkocht, waarvan minder dan twintigduizend in Vlaanderen. Al is
dat naar Vlaamse normen een groot succes, het contrast met Nederland is sprekend.
Ook in de literaire kritiek, vooral uit katholieke hoek, waren de reacties minder
enthousiast dan in het Noorden. En toen de roman in 1984 in België bekroond werd
met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het proza, vond de jury het nodig om in haar
rapport expliciet te vermelden dat die voornamelijk werd toegekend voor het eerste
deel.
Toch kan men aan het succes van Het verdriet van België en aan de belangstelling
van de media een symbolische waarde toekennen voor een veranderende mentaliteit
in de Vlaamse literaire wereld. Het verlangen naar een nieuw elan was zo groot dat
in 1984 het romandebuut van Herman Portocarero, Het anagram van de wereld, werd
onthaald als werk met een internationale allure, een nieuwe Claus! Nieuwe schrijvers
stigmatiseerden zichzelf niet langer als een ‘stille generatie’, maar eisten met
toenemend zelfbewustzijn de aandacht op en plaatsten zich buiten of tegenover een
in hun ogen verkalkt literair bestel. In 1982 debuteerde Herman Brusselmans met de
verhalenbundel Het zinneloze
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zeilen en in 1985 Tom Lanoye met Een slagerszoon met een brilletje. Eerder in
Nederland dan in Vlaanderen werden zij opgemerkt als ‘angry young Belgen’,
rustverstoorders in een ingedommelde literatuur, en werden zij in één adem genoemd
met jong Vlaams talent van zo diverse pluimage als striptekenaar Kamagurka, komiek
Urbanus en televisiemaker Bart Peeters.

Postkoloniale literatuur
Suriname en de Nederlandse Antillen aant.
De onafhankelijkheid van Suriname in 1975 bracht niet de gehoopte opbloei van de
politieke en economische situatie. Ongenoegen daarover leidde in 1980 tot een
militaire staatsgreep, die een linkse koers wilde varen, maar die in werkelijkheid een
autoritair regime installeerde onder leiding van sterke man Desi Bouterse. In 1982
werd het protest tegen zijn bewind met geweld neergeslagen: tegenstanders werden
geëxecuteerd en er werd een censuur ingesteld. Pas in 1987 werden er opnieuw
democratische verkiezingen georganiseerd.
De literatuur in Suriname, in de verschillende talen, stond aanvankelijk overwegend
in het teken van de opbouw van de nieuwe natie en de verwoording van een nationale
identiteit. De meeste schrijvers hanteerden afwisselend twee talen, het Sranan en het
Surinaams-Nederlands, al werd het proza vrijwel uitsluitend in het Nederlands
geschreven. Onmiddellijk na de onafhankelijkheid had cultuurminister Venetiaan de
samenwerking met de Sticusa opgezegd, om het accent te verleggen van culturele
afhankelijkheid van Nederland naar de uitbouw van de ‘veelzijdige eenheid van de
Surinaamse cultuur’ (Van Kempen 2003, 939). Wel werd er een culturele
overeenkomst met Nederland gesloten, op basis van wederkerigheid en
gelijkwaardigheid, maar die bleef grotendeels dode letter. De revolutie van 1980,
die bij de meerderheid van de Surinaamse bevolking op gejuich was onthaald, werd
ook in de literatuur bezongen als de doorbraak waarop men sinds vijf jaar wachtte,
maar na de Decembermoorden van twee jaar later was de ontgoocheling des te sterker.
Samen met de censuur zorgde die voor een literaire windstilte, die zou duren tot
1987.
Als gevolg van de slechte economische en politieke toestand van Suriname bleef
ook na de onafhankelijkheid de emigratiestroom naar Nederland aanzienlijk. Tussen
1975 en 1980 emigreerden er ongeveer 40.000 Surinamers naar Nederland, wat het
totaal daar bracht op meer dan 200.000, tegenover goed 350.000 in Suriname zelf.
Enerzijds ontstonden er in die kringen van nieuwe Nederlanders allerlei culturele
organisaties, die zich in de eerste plaats richtten op het in stand houden van de band
met het land van herkomst, anderzijds ondervonden schrijvers met verder reikende
ambities de noodzaak om buiten
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Shrinivasi en Astrid Roemer aan een Amsterdamse gracht, 1977.

hun beperkte kring te treden en zich te integreren in het Nederlandse literaire bestel.
Daardoor kwamen zij in een tussenpositie terecht, die vergelijkbaar is met die van
immigranten uit Indonesië, uit de Antillen en met die van veel auteurs van
postkoloniale migrantenliteratuur in het algemeen.
De schrijvers die in deze periode het krachtigst vorm hebben gegeven aan die
tussenperiode, zijn Edgar Cairo en Astrid Roemer. Cairo, die in 1968 naar Nederland
kwam, publiceerde aanvankelijk, vanaf zijn debuut in 1969, in eigen beheer poëzie
in het Sranan, met vertalingen in het Nederlands. Na een zoektocht langs diverse
Nederlandse uitgevers kreeg hij zijn eerste roman, Kollektieve schuld of wel
Famir'man-sani (1976), gepubliceerd in de Derde Spreker Serie van de NOVIB. Nadat
hij door zijn optredens, onder meer op Poetry International, grotere bekendheid had
gekregen, kon hij zijn volgende romans bij In de Knipscheer laten verschijnen.
Typerend voor zijn tussenpositie is niet alleen de tocht uit het Surinaamse circuit,
via ‘spreker uit de derde wereld’ tot Nederlands auteur, ook zijn thematiek en
taalgebruik illustreren die. Zijn gebruik van het Nederlands is sterk gekleurd door
het Surinaams-Nederlands, dat hij gaandeweg uitwerkte tot een zeer individuele
taalvariant, vol klanknabootsingen, uitroepen, verdubbelingen, neologismen enzovoort.
In de inleiding bij zijn bundeling van columns uit de Volkskrant, Als je hoofd is
geboord (1981), ziet hij het zelfbewuste gebruik van Surinaams-Nederlands als een
middel om een ‘bufferkultuur voor de minderheden’ te creëren, die een uitweg
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zou bieden uit het dilemma van volledige aanpassing of isolement in een gettocultuur.
Mede daardoor zou de immigrant zijn eigenwaarde behouden, een culturele bijdrage
leveren aan de ‘moedercultuur’ in Suriname én het Nederlands verrijken:
Bakra, Nederlander, hier ben ik en dit is precies wat ik heb aan te bieden.
We zijn in een soort onderhandelingsfase. Wat wens je wel d'ruit te
accepteren, wat niet, en vooral wáárom? (CAIRO 1981, 14)
Thematisch was het werk van Cairo aanvankelijk een uiting van wat hijzelf
‘negerverdriet’ noemde, een verlammend gevoel van machteloosheid, fatalisme en
afwezigheid van zelfrespect. Vanaf de jaren tachtig stonden zowel zijn romans als
zijn krantencolumns grotendeels in het teken van het conflict tussen aanpassing en
inkapseling, de strijd tegen discriminatie en tegen alle vormen van (neo)kolonialisme.
Ook in het vroege werk van Astrid Roemer komen die typische migrantenmotieven
als racisme, identiteitsverlies en de botsing tussen culturen veelvuldig voor. Binnen
en buiten de literatuur was zij overigens bijzonder actief als columniste, met
voordrachten en debatten over de positie van migranten, zwarten en vrouwen, en in
het culturele vormingswerk voor migranten. Die bekommernis reikte verder dan tot
de situatie van Surinamers. In haar werk doorbreekt Roemer de gevestigde grenzen
tussen wat mensen opdeelt in categorieën: afkomst, huidskleur, sekse, godsdienst,
sociale klasse, familiebanden en tradities. In haar belangrijkste roman uit deze periode,
Over de gekte van een vrouw. Een fragmentarische biografie (1982), wordt die
normdoorbreking niet alleen gethematiseerd in de verschillende relaties van het
hoofdpersonage, maar krijgt zij ook vorm in de fragmentarische opbouw, die al in
de ondertitel wordt aangekondigd. Los van de biografische chronologie reconstrueert
de roman een leven via een afwisseling van uiteenlopende tekstsoorten: dagboek,
poëzie, documenten, brieven en verhaalfragmenten. Daarin sluit de roman ook aan
bij het werk van tal van schrijvers in Nederland, die ervan uitgaan dat een klassiek
gestructureerd verhaal de complexiteit van de werkelijkheid altijd geweld aandoet.
Thematisch is het boek echter door en door Surinaams, onder meer door de belangrijke
plaats erin van winti, de inlandse geneeswijze met behulp van geesten en goden.
Zowel de literaire ontwikkeling van Cairo als die van Roemer laat zien hoe aanpassing
aan de Nederlandse literaire norm een kloof doet ontstaan tussen de literatuur in
Suriname en die van Surinamers in Nederland.
Al is er uiteraard geen directe band en al is de draagwijdte van de problematiek
onvergelijkbaar, het valt op dat er een zekere mate van overeenkomst is
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tussen deze literatuur en die van sommige Vlaamse schrijvers in de manier waarop
zij worstelen met de eigen culturele identiteit en eigen taalvarianten inzetten in de
reconstructie daarvan of de kritische omgang ermee.
De situatie van de Antilliaanse literatuur van 1975 tot 1985 is in zoverre met de
Surinaamse te vergelijken dat er ook in kringen van immigranten in Nederland een
literair circuit ontstond, voornamelijk van poëzie, veelal in het Papiaments, terwijl
op de eilanden zelf de literatuur als het ware geklemd bleef zitten tussen het gebruik
van het Nederlands, de officiële taal, en de omgangstaal Papiaments. Het was een
keuze die ook samenhing met een oriëntatie op Nederland of op de eigen regio. Dat
laatste is ook in ruime zin te begrijpen als een toenemende tendens om aansluiting
te zoeken bij de Caraïbische literatuur.
Anders dan in de Surinaamse literatuur kwamen er in deze periode geen belangrijke
nieuwe auteurs naar voren die het Nederlands als literaire taal hanteerden. En ook
de ouderen, Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Cola Debrot, lieten nauwelijks van
zich horen. Van Debrot, die in 1981 overleed, verscheen een jaar later nog postuum
de historische novelle De vervolgden, van Marugg en Van Leeuwen verscheen pas
in de tweede helft van de jaren tachtig belangrijk nieuw werk. De politiek zeer
geëngageerde romans die Frank Martinus Arion na zijn succesboek Dubbelspel
publiceerde, konden op heel wat minder bijval rekenen vanwege de
overgeconstrueerde vorm en de voor velen te pamflettaire toon. Afscheid van de
koningin (1975) en Nobele wilden (1979) zijn desondanks wel interessant omdat
daarin de postkoloniale problematiek wordt verbreed tot het hele Caraïbische gebied;
in Afscheid van de koningin zelfs tot Afrika en tot ruimere kwesties van
tegenstellingen op grond van ras en sociale klasse.

Indisch-Nederlandse auteurs van de tweede generatie aant.
Rond 1975 leek een hoofdstuk van de Oost-Indische letteren definitief te worden
afgesloten. De geschiedenis ervan die Rob Nieuwenhuys in 1972 te boek had gesteld,
Oost-Indische spiegel. Wat schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven
vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden, werd in 1973 bekroond met de
Bijzondere Prijs van de Jan Campert-stichting en in 1975 met de Dr. Wijnaendts
Franckenprijs. Ook twee auteurs die in de jaren daarvoor hun Indische ervaringen
hadden gepubliceerd, werden in 1975 onderscheiden: A. Alberts met de Constantijn
Huygensprijs en Aya Zikken met de Marianne Philipsprijs.
Het mag een symbolisch toeval heten dat in datzelfde jaar 1975 Paula Gomes haar
eerste Indische roman, Sudah, laat maar, liet verschijnen en daarmee als het ware
een voorschot nam op de Indische literatuur van de tweede generatie, die pas in de
jaren tachtig goed van de grond zou komen. Paula Gomes,
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van Indisch-Nederlandse afkomst, kwam als kind naar Nederland en behoort dus in
strikte zin nog tot de eerste generatie. In Sudah, laat maar komen de herinneringen
aan de kinderjaren en aan de internering in een Japans kamp bij het hoofdpersonage
weer naar boven naar aanleiding van een reis naar haar geboorteland. De echte start
van de Indische literatuur van de tweede generatie kwam in 1983 met het verschijnen
van Geen gewoon Indisch meisje, de debuutroman van Marion Bloem, Scherven van
smaragd van Jill Stolk en de novelle Nathan Sid van Adriaan van Dis. In Geen
gewoon Indisch meisje geeft Marion Bloem gestalte aan de schizofrene situatie van
de kinderen van de tweede generatie door een overkoepelend ‘IK’ op te splitsen in
twee zusjes, Sonja en Zon. De rationele Sonja heeft geen binding met haar Indische
afkomst, denkt en spreekt volkomen Hollands, en schrijft verhalen. Zon daarentegen
is emotioneel, zij is gehecht aan de Indische cultuur, aan het irrationele en warme
daarvan. Zij schrijft gedichten. Al in de ‘Proloog’ van het boek wordt de thematiek
van verscheurdheid tussen twee culturen expliciet gesteld:
is elke Indische vrouw die, wel of niet geboren in het land van winden watermolens, op zekere dag ontdekt dat zij de helft van haar achtergrond
als cultuur ontkend heeft. Dat zij zich als vanzelfsprekend schaamde schaamrood, dat niemand zag omdat haar huidskleur Javaans verhult, waar
zij trots had kunnen zijn. (BLOEM 1987, 9)
IK

Ook Nathan Sid introduceert het thema van de twee culturen meteen in de eerste zin:
Nathan was er nooit geweest, maar wel gemaakt. Zijn zusters waren er
geboren, net als zijn vader en veel van zijn ooms en tantes. Indië was
overal in huis.
(VAN DIS 1988, 7)
Maar de uitwerking is geheel anders. Op een wat gedistantieerde, licht ironische toon
worden tafereeltjes verteld uit het leven van de kleine Nathan. Het repatriantengezin
waarvan hij deel uitmaakt, woont met enkele andere gezinnen in een groot huis aan
zee. De kleine Nathan is er het buitenbeentje. Tussen zijn Indische halfzussen en
tantes, zijn Indische vader en zijn Hollandse moeder, loopt hij er wat stuurloos bij,
onbegrepen en onbegrijpend: anders. Enerzijds past Nathan Sid daardoor in de traditie
van verhalen over kinderen die tegen de muren van de wereld van de volwassenen
aanbotsen, maar anderzijds is dat thema hier helemaal ingebed in dat van de wrijving
tussen twee werelden. De Indische wereld is er voor Nathan een die alleen bestaat
in verhalen, prenten, geuren en smaken. Zelf staat hij erbuiten, al wil hij er graag
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deel van uitmaken. Maar hij hoort nergens helemaal thuis. Doordat hij het kind is
van de tweede man van zijn moeder, die nooit met haar is getrouwd, is hij zelfs
onzeker over zijn naam. Hij heeft ‘onrein bloed’ (11), is allergisch voor Hollandse
kost zoals volle melk en vleesjus, hij lust geen andijvie en spruitjes, maar anders dan
bij zijn tantes en zussen is zijn huid, bleek en met sproeten, niet tegen de zon bestand:
Nathan vond dat hij ook op niemand leek. Was hij thuis niet de enige die
in de zon verbrandde? Waarom was alleen híj in Holland geboren? Hoe
kwam hij aan zo'n bruine vader? En waarom stond er op zijn rapport Nathan
Punt en niet gewoon Nathan Sid? (54)
Nathan Sid sluit zowel aan bij de Indische literatuur als bij het realistische en
subjectivistische proza van de jaren zeventig als bij het autobiografische proza dat
vanaf de jaren tachtig een hoge vlucht zou nemen. De novelle is op nog een andere
manier typisch voor de tijd. Zij is ontstaan uit de omgewerkte bundeling van columns
die Van Dis eerder in NRC Handelsblad liet verschijnen. En ten slotte is het grote
publiekssucces ervan mede te danken aan de omstandigheid dat Van Dis net in 1983
landelijke bekendheid had gekregen met zijn boekenprogramma op tv: Hier is...
Adriaan van Dis.

De poëzie aant.
[...] als het maar niet allemaal op elkaar gaat lijken. Voor dat laatste ben
ik wel eens bang: dan zie ik één stroom van handig gemaakte, niet domme,
ook wel enigszins gevoelige, maar nooit bewogen, kwade of echt
persoonlijke mainstreampoëzie. (VAN TOORN 1983, 28)
Aldus Willem van Toorn in zijn antwoord op een grote poëzie-enquête van het
tijdschrift Maatstafin 1983. Tevreden, berustend of enigszins ongerust was ook de
algemene teneur in de reacties van de achttien dichters en critici die een antwoord
instuurden op de vragen van Rob Schouten en Peter de Boer. We zijn niet ontevreden,
het gaat goed, ‘er heerst pais en vree in de Nederlandse poëzie. Iedereen gaat zijn
eigen weg. Men laat elkaar met rust en stelt er prijs op zelf ook met rust gelaten te
worden. In dit idyllische tableau vivant is voor zich nadrukkelijk profilerende groepen
en scholen geen plaats.’ (Schouten en De Boer 1983, 39)
Bij de 32 aangeschreven auteurs waren overigens slechts twee Vlamingen, Herman
de Coninck en Hugo Brems. Ook dat zegt iets over de mate waarin men elkaar met
rust liet.
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Afrekening met Vijftig aant.
Die relatieve windstilte stond in schril contrast met de levendige polemieken rond
het proza. Er was in deze tijd maar één poëtische kwestie die de gemoederen in
beweging bracht. Maar ze was wel significant voor de ontwikkelingen in de poëzie
in Nederland. Eind 1979 publiceerde Gerrit Komrij zijn bloemlezing De Nederlandse
poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten. Zowel
de keuze van Komrij als zijn verantwoording lokten hevige reacties uit. In zijn
‘Verantwoording’ vraagt Komrij zich af waarom hij deze bloemlezing samenstelde.
Ontevredenheid, zo blijkt, was zijn belangrijkste drijfveer. Ontevredenheid over de
manier waarop ‘uit de Nederlandse poëzie almaar wordt bloemgelezen: alsof poëzie
het domein bij uitstek is van gevoelsuitstortingen, verheven stemmingen, vliegende
vaandels en gezwollenheid’. Hij wilde de koek nu eens op een andere manier
doorsnijden, met als resultaat:
[...] gedichten die het verstand scherpen en amuseren - zonder dat het
verstand tot religie wordt. Het accent ligt, om een indruk te geven, hier
meer op het vakmanschap, de smaak en het volwassen gezicht dan op het
stamelen, de vulgaire sentimenten en het simpeldom. Meer op de satire,
de maskerade, de afstandelijkheid dan op de dodelijke ernst, de
eenduidigheid en het volle leven. (KOMRIJ 1979, 5)
Heel wat dichters die sinds 1950 naam hadden gemaakt, kwamen er op grond van
deze premissen bekaaid van af. Dat waren in de eerste plaats de Vijftigers en de
dichters die door hen beïnvloed waren, zoals Hamelink en Ten Berge, die beiden
geheel afwezig waren. Maar ook de generatie van Bernlef, Schippers, Armando en
Vaandrager kwam er nog nauwelijks aan te pas. En de Vlaamse dichters nog minder.
Uit de hele naoorlogse periode waren slechts elf Vlaamse dichters present, met samen
29 gedichten. In de opsomming van ‘soorten’ dichters die Komrij in zijn voorwoord
geeft, staan ze in het sprekende rijtje van ‘de zonderlingen, de studenten, de
Vlamingen en de vroeggeknakten’ (8). Minstens even sprekend als lijstjes van aanen afwezigen en van het aantal gedichten dat ieder toebedeeld kreeg, was de
eigenzinnige selectie van de gedichten uit de oeuvres, helemaal in de lijn van Komrijs
uitgangspunten. Na het voorwoord volgt dan ook een ‘Noot van de uitgever’, die
meldt dat de dichters J. Bernlef, Remco Campert, Gerrit Kouwenaar en Bert
Schierbeek het niet eens waren met de door Komrij gemaakte keuze.
De drie laatstgenoemden spanden daarop samen met Lucebert een kort geding aan
tegen uitgever Bert Bakker wegens het schenden van hun auteursrecht. Maar de
rechter stelde Bert Bakker in het gelijk - de bloemlezing bleek
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immers ook voor schoolgebruik bestemd - en de hele rechtszaak liep met een sisser
af.
Maar door die heisa was voor iedereen duidelijk geworden waar het in deze hele
zaak om ging: de aflossing van de wacht. De Nederlandse poëzie van de negentiende
en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten was de institutionele bevestiging
van een nieuwe poëzievisie, die over de Vijftigers en de dichters uit de jaren zestig
heen teruggreep naar de traditie van vormvaste poëzie, zelfs naar de negentiende
eeuw. Alleen al de keuze voor een bloemlezing die beide eeuwen overspande, krijgt
in dat licht een programmatische betekenis. Nooit eerder was het mogelijk om in één
boek het werk van Vroman, Lucebert, Kouwenaar, Campert, Bernlef en Kopland te
confronteren met dat van Beets, Ten Kate, Potgieter en Piet Paaltjens. Maar het was
tegelijk een toeeigening en transformatie van die traditie door de uitgesproken
voorkeur van Komrij, ook in zijn selectie uit de negentiende eeuw en de eerste helft
van de twintigste eeuw, voor het spel, de vondst, de grap, het technisch vernuft, de
verrassende wending en de parodie.
Het was niet de eerste of de laatste keer dat Komrij uithaalde naar de Vijftigers,
en hij was evenmin de enige. Al een jaar daarvoor had hij hun in zijn essaybundel
Heremijntijd. Exercities en ketelmuziek verweten dat zij futloos en tandeloos geworden
waren. De mening van Bernlef dat in de bloemlezing ‘een welbewuste poging’
ondernomen werd ‘om een van de belangrijkste stromingen in de twintigste eeuwse
Nederlandse poëzie onder tafel te werken’ (Bernlef 1982, 209), mag dan eenzijdig
en wat gechargeerd zijn, onjuist is ze beslist niet. De Nederlandse poëzie van de
negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten is niet zomaar een
andere doorsnede van de koek, maar een polemisch-programmatische bloemlezing,
die de literaire traditie herordent, zoals Rodenko dat deed in Nieuwe griffels schone
leien. Het verschil is echter dat de programmatische intentie van Rodenko expliciet
en uitvoerig beargumenteerd was. Ze had bovendien betrekking op de promotie van
een relatief welomlijnde groep van dichters. Komrij, aan wie overigens aanvankelijk
gevraagd was om Nieuwe griffels schone leien te actualiseren, blijft in al die opzichten
veel dubbelzinniger. Hij speelt met de grens tussen een literair-historische, een
persoonlijke en een programmatische bloemlezing.
Rond dezelfde tijd formuleerde ook Elly de Waard scherpe kritiek op de Vijftigers,
onder meer in haar lovende besprekingen van het werk van M. Vasalis en Ida
Gerhardt, twee vooraanstaande vertegenwoordigers van de poëtische traditie, die
volgens haar aan een herwaardering toe waren. Die kwam er ook: Gerhardt werd in
1979 bekroond met de Meesterschapsprijs van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde en het jaar daarop met de P.C. Hooftprijs voor poëzie. In 1983 ging
dezelfde prijs naar het werk van Vasalis. Ook
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voor De Waard zijn de Vijftigers ‘versteend’ en ‘uitgepraat’, ‘een nieuwe conventie
geworden’ (De Waard 1979). Zij hebben ‘een haast onherstelbaar caesuur in de
Nederlandse poëzie’ veroorzaakt (De Waard 1980). Het is nu tijd dat er een nieuwe
poëzie opstaat, niet uit de ‘verstarde gelederen van de Vijftigers’ en al evenmin ‘uit
die van de sonnettenbakkers die denken dat 1980 een herhaling van 1880 is’ (ibidem).
Zij pleit voor een herwaardering van de traditie en een synthese met elementen uit
de avant-garde. De Waards verzet tegen de blijvende dominantie van de Vijftigers
is dan ook heel anders geïnspireerd dan dat van Komrij. Het geldt in de eerste plaats
het cerebrale en de overbenadrukking van het talige karakter van poëzie, de
onderwaardering van inhoud en het gebrek aan vitaliteit. Voor Komrij zijn het veeleer
het vormeloze of de spontaneïteit als creatief beginsel, en de loodzware ernst
waartegen hij zich afzet.
Ook in Vlaanderen, meer bepaald bij neoromantisch genoemde dichters, zijn reacties
te horen tegen de erfenis van Vijftig. Luuk Gruwez pleit in ‘De weg terug’ voor een
terugkeer naar de traditie van het belijdende dichterschap, waarbij de dichter zichzelf
als inzet neemt:
Globaal genomen heb ik als lezer de indruk dat de poëzie sinds 50 wel de
kern van de poëzie, maar niet de kern der dingen raakt [...]. Daarmee bedoel
ik dat de balans tussen - zeg maar - levensautenticiteit en poëtische
formulevorming te zeer is overgeslagen ten gunste van het laatste. (GRUWEZ
1980, 44)
En in ‘Aan de Tachtigers van de twintigste eeuw’, een gedicht dat grotendeels uit
citaten van gedichten van Vijftigers bestaat, schrijft zijn collega Frans Deschoemaeker:
‘[...] de Vijftigers worden zestig, en van fluweel!’ (Deschoemaeker 1985, 36) Net
als bij Gruwez past deze visie in de overtuiging dat vernieuwing niet langer mogelijk
is: ‘Haast alles is déjà-vu. Het is zeer de vraag of de enige weg niet de weg terug is.’
(Gruwez 1980, 48)

De poëzie in Nederland aant.
Deze verschillende vormen van afrekening met Vijftig en van herijking van de traditie
waren de bevestiging van tendensen die in de poëzie al in de jaren zestig of in het
begin van de jaren zeventig waren begonnen en die nu resoluut in het centrum
plaatsnamen. Echt nieuwe standpunten waren er pas rond 1985. Daarvoor voegden
zelfs de meeste debutanten zich zonder morren bij het bestaande. De geschiedenis
van de poëzie in Nederland tussen 1975 en 1985 is er niet een van breuken, maar
van geleidelijke en complexe bewegingen, van in en uit elkaar schuivende visies en
praktijken, zoals vormbewustzijn, taal-
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onderzoek, zelfexpressie en symbolisering. Het beeld is dat van een dikke soep, een
stoofpot of een deeg met krenten van diverse origine. Men kan zich concentreren op
het mengsel, zoals Van Toorn dat deed in het citaat waarmee dit hoofdstuk begon,
of op de smaak van de afzonderlijke ingrediënten en op de steeds wisselende patronen
die tijdens het roeren ontstaan en weer verdwijnen.

Kouwenaar en de erfgenamen van Vijftig
Het duidelijkst geprofileerd zijn de dichters die door Komrij en De Waard direct
bekritiseerd worden en die de traditie van Vijftig voortzetten, meer in het bijzonder
zoals die zich heeft ontwikkeld in de poëzie van Gerrit Kouwenaar. Evenals de
schrijvers van experimenteel proza waren zij onder meer rond het tijdschrift Raster
te vinden. Kouwenaar zelf was in deze periode definitief gecanoniseerd. In 1971 had
hij al de P.C. Hooftprijs in ontvangst mogen nemen, in 1982 verscheen zijn
verzamelbundel Gedichten 1948-1978 en in 1989 werd hij bekroond met de Prijs
der Nederlandse Letteren. In de perscommentaren bij de P.C. Hooftprijs werd hij
nog gekarakteriseerd als een belangrijk en zeer verdienstelijk dichter, achttien jaar
later was er steevast sprake van de invloedrijkste dichter sinds de oorlog.
Binnen de groep van de Vijftigers was hij al vroeg degene geweest die de autonomie
van het gedicht had beklemtoond, ten nadele van die andere pool van het
experimentele dichten, de expressie. Autonomie is dan te begrijpen als het streven
naar een gedicht dat zijn betekenis niet ontleent aan verwijzingen naar de
werkelijkheid, maar dat veeleer aan die werkelijkheid betekenis geeft. De dichter
wil dat effect bereiken door de taal maximaal onder spanning te zetten en tegelijk
een directe doorverwijzing naar de anekdotische of subjectieve werkelijkheid te
belemmeren. Het netwerk van verbindingen tussen vormelijke en semantische
elementen binnen het gedicht maakt het tot een ding, dat naast de woordeloos ervaren
werkelijkheid staat, maar er anderzijds toch een uitspraak over is. Dat streven is te
begrijpen als een strijd tegen de onvermijdelijke reductie van de werkelijkheid door
de taal. Het noemen van de werkelijkheid doet die werkelijkheid zelf verdwijnen,
maar zet er de woorden voor in de plaats, een tekst waarin de werkelijkheid verlost
is van vergankelijkheid en bederf. Op die manier wordt het tekort van de taal als het
ware in eigen voordeel gebruikt. Wat ervoor in de plaats komt, is de ‘volledig
volmaakte oneetbare perzik’ uit Kouwenaars gelijknamige bundel van 1978. Maar
in het gedicht waaruit die titel afkomstig is, blijkt die perzik tegelijk een beeld van
de maan en van het onbereikbare van de in zichzelf gesloten werkelijkheid:
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het meesterwerk: lichtrose maan, vol
Voor het eerst sinds jaren hangt de maan
weer als een vrucht in de lucht
waar was men al die tijd
en wat deed men elders en beter
deze nacht de kunst ontaarden
en liggen op grond is voldoende
dus als een blinde met één dove hand
aan het hongerig uitgevierd zintuig
verslindt men de krekels de nachtwind de wereld, dit
is niet te verzinnen, geen zin, alles
zit fit in zijn schil onder de lichtrose maan, vol
ledig volmaakte oneetbare perzik (KOUWENAAR 1982, 561)

Het gedicht zit helemaal gespannen tussen twee tegenstrijdige houdingen. Enerzijds
een haast mystieke overgave aan het volmaakte moment, met daaraan gekoppeld de
gedachte dat alle andere beslommeringen, inclusief het dichten, futiel en overbodig
zijn: ‘waar was men al die tijd/en wat deed men elders [...]’ en ‘liggen op grond is
voldoende’. Maar er staat ook ‘en wat deed men elders en beter’, en in de voorlaatste
strofe: ‘[...] dit/is niet te verzinnen, geen zin, alles’. De overgave aan het volmaakte
moment gaat ten koste van de zin, de betekenis. De maan zelf is vol en ledig tegelijk,
volmaakt en oneetbaar. Betekenis ontstaat pas in het gedicht, dat dat woordeloze
moment in woorden vat, maar even vol en ledig, even volmaakt en oneetbaar is.
Waar alleen de dingen zijn, ontbreekt betekenis; waar alleen de woorden zijn,
ontbreekt de werkelijkheid. In dat spanningsveld bewegen de gedichten van
Kouwenaar zich.
In dezelfde periode kwam een aantal jongere dichters naar voren die de premissen
van Kouwenaars poëzie overnamen: Wiel Kusters, Huub Beurskens, Peter Nijmeijer,
Peter Zonderland, naast ouderen die al langer op het spoor zaten van een poëzie die
van de taal naar de werkelijkheid gaat: Faverey en in zekere mate ook Ten Berge,
Hamelink en Tentije. Na 1985 zou die lijn zich doorzetten in het werk van onder
anderen Frans Budé, Marc Reugebrink en
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Maria van Daalen. En doordat verschillende van deze dichters tegelijk ook als criticus
actief waren, ontstond er in korte tijd een intensieve wisselwerking tussen gedichten
en commentaren, die aanzienlijk heeft bijgedragen tot de reputatie van Kouwenaar
- hij werd geregeld als referentiepunt opgevoerd - en tot het zichtbaar worden van
zoiets als een stroming.
Typerend voor deze dichters is het vroege werk van Kusters. De grondstof van de
gedichten uit zijn bundels Een oor aan de grond (1978), De gang gevolgd door
Carbone notata (1979) en Hoofden (1981) is grotendeels autobiografisch en is
verbonden met het leven in de Limburgse mijnstreek. Maar in de gedichten verliest
dat materiaal zijn anekdotische aard. De gedichten gaan niet over de steenkoolmijnen,
maar putten er de woorden en metaforen uit om gestalte te geven aan tegenstellingen
als dood en leven, licht en donker, boven en beneden. In zijn compactste vorm is die
werkwijze te zien in het eerste gedicht uit de korte cyclus ‘Carbone notata’, over een
naar boven gehaald fossiel:
Geen boom maar zwarte
bladeren aan die boom
geen bladeren aan die boom maar zwarte
handen in mijn droom
wie plukte?
(KUSTERS 1998, 67)

Op een gelijksoortige manier gaat Huub Beurskens in zijn vroege werk om met
landschappen, kunstwerken en gegevens uit andere culturen. Daardoor komt hij
dichter dan Kusters in de buurt van Hamelink en vooral van Ten Berge. Door de
uitdrukkelijke inbedding van zijn poëzie in de traditie van de moderne kunst en
literatuur, door middel van motto's en in begeleidende essays, is ze ook veel
programmatischer. In ‘Schrijver zonder stoel’ situeert hij de poëzie waar hij voor
staat, in het verlengde van het kubisme, dat het realisme heeft ontmaskerd als ‘de
meest abstracte visie op de werkelijkheid die de mens heeft bedacht’ (Beurskens
1982, 14). In de poëzie gebeurde dat voor het eerst in het werk van dichters als
Gottfried Benn, Francis Ponge en William Carlos Williams. De beslissende volgende
stap is die naar het loslaten van de werkelijkheid als uitgangspunt en de radicale
keuze voor het kunstwerk: ‘[...] starten vanuit de hypothese van de absoluutheid, een
gesloten beeld, en als men daarbij het kunstding en zichzelf kansen laat zullen er
bijna vanzelfsprekend parallellen en allusies met buitenliteraire werkelijkheden
opduiken.’ (16-17) De voorwaarde daartoe is dat het gedicht complexiteit en hechtheid
in zich verenigt.
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Deze poëtica, waarin het gedicht ‘aspectivisch’ wordt, een web van ‘ritmen, stuwingen
in gewichten en contragewichten, wisselingen van standpunten’ (17), is volstrekt
analoog met zijn visie op de werkelijkheid:
Absolute waarden zijn weggevallen, doelen na het leven geschrapt,
lineariteit en chronologie behoren zelfs niet eens tot de geschiedenis, de
traditionele, objectieve historie is geëlimineerd. Waar het nu continu om
gaat is het moment. En wie dat beseft, dat hij niets anders heeft dan het
moment, ervaart de wereld en zichzelf voortdurend als een immens web,
waar men ingesponnen wordt en dat men tegelijkertijd zelf meespint. (13)
De term valt hier niet en Beurskens beschikte nog niet over de bijbehorende
terminologie, maar dat zich hier de omslag voltrok van modernisme naar
postmodernisme, is voor de latere lezer evident.
Behalve bij gelijkgezinden kon geen van deze dichters op veel bijval rekenen.
Vooral het hermetisme van veel van hun gedichten riep weerstand op. Maar daarnaast
vond men hun verzen vaak ook te onpersoonlijk, te gemaakt, en hun opstelling te
dogmatisch. Die antipathie was wederzijds. In een bespreking van de veelgeprezen
bundel Wat blijft komt nooit terug (1980) van J. Eijkelboom haalt Beurskens fel uit
naar deze psychologiserende poëzie, die de lezer geruststelt, troost op ‘de manier
van de praatgroepen, overlegorganen en therapieclubs’ (102). Een manier die hij ook
ziet in de romans van schrijvers als Maarten 't Hart en Oek de Jong.
Ook de extreme taligheid en de ondoordringbaarheid van de gedichten van Hans
Faverey stuitten aanvankelijk op veel onbegrip. Toch groeide hij juist in deze periode
uit van een schrijver voor enkele ingewijden tot een dichter die algemeen erkend
werd als een van de grootsten, op vrijwel gelijke hoogte met Kouwenaar. In een brief
uit 1986 aan zijn vrouw Lela Zečkovic beschrijft Faverey een ‘Verstuivend landschap’,
dat enkele jongens hem proberen te verkopen:
[...] tussen twee schilderijlijsten zit een vloeistof met zeer fijn grijs zand.
In rusttoestand is het landschap al van een verontrustende schoonheid.
Draait men echter het tafereeltje om dan is alles anders. En dan begint het
wonder. Je kent het van de zandloper. De luchtbelletjes doen denken,
inderdaad, aan de zee die tegen de rotsen slaat. De illusie is echter vrijwel
volstrekt. En dan begint de omslag, de verandering. De bergen aan zee
beginnen te lekken. En langzaam ontstaat weer het woestijnlandschap.
[...] De tederheid waarmee dit proces plaats vindt, ontroerde me: bijna
mijn hele poëzie tussen 2 houten plankjes. Inderdaad, de tranen sprongen
mij in de ogen. (GROENEWEGEN (red.) 1997, 139-140)
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Het is een perfect beeld van zijn poëzie: de schoonheid van telkens andere formele
patronen, die naar niets anders verwijzen dan naar zichzelf, maar die toch kunnen
ontroeren. Binnen de kunst wordt dat het dichtst benaderd in de muziek. In de schaarse
publieke uitspraken van Faverey over zijn werk komt het ook telkens daarop neer:
‘[...] wat ik kommuniceer is: mogelijkheden, dingen die je met taal kunt uithalen en
die taal met jou kan uithalen’ (Heite 1971, 28), en zeven jaar later, in een gesprek
met Van Deel: ‘Als je in gedachten een willekeurig vers neemt, dat een bepaalde
structuur heeft, dan geloof ik bijna dat je hetzelfde zou kunnen bereiken met andere
woorden en zinnen.’ (Van Deel 1986, 110) Gedichten dus die niets meedelen, die
geen inhoud hebben, maar wel betekenis. En dat zijn uiteraard betekenissen die hun
oorsprong vinden in de particuliere bekommernissen en obsessies van de dichter doodsangst, verzet tegen de tijd, het verlangen om op te gaan in de natuur - maar die
in de taalstructuren worden gezuiverd van hun particulariteit. Aangezien poëzie geen
muziek is en met woorden werkt, die onvermijdelijk betekenis dragen, hoe algemeen
en abstract ook, legde Faverey zich erop toe om juist de particuliere verwijzingen
onmogelijk te maken, al dook er juist in deze periode steeds meer herkenbaar materiaal
in zijn poëzie op. In een gedicht als ‘Lichtval:’, uit de (quasi)gelijknamige bundel
van 1981, kan men zonder veel moeite het beeld zien van het flikkerende lemmet
(‘lemmer’) van een mes, waarop het licht valt. Maar dat is slechts de aanleiding om
iets op te roepen over de verborgen kracht die in de dingen huist, of beter nog in de
omgang van de mens met de dingen:
Lichtval:
met redenen omkleed
opent zich de stilstand
van iets anders dan huist
in dit lemmer, oplichtend
zoals het is, nog door geen
bloed verzocht en verleid,
als ging het om een zien
al om zichzelf versaagd,
en om zichzelf herleid
tot zijn oorsprong.
(FAVEREY 1993, 362)
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Behalve met de muziek is die visie op de werking van het gedicht ook te verbinden
met de abstracte schilderkunst zoals Mondriaan die zag. ‘Een bovengeordende klasse
ervaringen van een heleboel andere ervaringen’ noemt Faverey het: ‘Het zijn
misschien wel modellen voor ervaringen, en daarom kan het mij ook niet schelen of
het over honden, katten, zee, beul of roeiers gaat.’ (Van Deel 1986, 110)
De invloed van die op taal toegespitste poëzie bleef niet beperkt tot dichters die er
zich helemaal aan overgaven. Zelfs Bernlef en Kopland, met een heel andere
achtergrond, gingen een eind in die richting. Bernlef, die sinds 1977 redacteur was
van Raster, legde in zijn bundels uit deze periode steeds meer nadruk op taal en
constructie, en ook de gedichten van Kopland werden, vooral vanaf Dit uitzicht
(1982), in toenemende mate abstract, waarbij de herkenbare anekdote als het ware
verdween in de structuur en de betekenis ervan. Bijvoorbeeld in het eerste gedicht
uit de reeks ‘In de bergen’:
Het is er, het tot tranen toe bijna bewogene,
even als je ogen een spoor volgen,
langs een helling dalen en
dalen en uitkomen
in een gehucht,
verlaten.
Die roerloosheid.
(KOPLAND 1999, 237)

De uitgangspunten en de doseringen blijven verschillen, maar ze naderen elkaar op
het punt dat al in 1969 door Kopland in zijn recensie van 100 gedichten van
Kouwenaar werd beschreven als:
[...] de grens tussen volstrekte onbegrijpelijkheid en volstrekte
zeggingskracht. [...] Het op het oog chaotische gedicht moet een evidentie
voelbaar maken van een orde, een voorlopige misschien, maar een orde
die voor de duur van het gedicht opgaat. De zogenaamde heldere,
eenvoudige gedichten, danken hun zeggingskracht aan de mate waarin zij
voelbaar en zichtbaar kunnen maken dat het voor de hand liggende, het
vanzelfsprekende onbegrijpelijk is. (KOPLAND 1995, 112)
De doorwerking van de poëzie van de Vijftigers spitste zich vooral toe op de wending
naar constructie en precisie, die Kouwenaar eraan gegeven had. Andere dichters uit
die kring volgden een eigen parcours. Hans Andreus, die
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in 1977 overleed, schreef in zijn laatste levensjaren belijdenislyriek en Remco Campert
bracht met zijn bundels Theater (1979) en Scènes in Hotel Morandi (1983)
anekdotische gevoelspoëzie. Jan G. Elburg publiceerde na zijn verzamelbundel uit
1975 geen nieuwe poëzie meer tot 1988 en Simon Vinkenoog werd de peetvader van
de performancedichters. Lucebert, binnen de groep van Vijftigers de tegenpool van
Kouwenaar met zijn exuberante, woordrijke, gedreven poëzie, leek na de stortvloed
van gedichten in de jaren vijftig uitgeschreven, om zich helemaal te wijden aan de
schilderkunst. In 1974 verscheen, schijnbaar als een definitief monument, zijn
geannoteerde verzamelde dichtwerk, dat meer en meer voorwerp werd van analyse
en academische studie. Maar begin jaren tachtig verschenen kort na elkaar twee
nieuwe bundels, Oogsten in de dwaaltuin (1981) en De moerasruiter uit het paradijs
(1982). Het leek alsof er nauwelijks tijd overheen was gegaan, tenzij in de toon, die
harder, ontgoochelder, bitterder en soms agressiever was geworden. De grootheid
van Luceberts dichterschap werd algemeen erkend. Zelfs in de bloemlezing van
Komrij was hij aanwezig met het maximum van tien gedichten. Maar op de manier
van Kouwenaar had hij niet school gemaakt. Wel zijn invloeden van zijn poëzie terug
te vinden bij individuele dichters als Hamelink, Ter Balkt en Harmsen van Beek, of
sporadisch in het werk van onder anderen Tentije en Koenegracht, maar het blijft bij
individuele overeenkomsten. Pas na 1985, toen jongeren als de Maximalen zich
kantten tegen de ‘bloedeloze’ poëzie van de Kouwenaar-adepten, verscheen Lucebert
kortstondig als model ten tonele. En ook in de pleidooien van Ilja Leonard Pfeijffer
in het begin van de eenentwintigste eeuw, voor een bevlogener poëzie, die de taal
als het ware telkens opnieuw uitvindt, staat Lucebert model.

Mainstreampoëzie van Anker tot Zuiderent aant.
De herwaardering van een traditioneel poëzieconcept kwam vooral tot uiting in een
keuze voor vormwil boven taalreflectie, in het belang dat een groeiend aantal dichters
hechtte aan het zoeken naar een adequate formulering boven het zoeken naar nieuwe
betekenissen in en door de taal. Zuiderent: ‘Ik ben pas tevreden als ik, het gedicht
doorlezend, denk dat het met mijn emoties klopt, en dat ik als ik het een poosje later
doorlees ook nog denk dat het met mijn gevoel voor taal klopt’ (Van Deel 1986,
132), en Kopland: ‘Telkens vraag ik mij af wat de beste woorden zijn en wat het
beste geluid is om datgene te presenteren wat ik de moeite waard vind.’ (152-153)
En omgekeerd, vanuit een lezersstandpunt, verwoordt Willem Jan Otten exact dezelfde
gedachte: ‘Poëzie geeft me vaak formuleringen voor wat ik zie of ervaar.’ (137)
Dat is de kern van wat Van Toorn aan het begin van dit hoofdstuk
‘mainstreampoëzie’ noemde. Ze kan zo genoemd worden omdat ze de excessen mijdt,
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Een nieuwe maar zeer verscheiden dichtersgeneratie, samengebracht voor een reportage in Vrij
Nederland in 1975; v.l.n.r. Jan Blokker jr., Hans Faverey, Hans van de Waarsenburg, Jan Kuijper,
Willem Jan Otten, Tom van Deel, Jan Kal, Anton Korteweg en Jules Deelder.

zowel die van de esthetica als die van de passie, die van het bizarre, de sprong in het
onbekende en het verlangen om alles te omvatten. Zorg, aandacht en vakmanschap
staan er hoog in aanzien, maar ook zin voor evenwicht en gerichtheid op
communicatie. Het is ook een poëzie die in grote trekken beantwoordt aan de
verwachtingen die een geïnformeerd publiek van poëzie heeft sinds de romantiek en
het symbolisme. Dat is: een mooie, enigszins versluierde maar ook diepere uitspraak
te zijn over persoonlijk doorleefde essentialia van het menselijk bestaan.
Al in de jaren zestig was die omslag naar een traditioneel poëzietype merkbaar in
de poëzie van Kopland, Herzberg en Van Geel enerzijds en sommige neoromantisch
genoemde dichters anderzijds. Na 1975 groeiden die naar elkaar toe, doordat zij als
het ware ‘volwassener’ werden. Bij de een uitte zich dat in het achterwege laten van
ironie of maskerade, bij de ander door het strikt persoonlijke of al te anekdotische
symbolisch te verruimen, meestal in toegenomen concentratie, met een voorkeur
voor de impliciete formulering en de paradox, en met een uitgesproken aandacht
voor het effect van syntaxis en versbouw op de betekenis. Daarbinnen bleven
natuurlijk nog aanzienlijke verschillen. Niet alleen had iedere dichter zijn eigen stem
en thematiek, maar ook de dosering van persoonlijke expressie, waarneming,
vormbewustzijn, symboliek en bezinning op de taal als instrument om werkelijkheid
uit te beelden varieerde sterk.
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Belijdende zelfexpressie is de hoofdtoon in het werk van twee dichters die door hun
leeftijd tot de generatie van de Vijftigers behoren, maar die beiden pas in 1979, met
veel succes, debuteerden: J. Eijkelboom met Wat blijft komt nooit terug en Ed
Leeflang met De hazen en andere gedichten. Herinneringen, voorvallen en observaties
van autobiografische aard en overwegingen daarbij zijn in een gebonden parlandostijl
opgeschreven. Het is er allemaal, jeugdherinneringen, leven en dood van de ouders,
het verlies van het geloof, het ouder worden, huwelijksproblemen enzovoort. Kortom:
poëzie die de balans opmaakt van vijftig jaar leven. Juist door die nauwe band tussen
poëzie en leven viel zij bij veel lezers in de smaak.
Net als bij Kopland en Herzberg zijn tal van deze gedichten gebouwd op het
stramien van een klein verhaaltje, een anekdote, die vervolgens uitgroeit tot beeld
van een levensgevoel. Enkele willekeurige beginregels: ‘De eerste maanden reden
we naar/het ziekenhuis in een onbeheerst/rode eend’ (Leeflang 1981,31), ‘Net als ik
op 't café-toilet/in de verschoten spiegel kijk’ (Eijkelboom 1979, 17), ‘Het krijsen
van meeuwen wees de weg naar de zee’ (Herzberg 1984, 5), ‘Nu we weten dat we
verdwaald zijn/blijft ons alleen deze plek’ (Kopland 1999, 232).
Die verhalende, anekdotische laag is er ook in het werk van dichters die vormvaster,
elliptischer en symbolischer schrijven. Het verschil is te beschrijven als een zaak
van prioriteit, al zijn de grenzen zelden heel duidelijk te trekken. Bij de eersten gaat
het om de zingeving van feiten uit het leven, bij de laatsten om de concretisering van
een levensgevoel door middel van anekdotisch materiaal. Een typisch voorbeeld
daarvan is de poëzie van Ad Zuiderent in deze periode. Zijn bundel Natuurlijk
evenwicht (1984) bevat veel dagelijks leven: een fietstochtje, een vakantie in Frankrijk,
jeugdherinneringen, de geliefde vrouw, het huis, en vooral de tuin. Maar tegelijk is
het een toppunt van constructie. Zowel de bundel zelf als de afzonderlijke gedichten
zijn streng symmetrisch gebouwd: 7 reeksen van respectievelijk 1, 7, 8, 3, 8, 7, 1
gedichten, die zelf weer uit gelijke strofen bestaan of symmetrisch gestructureerd
zijn, met bijvoorbeeld strofen van 3, 2, 1, 2 en weer 3 verzen. Een van de gedichten
bestaat zelfs uit twee strofen die elkaar spiegelen. Binnen de gedichten zelf wordt
de anekdote op verschillende manieren overstegen. De tuin is niet alleen het concrete
achtertuintje, maar draagt tegelijk zijn hele cultuurgeschiedenis mee, van de
paradijstuin over de hortus conclusus tot de labyrinten uit de achttiende eeuw.
Daarnaast zijn er tal van andere openlijke en bedekte verwijzingen naar de kunst, de
cultuur en andere dichters. Ten slotte draagt ook de afstandelijke toon bij tot
objectivering en veralgemening van de thematiek. Het gaat niet langer over deze
particuliere emoties of die particuliere omgevingen en gebeurtenissen, maar om
existentiële ervaringen, beleefd door een individu en
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verwoord in concrete beelden: de spanning tussen de natuur en het evenwicht uit de
titel, tussen droom en tucht, orde en avontuur, passie en begrenzing. Zelfs de
mathematische structuur, die aan het woelen van de taal is opgelegd, is de uitbeelding
daarvan. Het centrale gedicht ‘Tuinpad’ vertelt over een wandeling van de ik-persoon
en een geliefde ‘je’ in de ‘achtertuin van zes bij acht’:
De paden op! Welja, dat ene pad
dat heel de tuin bestrijkt: het rondje
binnendoor. Diagonale bielzen
hogen hier en daar wat op. En dat is dat.
[...]
Jij zegt: ‘Dit is het binnenpad.’ Volstaat
het schijnbaar vierkant van een streepje grond
of zoek je van de cirkel het kwadraat?
Eens ging de ondergang met paard en kar
de wereld rond; dat hebben we gehad.
Nu blijf ik vlak bij huis, en noem je schat.
Dit is het. Naar bielzen draait het pad
licht omhoog. Daar blijft de zon wat langer
voor hij ondergaat. Ik heb je lief, zo lief.
In 't groen draagt dit de waarde van een daad.
(ZUIDERENT 1984, 31)

De meeste gedichten uit deze bundel werden eerder gepubliceerd in Maatstaf en De
Revisor, en die uit Zuiderents vorige bundel, Geheugen voor landschap (1979),
allemaal in De Revisor. Eijkelboom en Leeflang publiceerden hoofdzakelijk in
Maatstaf en Tirade. Op die manier wordt ook in de tijdschriftenwereld een lijn
zichtbaar, die loopt van Maatstaf en Tirade via De Revisor tot Raster, van het
persoonlijke en directe via de constructie tot de taalexploratie. Meer dan een lijn is
het een spoor, waarvan veel afgeweken werd, net zoals die tijdschriften eerder namen
zijn voor een mentaal en poëticaal klimaat, dan voor echte groepen of scholen. Net
als voor het proza was De Revisor als het ware de natuurlijke habitat voor dichters
die bewustzijn, constructie, gelaagdheid en symboliek verkozen boven directe
belijdenis. Behalve Zuiderent zijn dat onder anderen T. van Deel, Willem Jan Otten,
Jan Kuijper, Willem van Toorn, Robert Anker en C.O. Jellema, later ook Eva Gerlach
en Koos Geerds.
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Er mogen dan al dichters zoals dezen zijn, die overwegend in één blad publiceren,
daar staat tegenover, om maar enkele voorbeelden te geven, dat er van Kopland zowel
gedichten werden opgenomen in Tirade als in De Revisor en Raster, Van Kusters in
Raster, Maatstaf, Tirade en De Revisor, van Korteweg in Maatstaf, Tirade en De
Revisor. En H.H. ter Balkt, die nog het meest in De Revisor publiceerde, deed dat
met voor dat blad atypische gedichten. Er waren wel territoria, maar ze waren niet
heilig en de grenzen werden niet bewaakt. Meer dan daarvoor was er een vrij verkeer
van personen en goederen, dat op het institutionele vlak de weerspiegeling was van
de migrerende onderdelen van poëtica's.
Ook binnen wat men dan, naar analogie met het proza, Revisor-poëzie kan noemen,
zijn er opmerkelijke verschillen, tussen het werk van bijvoorbeeld Kuijper, Van
Toorn, Otten en Gerlach. Jan Kuijper publiceerde tussen 1973 en 1989 vier bundels
sonnetten, waarin anekdotisch materiaal, reflecties over het bestaan en over het
schrijverschap in toenemende mate verbonden worden met citaten uit en verwijzingen
naar andere teksten uit de cultuur en de literatuur. De strenge vorm van het sonnet
en vooral ook de volta gebruikt hij om dat heterogene materiaal en de spanningen
en tegenstellingen daarbinnen te beheersen. In Bijbelplaatsen (1983) rukt Kuijper
telkens een bijbelcitaat uit zijn context en combineert het met persoonlijke
commentaren en anekdotes, waardoor er interessante, soms grappige, meestal
verrassende botsingen ontstaan tussen registers en associatievelden. Bijvoorbeeld de
aanhef van ‘Galatiërs 6:11’:
Er staat geschreven: zie hoe grote brief
ik u geschreven heb met mijn hand.
Hij is dan ook niet bij zijn vol verstand,
[...]
(KUIJPER 1992, 90)

En ‘Klaagliederen 2:2’ begint met de verzen: ‘Hij heeft gemaakt dat zij de aarde
raken/en bezigt tot dat doel de zwaartekracht.’ (81) In de bijbel gaat het eerste vers
over de verwoesting van Jeruzalem: God heeft ervoor gezorgd dat de vestingen in
puin vielen. Maar door het tweede gaat het over de mens, die onderworpen is aan de
zwaartekracht en aan de beperkingen van zijn lichaam. Die wending is wel grappig,
maar niet vrijblijvend. In de verdere uitwerking van het ambivalente gevoel tegenover
de menselijke conditie blijft op de achtergrond de toorn van God uit de Klaagliederen
meeklinken.
Heel anders gaat Willem van Toorn te werk. Veel van zijn gedichten hebben de
allure van verhaaltjes of beschrijvingen: ‘Hoe een kraai vliegt over de heu-
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vels/bij Siena [...]’ (Van Toorn 2001, 117), of: ‘Wij wandelden naar Broek in
Waterland,/dwars door de weilanden [...].’ (119) Maar telkens wordt het beschrijven
van werkelijkheid geconfronteerd met reflectie op het beschrijven zelf. Het bijzondere,
onhandige, tegendraadse vliegen van de kraai wordt een beeld van ‘hoe deze woorden
bewegen/ongeveer van mij naar jou’. En in ‘Stereoscopie’, het gedicht over de
wandeling naar Broek in Waterland, wordt het landschap een prent, die verdubbeld
wordt in de weerspiegeling van het water van de sloot en nog eens extra in de woorden
van het gedicht:
Wij lopen in twee prenten tegelijk.
Wie hier door deze woorden naar ons kijkt
kan aan de twee vlakken pas diepte geven.
En brengt ons daardoor misschien samen later
veilig achter het raam bij Neeltje Paater.

Het uitgangspunt van Willem Jan Otten in de bundel Ik zoek het hier (1980) is verwant
met dat van Kuijper. Zo maakt de orde van het gedicht de werkelijkheid beheersbaar,
maar ze is tegelijk een illusie:
Ik zoek het hier, in afgemeten regels, pegels tekst
ter grootte van een oogopslag.
Aan leven is geen houden.
Het dijt terwijl ik schrijf
naar alle kanten uit.
(OTTEN 2000, 85)

Over die spanning gaat het de hele tijd: het vloeibare van de beleving van de
werkelijkheid en de stolling ervan in het gedicht en hoe die twee nooit bij elkaar
kunnen komen, maar elkaar toch weer nodig hebben.
Vanaf haar debuut Verder geen leed (1979) oogt de poëzie van Eva Gerlach
ondanks de strakke vorm persoonlijker, emotioneler dan die van Kuijper, Otten of
Van Toorn. Haar gedichten gaan over een ik in relatie tot ouders en kinderen, over
angst, verlies en onmacht. Maar tegelijk ook weer over herinnering, hoe het was,
wat er van rest en wat het gedicht daarvan maakt. Dat komt allemaal samen in een
gedicht als ‘Opdracht’, dat tegelijk een beeld is van vroeger, een selectieve
herinnering, en de opdracht om daar in het gedicht op een specifieke manier mee om
te springen:
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Onthoud: een laan in juni. Gezeefd licht
streept ons zomerse goed, huiverend staan
wij naast Verzorgingstehuis De Bloemenkamp.
Laat vader bij het instappen voorgaan.
Hij is weer bang en krijgt zijn mond niet dicht,
maar laat het er niet uitzien als een kramp:
wanneer de bus ons langs de weteringen
voert, moet het lijken of hij zit te zingen.
(GERLACH 1983, 34)

Ondanks dergelijke verschillen in thematiek, toon en invalshoek ontstond er vanaf
de late jaren zeventig een breedvertakt netwerk van verwantschappen in poëtische
oeuvres. Thema's, motieven, beelden, vorm en stijl werkten samen om die indruk
van vervlochtenheid tot stand te brengen.
Op het abstracte thematische vlak gaat het vaak eerder over tegenstellingen als
die tussen schijn en zijn, beleven en waarnemen, leven en schrijven, orde en chaos,
loslaten en vastleggen, herinneren en vergeten, zin en zinloosheid, dan rechtstreeks
over bijvoorbeeld leven en dood, liefde en lijden. Daarover gaat het natuurlijk ook,
maar dan vanuit het perspectief van of gekleurd door de eerstgenoemde
tegenstellingen. Die thema's verschijnen in een sobere, beheerste en in veel gevallen
zelfs door regelmaat genormeerde vorm. Het sonnet is daarvan de meest prototypische
verschijning, maar zeker niet de enige. Regelmatige strofenbouw, rijm en zelfs
metrische patronen zijn alom aanwezig. De toon is vaak gedistantieerd, bezonnen
en lapidair, nooit uitbundig of gekweld; de syntaxis, niet zelden elliptisch of invers,
onderhoudt een betekenisvolle wisselwerking met de versbouw. De paradox is een
van de meest geliefde stijlfiguren. Regelmatig weerkerende motieven zijn onder
meer spiegel, water, steen, stilte, wit en de poëzie zelf. Daarnaast landschappen,
parken en tuinen - in cultuur gebrachte natuur - en vooral het gebruik van
afbeeldingen, hetzij als metafoor voor een ervaring of een inzicht, hetzij als
uitgangspunt voor een gedicht, als scherm en bemiddelaar tussen het ik en de
werkelijkheid, als symbool bij uitstek van wat het vergankelijke bewaart, het levende
stilzet: prenten, foto's, schilderijen en beelden. De historische voorbeelden ervan zijn
onder meer Leopold, Nijhoff en Achterberg.
Het zwaartepunt van deze poëzie ligt in en rond De Revisor. Maar afzonderlijke
aspecten of combinaties ervan reiken in verschillende richtingen. In die van
Kouwenaar in de vorm van beheersing, afstandelijkheid en de vraag naar de relatie
tussen taal en werkelijkheid, in die van Komrij door de herwaardering van vaste
vormen, de voorkeur voor de paradox, en op thematisch vlak door de problematiek
van schijn en wezen, van het natuurlijke en het artificiële.
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Komrij mag dan het voortouw genomen hebben in de herordening van de
poëziegeschiedenis en de herwaardering van de ambachtelijkheid in de poëzie, in de
loop van de jaren tachtig kreeg zijn eigen poëzie minder aandacht dan zijn polemieken
en columns. Ook de golf van dichters die vanaf de jaren zestig, deels in het spoor
van Komrij, ironisch omging met motieven en vormen uit de negentiende eeuw,
raakte meer op de achtergrond. Komrij zelf had daar overigens al in 1970 uitdrukkelijk
afstand van genomen, in het kwatrijn ‘Aan mijn navolgers’:
Wat hebben jullie van de dood gezongen,
Wat verkochten jullie mijn liefdevolle
Citroenen voor een handvol Tollensknollen!
Niet iedere aap heeft mooie jongen.
(KOMRIJ 1994, 355)

Woede, passie, engagement en avontuur aant.
Kunst is geen spel. Poëzie is géén spel, zelfs geen kinderspel... Poëzie is
een vlag op een modderschuit, een vrolijke vlag die wappert boven de
woede.
Kunst is in 1980 verantwoordelijk, ze moet verantwoordelijkheid willen
dragen. Er wordt van haar een mening gevraagd. Geen boodschap maar
een mening.
Als je aanklopt bij dat huis moet ze thuis zijn en antwoord geven. Misschien
zelfs wel raad of troost.
(TER BALKT 1981, 107)
Aldus de dichter H.H. ter Balkt in zijn dankwoord bij de aanvaarding van de Henriëtte
Roland Holstprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voor zijn bundel
Waar de burchten stonden en de snoek sprong (1979). Die prijs bekroont een literair
werk dat in de geest van Henriëtte Roland Holst blijk geeft van sociale bewogenheid.
De gedichten uit Ter Balkts bundel zijn bezielde retorische constructies, vrolijke en
woedende, opstapelende en om zich heen grijpende teksten, die emotie, anekdote,
geschiedenis, ideologie, natuur, techniek en mythe met elkaar verbinden. Odes aan
het natuurlijke, klaagzangen om het verdwijnen ervan. Het gedicht ‘Yellows’ is een
ode aan een verdwijnende appelsoort: ‘Yellow-boom, chromosoom/van de zomer!’,
waarna als in een litanie alle zinnelijke, historische en mythische kwaliteiten van de
appel worden bezongen. En het gedicht eindigt met een oproep tegen de vernieling:
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Eetbaar licht, draagbare bron,
proviand voor wie oogst maakt.
Boom-met-de-lampen,
de boomgaard doolt.
Yellow, zon-in-ijs, zeng het blad
van de bijl, splijt de bijlsteel.
(TER BALKT 2000, 241)

Enkele jaren later herhaalde Ter Balkt deze visie, maar nu als polemische kritiek op
de dominante poëzie rond De Revisor. Aanleiding was een opstel van Ad Zuiderent,
die middels een analyse van een sonnet van C.O. Jellema pleitte voor een
herwaardering van de Nijhoff-traditie in de poëzie. Tevens wilde hij laten zien dat
de bestaande clichés over een overmaat aan bewustzijn en gebrek aan emotie in deze
poëzie op gezichtsbedrog en bijziendheid berustten:
Net zo bijziend moet je trouwens zijn om [...] Revisor-poëzie (waartoe die
van Jellema van de afgelopen jaren zeker gerekend moet worden) te
betitelen als ‘het aanharken van je eigen achtertuin’ of ‘schuttingen bouwen
tegen wat er om je heen gebeurt’. [...] Je zou ook kunnen zeggen - en dat
is misschien wel een kenmerk van wat Revisor-poëzie genoemd wordt dat dichters zich niet meer klakkeloos een begrip als ‘de ruimte van het
volledig leven’ laten aanpraten als kant-en-klaar ingrediënt voor hun
poëzie. [...] Is het niet allang tijd om je af te vragen (opnieuw af te vragen)
of er wel ruimte is, of er wel een volledig leven is, en wat je met die
eventuele ruimte van het volledig leven aanmoet?
(ZUIDERENT 1986, 73)
In de reactie van Ter Balkt bleek de kloof tussen scepsis en overgave, vitaliteit en
reflectie, die Zuiderent wilde overbruggen, onoverkomelijk:
Meningen en standpunten, daar rusten zware taboes op; die kun je maar
beter met kennis versluieren. Als de ene versluiering wegvalt, nadert, al
grappenmakend, de volgende. [...] Maar hoe komt het dan toch dat de
poëzie zo bevangen is geraakt, zo schrikkerig en beverig? Heel stilletjes
en verwezen zit ze op haar stoel, als een 90 jaar oud vrouwtje,
vastgebonden door boze handelslieden; haar huisje hebben ze doorzocht
en leeggeplunderd [...]. (TER BALKT 1987, 55)
De standpunten van Zuiderent en Ter Balkt in dit dispuut zijn tot op zekere hoogte
te vergelijken met die van respectievelijk Dirk Ayelt Kooiman en Carel Peeters in
hun prozadiscussie over ‘De taak van de schrijver’. Net als Kooiman koestert
Zuiderent een diep wantrouwen tegenover de grote gebaren, de om-
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vattende ideologieën en overtuigingen. Ter Balkt daarentegen verlangt van de dichter
een ethische inzet, zij het niet op grond van de rationalistische premissen van Peeters.
Men kan zoals gezegd voor de situatie van de poëzie omstreeks 1980 de beelden
gebruiken van de soep, van de ‘mainstream’ of van een netwerk van verwantschappen.
Hoe juist die beelden ook zijn, zij zijn tegelijk vals. Vals in de mate dat zij suggereren
dat reflectie, beperking en bezinning uitsluiten dat dergelijke poëzie tegelijk ook
over het leven gaat. Zij zijn ook vals omdat zij de indruk wekken dat er geen andere
poëzie zou worden geschreven. Vooral enkele dichters die al langer actief waren,
publiceerden poëzie die allerminst aan het hier geschetste beeld beantwoordt en
waarin onbeschroomd ethische kwesties aan de orde komen. Behalve Ter Balkt zelf
en Lucebert, die al eerder ter sprake kwam, waren dat onder meer Leo Vroman,
Jacques Hamelink en Armando.
De poëzie van Vroman, die al een rol speelde in de marge van Vijftig en daarna
door de dichters van Barbarber zelfs een voortrekkersrol kreeg toebedeeld, kwam
in de jaren zeventig opnieuw in de belangstelling. Dat gebeurde in de eerste plaats
door het verschijnen van zijn verzamelbundel 262 gedichten in 1974 en een speciale
aflevering van Tirade naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag in 1975. De publicatie
van zijn ‘gedichttekeningen’ in De Revisor leidde in 1979 tot zijn eerste volwaardige
poëziebundel sinds 1967, Huis en tuin. Die stond aan het begin van een nieuwe reeks
poëziepublicaties. Daarin bleef Vroman grotendeels zichzelf trouw: zijn zorg is niet
in de eerste plaats de taal, de manier waarop wij de wereld kennen of juist niet. Hij
is begaan met de heel concrete persoonlijke werkelijkheid, met leven, liefde en dood
en met de morele vragen die daarmee samenhangen. In een stijl en taalgebruik die
het burleske verbinden met het ernstige en het didactische met het fantastische, geeft
hij daaraan uiting. Zo is het lange ‘leerdicht’ Liefde, sterk vergroot (1981) tegelijk
een zeer persoonlijke brief aan zijn vrouw Tineke, een uiteenzetting over de
menselijke fysiologie en een geëngageerde liefdesverklaring aan alle individuele
mensen. Die wordt mogelijk door aandacht voor het geringste en zelfs het gruwelijkste
detail, door het uitvergroten ervan, letterlijk onder de microscoop, maar ook in de
letters en woorden van het gedicht. In de ‘Conclusies’ stelt Vroman uitdrukkelijk de
vraag ‘Waar schrijf ik eigenlijk van en voor?’ Hij antwoordt door een beschrijving
te geven van een foto uit The Sunday Times, waarop twee vermoorde meisjes in El
Salvador te zien zijn, met als slotcommentaar, gericht aan Tineke en aan de lezer:
Misschien is het doel van dit gedicht
dat jij deze foto verdraagt:
[...]
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Ik neem een lens want wij moeten
de wonden voelen van dit ongeluk
maar vergroot valt alle krantedruk
uiteen tot bloesemende sproeten
heerlijk is alles van dichtbij genoten
zelfs het krioelen vlak bij onze dood
als van het zaad zo vaak verliefd vergoten
en soms in onze liefde sterk vergroot.
(VROMAN 1985, 892)

In 1976 sloot Hamelink welbewust een periode in zijn dichterschap af met de
verzamelbundel Niemandsgedichten. Een keuze 1964-1975. In de bundels die daarna
volgden, werd zijn poëzie heel wat toegankelijker, zowel door de inbreng van meer
herkenbare werkelijkheid, als door een persoonlijker spreekwijze en een explicietere
stijl. Maar de inzet is er niet kleiner door geworden. Kort na elkaar publiceerde hij
twee polemisch-programmatische essays over poëzie en poëziekritiek, De droom
van de poëzie (1978) en In een lege kamer een garendraadje (1980). Incantatie,
betovering en wijsheid zijn de kernbegrippen van zijn ‘defence of poetry’. De dichter
moet bewust in de geschiedenis en de traditie staan om een doorleefd getuigenis af
te leggen ‘van de kultuurhistorische, filosofische, morele en uiteindelijk religieuze
dimensie van de werkelijkheid waarbinnen het menselijk bestaan, naar tijd en plaats
verschillend, zich afspeelt’ (Hamelink 1978, 70-71).
Op een heel andere manier werden ethische vragen opgeroepen door de bundel
Tucht. Gedichten 1971-1978 (1980) van Armando. In een reeks ultrakorte gedichten,
die door herhaling van woorden en motieven samen als het ware één lang, muzikaal
gecomponeerd geheel vormen, botsen geweld, schoonheid, religie en macht tegen
elkaar, zonder dat ergens een standpunt wordt ingenomen. Het hele leven, inclusief
de natuur, krijgt er de allure van een oorlog. Door de extreme beknoptheid, de
elliptische constructies en het moduleren van woorden en motieven nadert Armando
soms de poëzie van Hans Faverey. Maar waar bij Faverey de beweging en de patronen
belangrijker lijken dan de woorden waarmee dat gebeurt, is dat voor Armando
allerminst het geval. Essentieel is juist dat het woorden zijn zoals vierkant, tucht,
orde, gewapend, dader, gelid, leger, vijandig, waarmee geschoven en gecombineerd
wordt.
Ook sommige dichters die in de jaren zeventig of het begin van de jaren tachtig
debuteerden, dreigden in een gestroomlijnde visie buiten het beeld te blijven.
Levendigheid, verrassing, vrijheid, engagement en pathos maakten hen tot

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

457
randfiguren, die evenwel in sommige opzichten vooruitliepen op wendingen die zich
na 1985 zouden voordoen. Het betreft zo verschillende dichters als Frank Koenegracht,
Martin Reints, Rob Schouten, Toon Tellegen en Elly de Waard.
Elly de Waard, die rond 1980 pleitte voor een herwaardering van de traditie,
debuteerde in de lijn van dichters rond het tijdschrift Tirade, zoals Herzberg, Kopland
en Van Geel. Maar vanaf haar bundel Furie (1981) nam haar werk een drastische
wending. Die titel alleen al contrasteert in al zijn hevigheid met de bedaardheid van
die van haar debuut, Afstand (1978). De gedichten in Furie en de daaropvolgende
bundel, Strofen (1983), zijn voor het merendeel hartstochtelijke liefdespoëzie, waarin
zowel de gevoelens als de beelden waarin die gevoelens worden uitgedrukt, extreem
verhevigd zijn:
Mijn hart gehesen zeil ik uit,
Het ook als vlag in top
En strak en sierlijk voert het mij
Naar jou voor wie het klopt.
(DE WAARD 1983, 45)

De stilistische en emotionele onbeschroomdheid en vitaliteit van deze poëzie zijn
ongetwijfeld mede te verklaren uit de wat euforische sfeer van het feminisme. Dat
geldt voor het thema van de lesbische liefde, die hier voor het eerst in poëzie zo
uitdrukkelijk centraal staat, de direct belijdende toon én een taalgebruik dat geen
enkel register schuwt tussen alledaags, poëtisch en verheven. De zoektocht naar een
eigen taalgebruik voor ervaringen die tegelijk strikt persoonlijk en specifiek vrouwelijk
zijn, is ook hier, net als in het proza van bijvoorbeeld Anja Meulenbelt, aan de orde.
Het persoonlijke is poëzie noemde Hannes Meinkema haar bundel uit 1979. En Elly
de Waard schrijft:
Wie weegt de woorden, wie
IJkt het gewicht, waarnaar het wegen
van die schaal wordt afgericht? Patriarchaal?
Ik zoek een taal, niet vaderlijk, maar volks
En door Latijn geadeld: Moedertaal.
(DE WAARD 1983, 34)

Niet toevallig werd het eerste vers van dit fragment gekozen als titel voor de bundel
gesprekken met vrouwelijke schrijvers die Anja Meulenbelt in 1985 bij de
Feministische Uitgeverij Sara liet verschijnen.
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Tientallen dichters bezingen in 1976 de zoetheid van de schijn (verpakt
in anekdotisch snoeppapier), weinigen hebben het nog over de wrangheid
en de gruwel van de wereld. Het is voortreffelijk dat er in de Nederlandse
poëzie weer een levende ziel rondwandelt, die het sonnettenkerkhof links
laat liggen. Hoe het voelt, ruikt en smaakt, woede en averechtsheid ver
van de middenberm, valt in Camping De Vrijheid te beleven.
Met die karakterisering op het achterplat van de tweede bundel van Frank Koenegracht
plaatste Ter Balkt diens poëzie uitdrukkelijk buiten de ‘mainstream’, die verbonden
werd met schijn, beperktheid en doodsheid. Koenegracht, die een verleden had van
protestzanger à la Bob Dylan, gaf ook in deze bundel uiting aan zijn antiburgerlijke
gevoelens in een exuberante stijl, die het grote woord en de boodschap niet schuwt.
Over Duitse sekstoeristen naar Bangkok:
Hosannah! Zijn de duitsers nog
de profundis moffen in Bangkok: bellied
sons of tricky dicky uit
de stukgesprongen trampolines van het blauw
gedoken: de laatst lachende Neckermänner.
(KOENEGRACHT 1976, 19)

In Maatstaf publiceerde Rob Schouten een satirisch gedicht, ‘Oom Tom’, waarin de
ik-persoon een avontuurtje beleeft met T. van Deel, als criticus en poëzie-redacteur
van De Revisor het symbool van de verstilde, beheerste poëzie: ‘“Dus, Oom van
Deel, staat álles, álles stil?”’, waarop de aangesprokene: ‘“Ja liefje, er bestaat geen
enkele beweging.”’ (Schouten 1978, 12) Terwijl Van Deel bij zijn standpunt blijft
dat alle beweging gezichtsbedrog is, brengt de ik-persoon daar seksualiteit,
lichamelijkheid en emoties tegen in. In sonnetten en andere regelmatige dichtvormen
gaat Schouten in zijn bundel niet alleen de Revisor-dichters te lijf, maar ook de
klassieke cultuur en zijn religieuze opvoeding. Minder subtiel, directer dan Komrij,
brengt hij het verhevene terug tot de aarde door het via scabreuze en seksuele beelden
en woordspelingen te banaliseren.
Het avontuurlijke van de poëzie van Toon Tellegen, die in 1980 debuteerde met
De zin van een liguster, ligt niet in exuberante zelfexpressie, in woede over de gang
van zaken in de wereld of in grove scherts. Het eerste gedicht uit zijn debuutbundel
geeft al meteen aan waar het dan wel ligt: ‘Zij is mij voorspeld aan een ontbijt,
onzekerheid,/zij is gearriveerd.’ (Tellegen 2001, 31) Zijn hele verdere werk is te
lezen als variaties op die onzekerheid, die aan het einde van dat gedicht haar koffers
uitpakt, om de dichter niet meer te verlaten. Onzekerheid
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en verwarring over emoties, over de eigen identiteit, over de mogelijkheid om met
anderen in contact te komen en over de zin van het bestaan zelf. Om daaraan uiting
te geven maakt Tellegen in zijn gedichten vaak gebruik van surrealistisch aandoende
tafereeltjes, absurde dialogen of verhaaltjes die een verrassende wending nemen,
zoals in het gedicht ‘Een bootje’ uit Beroemde scherven (1982). De ik-persoon zit
in een bootje, dat toch leeg is, tegelijk zwemt hij ver in zee en staat hij aan de kant,
waar hij het bootje ziet aankomen. Het traditionele, zekerheid gevende beeld van het
leven als een bootreis op weg naar de veilige haven wordt hier ontmanteld. Noch de
positie van de ik, noch de functies van bootje, zee en haven liggen vast:
Ik zat eens in een bootje
dat op de terugweg naar een haven was,
langzaam voer het bootje op de haven af,
het lege bootje voer heel langzaam op de lege haven af.
De zon ging onder, ik zwom ver in zee,
ik leek wel te drijven op de deining van een verre zee.
Ik stond aan de kant, in het gras,
een bootje voer op mij af.
(TELLEGEN 2001, 123)

De performers aant.
Ten slotte is er ook de poëzie van performers, die op alle mogelijke manieren uit de
band springt. Bart Chabot in Vrij Nederland:
In Nederland is het voor mensen van dertig en daarboven nog steeds heel
erg in de mode om op de plee te gaan zitten, een grote drol in een krant te
deponeren en vervolgens die drol mee naar je bureau te nemen om eens
op je gemak te gaan analyseren hoe het toch allemaal zo gekomen is. Dat
je daar ons jongeren [...] geen plezier mee doet, vind ik geen
verbazingwekkend feit. (ABRAHAMS 1982)
De traditie om poëzie mondeling voor het publiek te brengen is natuurlijk ouder dan
die van het schrift, maar de hedendaagse variant ervan begon in Nederland met de
manifestatie Poëzie in Carré in 1966. Daarop volgden zowel in Nederland als in
Vlaanderen nog verschillende ‘Nachten’ van de poëzie. In 1970 vond in Rotterdam,
naar het voorbeeld van Londen, het eerste Poetry International-festival plaats en in
1980 startte Utrecht met zijn jaarlijkse Nacht van de Poëzie, voorbehouden aan
dichters uit Nederland en Vlaanderen. Het
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Decor voor het optreden van ‘De Popdichters’, in 1982 georganiseerd door Bulkboek in theater De
Meervaart in Amsterdam. V.l.n.r. Johnny van Doorn, Diana Ozon, Jules Deelder en Ton Lebbink.
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zijn de geïnstitutionaliseerde hoogtepunten van een uitdijend heelal van
podiumoptredens van dichters en schrijvers. De meeste poëzie die daar gebracht
wordt, is desondanks niet specifiek voor het podium geschreven en de meeste dichters
beperken zich in hun optreden tot het al dan niet expressief voorlezen van hun teksten.
Eveneens in de tweede helft van de jaren zestig begonnen Simon Vinkenoog en
Johnny the SelfKicker (Johnny van Doorn) in de context van happenings gedichten
te ‘performen’ op een onconventionele, theatrale manier. Kort daarna debuteerde
Jules Deelder, die ook als een van de jongsten aan Poëzie in Carré had deelgenomen.
Zijn doorbraak kwam in de jaren zeventig, toen de belangstelling voor ‘performing
poets’ samen met de rebelse geest van punk vanuit Engeland naar het continent
overwoei. In die sfeer debuteerde ook Bart Chabot, wat later gevolgd door Diana
Ozon en in Vlaanderen Tom Lanoye en Johan Joos. Zij traden met hun gedichten op
in cafés en jeugdclubs, vaak in combinatie met rockmuziek, maar ook in culturele
centra en theaters. Die optredens en in sommige gevallen ook grammofoonplaten
waren even belangrijk of zelfs belangrijker dan de geschreven neerslag ervan in
dichtbundels. De optredens zelf waren dan ook geen voorlezingen van geschreven
teksten, maar ‘acts’, waarin van alle mogelijkheden van de stem gebruikgemaakt
werd en een theatrale aankleding essentieel was. In de loop van de jaren tachtig, toen
de
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sfeer van punk wegebde en de hele undergroundcultuur aan impact verloor, werd
deze poëzie respectabeler en tegelijk professioneler. In 1985 richtte Deelder een
eigen BV op en nam hij een manager in dienst voor de organisatie en administratie
van zijn activiteiten; in datzelfde jaar maakte hij een tournee langs de grote theaters
met zijn show Deelder spreekt.
De teksten van deze dichters zijn in alle opzichten tegengesteld aan de dominante
norm. Ze bieden een mix van entertainment, protest, humor en zelf-expressie. Hun
referentiekader is niet de literatuur, maar de actualiteit, de popmuziek, reclame en
televisie. Zij zijn direct, gericht op herkenbaarheid bij een publiek van gelijkgestemde
jongeren, en vaak geschreven in een gesyncopeerd ritme dat aangepast is aan de
spreek- en roepstem. Alle registers komen door elkaar voor, vaak in collagevorm,
van plechtig archaïserend tot de taal van de straat en de reclame. Het lange gedicht
‘De Dag Dat De Derde Wereldoorlog Ook Aan Ons Land Niet Onopgemerkt
Voorbijging’ uit de bundel Popcorn van Chabot begint, met een knipoog naar
motieven en taalgebruik van zijn collega Deelder, als volgt:
In de vroege ochtend, hedenmorgen, is ons vaderland aangevallen
door den Teutoonschen overheerser
onze neutraliteit is wreed verkracht
in het struikgewas.
(CHABOT 1981, 26)

Verderop is er sprake van de eerste neutronenbom, die nederdaalt ‘van de Hooge’,
valt de kreet ‘GET UP AND BOOGIE!’ en worden ‘geestelijken & welgestelden’ met
rijnaken afgevoerd ‘naar Zonnig Madeira, Land Van Liefde & Zon’. En het gedicht
eindigt:
May I have the votes please of the Swiss jury?
Italy seven points
L'Italie sept points
Thank you Swiss jury for your votes
de wereld brandt
het spel is uit het wordt tijd
voor een gedigt
(28)
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De positie van deze poëzie was ongemakkelijk. Zij was een protest tegen de gangbare
norm én tegen de traditionele organisatie van de literatuur als hoogstaande
cultuuruiting, met haar fraai ogende bundels, verzorgde literaire tijdschriften en
intellectuele debatten. Saai, doods en grotendeels onverstaanbaar vonden de
performers haar, los van de wereld, vooral die van jongeren. Zij wensten er dan ook
geen deel van uit te maken en werden er van de weeromstuit aanvankelijk ook uit
geweerd. Maar daarnaast waren de aantrekkingskracht van literaire erkenning en het
absorptievermogen van de officiële literatuur zeer groot. In de loop van de jaren
tachtig raakte deze poëzie ingeburgerd als een aparte variant van een literatuur die
iedereen wat te bieden heeft. Het gevolg was natuurlijk dat het rebelse en
anarchistische karakter ervan meer en meer opging in entertainment.
Deelder was de eerste die voluit als dichter werd geaccepteerd, en tegelijk als
‘verschijnsel’ onschadelijk werd gemaakt. Zijn verzamelbundel Moderne gedichten
(1979) werd enkele malen herdrukt en betekende ook het begin van zijn literaire
erkenning. Critici als Bernlef en Bloem lieten er zich gematigd positief over uit, maar
beijverden zich tegelijk om hem in het herkenbare in te schakelen door
verwantschappen te accentueren met Barbarber en Gard Sivik / De Nieuwe Stijl.
Trefzeker onthulde Bernlef de positie die Deelder op dat moment innam in de
gevestigde literatuur, door hem als ‘clown’ op te voeren.

Nederland en Vlaanderen aant.
Beschouwt men de literatuur in Nederland en Vlaanderen als een geheel, dan is er
van één grote stroom van mainstreampoëzie al helemaal geen sprake. Integendeel
zelfs, juist de grote zichtbaarheid en dominantie van de poëzie zoals die rond De
Revisor werd geschreven, inspireerde sommige Vlaamse én Nederlandse critici om
de oude tegenstellingen tussen warm en koud, intellectueel en gevoelsmatig, barok
en sober weer boven te halen en op te poetsen. In zijn Maatstaf-rubriek ‘Ceterum
censeo’ vroeg Rob Schouten zich af, naar aanleiding van bundels van Nic van
Bruggen, Leonard Nolens en Clara Haesaert, waar de Nederlandse weerzin tegen
veel Vlaamse poëzie vandaan kwam. Het was ‘poëtische overdosering’. Wanneer je
als Nederlander Vlaamse poëzie las, had je soms het gevoel ‘een soort Volapük in
plaats van je moedertaal voorgeschoteld te krijgen’ (Schouten 1982, 95). Samengevat:
Ook op z'n zakelijkst en onpersoonlijkst vertoont de Vlaamse dichter de
neiging zichzelf uit te spreken. Het gevolg is vaak fragmentarische,
hakkelende poëzie, geschreven in een persoonlijk idioom. De
Noord-Nederlandse poëzie bewaart daarentegen afstand, moet het veelal
hebben van syntaxis en beschouwt het verstand als uiteindelijke beoordelaar
van een poëtisch product. Daarin begrijpen wij elkaar vaak niet. (IBIDEM)
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Dat wederzijdse onbegrip was in de jaren zeventig en tachtig heel sterk. Schouten
vertolkte hier een in Nederland algemeen gedeelde opvatting. Het is een verschil in
smaak, in literatuuropvatting. Wat Vlamingen expressie, belijdenis, authenticiteit en
schoonheid noemen, heet in Nederland pathetiek, jammerklacht en holle retoriek.
Maar ook omgekeerd: wat in Nederland soberheid, distantie, intellect en vakmanschap
heet, vinden Vlamingen dor, onpersoonlijk, koel en artificieel.
Dat werd pas voor Vlaamse dichters een probleem doordat er in de Nederlandse
literatuur als geheel een fundamentele asymmetrie bestond. Zowel kwantitatief als
institutioneel lag het overwicht in het Noorden. Net als in het proza gaf dat in deze
jaren vaak aanleiding tot frustratie, gevoelens van minderwaardigheid, afgewisseld
met zelfgenoegzaamheid. Het relletje rond de bloemlezing Poëzie is een daad van
bevestiging (1978) van Buddingh' en Van Vliet, dat al bij de behandeling van het
proza werd aangehaald, was daar een extreme uiting van.
Dat juist toen die tegenstellingen zo scherp gesteld werden, lag aan verschillende
nauw met elkaar verbonden factoren. Terwijl in Nederland een poëzie waarin distantie,
bewustzijn en constructie een grote rol speelden meer dan ooit toonaangevend was,
waren de belangrijkste poëzietendensen in Vlaanderen gericht op taalexperiment,
persoonlijke gevoelsexpressie en schoonheidscultus. Meer nog dan het proza was de
Vlaamse poëzie geïsoleerd geraakt van Nederland. Met uitzondering van enkele
dichters als Claus, Van Vliet, Gils en De Vree, die allemaal publiceerden bij De
Bezige Bij, werd geen enkele Vlaamse dichter in Nederland uitgegeven. Herman de
Coninck, toen al Vlaanderens populairste dichter, keerde na een korte uitstap bij Van
Oorschot, met zijn verzamelbundel Onbegonnen werk (1984), terug naar Manteau,
wegens gebrek aan belangstelling in Nederland.
Ook intern was het Vlaamse poëziecircuit anders georganiseerd dan het
Nederlandse. Het onderscheid tussen ‘officiële’ en marginale poëzie was er veel
minder duidelijk dan in Nederland, waar enkele grote, professioneel gerunde
uitgeverijen de dienst uitmaakten. In Vlaanderen zorgde tot de helft van de jaren
tachtig alleen uitgeverij Manteau voor literair prestige. Daaronder liep een glijdende
schaal van Lannoo en Orion met de reeksen Noorderlicht en De Bladen voor de
Poëzie via kleine initiatieven en reeksen als Colibrant, Yang Poëzie Reeks, Sonneville,
Soethoudt, Contramine, Pink Editions & Productions, Danthe en 't Kofschip, tot
uitgaven in eigen beheer. Zo goed als niets daarvan drong door in de Nederlandse
boekhandel of bij recensenten.
In die schemerzone tussen ‘officiële’ poëzie en amateurisme zat verreweg het gros
van de uitgaven. In de jaren 1975 en 1976 lieten 122 Vlaamse dichters samen 130
oorspronkelijke dichtbundels verschijnen. Drie daarvan werden in Nederland
gepubliceerd, vier bij Manteau, vijftien bij Orion en 41 in eigen beheer. Al
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het overige, meer dan de helft dus, zat in dat schemergebied waar literaire kwaliteit
en goede bedoelingen door elkaar heen liepen. Deze getallen kunnen de indruk
wekken van een bloeiend literair leven. Dat was allerminst het geval. Van die 130
bundels werden er 94 tweemaal of minder gerecenseerd en slechts zes meer dan vijf
keer. Daarbij moet nog rekening gehouden worden met de omstandigheid dat veruit
de meeste van die recensies korte signalementen zijn in kleine literaire tijdschriften
uit dezelfde schemerzone. Het gevolg is natuurlijk een niveauvermenging, die voor
de Nederlandse lezer of recensent zo al niet onbegrijpelijk, dan toch zeer moeilijk
in te schatten is. Een ‘wijdmazig poëzienet’ noemde Schouten het, met als gevolg
‘dat er onrustbarend veel rotzooi tussen al die poëzie zit’ (Schouten 1982, 94).
Toch kan men in zekere zin, juist als gevolg van deze situatie, van een bloeiend
poëtisch leven gewagen. Bij afwezigheid van een schifting door stevige literaire
uitgevers en vervolgens nog eens door ervaren recensenten in kranten en weekbladen,
speelde de strijd om erkenning zich vooral af in de literaire tijdschriften. Langer en
intenser dan in Nederland heerste daar een richtingenstrijd, werden er felle
verklaringen afgelegd en polemieken gevoerd met poëzieopvattingen als inzet.
Al die verschillen nemen niet weg dat er ook overeenkomsten waren. Ook in
Vlaanderen was er een tweespalt tussen een persoonlijke, expressieve poëzie en
poëzie die veeleer de taal als uitgangspunt nam en hermetisme niet schuwde. Ook
in Vlaanderen was er een zekere mate van herwaardering van de traditie merkbaar
en manifesteerden zich, met enkele jaren vertraging, neoromantische dichters. Maar
die overeenkomsten waren zeer algemeen van aard. In de manier waarop de tendensen
zich voordeden, en in hun institutionele inbedding verschilden zij grondig van de
poëzie in Nederland.

De poëzie in Vlaanderen aant.
Al was het Vlaamse nieuw-realisme nauwelijks een echte stroming geweest, gedragen
door dichters die zich ermee konden identificeren, en al was de poëzie die voor
nieuw-realistisch doorging zelden of nooit zo extreem als sommige teksten in
Barbarber of in Gard Sivik en De Nieuwe Stijl, toch was nieuw-realisme als term en
als beeld dominanter aanwezig in Vlaanderen dan in Nederland. Na 1975 werd het
nieuw-realisme - in een karikaturale vorm - voor heel wat dichters weldra symbool
van de ontsporing van de poëzie, als het ware het negatief van alles waar poëzie voor
dient te staan en wat poëzie echt is. Grofweg golden de bezwaren het ontbreken van
aandacht voor de mogelijkheden van de taal, de verwaarlozing van het subject, en
het gebrek aan schoonheid. De poëzie die in Vlaanderen na 1975 toonaangevend
werd, ging dan ook die drie aspecten beklemtonen, in wisselende verhoudingen.
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De herleving van het poëtisch experiment
Al in 1971 probeerden de dichters Leopold M. van den Brande en Hedwig Speliers
in het jongerentijdschrift Morgen zonder veel succes een dam op te werpen tegen
het nieuw-realisme met een alternatieve groepsvorming rond het manifest
‘Neo-experiment '70’. Veel levenskrachtiger was het protest vijf jaar later, toen het
nieuw-realisme zijn beste dagen had gehad, dat georganiseerd werd door het tijdschrift
Impuls. In opdracht van de redactie van dat blad schreven Wilfried Adams en Michel
Bartosik een ‘Proeve tot een Impulsmanifest’. De tekst daarvan werd rondgestuurd
naar alle redactieleden en een aantal andere Vlaamse schrijvers en critici met de
vraag om te reageren. Het manifest werd samen met de reacties opgenomen in het
eerste nummer van de jaargang 1975 en opende met een ondubbelzinnige keuze voor
de taal en een afwijzing van de uitgangspunten van het nieuw-realisme:
Wij streven een poëzie na geaxeerd op woord, beeld, ritme, klank: op de
taal. Niet: op de anecdote, de zgn. concrete, onmiddellijk ervaarbare
werkelijkheid. Deze laatste kan o.i. niet meer zijn dan een aanleiding, iets
secundairs: springplank, uitvalsbasis. Een weerstand ook. Een tegenstander
[...].
(ADAMS en BARTOSIK 1975)
Dit taalgerichte uitgangspunt wordt verder gespecificeerd en verengd. De dichter
wordt voorgesteld als een bouwer van taalstructuren met de kracht van mythen, om
zo eenheid en structuur tot stand te brengen in de ongeordende werkelijkheid van
mens en samenleving. Die taalstructuren moeten met ‘haast wiskundige trefzekerheid
worden opgebouwd’. Daarmee plaatsten Adams en Bartosik zich radicaal in de
constructivistische traditie van de avant-garde, in de lijn van de door hen geciteerde
Mallarmé en Van Ostaijen en in oppositie met het lyrisch vitalisme van de Vijftigers,
dat in Vlaanderen sinds Tijd en Mens richtinggevend gebleven was voor de meeste
experimentele dichters. In een laatste onderdeel pleiten zij voor een ‘historiserend,
reflexief schrijven’, een erudiete ‘citatenkunst’, waarbij dichten en bezinning op het
schrijven hand in hand gaan. Een leidende gedachte in het hele manifest is het
‘centripetale’ streven naar eenheid:
Onze poëzie beoogt ritueel te zijn: magische en tegelijkertijd (en juist
daarom) scherp uitgekiende bezwering van het toeval, integratie van het
disparate en tegenstrijdige, in de veelzijdige ordening van wat in de
16de-17de eeuwse maniëristische traditie de ‘Concordia discors’ wordt
genoemd, de versmelting van alle tegengestelden. (IBIDEM)
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De keuze voor een gelaagde, talige poëzie kon op heel wat bijval rekenen, zowel
binnen als buiten de redactie. De nadruk op ‘het gecalculeerde taalgebruik’, ‘de
synthetisch-architecturale arbeid van de dichter’ en op intertekstualiteit en
metatekstualiteit kwamen daarentegen bij velen over als eenzijdig doctrinair en een
miskenning van de waarde van een dionysische, expressieve variant van het talige
schrijven.
De positie van het Impuls-manifest was om verschillende redenen nogal
merkwaardig. Het was de zoveelste uiting van experimentalisme in de Vlaamse
poëzie sinds 1950, maar zocht op geen enkele manier aansluiting bij die traditie.
Daar overheen grijpt het terug naar Van Ostaijen. De oorzaak was wellicht dat juist
de apollinische, constructieve poëzie die men voorstond, in de voorbije decennia in
Vlaanderen marginaal was gebleven. Bovendien waren de opstellers van het manifest
jonge neerlandici, die weinig affiniteit hadden met het milieu van de Antwerpse
bohème, waar experimentele tijdschriften als Het Kahier en Labris hun habitat hadden.
Maar ook naar de Nederlandse poëzie rond Raster werd niet verwezen, evenmin
als andersom trouwens, hoewel dat zeker voor de hand had gelegen. Juist daar immers
werden constructie, metatalige reflectie, belangstelling voor het mythische en
intertekstualiteit van groot belang geacht door dichters als Kouwenaar, Faverey, Ten
Berge en Beurskens. Deze gang van zaken illustreert duidelijk hoe groot de kloof
tussen het literaire leven in Noord en Zuid was geworden en hoe gering de
institutionele contacten waren, zelfs waar de literatuuropvatting daartoe aanleiding
had kunnen geven. De referentiepunten van Adams en Bartosik lagen bij Mallarmé,
Rimbaud, T.S. Eliot en bij theoretici als Sartre, Umberto Eco en Hugo Friedrich.
Het effect was, hoe dan ook, dat er in de wereld van de Vlaamse poëzie een
alternatief kwam voor het nieuw-realisme, en dat termen als ‘neo-experiment’ en
‘het taalgerichte schrijven’ algemeen in gebruik raakten. Tegelijk werd uit de reacties
duidelijk hoe zich binnen dat taalgerichte schrijven twee tendensen aftekenden, zij
het dat die in de praktijk nogal eens door elkaar liepen: een constructieve en een
expressieve.
Enkele redacteurs van het blad, Adams, Bartosik, Dirk Christiaens en Roger M.J. de
Neef, blijven bij alle onderlinge verschillen trouw aan de uitgangspunten van Van
Ostaijen dat de dichter zijn gevoelens niet rechtstreeks uitspreekt, maar dat het gedicht
ontstaat uit de onderlinge aantrekkingskracht van woorden. ‘Voor mij blijft poëzie
een metafysisch spel met woorden. [...] een schaakspel via hetwelke wij de beginselen
en de finaliteit van de wereld trachten te doorgronden’, stelde De Neef in 1977, Van
Ostaijen citerend. (De Neef 1977b) En in zijn bundel Gestorven getal uit datzelfde
jaar maakte hij die visie ook
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waar in verzen als: ‘Mijn lichaam in aarde en adem/Is Uw adem in mijn hand.’ (De
Neef 1977a, 12) Een soortgelijk ‘lyrisme à thème’, waarbij het moduleren van
woorden, klanken en ritmen een levensgevoel dient op te roepen, is ook bij Christiaens
te vinden. In het gedicht ‘Oosterse prent’ bijvoorbeeld:
Je huis ligt aan zee
Mijn huis ligt aan de stroom
De tranen tussen jou en mij
Komen met twee stromen mee
Bij het huis dat ik droom
En stijgen bij het tij
(CHRISTIAENS 1976, 48)

Een van de hardnekkigste bestrijders van nieuw-realisme, en later van neoromantiek,
was Hedwig Speliers, die al in de jaren zestig zijn polemisch talent had
gedemonstreerd in Bok en Mep. Vooral in het tijdschrift Restant, dat inzichten uit de
academische literatuurwetenschap combineerde met belangstelling voor
grensverleggende literatuur, ontwikkelde hij zijn ‘poëtheorie’: dichten is metaforisch
denken. De associatieve interactie tussen beelden, klanken en grammaticale structuren
is erop gericht de verloren gegane eenheid tussen taal en wereld te herstellen. In het
gedicht ‘Vertaling van de ruimte, tulp -’ brengt hij op die manier een analogie tot
stand tussen de ruimte, de bloem, de taal en de seksualiteit:
Vertaling van de ruimte, tulp in de adel van de avond
weet een naam zich opgetild.
Warmte zegt de mond ervan,
en kleur naar willekeur.
Tussen behang en bloem vergroeit
het onbenoemde. De stamper,
een licht bevruchtend lid.
(SPELIERS 1977, 45)

De belangrijkste ‘neo-experimentele’ dichters die na 1975 op de voorgrond traden,
behoorden tot de generatie van de nieuw-realisten of zelfs tot een vroegere generatie.
De debuten van De Neef, Christiaens en Speliers vielen al
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in respectievelijk 1967, 1962 en 1957. Nu de afkeer van de extreme experimenten
van de jaren zestig vergeten was en de tegenreactie van het nieuw-realisme verzwakt
was, kregen zij een tweede kans.
De keuze voor een persoonlijke, expressieve omgang met de taal wordt het best
vertolkt in het poëtische tweeluik ‘Manifest 1’ en ‘Manifest 2’, dat Leonard Nolens
in zijn bundel Alle tijd van de wereld. Een poëtica (1979) opdroeg aan ‘W. en M.’
(Wilfried Adams en Michel Bartosik). De gesloten taalconstructie wordt er voorgesteld
als een diamant, een ronde kei, een ‘[...] beslepen schrijn/Waarin jouw visselip me
lispelt op het blad’. En het schrijven ervan als het leggen van een ‘[...] lijkwade/Van
lettertekens over al dat branden’. Voor Nolens is de relatie van de dichter met zijn
gedicht niet die van de architect met zijn gebouw, maar van de passionele minnaar
met zijn geliefde:
Spreek me niet van het ordentelijk gedicht
Waaruit je bent verdwenen Geef mij ooit dat schokkende gedicht
Waarin je bent verdwenen als een man, verkrampt
In zijn liefste. In een ander. In een ander zelf.
(NOLENS 2004, 155)

Nolens begon zijn carrière, net als Marcel van Maele en Lucienne Stassaert, in Labris,
dat van 1962 tot 1975 tegen alle modes in het extreme experiment in Vlaanderen
voortzette. Hoe belangrijk de taal voor hen ook was, hoezeer zij ook met woorden
begaan waren en hoe hermetisch sommige van hun gedichten ook waren, in wezen
was hun relatie tot de taal volstrekt verschillend van wat het Impuls-manifest voorop
stelde. Zij wilden juist taal en leven zo dicht mogelijk bij elkaar brengen. Die
existentiële noodzaak heeft Nolens keer op keer verwoord, zowel in zijn gedichten
als in zijn dagboeken: ‘Wat iemand tot een groot schrijver maakt, is het quantum
pijn dat hij heeft kunnen verwerken en zichtbaar maken in zijn poëzie.’ (Nolens 1989,
90) Of in een gedicht:
Het schrijven pakt mijn handen vast.
[...]
Ik schrijf en doe mijn vierentwintig uren met geduld.
Ik schrijf en verwar elke zin met de zin van het leven.
Ik schrijf om na mijn dood met je te blijven praten,
Om bij jou te blijven als ik weg moet gaan.
(NOLENS 2004, 197)
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Pink Poet aant.
Er komt een dag, wanneer de wijsheid, de intelligentie en de goede smaak,
de huidige, alles verslindende mediocriteit zullen verdreven en vervangen
hebben, dat iedereen een ceremonieel zoals dit zal kunnen begrijpen en
waarderen.
Die dag moeten wij met de discretie en de geruisloosheid der Groten uit
elkaar gaan, om in de fluwelen kokons van onze paleizen, angstig en
eenzaam het opkomende bewustzijn van de massa, het overdreven
intelligentiequotiënt van het volk te betreuren.
Met deze passus vol elitaire pose en ironie begon Patrick Conrad zijn tafelrede bij
de installatie van Henri-Floris Jespers als vijfde lid van het Antwerpse genootschap
Pink Poet. Het gebeuren vond plaats in restaurant La Pérouse op 18 januari 1973.
Kort daarvoor, in oktober 1972, hadden de dichters Patrick Conrad en Nic van
Bruggen het genootschap opgericht. Het was de bezegeling van een vriendschap en
een geestverwantschap, maar tegelijk een ludieke reactie tegen de maatschappelijke
en literaire vervlakking, waarvoor onder meer het nieuwrealisme symbool was. In
korte tijd groeide het genootschap uit tot een min of meer formeel gestructureerde
groep van min of meer gelijkgestemde schrijvers, kunstenaars en intellectuelen. In
zijn voltallige samenstelling telde het dertien gecoöpteerde leden, onder wie naast
de drie genoemden de dichters Werner Spillemaeckers, Michel Bartosik, Hugues C.
Pernath, Paul Snoek en de schrijver en criticus Georges Adé. Pink Poet was
geïnspireerd op modellen als die van de Britse clubs, verenigingen zoals Rotary en
Lyons, en logebroederschappen. Het genootschap was besloten, liet geen vrouwen
toe, beperkte zijn activiteiten hoofdzakelijk tot maandelijkse diners, cultiveerde de
onderlinge vriendschap en creëerde daardoor een waas van geheimzinnigheid en een
imago van elitair dandyisme.
Evenmin als de dichters van het neo-experiment waren de oprichters en leden
debutanten. Ook dit verschijnsel had zijn wortels in de Antwerpse avant-garde van
de late jaren vijftig en de jaren zestig. Van Bruggen en Spillemaeckers waren al
redacteur van Frontaal (1957-1959), dat binnen de experimentele poëzie in
Vlaanderen een esthetisch accent wilde leggen en dat vooral opviel door zijn fraaie
vormgeving. In de vroege jaren zestig waren zij ook betrokken bij Monas, een serie
losse publicaties, waarin zowel Jespers als Conrad debuteerden. Daar vonden etiketten
als estheticisme en maniërisme hun oorsprong. In de verzamelbundel Mercantile
marine engineering (1967), de eerste publicatie waarmee Conrad een ruimer publiek
bereikte, nam hij ook een essay op van Jespers, ‘Maniërisme en moderne sensibiliteit’.
Het was grotendeels een para-
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frase van Gustav René Hockes bekende studie Manierismus in der Literatur (1959),
met wat toevoeging van decadentie, dandyisme en romantiek, toegepast op het werk
van Conrad. Op het voorplat van het boekje staat een Beardsley-achtige tekening
van de auteur. Daarmee is het beeld, dat enkele jaren later onverkort op Pink Poet
wordt overgedragen, compleet.
Pink Poet was geen literaire stroming, het had geen manifest, geen eigen tijdschrift.
Het was vooral een imago, een uit de hand gelopen jongensclub, een mentaliteit. Dat
het in de Vlaamse poëzie van de jaren zeventig toch een zo opvallend en
veelbesproken verschijnsel is geweest, is een gevolg van de geheimzinnigheid en de
sterke verhalen eromheen, die zelfs de populaire pers haalden. En vooral: het was
een duidelijk geval van wat men later ‘netwerken’ is gaan noemen. Ook in dat opzicht
ligt een vergelijking met de loge of service clubs voor de hand. Los van de bewuste
intenties van zijn leden heeft het genootschap, met al zijn vertakkingen, gefunctioneerd
als een vehikel om de poëzie- en levensopvatting van zijn belangrijkste leden zichtbaar
te maken en haar een plaats te bezorgen in de Vlaamse canon, naast en tegen het
nieuw-realisme. Alleen al een schijnbare futiliteit als de consequente toevoeging van
de letters pp na de auteursnaam bij al hun publicaties heeft een duidelijk affirmatieve
werking gehad. Pink Poet was ook goed vertegenwoordigd in de redacties van diverse
literaire tijdschriften, van De Tafelronde en Impuls tot het invloedrijke Nieuw Vlaams
Tijdschrift. Ook de boekpublicaties van de leden stonden in het teken van imago en
aanwezigheidspolitiek. Tussen 1972 en 1980 werd de Vlaamse poëziemarkt
overspoeld door publicaties uit de pp-hoek. Naast Manteau en Soethoudt was een
van de opmerkelijkste initiatieven de uitgeverij Pink Editions&Productions, gesticht
door een van de leden, Robert Lowet de Wotrenge. Van de vijfentwintig literaire
uitgaven tussen 1973 en 1980 waren er tien van pink poets. Daarnaast verschenen
er bij Pink Editions ook bundels van Claus, Nolens, De Neef en De Vree, en het
verzameld werk van de jonggestorven Jan de Roek, die zowel door de dichters rond
Impuls als door Pink Poet als inspirator werd geclaimd. Het effect van deze fraai
verzorgde, bibliofiel ogende uitgaven was dat ze tegelijk het esthetisch-elitaire imago
versterkten, de zichtbaarheid vergrootten en door associatie het prestige verhoogden.
Een vergelijkbaar effect hadden de uitgaven in de ambachtelijk vormgegeven
Contraminereeks van Tony Rombouts, alweer een figuur uit de Antwerpse
experimentele kringen van de jaren zestig.
Het beeld van Pink Poet-poëzie werd hoofdzakelijk bepaald door het werk van de
stichters Conrad en Van Bruggen, in mindere mate ook dat van Jespers en
Spillemaeckers. En door de gedichten van Pernath, die de laatste jaren voor zijn dood
in 1975 in het gezelschap een laatste poëtische bloeiperiode kende.
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Nic van Bruggen als dandyesk pink poet, getekend door Jan Vanriet voor zijn bundel Tussen feestend
volk (1977).

Die poëzie staat in het teken van schoonheid, elegantie en kunstmatigheid.
Vormelijke verfijning en overdadige stilistische decoratie gaan er hand in hand met
een verheven toon, die soms een sacrale allure aanneemt. Een sterk taalbewustzijn
van experimentele oorsprong wordt er verbonden met een romantisch-decadent
levensgevoel. Die combinatie van dandyisme, decadentie, romantiek, estheticisme
en taligheid is in haar zuiverste vorm te vinden in het werk van Patrick Conrad. Het
is een stilistisch uitermate opgesmukte poëzie, vol alliteraties en assonanties,
paradoxen, omkeringen, homoniemen en andere kneepjes uit het retorisch arsenaal
van het maniërisme:
Niets ontbrak aan hun toornig vertoon:
noch de gruwel, noch de hoon,
noch de zorg besteed aan de keuze van hun wapens.
En ik, vernield en in vijandschap verdrongen,
zag jou als eerste bij ieder ontwaken:
gloeiend en geurend als geen ander,
somber en sierlijk als de slaap.
(CONRAD 1977, 14)
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Een bindend element tussen de leden van Pink Poet was hun mateloze bewondering
voor de oudere Pernath, niet alleen om zijn poëzie, maar ook vanwege zijn
dandyesk-aristocratische levenshouding en voorkomen. Hij werd dan ook aangesteld
als eerste gouverneur van het genootschap. Van de extreem elliptische, hermetische
poëzie uit zijn periode in Gard Sivik was hij geëvolueerd naar een breder parlando,
met grote aandacht voor de schoonheid van de taal en de ambivalenties en paradoxen
die zij bij machte is uit te drukken. In Mijn tegenstem (1973) en Nagelaten gedichten
(1976) schrijft Pernath nogal plechtige belijdenislyriek, waarin zijn tragisch
levensgevoel tot uiting komt. Enkele reeksen daaruit, zoals ‘De acht hoofdzonden’
en ‘De tien gedichten van de eenzaamheid’, hebben in Vlaanderen een klassieke
status verworven. Of het lange gedicht ‘Ook ik dool, als een verdwaald personage’:
Ook ik dool, als een verdwaald personage
Door de wanorde van het laatste landschap
Dat verlaten en onverklaard, aan mij opnieuw
Zijn nachtelijke voorwaarden stelt.
Ik verdraag nog wat mijn ogen dulden,
Wat in mijn verbeelding verbrokkelt en fataal
De uren voltrekt. En terwijl in het trillen
Van de tijd de onttakelde takken verdorren
Bedekken doodse bladeren mijn droefgeestigheid.
[...]
(PERNATH 1976, 75)

De betekenis van Pernath reikt overigens veel verder dan die van Pink Poet. Vooral
in de eerste jaren na zijn dood groeide hij uit tot het mythische beeld van de volstrekte
dichter. Meer dan van Claus of Snoek zijn invloeden van zijn poëzie - de toon, stijltics
zoals inverse constructies, nevenstelling van klankverwante maar wat de betekenis
betreft tegengestelde woorden - in de Vlaamse poëzie blijven doorleven, niet alleen
bij Conrad en Van Bruggen, maar ook bij De Neef en Nolens, tot in het vroege werk
van Dirk van Bastelaere en Peter Verhelst. Toen Van Bastelaere in 1988 voor zijn
bundel Pornschlegel en andere gedichten (1988) bekroond werd met de Hugues C.
Pernathprijs voor poëzie, getuigde hij in zijn dankwoord van zijn kennismaking met
het werk van de dichter: ‘[...] besefte ik, net als zovele anderen, dat er in mij een
vader was geboren en dat ik, als ik ooit mezelf wou worden, weer van hem weg
moest groeien. Ik heb met Pernath gedweept, ik wou weer van hem af. En ik was
niet de enige.’ (Van Bastelaere 1988a, 35) Die cultus staat in schrille tegenstelling
tot het feit dat in Nederland van enigerlei respons op Pernaths werk zo goed
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Bronzen dodenmasker van de dichter Hugues C. Pernath, gemaakt door zijn collega-pink poet Albert
Szukalski.

als geen spoor te vinden is. Nog los van de aard van deze poëzie, die het volstrekte
tegendeel is van wat in diezelfde jaren in Nederland goed in de markt lag, is het feit
dat de latere bundels bij Pink Editions & Productions werden uitgegeven - weliswaar
in Nederland ook met het imprint van De Arbeiderspers - er mede verantwoordelijk
voor dat er zelfs geen afwijzende reacties te vinden zijn. In 1982, exact tien jaar na
de oprichting, werd het genootschap door de stichters opgeheven.
Geen onmaatschappelijker, minder ethisch geëngageerde poëzie dan die van Pink
Poet; geen literatuur die meer baadde in een sfeer van decadente luxe, elitarisme en
onderlinge bewieroking. Onder meer Depeuter en Hannelore, de redacteurs van het
polemische Heibel, beschouwden haar als zo'n ziekteverschijnsel:
Het meest degoutante verschijnsel in de poëzie heb ik steeds het
maniërisme gevonden omdat het helemaal niets met onze aard te maken
heeft: een Vlaming is niet geblaseerd of hybridisch of artificieel; daarom
wellicht kan ik zo weinig respekt opbrengen voor de gewrochten van
Patrick Conrad, Nic van Bruggen en andere zich Pink poets noemende en
elkaar geregeld onvoorstelbaar schaamteloos bewierokende schijnpoëten.
(LAMPO en HANNELORE 1974)
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Toch zijn deze poëzie en het genootschap zelf goed te begrijpen als een antwoord
op de maatschappelijke werkelijkheid van de jaren zeventig. De democratiseringsen protestgolf van de jaren zestig en de daaropvolgende verzakelijking en
commercialisering van de samenleving werden ervaren als banalisering en
vervlakking. Schoonheid en elegantie, eruditie, aristocratie van de geest, persoonlijke
heroïek en tragiek zagen de pink poets in die wereld ten onder gaan. Daartegenover
plaatsten zij een imaginair spel van gelijkgestemden, waarin rituelen, omgangsvormen
en stijl het verlorene moesten vasthouden; maar in het volle besef dat het een spel,
een illusie en een maskerade was. Het is die geest die spreekt uit het citaat van Conrad
waarmee dit onderdeel begon, of uit deze passage van Jespers:
De verloedering der vormelijkheid verraadt een verregaand verval. De
negatie der usances had slechts nadelige gevolgen. Discretie en tact werden
opgeheven door de schreeuwerige eis tot bandeloosheid. [...] De
democratisering had tot gevolg dat de natuurlijke kloof tussen de mensen
steeds breder werd. Ze werden ongelukkiger dan ze reeds waren. Zin voor
grandezza kreeg er een haast criminele connotatie, mediocriteit en
middelmaat werden verheven tot civiele deugden.
(JESPERS 1976, 28-29)
Het is niet verwonderlijk dat dergelijke uitspraken de buitenwereld ergerlijk of
lachwekkend voorkwamen.

Nieuwe romantiek aant.
In hun afkeer van de actuele werkelijkheid, hun drang naar schoonheid, het
allesdoordringende besef van tijd en vergankelijkheid en de creatie van artificiële,
imaginaire werelden als alternatief voor het verval, zijn pink poets zoals Conrad en
Van Bruggen romantisch te noemen. De termen ‘romantisch’ en ‘neoromantiek’
waren in Vlaanderen echter al bij hun opkomst belast. Ze waren gelanceerd door de
jonge Nederlandse dichter Jan Biezen, die van zijn tijdschrift Dimensie een podium
wilde maken voor jongeren die via de poëzie zochten naar geborgenheid in een
gevoelloze wereld, een plaats waar het ‘ikgebeuren’ en het ‘wij-gevoel’ met elkaar
zouden harmoniëren. In de jongeren-tijdschriften kon men inderdaad rond 1975 een
golf van gevoelspoëzie waarnemen, die dankzij het etiket ‘nieuwe romantiek’ enige
tijd meer aandacht ontving dan ze in andere omstandigheden had kunnen krijgen.
Dat heeft niet verhinderd dat het etiket ‘neoromantiek’ in Vlaanderen ingang vond
om het werk te karakteriseren van enkele dichters die in de tweede helft van de jaren
zeventig van zich lieten horen, los van Dimensie, met artistieke ambities en een
uitgesproken vormbewustzijn. In tegenstelling tot de
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meeste neo-experimentele dichters en pink poets was het een generatie beginnende
dichters, zonder een experimentele voorgeschiedenis in de jaren zestig: Jotie T'Hooft,
Luuk Gruwez, Miriam Van hee, Eriek Verpale en Daniël Billiet. Al bestonden er
tussen enkelen van hen los-vaste contacten rond de tijdschriften Yang en Koebel, een
groep met een programma vormden zij allerminst. In de Vlaamse poëziecultuur, waar
hardnekkig gedacht werd in termen van groepen en stromingen, bleek het desondanks
onmogelijk om aan de etikettendwang te ontsnappen. In 1981 nam uitgever Van
Hyfte het initiatief om een bloemlezing uit te brengen van de nieuwe generatie, naar
het voorbeeld van wat Deflo tien jaar eerder met het nieuw-realisme had gedaan: De
nieuwe romantiek. Situering en bloemlezing. Het was onmiskenbaar ook een poging
van Van Hyfte om zijn beginnende poëziefonds, met dichters als Verpale, Billiet en
Van Londersele, te profileren en meer aanzien te geven.
De weigerachtigheid van de betrokken dichters om onder een gemeenschappelijke
vlag te varen, had niet alleen te maken met de voorgeschiedenis van de naam, maar
hing ook samen met een essentieel aspect van hun poëzieopvatting. De breuk met
de vooruitgangsgedachte en het afzien van de originaliteitseis van de avant-garde
was bij hen definitief. En daarmee was ook het verlangen om als groep naar voren
te komen om de poëzie te vernieuwen, zinloos geworden:
nog jong noemt men mijn generatie,
wijl zij zo gelig als heel oude boeken is
en reeds onkennelijk bestoft tot in de ziel.
(GRUWEZ 1985, 12)

De overtuiging dat vernieuwing van de poëzie niet langer mogelijk of zelfs wenselijk
is, dat alles al zo dikwijls gezegd is en dat alle mogelijkheden van het genre om zijn
grenzen te verleggen uitgeput zijn, loopt ook als een rode draad door het poëticale
essay ‘De weg terug’ (1981) van Gruwez en is een terugkerend onderwerp in
interviews met zijn generatiegenoten. De aangehaalde verzen van Gruwez laten ook
duidelijk zien dat die wat vermoeide sfeer niet alleen te maken had met een houding
tegenover de literaire ontwikkelingen, maar ook met een levensgevoel. Als er al van
een neoromantische generatie kan gesproken worden, dan is het juist op grond van
het feit dat deze dichters de aandacht van werkelijkheid en taal weer verleggen naar
het subject. Naar een levensgevoel dat teruggrijpt naar de grote romantische thema's:
het lijden aan het menselijk tekort, de vernietigende werking van de tijd, het heimwee
naar een zachtere en volmaaktere wereld en naar de kindertijd, het verlangen om de
gescheidenheid op te heffen in de liefde, de kunst, de droom en de dood.
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Ironie en pastiche, die in de Nederlandse variant van neoromantische poëzie een
prominente rol speelden, kwamen daarbij slechts schaars voor. De voorbeelden waren
niet Piet Paaltjens, maar Lodeizen en Gilliams, de gekwelde Van de Woestijne en
het onvervulbare verlangen van J.C. Bloem.
De verschillende accenten die individuele dichters daarbinnen legden, komen
duidelijk naar voren uit een vergelijking van gedichten van Gruwez, T'Hooft en Van
hee. Het vroege werk van Luuk Gruwez stond grotendeels in het teken van de
melancholie en van ‘het heimwee naar iets wat wellicht nooit geweest is, of slechts
héél lang geleden, één enkel ogenblik, en dan niet meer’ (Gruwez 1977, 5). In het
gedicht ‘Ick seg adieu’ uit de bundel Ach, wat zacht geliefkoos om een mild verdriet
(1977) wordt het leven voorgesteld als een reis van afscheid naar afscheid, waarop
enkel geleerd wordt ‘dat heimwee weemoed werd en weemoed wenen’ (18). In het
gedicht ‘Sourdine’ ontkennen verbeelding, kunst en poëzie de hardheid van de reële
wereld en creëren er een alternatief voor:

Op het achterplat van zijn bundel Ach, wat zacht geliefkoos om een mild verdriet (1977) poseert Luuk
Gruwez als romantisch dichter tussen het afgewende, onbereikbare ‘Vleermeisje’ en de alom aanwezige
dood.
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en als er geen tederheid meer is,
laten wij de tederheid dan veinzen
[...]
een woord mag dan niet langer een woord heten,
maar een mondvol troostvol verzwijgen
en verlangen niet langer een armslag lang,
maar verder, weidser dan een vergezicht
vol zomervogels, muziek van Mendelssohn, een sfumato
aan Da Vinci ontleend. [...]
(GRUWEZ 1981, 38)

De zangerige stijl van deze gedichten wil dat alternatief ook in de vorm voelbaar
maken door aan de taal een ‘erotische intensiteit’ te geven, door een
schoonheidservaring op te wekken in de talrijke klankecho's, het harmonieuze ritme,
zodat ‘de woorden elkaar bij wijze van spreken onderling gaan strelen’ (Gruwez
1982, 369). In dat opzicht is er verwantschap met het werk van pink poets zoals
Conrad en vooral Van Bruggen. Meer algemeen is overigens een uitgesproken
voorkeur bij verschillende van deze dichters voor het ongewone woord, de wat
plechtige zegging, de vormschoonheid, een manier om na de soberheid en de cultus
van het gewone de uitzonderlijkheid van het dichterlijke spreken weer te benadrukken.
Jotie T'Hooft kwam met zijn debuutbundel Schreeuwlandschap (1975) als een
komeet de Vlaamse literatuur binnen. In de literaire kritiek werd hij als een groot
nieuw talent onthaald en bij een jong lezerspubliek groeide hij algauw uit tot een
cultfiguur door zijn extravagante levenswandel, zijn drugsgebruik, zijn fascinatie
voor de dood en het morbide en de talrijke verwijzingen in zijn poëzie naar strips,
SF, fantasy en popmuziek. Toen hij in 1977, nauwelijks eenentwintig jaar oud,
overleed aan een overdosis drugs, kreeg hij zelfs een allure die - alle verhoudingen
in acht genomen - doet denken aan de cultus rond de enkele jaren daarvoor
jonggestorven zanger van The Doors, Jim Morrison. T'Hooft werd opgevoerd als
een typische vertegenwoordiger van de ‘verloren generatie’ na 1968. Zijn uitgever
heeft overigens niets nagelaten om die cultus te voeden en in stand te houden.
Het werk van T'Hooft laat de donkere kanten van de romantiek zien. Heel wat
gedichten geven uiting aan een gevoel van volstrekte vervreemding van zijn omgeving,
van zichzelf en van het leven. Tijdelijke oplossingen door het koesteren van de
kindertijd, de erotiek en drugservaringen geven slechts kortstondig soelaas. Alleen
de dood, die als een obsessie door zijn werk loopt, biedt perspectief op verlossing.
Die dood wordt soms voorgesteld door het
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beeld van stropers, soms als een stalen klem, als kanker en verschrompeling, maar
veel meer in termen als doodsbloem, Prins dood, doodjelief, de kiem die in mij is
klaargelegd, toorts, licht van alle licht, enzovoort. Veel van zijn gedichten mogen
formeel enigszins onbeholpen en onrijp zijn, ook een kwarteeuw later blijken zij nog
te appelleren aan het levensgevoel van tal van jongeren, zoals herhaalde herdrukken
van zijn bundels en van bloemlezingen uit zijn werk getuigen.
Volstrekt anders is het werk van Miriam Van hee. Op betere gronden dan sommigen
van haar generatiegenoten maakte zij bezwaar tegen het label ‘neoromantiek’. Wel
staan haar gedichten in het teken van existentieel onbehagen, het mislukken van
relaties en van communicatie, gefnuikte illusies en de wanhoop daarover, maar dat
is voor haar geen aanleiding om te vluchten in de droom of een geïdealiseerd verleden,
in schoonheidscultus of doodsmetaforiek. Zij is integendeel gericht op aanvaarding
en integratie. Ook door haar sobere stijl onderscheidt zij zich van de anderen. De
voor haar werk typische combinatie van beslotenheid, die geborgenheid en beperking
tegelijk is, en van onbereikbare verten, is al aanwezig in het titelgedicht van haar
debuutbundel Het karige maal (1978):
Onder de lamp aan tafel
zwijgend eten wij: onze handen
als witte vlekken komen en gaan;
onze beringde vingers achteloos
met het vertrouwde brood spelend.
Geen vreugde niets ongewoons
is er in de klank van onze
messen en vorken.
En natuurlijk weten wij niets
van het geluk van reizigers
in een avondtrein.
(VAN HEE 1978, 26)

Naar een Vlaamse mainstreampoëzie aant.
Niet alleen wat het proza betreft, maar ook wat de poëzie betreft zijn de jaren rond
1980 weinig dynamisch. Neoromantische dichters lieten bundels verschijnen met
titels als Stroomafwaarts (Frans Deschoemaeker), Binnenkamers (Miriam Van hee),
Een huis om dakloos in te zijn (Luuk Gruwez) en Nog even flink zijn (Daniël Billiet).
Pink Poet verstarde in zijn maniërisme en werd in
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1982 ontbonden. Van de experimentele dichters slaagde nauwelijks iemand erin om
buiten de eigen kring door te breken. Jotie T'Hooft was dood, Pernath was dood en
Snoek overleed in 1981. Het Nieuw Vlaams Tijdschrift kwijnde bij gebrek aan lezers
weg. De Staatsprijzen voor poëzie gingen naar oudere grootheden zoals Van
Wilderode (1980) en Buckinx (1983).
Pais en vree leken ook in de Vlaamse poëzie hun intrede te doen. De scherpe
kantjes van de tegenstellingen tussen onderscheiden groepen en poëtica's sleten meer
en meer af, forse stellingnames werden nog zelden gehoord. Na 1980 begon zich een
ontwikkeling af te tekenen waarbij dichters met heel verschillende achtergronden
elkaar vonden in een consensusmodel. Dichters zoals Roland Jooris, Herman de
Coninck, Nic van Bruggen, Eddy van Vliet, Leonard Nolens, Luuk Gruwez, Miriam
Van hee en de traditionalist Gwij Mandelinck voegden zich stilaan in een ruime,
tolerante realistisch-expressieve poëzieopvatting. Daarbinnen legden zij ieder hun
eigen accenten. Hun temperamenten, de sfeer van hun poëzie en hun stilistische
voorkeuren bleven natuurlijk verschillen, maar in de perceptie verschenen zij in
toenemende mate als vertegenwoordigers van een min of meer homogeen poëtisch
establishment in Vlaanderen. Er waren geen fundamentele verschillen tussen bundels
zoals De hectaren van het geheugen (1985) van Herman de Coninck, Jaren na maart
(1983) van Eddy van Vliet, De feestelijke verliezer (1985) van Luuk Gruwez en De
gedroomde figuur (1986) van Leonard Nolens. Het was een ontwikkeling die na
1985 nog duidelijker zou worden en dan aanleiding zou geven tot nieuwe en scherpe
tegenstellingen met een generatie jonge dichters.
De eerste tekenen van die nieuwe tegenstellingen deden zich voor in het begin
van de jaren tachtig, al zijn ze pas met terugwerkende kracht als zodanig te
interpreteren. Op het moment zelf waren ze onopvallend en marginaal. Een van die
tekenen was de oprichting in 1982 van het jongerentijdschriftje RIP, waarvan slechts
vier nummers verschenen, maar waarin de stichters Dirk van Bastelaere en Erik
Spinoy een houding zochten tussen respect voor hun experimentele en maniëristische
voorgangers en de ironische pervertering daarvan. In de ‘Proloog’ bij het eerste
nummer wenden zij zich ‘van walg vervuld’ af van het ‘rampgebied van het huidige
tijdschriftenbestand’, waar zij niets anders ontwaren dan ‘Dogmatisme. Duistere
vriendschappen. Relatiegeschenken. Militievorming. Seniliteit’. Zij nemen zich voor
‘de eieren van het dogmatisme’ te breken om een ‘Niet-doctrinaire kookkunst’ te
beoefenen (RIP 1982, 1).
Rond dezelfde tijd maakte Tom Lanoye naam met zijn poëzieoptredens. Heel
uitdrukkelijk wilde hij de poëzie weghalen uit het elitaire en beperkte circuit van
tijdschriften en bundels om haar door vermenging met elementen uit cabaret, theater
en circus een nieuw elan te geven. In 1981 verschenen zijn eerste bundels in eigen
beheer, Neon! Een elegies rockgedicht en Van oor tot oor.
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Aanvankelijk weigerde hij principieel om een uitgever te zoeken en op die manier
geneutraliseerd te worden door de officiële literatuur. Maar vanaf 1984 ging hij niet
alleen zijn optredens en public relations professioneler organiseren, ook verschenen
zijn eerste bundels bij de uitgeverijen Bert Bakker (In de piste) en Kritak (Bagger).
In de piste (1984) is gestructureerd als een circusvoorstelling met afdelingen die
titels dragen als ‘Entrée des artistes’ en ‘Dressuur’, tot ‘Krachtpatserij’ en ‘Grand
Finale’. De gedichten zelf maken ruim gebruik van retorische middelen die op een
direct effect mikken: overdrijving, parodie, uitroepen, aansprekingen en verspringing
van taalregisters. Binnen de kortste keren drong Lanoye ook in Nederland door als
exponent van een nieuw type Vlaamse cultuur, samen met Kamagurka en Herman
Brusselmans. In Vlaanderen was hij aanvankelijk nog vooral clown, een luis in de
pels, die in zijn polemische kritieken tegen alle heilige huisjes van de Vlaamse
literatuur aanschopte, van de gevestigde traditionele dichters over Hugo Claus en
het poëtisch experiment tot de cultus rond Jotie T'Hooft en de hele neoromantiek:
Hoe ik het overleef, ik weet het niet:
Het Experiment compleet leeggeschreven,
De traditionelen hypocriet,
En wat heeft men ons in de plaats gegeven?
Een modieus en trutterig verdriet,
Zò knus dat ik ervan moet overgeven...
Kome er: Vuilnis, kome: Lelijkheid!
Weg met het fatsoen! Gedaan met het gezeik!
(LANOYE 1983, 17)
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10
De literatuur in 1985

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

482

Literatuur en de overheid aant.
‘Wie nu nog heibel zoekt zal hem zelf moeten maken’. Met deze slogan op de kaft
verscheen het laatste nummer van het Vlaamse tijdschrift Heibel in de winter van
1985-1986. Heibel was in 1965 opgericht door Frans Depeuter, Robin Hannelore en
Walter van den Broeck. Het was een typische uiting van de kritische en polemische
geest van die tijd. Ondanks alle redactiewisselingen had het tot het einde die kritische
geest behouden. Vanaf 1977 was het, met als redacteurs en vaste medewerkers Daniël
Robberechts, Pol Hoste, Joris Note, Paul Claes en Eric Hulsens, een ideologiekritisch
tijdschrift geworden dat behalve aan onconventionele literatuur ook veel aandacht
besteedde aan politieke en cultuurpolitieke kwesties.
De aanleiding tot de opheffing van Heibel was het uitblijven van subsidies van de
Vlaamse Gemeenschap, maar men kan er ook een teken in zien van de veranderende
tijden. De diepere oorzaak was ‘gebrek aan lezers, gebrek aan een uitgever, gebrek
aan subsidies, en vandaar: gebrek aan enthousiasme’, zoals Mark Schaevers het
formuleerde toen in 1991 De Nieuwe Maand, het blad van intellectueel links in
Vlaanderen, de redactie nog eens samenbracht voor een postume aflevering. Zeker
in Vlaanderen, maar ook in Nederland was er voor stemmen als deze steeds minder
plaats. Met hun ideologische bevlogenheid leken zij vanuit een voorgoed verzonken
wereld te klinken.
Voor de meeste discussie zorgde in 1985 de Nederlandse minister van WVC (Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur), de christendemocraat Brinkman. In februari 1985
weigerde hij in te gaan op het voorstel van de jury om de P.C. Hooftprijs 1984 voor
essay toe te kennen aan Hugo Brandt Corstius. Als columnist had die in de jaren
daarvoor in diverse kranten en weekbladen en onder evenveel namen (Raoul Chapkis,
Piet Grijs, Battus, Stoker, Victor Baarn) van zich doen spreken door zijn controversiële
standpunten en door de felle toon waarop hij zich keerde tegen de ‘macht van het
gewauwel’, zoals het juryrapport het formuleerde. De weigering van Brinkman was
gemotiveerd door de overweging dat de stukken van Brandt Corstius systematisch
kwetsend waren en dat de politiek niet de schijn mocht wekken partij te kiezen in
door hem gevoerde polemieken. Er ontstond een storm van protest in de pers, met
als algemene teneur dat de overheid zich diende te onthouden van inmenging in
literaire aangelegenheden. De jury voor de P.C. Hooftprijs voor poëzie voor 1985
trok zich terug, de prijs zelf werd ondergebracht in een onafhankelijke stichting, met
een rijkstoelage ter grootte van de prijs, en werd pas in 1987 weer toegekend: aan
Brandt Corstius.
Dit incident zegt iets over de mate waarin de literatuur in Nederland zich sinds de
Tweede Wereldoorlog had losgemaakt van de politieke en ideologische
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Columnist Hugo Brandt Corstius wordt bestookt en ingefluisterd door zijn vele alter ego'tjes. Cartoon
van Waldemar Post uit de Volkskrant van 15 februari 1985.

zuilen en een onafhankelijke, kritische positie had verworven. De bekroning zelf
maakt ook duidelijk hoezeer het begrip ‘literatuur’ verruimd is. Het gaat hier niet
langer om een schrijver die met het gezag dat hij door zijn literaire werk heeft
verkregen ook politieke standpunten inneemt, zoals vroeger onder meer Ter Braak
en Hermans dat deden. Het betreft iemand die op grond van zijn columns over
politieke en maatschappelijke kwesties wordt voorgedragen voor de hoogste literaire
onderscheiding. Men zou kunnen zeggen dat de literatuur door die verruiming een
impact gekregen heeft op de politiek en het maatschappelijk leven, in dezelfde mate
als waarin de politiek de invloed die ze via de zuilen op de literatuur had, heeft
verloren.
Het incident ging ook in Vlaanderen niet ongemerkt voorbij. Ook de Vlaamse pers
was unaniem verontwaardigd over de politieke inmenging. Bovendien weigerde de
socialist Marc Galle, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, om nog
langer de bijeenkomsten bij te wonen van het comité van ministers van de Nederlandse
Taalunie, waarvan Brinkman op dat moment voorzitter was. Maar tegelijk moesten
de meeste Vlaamse journalisten en schrijvers bekennen dat ze het werk van Brandt
Corstius niet of nauwelijks kenden. In de Vlaamse reacties werd dan ook meer dan
eens verwezen naar soortgelijke incidenten in eigen land: de rel rond de bekroning
van Gangreen van Geeraerts met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza
in 1969 en de weigering van de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen
in 1951 om het oordeel van de jury te volgen en Het boek van Joachim van Babylon
van Marnix
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Gijsen te bekronen. Het imago dat Nederland sinds de jaren zestig had verworven,
van lichtend voorbeeld inzake openheid en tolerantie, had een deukje gekregen.
Maar in 1985 deed zich ook in Vlaanderen, op veel kleinere schaal, een
vergelijkbaar incident voor, dat een licht werpt op de reële ideologische verhoudingen
aldaar. De Arkprijs van het vrije woord, gesticht als reactie op het incident rond
Joachim van Babylon, werd voor de tweede keer in zijn bestaan niet toegekend aan
een schrijver, maar aan een journalist. Het betrof radiojournalist Daniël Buyle, die
kort daarvoor door de directie van de nationale omroep BRT geschorst was. Met een
hard interview met de toenmalige christen-democratische eerste minister Wilfried
Martens zou hij de beroepscode hebben geschonden. Hier geen eensgezind protest
als bij het geval van Brandt Corstius. Integendeel, de schorsing zelf en de reacties
erop in de pers lieten de verzuilde media weer in hun volle glorie zien. En met de
toekenning van de Arkprijs aan Buyle bleek dat ook de Vlaamse literaire wereld er
nog niet helemaal aan was ontgroeid. De toespraken bij de uitreiking van de prijs
schetsen een nogal apocalyptisch beeld van de ‘bananenrepubliek’ België, waar
‘machtsmanipulatie’ van rechtse, katholieke kringen ‘van aard is om het hele
democratische bestel te ondergraven’ (Reynebeau 1985b, 13). Waarop Marcel
Janssens in het katholieke Dietsche Warande & Belfort repliceerde dat hier ‘registers
van onverdraagzaamheid werden opengetrokken die ik niet verzoenbaar acht met de
ideologische opstelling van August Vermeylen, stichter van het Nieuw Vlaams
Tijdschrift, noch van Herman Teirlinck, stichter van de Arkprijs’ (Janssens 1985b,
699-700).
De verzuiling was overigens sinds 1972, samen met de culturele autonomie voor
Vlamingen en Franstaligen, geïnstitutionaliseerd in het Cultuurpact, een afspraak
tussen de grote politieke partijen met het oog op de bescherming van filosofische en
religieuze minderheden in de respectieve gemeenschappen. Het garandeerde, op
verzuilde grondslag, de proportionele verdeling van mandaten en subsidies in alle
contacten van de overheid met de culturele wereld, inclusief de literatuur.
Al waren de ideologische scheidslijnen in de literaire praktijk zelf verregaand
vervaagd, die wettelijke regeling én de blijvende verzuiling van de media, het
onderwijs en grote delen van het culturele veld waren er verantwoordelijk voor dat
levensbeschouwelijke gevoeligheden in Vlaanderen, ook anno 1985, nog veel sterker
waren dan in Nederland.
Het hele letterenbeleid was in Vlaanderen anders georganiseerd dan in Nederland,
waar al in 1965 het Fonds voor de Letteren was opgericht om, onafhankelijk van de
politiek, het beleid van de overheid uit te voeren, met kwaliteit als criterium. In
Nederland was de erkenning van de autonomie van kunst
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en letteren en de uitbesteding van het oordeel aan deskundigen hand in hand gegaan
met een toenemende financiële betrokkenheid van de overheid. Het incident rond
Brandt Corstius kan begrepen worden als een late oprisping van de vroegere
inhoudelijke inmenging op ethische gronden. Hoe anders de situatie in Vlaanderen
was, bleek uit de manier waarop Marcel Janssens, toenmalig voorzitter van de uiteraard verzuild samengestelde - Commissie van Advies tot Bevordering van de
Nederlandse Letterkunde in België, de pas aangetreden Vlaamse cultuurminister
Poma toesprak in december 1984. Het is een alarmkreet, waarin Janssens het
‘catastrofenbudget’ voor de letteren vergelijkt met de relatief grote bedragen voor
theater, muziek en beeldende kunst én met de situatie in Nederland: ‘[...] één enkele
beschaamde blik over de grens bij onze noorderburen leert mij dat het Nederlandse
departement van WVC in 1984 een bedrag van 42,5 miljoen [ruim 1 miljoen euro]
aan werkbeurzen voor auteurs heeft uitgekeerd (8,5 keer meer dan wij) en de literaire
tijdschriften met een subsidie van ongeveer 8 miljoen [circa 200.000 euro] begiftigde
(wij rekenen niet met miljoenen maar met een paar honderdduizenden). Met rode
oortjes zak ik maar weer beneden de Moerdijk.’ (Janssens 1985a, 31) Gelijksoortige
geluiden liet Daniël Robberechts horen in het laatste nummer van Heibel, zelf een
van de eerste slachtoffers van het falende letterenbeleid én van de onverschilligheid
van het Vlaamse publiek voor literatuur.

Een breukmoment in de Vlaamse literatuur aant.
Een momentopname van 1985 laat duidelijk zien hoe Nederland en Vlaanderen zich
in de naoorlogse periode met verschillende snelheden hebben ontwikkeld en welke
vervreemding dat heeft teweeggebracht, zowel op het gebied van de organisatie van
de literatuur als in mentaliteit en in kennis van en vertrouwdheid met elkaar. Ook in
de politieke wereld was het besef daarvan gegroeid, vooral in Vlaanderen, waar de
staatshervorming van 1972 aan de taalgemeenschappen culturele autonomie had
toegekend. Dat besef en de wil om in die toestand verbetering te brengen hadden in
1980 geleid tot het afsluiten van een Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie, tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, met als doel ‘de integratie
van Nederland en de Nederlandse gemeenschap in België op het gebied van de
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin’. In 1984 werd de Nederlandse Taalunie
operationeel, maar het spreekt vanzelf dat er in 1985 nog geen spectaculaire effecten
daarvan te zien waren.
Toch waren in Vlaanderen juist nu de eerste tekenen merkbaar van een
veranderende houding tegenover Nederland, in de vorm van een toenemend
zelfbewustzijn, dat zich ook publiek durfde te uiten. Het is moeilijk bewijsbaar,
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maar men mag veronderstellen dat de politieke emancipatie van Vlaanderen binnen
België daarin een katalyserende rol heeft gespeeld. In 1984 was, als opvolger van
het failliete Nieuw Vlaams Tijdschrift, het Nieuw Wereldtijdschrift opgericht, dat
zich uitdrukkelijk ook op de Nederlandse markt richtte en erin slaagde om tal van
bijdragen van Nederlandse auteurs aan te trekken. Daarin liet HUMO-journalist Leo
de Haes in 1985 een opstel verschijnen over het progressieve en het conservatieve
van Nederland en Vlaanderen, onder de titel ‘België-Holland o-o?’ Die gelijke score
ziet hij in een soort chiastische verhouding tussen de bizarre Belgische mix van
feitelijke sociale emancipatie, verzuiling en politiek ‘affairisme’ en de al even
merkwaardige vermenging van progressieve dweepzucht en feitelijk conservatisme
in Nederland. En in het eerder aangehaalde laatste nummer van Heibel, dat geheel
gewijd was aan het thema ‘Nederlands in Vlaanderen’, lieten zowel sociolinguïsten
als schrijvers duidelijk horen dat het Nederlands in Vlaanderen zich snel ontwikkelde
tot een eigen en evenwaardige variant van de standaardtaal en dat de bevoogdende
houding van Nederlandse uitgevers steeds minder geaccepteerd werd.
Dergelijke standpunten laten zien hoe zich in het midden van de jaren tachtig in
Vlaanderen een kentering begon af te tekenen. Die had niet alleen betrekking op de
relatie met Nederland, maar evengoed op de Vlaamse literatuur zelf en op de
machtsposities erin. De dominante positie van de drie grote verzuilde tijdschriften,
Dietsche Warande & Belfort, De Vlaamse Gids en het Nieuw Vlaams Tijdschrift
brokkelde na het verdwijnen van dat laatste snel af. De nieuwe macht werd in de
jaren na 1985 gesymboliseerd door Herman de Coninck, volgens sommigen de spin
in een ideologisch links maar niet partijgebonden netwerk, met als centrum het Nieuw
Wereldtijdschrift, en als helpers de krant De Morgen en het weekblad HUMO.
Hoezeer de Vlaamse literatuur als geheel in 1985 op een kruispunt stond, blijkt ook
uit de vergelijking van twee jaaroverzichten. In het eerste Jaarboek Vlaamse literatuur
schrijft Gaston Durnez, journalist bij de krant De Standaard, een uitgebreid overzicht
van de Vlaamse literatuur tussen grosso modo september 1984 en september 1985.
Het is een voorstelling van tientallen auteurs en titels, hoofdzakelijk traditioneel en
met een sterk levensbeschouwelijke inslag, waarvan minstens de helft sindsdien al
in de vergetelheid is verzonken. Het beeld van de Vlaamse literatuur dat eruit naar
voren komt, is onthutsend door braafheid en saaie degelijkheid. Zodanig dat de
chroniqueur op een gegeven ogenblik zelf verzucht: ‘Ik konstateer dat ik dichters
heb gekozen van middelbare leeftijd en van de andere [dat wil zeggen oudere]
generatie. Typisch voor onze poëzie? Of eerder voor mij?’ (Durnez 1985, 19) Dat
er wel degelijk een jongere, beeldenstormende generatie aankwam, blijkt uit het
hilarische, voor-
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uitblikkende overzicht van ‘Het Vlaamse letterkundige leven in 1984’, dat Tom
Lanoye twee jaar eerder al had geschreven voor Aarts' letterkundige almanak voor
het George Orwelljaar 1984.
In 1985 zijn aanzetten tot die nieuwe mentaliteit te vinden in de verhalenbundel
Een slagerszoon met een brilletje van Lanoye zelf en in de roman De man die werk
vond van zijn even baldadige generatiegenoot Herman Brusselmans. Maar ook de
groots opgezette roman De vermaledijde vaders van Monika van Paemel kan worden
gezien als een uiting van persoonlijke, in dit geval uitdrukkelijk vrouwelijke
emancipatie uit een Vlaams verleden dat getekend is door provincialisme,
paternalisme, opportunisme en starheid. Ook daarin speelt het schrijven een
belangrijke rol. Aan de emancipatorische kracht van de taal wordt hier niet getwijfeld:
zij kan bewaren wat verloren gaat, helen wat ziek is, en een nieuwe, betere wereld
creëren. In literair-historisch perspectief neemt De vermaledijde vaders een bijzondere
plaats in. Als variant op het autobiografische schrijven sluit de roman aan bij wat in
de jaren daarvoor in Vlaanderen in trek was, als fresco van het volkse en plattelandse
leven in Vlaanderen staat hij in de traditie van Buysse, Walschap, Boon en Claus.
Maar tegelijk wordt hij door zijn felle, affirmatieve en zelfverzekerde toon ook in
de Nederlandse kritiek ontvangen als een teken van de heropstanding van de Vlaamse
literatuur en vaak in één adem genoemd met Het verdriet van België van Claus: ‘Een
paar van zulke boeken en de hele discussie over de oorzaak van de Vlaamse literaire
achterstand kan worden afgesloten wegens opheffing van de achterstand.’ (Nuis
1985a)

Proza en poëzie aant.
De literaire productie van het jaar 1985 weerspiegelt de diversiteit van wat er zich
in het decennium daarvoor had aangediend. Zij laat ook zien dat er van de
hooggestemde verwachtingen die schrijvers en critici als Ton Anbeek, Jeroen
Brouwers en Carel Peeters rond 1980 formuleerden, weinig is terechtgekomen. Er
is hier en daar al wel wat straatrumoer, maar de schrijver is niet de heraut van een
nieuwe schoonheid geworden, en al evenmin de cultuurfilosoof die Peeters voor
ogen stond.
Veel romans en verhalen blijven reflecteren over de moeilijke relatie tussen taal,
verbeelding, schijn en werkelijkheid. Enkele van de belangrijkste romans uit 1985,
zoals Hoogste tijd van Harry Mulisch, Het beleg van Laken van Walter van den
Broeck en De bekentenis van de heer K. van Willem Brakman laten uiteenlopende
manieren zien om daarmee om te gaan.
De blijvende preoccupatie met de problematiek van het schrijven verhindert niet
dat de meeste romans in 1985 realistische verhalen kunnen worden
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genoemd, met een grote nadruk op de gebeurtenissen en de karakters van de
personages. Dat is zowel het geval bij enkele debutanten als in het werk van
gevestigde auteurs die nu nieuw werk publiceren, zoals De huismeester van Maarten
't Hart, De gevarendriehoek van A.F.Th. van der Heijden en Quissama van F.
Springer.
Dat laatste boek laat goed zien waar de verschillen, maar toch ook de
overeenkomsten, liggen. Het hoofdpersonage, een Nederlandse zakenman, ontmoet
op een missie in Angola een landgenoot, die hem zijn romantische levensverhaal
vertelt. Wanneer die echter tijdens een uitstapje in een wildpark omkomt, blijkt zijn
levensverhaal, de hoofdmoot van het boek, grotendeels verzonnen te zijn. Gaandeweg
had het echter voor de ik-persoon, die toehoorder is in de roman en de verteller ervan,
een groter existentieel waarheidsgehalte gekregen dan zijn eigenlijke handelsopdracht.
Alleen door nauwgezette registratie kan het die waarde behouden en zowel de
gestorven vriend als diens imaginaire geliefde én de ik-persoon zelf behoeden voor
verdwijning in de banaliteit en de leegte: ‘Ik schreef. Steeds sneller schreef ik, want
alles moest worden vastgelegd voordat er iemand binnenkwam om te beweren dat
Pauline, King Velderman en ikzelf nooit hadden bestaan.’ (Springer 2001, 582)
Reflectie over het schrijven, over verbeelding en werkelijkheid is hier helemaal
ingebed in een verhaal dat in de eerste plaats gaat over toeval, noodlot, onmacht en
verlangen. Zo zijn ook in de roman Cirkel in het gras van Oek de Jong dergelijke
overwegingen te begrijpen als ondergeschikte motieven, die de existentiële thematiek
van de roman mede gestalte geven.
Psychologische tekening van de personages in hun sociaal milieu of als uitbeelding
van de menselijke conditie staat centraal in tal van prozawerken uit dit jaar. Typerend
is Vriend van verdienste, waarin Thomas Rosenboom een geruchtmakende moordzaak
uit de vroege jaren zestig gebruikt als aanleiding om het kluwen op te roepen van
broeierige emoties tussen de jeugdige daders en hun slachtoffer: schuld en boete,
verlangen naar liefde en erkenning, maar ook naar straf en loutering.
Interessant in deze context is ook de gelijktijdige publicatie van het essay Denken
is een lust van Willem Jan Otten en Het limonadegevoel en andere verhalen van zijn
vrouw Vonne van der Meer. Denken is een lust is een persoonlijke fenomenologie
van de verslaving aan pornografie. Op een buitengewoon openhartige manier gaat
Otten bij zichzelf na waar die verslaving vandaan komt en wat ze betekent. Wat de
relatie is tussen schaamte en genot, tussen het persoonlijke van de liefde en het
anonieme en verwisselbare van de lust. Diezelfde kwestie is het thema van het
titelverhaal uit Het limonadegevoel en andere verhalen. Wanneer de vrouwelijke
hoofdpersoon toevallig ontdekt dat haar man verslaafd is aan seksblaadjes, weet zij
aanvankelijk niet hoe daarmee om
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te gaan. Ook hier botst het verlangen naar de intimiteit van een persoonlijke erotiek
met het volstrekt onpersoonlijke van de mannelijke hang naar pornografische
afbeeldingen en met de eenzaamheid van de seksuele fantasiewereld. Een zekere
vorm van aanvaarding bereikt zij wanneer zij zich bewust wordt van haar eigen
vrouwelijke ‘limonadegevoel’, een term die zij sinds haar kindertijd gebruikt voor
de verwarrende emoties die gepaard gaan met seksuele fantasieën; het zijn gevoelens
die ook zij met niemand kan delen en die haar terugwerpen op haar eigen
eenzaamheid. De verschillende verhalen in de bundel zijn als het ware exploraties
van de diverse aspecten van dat limonadegevoel, waarvan zowel lust als angst,
begeerte, schaamte, onmacht en verlangen deel uitmaken.
Het heeft er alle schijn van dat vooral jonge en debuterende schrijvers de crisis
van de literatuur, die zich uitte in reflectie op het schrijven zelf, achter zich laten ten
voordele van reflectie op het leven. En toch, zelfs in zo op het leven en het
persoonlijke betrokken boeken als die van Otten en Van der Meer, staan niet zozeer
de anekdotes of de uitdrukking van persoonlijke emoties centraal, als wel de reflectie
daarop. In die zin kan men zeggen dat aspecten van het Revisor-proza als het ware
deel zijn gaan uitmaken van een existentiële of psychologische thematiek.
Onder de jongeren en debutanten zijn nogal wat vrouwelijke auteurs, zoals Vonne
van der Meer, Nelly Heykamp, Fleur Bourgogne, Marja Brouwers, Hermine de Graaf
en Marijke Höweler. In de meeste gevallen beschrijven zij via een vrouwelijk
personage haar wereld, maar een uitgesproken feministisch bewustzijn komt uit hun
werk zelden naar voren. Het lijkt erop dat de feministische strijd van het voorbije
decennium inderdaad heeft geleid tot een vorm van bewustwording, die zo
vanzelfsprekend is geworden dat een klachtenboek als Wie weegt de woorden? (1985),
waarin Anja Meulenbelt de grieven van vrouwelijke auteurs inventariseerde vanuit
de optiek van 1975, iets anachronistisch krijgt.
Al is dat laatste misschien gezichtsbedrog, want in datzelfde jaar 1985 organiseerde
Elly de Waard in Amsterdam het eerste Amazone-poëziefestival, ‘De dichteressen’,
dat enkele jaren later de aanzet zou blijken tot De Nieuwe Wilden, het gezamenlijke
optreden van een groep vrouwelijke dichters, ‘die een vitaal tegengewicht willen
bieden aan de steriliteit in de Nederlandstalige poëzie’.
Maar zover is het nog niet. Het zou overdreven zijn de poëzieproductie van 1985
steriel te noemen, maar echt opwindend is ze evenmin. Wel geeft zij een uitzonderlijk
goed beeld van de manier waarop uiteenlopende poëziesoorten vreedzaam naast
elkaar bestaan: Deelders lange nostalgische tijdsbeeld van de jaren vijftig, Portret
van Olivia de Havilland, naast persoonlijke, expressieve poëzie van Leeflang, Neeltje
Maria Min en Ankie Peypers; Hinderlijke goden

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

490
van Faverey naast nieuwe bundels van Willem van Toorn, Toon Tellegen en Rob
Schouten, tot de acrobatiek met versvormen van Drs. P in Tientallen elftallen. In
1985 werd overigens voor het eerst door het tijdschrift De Tweede Ronde een prijs
voor light verse ingesteld, die werd toegekend aan Kees Stip. In het jaar daarna werd
de prijs omgedoopt tot Kees Stipprijs. Hoe uiteenlopend poëzie kan zijn die ambieert
de wezenlijke dingen van een mensenleven op te roepen, toont een confrontatie van
drie bundels uit dit jaar: Anna. Een tragisch gedicht in drie bedrijven van K.L. Poll,
Ik en ik van Toon Tellegen en Hinderlijke goden van Hans Faverey.
Anna is een theatraal opgezet, verhalend gedicht, overwegend geschreven in
zesregelige strofen, met regelmatige verzen van twaalf lettergrepen. Af en toe wordt
die regelmaat onderbroken door de invoeging van liederen. Het is bovendien
geschreven in een wat plechtig register en vertelt het verhaal van een reis, helemaal
in de traditie van de symbolische levensreis, de zoektocht naar zin of houvast. Al
blijven de gebeurtenissen vaag en zijn tal van passages en uitspraken van de
personages nogal raadselachtig, duidelijk is wel dat het gedicht als geheel een aantal
fundamentele tegenstellingen van het menselijk bestaan thematiseert, zoals verstarring
en avontuur, de zekerheid van tradities, de risico's van vernieuwing, of de berusting
van de ouderdom versus de dadendrang van de jeugd, tegenstellingen die allemaal
terug te voeren zijn op die tussen de letterlijke en figuurlijke dood en het leven. In
die zin is het een filosofisch allegorisch gedicht, dat de fundamentele dingen van het
leven in scène zet.
Ook Ik en ik van Tellegen gaat over een reis, die uitgewerkt wordt in een reeks
afzonderlijke gedichten, die elk als het ware een moment uit die reis of een aspect
ervan uitwerken. Het begint zo:
Wij reden door de nacht in een zwartgelakte koets.
Wij deden alsof wij wisten waarheen wij gingen
en hoe de dorpen heetten die wij passeerden,
en alsof wij de voerman kenden
en de nacht
en wisten wie wij waren
en waarom wij elkaar kusten,
waarom wij van de weg af raakten.
[...]
(TELLEGEN 2001, 183)

Ook hier symboliseert de reis de zin, of veeleer de zinloosheid van het bestaan; de
hoofdpersonen worden meegesleurd in een zwarte koets door de nacht, overgeleverd
aan de grillen van een onbekende koetsier, met als enig houvast
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de eigen illusies. Het vervreemdende van deze gedichten zit niet in de taal, maar in
de spanning tussen de veelheid aan gebeurtenissen en de onmogelijkheid om die
gebeurtenissen, de personages en de decors op een realistisch niveau te begrijpen.
Het is zelfs niet eenduidig vast te stellen of de wij uit de gedichten altijd dezelfden
zijn als ‘ik en ik’ uit de titel. Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Wat overkomt ons?
Wat doen we? Dat zijn de vragen die als in een minimalistische compositie gevarieerd,
herhaald of omgekeerd gemoduleerd worden.
Hinderlijke goden van Faverey gaat op een weer geheel andere manier om met de
vragen van leven en dood, zin en zinloosheid, beweging en stilstand. Er is geen
symboliek, geen verhaal, geen plechtige taal als die van Poll of geen alledaagse als
die van Tellegen, maar taal die als het ware de anekdote opslorpt door ze in de
formulering om te keren of zelfs uit te wissen:
Hoe alles opbloeit: er is
geen trap dan de trap die er
niet is, noch ooit komt.
(FAVEREY 1993, 516)

Of:
Ik zuig mijn longen vol en betreed
de herberg, popelend van afscheid.
Ik doe wat gedaan is.
(534)

In Vlaanderen blijkt de poëziepraktijk de onderlinge verschillen tussen de erfgenamen
en vertegenwoordigers van experiment, nieuw-realisme en nieuwe romantiek verder
uit te vlakken. Het toeval wil dat zowel Roger M.J. de Neef als Herman de Coninck
als Luuk Gruwez in 1985 een bundel publiceerden met daarin gedichten over
gestorven ouders. De verzen die Herman de Coninck in De hectaren van het geheugen
wijdt aan zijn overleden moeder, verschillen alleen in toonaard en beeldgebruik van
die van Luuk Gruwez voor zijn ouders in De feestelijke verliezer. De verschillen die
er zijn, lijken meer een kwestie van verschil in temperament en in relatie tot de
overledene, dan van uiteenlopende poëtica's. Beide dichters schuiven
herinneringsbeelden en emotie in elkaar. In De hectaren van het geheugen blijven
alleen nog het communicatieve taalgebruik en de zin voor understatement aan het
nieuw-realistisch verleden van de dichter herinneren. En in De feestelijke verliezer
van Gruwez begint de romantische sehnsucht te wijken voor acceptatie van de
werkelijkheid.
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Ook in de bundel van De Neef, De vertelkunst van de bloemen, zijn de scherpste
kanten van het experiment verdwenen. Toch is de benadering van hetzelfde thema
hier helemaal anders. Anekdotische herinneringen zijn er nauwelijks, en directe
emotie wordt overstegen en verruimd in beelden met mythische allures. De stijl is
plechtig en neigt naar het sacrale, zoals in dit korte gedicht over de moeder:
Voorbij de einder
Gij zijt voorbij.
Gij opende de wereld
En al die tijd
Was ik de zoon
Begraven in uw lichaam.
(DE NEEF 1985, 19)

Numineuze of zelfs religieuze poëzie noemt De Neef het, waarin het gedicht gezien
wordt als een ‘numen’, een teken dat doorverwijst naar diepere samenhangen in een
metafysische werkelijkheid. De dichter krijgt in die visie de allures van een ziener,
een mysticus, die zich uit in een symbolentaal, waarin elementaire woorden als licht,
adem, water, aarde, teken en lichaam een grote rol spelen.
Dat dergelijke poëzie steeds meer als marginaal werd ervaren en moest wijken
voor de dominantie van realisme, zelfexpressie en verstaanbaarheid, kwam duidelijk
aan het licht in de controverse die ontstond toen De vertelkunst van de bloemen het
jaar daarop werd bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor poëzie. Diverse
critici maakten bezwaar tegen het hermetische, retorische karakter van deze poëzie
en ergerden zich eraan dat wel De Neef werd bekroond en niet De Coninck, Nolens
of Van Vliet, alle drie typische auteurs van wat de mainstream mag worden genoemd.
Maar het protest stoelde bij sommigen niet alleen op een verschil in
literatuuropvatting. Ook de samenstelling van de jury, volgens de evenwichten van
het Cultuurpact, moest het ontgelden. Zelfs werd ontrafeld hoe een meerderheid in
die jury met de bekroonde verbonden was via het netwerk van relaties en
vriendschappen rond de pink poets en de uitgeverij Contramine.
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11
De literatuur van 1985 tot 1995
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De literatuur in de openbaarheid
De herleving van de literatuur in Vlaanderen aant.
In de tweede helft van de jaren tachtig onderging de literatuur in Vlaanderen een
grondige transformatie op vrijwel alle vlakken. Een nieuwe generatie schrijvers,
zonder complexen en met een opvallend zelfbewustzijn, eiste de aandacht op. En die
aandacht kwam er ook, zowel in enkele nieuwe, dynamische literaire tijdschriften
als in de nieuwe of uitgebreide boekenbijlagen van enkele kranten. Tegelijk verbeterde
ook de relatie tussen Noord en Zuid, die in de voorbije jaren zo problematisch was
geworden. Jonge Vlaamse auteurs werden steeds meer uitgegeven door de grote
Nederlandse literaire uitgevers en kregen daardoor ook opnieuw aandacht in de
Nederlandse kritiek.
Eerst was er het dieptepunt van de crisis. Toen in 1983 uitgeverij Orion failliet ging,
bleef in Vlaanderen alleen nog Manteau over als literaire uitgever met een ruim en
toonaangevend fonds. Manteau was echter op dat moment al geen zelfstandige
Vlaamse uitgeverij meer, maar maakte deel uit van het Elsevier-concern. De resterende
Vlaamse uitgeverijen zoals Lannoo, Davidsfonds, De Clauwaert en een hele reeks
kleine uitgeverijtjes hadden slechts een beperkt en eenzijdig literair aanbod.
De illusie van een toonaangevende Vlaamse uitgever werd in 1986 bruusk
doorbroken, toen Julien Weverbergh door de Elsevier-directie op staande voet
ontslagen werd als directeur van Manteau wegens tegenvallende verkoopresultaten
en manipulatie van contracten. Prompt richtte hij, binnen de alweer Nederlandse
Combo-groep, waartoe in Vlaanderen ook uitgeverij Hadewych behoorde, Houtekiet
op. Sommige auteurs, bijvoorbeeld Ruyslinck, Vandeloo en Geeraerts, bleven Manteau
trouw, maar heel wat anderen volgden Weverbergh of gingen op zoek naar een
onderkomen bij een van de Amsterdamse huizen.
Dat incident en de nasleep ervan zorgden in korte tijd voor een grondige ommekeer
in de relatie tussen de Vlaamse schrijver en zijn uitgever. Kon Manteau tot dan toe
dankzij zijn quasimonopolie rustig afwachten en een eigen selectie maken uit het
aanbod van manuscripten, in de nieuwe concurrentiepositie moest er actief gezocht
worden naar jonge auteurs en debutanten. Dat was des te meer zo toen zich in de
tweede helft van de jaren tachtig nog meer spelers aandienden. Kritak, dat zich tot
dan toe hoofdzakelijk op politieke en maatschappelijke boeken had toegelegd, werd
in 1985 overgenomen door Meulenhoff en begon als Vlaamse vestiging daarvan aan
de uitbouw van een literair fonds. Het kleine Dedalus, in 1983 ontstaan uit het
bescheiden poëzietijdschriftje Tmuzet, werd in 1987 opgeslorpt door Nijgh & Van
Ditmar, zelf
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deel van Singel 262, en uitgebouwd tot Vlaamse poot van die uitgeverij. In deze
nieuwe situatie hoefden de debutanten niet langer om toegang te smeken, maar werd
hem of haar door diverse pretendenten, met uiteenlopend prestige, het hof gemaakt.
Niet alleen via hun Vlaamse filialen, maar ook rechtstreeks gingen Nederlandse
uitgevers zich meer en meer op de Vlaamse markt begeven. Vooral De Arbeiderspers
speelde daarin een voortrekkersrol.
Die plotselinge interesse was niet alleen ingegeven door een wonderlijke verbreding
van de literaire blik, maar vooral door economische motieven. Vanaf het einde van
de jaren tachtig gaat het minder goed met de verkoop van het ‘betere boek’. De
uitgeverijen reageren daarop door fusies en overnames om te besparen op personeel
en overheadkosten, maar ook door zich te richten op de nog relatief onderontwikkelde
Vlaamse boekenmarkt. Opname van Vlaamse auteurs paste in een dubbele strategie.
Enerzijds was het een middel om in Vlaanderen de verkoop te stimuleren, anderzijds
vond men er een nieuw reservoir van talent, nadat in het voorgaande decennium de
jacht op Nederlandse debuten de spoeling steeds dunner had gemaakt. Het resultaat
was dat het aantal Vlaamse auteurs in de fondsen van grote Nederlandse uitgevers
exponentieel steeg. Tegen 1995 hadden enkele tientallen Vlaamse schrijvers de
overstap gemaakt naar een Nederlandse uitgever of waren er meteen gedebuteerd,
zoals Paul de Wispelaere, Walter van den Broeck, Herman Brusselmans, Kristien
Hemmerechts, Eric de Kuyper, Paul Claes en Lieve Joris en bij de dichters Herman
de Coninck, Leonard Nolens, Dirk van Bastelaere, Peter Verhelst en Peter Ghyssaert.
Het effect daarvan op de bekendheid van en de belangstelling voor deze Vlaamse
schrijvers in Nederland was spectaculair. Kreeg een boek van een Vlaams auteur in
de periode 1980-1984 gemiddeld minder dan één recensie in de Nederlandse dagen weekbladen, in 1985-1989 was dat gestegen tot twee en in 1990-1994 tot 2,2. Die
stijging is vrijwel volledig toe te schrijven aan recensies van in Nederland uitgegeven
boeken. Sprekend in dat opzicht is dat over de hele periode (1980-1994) genomen
slechts een kleine 11 procent van de in Nederland uitgegeven boeken van Vlaamse
schrijvers helemaal niet werd gerecenseerd, tegen ruim 68 procent van de Vlaamse
uitgaven. In meer dan één geval werd het eerste ‘Nederlandse’ boek van een al langer
publicerende Vlaming als een debuut onthaald. Wat zich voordeed werd scherp
geformuleerd door Marc Reugebrink, die Luuk Gruwez tot Nederlands dichter
naturaliseerde, ook al was zijn literaire oordeel over diens poëzie ronduit afwijzend:
‘[...] een Vlaming die zijn werk in Amsterdam uitgeeft, hoort niet langer bij de
Vlaamse literatuur, maar bij de Nederlandse.’ (Reugebrink 1991)
Er ontstonden de facto twee Vlaamse literaturen, namelijk een openbare, die in
Nederland steeds meer als een vanzelfsprekend onderdeel van de Neder-
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landse literatuur werd ervaren en die in Vlaanderen het prestige genoot van de
Amsterdamse uitgevers, en een die voor Nederland zo goed als verborgen bleef en
die in Vlaanderen zelf met gemengde gevoelens werd ontvangen, zoals het werk van
Anton van Wilderode, Hubert van Herreweghen, Willy Spillebeen, Greta Seghers
en Gwy Mandelinck. Overigens was in Vlaanderen lang niet iedereen gelukkig met
die ontwikkeling. Geregeld was de klacht te horen dat Vlaanderen een literair
wingewest van Nederland was geworden. Jos Borré gewaagde zelfs van een
braindrain, ‘met wat ironische overdrijving vergelijkbaar met de vlucht van
intellectuelen naar het cultureel herbergzamer Noorden na de val van Antwerpen in
1585’ (Borré 1991, 32). Tegelijk voelden de Vlaamse auteurs die er niet in waren
geslaagd om hun werk in Nederland uit te laten geven zich veronachtzaamd, ook
door de eigen Vlaamse literaire kritiek.
De Nederlandse liefde voor Vlaanderen was ook weer niet zo groot dat de redactie
en de auteurs van Het literair klimaat 1986-1992 erdoor aangezet werden om meer
dan terloopse aandacht aan de Vlaamse literatuur te besteden. In de panoramische
opstellen bleef dat beperkt tot enkele sporadische verwijzingen en van de vijftien
auteursprofielen zijn er welgeteld twee aan Vlaamse schrijvers gewijd, Ivo Michiels
en Paul de Wispelaere.
In hetzelfde jaar dat uitgeverij Orion failliet ging, verdween ook een van de pijlers
van het literaire leven in Vlaanderen, het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Het werd in 1984
opgevolgd door het Nieuw Wereldtijdschrift, onder redactie van Herman de Coninck,
Piet Piryns en Paul de Wispelaere. Het blad, dat met een grote mediacampagne
gelanceerd werd, stelde zich tot doel de literatuur te bevrijden van provincialisme
en navelstaarderij. De Coninck en Piryns, die allebei een journalistieke achtergrond
hadden in HUMO, en Piryns later in Vrij Nederland, zagen het Amerikaanse Vanity
Fair als het grote voorbeeld. Er werd gedroomd van een luxueus magazine waarin
Nederlandstalige literatuur zou staan naast die van internationale grootheden en dat
de confrontatie zou aangaan met de beste journalistiek, en dat alles in een oplage
van minstens tienduizend exemplaren: ‘Ik hoopte dat de Vlaamse kleinschalige
literaire normen daardoor wat hoger zouden gelegd worden, en dat de literatuur zelf
zich zou uitgedaagd zien om zinniger en eigengereider over de wereld te schrijven
- in plaats van over “Ik en mijn navel”.’ (De Coninck 1991, 229) Die ambitie moest
na de eerste jaargang wel wat worden teruggeschroefd - de oplage kwam niet uit
boven de vierduizend exemplaren - maar dat heeft niet verhinderd dat het Nieuw
Wereldtijdschrift aanzienlijk heeft bijgedragen om het publieke imago van de literatuur
in Vlaanderen grondig te veranderen: ondogmatisch, eclectisch, niet vies van mode
en actualiteit, wars van inteelt en tobberigheid, intelligent zonder intellectualistisch
te zijn. Het heeft mede de literatuur uit haar
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Folder voor de lancering van het Nieuw Wereldtijdschrift (1984), met een verwijzing naar het
legendarische Van Nu en Straks (1894-1901) van August Vermeylen. De foto's kondigen de diversiteit
aan van de belangstelling van de redactie: Vlaanderen (Hugo Claus), Nederland (Jeroen Brouwers),
buitenlandse literatuur (Milan Kundera) en politiek (de Belgische minister Karel Poma).

getto gehaald en salonfähig gemaakt, met als evident bijverschijnsel dat het blad
weldra uitgroeide tot symbool van de mainstreamliteratuur.
Ook andere literaire tijdschriften in Vlaanderen gingen een nieuwe koers varen.
Al in 1983 was De Brakke Hond opgericht, dat zich tot doel stelde een breder publiek
te bereiken en ‘het stroeve van een literair tijdschrift te doorbreken’ door meer leesbare
gedichten, verhalen en essays te brengen. In 1986 onderging ook Yang zijn zoveelste
transformatie. Met de redacteurs Hans Vandevoorde en Bart Vervaeck, later ook
Stefan Hertmans en Erik Spinoy, werd het de belichaming van een postmoderne
mentaliteit, eclectisch, kritisch en met een grote belangstelling voor het buitenland.
En in 1993 brak zelfs het eerbiedwaardige Dietsche Warande & Belfort met zijn wat
oubollige en verzuilde imago. Onder de nieuwe hoofdredacteur Hugo Bousset werd
het een zeer open blad, met tal van bijdragen van Nederlandse auteurs, en met een
voorkeur voor verrassende invalshoeken en grensverleggende literatuur. Hoe onderling
verscheiden ook, samen hebben die vernieuwde en verjongde bladen een nieuwe
dynamiek gebracht in de Vlaamse literatuur, terwijl ze tegelijkertijd de symptomen
ervan zijn. In 1986 bracht Dietsche Warande & Belfort nog een speciale aflevering
over de crisis in de Vlaamse literatuur onder de titel ‘Hoe bestaat het? Literatuur in
Vlaanderen’, en in 1989 een klachtenboek over het wederzijdse onbegrip tussen
Noord en Zuid. Maar nauwelijks vijf jaar later presenteerde De Bezige Bij met enige
trots de 140ste jaargang van het tijdschrift, waarvan het co-uitgever was geworden.
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Die nieuwe dynamiek was vanzelfsprekend niet alleen een zaak van uitgeverijen en
tijdschriften. In een intense wisselwerking daarmee kwamen tal van nieuwe auteurs
naar voren wie het niet langer aan zelfbewustzijn ontbrak.
In 1986 verscheen de bloemlezing van jonge Vlaamse prozaschrijvers Mooie jonge
goden. Vlaams literair talent. Een gezamenlijk programma hebben zij alleen in de
zin van zelfaffirmatie en ambitie. De titel van het boek en een mededeling van de
uitgever volstaan: ‘Mooie Jonge Goden zijn de Vlaamse auteurs die ons taalgebied
morgen een literatuur van formaat zullen bezorgen en daar vandaag al mee begonnen
zijn.’ (Brusselmans (red.) 1986, 1) Het bekendst gebleven van die dertien mooie
jonge goden zijn Herman Brusselmans, Stefan Hertmans, Guido van Heulendonk en
Tom Lanoye. In de jaren daarna was er een ware vloedgolf van debutanten, onder
wie Lieve Joris (1986), Kristien Hemmerechts (1987), Eric de Kuyper (1988), Brigitte
Raskin (1988), Rita Demeester (1988), Patricia de Martelaere (1988), Koen Peeters
(1988), Kamiel Vanhole (1990) en Geertrui Daem (1992), naast de dichters Dirk van
Bastelaere (1984), Erik Spinoy (1986), Charles Ducal (1987) en Peter Verhelst (1987).
Het verschijnsel was zo opvallend dat er in 1991 een tentoonstelling aan werd gewijd
in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten onder de titel Nieuwe namen. Over 21
nieuwkomers in de Vlaamse literatuur, periode 1980-1990. Die tentoonstelling en
de bijhorende publicatie stonden helemaal in het teken van het publieke imago en
de mediatisering van de literatuur. Amper tien jaar na de klacht van de ‘stille
generatie’ over een gebrek aan aandacht kon men nu vernemen dat de echte waarden
opgeofferd dreigden te worden aan naamsbekendheid en vluchtige consumptie.
Ook in de poëzie kwam er beweging met de bloemlezing Twist met ons (1987),
waarin vier jonge dichters zich gezamenlijk presenteerden: Dirk van Bastelaere,
Bernard Dewulf, Charles Ducal en Erik Spinoy. Hoe toevallig het ontstaan van dat
boekje ook was en hoe onderling verschillend de dichters ook waren, het bleek algauw
een mijlpaal in de ontwikkeling van de Vlaamse poëzie. Dat was niet in de laatste
plaats te danken aan het ‘Kort gastcollege’, dat Benno Barnard als ‘Woord vooraf’
aan de bundel meegaf. Met groteske ironie herleidde Barnard daarin de hele Vlaamse
letterkunde sinds 1600, met uitzondering van Gezelle, tot een braakland. Maar nu,
in 1987, was de verrijzenis een feit met de komst van dit viertal:
[...] als vier hedendaagse Heemskinderen draven zij op de rug van een
gevleugelde Beyaert door de Nederlandse letteren [...]. Hun taal is het
Nederlands, zoals dat van de Wadden tot Waterloo geschreven en
gesproken zou moeten worden: met de woordenrijkdom van iemand uit
Exel [Jeroen Brouwers] en de zangerigheid van iemand uit Moerbeke-Waas
[Anton van Wilderode]. (BARNARD 1987a, 10)
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Al waren het in de eerste plaats de uitvallen van Barnard naar de bestaande Vlaamse
poëzie die de critici in het verkeerde keelgat schoten, op iets langere termijn bleek
Twist met ons de doorbraak van een nieuwe dichtkunst, die onder de vlag van
postmodernisme in het tijdschrift Yang verder uitgroeide tot een slagvaardige
tegenstander van de gevestigde realistische of gevoelspoëzie, waarvan Herman de
Coninck het symbool bij uitstek werd. Wederzijdse beschuldigingen en polemieken,
zowel met betrekking tot poëtica als tot macht in het literaire veld, verlevendigden
in de jaren daarna aanzienlijk het literaire debat in Vlaanderen.
Deze herleving van de literatuur bracht als vanzelf met zich mee dat zij ook op het
publieke forum weer ging functioneren. Met grote vertraging ten opzichte van
Nederland, maar in versneld tempo, begonnen de kranten De Standaard en De Morgen
aan de uitbouw van hun boekenbijlagen. De ‘Standaard der letteren’ groeide van
twee naar vier pagina's in 1988 en werd in 1995 een volwaardige bijlage. De Morgen
startte in 1987 met ‘Het boekbedrijf’, dat weldra acht pagina's omvatte en in 1991
opging in het ruimere cultureel supplement ‘Café des arts’. Berichtgeving en reflectie
over boeken werden nu ook in Vlaanderen wapens in de concurrentiestrijd tussen
kranten. Ook ruimer kwam met en rond literatuur een levendige en brede waaier van
activiteiten tot stand. Sinds lang gevestigde en enigszins gezapige manifestaties als
de Brusselse Middagen voor de Poëzie werden overvleugeld door meer trendy en
professioneel georganiseerde literaire manifestaties zoals die van Behoud de Begeerte
en vanaf

Affiche voor een van de jaarlijkse voorstellingen van de schrijverstournee Saint-Amour van Behoud
de Begeerte.
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1989 in Brussel Het Beschrijf. Behoud de Begeerte, dat in 1984 van start ging,
bereikte vooral sinds 1990 rond Valentijnsdag een groot publiek met de jaarlijkse
organisatie van Saint-Amour, een programma met teksten rond liefde, erotiek en
begeerte. In 1994 kwamen daar de tournees ‘Geletterde Mensen’ bij, waarin
uiteenlopende duo's of trio's van schrijvers Vlaamse en Nederlandse culturele centra
en schouwburgen aandeden.
Dat er van literatuur een publiek ‘appeal’ uitging, blijkt nog het duidelijkst uit de
instelling van enkele grote commerciële prijzen die, in navolging van AKO en Libris
in Nederland, erop gericht zijn de naamsbekendheid van sponsors te vergroten. In
1988 werd voor het eerst de NCR-prijs toegekend, bestemd voor een beginnend Vlaams
prozaschrijver, en in 1995 werd met veel publiciteit de Gouden Uil ingesteld. Voor
deze prijs, gesponsord door het weekblad HUMO, de nationale omroep BRTN en
Standaard Boekhandel, kwamen in verschillende categorieën zowel proza als essay
en jeugdliteratuur in aanmerking.
De enige die in deze snelle ontwikkeling achterbleef, was de overheid, al kwam
ook daar stilaan enige beweging in. Om die beweging te versnellen richtten enkele
auteurs in 1991 de VAV (Vereniging van Auteurs en Vertalers) op als pressiegroep
om de sociaal-economische positie van de Vlaamse auteur te verbeteren, onder meer
door te ijveren voor een vaste boekenprijs, leenrecht, een eigen sociaal en fiscaal
statuut en vooral: de oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren naar
Nederlands model, of liever nog een geïntegreerd Fonds. De politiek
verantwoordelijken wensten echter hun beslissingsbevoegdheid te behouden en
bleven werken met de verzuilde adviescommissie. Pas op 17 maart 1999 keurde het
Vlaamse parlement het decreet tot oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren
goed, waardoor het literaire beleid onafhankelijk werd van de politiek en de weg van
professionalisering kon opgaan. Op een sociaal statuut voor de auteur en de invoering
van het leenrecht moest worden gewacht tot 2002. Ook de begroting voor literatuur
bleef ver onder de Nederlandse. Waar het Nederlandse departement van WVC in 1993
(omgerekend) ongeveer 15 miljoen euro ter beschikking had voor de literaire sector,
was dat in Vlaanderen in hetzelfde jaar nauwelijks een tiende daarvan, zelfs al was
het in het voorbije jaar met 60 procent verhoogd.
Als gevolg van de Europese regelgeving konden vanaf 1992 Nederlandse auteurs
in Vlaanderen en Vlaamse in Nederland werkbeurzen aanvragen. Heel wat auteurs
maakten daar onmiddellijk gebruik van.
Tegelijk met de toenemende aandacht voor literatuur in Vlaanderen kwam ook de
kritiek op gang. Die kritiek gold niet alleen de ‘annexatie’ door Nederland, maar
evengoed die door de commercie, de media en de literaire show. Bij de opening van
de tentoonstelling Nieuwe namen. Over 21 nieuwkomers in de
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Vlaamse literatuur, periode 1980-1990, de apotheose van de nieuwe Vlaamse
literatuur, werd het al luidop uitgesproken door Alstein:
Maar ze komen wel vroeg of laat in ‘de literaire wereld’ terecht waar,
onder druk van het hedendaagse, schijnbaar onstuitbare verlangen naar
onmiddellijke erkenning, naar afwisseling, nieuwe namen, gespreks- en
mediastof, bekendheid al te gemakkelijk wordt verward met erkenning.
Wat bekend is bestaat, zeker in de media. Maar men kan bekendheid
nastreven of erkenning. (ALSTEIN 1991).
In de catalogus heeft ook Marc Reynebeau bedenkingen bij een ontwikkeling die
imago en human interest, conform de wetten van de media, belangrijker dreigt te
maken dan de teksten zelf en de kritische reflectie daarover. Maar het scherpst is
Dirk van Bastelaere, zelf een van de nieuwe namen: ‘Moeiteloos hebben de media
in de jaren '80 de literaire canon herschreven. Literatuur werd “Literatuur zoals door
de media gelezen en goedgekeurd”.’ (Van Bastelaere 1991a, 49) In zijn ogen gaat
het niet louter om de buitenkant van de literatuur of de manier waarop die nu eenmaal
in deze tijd functioneert. De mediatisering tast de kern zelf aan van het schrijven en
interfereert op ontoelaatbare wijze met literatuuropvattingen:
De media zorgen voor een nieuwe hiërarchie binnen de literatuur.
Schrijvers die zich in hun schrijfpraktijk conformeren aan de eisen van de
media maken veel en veel sneller een kans om in de media-canon te worden
opgenomen. [...] Literaire manifestaties van b.v. Behoud de Begeerte
creëren (of bevestigen) een beeld van literatuur als niet problematisch,
onmiddellijk begrijpbaar en thuishorend in de wereld van het amusement.
(51-52)

De mediatisering van de literatuur aant.
Die ontwikkeling van de literatuur naar openbaarheid was in Nederland al vanaf de
jaren zeventig aan de gang. Ze was ook geleidelijker gebeurd en was, hoewel even
ingrijpend, minder aangevoeld als een schok. Literatuur was er al van oudsher meer
dan in Vlaanderen een onderdeel van het maatschappelijk debat en had zich, zeker
in de voorbije decennia, minder ingegraven in de eigen stellingen. Dat wil niet zeggen
dat de overstap van literatuur als geëerde kunstvorm naar literatuur als onderdeel
van de cultuur- en vrijetijdsindustrie er zonder slag of stoot was verlopen. De debatten
rond het vlot consumeerbare realistische en subjectivistische proza in de jaren
zeventig, de groeiende weerzin tegen het ‘onleesbare’ experimentele proza en de
protesten uit diezelfde hoek tegen de mediatisering getuigen daarvan. Ook de
polemieken rond 1980 over de taak van de schrijver, het verlangen naar meer
straatrumoer en de
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roep van Brouwers om nieuwe schoonheid zijn te situeren in het spanningsveld tussen
nostalgie en aanpassing.
Maar in de tweede helft van de jaren tachtig leek de literatuur in Nederland zich
comfortabel te nestelen in de nieuw verworven positie en volop te genieten van de
aandacht van media en publiek. Het scheen goed te gaan met de literatuur: dag- en
weekbladen hadden uitgebreide boekenbijlagen, er was een druk circuit van literaire
lezingen, debatten, voorlees- en signeersessies en andere evenementen, overal in het
land waren leeskringen actief, op de televisie liepen meerdere boekenprogramma's,
boekhandels, ook in kleinere steden, hadden een ruim assortiment literaire boeken,
en het aanbod van nieuwe titels, ook van debutanten, was nooit zo groot geweest.
Mede dankzij de bemiddeling van de Stichting Schrijvers School Samenleving (sss)
gingen auteurs overal in het land lezingen geven in scholen, bibliotheken en voor
culturele verenigingen. In Amsterdam verzorgde de SLAA (Stichting Literaire
Activiteiten Amsterdam) sinds 1982 met veel succes literaire en culturele lezingen
en debatten, iets wat ook in Utrecht en Den Haag navolging kende.
Sommige schrijvers bereikten de status van bekende Nederlander, vaak mede als
gevolg van hun activiteit als columnist en hun optreden in niet specifiek literaire
talkshows op de televisie. En, om het enigszins lapidair te zeggen, waar er nog
tekorten of hiaten waren, sprong de overheid bij via het Fonds voor de Letteren.
De jaarlijkse uitreiking sinds 1987 van de AKO Literatuurprijs, live op de televisie,
was als het ware de celebratie van de nieuw verworven status. De publicatie van een
longlist van geselecteerde boeken, enige tijd later gevolgd door de nominaties, en
ten slotte de bekendmaking van de winnaar, zorgden voor een constante stroom van
publiciteit, zowel voor de sponsor als voor de literatuur. De motor van die
mediabelangstelling was het voor de Nederlandse literatuur tot dan toe ongekend
hoge bedrag van de prijs, vijftigduizend gulden (circa 22.500 euro), waardoor hij
alle bestaande prijzen uit het literaire circuit zelf in de schaduw stelde. Kritiek op
die gang van zaken was er natuurlijk wel:
Nu lijkt de hele literatuur en wat daarmee samenhangt, de uitgeverij, de
publiciteit, de kritiek en de bijlagen, gereduceerd tot speelterrein. Tot een
bedoening waarop de terminologie van startschot, wedloop, competitie,
voorronde, topprestatie, kampioen, eindsprint, troostprijs en rode kaart
van toepassing is. (KOMRIJ 1993, 19)
En in zijn lezing op het symposium over literaire kritiek, ‘De regels van de smaak’,
dat in 1985 aan de Katholieke Hogeschool Tilburg werd gehouden, toonde ook Robert
Anker zich zeer verontrust over een ontwikkeling die het ‘verschijnsel’ literatuur en
wat er rondom het boek gebeurt, belangrijker
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Willem Jan Otten met de oorkonde van de Librisprijs. Hij won die in 2005 met zijn roman Specht en
zoon. Links naast hem Martijn Sanders, directeur van het Amsterdamse Concertgebouw en voorzitter
van de jury, rechts zijn uitgever, Wouter van Oorschot.

dreigt te maken dan de literaire teksten zelf. Kunst en massa, zo meende hij, sluiten
elkaar uit. Kunst is immers ‘een verfijnd kwaliteitssysteem dat altijd maar door een
beperkte groep op zijn juiste waarde geschat zal kunnen worden’, en ze ‘bekritiseert
de ideeën en het levensgevoel die binnen een massa bestaan’ (Anker 1985, 21).
Wel bleven er geregeld dergelijke protesten te horen van critici die aanstoot namen
aan de mediaheisa rond sommige nieuwe titels, of die het publieke succes van
bestsellers kritisch nuanceerden. Maar een systematische en ideologisch gefundeerde
kritiek op de nivellerende invloed van de ‘cultuurindustrie’, zoals die nog opklonk
in de jaren zestig en zeventig, bleef achterwege. Veel luider klonken de stemmen
van wie in naam van het eigen of het algemeen belang aandacht vroegen voor het
boek: de uitgevers, de media en instanties als de CPNB (Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek). Eind 1993 organiseerde de Jan
Campert-stichting een symposium over ‘Literatuur in de media’ onder de titel ‘Kan
het geluid wat zachter?’ Daar pleitte Henk Kraima, directeur van de CPNB, niet alleen
voor meer en efficiënter ingezette middelen voor lectuurbevordering, hij haalde ook
fel uit naar het wereldvreemde elitarisme van schrijvers en critici die de stijgende
populariteit van literatuur met lede ogen aanzagen: ‘Wij, boekenvakbroeders, zouden
juist trots moeten zijn dat schrijvers zich in een even grote populariteit mogen ver-
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heugen als de helden op andere terreinen. Een groter bewijs dat literatuur er bij hoort
is nauwelijks denkbaar. We zijn zelfs zover dat auteurs zo bekend zijn dat ze worden
gebruikt om andere produkten aan te prijzen.’ (Kraima 1994, 45) En meteen brak hij
een lans voor een literatuur die mogelijkheid biedt tot identificatie en die ‘een goed
geschreven verhaal [...], een boeiende vertelling’ bevat (48). Het is de expliciete
keuze voor een ontwikkeling die Van Bastelaere als een schrikbeeld voor ogen stond
toen hij ten strijde trok tegen schrijvers ‘die zich in hun schrijfpraktijk conformeren
aan de eisen van de media’.
Tegenover dergelijke meningen stond de economische werkelijkheid, die inhield dat
de literatuur het slachtoffer dreigde te worden van haar eigen succes. Op hetzelfde
symposium maakte Ronald Dietz, de toenmalige directeur van De Arbeiderspers, er
een analyse van. Door stijgende kosten en een stagnerende of zelfs dalende omzet
(van 30,3 miljoen algemene boeken in 1985 naar 26 miljoen in 1992) zijn de uitgevers
in een harde concurrentie- en overlevingsstrijd terechtgekomen. Een van de strategieën
die zij in die strijd ontwikkelen, is de publicatie van meer titels om zo te proberen
elk mogelijk deelpubliek te bereiken in de hoop dat de media een van die titels zullen
oppikken en er een bestseller van zullen maken. Het aantal literaire titels steeg van
circa 900 in de jaren vijftig naar 1500 in 1970, 2000 in 1985 en bijna 3000 in 1995.
Op die manier ontstond er een heilloze spiraal van ‘overproduktie in een markt die
lijdt aan onderconsumptie’ (Dietz 1994, 52). Op de media, in de eerste plaats de
televisie, was inderdaad alle hoop gevestigd om van een boek een hype te maken,
waardoor het de grenzen van het traditionele literatuurpubliek zou kunnen doorbreken.
Het boek onttrok zich daardoor meteen aan het ‘stiltedomein dat literatuur ooit was,
het bondgenootschappelijke circuit van fijnproevers, oprechte lezers en vertrouwde
critici’ (54). Al werd het verleden door Dietz op een nogal overtrokken idyllische
manier voorgesteld als een stiltedomein voor fijnproevers, feit is wel dat de literatuur
als maatschappelijk fenomeen steeds meer onderworpen was geraakt aan de
wetmatigheden van de media. Die brachten een verschuiving met zich mee van de
aandacht voor het tekstuele naar het persoonlijke, emotionele en sensationele.
Een kwalijk gevolg van deze ontwikkeling is dat steeds meer aandacht uitging
naar een kleine selectie van het aanbod en dat de omlooptijd van nieuwe boeken
almaar korter werd. Markt en media verlangden nieuws. Het eerste slachtoffer daarvan
was de zogenaamde backlist, de voorraad van vroeger verschenen boeken. In een
boekencultuur waar alle aandacht uitgaat naar de ‘sellers’ die in de hitlijsten staan,
worden oudere titels al snel verramsjt. Zij kosten immers opslagruimte, maar brengen
nauwelijks meer iets op. Via het circuit van de ramsj gaan ze dan soms een rustig
tweede leven tegemoet, ver van de
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hectische publiciteit. Een tweede leven kreeg een aantal van die oudere titels ook in
de goedkope herdrukken en de nieuwe pocketreeksen die vanaf de jaren tachtig
verschenen. De pocketreeksen uit de jaren vijftig en zestig waren intussen verdwenen
of gemarginaliseerd, maar in 1983 startte uitgever Maarten Muntinga met de
Rainbowpockets, waarin herdukken in grote oplagen en tegen een lage prijs werden
uitgebracht. Twee jaar later sloot hij een joint venture met Meulenhoff om herdrukken
te brengen uit het fonds van die uitgeverij. Het leek alsof het ei van Columbus voor
de tweede keer was gevonden. Het snelle succes van de Rainbowboeken bracht ook
andere uitgevers en uitgeversgroepen ertoe om met eigen reeksen te starten, onder
meer Pandora (sinds 1994) van Veen Uitgeversgroep en Singelpockets (eveneens
sinds 1994) van Singel 262. Speciaal voor scholieren kwamen er reeksen als de
Pentapockets van Bulkboek en de Grote Lijsters van Wolters-Noordhoff.
De meeste pocketreeksen beperkten zich niet tot oorspronkelijk Nederlandstalige
fictie, maar brachten overwegend goed in de markt liggende buitenlandse literatuur.
Voor de lezer voorzagen zij in de behoefte aan goedkope lectuur, ook van oudere
titels. Voor de uitgever waren zij een middel om met die oudere titels een nieuw
publiek te bereiken, zij het met als neveneffect dat de eigenlijke backlist nog meer
verschrompelde en dat hij met de pocketreeks een paard van Troje in huis haalde,
dat als een zelfstandige entiteit binnen de uitgeverij voor interne concurrentie zorgde.
In die concurrentiestrijd was er sinds ongeveer 1970 binnen de Nederlandse
uitgeverswereld een niet-aflatende stroom van fusies en overnames aan de gang,
waardoor de meeste uitgeverijen een klein onderdeel gingen vormen van grote
mediagroepen en concerns, waarin het beleid meer nog dan voorheen gedicteerd
werd door bedrijfseconomische wetten en door de belangen van de aandeelhouders.
Meer dan eens bracht dat de uitgever in een oncomfortabele positie, gewrongen als
hij zat tussen de financiële eisen van het bedrijf en de persoonlijke en literaire
verlangens van de auteurs. Een geruchtmakend voorbeeld daarvan was het wedervaren
van De Arbeiderspers tussen 1991 en 2000. In 1991 ging daar directeur Theo Sontrop
met pensioen. Met Geert Lubberhuizen (De Bezige Bij) en G.A. van Oorschot was
hij een van de laatste vertegenwoordigers van generaties
uitgevers-literatuurliefhebbers-connaisseurs. Tegen de verwachting van velen in
werd hij niet opgevolgd door Emile Brugman, binnen de uitgeverij redacteur en
vertrouwensman van heel wat fondsauteurs. De directie van het concern Weekbladpers
Groep haalde integendeel Ronald Dietz binnen, die zijn sporen verdiend had in de
grote educatieve uitgeverij Wolters-Noordhoff. Daar was hij het brein achter de
succesvolle reeks Grote Lijsters, die literair werk in goedkope herdrukken bij
scholieren bracht. Het was de bedoeling dat hij de uitgeverij op een commer-
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ciëlere manier zou leiden. Brugman nam ontslag, richtte uitgeverij Atlas op en werd
daarbij gevolgd door tal van auteurs, onder wie Jan Brokken, Boudewijn Büch, Benno
Barnard, Kristien Hemmerechts, Geert van Istendael en Mensje van Keulen. Atlas
zelf kon ook alleen maar overleven als onderdeel van Contact, zelf gecontroleerd
door het Wolters-Kluwer-concern. Het commercieel voortvarende beleid van Dietz
bij De Arbeiderspers stuitte echter op steeds meer weerstand bij de schrijvers en toen
achtereenvolgens ook succesauteurs Jeroen Brouwers en Gerrit Komrij de uitgeverij
verlieten, werd in 2000 ook Dietz opzijgeschoven. Soortgelijke scenario's deden zich
tot in het begin van de eenentwintigste eeuw bij meerdere uitgeverijen voor.
De gevolgen van deze ontwikkeling voor de literatuur waren duidelijk waarneembaar,
zelfs in de meeste boekhandels, waar het assortiment kleiner werd en sterk
geconcentreerd werd op de actualiteit. Voor moeilijke auteurs en genres zoals poëzie
en essay werd minder plaats ingeruimd. Literaire kritiek evolueerde steeds meer in
de richting van literaire journalistiek, en de auteur die zich wilde handhaven, diende
zich te onderwerpen aan de eisen van media en spektakel. Op die manier ontstonden
er als het ware twee literaire niveaus: dat van de meerderheid van de boeken, die een
oplage van duizend à tweeduizend exemplaren zelden overschrijden en dat van
succesboeken en succesauteurs, die als merknaam gepromoot worden: de nieuwe
Mulisch, Nooteboom, Van Dis, Palmen, Zwagerman. Het is een tweedeling die het
traditionele onderscheid tussen lectuur en literatuur doorkruist en zelfs deels vervangt
of opheft.

Twee bestsellerauteurs samen op tournee als ‘Geletterde Mensen’. Een organisatie van Behoud de
Begeerte.
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Dat desondanks het literaire aanbod niet echt is verschraald, zoals onheilsprofeten
sinds 1970 voorspelden, is te danken aan een samenspel van factoren. Naast de
gesignaleerde neiging van uitgevers om steeds meer titels te produceren, is er het
actieve subsidiebeleid van het Fonds voor de Letteren, dat uitsluitend literaire
kwaliteitscriteria hanteert en op die manier zorgt voor een correctie op de dominantie
van de markt. Dat er nog literaire tijdschriften bestaan, dat er nog poëzie wordt
uitgegeven en dat ook grensverleggende literatuur, zelfs van onbekende namen, nog
niet is verdwenen, is mede daaraan te danken. Steeds meer blijkt ook dat de literatuur
zelf, de schrijvers en de lezers over een veel groter aanpassingsvermogen beschikken
dan de onheilsprofeten hadden kunnen voorzien. Nieuwe generaties die opgegroeid
zijn in de jaren zeventig en tachtig ondervinden geen hinder van de gemediatiseerde
wereld waarin zij leven. Zij maken integendeel gretig en complexloos gebruik van
het hele uitdijende gamma van informatie- en promotiekanalen die de meest
uiteenlopende vormen van literatuur bij de lezers brengen: van vlot lezende romans
over het moderne leven door Joost Zwagerman tot het extreem vervreemdende
poëtisch proza van Peter Verhelst.

Postmodernisme
De introductie: scheldwoord en toverwoord aant.
Is de literatuur bezig haar traditionele claims van kritiek en troost in te
wisselen voor het definitieve l'art pour l'art, een vrijblijvend spel met de
bekende grote thema's in allerlei vormen, dat alleen de verstrooiing dient,
een ontwikkeling die sommigen al menen te bespeuren in de beeldende
kunst en die daar al een naam heeft: postmodernisme? (ANKER 1985, 22-23)
Deze verzuchting over de teloorgang van echte waarden, van een kunst die ‘een
leidraad voor het leven’ en ‘een houding in de samenleving’ zou bieden, maakt deel
uit van de omvattender visie van Robert Anker op de verloedering van cultuur en
literatuur. Die worden immers meer en meer overgenomen door de media, de
journalistiek en het entertainment, kortom de cultuurindustrie. Postmodernisme,
vrijblijvendheid, formalisme, spel en verstrooiing worden hier in één adem genoemd.
Het is het beeld van de supermarkt, dat later gemeengoed zou worden in de populaire
visie op de postmoderne cultuur, waar de consument volgens de ingeving van het
moment en de mate van verlokkelijkheid van de verpakking kiest uit een gamma van
onderling verwisselbare producten.
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De introductie, vanaf circa 1985, van het begrip ‘postmodernisme’ in de Nederlandse
literatuur verliep niet zonder slag of stoot. Het verlies aan vaste betekenis, aan houvast,
het relativisme en de verdwijning van het autonome subject die men erin meende te
ontwaren, botsten op grote weerstand. Het kan niet verwonderen dat juist Carel
Peeters, die al jarenlang pleitte voor een literatuur die de lijn van het vooroorlogse
Forum zou voortzetten door persoonlijk doorleefde standpunten te vertolken, een
van de heftigste bestrijders ervan was. In zijn polemische essay Postmodernisme
(1987) bestempelde hij het als een ‘kwartjesfilosofie’, zomaar wat voor zich uit
denken zonder enige waarheidsambitie:
Relativisme is grenzeloos en oneindig geworden, de bereidheid om te
luisteren is veranderd in het soort onverschillige aandacht waarbij wat
verteld wordt het ene oor in gaat en het andere uit. Scepticisme is
verworden tot geradicaliseerde twijfel en heet dan ook radeloosheid, al
wordt dit deftig aangeduid met het woord ‘aporie’. In het postmodernisme
heeft niets meer enige betekenis en heeft niets ‘zin’.
(PEETERS 1987, 29)
Het beeld van postmodernisme dat Anker en Peeters naar voren brachten, en tal van
anderen met hen, mag dan al eenzijdig en karikaturaal zijn, het was wel degelijk de
uiting van een oprechte vrees voor het verlies van een stabiel wereldbeeld en voor
de ondergang van de literatuur in oppervlakkigheid en leegte. In die zin is hun reactie
te vergelijken met die van critici die hun vorming in het vooroorlogse humanisme
hadden gekregen, op een boek als De avonden van Van het Reve en andere door het
existentialisme getekende literatuur.
Maar de invoering van het concept ‘postmodernisme’ had met nog meer
moeilijkheden te kampen. Het was een geïmporteerd begrip, dat al aan het einde van
de jaren vijftig in de Verenigde Staten ontstaan was als aanduiding van specifiek
Amerikaanse culturele, artistieke en literaire uitingen, en men vond het niet altijd
wenselijk om het zonder meer over te nemen. In de Nederlandse literatuur waren er
geen schrijvers of groepen van schrijvers die het zelf als karakterisering van hun
literatuuropvatting claimden; de bestaande literatuur was al ruimschoots van
indelingen en etiketten voorzien, zodat er geen behoefte was aan een nieuw label.
Die nieuwe naam was bovendien niet alleen al van meet af aan met negatieve
connotaties beladen, maar ook nog uitermate vaag en meerzinnig, én hij werd
geïntroduceerd via twee kanalen die als het ware van nature wantrouwen wekten in
het literaire milieu, namelijk dat van de populaire media, waar postmodernisme met
lifestyle werd geassocieerd, en dat van de universiteiten: de academische filosofie,
de algemene en vergelijkende literatuurwetenschap, de kunstwetenschap en de
anglistiek. Ook in
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die zin is de introductie ervan te vergelijken met die van het existentialisme in de
jaren na de Tweede Wereldoorlog: het was een filosofische en culturele stroming,
maar tegelijk een quasilege, modieuze term met enig snob appeal. Een van de vroegste
publicaties over postmodernisme in het Nederlandse taalgebied, de bundel Van het
postmodernisme, begint als volgt:
Er waart een spook door de media. Van Avenue tot Vrij Nederland, van
De Groene tot Libelle, overal wordt erover geschreven. Maar ondanks
deze over-exposure is het moeilijk er een duidelijk beeld van te krijgen.
Deze geestverschijning heeft geen gezicht. Evenmin heeft het een koncept,
dus misschien is het slechts een loos begrip of, zoals men links en rechts
hoort zeggen, een voorbijgaande mode. Zeker is slechts dat
‘postmodernisme’, want dat is de naam van het fantoom, zich met het
grootste gemak op alles laat toepassen, zich in elk verband laat gebruiken.
(BOOMGAARD en LÓPEZ (red.) 1985, 7)
De omarming van de term door de media was het vanzelfsprekende complement van
de afwijzing ervan door critici als Anker en Peeters. Hier was eindelijk een
kunststroming die de massa, de consument, de snelheid en de pluriformiteit van een
gemediatiseerde wereld ernstig nam, die de kunst onttrok aan de autoriteit van de
kritische elite. Maar even snel schakelde een deel, vooral het jongere deel van die
kritische elite over naar de acceptatie en de uitdieping van de intellectuele, filosofische
variant van postmodernisme, zoals die vooral in Frankrijk door de woordvoerders
van het poststructuralisme en het deconstructionisme was ontwikkeld.
Binnen de internationale kunst en literatuur was postmodernisme, sinds het ontstaan
van de term in de jaren vijftig, in gebruik geraakt als aanduiding voor zeer
uiteenlopende verschijnselen. Hoewel het daarom haast beter is van meerdere
postmodernismen te spreken, zijn al die verschijningsvormen toch geworteld in een
gemeenschappelijke postmoderne levensvisie, de ‘condition postmoderne’, met een
term van de Franse filosoof Jean-François Lyotard. Die visie houdt in dat de
postmoderne mens niet langer houvast heeft aan of zelfs bevrijd is van de grote
overkoepelende systemen van zingeving, de ‘grote verhalen’, zoals godsdienst,
wetenschap, politieke ideologieën, kunst en literatuur. Die autoritaire, eenduidige
systemen zijn ontmaskerd als ficties, als verhalen en vervangen door een
menigvuldigheid van gezichtspunten, invalshoeken, fragmenten. Hiërarchie moet
dan wijken voor nevenschikking. De twijfel omtrent de kenbaarheid van de wereld,
waarvan ook al het modernisme sterk doordrongen was, maar die daar nog een
tegengewicht vond in de utopie van een mogelijke zingeving door middel van kunst
en literatuur, wordt nu geradicaliseerd.
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In die zin werd postmodernisme al in de jaren zestig, vooral in de Verenigde Staten,
gebruikt om culturele en artistieke uitingen aan te duiden in de sfeer van de
tegencultuur, de protestbewegingen en de hippiecultuur, zoals de revival van de
folksong, de popart en de happening. Allemaal zijn ze te begrijpen als vormen van
reactie tegen de pretenties van een autoritair en intellectualistisch kunst- en
cultuurbegrip, tegen de aura van ernst, diepgang en zuiverheid. Postmodernisme is
dan een vorm van democratisering, die de schotten tussen hoge en lage cultuur, tussen
verhevenheid en banaliteit neerhaalt. Hoewel de term zelf in die periode in de context
van de Nederlandse literatuur niet gebruikt werd, is het mogelijk om achteraf een
groot aantal literaire ontwikkelingen vanuit deze optiek te herbekijken. Het betreft
dan het hele gamma van literaire producten en verschijnselen die op een of andere
manier de literatuur van haar voetstuk wilden halen, van Barbarber en Gard Sivik
tot de happenings, de poëzieoptredens en de performers; verder de bloei van de
column, de herhaalde pleidooien voor leesbaar realistisch proza, en het optreden van
de Maximalen en de zogenaamde generatie Nix in de jaren tachtig en negentig.
In de loop van de jaren zeventig kreeg postmodernisme echter ook een veel
intellectueler betekenis via het werk van Franse poststructuralisten als Derrida,
Foucault en Lacan en Amerikaanse academici rond de universiteit van Yale, zoals
Paul de Man en Harold Bloom. Zij problematiseren vooral de mogelijkheid van de
taal om werkelijkheid weer te geven. In hun visie is de betekenis van een taalelement
niet verankerd in een betrouwbare band met de buitentalige werkelijkheid, maar
berust zij louter op verschillen met andere taalelementen, die op hun beurt weer hun
betekenis ontlenen aan relaties met weer andere taalelementen. Er bestaat alleen een
eindeloos spel van doorverwijzingen, zonder ergens een vast punt. Taalgebruik geeft
dan niet de werkelijkheid weer, maar brengt retorische constructies tot stand, die
functioneren binnen een onbegrensd web van andere en eerdere constructies. Waarheid
en authenticiteit in de zin van een één-op-éénrelatie tussen de tekst en de
werkelijkheid, of de intenties van de spreker zijn dan irrelevant. Werkelijkheid is
een fictie en alleen ideologisch taalgebruik heeft de pretentie ‘échte’ werkelijkheid
te representeren. De enig mogelijke authenticiteit ligt in het bewustzijn van die
geconstrueerdheid en in de manier waarop die ook wordt getoond. Deconstructie als
de leeswijze die daarbij aansluit, is juist gericht op het blootleggen van het spel van
verglijdende betekenissen en streeft niet langer naar een sluitende interpretatie, maar
integendeel naar het tonen van mogelijkheden, tegenspraken en dubbelzinnigheden.
Het literaire postmodernisme in die zin is dan ook de manifestatie van dezelfde
radicale scepsis over de mogelijkheid van een subject om zich uit te
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drukken door middel van taal of om door middel van taal werkelijkheid weer te
geven. Zowel dat ik als die werkelijkheid zijn immers talige constructies.
Toen de term ‘postmodernisme’ in de Nederlandse literatuur - meer bepaald de
academische literatuurkritiek - binnenkwam, was het vooral in deze
poststructuralistische betekenis. Men ging dan ook naarstig op zoek naar
Nederlandstalige auteurs en werken die postmodern genoemd zouden kunnen worden,
zonder dat het daarbij altijd even duidelijk was of postmodernisme typologisch dan
wel als een periodeconcept gehanteerd diende te worden en hoe het zich verhield tot
het modernisme. Het was een inhaalbeweging op de internationale literatuurstudie,
waar het een trend was geworden om zowel Beckett en Ionesco als de nouveau roman
en zelfs James Joyce postmodern te noemen.
In die zoektocht kwam vrijwel de hele vormvernieuwende en experimentele
prozaliteratuur sinds 1950 aan bod, voor zover die gekenmerkt werd door
fragmentarisme, grensdoorbreking, intertekstualiteit en voor zover zij de relatie tussen
tekst en werkelijkheid problematiseerde. Van De Kapellekensbaan van Boon en De
God Denkbaar, Denkbaar de God van Hermans via Polet, Michiels, Robberechts,
Insingel, Vogelaar, Van Marissing, Nooteboom, Ferron, Brakman, Krol, het Revisoren Raster-proza tot Beurskens, Hoste en Hertmans, allemaal bleken ze in meerdere
of mindere mate postmodern te noemen. In veel van die teksten was inderdaad de
verwerking van ‘de epistemologische (met inbegrip van de linguïstische en ethische)
twijfel [...] van mimetische aard’ (Ibsch 1989, 351) een deel geworden van de
structuur, de handeling, de personages, het taalgebruik.
Het leek er soms op of postmodernisme een toverwoord was geworden, dat naar
believen kon worden uitgesproken, bijvoorbeeld om in onbruik of diskrediet geraakte
benamingen als ‘ander proza’ een nieuwe glans te geven en de bijbehorende literatuur
een nieuw prestige. Typerend daarvoor is het enthousiasme waarmee Hugo Bousset
in 1988 termen die hij sinds lang gebruikte voor het grensverleggende proza, zoals
‘docuroman’, ‘opus’, ‘taalkritiek en taalcreatie’, plotseling onderbracht in de
‘postmoderne sensibiliteit’ (Bousset 1988a, 9). Later in dit decennium bleken af en
toe voor de intellectuele elite ook de aura van geleerdheid en de bijbehorende
prestigieuze namen van internationale coryfeeën als Derrida, Lyotard, Baudrillard,
Lacan, Deleuze en De Man bruikbare middelen om postmodernisme voor zich op te
eisen en het eigen statusverlies te herstellen.
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Postmodern proza
Postmodern proza na 1985 aant.
Ik schoof vanmorgen de gordijnen open en de wereld zag eruit als in een
winterboek. Sneeuw. Alles was bedekt met een dikke, witte laag
genoeglijkheid en gezelligheid, de ideale voedingsbodem voor warmte
des harten. Ik heb het nooit zo op winterboeken gehad. Ze verontrusten,
er ontbreekt iets. Alle oneffenheden, bultjes, puistjes, kratertjes,
uitsteeksels, verhevenheden, kleine hoogten, alle aanwijzingen boven het
maaiveld worden als het ware naar de grond getrokken, het ziet er lager
uit dan het is, het is allemaal zo erg niet en ook de geluiden klinken minder
schril dan ze zijn: dat is het werk van de sneeuw. Sneeuw verhult, sneeuw
verdoezelt. [...] Dan beginnen de mensen te bomen over warmte des harten.
Zo ongeveer. (JONGSTRA 1993, 7)
Zo begint de roman Het huis M. Memoires van een spreker (1993) van Atte Jongstra.
Aan het woord is een politieman die terugblikt op een onderzoek van jaren daarvoor,
de zaak-M. Het betrof een moord, gepleegd in het huis M., gelegen tussen de
provincieplaats L. en het stadje N., met als hoofdverdachte Murk van M. Diens
memoires, die in het eerste hoofdstuk door de politieman worden ingeleid, nemen
het grootste deel van de roman in beslag.
De beginpassage laat enkele aspecten zien die typisch zijn voor de postmoderne
roman. De verteller ziet al in de eerste zin de wereld als een boek, in casu een
‘winterboek’. Die term is meteen dubbelzinnig. In de volgende zinnen wordt hij
verbonden met sneeuw, en via de sneeuw roept hij associaties op met het onbeschreven
blad papier, dat nog met tekst gevuld moet worden, maar dat anderzijds ook een
andere tekst, die van de door sneeuw bedekte werkelijkheid, laat doorschemeren en
die tegelijk verdoezelt. Maar in dezelfde zinnen roept hij ook het winterboek op
waarmee vroeger de donkere winterdagen gezellig werden gemaakt: een bonte
verzameling van verhaaltjes, anekdotes, mopjes, spelletjes, puzzels, versjes en
raadsels, ‘voedingsbodem voor de warmte des harten’. Op die manier is de hele
waarneming meteen ontmaskerd als een verhaal, een tekst, en die tekst wordt getoond
in zijn dubbelzinnigheid van zuiverheid en onzuiverheid, waarheid en leugen, troost
en verontrusting. De verteller, die ze zelf gecreëerd heeft, wantrouwt die winterboeken
omdat ze alles gelijkschakelen in de obligate sfeer van gezelligheid. Het hinderlijke
en afwijkende, maar ook fascinerende van puistjes en kratertjes wordt erin
weggemoffeld, hoe heterogeen van samenstelling ze zelf ook zijn, net zoals dat met
de oneffenheden uit de werkelijkheid gebeurt door de sneeuw. Juist naar die
oneffenheden schijnt zijn voorkeur uit te gaan.
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Maar uiteindelijk is ook die hele beeldende voorstelling niet meer dan: ‘Zo ongeveer.’
En inderdaad begint de volgende alinea met een ander beeld voor de manier van
kijken van de verteller: ‘Als ik mijzelf staande aan dat raam zou moeten voorstellen,
dan kan ik zeggen dat ik keek als een politieman.’ (7) Een objectieve, neutrale manier
om werkelijkheid waar te nemen, laat staan te beschrijven, is niet mogelijk. Er zijn
gezichtspunten, versies, mogelijkheden. Afgezien nog van de opeenvolgende en door
elkaar heen lopende voorstellingen die hier gegeven worden, blijkt dat ten overvloede
uit de omzichtige manier waarop de verteller hier over zijn eigen positie rapporteert:
‘Als ik [...] zou moeten voorstellen, dan kan ik zeggen [...].’
Daarmee is de toon gezet voor een roman waarin het geheugen en het schrijven
werkelijkheid doen ontstaan en doen verdwijnen. Wat verdwijnt, is datgene waar
een betrouwbare politieman naar op zoek is: de ware toedracht van de feiten, zoals
die zich hebben voorgedaan voorafgaand aan de herinnering en aan het verhaal.
Daarvoor in de plaats komt een meervoud van verhalen en herinneringen, waarin
noch de identiteit van het slachtoffer, noch die van de dader en van de verteller blijken
vast te staan. De memoires worden een wandeling door het huis M., dat het huis is
van de Memoria, met zijn vele kamers waarin herinneringen in de vorm van beelden,
verhalen en woorden zijn opgeslagen. Dat huis en de gebeurtenissen die erin
gememoreerd worden, bevinden zich in alle opzichten op een grens, die aanhoudend
en in vrijwel alle opzichten overschreden wordt, waardoor alle dualismen van de
rationele logica overwonnen worden: feit en fictie, waarheid en leugen, schuld en
onschuld, dader en slachtoffer, het ik en de ander, zelfs leven en dood.
Hoe meer er verteld wordt, hoe meer uitweidingen, gesprekken,
wetenswaardigheden aan bod komen, des te onbereikbaarder wordt de waarheid. Als
er al van waarheid sprake kan zijn, dan is die niet te vinden in ja of nee, in heldere
onderscheiden of definitieve antwoorden, maar in de ‘oneffenheden, bultjes, puistjes,
kratertjes, uitsteeksels’ waarvan sprake is in de geciteerde eerste alinea, en die in de
bizarre wendingen van de memoires stem krijgen. In zijn recensie van Het huis M.
vergeleek Anthony Mertens de roman met een ‘almanak waarin de beschrijvingen
van meteorologische verschijnselen, hoogtijdagen en marktgegevens worden
afgewisseld met merkwaardige feitjes en mirakelverhalen’ (Mertens 1993c). De
middelpuntvliedende werking van dat genre had hij dichterbij kunnen vinden, namelijk
in het ‘winterboek’. Men kan zeggen dat de roman een winterboek is, maar dan een
dat zowel de sneeuw toont als wat eronder verborgen ligt, dat zij verschillende teksten
niet doet opgaan in allesvervlakkende gezelligheid, maar juist de breuken, de
tegenspraken en de onverwachte verbanden laat zien. Zo is hij ook een pastiche op
en een deconstructie van andere tekstgenres: van de politieroman, die verha-
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len met een oplossing biedt, van de memoires, die van het leven een samenhangend,
logisch en chronologisch verhaal maken, en van de encyclopedie, die afzonderlijke,
statische definities geeft. In een combinatie van haast paranoïde systeemdwang en
anarchistische associatiedrift heeft Jongstra hier verhalen geweven waarin de lemmata
die in de encyclopedie onder de letter M te vinden zijn, optreden: van Maria en Maigret
via Memoires, Messias, Mnemosyne tot Mysteriën. Dat alles in het huis M., gelegen
tussen de plaatsen L. en N.
Men kan het, zoals in de kritiek wel gebeurde, een vrijblijvend spel noemen. Maar
men kan, zoals andere critici deden, plezier beleven aan het ongebreidelde vertellen
en tegelijk de ernst van dit spel inzien. Doordrongen van het besef dat er geen laatste
autoriteit is die waarheid garandeert, en van het inzicht dat de taal de mens dichter
tot de waarheid brengt en hem tegelijk ervan wegleidt, vertelt de postmoderne auteur
verhaal na verhaal, waarbij het ene verhaal het andere aanvult, tegenspreekt, opheft
en herneemt. Dat is niet alleen een kritiek op de pretenties en de illusies van de ratio,
het is in de eerste plaats een poging om wat doorgaans tussen de plooien valt en wat
afgedaan wordt als toevallig, eenmalig, storend, irrelevant, weer op te vissen en stem
te geven. In die zin is de ambitie van de postmoderne auteur geen andere dan die van
vrijwel iedere nieuwe literaire stroming: waarheid en werkelijkheid tonen vanuit een
wereldbeeld waar over waarheid en werkelijkheid anders gedacht wordt dan tot dan
toe gebruikelijk was.
Tal van de hier genoemde karakteristieken, en enkele andere, zijn nadrukkelijk
aanwezig in veel romans van na 1985. Daardoor passen zij in een netwerk van
verwantschappen, dat postmodern genoemd kan worden. Zo'n netwerk is hier te
begrijpen als een constructie van de literaire kritiek en de literatuurgeschiedenis. Van
enige groepsvorming rond het concept ‘postmodernisme’ is in de Nederlandse
prozaliteratuur geen sprake. Auteurs die hier postmodern genoemd worden, hebben
zich nooit verenigd rond een literair tijdschrift of verzameld achter een programma;
zij hebben hun literatuuropvatting nooit, tenzij in eigen naam, polemisch verdedigd,
en zelfs schuwden zij meestal het etiket ‘postmodernisme’.
Een van de meest in het oog springende verbindingslijnen die desondanks kunnen
worden getrokken, is de uitdrukkelijke voorstelling van de tekst als tekst, het verhaal
als verhaal, ingebed in een netwerk van verhalen, die allemaal beelden zijn van een
werkelijkheid die nooit ‘zuiver’, taalloos gekend kan worden. Heel wat personages
beleven zichzelf en de wereld via teksten en beelden. De jonge student die als
hoofdpersonage optreedt in De neus van Pinokkio (1990) van Kees 't Hart is zo
iemand, die weigert zich in te schakelen in de gefixeerde wereld van de volwassenen
en zich daarentegen inleeft in roman-

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

515
personages en de wereld bekijkt als opvoeringen van literatuur. Zijn kinderlijke
identificatie met Pinokkio, symbool van de leugen, is evenmin toevallig als later die
met de Franse filosoof Althusser, die de wereld voorstelde als een verhaal vol
toevalligheden en verzwegen bedoelingen. Ook het ik-personage uit Ave verum
corpus (1994) van Désanne van Brederode heeft zich een wereld gecreëerd uit citaten,
schilderijen, beeldhouwwerken en gedichten. Een wereld die antirationeel wil zijn
en waarin ‘het balanceren tussen tegenstellingen’ bewaard wordt (Van Brederode
1994, 14). Dat is geen louter kinderlijke fantasie, maar het fundament van het schrijven
zelf. In de ‘Brief aan een onbekende’, waarmee de roman aanvangt, identificeert de
auteur het boek uitdrukkelijk met haar eigen lichaam, datgene wat ‘buiten elke orde’
valt: ‘Je hebt mijn lichaam in handen.’ (7) Ook die voorkeur voor het lijfelijke leven,
dat aan de schema's van de ratio ontsnapt, is overigens een veel voorkomend aspect.
Op heel verschillende manieren en in verschillende gradaties maken dergelijke
romans de lezer attent op hun gemaakte karakter. Niet zelden gebeurt het door directe
of indirecte tussenkomsten van de verteller, die zijn personages toespreekt,
commentaar levert op het geschrevene of zich richt tot de lezer. In High key (1995),
dat zich in de ondertitel al aankondigt als een verzameling van uiteenlopende teksten,
‘Monologen, dansen en verhalen’, laat Pol Hoste elk hoofdstukje voorafgaan door
een passage die wat volgt relativeert, aankondigt als een van de vele mogelijkheden,
of ironisch becommentarieert. In Bezoek onze kelders (1991) van Koen Peeters leidt
de verteller, Robert Marchand, de lezer rond in zijn verzamelingen: ‘Elke kelder zit
vol, er is geen ruimte meer over. Overal is een verhaal dat zichzelf vertelt, keurig
voorzien van een etiket. Bezoek onze kelders, volg de gids.’ (Peeters 1991, 9) De
personages in Vloeibaar harnas (1993) van Peter Verhelst spelen als het ware de
film The Night Porter van Liliana Cavani (1974) na, waarin de rollen van beul en
slachtoffer verwisselbaar lijken, en beleven de werkelijkheid via films en schilderijen
van onder anderen Peter Greenaway en Francis Bacon. Al in de openingsscène is er
sprake van een vrijpartij, die op video geregistreerd wordt. Maar het kan ook een
moord zijn en het kan ook alleen op de videobeelden gebeurd zijn, of in de
verbeelding, of in de mogelijkheden van de taal.
Een dergelijke woekering van verhalen, fragmenten en beelden is niet alleen te
begrijpen als kritiek op de pretenties van verklarende verhalen en van rationele
systemen. Er worden ook samenhangen door gecreëerd die langs die rationaliteit
heen gaan, maar juist daardoor geacht worden onthullender te zijn. De verzamelingen
van Robert Marchand in Bezoek onze kelders van Koen Peeters vertonen geen rationele
samenhang, maar doen zich voor als het materiaal dat een etnograaf of antropoloog
in een museum heeft verzameld en dat door verschillende combinaties telkens weer
andere verhalen kan opleveren. In De
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postbode (1993) neemt diezelfde Marchand onder meer de gedaante aan van de
Franse postbode ‘Le facteur Cheval’, die in zijn dorp Hauterives een ‘Palais Idéal’
bouwde met keien die hij op zijn ronde vond: een grillig bouwsel vol verwijzingen
naar diverse culturen en bouwstijlen, naar geschiedenis, godsdiensten en mythen:
‘Dit bouwwerk was doordrenkt met mijn inwendige, als onverstaanbaar gemompel.’
(Peeters 1993, 139) En enkele bladzijden verder vergelijkt hij het met een
encyclopedie, een werktuig om het leven mee in te richten en vorm te geven. Men
kan in dat Ideale Paleis een metafoor zien van de postmoderne roman, die geen
voorafgegeven samenhangen accepteert of reproduceert, maar veeleer een vertaling
is van de innerlijke wereld van zijn schepper.
In de roman Rachels rokje (1994) van Charlotte Mutsaers komt veel van dat alles
samen. Als er al van een plot sprake is, dan gaat die over de onmogelijke passionele
liefde van Rachel Stottermaus voor haar leraar Nederlands, een liefde die wordt
gecompliceerd door de moeilijke relatie met haar moeder en de dood van haar vader.
Maar van een verhaal is niet echt sprake. De roman is veeleer een aaneenschakeling
van beelden, verhaaltjes, herinneringen, reflecties, opsommingen. Die waaien en
dwarrelen door elkaar als de plooien van een rokje.
In ‘Wandeling vooraf’, een inleidend hoofdstuk dat gelezen kan worden als een
gebruiksaanwijzing voor het boek, wordt Rachel S. ten tonele gevoerd, aan de wandel
in haar rokje. Het is een wonderlijke verschijning, die de omstanders de wenkbrauwen
doet fronsen en vragen: ‘Is het epicentrum soms uit wandelen gegaan?’ (Mutsaers
1994, 11) Rachel is inderdaad in het hele verdere boek het epicentrum, dat niet zelf
benaderd of benoemd kan worden, maar alleen ervaren kan worden in de trillingen
die van haar uitgaan, de wervelingen van haar rokje, de verhalen, bedenksels en
beelden die samen de roman vormen. Onmiddellijk na de vraag over het epicentrum
volgt een commentaar van de verteller: ‘Niemand weet wie ze is en naar wie ze zoekt.
Wel dat ze constant wervelt. En het is juist dat gewervel dat sommigen zo
verschrikkelijk op de zenuwen werkt. Op die manier kun je immers nauwelijks je
vinger op de wonde plek leggen.’ (Ibidem) En even verder laat die verteller er geen
misverstand over bestaan:
De mens is onbeschrijflijk onbeschrijfbaar. Evenals het dier. Evenals het
romanpersonage. Evenals het naakte bestaan. Maar gelukkig draagt hij
een rokje.
Hoe de textuur van dat rokje waarvan hijzelf het middelpunt is, in levende
plooien om hem heen hangt, cirkelt, zwiert, golft, laait, wappert, opkruipt,
straalt, rimpelt, ruist, danst, krult, ademt, ritselt, stroomt, scharniert, siddert,
zwaait, knipoogt, steigert of valt, hoe al die plooien zich voortdurend
vertakken, verspringen of in
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elkaar opgaan en hoe je af en toe een glimp opvangt van wat zich eenzaam
en verstoten afspeelt daar tussen of zelfs daaronder, dat is het enige wat
telt. En bijvoorbeeld niet of die plooien GOED zijn of FOUT, laat dat maar
aan de stomerij over. Of het waarheidsgehalte: luister slechts naar het
frou-frou. (13-14)
Zowel de stijlfiguur van de opsomming, die hiërarchie en logica vervangt door
nevenschikking, als de opgesomde bewegingen en geluiden van de rok - allemaal
dingen die als het ware tussen de plooien vallen - maken de lezer duidelijk hoe deze
roman te lezen is: als een door verbeelding en taal gestuurde omsingeling van een
leven.
De metafoor van het plooirokje, met al wat die dus van meet af aan oproept, bepaalt
de structuur van het eerste deel van het boek: van ‘Plooi een’ tot ‘Plooi zevenendertig’.
Daarin wordt bij stukjes en beetjes het levensverhaal verteld van Rachel Stottermaus,
op een schijnbaar chaotische manier, doorspekt met losse gedachten, liedjes, verzen,
intertekstuele verwijzingen en min of meer essayistische fragmenten. Op het einde
daarvan neemt zij afscheid van Douglas Distelvink, haar grote onbeantwoorde liefde.
Enkele uren daarna blijkt hij gestorven te zijn. In het tweede deel van de roman wordt
Rachel door niet nader omschreven rechters tot zevenmaal toe ter verantwoording
geroepen voor de dood van Distelvink. In de loop van die ‘sessies’ vervaagt het
onderscheid steeds sterker tussen Rachel en de verteller, die als ik-persoon optreedt.
Het afscheid van Distelvink en zijn dood krijgen daarin ten slotte een nieuwe
betekenis. Douglas Distelvink, nu Rokriem genaamd - die de plooitjes moet
samenhouden - wilde Rachel laten vallen en vroeg haar hem in haarzelf om te brengen.
In de ondervragingssessie is het de verteller die het woord neemt:
- Vond u dat geen vreemd verzoek?
- Zo vreemd was het niet. Had Rokriem niet ín Rachels hoofd vorm
gekregen? En als Douglas daar niet tegen kon, lag het dan niet voor de
hand dat ík zou maken dat hij daar weer uit verdween? (298)
Het is als het ware die tussenfiguur tussen personage en verteller die Douglas laat
verdwijnen op het moment dat het onuitgesprokene, het nooit genoemde, dat wat
enkel opgeroepen en verbeeld was, een naam krijgt: ‘kalverliefde’, ‘non-event’. ‘Juist
toen ik het benoemen kon sloop het mijn leven uit. Kom, dacht het non-event, ik stap
maar weer eens op. En dat deed het. Voor mijn ogen.’ (304) Wanneer Rachel kort
na dat afscheid Douglas opbelt, is hij dood, als door de bliksem getroffen, net zoals
zijzelf in een coup de foudre op hem verliefd was geworden.
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Door Charlotte Mutsaers ontworpen logo van het Fonds voor de Letteren: een inktvis.

Het ‘non-event’ intact houden, daar komt het op aan voor Rachel, voor de verteller
en voor Charlotte Mutsaers. Er geen ‘event’ van maken; het niet verarmen tot feit,
gebeurtenis, tot de taal van juristen of journalisten, tot een verhaal dat ergens over
gaat:
[...] wat er ook gebeurt, ruis maakt de dienst uit! [...] En als een vis een
keertje in een krant wordt gewikkeld, voor de goedkoop of omdat er geen
pakpapier aanwezig was, dan is dat geen belediging voor de journalist in
kwestie maar voor de vis. Zo'n pretje is het niet als je doodskleed met
gebeurtenisjes is bedrukt [...]. (IBIDEM)
Het is een overtuiging die ook in tientallen variaties terugkomt in Mutsaers' essays,
over haar eigen werk, over het werk van geliefde auteurs zoals Francis Ponge, Franz
Kafka en Maurice Gilliams, en over dingen uit het dagelijks leven:
En literatuur mag dan van alles zijn, het is beslist géén verzameling aan
elkaar gelijmde gebeurtenissen die zich zo heerlijk laten navertellen, dat
nu net niet. [...] Het gaat in de eerste plaats om een uniek wereldbeeld, de
samenhang daarvan. Hoe die gestalte krijgt via de taal. Daarbij zijn de
zogenaamde on-gebeurtenissen
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minstens zo belangrijk. Sterker: wat tussen twee gebeurtenissen heen en
weer fladdert bepaalt meestal de gang van zaken, net als in het echte leven.
(MUTSAERS 1996, 162)
Postmoderne literatuur in deze zin sluit aan bij een lange traditie van ‘anti-romans’
in de Europese en Nederlandse literatuur, waarin de bezinning op de moeilijke relatie
tussen werkelijkheid, verbeelding en taal een centrale positie inneemt. Maar ze legt
daarin haar eigen accenten. Postmoderne auteurs zoals Atte Jongstra, M. Februari,
Koen Peeters, Peter Verhelst, Kees 't Hart en Charlotte Mutsaers zien de noodzakelijke
kloof tussen tekst en werkelijkheid niet in de eerste plaats als een probleem. Zij
proberen daarom niet langer met alle mogelijke middelen die kloof te overbruggen,
of hun ervaring van een chaotische, uiteengevallen werkelijkheid te transcenderen
in de zinvolle samenhang van het kunstwerk. Juist doordat zij het verlangen naar
zo'n transcendente zin achter zich laten, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Er kan
een spel gespeeld worden in de marge, in het gebied waar de tegengestelde polen
van een dualistisch wereldbeeld elkaar raken, waar de starre onderscheiden tussen
zin en onzin, werkelijkheid en fictie, waarheid en verzinsel in elkaar overlopen:
‘Verhalen die het ongerijmde ongemoeid lieten.’ (Februari 1989, 110)
Daardoor ontstaat er ook binnen de literaire tekst een onophoudelijk spel van
transformaties tussen beelden en verhalen, tussen personages, tussen deze tekst en
het universum van andere teksten, tussen rollen, identiteiten en hiërarchisch
vastgelegde categorieën. Dat geeft tal van postmoderne romans een mate van lichtheid,
avontuurlijkheid en zelfs vrolijkheid, ongeacht de ernst, de diepgang of de tragiek
van het vertelde. Deze soort lichtheid, die zich aan de oppervlakte onder meer
manifesteert in de vorm van paradoxen, ironie, humor, taalspel en vertelplezier, is
te vinden van het verhaal over de onbeantwoorde romantische liefde in Rachels rokje
tot in een erudiet filosofisch boek zoals De zonen van het uitzicht (1989) van M.
Februari, of in de verhalen vol gruwel, bloed en verminking van Peter Verhelst.
Spel heeft daarbij niet de connotatie van vrijblijvendheid die er, ook in de kritiek,
zo gemakkelijk aan wordt toegekend. Spel in deze zin is de enige adequate manier
om tot een ander soort begrijpen te komen dan dat van de ratio, een begrijpen van
het onuitsprekelijke, dat wat aan de structuur van verhalen, logica en taal dreigt te
ontsnappen. In de opsommingen en omschrijvingen die postmoderne auteurs zo vaak
hanteren, wordt het aangeduid. Bij Jongstra heette het ‘oneffenheden, bultjes, puistjes,
kratertjes, uitsteeksels’, bij Mutsaers is het wat ‘rimpelt, ruist, danst, krult’. Het is
hetzelfde als wat volgens Dirk van Bastelaere verschijnt in ‘de onorde’ van zijn
gedichten:
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[...] het vergetene, het verstrooide, het onbestaanbare, het veronachtzaamde,
het mogelijke, het afkerige, het zich afkerende, het ontwijkende, het
onmogelijke, het irrelevante, het verstoorde, het onaffe, het accidentele,
het uitgestelde.
(VAN BASTELAERE 2001, 65)

Postmodern proza in retrospectief aant.
Postmodernisme kan in het Nederlandstalige proza een stroming genoemd worden
in die zin dat nogal wat prozaboeken in de periode na 1985 geheel of grotendeels
aan het hier geschetste beeld beantwoorden. Behalve van de al genoemden gaat het
dan over werk van onder meer Stefan Hertmans, Huub Beurskens, Dirk van Weelden
en P.F. Thomése. Hanteert men de term en de bijhorende karakteristieken veeleer
als een zoeklicht en als een leesstrategie, dan kan men postmoderne trekken
terugvinden bij tal van afzonderlijke auteurs en werken sinds de Tweede
Wereldoorlog.
Al in Boons tweeluik De Kapellekensbaan (1953) en Zomer te Ter-Muren (1956)
zorgen metafictie, de vermenging van hogere en lagere genres, de verwarring tussen
auteur, verteller, personage en lezer, en de quasi-eindeloze vermenigvuldiging van
verhalen voor een grondige verstoring van de romanconventies, de bijbehorende
opvattingen over de relatie tussen tekst en wereld, en het geloof in de ideologieën
van vooruitgang en socialisme.
De verwisselbare, vloeiende identiteit van de personages, die onder verschillende
namen en in wisselende situaties opduiken in het werk van Polet, en de
meerstemmigheid en de opheffing van dualismen tussen beweging en stilstand, schuld
en onschuld in de Alfa-cyclus van Michiels kunnen als postmoderne kenmerken
geïnterpreteerd worden.
Romans als Een lied van schijn en wezen (1981) en In Nederland (1984) van Cees
Nooteboom zijn helemaal te begrijpen als een spel met de verwisselbaarheid van
werkelijkheid en fictie. In Nederland ontmantelt de conventies van het sprookje, in
casu ‘De sneeuwkoningin’ van H.C. Andersen, door het te actualiseren en te
trivialiseren en door de vanzelfsprekende sprookjeswereld in vertellerscommentaren
te doorbreken. Tegelijk is het boek een kritiek op het realisme, dat net als het sprookje
een eendimensionale kijk geeft op de werkelijkheid. Tussen beide ligt de fictie, die
de meerduidigheid, de onvastheid en de onzekerheid van het bestaan intact laat. In
een imaginaire discussie met onder anderen Plato, Andersen en Kundera zegt de
verteller:
Mythes zijn voorbeelden, romans zijn beelden, sprookjes zijn geliefde
leugens die mensen vertellen die het in de mislukte mythe van het leven
niet uit kunnen houden. [...] In mythes is alles, hoe dan ook, opgelost. In
romans wordt nooit iets opgelost, en in sprookjes wordt de oplossing
uitgesteld [...]. (NOOTEBOOM 1984a, 141-142)
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Ook in het werk van Krol, Brakman en Ferron worden genreconventies ontmanteld,
zoals die van de detective, de historische en de psychologische roman, terwijl Pleysier
in zijn drieluik Waar was ik weer? (1990) de heimatroman en de gevestigde beelden
van het Vlaamse platteland deconstrueert.
Verhalen en versies die tegen elkaar ingaan en door elkaar heen klinken, inbedding
van de eigen tekst in een web van verwijzingen naar andere teksten, bewustmaking
van het gemaakte karakter van de tekst, opzettelijke verwarring tussen fictie en
werkelijkheid, personages zonder een vaste identiteit - al deze dingen kwamen in
meerdere of mindere mate al eerder voor, in het werk van Boon, Claus, Mulisch en
Hermans, in het experimentele proza en in het werk van de auteurs rond De Revisor.
Afzonderlijk beschouwd zijn ze in de hele geschiedenis terug te vinden. Don
Quichot van Cervantes is een spel met de conventies van de ridderroman en in Max
Havelaar van Multatuli wordt onder meer een spel met auteur en vertellers gespeeld.
Intertekstualiteit is, in de specifieke vorm van imitatio, een van de basisprincipes
van de literatuur van de klassieke Oudheid tot het classicisme, en is ook in
modernistische literatuur schering en inslag. In dat opzicht verschillen
‘postmodernisme’ en de manier waarop de term kan worden ingezet niet van andere
termen zoals barok, romantiek en maniërisme, die in het gebruik zowel een
typologische als een literair-historische betekenis hebben. Al kan een uitbreiding
naar het verleden daarom daadwerkelijk aspecten van een literair werk laten zien die
anders onderbelicht zouden blijven, van postmodernisme in literair-historische zin
is pas sprake wanneer die aspecten, of een groot aantal ervan, op een betekenisvolle
wijze clusteren en samen functioneren als uitdrukking van het postmoderne
wereldbeeld. Wanneer aan het einde van Max Havelaar de auteur Douwes Dekker
de vertellers opzijschuift om zelf zijn onbetwistbare waarheid te verkondigen, of
wanneer Claus in De Metsiers het verhaal afwisselend laat vertellen door andere
vertellers, die elk een stukje van de puzzel geven, is er iets anders aan de hand dan
wanneer in Rachels rokje verteller en personage nog nauwelijks van elkaar te
onderscheiden zijn, of wanneer de schrijver van de brieven uit De zonen van het
uitzicht van M. Februari nu eens optreedt als Margaret Februari, en in andere brieven
als Margaret F., Marg. F. of Milou, Mara en Matthias Februari. Soortgelijke
onderscheiden zijn er op alle gebieden. Zo is intertekstualiteit in de traditionele
burgerlijke roman vaak een demonstratie van eruditie en in de modernistische roman
een middel om eenheid te scheppen en verbanden te leggen over de grenzen van de
roman heen. In postmoderne teksten daarentegen zorgt zij juist voor openheid. Kan
zij in het ene geval een sleutel bieden voor de interpretatie, in de postmoderne roman
zorgt zij juist voor de onafsluitbaarheid ervan.
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Op de glijdende schaal van modernisme naar postmodernisme in de Nederlandse
literatuur nemen de schrijvers rond De Revisor een interessante plaats in. Zij waren
de eersten die - zij het post factum - als groep van het label werden voorzien. Er zijn
inderdaad heel wat redenen om hun werk minstens als een aanloop te zien. De
opheffing van de vanzelfsprekendheid van het verhaal, de nadruk op het gemaakte
karakter van de tekst, de overvloedige verwijzingen naar andere teksten, beelden en
voorstellingen, de vergeefse zoektocht naar ordenende schema's die personages
ondernemen om greep te krijgen op de werkelijkheid - allemaal passen ze perfect
binnen een postmodern literatuurconcept. In de geschiedenis van de Nederlandse
literatuur vertegenwoordigen de Revisor-auteurs het stadium van de crisis, de twijfel,
het doorprikken van de oude conventies, het onderzoek en de exploratie van
alternatieve mogelijkheden. De lichtheid, die zo eigen is aan het gevoel van bevrijding
wanneer de crisis overwonnen is, ontberen zij nog.

Verhaal en essay aant.
Vanaf zijn ontstaan was de roman een hybride genre, waarin verhaal, dialoog,
beschouwing, beschrijving, autobiografie, dagboek, brief, document enzovoort een
plaats konden vinden. In de diverse proza-experimenten uit de jaren zestig en zeventig
werd die vormeloosheid extreem uitgebuit, wat ertoe leidde dat in sommige gevallen
de genreaanduiding ‘roman’ vervangen werd door termen als ‘reportage’,
‘aantekeningen’, ‘notities’, of gewoonweg ‘tekst’. De motivering daarvan was in
vele gevallen de wil om authentieke teksten te schrijven. Die moesten dan levensecht
zijn, op een nietsontziende manier de auteur tonen zoals hij werkelijk was. Het werk
van De Wispelaere en Robberechts laat daar tal van voorbeelden van zien. In andere
gevallen, bijvoorbeeld in de reportages van Mulisch en de projecten van Develing,
stonden onthulling van de waarheid en getrouwe afbeelding van de werkelijkheid
voorop. Essayistische passages in deze boeken hadden vaak het karakter van reflecties
over het schrijven zelf en over de mogelijkheid of onmogelijkheid om de geschreven
tekst en de geleefde werkelijkheid met elkaar in overeenstemming te brengen.
Ook in postmoderne teksten vervaagt de grens tussen genres en wordt er binnen
de roman overvloedig nagedacht over het schrijven zelf. In die beschouwingen staat
echter niet het verlangen naar authenticiteit voorop, maar gaat het vaak expliciet over
het gemaakte karakter van de tekst, over de retorische technieken die gebruikt worden
en over de manier waarop de lezer ermee dient om te gaan.
Maar essentiëler dan dat is de vermenging van genres op grond van de overweging
dat verhalende en essayistische teksten niet wezenlijk van elkaar verschillen, omdat
beide werkelijkheidsbeelden tot stand brengen die zich niet
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hiërarchisch tot elkaar verhouden. Wat het essay over de werkelijkheid zegt, is niet
‘echter’ dan wat de fictie erover te berde brengt. Ze kunnen dan ook ongeremd in
elkaar overlopen. Het hoofdstuk ‘Alles over malachiet’ in De postbode van Koen
Peeters is tegelijk een verhaal over een schilder en een verhandeling over het erts
malachiet, terwijl een aantal passages in De zonen van het uitzicht van M. Februari
als kleine filosofische essays kunnen worden gelezen. In sommige ‘verhalen’ uit De
psychologie van de zwavel (1989) van Atte Jongstra verdwijnt het onderscheid vrijwel
helemaal. Zo is ‘Het vijfde hoofdstuk herlezen’ een verhaal over B. en P. die een
literatuurwetenschappelijk onderzoek doen naar het waarheidsgehalte in het werk
van enkele negentiende-eeuwse Franse romanciers. Daarbij stoten zij op de ene
feitelijke ‘fout’ na de andere. Dat alles wordt gestaafd met uitvoerige voetnoten,
waarin de verteller de belevenissen en bevindingen van zijn twee personages
becommentarieert, onderbouwt en tegenspreekt. Ten slotte ontdekken beide would-be
geleerden de roman Bouvard et Pécuchet van Flaubert, waarin ze tot hun niet geringe
verbazing zichzelf herkennen. Ze lezen daarin een zin, die tegelijk de eerste zin is
van het verhaal waarin zij de personages zijn. ‘Het vijfde hoofdstuk herlezen’ is een
verhaal/essay over werkelijkheid en fictie, net zoals het vijfde hoofdstuk in de roman
van Flaubert dat is. Maar waar bij Flaubert beide domeinen van elkaar gescheiden
blijven en een keuze tussen fictie en waarheid, of literatuur en wetenschap zich
opdringt, lost dat dilemma zich in de tekst van Jongstra op. Fictie, wetenschap, essay
en verhaal zijn in een eindeloze spiegeling met elkaar verbonden. Allemaal zijn ze
herschrijvingen van andere teksten, die doorverwijzen naar weer andere teksten. Op
het einde van het verhaal komen B. en P. tot het besluit dat het enige wat hun met
dat hoofdstuk uit Bouvard et Pécuchet te doen staat, is het te kopiëren: ‘Niet over
nadenken, we kopiëren het!’ (Jongstra 1989, 34) Dat is exact wat het verhaal tot dan
toe heeft gedaan, zij het in de vorm van een pastiche, een kritiek, een verschuiving.
Daarmee vervalt ook het onderscheid tussen personage en verteller. Op die manier
is de tekst van Jongstra overigens ook een verwijzing naar het verhaal/essay ‘Pierre
Ménard, schrijver van de Don Quichotte’ van Borges, waarin deze de auteur Pierre
Ménard opvoert, wiens werk erin bestaat enkele hoofdstukken uit de roman van
Cervantes getrouw over te schrijven.
Andersom dringen in boeken die zich in de eerste plaats als essays aandienen,
verhalende en beeldende elementen binnen, naast herinneringen, brieven,
dagboekfragmenten en zelfs gedichten. Dat is het geval in bundels als Kersebloed
(1990), Paardejam (1996) en Zeepijn (1999) van Mutsaers of in Hartsvanger (1993),
een bundeling van ‘zeer verspreide geschriften’ van Anneke Brassinga. In Keats
bewondert deze laatste de ‘overvloed van een geest waarin geen onder-
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scheid gemaakt wordt tussen eigen en vreemde gedachten, flarden, beelden’. Die
overvloed ‘kan door geen vaste overtuiging worden besmet, kan in de ban raken van
niets dan de impressies en de taal, van het instrument en het bespelen daarvan’
(Brassinga 1993, 249). Deze karakterisering van Keats is ook te lezen als een uitspraak
over Brassinga's eigen bundel, waarin het onderscheid tussen genres niet langer
relevant is omdat juist uit het samenspel van de ‘zeer verspreide geschriften’ een al
even verspreide persoonlijkheid naar voren komt.
Meer in het algemeen kan men vaststellen dat het essay vanaf de jaren tachtig
steeds meer romaneske trekken vertoont. Dat persoonlijke anekdotes, verhalen,
associaties en beelden in de argumentatiestrategieën van het essay de logica van de
opbouw en de rationele argumentatie beginnen te verdringen, is merkbaar bij zo
uiteenlopende auteurs als Komrij, Krol, Brandt Corstius en zelfs tot op zekere hoogte
in het werk van ‘echte’ essayisten als Otten, Offermans, Beurskens, Hertmans. en
De Martelaere. Er worden minder stellingen verdedigd en meer kwesties omsingeld,
van diverse kanten en via verschillende wegen benaderd. In november 2001 bracht
het vaktijdschrift Nederlandse Letterkunde een speciale aflevering over het essay.
Tussen de wetenschappelijke artikelen werden daarin ook korte getuigenissen,
mini-essays als het ware, opgenomen van schrijvers. Alleen al de compositie van dit
nummer kan gezien worden als een signaal van de grensvervaging tussen genres.
Een van die schrijvers was Willem Jan Otten, die in het toneelstuk het suprême
kunstwerk zag, omdat alles daar in scène wordt gezet. In de ervaring van zo'n scène
ondergaat de toeschouwer een ‘gewaarwording van polyfonie - tesamen vormen de
stemmen één enkele ongrijpbare sensatie van zin’. Diezelfde gewaarwording probeert
hij te bereiken in zijn essays: ‘[...] me de kwesties die me bezighouden voor te stellen
als botsingen tussen levens.’ (Otten 2001, 368) Het is een echo van wat Frans
Kellendonk vijftien jaar eerder al schreef over de gelijkenis tussen de werking van
personages en ideeën in een roman: ‘Strikt literair gesproken [...] zijn de denkbeelden
in een roman figuren als alle andere figuren. Ze vereisen geen speciale instemming,
evenmin als de personages of de symbolen die de schrijver opvoert.’ (Kellendonk
1992, 866)

Postmoderne poëzie aant.
Weinig prozaschrijvers waren geneigd hun eigen werk postmodern te noemen; het
leek wel een stigma. Debet daaraan was ongetwijfeld het publieke imago van de
term, met zijn connotaties van vrijblijvendheid, willekeur en nihilisme. In een gesprek
met Arjan Peters zei M. Februari: ‘Het bedenkelijke van groepsvorming is dat er zo
makkelijk termen als “postmodern” vallen. Dat is ook bij mij gebeurd en dat vind ik
erg droevig. Het pessimisme en het tot in de oneindigheid relativerende van het
postmodernisme wil ik absoluut niet uitdragen.’
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(Peters 1990) En wanneer Brassinga in het hierboven aangehaalde fragment zo
sympathiseert met de flarden, de beelden en de grensdoorbrekingen bij Keats, haast
zij zich om eraan toe te voegen dat dat bij hem ‘niets infantiels of narcistisch’ heeft,
in tegenstelling tot ‘de spitse, slimme, zichzelf ondergravende en het onvermogen
van de literatuur afficherende werkjes van de moderne jonge prozaïsten die zo
bruisend ironisch de vloer aanvegen met de lezer (verwijzing! cliché! grapje!
balorigheid!)’ (Brassinga 1993, 249).

Postmoderne poëzie in Vlaanderen
In de poëzie, in het bijzonder in Vlaanderen, was dat taboe rond de term veel minder
sterk. Daar was wel degelijk een zekere mate van groepsvorming te merken rond
een poëtica op postmoderne grondslag, waarbij noch de term zelf, noch verwijzingen
naar de internationale theoretici van postmodernisme en deconstructie werden
geschuwd.
De eerste tekenen van die poëticawisseling deden zich al voor in 1982 rond het
eerder vermelde blad RIP. Driemaandelijks tijdschrift voor literatuur en stijl, waarin
Dirk van Bastelaere en Erik Spinoy zich voornamen ‘de eieren van het dogmatisme
[te] breken’ en een ‘Niet-doctrinaire kookkunst’ te beoefenen (Redactie 1982). Beide
redacteurs baanden zich al snel een weg naar de gevestigde literatuur. In 1985
debuteerde Van Bastelaere met Vijf jaar en publiceerde hij samen met Spinoy Golden
boys. Het individuele debuut van Spinoy, De jagers in de sneeuw, volgde een jaar
later. Allebei werden zij bekroond met de jaarlijkse Debuutprijs van de Antwerpse
Boekenbeurs. Ondanks die snelle officiële erkenning gedroeg de literaire kritiek zich
aanvankelijk nogal aarzelend en stuurloos tegenover deze poëzie. Opmerkingen over
het cynische nihilisme, het fragmentaire, de stilistische overdaad en het hermetisme
van Van Bastelaere en het cerebrale en ‘gemaakte’ karakter van de verzen van Spinoy
waren geregeld te horen.
Echte commotie ontstond er pas rond deze poëzie naar aanleiding van het
verschijnen van Twist met ons (1987), een gezamenlijke bundel van Dirk van
Bastelaere, Bernard Dewulf, Charles Ducal en Erik Spinoy. Zoals eerder in dit
hoofdstuk is aangegeven, zorgde vooral de provocerende inleiding van Benno Barnard
voor opschudding. Hier is van belang dat hij deze vier jonge dichters karakteriseerde
als de ‘postmodernistische erfgenamen’ van de modernistische Nijhoff en
postmodernisme verder omschreef als een breuk met Nijhoffs geloof ‘in een zinvolle
nieuwe samenhang van dingen en feiten’ (Barnard 1987a, 12). Hoewel de bijdragen
van Dewulf en Ducal aan Twist met ons daar weinig aanleiding toe konden geven,
werd de bundel toch ervaren als de programmatische manifestatie van een nieuw,
postmodern poëzietype. Daarmee werden dan karakteristieken verbonden als
scepticisme en afstandelijkheid,
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een versplinterd ik, chaos, een voorkeur voor metapoëzie, ironie en zowel inhoudelijk
als stilistisch eclecticisme.
Rond dezelfde tijd vond deze nieuwe poëzie aansluiting bij het vernieuwde
tijdschrift Yang, dat een internationaal georiënteerde, kritische literatuur voorstond
op het breukvlak tussen modernisme en postmodernisme, met een voorkeur voor
kruisbestuivingen tussen genres, literaturen en kunsten. ‘Denken, in zijn meest
creatieve vorm, is vooral een vorm van spelen,’ luidt het in het ‘Woord vooraf’ van
de nieuwe redactie: ‘Ook op dit punt willen we grenzen doorbreken: waarom zou
een essay plotseling niet op een verhaal lijken en een verhaal niet op een gedicht?’
(De redactie 1986, 3) Uit tal van essays, vertaalde literatuur en themanummers klinkt
een ondogmatische intellectualiteit. Kritische filosofen zoals Adorno en Benjamin
worden herlezen, los van de ideologische uitgangspunten van de jaren zestig.
Literatuur is er impliciet, maar daarom niet minder dwingend ingebed in een stroom
van denken en schrijven met vertakkingen naar filosofie, cultuursociologie,
literatuurwetenschap, plastische kunsten, theater en dans.
In die context bracht Yang naar aanleiding van zijn vijfentwintigjarig bestaan een
speciale aflevering onder de titel ‘Zeven poëtica's’. Naast twee plastisch kunstenaars
zijn daar met een poëtica present: Van Bastelaere, Spinoy, Hertmans, Peter Verhelst
en de Nederlandse dichter Marc Reugebrink. Door hun gangmaker Hans Vandevoorde
worden zij meteen gesitueerd in de sfeer van het postmodernisme, met als centrale
gedachte het bewustzijn ‘dat de taal onmogelijk samen kan vallen met wat zij zegt
te representeren’, en de keerzijde daarvan, de mogelijkheid om ‘met taal iets weer
te geven dat normaliter niet te zeggen valt, niet te benoemen is, of er gewoonweg
niet is’ (Vandevoorde 1989 / 1990, 5-6).
Hertmans is in dit gezelschap de ‘oudere’. Hij debuteerde al in 1981 als
romanschrijver en in 1984 als dichter. Zijn eerste bundels staan in de traditie van het
Duitse expressionisme van Trakl en Benn, zijn uiterst gecomprimeerd en zijn daardoor
moeilijk toegankelijk. Juist in deze periode, het eind van de jaren tachtig, ontwikkelde
zijn denken en schrijven zich in de richting van het postmodernisme. Hij blijft de
schrijver zien als kritische intellectueel en zelfs als geweten van zijn tijd. Maar hij
vervult die functie op de wijze van de schrijver, de dichter. In zijn bijdrage aan Yang,
‘Vitale melancholie’, situeert Hertmans de kritische taak van de lyriek in haar
vermogen om ‘het politiek en geopinieerde spreken over de wereld te ondergraven
met tegendraadse uitdrukkingswijzen’ (Hertmans 1989 /1990, 16). Op deze wijze
geformuleerd kon het nog een uitspraak zijn in de geest van de ideologiekritische
literatuur uit de jaren zestig en zeventig. In de verdere precisering gaat het echter
steeds meer om het metaforisch oproepen van het afwezige, het andere, ‘de enorme
donkere vlak-

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

527

Stefan Hertmans in zijn werkkamer: postmoderne literatuur is vaak een spel van spiegelingen en
oneindige perspectieven.

ten, die ze achter de woorden vermoedt’ (17). In het vrijwillig afstand doen van elke
ideologie ten voordele van wat in elk ideologisch en rationeel spreken noodzakelijk
ongenoemd blijft, zit dan uiteindelijk de kritische functie van de dichter. Juist van
de duisterheid en moeilijkheid van poëzie gaat dan een oproep uit, ‘een inzichtsschok,
zoals Rilke die ervaarde voor die archaïsche Apollo-tors, en zijn sonnet niet eindigde
met de pointe van de beschrijving, maar met een dringende kreet: Du musst dein
Leben ändern’ (18).
De afkeer die Hertmans daaraan verbindt van een literatuur die zich aanpast aan
het verlangen van een gemediatiseerde cultuur naar zichtbaarheid en succes, is ook
terug te vinden in de poëtica's van Spinoy en Van Bastelaere. Zij beklemtonen echter
veel minder expliciet de kritische functie van poëzie; die zit vervat in de keuze voor
spel, avontuur en de sprong in het onbekende. Alleen al de vorm waarin zij hun
poëtica presenteren is symptomatisch. ‘Een dag op het land’ van Spinoy begint als
een verhaal met sprookjesallures (‘Lang geleden [...]’), dat overgaat in een
gefragmenteerd essay, onderbroken door verdere verhaalsegmenten. ‘Rifbouw (een
klein abc)’ van Van Bastelaere is gestructureerd als een woordenboek, waarin in
alfabetische volgorde commentaar gegeven wordt bij lemmata van ‘Allegorie’ tot
‘Zelf’. Op die manier ondergraven zij de illusie van een sluitend betoog, die eigen
is aan het genre van de poëtische programmaverklaring.
Spinoy, die nog zwaar leunt op Van Ostaijen, legt vooral de nadruk op de leidende
rol van de taal en de gevolgen daarvan: poëzie is geen expressie, zij heeft
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niets te zeggen en kan nooit ten volle verstaanbaar zijn. ‘De geest hinkt niet op de
krukken van de taal. Welnee, de geest wordt meegevoerd door de elektrisch
aangedreven, sprakeloze rolstoel van de taal.’ (Spinoy 1989 /1990, 46) Die rolstoel
voert hem in een razende vaart door de voorts lege gangen van het ziekenhuis. Het
is een dolle en gevaarlijke rit, maar bovenal een heerlijk avontuur. Zelfexpressie of
werkelijkheidsweergave zijn daarom ten enenmale onmogelijk. De taal creëert het
ik en creëert de werkelijkheid telkens opnieuw en telkens anders. En zij stelt dichter
en lezer in staat het onmogelijke te ervaren, het fundamenteel andere.
Meer dan die van de anderen heeft de tekst van Spinoy een apologetische en
polemische inslag. Poëzie kan in zijn visie nooit uitdrukking zijn. Niet alleen is het
schrijven een onbeheersbaar proces, waardoor de tekst steeds groeit, uitzwermt en
uit zijn voegen barst, maar taal voert sowieso ook weg van de woordeloze ervaring.
Dichters die de lezer toch de illusie bieden van realisme of zelfexpressie, die het
gemaakte, retorische karakter van hun gedichten niet tonen, heten dan ‘oneerlijk,
naïef en/of op succes belust’ (47). Langs die omweg komt ook hij dan toch terecht
bij de kritische functie van poëzie, in de traditie van de avant-garde. ‘De ware schrijver
[...] denkt na over wat het betekent te lezen en te schrijven. Dat brengt hem ertoe de
realistische leugen af te wijzen en te weigeren de “goede” verhalen te vertellen. De
ware schrijver schrijft vanuit het verzet. Zijn werk dwingt tot reflectie, ironiseert en
betwijfelt, maakt onrustig.’ (48) Deze polemische houding, die de eigen
poëzieopvatting verabsoluteert tot de enig geldige en ‘ware’, zal kort daarna aan de
basis liggen van een sterke polarisering binnen de Vlaamse poëzie.
Onder meer door middel van verwijzingen naar autoriteiten als Paul de Man,
Harold Bloom, J. Hillis Miller en Roland Barthes is de poëtica van Van Bastelaere
nog explicieter ingebed in het postmoderne, deconstructieve denken. Het is moeilijk
om in zijn uitwaaierende tekst, die een verschijningsvorm is van de bij postmoderne
schrijvers zo geliefde metafoor van de encyclopedie, hoofdgedachten te
onderscheiden. Een korte opsomming van enkele belangrijke trefwoorden geeft al
een indruk: breuk, discontinuïteit, fragment, lichaam, metapoëzie, onafsluitbaarheid,
onorde, overinterpreteerbaarheid en paradijs:
Het [paradijs] is een [paradijs] van betekenis. Anders dan het modernisme
dat het verloren paradijs (van voor de zondeval, voor het bewustzijn, het
ontstaan van de taal) wou herwinnen bij middel van de stilte of de destructie
van de taal, [...] verwezenlijkt voor Van B[astelaere] het paradijs zichzelf
in de ongekende betekenismogelijkheden van het gedicht (de tekst). Het
paradijs is een tuin met zich steeds verder splitsende paden. (VAN
BASTELAERE 1989 /1990, 60)
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Als er dan toch een centrum is in zijn tekst, dan is het bij het lemma ‘Rifbouw’, waar
het essay ‘Rifbouw’ zich spiegelt in het gedicht ‘Darwin’, dat onder meer gaat over
de afwezigheid van een centrum in een koraalrif, een gedicht:
Nooit echter
Verbeeld dan door zichzelf
Is van een rif het hart nog te vinden:
Verspreid in het veld,
De klinkers uit tientallen zinnen.
[...]
(61)

En hij commentarieert: ‘Het rif is, onder andere, een metafoor voor de onophoudelijke
groei van de tekst en van de betekenissen van de tekst, zodat de interpretatie
onbeëindigbaar is...’ En via een citaat van Roland Barthes maakt hij de vergelijking
met het woordenboek, ‘waar elk woord zich slechts door andere woorden laat
omschrijven’ (61-62).
De lichtheid, die tal van postmoderne prozawerken hun specifieke toon geeft, vindt
in deze poëtica's een echo: in de bevrijding uit de dwang van ideologieën bij Hertmans,
de avontuurlijkheid van de rit in de elektrische rolstoel van de taal bij Spinoy en de
overgave aan de ‘duizelingwekkende meerzinnigheid’ van de wereld bij Van
Bastelaere: ‘Het is een vrolijke wereld.’ (57)
De jongste in dit gezelschap is Peter Verhelst. En dat is ook merkbaar, al zullen
de verschillen ongetwijfeld ook met temperament samenhangen. Toch lijkt het alsof
de nieuwe geest zich razendsnel ontwikkelt. Is bij de tien jaar oudere Hertmans de
worsteling met de kritische theorie nog duidelijk merkbaar, daar wordt het nieuwe
door Spinoy en Van Bastelaere met grote zelfverzekerdheid, maar ook nog als
zelfverdediging uitgedragen. De behoefte aan een poëticale verantwoording lijkt bij
Verhelst helemaal verdwenen. Zijn bijdrage aan Yang, ‘Acht vezels uit de draad van
Ariadne’, biedt inderdaad niets meer dan wat de titel aankondigt: acht zeer onvolledige
suggesties om in en uit het labyrint te komen van zijn net verschenen bundel Otto.
De juwelen het geweld het geweld de juwelen (1989).
Onder meer naar aanleiding van deze poëtica's ontstond er in Vlaanderen een
uitgesproken polarisatie met aan de ene kant de dichters uit Yang en hun essayistische
woordvoerders, aan de andere kant dichters en critici die een toegankelijker,
publieksvriendelijker, expressief of realistisch poëzieconcept voorstonden. Deze
poëticadiscussie was nauw verweven met uiteenlopende visies op de relatie tussen
literatuur en media of literatuur en intellectualiteit
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Het vroege werk van Peter Verhelst volgt de structuur van een ‘pentagram’, een labiele structuur die
de hoofdthema's van zijn werk omvat: decapitatie, castratie, transformatie, tauromachie, reflectie en
religie.

en was in laatste instantie ook een strijd om macht en dominantie. Het ‘kamp’ van
de toegankelijker dichters viel immers grotendeels samen met de gevestigde poëzie
en was stevig geworteld in de belangrijkste literaire instituties. Exemplarisch was
de figuur van Herman de Coninck. In zijn persoon zagen zijn tegenstanders een
combinatie van een dichterschap toegesneden op de maat van het publiek,
anti-intellectualisme, en geflirt met media en machtsposities in onder meer het Nieuw
Wereldtijdschrift en de boekenbijlage van de krant De Morgen. Op die manier zou
hij, samen met medestanders zoals Benno Barnard, Eddy van Vliet, Luuk Gruwez
en Tom Lanoye, het literaire evenementenbureau Behoud de Begeerte en de
poëziecriticus Hugo Brems, de erkenning van het nieuwe, postmoderne poëzietype
tegenhouden.
In een essay met de sprekende titel ‘Groeten uit de strafkolonie’ stelde Van
Bastelaere dat de nieuwe poëzie in ‘een staat van verongelijking’ was terechtgekomen.
Met een term van de Franse filosoof Lyotard noemt hij dat een ‘différend’:
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[...] een conflict tussen partijen waarbij de achterstelling van de ene partij
voortkomt uit het feit dat de regels van het discours waarmee wordt
geoordeeld (het bestaande kritische idioom) niet de regels zijn van het
discours waarover wordt geoordeeld (de poëzie van Hertmans, Spinoy en
Van Bastelaere). De staat van verongelijking wordt daardoor voor de
‘beschrevenen’ een soort strafkolonie, waar het verdict van de heersenden
volgens de normen en principes der heersenden op het lichaam van de
gestraften wordt ingeschreven. (VAN BASTELAERE 1991b, 225)
De ‘regels van het discours’ van de ‘heersenden’ omvatten volgens Van Bastelaere
het verlangen naar een vaste betekenis, authenticiteit, transparantie en
communicabiliteit. Die van het discours van de onderdrukten moeten daarentegen
gezocht worden in concepten zoals ‘allegorie, parataxis, het fragment(aire), het
lichaam, het spoor, het sublieme’ (224), stuk voor stuk afkomstig uit het
begrippenarsenaal van het postmodernisme.
Van hun kant verweten de ‘naïeven’, de ‘gemakkelijken’, hun tegenstanders
ontoegankelijkheid, intellectualisme en dogmatisme. ‘Bediende[n] van een theorie’
noemde De Coninck hen (De Coninck 1992, 92). En Barnard:
Ik vrees dat Van Bastelaere, die bezig is universitair geschoold te worden,
de bevindingen van de literatuurwetenschap per vergissing als voorschriften
beschouwt, zodat hij zijn eigen verzen in elkaar poogt te zetten volgens
de methode die De Man toepaste om andermans werk uit elkaar te halen
[...]. (BARNARD 1991, 220)
De discussie kan geplaatst worden binnen een groeiende tweedeling van de cultuur
in Vlaanderen in de eerste helft van de jaren negentig, die nogal heftig zichtbaar
werd naar aanleiding van de manifestaties rond ‘Antwerpen '93. Culturele hoofdstad’.
De organisatie van het literaire onderdeel was in handen van de filosoof Bart
Verschaffel. Met voorbijgaan van de hele Vlaamse literatuur had die gekozen voor
de uitgave van een reeks cahiers met essays en ‘vertogen’ van een internationaal
gezelschap van schrijvers, filosofen, sociologen en aanverwanten over
algemeen-culturele onderwerpen. Onder aanvoering van Tom Lanoye en Behoud de
Begeerte kwam het gros van de Vlaamse literatuur in opstand tegen het project, onder
meer met ingezonden stukken in de kranten en een petitie met meer dan honderdvijftig
handtekeningen uit de literaire wereld. Het gebruik in die discussies van termen als
‘corporatisme’, ‘monopolie’, ‘territorium’, ‘grenspolitie’ en dergelijke maakt duidelijk
dat het ook hier om een machtsstrijd ging. De literatuur in Vlaanderen had zich nog
maar sinds kort geëmancipeerd van de bevoogding door de ideologische zuilen en
veel schrijvers zagen zich nu bedreigd door de vagere vijand van de nieuwe
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intellectuele garde, die de literatuur, zo meende men, opnieuw dienstbaar wilde
maken aan de verspreiding van filosofisch gedachtegoed. De plotselinge machtspositie
van de redacteurs van het project, die niet gelegitimeerd was door hun positie of
verdiensten binnen de bestaande literatuur, werd als een bedreiging ervaren.
In werkelijkheid was het de uiting van een visie op cultuur en literatuur die al
enkele jaren aan het groeien was aan de rand van de dominante literatuur, vooral in
kringen van theatermakers en jonge academici, die interdisciplinair actief waren in
literatuur- en kunstwetenschap, filosofie, cultuursociologie en psychologie.
‘Nomadische intellectuelen’, die niet de Vlaamse of de Nederlandse literatuur als
referentiekader hanteerden, maar het internationale intellectuele ‘discours’ omtrent
cultuur. Literatuur definieerden zij als een manifestatie daarvan, wat meebrengt dat
het accent automatisch verschoof naar complexiteit, reflectie, filosofische
vraagstelling, metateksten en essayistiek in het algemeen. Daarmee zaten zij op
dezelfde golflengte als Van Bastelaere, die in een discussie over de kwestie met
Lanoye sprak van een ‘clash of opinions’, waarbij de klassieke literaire hiërarchie,
met aan de top poëzie en verhalend proza en daaronder het essay in een dienende
positie, wordt omgekeerd onder invloed van poststructuralisme en deconstructie. Het
is een situatie die men kan vergelijken met de belangrijke status die commentaren,
interpretaties en glossen hebben verworven in de beeldende kunst en het theater,
waar catalogi en programmabrochures met tekstcollages, fragmenten en allerlei
citaten de plaats hebben ingenomen van zakelijke toelichtingen en soms zelfs de
allure van een kunstwerk aannemen.

Postmoderne poëzie in Nederland? aant.
Er was in Nederland geen vergelijkbare groep van dichters die zich beriepen op het
etiket ‘postmodernisme’ of de academische theorievorming daarover tot onderdeel
of hoeksteen van hun eigen poëtica maakten. Voor zover de term in kritieken en
beschouwingen over poëzie al voorkwam, werd hij gebruikt ter aanduiding van een
poëzie in de lijn van tegencultuur en popart uit de jaren zestig. Wel waren er contacten
met en affiniteiten tussen de dichters van Yang en Nederlandse collega's. Het blad
nam, zij het met mondjesmaat, gedichten op van onder anderen Arno Breekveldt
(Atte Jongstra), Peter van Lier, Marc Kregting, Huub Beurskens en Peter Nijmeijer.
Met beide laatsten onderhield Hertmans ook nauwe contacten als medewerker van
Het Moment, waarvan zij redacteur waren en waar verwante denkbeelden leefden.
De uitgangssituatie van de poëzie in Nederland en Vlaanderen rond 1985 was heel
verschillend. Waar in Vlaanderen een enigszins gemoedelijke, persoonlijke,
expressieve poëzie de toon aangaf, daar was dat in Nederland veeleer een uitdrukkelijk
geconstrueerde poëzie, waarin persoonlijke expressie
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met wantrouwen en distantie werd bejegend. Het is dan ook begrijpelijk dat de meest
in het oog springende reacties tegen de dominante norm in Vlaanderen en Nederland
verschillende richtingen uit gingen. Terwijl in Vlaanderen de postmoderne dichters
meer intellect, eruditie en taalbewustzijn binnenbrachten, ijverden in Nederland onder
anderen de Maximalen voor meer directheid en levendigheid.
Neemt men echter afstand van institutionele netwerken, van polemische stellingnames
en van het jargon waarmee sommige Vlaamse dichters zich manifesteerden, dan
komen er toch enkele verwante Nederlandse dichters in zicht. Te denken valt aan
Elma van Haren, Arjen Duinker, K. Michel, die in de tweede helft van de jaren tachtig
debuteerden, en aan het debuut Nevels orgel (1993) van Lucas Hüsgen. Zij hebben
met elkaar gemeen dat zij op een avontuurlijke manier de gevestigde ordeningen en
hiërarchieën doorbraken, het dichterlijke subject ten tonele voerden als een
samenraapsel of een constructie en de onbetrouwbaarheid van de taal niet ervoeren
als een kwelling, maar als een mogelijkheid tot vrije creativiteit.
Dichter!
Kam je haar, poets je schoenen!
Trek je innerlijk aan!
(MICHEL 1989, 40)

Zo begint een van de gedichten uit de debuutbundel Ja! Naakt als de stenen (1989)
van K. Michel. Het innerlijk, de identiteit, is als een kledingstuk, dat men naar
believen kan aan- en uittrekken. Zo uitgedost trekken ik en dichter, die door hun
willekeurige identiteit wel en niet met elkaar samenvallen, als ‘We’ de wereld in,
waar ‘Zoveel te zien! Zoveel te doen!’ is. Daar geven ze ‘de dingen een andere naam’
en ‘slaan de idiomen met stomheid’. Ze groeten alles wat zich voordoet, zonder
onderscheid: ‘En we schudden alle handen, alle dingen/alle namen door elkaar.’
(Ibidem) ‘De verschijning is het wezen/en die is uniek’, heet het in een ander gedicht
met dezelfde strekking, en: ‘De namen zijn ambtenaren.’ (32-33) En in het gedicht
‘In de academie’ staat de leerling op om zich te keren tegen de gevestigde opvattingen,
die onder meer inhouden:
Dat het verstand de wereld spiegelt
Dat de dingen aan een naam gehoorzamen
Dat in het lichaam een innerlijk huist
Dat het wezen ergens achter de verschijning
in de diepte schuilt
(26)
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Daartegenover plaatst Michel de directe beleving van de steeds wisselende
werkelijkheid, van de ‘vorm van de wolken in de lucht’, ‘de groeiende
bamboestengels’ en ‘de schuimkoppen in de zee’, wat hem tot het besluit brengt dat
de verschijning het wezen is en het innerlijk het lichaam: ‘De waarheid is hier.’ Het
is een keuze tegen de abstracties en voor het unieke, voor de niet vastgelegde en niet
vast te leggen ervaring, die nauw aansluit bij de geest van verwondering; het is de
voorkeur voor het vlietende en beweeglijke, die we eerder aantroffen in het proza
van Mutsaers, Jongstra en Brassinga, of die programmatisch geformuleerd is in
sommige standpunten van Van Bastelaere.
De gedichten van Elma van Haren en Arjen Duinker laten iets soortgelijks zien.
‘Het zichtbare blijft duister,/voor welke naam dan ook’, schrijft Duinker in een
gedicht waarin de ik opstaat en de stad inloopt, ‘op zoek naar een glimp’ (Duinker
1988, 13). Overigens wemelt het van uitspraken als ‘Bespaar mij begrip!’ (15) of
‘Tegen de Essentie’ (15) en‘Noem de dingen bij hun naam/Eet ze op’ (23) in zijn
debuutbundel Rode oever, die in zijn geheel te lezen valt als een ode aan de
onbenoembare, slechts te ervaren veelvormigheid van de werkelijkheid.
In die zin is er een opmerkelijke overeenkomst met sommige aspecten van de
poëzie van de Vijftigers, die ook de ervaring stelden boven de abstractie, het lichaam
boven concepten en overgeleverde denkschema's, de pluriformiteit boven de selectie:
‘er is alles in de wereld het is alles’ (Lucebert 1974, 60). Tot in het overdadige gebruik
van nevenschikkende opsommingen, die ertoe strekken de gelijktijdigheid en
gelijkwaardigheid van ongelijksoortige ervaringen te beklemtonen, is er overeenkomst.
Een gedicht als Camperts ‘Elementen voor een gedicht’ (Campert 1995, 200), dat
helemaal bestaat uit een opsomming van dingen die zich los van elkaar in de stad
aan de waarnemer voordoen, kan men moeiteloos plaatsen naast tal van gedichten
van Michel en Duinker.
Wat de opsommingen bewerken in hun poëzie, dat doet het verspringen van de
aandacht én van de versregels, van beeld naar beeld en waarneming naar inval, in
de poëzie van Elma van Haren. Het zijn gedichten zonder centrum, die van een initiële
zin, een observatie, een gedachte, een inval van welke aard dan ook, naar alle
richtingen uitwaaieren. ‘Een dichter dat is iemand die verband weet te leggen tussen
Spinoza en een gebakken ei’, aldus de dichteres in een interview in de Volkskrant
(Baartman 1990). Door dergelijke verbanden poëtisch te leggen geeft zij gestalte aan
de samenhang van een uniek wereldbeeld, zoals Mutsaers het naar aanleiding van
haar eigen werk noemde.
Die lijn is verder door te trekken naar de poëzie van Tonnus Oosterhoff en Anneke
Brassinga, en naar de ontwikkeling die de dichters Huub Beurskens en Wiel Kusters
in de jaren negentig doormaken naar een grotere speelsheid. In de afdeling ‘Woorden’
van haar bundel Landgoed (1989) neemt Brassinga
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enkele lange gedichten op, die eerder in prozavorm verschenen in een taal-column
van het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad. Het uitgangspunt is telkens een
woord dat trof door zijn bijzondere vorm en klank, zoals ‘Kornoelje’, ‘Driet’ of
‘Fungilore’. Dat woord brengt een wilde keten van associaties op gang, waarbij de
vorm, de klank, de betekenis, verbanden met andere talen, culturele referenties,
literaire citaten en persoonlijke herinneringen een rol spelen. Die voeren alle kanten
op, keren soms op hun stappen terug of lopen dood. Zo begint ‘Kornoelje’:
O kornoelje! Schoon als struik,
maar schoner nog als woord sta je
in het groen. Je klaroent in het Frans
als cor, een jachtbazuin. Nouille?
Dat zijn noedels, vieze kluwens meelpasta.
Maar noelje is iets heel anders, die l met je
heeft een aandoenlijke branie, een zeldzaamheid
van klank die waarachtig
eigenwijs is, geen verkleinwoord als zoeltje
maar rijmwoord op schoelje, en in de verte
verwant aan de fielt. [...]
(BRASSINGA 1989, 25)

Een treffende beschrijving van deze werkwijze gaf Wiel Kusters in zijn recensie van
de bundel: ‘Brassinga kneep in het woord “kornoelje” en de betekenissen, vooral
ook bijbetekenissen en “onzin”-betekenissen spoten eruit, alsof het een tube verf
betrof. Nog een keer knijpen en de verf bleek van kleur en substantie veranderd, een
derde keer en de verf bleek in stopverf veranderd, tandpasta, slagroom, lijm,
leverpastei.’ (Kusters 1989) Men kan dit een vrijblijvend taalspel noemen, maar
interessanter is te zien hoe Brassinga in gedichten als dit demonstreert hoe
betekenissen uitwaaieren wanneer verbeelding, spel en de materialiteit van de taal
het creatieve proces gaan leiden. Het is niets anders dan het proces dat Erik Spinoy
in zijn Yang-poëtica ‘Een dag op het land’ beschreef aan de hand van het beeld van
de elektrische rolstoel van de taal, die de kreupele dichter meesleurt op een dolle rit
door de gangen van het ziekenhuis.
Postmodernisme biedt enerzijds een kader om dergelijke poëzie te lezen, historisch
te situeren en verbanden te tonen met gelijktijdige ontwikkelingen in Vlaanderen.
Maar anderzijds kan men het werk van dichters als Michel, Duinker, Brassinga en
Van Haren ook lezen als manifestaties van een veeleer modernistisch te noemen
ervaring van een verbrokkelde werkelijkheid, die

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

536
door de dichter tot een nieuwe samenhang gedwongen wordt. In het aangehaalde
citaat van Elma van Haren over het verband tussen Spinoza en een gebakken ei valt
zelfs een echo te lezen van T.S. Eliots beroemde uitspraak:
When a poet's mind is perfectly equipped for its work, it is constantly
amalgamating disparate experience; the ordinary man's experience is
chaotic, irregular, fragmentary. The latter falls in love, or reads Spinoza,
and these two experiences have nothing to do with each other, or with the
noise of the typewriter or the smell of cooking; in the mind of the poet
these experiences are always forming new wholes. (ELIOT 1961, 287)
Ten slotte past het werk van deze dichters ook binnen een tendens die zich in de
tweede helft van de jaren tachtig op ruimere schaal binnen de poëzie in Nederland
voordeed. Het was een wending weg van de ‘academische’ poëzie, terug naar het
leven, naar levendigheid en avontuurlijkheid, naar lef, naar het persoonlijke en
spontane.

Postmodernisme en ‘écriture féminine’
Ten slotte valt ook op hoeveel vrouwelijke prozaschrijvers en dichters in Nederland
in de sfeer van het postmodernisme te situeren zijn: Anneke Brassinga, Elma van
Haren, Charlotte Mutsaers, M. Februari, Désanne van Brederode en zelfs Marie
Kessels. In hun werk geven zij een belangrijker plaats aan de directe lichamelijke
ervaring van zichzelf en de wereld, aan manieren van kijken en bekeken worden,
dan aan verhaal en gebeurtenissen. Daaruit komt een interessante parallel naar voren
tussen postmodernisme en ‘écriture féminine’, een concept dat ontwikkeld is door
voornamelijk Franse theoretici van de feministische literatuurkritiek: Hélène Cixous,
Luce Irigaray en in zekere mate ook Julia Kristeva. Met onderling verschillende
accenten zien zij in het vrouwelijke schrijven een middel om de binaire opposities zoals mannelijk-vrouwelijk, blank-zwart - die de dominante cultuur structureren, te
ontmantelen. De politieke draagwijdte van hun visie zit in de overtuiging dat in
dergelijke paren telkens een onderdrukker en een onderdrukte zit. Tegenover het
denken en schrijven in opposities plaatsen zij een vrouwelijke schrijfpraktijk, die
zich toelegt op het oproepen van meervoudige, vloeiende, heterogene betekenissen.
Tegenover hiërarchie plaatsen zij opsomming en nevenschikking, tegenover keuze
gelijkwaardigheid, tegenover eenheidsbetekenis de onbepaaldheid van metaforen.
Op die manier ontstaat een ‘betekenisexces’, dat grote verwantschap vertoont met
wat Van Bastelaere de ‘duizelingwekkende meerzinnigheid’ van de tekens noemt
(Van Bastelaere 1989-1990, 57).
Het zou overdreven zijn om ‘écriture féminine’ en postmodernisme (in de
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hier gebruikte betekenis) met elkaar te laten samenvallen, maar de raakpunten tussen
beide zouden misschien een verklaring kunnen bieden voor de opvallende positie
van vrouwelijke auteurs binnen het postmodernisme.
In De god met de gouden ballen (1995) van Marie Kessels heeft het
hoofdpersonage, Veer, een stationskiosk, waar allerlei te koop is, van pepermunt en
sigaretten tot appelflappen en chocola. Aan de beschrijving van het interieur van die
kiosk en aan de buitenwereld zoals die vanuit het perspectief van het loket verschijnt,
wordt bijzonder veel aandacht besteed. De blik waarmee dat gebeurt onttrekt zich,
deels door het ongewone van de situatie, aan de conventionele manieren van kijken,
ordenen en interpreteren van de werkelijkheid. Typerend is een passage die beschrijft
hoe Veer zelf, haar Chinese collega Chi en de Spaanse schoonmaakster Dolores de
inboedel van de kiosk, onder meer de appelflappen, proberen te ordenen:
Nu was ik inderdaad geen praktisch mens, ik zag zo gauw het verband
niet tussen een krat appelflappen, een stapel plastic schalen en een krappe
ruimte in de ijskast, waar schalen en appelflappen prachtig in konden
worden opgeborgen. Aan de ene kant was daar dat unieke ding, de
appelflap, intens tastbaar, met haar brosse, kleverige korst en haar zoete
geuren, aan de andere kant was er de appelflap zoals alle andere, en die
appelflap vroeg er als het ware om dat je zo lang met haar jongleerde tot
ze bij de schaal, de schaal bij de krappe ruimte in de ijskast en de krappe
ruimte in de ijskast weer bij de appelflap paste. Tussen die ene, tastbare,
en die andere, abstracte, nee, tussen die ene, unieke, en die andere,
inwisselbare appelflap kon ik geen verbinding aanbrengen, er was de vuile,
weerbarstige, en er was de schone, meegaande appelflap, er was die enkele,
buiten proportie opzwellende appelflap en er was dat opstapelbare element
- nooit vielen die twee appelflappen samen, nooit kwamen ze bij elkaar
in de buurt. (KESSELS 1995, 16-17)
Haar collega Chi daarentegen ziet alleen het algemene, overkoepelende concept,
waarvan de individuele appelflappen niet meer dan identieke exemplaren zijn. Zij is
dan ook in staat om de hele inboedel uitermate praktisch te ordenen. Aan het andere
uiterste staat de schoonmaakster, die alleen het unieke ziet, waardoor welke vorm
van ordening dan ook toevallig of geheel onmogelijk is. Zij slaagt er zelfs niet meer
in om ‘identieke’ pakjes sigaretten ‘zinvol’ te ordenen:
[...] minutenlang keek ze aarzelend en verward naar een paar pakjes van
hetzelfde merk zonder te kunnen besluiten of die pakjes nu hetzelfde of
toch heel verschillend waren, of ze zette allerlei pakjes van een verschillend
merk bij elkaar omdat ze even hoog waren en op dezelfde manier glansden.
(17)
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Haar omgang met de dingen is extreem liefdevol en brengt ze als het ware tot leven:
‘[...] en eenmaal van hun plaats vormden de dingen met elkaar een vrolijke uitdragerij,
waarin elke orde toevallig en persoonlijk was.’ (Ibidem)
Het ondergraven van de vanzelfsprekende superioriteit van een rationele ordening
van de werkelijkheid, de zintuiglijke, zelfs erotische omgang met de dingen, de
aandacht voor het unieke in plaats van het algemene, het concrete in plaats van het
abstracte concept en de opwaardering van marginale, veronachtzaamde aspecten van
de werkelijkheid, zijn aspecten die zowel in een postmoderne als in een vrouwelijke
schrijfwijze passen. In haar debuutroman, Boa (1991), laat Kessels het hoofdpersonage
Meg op een manier naar de wereld kijken die het complement is van wat hierboven
werd beschreven. De dingen lopen als het ware in elkaar over en gaan hun eigen
betekenis te buiten:
Zie je in de gekrulde bladeren en in de onwaarschijnlijk geel tegen de
grauwe huizen aftekenende korenhalmen uitgestrekte armpjes, in de banaan
een arm wurm dat zich kromt met haar snufferd diep tussen de appels, in
de sok een gehangene, in de sjaal een gehangene, [...] dan kun je er donder
op zeggen dat de stille zondag je niet helemaal goed bekomt. (KESSELS
1991, 38)
In de literatuur van deze vrouwen wordt, binnen de daarvoor gunstige context van
het postmodernisme, een ideaal gerealiseerd dat al bij het begin van de feministische
bewustwording in de literaire theorieën was geformuleerd, ook in Nederland: de
utopie van een niet-hiërarchische, vloeiende, horizontale, lichamelijke, erotische
schrijfwijze. Het zou anderzijds een ideologische vertekening van de werkelijkheid
zijn om die wijze van schrijven te identificeren met het werk van vrouwelijke auteurs.
Sporen ervan zijn net zo goed te vinden in het werk van mannen: Peter Verhelst,
Tonnus Oosterhoff of Leon Gommers.

Literatuur en leven: de poëzie aant.
Hoewel intellect, metatekstueel bewustzijn en theoretische reflectie een belangrijke
rol spelen in postmoderne literatuur, vielen in de voorstelling ervan toch meer dan
eens ook termen als levendigheid, avontuur, lichtheid en vrolijkheid. Daardoor is het
mogelijk om de doorbraak van die postmoderne literatuur gedeeltelijk ook te zien
als een van de manifestaties van een andere, zeer opvallende tendens in de literatuur
vanaf circa 1985: het verlangen naar meer levendigheid, soms ook te begrijpen als
directe expressie of representatie van het leven; het volstrekte tegendeel van
postmodernisme dus. Zowel in het proza als in de poëzie is er bij een nieuwe generatie
van schrijvers een snel groeiende afkeer merkbaar van een in zichzelf gekeerde,
technisch verfijnde maar bloedeloos geachte literatuur.
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Maximalen en De Nieuwe Wilden
Maximaal
Als er één kunstuiting bestaat die ons tegenwoordig als een geeuwend
nijlpaard doet vastkoeken aan de oevers van verveling, dan is het wel de
poëzie. Dat komt doordat veel hedendaagse dichters zich hebben toegelegd
op het figuurzagen van fletse stillevens, die geen enkele aantrekkingskracht
bezitten.
(LAVA 1988, 11)
Zo begon Arthur Lava zijn inleiding ‘L'aperitivo!’ bij de bloemlezing Maximaal.
Werk van 11 Nederlandse en Vlaamse dichters. De bestaande poëzie wordt verder
gekwalificeerd als bloedeloos, lispelend, afgepast, levenloos, en de dichters ervan
worden verwezen naar het rusthuis. Voor de eigen poëzie worden dan termen gebruikt
als ‘vitaal’, ‘extravert’ en ‘volbloedig’. Het is een poëzie waarin de dichter weer
volop als persoon aanwezig wil zijn, ‘vorm en vent, twee voor de prijs van één!’ (13)
Maximaal bevatte werk van onder anderen Pieter Boskma, Johan Joos, René
Huigen, Tom Lanoye, Arthur Lava, K. Michel, Frank Starik en Joost Zwagerman,
een gezelschap dat slechts eenmaal samen optrad, bij de presentatie van het boek op
24 mei 1988 in de trendy discotheek Roxy, een oord dat onder de naam Gimmick
ook centraal staat in de kunstenaarsroman Gimmick! (1989) van Zwagerman.

De Maximalen bij de voorstelling van de bloemlezing Maximaal in Roxy in Amsterdam op 24 mei
1988. Bovenste rij v.l.n.r. Arthur Lava, Joost Zwagerman en Bart Brey, Onderaan K. Michel, René
Stoute, René Huigen, Frank Starik, Dalstar, Pieter Boskma, Tom Lanoye en Johan Joos.
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Maximaal, dat meteen veel aandacht kreeg in de pers, kwam niet helemaal
onverwacht. Al in de jaren daarvoor waren critici zoals Anbeek, Bernlef en
Goedegebuure tot de overtuiging gekomen dat de Nederlandse poëzie was vastgelopen
in een ‘maniertje’, ten prooi gevallen aan ‘het virus van de verliteratuurdheid’: ‘Het
is de vonk die ontbreekt, het lef om het risico van het grote woord te durven nemen
en desnoods plat op het gezicht te gaan, ten aanschouwe van de bedaagde keurmeesters
van de Nederlandse dichtkunst.’ (Goedegebuure 1987, 15-16)
Ook de dichters zelf van Maximaal hadden al eerder van zich laten horen, zij het
aanvankelijk binnen een beperkter circuit. De eerste tekenen van groepsvorming zijn
te vinden vanaf 1983 rond enigszins marginale tijdschriftjes als Adem en Virus,
waaraan naast de dichters Boskma, Dalstar, Starik en Lava ook beeldend kunstenaars
meewerkten zoals Rob Scholte. Zij opereerden vooral in het subculturele milieu van
kraakpanden en jongerencentra, met performances waarin poëzie, kunst en popmuziek
samengingen. In 1984 schreven Dalstar en enkele bevriende kunstenaars tijdens een
reis naar New York het manifest ‘Maximale kunst’. Het was in de eerste plaats een
reactie tegen de dominantie van de minimal art, die alle persoonlijke expressie uit
het kunstwerk had geweerd om het louter te zien als een object in een omgeving.
Daardoor zochten zij aansluiting bij een golf van neo-expressionisme in de Europese
schilderkunst sinds het eind van de jaren zeventig, met als bekendste
vertegenwoordigers de Duitse Neue Wilden, onder wie Georg Baselitz, A.R. Penck
en Anselm Kiefer. In Nederland was het vroege werk van Rob Scholte en Peter
Klashorst daarmee verwant.
Die geest van dynamiek en van het grote expressieve gebaar bezielde ook de
dichters die vanaf datzelfde jaar 1984 een onderkomen vonden in het tijdschrift De
Held. Daar publiceerden zij hun gedichten en hun eerste manifesten tussen bijdragen
over onder meer anarchisme en de krakersbeweging. Een belangrijke tekst en een
directe voorloper van ‘L'aperitivo!’ was ‘Het timbre van de tuinkabouter’, waarin
Lava een overzicht bood van de poëzieproductie in 1986 en daarin drastisch de
bokken van de schapen scheidde. Tegenover de verstilde, ingetogen, aangeharkte
poëzie van de tuin, beoefend door de epigonen van Kouwenaar, plaatste hij die van
de straat en de stad, waar het leven veelvormig, wispelturig en onberekenbaar is. In
de tuin horen onder anderen Jellema, Van Deel en Kusters, wiens poëzie ‘zo
opwindend als een terrarium met wandelende takken’ (Lava 1987, 34) wordt genoemd.
Op de straat daarentegen zijn performers te vinden als Johan Joos, Koos Dalstra
(Dalstar) en Diana Ozon.
Intussen hadden ook al verschillende dichters afzonderlijke bundels gepubliceerd.
Al hadden die niet veel aandacht gekregen, toch was er stilaan een context ontstaan
waarbinnen het mogelijk werd om uit de marginaliteit te tre-
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den. Dat gebeurde enkele maanden voor het verschijnen van Maximaal met de
publicatie in de Volkskrant van het pamflet ‘Het juk van het grote Niets’. Joost
Zwagerman treedt er in op als de wegbereider van de Maximalen. Hij noemt man en
paard: een zorgwekkend groot gedeelte van de Nederlandse dichtkunst is duf, klein
en muf geworden, welgemanierd, hyperkeurig, behoudend, overacademisch, weinig
uitnodigend en klein, ‘een soort twintigste-eeuwse rederijkerij, vermomd in het immer
soliede jasje van de moderniteit’ (Zwagerman 1993, 191). En met een verwijzing
naar Lucebert, die mét de oorspronkelijke poëtica van Vijftig optreedt als positief
rolmodel, voegt hij eraan toe:
[...] een grote groep van dichtende dertigers en veertigers heeft de
Nederlandse poëzie stelselmatig ineen doen schrompelen. De ruimte van
het volledig leven is stukje bij beetje teruggebracht tot de oppervlakte van
de schrijftafel. Daarachter zit de hedendaagse dichter braaf en bekwaam
een kunstig stilleventje te figuurzagen.
(IBIDEM)
Die dertigers en veertigers, dat waren Wiel Kusters, Peter Nijmeijer, Hans Tentije,
J. Bernlef, Rutger Kopland, Jan Kuijper, Frans Budé, C.O. Jellema en T. van Deel,
dichters die veelal gelieerd waren aan de literatuuropvattingen rond de tijdschriften
Raster en De Revisor - de mainstreampoëzie uit het begin van de jaren tachtig.
Zowel het opstel van Zwagerman als het verschijnen van Maximaal enkele maanden
later maakten kortstondig hevige en uiteenlopende reacties los. Tegenover
kwalificaties van de gebloemleesde gedichten als ‘hedendaagse virtuositeit’ (Ekkers
1988), ‘poëzie met ballen’ (Rueb 1989, 99) of‘maximum aan beeldrijkdom,
afwisseling, emotie’ (Niemöller 1988, 73), staan de veel talrijker afwijzende oordelen,
van ‘quasi poëtische woordenbrij’ (Kusters 1988), tot ‘overspannen gebrul’ en ‘een
teil vol rotte vis’ (Zeeman 1988). Ook de sympathisanten van de nieuwe beweging
moesten toegeven dat de door de Maximalen sterk aangemoedigde vergelijking met
Atonaal van de Vijftigers zonder meer in hun nadeel uitviel. Vrij algemeen was men
het er ook over eens dat de grote aandacht voor de maximale dichters het gevolg was
van de manier waarop zij de media gehanteerd hadden en tegelijk door die media
gebruikt waren.
Het was een mooi verhaal van strijd tussen jeugd en middelbare leeftijd, van
rebellen tegen het establishment: eindelijk nog eens een heuse stroming. Al is het
zeer de vraag of het dat ook was. ‘L'aperitivo!’ lijkt helemaal geschreven volgens
de beproefde retoriek van avant-gardemanifesten, uitdagend en zelfbewust. Toch
zijn er enkele interessante verschillen. Het lijkt er soms op dat Lava zelf niet helemaal
gelooft in het revolutionaire karakter van zijn visie, wanneer hij zijn aanval op de
voorgangers ‘part of the game’ noemt en terloops meldt
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dat hij en zijn generatiegenoten in ‘het postmoderne overgangsklimaat’ verlost zijn
van de illusie iets nieuws en zuivers te brengen. Enerzijds spreekt uit zijn tekst een
oprechte bekommernis om de poëzie nieuw leven in te blazen, maar anderzijds ook
heimwee naar de tijd toen dat nog zonder ironische reserve kon.
Wat er ook van zij, het optreden van de Maximalen was een symptoom van
groeiend ongenoegen met de bestaande poëzie en heeft ertoe bijgedragen dat er plaats
en aandacht kwam voor een poëzie waarin bespiegeling, inkeer en zelfreflectie
moesten wijken voor de buitenwereld, de dynamiek van het leven en het persoonlijke.
Dat geldt zowel voor enkele dichters uit Maximaal die sindsdien helemaal zijn
doorgebroken, zoals Tom Lanoye, K. Michel, Joost Zwagerman en Pieter Boskma,
als voor anderen die er helemaal buiten stonden, zoals Van Haren, Brassinga, Arjen
Duinker, Carla Bogaards en zelfs Anna Enquist, Ed Leeflang en de latere Robert
Anker.

De Nieuwe Wilden aant.
Een eigen bijdrage daartoe leverde een groep van vrouwelijke dichters die in de
tweede helft van de jaren tachtig onder de groepsnaam De Nieuwe Wilden in het
kielzog van Elly de Waard de Nederlandse podia bestormden. Al in 1985 en 1986
had Elly de Waard de festivals ‘De dichteressen’ georganiseerd, terwijl ze ook
begonnen was met poëzieworkshops om vrouwen te stimuleren met hun werk naar
buiten te komen. Daaruit ontstond de dichteressengroep De Nieuwe Wilden, die zij
voor het eerst presenteerde in de bloemlezing De nieuwe wilden, een jaar voordat
ook de Maximalen met hun bloemlezing in de openbaarheid traden. Niet alleen die
titel legt een band met de achtergrond waaruit ook die Maximalen afkomstig zijn,
de inleiding van Elly de Waard haalt uit naar dezelfde dominante dichtkunst, ‘het
systeem van de abstracte, autonome of hermetische poëzie’ (De Waard 1987, 11).
Daarvoor gebruikt zij meer dan eens dezelfde termen die de Maximalen een jaar later
zouden bezigen: verstening, nul, de leegte. En ook het alternatief dat zij en haar
gezellinnen bieden, omschrijft zij aanvankelijk vrijwel identiek: poëzie over en vanuit
het menselijk bestaan, de volte, de werkelijkheid, het persoonlijke, het vitale. Het
verschil is dat zij daarvoor alle heil verwacht van dichteressen die nog niet
geconditioneerd zijn door de heersende, mannelijke cultuur:
De Nieuwe Wilden staan buiten de, lees: mannelijke, traditie en daardoor
zijn ze ook niet gedoemd om zich te laten inlijven. Ze ontdekken de taal
in haar wezenlijke aspecten van klank en ritmiek. Ze ontdekken de taal
om aan de werkelijkheid van vrouwen stem te geven. Hun werk is vitaal,
omdat ze bereid zijn elke centimeter ruimte die ze veroveren in kaart te
brengen. (13)
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Hierin verschilde hun optreden fundamenteel van dat van hun mannelijke collega's,
de Maximalen. Waar die zich uitdrukkelijk inschreven in de bekende actie- en
reactiedynamiek van de literatuurgeschiedenis en daardoor in het systeem van de
gevestigde literatuur zelf, plaatsten deze vrouwen zich er als het ware buiten. Hun
reactie tegen de versteende poëzie is niet te begrijpen als een generatieconflict en
zelfs niet louter als een botsing van poëtica's. De hermetische poëzie waartegen zij
zich afzetten, was tegelijk het symbool van de literatuur zelf, die hen buitensloot.
Het is daarom bijzonder relevant dat de hier gebloemleesde dichteressen niet alleen
vrouwen zijn, maar tegelijk ook - Elly de Waard zelf uitgezonderd - ‘amateurs’, die
buiten het literaire circuit stonden. Zij hadden hooguit in kleine tijdschriftjes,
bloemlezingen uit eigen kring of een bundeltje in eigen beheer gepubliceerd.
Op grond van de punten die ze toch gemeenschappelijk hadden, traden de Maximalen
en De Nieuwe Wilden in september 1989 gezamenlijk op tijdens een poëzieavond
in Vredenburg te Utrecht. Het werd een tumultueuze avond, die tot een handgemeen
leidde tussen beide groepen en eindigde in volstrekte chaos. Echt verwonderen kan
dat niet. Ondanks belangrijke punten van overeenkomst en een gemeenschappelijke
vijand was de wederzijdse antipathie te groot. De saamhorigheid van De Nieuwe
Wilden berustte meer op de idealen van het feminisme dan op literaire motieven,
waardoor de Maximalen in hun optiek eerder vertegenwoordigers waren van de
mannelijke literatuur dan bondgenoten. De Maximalen van hun kant zagen in De
Nieuwe Wilden niet veel meer dan ‘de dichtende dameskrans rond Elly de Waard’
(Zwagerman 1993, 218), terwijl anderzijds Maaike Meijer in haar verslag van die
avond constateerde ‘dat deze twee werelden van Wilden en Maximalen niets met
elkaar te maken hebben’ (Meijer 1989, 66).

Het ambacht en het volle leven aant.
Tussen 1985 en 1995 voltrok zich in de poëzie voor de zoveelste keer een scheiding
van de geesten. Simpel gezegd stonden de dichters van het fijne ambacht en die van
de expressie van het volle leven tegenover elkaar. De optredens van de Maximalen
en De Nieuwe Wilden hadden het proces van scheiding niet alleen in een
stroomversnelling gebracht, ze waren er ook verantwoordelijk voor dat de
tegenstelling op deze manier en in deze terminologie werd gezien.
In werkelijkheid was het poëzieaanbod veel diverser, en vielen kwalificaties als
verstild, ambachtelijk en beheerst lang niet altijd samen met elkaar of met afgewend
van het leven, bloedeloos of leeg, evenmin als levendigheid, avontuurlijkheid en
grilligheid met elkaar samenvallen of noodzakelijk verbonden zijn met directe
gevoelsexpressie. Een blik op een viertal dichters die in deze
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periode de aandacht trokken, kan dat duidelijk maken: Anna Enquist, Eva Gerlach,
Robert Anker en Gerrit Kouwenaar.
Soldatenliederen (1991), het poëziedebuut van Enquist, kon meteen op grote bijval
rekenen, zowel van de kritiek als van het publiek. Factoren die met het leven te maken
hebben, speelden daarbij ongetwijfeld een rol: de herkenbaar autobiografische inslag
van de bundel, het plotselinge ontstaan van Enquists dichterschap en de rol ervan in
haar leven, die in interviews breed werden uitgesmeerd. Daarnaast zijn er de voor
veel lezers herkenbare emoties, die meer dan eens hun aanleiding vinden in huiselijke
situaties en met name genoemd en uitgesproken worden:
Mijn zoon stormt door het huis,
een roffel op de trap. Hij is
zichzelf een motor. Het lied
dat in hem leeft ontsnapt hem
soms. Ik hoor hem zingen
op de gang en zwijg.
's Nachts is hij bang, hij twijfelt
aan zichzelf, aan ons, de wereld.
Ik neem hem in mijn arm
en zonder spreken vaag ik
de oorlog weg en kinderkanker,
mijn eigen dood, het monster van de tijd.
Ik lieg hem voor en red hem
tot wij beiden slapen in gestolen veiligheid.
(ENQUIST 2000, 18)

Toch is het niet gemakkelijk om de bundel ondubbelzinnig te klasseren. In zijn
bespreking zag Guus Middag zowel verwantschap met Achterberg als met Eijkelboom,
zowel met Gerlach als met Nolens: ‘Haar poëzie mag dan niet bij uitstek lyrisch,
gevoelig, realistisch of vormvast zijn, dat wil nog niet zeggen dat zij dus een dichteres
van nuchtere, harde, abstracte en vrije verzen is. [...] huilebalkerij wordt geblust met
grimmige distantie, autobiografische aanleiding gaat over in geestige bevlieging,
ongedwongen taalgebruik wordt ingesnoerd door een dwingende vorm.’ (Middag
1991) Kortom, een volmaakte mix van termen uit beide, tegengestelde poëtica's.
Enkele jaren later viel Enquists werk echter ten prooi aan toenemende polarisering,
die deels ook samenvalt met die tussen het literaire milieu en de lezers. Terwijl haar
bundels herdruk
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na herdruk beleefden, werd haar poëzie de inzet van de controverse tussen poëzie
en leven. Huub Beurskens constateerde een gebrek aan techniek, het gebruik van
‘valse beelden’ en geforceerd poëtisch schrijven. Marc Reugebrink ging nog een
stap verder en plaatste zijn aanval meteen in het kader van de heersende controverse.
Dat haar poëzie zo veel succes kende, hoewel zij ‘in werkelijkheid van een pijnlijk
banale hysterie vol valse en zelfs kwalijke beelden’ was (Reugebrink 1994), was
koren op de molen van sommige literatuurbeschouwers, ‘die zich al tijden beklaagden
over de saaiheid, de bloedeloosheid en de vermeende moeilijkheidsgraad van de
Nederlandse poëzie’ (ibidem). En inderdaad, zelfs de jury die aan Soldatenliederen
de C. Buddingh'-prijs toekende, had het over een bundel die ‘geen exegeten maar
lezers verdient’ en in het Utrechts Nieuwsblad stak Kees van Domselaar zijn
enthousiasme niet onder stoelen of banken voor een poëzie die ‘hartstocht,
verbeeldingskracht en menselijkheid’ bood, van een dichteres die ook bij ieder
openbaar optreden het publiek het gevoel gaf ‘dat hier een echt mens gesproken
heeft, een moeder, een minnares’ (Van Domselaar 1994).
Anders dan Anna Enquist, die vanaf haar debuut een bekende publieke verschijning
werd, bleef Eva Gerlach als persoon lange tijd verborgen achter haar werk. Pas in
1985, zeven jaar na haar debuut, gaf zij in een interview met Jan Brokken iets van
haar persoonlijk leven prijs en toen duurde het nog drie jaar voor ze in het openbaar
verscheen. Daar staat tegenover dat veel van haar gedichten, net als die van Enquist,
hun materiaal putten uit de persoonlijke levenssfeer: de relatie tussen ouders en
kinderen of tussen geliefden, de dood. Zij schuwt de grote thema's uit het menselijk
leven allerminst, maar tegelijk zijn haar hele poëzieopvatting en -praktijk doordrongen
van een behoefte aan afstand en ordening. Onder meer door zowel afzonderlijke
gedichten als bundels in hun geheel strak, zelfs mathematisch, te structureren en door
een elliptische schrijftrant, waarin anekdotische informatie wordt achtergehouden,
schakelt Gerlach niet het persoonlijke uit, maar wel het direct expressieve en
belijdende.
‘Anker lezen, Goedegebuure, Zwagerman. Anker lezen.’ (Zuiderent 1987) Deze
aanbeveling gaf Zuiderent aan beide critici mee, als antwoord op hun roep om meer
leven en kabaal in de Nederlandse poëzie, aan het slot van zijn recensie van Nieuwe
veters (1987) van Robert Anker. Niet alleen Zuiderent, maar tal van andere critici
begroetten in de bundels die Anker vanaf 1987 publiceerde de doorbraak van een
levendiger poëzie van het stadsleven: een volwaardig alternatief voor de in hun ogen
ondermaatse gedichten van de Maximalen. En inderdaad, in Nieuwe veters treedt
een stoet van stedelijke personages op, veelal ontwortelden: junks, daklozen, anonieme
passanten, enzovoort. En in het episodische gedicht Goede manieren (1989) voert
de dichter een man op die
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door de stad loopt zonder vaste identiteit. Niets uit het moderne grootstedelijke leven
ontbreekt in deze bundels, waaruit de gewraakte stillevens, tuinen, waterspiegels en
schilderijen zijn verdwenen. Maar flamboyant of expressief kunnen ze evenmin
genoemd worden. Waar het wezenlijk om draait in deze poëzie, is het verlies van
een vaste en vanzelfsprekende, in tradities gewortelde identiteit: Wie ben ik? Wat is
echt? In wie herken ik mij? Wat is fictie? En hoe te leven in een omgeving en een
cultuur die zo vlottend en versplinterd zijn, en die de mens een veelvoud van
mogelijke identiteiten en emoties aanbieden of ze via film, krant en televisie
reproduceren?
Televisie davert als een landschap door hem heen.
Hoogpolige emoties, grote melodieën,
reprodukties van zijn heimwee naar het leven.
(ANKER 1987, 11)

En dan Kouwenaar zelf, de dichter wiens navolgers verantwoordelijk worden gesteld
voor de stagnatie van de Nederlandse poëzie:
Kouwenaar? Helemaal te gek: gave beelden, strakke constructie, goede
cadans, regelmatig lekker moeilijk. Zijn werk is misschien te gedistantieerd,
maar dat doet aan de hoge kwaliteit niets af. De oude Kouwenaar mag niet
mopperen.
(VERKUIJL 1993)
Aldus Arthur Lava, de voorman van Maximaal, in een serie van getuigenissen van
dichters uit alle generaties sinds 1950 naar aanleiding van de 60ste verjaardag van
Kouwenaar. Overigens spreekt daarin vrijwel niemand zich negatief over Kouwenaar
zelf uit, al grijpen sommigen de gelegenheid wel aan om nog eens naar zijn
volgelingen uit te halen. In zijn bijdrage aan deze Kouwenaarspecial van De Groene
Amsterdammer verzet Marc Reugebrink zich tegen het vastgeroeste beeld van
Kouwenaar als dichter van ‘taalmachientjes waaruit iedere menselijke emotie is
verdwenen’ (Reugebrink 1993). Dat beeld berust volgens hem op een verwarring
tussen poëzieopvatting en poëziepraktijk, en op de polariserende strategieën van
dichters en critici die eropuit zijn om anekdotische, levenswarme poëzie tegen die
van hermetische dichters uit te spelen. Die opmerking loopt parallel met de
ontwikkeling die in het oeuvre van de dichter zelf valt aan te wijzen vanaf de bundel
Een geur van verbrande veren (1992). De meeste recensies daarvan wijzen op de
grotere toegankelijkheid, de persoonlijker stem en de toename van herkenbare
anekdotiek. En inderdaad, het is niet moeilijk om in de aanhef van een gedicht als
‘de laatste dagen van de zomer’ de anekdotische aanleiding te zien:
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Trager de wespen, schaarser de dazen
groenvliegen grijzer, engelen gene, niets
dat hier hemelt, alles brandt lager
(KOUWENAAR 1992, 25)

En evenmin is het moeilijk om in het gedicht als geheel een variant te zien van de
uiterst traditionele vergelijking van de aankomende ouderdom met de nazomer en
van de gevoelens die daarmee samengaan: ‘de laatste stilstand van de zomer, de
laatste/vlammen van het jaar, van de jaren//wat er geweest is is er steeds nog even’.
Maar in de slotstrofen overstijgt het gedicht die clichés en wijst het radicaal de
expressie als middel om poëtisch met die gevoelens om te gaan, af:
men moet zich hier uitschrijven, de tuin
in de tuin insluiten, het geopende boek
het einde besparen, men moet zich verzwijgen
verzwijg hoe de taal langs de lippen invalt
hoe de grond het gedicht overstelpt, geen mond
zal spreken wat hier overwintert -

Door de schier eindeloze meerzinnigheid van woorden als ‘hier’ (de tuin, het gedicht,
het leven...) en ‘uitschrijven’ (door schrijven uitdrukken, zich wegschrijven, laten
schrappen, ten einde schrijven...) en wat dat teweegbrengt in de combinaties met
elkaar en met de andere woorden, ontstaat er een betekenis die niet in te perken valt
tot de weergave van een op voorhand beleefde stemming of gevoel. Als het ware
met terugwerkende kracht kan men daardoor ook zien dat het betekeniseffect van de
beginverzen niet alleen berust op herkenbare details uit de werkelijkheid, maar
minstens evenzeer op het bezwerende ritme ervan, op de herhaling en variatie van
klanken en op de plotselinge verschijning én ontkenning van engelen in het rijtje van
insecten, waarmee ze dan toch weer door klank en positie in het vers verbonden zijn.
De tegenstelling die in dit decennium talloze malen geformuleerd werd, tussen een
poëzie die betrokken is op het leven en de werkelijkheid, en daartegenover een
dichtkunst die zich ver daarvandaan zou houden en zich zou beperken tot een spel
met taal, vorm en het schrijven zelf, moet sterk genuanceerd worden. Dat neemt niet
weg dat er aanzienlijke verschillen blijven bestaan in de mate waarin dichters inspelen
op de mogelijkheid tot identificatie, in de mate waarin een tekstueel ik de illusie
creëert samen te vallen met de mens achter het gedicht, of die illusie juist doorbreekt;
ook zijn er verschillen in de zin van dyna-
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miek versus verstilde beschouwelijkheid. Maar introductie van de moderne
werkelijkheid, formele losheid en grote gevoelens sluiten daarom nog niet uit dat
een gedicht tegelijk vanuit een doordacht artistiek concept is gemaakt en draait om
de identiteitsproblematiek, zoals het werk van Anker duidelijk demonstreert. En
evenmin sluiten een doorgedreven vormbewustzijn en een scrupuleuze distantie uit
dat een oeuvre om de grote gevoelens draait, zoals dat van Gerlach.
Wel kan men vaststellen dat er tussen 1985 en 1995 een accentverschuiving
plaatsvindt, zowel in de poëzieproductie zelf als in de voorkeuren van kritiek en
publiek, naar een toegankelijker, losser en lichter, meer op herkenning en emoties
gerichte poëzie. Die tendens is merkbaar in de ontwikkeling van dichters die als zeer
‘talig’ te boek stonden, zoals Kouwenaar en Faverey, maar ook Beurskens en Kusters,
en daarnaast in het succes van dichters die ondubbelzinnig verwijzen naar herkenbare
gegevens uit de waarneembare of emotionele werkelijkheid, zoals Anna Enquist,
Esther Jansma, Marieke Jonkman, Ed Leeflang en Jan Eijkelboom.

Vlaamse dichters en de discussies in Nederland aant.
De poëzie die in Vlaanderen rond 1985 dominant was, beantwoordde veel meer aan
het verlangen naar emoties, identificatie en persoonlijk beleden menselijkheid dan
die in Nederland. Juist daarom was de Nederlandse literaire kritiek in de jaren
daarvoor zo afwijzend geweest. En om diezelfde reden kwam er vanaf de tweede
helft van de jaren tachtig een toenadering tot stand en zochten sommigen in Nederland
naar Vlaamse bondgenoten of zelfs modellen. Zo werden Tom Lanoye en de ook in
Vlaanderen marginale performer Johan Joos opgenomen in Maximaal, terwijl in De
Held naast Lanoye en Joos ook andere rebelse jonge Vlamingen publiceerden zoals
Herman Brusselmans en Didi de Paris. Daarnaast kreeg Luuk Gruwez er de
gelegenheid om in een essay, ‘Tussen schaamte en pathos’, zijn ongenoegen te uiten
over de Nederlandse poëzie, die zich volgens hem schaamde voor de grote gevoelens,
voor hartstocht en zangerigheid, voor pathos en belijdenis, lust en sensualiteit. Kortom:
de bekende kritiek op een poëzie die niemand nog kippenvel bezorgt, in stand
gehouden door ‘een kleine groep experts, bij uitstek diegenen die zich ambtshalve
distingeren in de semiotische, receptieve, intertekstuele, psycholinguïstische dissectie
van het gedicht’ (Gruwez 1988-1989, 6).
Diezelfde Gruwez had al eerder, in een kleine polemiek met de Nederlandse dichter
Benno Barnard, nog uitdrukkelijker de poëticale tegenstelling geïdentificeerd met
die tussen Noord en Zuid, waarbij het Noorden leed aan een ‘overdosis suggestiviteit
en poëtische raadselachtigheid die meer tegemoet komt aan toxicomanen van de
rebus dan aan poëzieliefhebbers’ (Gruwez 1986). De kwestie kwam overigens nog
eens aan de orde in een kleine discussie, drie jaar
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later, tussen Hugo Brems en T. van Deel in de speciale aflevering ‘Literatuur in
Nederland en Vlaanderen’ van Dietsche Warande & Belfort, waar Brems, fors
veralgemenend, de Nederlandse poëzie onderbracht in ‘een poëtica van eentonigheid’:
Ze hebben het nauwelijks over iets, maar heel veel over hoe men het over
iets kan hebben, of zou kunnen hebben. Hoe er iets was en wat de afstand
is tussen toen en nu, tussen schrijven en er geweest zijn. (BREMS 1989,
759)
Stellingnames zoals deze waren een uiting van toegenomen Vlaams zelfbewustzijn,
maar tegelijk illustreren zij de nieuwe mogelijkheid om de Nederlandse poëzie, als
geheel beschouwd, te verrijken en te vitaliseren door Vlaamse dichters in de
dominante literatuur op te nemen. Dat is precies wat er in deze periode gebeurde,
niet alleen met Lanoye en Gruwez, maar ook met Herman de Coninck, Leonard
Nolens, Miriam Van hee, Charles Ducal en tal van anderen, die bij Nederlandse
uitgevers een onderkomen vonden en dientengevolge in de kritiek serieus werden
genomen. Het sprekendste voorbeeld is Leonard Nolens. Nolens had al in 1969
gedebuteerd en was in de tweede helft van de j aren zeventig in Vlaanderen erkend
als een van de belangrijkste Vlaamse dichters. Zijn uiterst expressieve, met ‘bezielde
retoriek’ geschreven poëzie gaf uiting aan een gekwelde bestaanservaring en een
bezetenheid door de taal, zoals in de slotstrofe van het gedicht ‘Woord’ uit zijn bundel
Vertigo (1983):
Je bent zo'n lastige liefde, mijn woord, ik kon je niet aan.
Zo heel persoonlijk veel je mij, tot in mijn slechte nieren
Steek je mij als ik gedronken heb of naar de vrouwen ga
Om je muziek te smoren, mijn lenden kapot van genot.
Maar ik kan niet zonder jou en jij niet zo te horen zonder mij.
Dus hou me maar. Spreek op. Tot we sprakeloos staan van mekaar.
(NOLENS 2004, 301)

Zijn poëzie vond echter nauwelijks enige weerklank in Nederland, en voor zover die
er toch was, was deze overwegend afwijzend. Daarin kwam pas verandering in 1986
met de overstap van Nolens naar Querido. En toen daar in 1991 zijn verzamelbundel
Hart tegen hart (1991) verscheen, hield Hans Warren het dichterschap van Nolens
aan zijn Nederlandse collega's voor als na te streven model:
In Nederland hebben haast alle dichters zich gericht naar de norm die
beheersing eist, een klein bestek. [...] Het vermijden van dikke woorden,
het verzwijgen van grote gevoelens is tot dogma verheven. Die
voorschriften zijn zo knellend geworden
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dat een dichter die het helemaal anders aanpakt op belangstelling mag
rekenen. Een schrijver voor wie zelfexpressie het hoogste doel is, die de
pathetiek niet schuwt, die zijn verzen graag aanzet. [...] Zo'n dichter is de
Antwerpenaar Leonard Nolens.
(WARREN 1991)
Het zou overdreven zijn om een uitspraak als deze exemplarisch te noemen voor de
manier waarop dé Vlaamse poëzie rond 1990 in Nederland werd onthaald en werd
ingezet in de richtingenstrijd. Toch is het niet te ontkennen dat de ruimere aandacht
voor het werk van een aantal Vlaamse dichters samenviel met een toegenomen
waardering voor de directere emotionaliteit die eruit spreekt.

Het proza tussen ik en wereld aant.
Ook in het proza deden zich allerlei ontwikkelingen voor die begrepen kunnen worden
als afweerreacties tegen het ‘virus van de verliteratuurdheid’ (Goedegebuure 1987,
15), dat volgens sommigen niet alleen de poëzie had aangetast. Een aanzienlijk
gedeelte van het proza was al sinds de jaren zeventig begaan met de verhouding
tussen fictie en werkelijkheid, en met de doorbraak van het postmoderne schrijven
in de jaren tachtig was de twijfel aan de mogelijkheid om werkelijkheid uit te beelden
of een persoonlijke ervaring uit te drukken, nog verder geradicaliseerd. Het geloof
in een werkelijkheid of een ik dat aan de taal voorafging, was in extreme gevallen
helemaal verdwenen.
Het is niet onbegrijpelijk dat bij een aantal schrijvers en bij het grootste deel van
het leespubliek een behoefte ontstond aan minder in zichzelf gekeerde, herkenbare
en betrouwbare verhalen, aan een literatuur die men zou kunnen ervaren als
‘authentiek’: mededelingen, getuigenissen, commentaren over een ik of over de
wereld. Dat was overigens meer dan enkel een persoonlijk verlangen. Van de
toegenomen openbaarheid van de literatuur in de wereld van de media ging eenzelfde
impliciete vraag uit naar leesbaarheid, human interest, naar de mens in en achter het
werk en zijn of haar visie op de samenleving, en uiteindelijk naar verkoopbaarheid.

Autobiografische literatuur
‘Het leven geschreven’, zo luidde het thema van de Nederlandse Boekenweek 1993.
En in 1996 bracht De Vlaamse Gids een special over het verschijnsel, op grond van
de vaststelling dat de Nederlandse literatuur van de voorbije jaren, met groot succes
bij pers en publiek, een opmerkelijke opmars liet zien van ‘jeugdherinneringen,
vaderportretten, familieschetsen, dagboekaantekeningen en memoires allerhande’
(De redactie 1996, 4).
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Autobiografisch schrijven is natuurlijk van alle tijden. Alleen al in de periode na
1945 manifesteerde het zich opvallend in de hausse van oorlogsdagboeken en andere
getuigenissen omtrent de Tweede Wereldoorlog of in de - alleszins programmatisch
vooropgestelde - drang naar nietsontziende eerlijkheid in de bekentenisliteratuur van
min of meer experimentele schrijvers in de jaren zestig, zoals De Wispelaere en
Robberechts, of Geeraerts en Reve. Voor de meeste schrijvers uit die laatste groep
was autobiografisch schrijven allerminst een kwestie van eenvoudig navertellen van
gebeurtenissen uit het eigen leven. Het is, volgens de visie van De Wispelaere, ‘eerder
produktie dan reproduktie’, en door het gebruik dat de schrijver maakt van allerlei
verhaaltechnische middelen, inclusief de fictionaliserende werking van selectie en
compositie, is de waarheid ervan ‘evenzeer een kwestie van literatuur als van
biografische feitelijkheid’ (De Wispelaere 1996, 11). Zelfs in Het verkoolde alfabet,
dagboekaantekeningen over de jaren 1990-1991, dat hij in 1992 in de reeks
Privé-domein van De Arbeiderspers publiceerde, gebeurt hetzelfde als wat hij in dat
boek over zijn vroegere boeken zegt. Het dagelijks leven treedt er ‘in verbinding met
andere mythische motieven als het eiland, de tuin, het huis, de vader en de moeder,
die ook alle onttrokken werden aan de realiteit waaruit ze waren voortgekomen en
overgingen in een symbolische, meer universele betekenis’ (De Wispelaere 1992,
62).
Hetzelfde kan gezegd worden over de autobiografisch geïnspireerde romans die
Jeroen Brouwers in deze periode publiceerde. In het inleidende hoofdstuk van De
zondvloed (1988) laat de auteur het vertellende ik-personage met veel nadruk de
standpunten herhalen die de auteur ook al eerder in tal van essays en interviews had
geformuleerd:
Ik besta niet zonder de boeken die ik schrijf; - soms lieg, of droom, of
fantaseer ik mijzelf en kom aldus omtrent mijzelf tot een of andere
waarheid, die niet ‘autobiografisch’ is, en ook niets met enige ‘historische
werkelijkheid’ te maken heeft, en tòch voor mij als ‘waarheid’ geldt. Het
vinden van die ‘waarheid’ is een van de redenen waarom ik schrijf. Kunst
is de leugen die de werkelijkheid openbaart. (BROUWERS 1988, 16)
Voor beiden is autobiografisch schrijven allerminst gericht op het prijsgeven van
persoonlijke anekdotiek, op human interest. Integendeel, in de constructie van een
tekst worden voorvallen tot motieven en creëren zij thematische lijnen, die aan de
historische feitelijkheden een zinvolle samenhang geven om het geleefde leven uit
zijn banaliteit te verheffen. Verbanden met andere literatuur of met mythische
elementen spelen in dat proces vaak een belangrijke rol. Alleen al de titel De
zondvloed en die van het eerste hoofdstuk, ‘Ararat’,
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geven mythische allures aan de crisis waarin het hoofdpersonage zit, net zo goed als
dat gebeurt door de overvloedige verwijzingen naar de mythe van Orpheus en diens
afdaling in de onderwereld.
Al is het evident dat een autobiografische literaire tekst altijd en onvermijdelijk
een vervorming en een interpretatie is van gebeurtenissen uit het leven van de auteur,
men kan vaststellen dat er in de talrijke autobiografische geschriften uit deze periode
een functieverschuiving plaatsvindt. Het accent komt meer en meer te liggen op de
therapeutische functie ervan, op herkenbaarheid, op het inspelen op de
nieuwsgierigheid van de lezers en op hun verlangen om kennis te maken met de
intimiteit van het leven van anderen. Het dilemma van auteurs als De Wispelaere en
Brouwers, tussen productie en reproductie, wordt minder als een centrale kwestie
ervaren en de mogelijkheid om een vooraf gegeven biografische werkelijkheid in
een tekst te representeren wordt minder in twijfel getrokken. In de aangehaalde
special van De Vlaamse Gids over het autobiografische schrijven formuleert Eric de
Kuyper dat therapeutische effect: ‘De herkenning in een autobiografie zet de lezer
aan tot een vergelijking, tot een - al dan niet bewuste - mijmering over het eigen
leven, de eigen kinderjaren, of het eigen leven zonder meer, en ook vooral over hoe
anders de wereld toen was.’ Het therapeutische effect op de lezer is dan een
weerspiegeling van wat de schrijver heeft ondergaan: ‘Dat men een ander iets beter
leert kennen, is toch nog altijd een verrijkende ervaring.’ (De Kuyper 1996, 29)
Dat geldt beslist voor de cyclus van autobiografische boeken die hij zelf sinds zijn
debuut Aan zee. Taferelen uit de kinderjaren (1988) in snel tempo en met aanzienlijk
succes liet verschijnen. Een soortgelijke verstrengeling van nostalgie, afstand en
kritiek tegenover het eigen verleden is ook te vinden in onder meer Gesloten huis.
Zelfportret met ouders (1994) van Nicolaas Matsier, de verhalenbundels van Frans
Pointl, zoals De kip die over de soep vloog (1989), sommige verhalen en essays uit
Uitgesteld paradijs (1987) van Benno Barnard, in de verhalen uit Alles in het klein
(1990) van Eriek Verpale en in School nummer 1 (1994) van Pierre Platteau.
De literaire middelen waarmee dat verleden opgeroepen wordt, kunnen uiteenlopend
zijn. Vaak gaat het om chronologisch vertelde verhalen die de kroniekvorm benaderen,
maar in De tinnen soldaat (1992) en Het uur van ongehoorzaamheid (1995) maakt
Joris Note overvloedig gebruik van de collagetechniek, door verhalende tekst te
larderen met citaten en tekstfragmenten, van schoolreglementen over Vlaamse liederen
tot gestandaardiseerde volkswijsheden. En in Wit is altijd schoon (1989), het eerste
deel van zijn autobiografische familiecyclus, laat Leo Pleysier de hele tijd de
pasgestorven moeder een monoloog houden. Ongeacht de thematische verwantschap
van hun werk
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met dat van De Kuyper of Verpale sluiten zij wat hun omgang met autobiografisch
materiaal betreft nauwer aan bij de kritische, problematiserende traditie van De
Wispelaere en Brouwers.
De relatie tot de ouders is in tal van dergelijke boeken een belangrijk thema. Dat
is ook niet verwonderlijk. Veel van de auteurs beleefden hun kinderjaren en jeugd
in de jaren vijftig en de vroege jaren zestig en werden opgevoed met de vooroorlogse
normen en waarden van hun ouders, in de sfeer van de wederopbouw. Toen zij op
hun beurt in het midden van hun leven waren aanbeland, in een wereld waarin juist
alle gevestigde vormen van geloof en houvast gerelativeerd werden, en toen dan ook
hun ouders overleden, waardoor de laatste band met die oude wereld verdween, was
het moment van bezinning en confrontatie aangebroken. Behalve bij Matsier, Pleysier
en eerder al bij Maarten 't Hart - in De aansprekers (1979) - is dat de context waarin
romans als Asbestemming (1994) van A.F.Th. van der Heijden en Indische duinen
(1994) van Adriaan van Dis te situeren zijn. In de roman van Van Dis is de breuk
tussen heden en verleden, de wereld van de zoon en die van de ouders des te groter,
omdat deze samenvalt met die tussen Nederland en Nederlands-Indië.
Dergelijke romans zijn meer dan alleen een persoonlijk verhaal, al dan niet
therapeutisch, al dan niet een afrekening of geladen met vertederende nostalgie. Ze
bieden een zicht op de cultuurbreuk die zich rond 1970 in de westerse samenlevingen
heeft voorgedaan. Een ‘mijmering’ over ‘hoe anders de wereld toen was’, zoals De
Kuyper het in zijn geciteerde tekst formuleerde. Die drastische breuk krijgt gestalte
in het oproepen van schijnbaar onbeduidende scènes uit het dagelijks leven in de
kronieken van De Kuyper of in reflecties en herinneringen naar aanleiding van
eenvoudige gebruiksvoorwerpen, boeken, kledingstukken, foto's, die de ik-persoon
in Matsiers Gesloten huis aantreft wanneer hij na de dood van zijn moeder de woning
opruimt. Het is een procedé dat ook gebruikt wordt door Pleysier in zijn roman De
kast (1991) en waarvan de verzameling van tekstfragmenten uit een voorbije wereld
in de boeken van Note een variant is. Telkens weerspiegelt het grote zich in het
kleine, het algemene in het persoonlijke: zowel ontkerkelijking, ontzuiling, de afbraak
van autoriteit en veiligheid, als de frustraties die ermee samenhangen - de emancipatie
van het individu, dat niet altijd goed weet wat het met die nieuw verworven vrijheid
aan moet.
Zowel uit de werken zelf en commentaren van de auteurs, als uit recensies spreekt
een opmerkelijke ambivalentie omtrent de identificatie van de auteur met zijn verteller
of personage. Het is een voortdurend spel van geven en nemen, waarbij de beschouwer
zich niet aan de indruk kan onttrekken dat er onuitgesproken strategieën meespelen.
Enerzijds lijken het accent op het fic-
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tionele en de presentatie van de boeken als romans of verhalen erop gericht om op
literaire gronden gewaardeerd te worden. Anderzijds is het gelijktijdig afficheren
van het autobiografische en authentieke, ook in flapteksten en aanbiedingsfolders
van uitgevers, een middel om de aandacht en de interesse van een zo ruim mogelijk
publiek te trekken. Het publiek, en steeds meer ook de literaire kritiek, lustte die
‘echte’, ‘waar gebeurde’ verhalen wel. Dat blijkt niet alleen uit de soms spectaculaire
verkoopcijfers van de boeken van Pointl en Van Dis, of zelfs van schrijvers met een
reputatie van moeilijk auteur zoals Matsier en Pleysier, maar ook uit de bekroningen
die deze boeken te beurt vielen. Vooral in het circuit van de commerciële prijzen
waren ze goed vertegenwoordigd. In 1994 ging de eerste Libris Literatuurprijs naar
het tweede deel van de trilogie van Frida Vogels, De harde kern, waarin de
hoofdpersoon, die vrijwel geheel met de auteur te identificeren is, op een welhaast
obsessionele manier en helemaal in de traditie van het vooroorlogse Forum aan
zelfanalyse doet. In datzelfde jaar ging de AKO Literatuurprijs naar Quarantaine,
oorlogsherinneringen van G.L. Durlacher. In 1995 werd Indische duinen bekroond
met de Gouden Uil en De vriendschap van Connie Palmen met de AKO Literatuurprijs.
De Libris 1998 ging naar het derde deel van Voskuils roman fleuve Het Bureau,
nadat eerdere delen al de shortlist van de Libris Literatuurprijs en de Gouden Uil
hadden gehaald. Gesloten huis van Matsier greep net naast de Gouden Uil en de AKO
Literatuurprijs, maar werd wel bekroond met de F. Bordewijkprijs en de Mekkaprijs
van de literaire kritiek 1995. Tekenend is ook dat dichters Hans Warren en Leonard
Nolens pas echt een ruimer publiek bereikten met hun dagboeken.

Verhalen over de wereld
Straatrumoer aant.
In juni 1990 publiceerde Ton Anbeek in Dietsche Warande & Belfort een terugblik
op zijn geruchtmakende opstel in De Gids van ongeveer een decennium daarvoor,
waarin hij pleitte voor meer straatrumoer in de Nederlandse roman. In die terugblik
vermeldt hij De aanslag (1982) van Mulisch en Het verdriet van België (1983) van
Claus, die al kort na zijn verzuchting zijn ideaal kwamen belichamen. En in één adem
noemt hij daarbij ook de cyclus De tandeloze tijd van A.F.Th. van der Heijden. Alleen
al de titel van het proloogboek daarvan, De slag om de Blauwbrug, lijkt inderdaad
een direct antwoord op zijn vraag. Die titel verwijst immers naar het Amsterdamse
krakersoproer in 1980 naar aanleiding van de inhuldiging van koningin Beatrix.
Tussen 1983 en 1996 liet Van der Heijden met onregelmatige tussenpozen de
proloog, vier delen en een intermezzo verschijnen, die samen de ambitieuze
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romancyclus De tandeloze tijd vormen. Samen vertellen deze boeken - zij het niet
chronologisch - het levensverhaal van Albert Egberts vanaf zijn geboorte in 1950 in
het Brabantse Geldrop tot in 1986. De lotgevallen van dat hoofdpersonage zijn altijd
intens verweven met de actualiteit, waardoor de cyclus tegelijk een particulier
levensverhaal vertelt en een tijdsbeeld schetst.
En inderdaad, het komt er allemaal in voor: een wat armoedige kindertijd in het
katholieke Brabant, het leven met een door schuldgevoelens verteerde moeder en
een soms agressieve alcoholische vader, de sociale tegenstellingen tussen het gezin
Egberts en het milieu van de vrienden van Albert, joyriding, de studententijd in
Nijmegen in de nadagen van de studentenrevolte, met de overgave aan seks, drank
en drugs, abortus, wilde feesten en kroegentochten, het Amsterdamse studentenmilieu,
kinderhandel, heroïneverslaving, inbraak en diefstal, het krakersmilieu en de
krakersrellen, de aanleg van de Amsterdamse metro, racisme en tal van andere dingen,
die altijd nauwkeurig in tijd en ruimte gelokaliseerd worden. De avonturen van Albert
Egberts zijn daardoor zeker niet alleen te interpreteren als voortvloeiend uit zijn
psychische gesteldheid of als illustratie van iets algemeen menselijks.
Toch zou het onjuist zijn om de cyclus uitsluitend te lezen als een kroniek van de
jaren vijftig tot tachtig, met het zwaartepunt in de jaren zeventig, of als de roman
van een generatie. Zowel het levensverhaal van Albert als de maatschappelijke context
ervan verschijnen in de cyclus als herinneringen van het hoofdpersonage. In die
herinneringen vinden een selectie en een constructie plaats ten behoeve van zelfinzicht
en zelfrechtvaardiging van het personage, niet van de auteur. De relatie van de roman
tot de historische werkelijkheid is daardoor zeer complex. Ten eerste selecteert de
auteur historische feiten en toestanden en vervormt hij ze tot bruikbaar materiaal om
zijn personage gestalte te geven. Ten tweede is die selectie binnen de romans tegelijk
een psychologische en sociologische verklaring van zijn gedrag én een middel om
aan zijn bestaan, inclusief zijn totale verloedering, een bijna mythische allure te
geven. En ten derde heeft de veelheid en diversiteit van gebeurtenissen, verhalen en
situaties ook een functie die tegelijk thematisch en compositorisch is. Een van de
belangrijkste concepten die Albert hanteert om zijn leven te richten is dat van ‘het
leven in de breedte’, als een middel om te ontsnappen aan de vernietigende werking
van de tijd. In een gesprek met zijn vriend Thjum legt Albert uit wat hij daaronder
verstaat:
Het gaat erom je van de onbenullen te onderscheiden door daadwerkelijk
tijd te winnen... oneindig veel tijd te winnen en te ontginnen... Tijd die
niet aan je vreet... die je niet ouder maakt. Integendeel! Het is een tijd die
je het eeuwige leven kan geven. of bijna in ieder geval. [...] Aangezien het
leven zich niets-
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ontziend in de lengte ontrolt, moet je proberen het zo breed mogelijk te
maken... moet je proberen het in de breedte te laten uitdijen... [...] Luister,
Thjum... ik hoef jou niet voor te rekenen hoe snel een minuut verstrijkt.
Toch is zo'n minuut goud waard, als je hem tijdens het verstrijken maar
voldoende ‘in de breedte’ weet te rekken. [...] Het probleem met de
menselijke geest is, dat hij te veel de modellen van opeenvolging uit de
zintuiglijke werkelijkheid heeft overgenomen... zoals een pasgeboren
eendje alle bewegingen van de moeder overneemt. Terwijl diezelfde geest
het fantastische vermogen bezit van synchronisme. Alles wat hij aan
beelden, gedachten, herinneringen in zich draagt kan hij gelijktijdig
produceren en reproduceren. (VAN DER HEIJDEN 1983, 160-162)
Albert blijkt gevangen tussen enerzijds zijn verlangen om zich aan het actieve leven
te onttrekken en louter in zijn geest een eindeloze veelvuldigheid van ervaringen te
beleven, en anderzijds het feit dat juist die passiviteit en lethargie ervoor zorgen dat
hij meegesleept wordt in een wereld en een levenswijze die hem tegelijk afschrikken
en fascineren. Zijn drang om de chaotische levensstroom te beheersen en als het ware
tot stilstand te brengen, komt tot uiting in de obsessionele manier waarop hij aan
gewone dingen een symbolische betekenis geeft, in het veelvuldig gebruik van
meetkundige figuren en schema's die hij aan zijn levensloop tracht op te leggen, en
zelfs in de meerstemmigheid van de oeverloos uitdijende verhalen in de twee lijvige
boeken die samen het derde deel uitmaken, Het Hof van Barmhartigheid en Onder
het plaveisel het moeras.
Al kan men dus allerminst spreken van een kroniek of zelfs van de ambitie om
een realistisch tijdsbeeld te schetsen, dat verhindert niet dat er gaandeweg een beeld
ontstaat, al is het dan meer constructie dan reconstructie. Het personage Albert Egberts
is tegelijk een individu met een particulier karakter en een particuliere levensloop
én de belichaming van algemeen-menselijke verlangens en beperkingen. Maar bovenal
is hij een figuur waarin dat particuliere en algemene vorm en gestalte krijgen in
wisselwerking met een specifieke tijd, een specifiek milieu en een specifiek
generatiegevoel. In die zin vormt De tandeloze tijd wel degelijk een romancyclus
waarin de wereld en het leven, meer dan als een decor, volop aanwezig zijn.
De behoefte om persoonlijke lotgevallen met politieke en maatschappelijke
gebeurtenissen te verbinden is ook een constante in het oeuvre van Harry Mulisch.
Zijn grote roman De ontdekking van de hemel (1992) is daarvan als het ware de
bekroning. Niet ten onrechte wordt het boek op het achterplat aangeprezen als een
‘totaalroman’: ‘[...] tegelijk een psychologische roman, een filosofische roman, een
tijdroman, een ontwikkelingsroman, een avonturen-
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roman en een alles overkoepelend mysteriespel.’ De verbindingen tussen het
persoonlijke en het politieke worden hier uitgebreid tot de hemel, van waaruit het
verhaal verteld én geregisseerd wordt.
Het verhaal op aarde, dat grotendeels draait rond de vriendschap tussen de
sterrenkundige Max Delius en de taalkundige Onno Quist, speelt zich af tussen 1967
en 1985 tegen de achtergrond van de politieke en sociale ontwikkelingen in Nederland
en in de wereld; veel aandacht gaat onder meer uit naar het Cuba van Fidel Castro.
Maar via herinneringen, flash backs en de speurtocht van Max naar het verleden van
zijn ouders komen ook de Tweede Wereldoorlog en Auschwitz uitvoerig aan bod.
Dat betekent evenwel niet dat het de eerste ambitie van de roman zou zijn om een
tijdsbeeld te schetsen. Bekeken vanuit de hemel gaat het erom dat de mens het oude
verbond met de hemel, gesymboliseerd in de tien geboden, heeft verbroken. Het
geloof in de macht van de techniek heeft het geloof in God verdrongen en is uitgelopen
op een pact met Satan. Daarop trekt God zijn handen van de wereld af en heeft hij
zijn engelen bevolen de stenen tafelen weer naar de hemel te brengen. Om dat te
verwezenlijken grijpen zij zodanig in op de levens van de mensen en het verloop van
de geschiedenis dat hun opdracht uiteindelijk slaagt. Bekeken vanuit de aarde gaat
het echter om mensen die niet beseffen dat zij gemanipuleerd worden. Zij worden
gedreven door hun persoonlijke ambities, emoties en overtuigingen, en zoeken als
het ware blindelings en op de tast naar zin in een heel concrete wereld en een concrete
tijd. Het is pas in de botsing en de wisselwerking tussen beide niveaus dat de betekenis
van dat alles zich toont: dat al die gebeurtenissen, zowel op het persoonlijke vlak als
op dat van de wereld, deel uitmaken van een omgekeerd heilsplan, dat na de
vernietiging van de stenen tafelen zijn onvermijdelijke afloop zal kennen:
[...] met hun baconiaanse beheersing van de natuur zullen de mensen
uiteindelijk zichzelf nucleair opstoken, verbranden via het gat dat zij in
de ozonlaag hebben geslagen, oplossen in de zure regen, braden in het
broeikaseffect, elkaar dooddrukken door hun aantal, zichzelf ophangen
aan de dubbele helix van het DNA, stikken in hun eigen afval: in Satans
stront [...]. (MULISCH 1992, 900)
Het rumoer van de straat, van de nationale en internationale politiek, van techniek
en wetenschap en van de geschiedenis mag dan niet het onderwerp zijn van De
ontdekking van de hemel, het is er wel een essentieel aspect van, als setting voor de
avonturen en de ontwikkeling van de personages en als toetssteen voor morele en
filosofische kwesties.
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Al zijn dus enkele van de belangrijkste en opvallendste boeken uit dit decennium
uitdrukkelijk met de wereld begaan en roepen zij ethische vragen op, toch kan men
niet zeggen dat de literatuur in de breedte tussen 1985 en 1995 een opvallende toename
laat zien van belangstelling voor de actualiteit. In een wat ruimere zin was er wel
een blijvende en zelfs toenemende productie van romans over de Tweede
Wereldoorlog en de nasleep daarvan. Het thema bleef actueel in boeken van Mulisch,
Armando, Ferron, in de memoires van G.L. Durlacher en in de beginnende stroom
van publicaties van auteurs van de tweede generatie. Het dook indirect ook op in
romans als De tweeling (1993) van Tessa de Loo en De naam van de vader (1993)
van Nelleke Noordervliet.

Reisverhalen en historische romans aant.
Aan het verlangen naar goede, interessante en geloofwaardige verhalen over de
wereld werd ook tegemoetgekomen door de hausse van reisverhalen en historische
romans vanaf de jaren tachtig. Reisverhalen zijn van alle tijden en ook in de tweede
helft van de twintigste eeuw waren er tal van auteurs die met hun reisverhalen een
groot publiek bereikten, zoals Bertus Aafjes, Belcampo, Johan Fabricius en Alfred
Kossmann. Toch bleef het reisverhaal een enigszins marginaal genre, al was het maar
omdat de grens tussen enerzijds literatuur, waarvoor criteria als fictionaliteit en
taalbewustzijn golden, en anderzijds journalistiek, waarvoor verstrekking van
informatie belangrijk was, erin dreigde te vervagen. Binnen het oeuvre van
afzonderlijke auteurs werden de reisverhalen steevast als het mindere deel beschouwd.
Typerend daarvoor zijn de lotgevallen van Cees Nooteboom. Na een literaire start
in de jaren vijftig met een roman en enkele gedichtenbundels, ging hij zich toeleggen
op het reisverhaal, met publicaties in bladen als Elsevier, de Volkskrant en vooral
Avenue. Een eerste bundeling daarvan verscheen in 1963: Een middag in Bruay. Het
was de start van een lange reeks soortgelijke boeken, die algemeen toch als een
ontsporing van de literaire carrière van Nooteboom werden gezien. Pas met de
publicatie van zijn roman Rituelen in 1981 werd hij weer als een volwaardig auteur
in de literatuur binnengehaald. Typerend is de zin waarmee Wam de Moor zijn
recensie van die roman begint: ‘Het is een merkwaardig feit dat in de literaire
ontwikkeling van de thans 47-jarige Cees Nooteboom zijn romans, verhalen en
gedichten wel tot de literatuur plegen te worden gerekend, maar zijn reisverhalen
niet.’ (De Moor 1981)
Kort daarna begon het tij te keren en werden Nederland en Vlaanderen als het
ware overspoeld met reisverhalen in een breed gamma tussen literatuur, essay,
reportage, verslag en veredelde reisgids. In 1991 werd ‘Reizen en literatuur’ zelfs
het thema van de Boekenweek en kon Rudi Wester er in het literaire jaarboek Mekka
1992 een beschouwing aan wijden, waarin zij niet alleen haar
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verbazing uitsprak over de plotselinge heropleving van dit ‘stiefkind van de literatuur’
(Wester 1991, 78), maar meteen al, aan de hand van de tien beste reisauteurs van het
afgelopen jaar, een beeld gaf van de grote diversiteit binnen het genre: ‘de Zeer
Betrokkene (Adriaan van Dis), de Onverstoorbare (Carolijn Visser), de Journalist
met Hart voor de Zaak (Lieve Joris), de Wetenschapper (Koos van Weringh), de
Onversaagde (Jacqueline de Gier), de Onophoudelijke Vragensteller (Aya Zikken),
de Boze en Toch Laconieke (Jan Donkers), de Kamergeleerde (Jan Brokken), de
Impressionistische (Linda Polman) en de Bespiegelende (Cees Nooteboom)’ (78-79).
Diezelfde Rudi Wester was al in 1988 begonnen aan een serie van jaarlijkse
bloemlezingen uit de beste reisverhalen van het voorgaande jaar, een reeks die
jarenlang ononderbroken zou doorlopen. Daarvoor al, in 1981, was uitgeverij Kosmos,
onder meer gespecialiseerd in reisgidsen, van start gegaan met de serie Op Schrijvers
Voeten, waarin naast oorspronkelijke reisverhalen ook vertalingen en heruitgaven
van oudere reisliteratuur verschenen, ‘met het idee de lezende reiziger zowel
informatie als verstrooiing te bieden’, en in 1983 was Meulenhoff begonnen met de
soortgelijke Bibliotheek voor de Literaire Reiziger, onder redactie van Adriaan van
Dis. Reeds bij de oprichting in 1991 was ook voor uitgeverij Atlas reisliteratuur een
van de zwaartepunten in het uitgeefbeleid.
Het is moeilijk om met zekerheid een verklaring te bieden voor die plotselinge
hausse, die overigens tot in het begin van de eenentwintigste eeuw onverminderd
voortduurt en zich zelfs heeft uitgebreid naar een groot aantal romans in een
buitenlandse, liefst exotische setting. Ongetwijfeld hebben internationale voorbeelden
een stimulerende rol gespeeld, zoals het Britse blad Granta, dat sinds 1979 met veel
succes internationale literatuur, literaire non-fictie en reisliteratuur samenbracht, en
het werk van auteurs als Bruce Chatwin, Paul Theroux en V.S. Naipaul. Die raakten
ook in het Nederlandse taalgebied bekend, zeker toen hun werk rond 1980 in vertaling
beschikbaar kwam. Ook de groeiende afkeer van een deel van het lezende publiek
van een al te literaire literatuur heeft de vraag naar dergelijke boeken aangewakkerd.
Maar de allerbelangrijkste factor was waarschijnlijk wel de explosie van het toerisme,
ook naar verre en exotische bestemmingen. Bijlagen van kranten, weekbladen en
magazines speelden daar gretig op in, door naast culturele katernen en rubrieken
over mode, lifestyle, tuinen en gastronomie ook uitvoerig aandacht te besteden aan
reizen en toerisme. Veel van de in boekvorm gebundelde reisverhalen en -reportages
verschenen eerder in zulke bladen. Boeken met reisliteratuur in de breedste zin zijn
overigens niet alleen te koop in de algemene boekhandel, maar in toenemende mate
ook in gespecialiseerde reisboekhandels, naast reisgidsen, wegenkaarten en
beschrijvingen van fiets- en wandelroutes.

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

560
Zowel wat de bestemming betreft als in sfeer en naar genre bestrijkt de reisliteratuur
een breed gamma. Dat gaat van boeken als Een tafel voor één. Reisberichten (1990)
van Eric de Kuyper, met verslagen van reisjes naar culturele evenementen in het
nabije buitenland, of zelfs Bellevue/Schoonzicht of de nieuwe kunst van het wandelen
(1997), waarin Koen Peeters en Kamiel Vanhole verslag doen van een wandeling in
de Brusselse kanaalzone, tot de zeer exotische bestemmingen in het werk van Cees
Nooteboom, Lieve Joris en Carolijn Visser. Avontuur en informatie, verwondering,
inleving en observatie, distantie en engagement, zelfbespiegeling, aandacht voor de
mens, cultuur en natuur komen in alle mogelijke verhoudingen voor en gaan een
verbinding aan met de avonturenroman, de journalistiek, de column, de autobiografie
en het literaire essay. Een bijzonder subgenre, eveneens met een lange traditie, is dat
van de literaire reis, soms in de voetsporen van bewonderde schrijvers. Ook dat genre,
dat dan weer banden onderhoudt met de historische roman of het cultuurhistorische
essay, kende een nieuwe bloei. Enkele opmerkelijke resultaten ervan zijn de
reisboeken van Boudewijn Büch naar bibliotheken in alle uithoeken van de wereld,
de zoektocht van Herman Portocarero naar sporen van het verblijf van Rimbaud in
Ethiopië in Door de naamloze vlakte (1985), of mengvormen tussen essay en verhaal,
zoals Steden. Verhalen onderweg (1998), waarin Stefan Hertmans reizen naar
Europese cultuursteden gebruikt als aanzet tot filosofische, politieke, sociologische
en literaire bespiegelingen rond stad en stedelijkheid. Alleen al in het korte
introducerende essay, ‘Check in’, worden Robert Musil, John Dos Passos, Marcel
Proust, James Joyce, Thomas Pynchon, Bret Easton Ellis, Baudelaire, Rousseau,
Andy Warhol, Salmon Rushdie en Jacques Derrida gepresenteerd met de visies en
beelden die zij omtrent de stad hebben ontwikkeld of uitgedrukt. Op die manier wordt
het reisverhaal, dat in aanleg onder meer een ontsnapping uit het keurslijf van
literatuur en intellectualiteit belichaamde, toch weer ingelijfd en ondergeschikt
gemaakt aan een literaire benadering van de wereld.
Ook de heropbloei van de historische roman vanaf de jaren tachtig is een internationaal
verschijnsel. Het fenomenale succes van De naam van de roos (1980, Nederlandse
vertaling 1983) van Umberto Eco is daarvan het sprekendste voorbeeld. Maar
daarnaast maakten ook historische romans als Hawskmoor (1985) van Peter Ackroyd,
Das Parfum (1985) van Patrick Süskind, Possession (1990) van A.S. Byatt en The
Quincunx (1989) van Charles Palliser wereldwijd furore. Internationaal omvat het
genre het hele spectrum van vlotte en spannende verhalen tot het postmoderne
problematiseren van de mogelijkheid om de geschiedenis te vertellen, zoals in
Waterland (1983) van Graham Swift en vooral A History of the World in 10 ½
Chapters (1989) van Julian Barnes.
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Die hausse sloot op haar beurt aan bij een ruimere publieke belangstelling voor
populariserende of alleszins meeslepend geschreven historische boeken. Onder
invloed van het narrativisme, dat in de jaren tachtig in kringen van historici opgang
maakte en dat ervan uitgaat dat het verleden pas tot stand komt in het verhaal van
de historicus, kregen geschiedkundige werken meer en meer het karakter van romans,
zij het in de meeste gevallen van traditioneel vertellende realistische romans. De
onderliggende gedachte, namelijk dat historische samenhangen het product zijn van
de verbeelding, de creativiteit en de vertelkunst van de auteur, en geen reproducties
van bestaande samenhangen uit het verleden, kon ook voor moderne en postmoderne
romanschrijvers het genre van de historische roman weer aantrekkelijk maken. Er
ontstond een mogelijkheid om het vertellen van boeiende verhalen uit het verleden
te combineren met een typisch modern kritisch scepticisme of een veeleer post-modern
relativisme.
Hella Haasse had al in 1968 het problematische van de historische roman centraal
gesteld in De tuinen van Bomarzo, waarin zij op zoek ging naar de mogelijkheden
om kennis van historische feiten te verbinden met de creatieve verbeelding van de
schrijver. Daardoor nam zij tegelijk afstand van haar vroegere historische romans,
die de uitgebeelde wereld als werkelijkheid presenteerden. In de historische romans
die zij vanaf 1978 liet verschijnen na een onderbreking van ongeveer vijfentwintig
jaar, is het roer helemaal omgegooid. Spel met historie en fictie, onzekerheid,
gissingen, interpretaties en reflectie hebben de plaats ingenomen van de vroegere
vanzelfsprekendheid van het opgeroepen beeld.
Een mooi voorbeeld is haar populairste boek uit deze periode, Heren van de thee
(1992). Daarin wordt het leven verteld van een negentiende-eeuwse theeplanter op
Java, Rudolf Kerkhoven. Dat verhaal zelf wordt omkaderd door een motto van de
Franse schrijver, journalist en cineast Philippe Labro: ‘Un ouvrage de fiction mélange
à sa guise le vrai et le faux, le vécu, le retranscrit, l'imaginaire, la biographie’ (Een
fictioneel werk vermengt naar believen waar en vals, het beleefde, het herdichte, het
imaginaire, de biografie), en een verantwoording waarin Haasse beklemtoont dat de
stof helemaal ontleend is aan archiefmateriaal, en dus ‘niet verzonnen, maar wél
geselecteerd en gearrangeerd volgens de eisen die een roman-aanpak stelt’ (Haasse
1992, 297). Op zich is dat niet ongewoon voor een historische roman; het bijzondere
zit in de explicitering, waardoor Haasse het historiografische en het fictionele elkaar
laat relativeren en problematiseren. In de roman zelf komt die ambiguïteit onder
meer tot uiting in de afwisseling van documenten en op documenten gebaseerde
passages met fictionele toevoegingen en interpretaties. Zelfs in de als document
gepresenteerde stukken lopen echte en verzonnen documenten - het
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dagboek van Jenny, de vrouw van het hoofdpersonage - door elkaar. Vooral het vijfde
hoofdstuk, dat opvalt door zijn collagevorm en zijn afstandelijke verteltrant, verstoort
de werkelijkheidsillusie en toont als het ware de breuken, de voegen en de naden
tussen historische feiten en literaire verbeelding, die in de voorafgaande hoofdstukken
handig verdoezeld waren.
Veel verder in het ontregelen van de geschiedenis dan Haasse gingen al in de jaren
zeventig auteurs als Ferron en Brakman. In Turkenvespers (1977) bijvoorbeeld
doorbreekt Ferron helemaal het onderscheid tussen feit en fictie. De roman zit vol
anachronismen en wordt uiteindelijk een fantastisch bouwsel dat een alternatieve
geschiedenis construeert, of veeleer het geconstrueerde en fictionele karakter van
iedere visie op het verleden suggereert.
In de eerste helft van de jaren negentig verschenen enkele opmerkelijke historische
romans en verhalenbundels die op een subtielere manier de gevestigde beelden van
de historische werkelijkheid op de helling zetten. Een interessante overeenkomst is
dat ze spelen in de achttiende eeuw, de tijd die veelal wordt gezien als de oorsprong
van het ‘verlichte’, rationele wereldbeeld en het vooruitgangsgeloof. Het betreft
enkele verhalen uit de bundel Zuidland (1990) van P.F. Thomése, Het oog van de
engel (1991) van Nelleke Noordervliet, De virtuoos (1993) van Margriet de Moor
en Gewassen vlees (1994) van Thomas Rosenboom. Zij hebben met elkaar gemeen
dat zij tegenbeelden geven van die dominante visie op de achttiende eeuw. De
personages zijn verliezers, buitenstaanders, mislukkelingen, die de trein van de
onstuitbare vooruitgang gemist hebben, maar in hun gedragingen die vooruitgang
ook als een waanbeeld ontmaskeren. In die zin zijn het tegelijk historische en
hedendaagse personages, die de grote verhalen van de wetenschap, de revolutie en
de democratie doorprikken. In tegenstelling tot wat Ferron doet, handhaven deze
auteurs vrijwel consequent de historische geloofwaardigheid van de feiten, en anders
dan Haasse problematiseren zij niet expliciet de verhouding tussen feit en fictie.
Vooral Thomése en Rosenboom spelen er een spel mee. In Gewassen vlees vertelt
Rosenboom de lotgevallen van Willem Augustijn van Donck in de jaren 1747-1749.
Door het inlassen van stukken kroniek (‘Repertorium’ genaamd) over de politieke
en militaire gebeurtenissen beklemtoont Rosenboom enerzijds heel sterk de historische
inbedding. Maar door de manier waarop hij zijn hoofdpersonage gestalte geeft,
ondergraaft hij anderzijds het historische beeld van het midden van de achttiende
eeuw. Hij doet dat onder meer door clichébeelden uit de historische roman en
conventies van het genre te laten botsen met grove buitensporigheden, door het
verhevene te trivialiseren en aan het afstotelijke haast mystieke betekenissen toe te
kennen. Interesse voor de opkomende wetenschap loopt ongehinderd uit op volstrekte
irrationaliteit, de schijn van redelijkheid slaat om in theatraal sentiment, en bewustzijn
van de
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tijdgeest blijkt niets anders dan zelfbedrog en loos gekoketteer. Ook de overdreven
historiserende stijl zorgt er mede voor dat Gewassen vlees balanceert op de grens
tussen historische roman en een parodie daarvan. Willem Augustijn is een tragische
karikatuur van de achttiende-eeuwse én van de eind-twintigste-eeuwse mens.
De toegenomen aandacht voor het reisverhaal en voor de historische roman past
overigens binnen het veel bredere fenomeen van de opvallende populariteit van
literaire non-fictie. Ook hier speelde uitgeverij Atlas een voortrekkersrol, onder meer
met het werk van de historicus Geert Mak, dat vooral in de tweede helft van de jaren
negentig buitengewoon populair werd.
Overigens bleef de interesse voor de geschiedenis niet beperkt tot de roman. In
1993 publiceerde H.H. ter Balkt zijn eerste bundel Laaglandse hymnen, waarin de
geschiedenis van Nederland vanaf de steentijd tot de overwintering op Nova Zembla
in 1596 bezongen wordt in een reeks sonnetten. In 2002 en 2003 verschenen
vervolgdelen: samen een indrukwekkend alternatief panorama van de Nederlandse
historie tot het eind van de twintigste eeuw. Enigszins in dezelfde lijn liggen enkele
bundels van Hamelink. In Folklore Imaginaire de Flandre (1994) presenteert hij
zich als tekstbezorger van gedichten van de negentiende-eeuwse Zeeuws-Vlaamse
dichter A.D. De bonte verzameling kan gelezen worden als ‘een poging van Hamelink
om de taal en de geschiedenis van zijn geboortestreek bij zijn eigen taal en
geschiedenis in te lijven’ (Middag 1994). Onder eigen naam publiceerde Hamelink
enkele jaren later Zeemansgraf inclusief Gesternten van Frederik de Zeeman (1997),
waarin tal van gedichten verbeeldingen zijn van de geschiedenis van Nederland als
zeevarende natie. In hun benadering van de geschiedenis hebben Ter Balkt en
Hamelink met elkaar - en met sommige historische romans - gemeen dat zij de
gepolijste visies op de geschiedenis doorbreken ten voordele van de keerzijde van
de grote gebeurtenissen en van wat veronachtzaamd in de duisternis is gebleven.
Tegelijk vinden zij daarin de stof voor mythische verbeeldingen.

Generatie Nix aant.
In hun lijkkistendracht schuifelen ze ruisend voorbij. Geen luidklinkende
scheet of knallende boer, geen hupse danspas waarbij de middelvinger
met kracht naar boven gestoten wordt [...]. (KUMMER 1995, 89)
Aldus beschrijft Em. Kummer in de intro van zijn opstel ‘Laat de Nixers tot ons
komen’ de optocht van in toga gehulde hoogleraren ter gelegenheid van de
dies-natalisviering van de Leidse universiteit. Hij gebruikt het verder als beeld van
de brave maar ‘strontvervelende’ literatuur van de voorbije jaren,
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waarvoor dan karakteristieken gelden als geestdodend, van een loodgrijze ernst,
cultureel en politiek correct, hoog verheven, ondoorgrondelijk gelaagd. Maar nergens
‘onbeschaamd, onbeschaafd, onveilig, verwarrend en provocerend’ (93).
Het is hetzelfde soort protest als dat van de Maximalen, een kleine tien jaar
daarvoor, tegen de stand van zaken in de poëzie. En ook het alternatief dat nu geboden
wordt door de Generatie Nix vertoont opvallende overeenkomst met wat de
Maximalen voorstonden. En net zoals de Maximalen grotendeels een creatie waren
van de media, was dat ook, en misschien nog wel meer, het geval bij deze jonge
generatie prozaïsten.
De aanzet werd gegeven in een special van De Groene Amsterdammer van 23
februari 1994. In een gesprek met Rob van Erkelens, Don Duyns, Ronald Giphart,
Hermine Landvreugd, Joris Moens en Joost Zwagerman lanceerde journalist Frank
Verkuijl de term ‘Generatie Nix’. Daarin zat een verwijzing naar de roman Generation
X (1991) van de Canadese auteur Douglas Coupland, die het uitzichtloze levensgevoel
weergeeft van de zogenaamde ‘busters’, de generatie geboren tussen 1955 en 1970.
In tegenstelling tot de voorafgaande generatie van de ‘babyboomers’ hebben zij geen
levensdoel, zij engageren zich niet, gaan al zappend door het leven zonder definitieve
keuzes te maken, op zoek naar kicks om de verveling te bestrijden. Het is een
levensgevoel dat met varianten ook terug te vinden is in het werk van de Amerikaanse
schrijvers van de ‘brat pack generation’, David Leavitt, Bret Easton Ellis, Jay
McInerney en Tama Janowitz.
Staat in hun boeken het snelle, gewelddadige en extreme leven in New York en
Los Angeles centraal, de romans van de Nederlandse Nixers kunnen gezien worden
als een kleinsteedse of provinciale variant daarvan. In de talrijke interviews en
artikelen die op de ‘lancering’ van deze nieuwe generatie volgden, beklemtoonden
zowel de auteurs zelf als de critici telkens weer datzelfde generatiegevoel als een
van de bindende elementen, samen met een terugkeer naar het realisme als literaire
methode om daaraan uiting te geven.
Een halfjaar later, in augustus 1994, ging het tijdschrift Zoetermeer van start, onder
de redactie van Van Erkelens, Giphart en Moens. Hoewel zij nergens een
beginselverklaring publiceerden, was het duidelijk bedoeld als het blad van de nieuwe
generatie. Overvloedige advertenties voor het werk van auteurs uit de eigen kring,
de belangstelling voor het werk van Coupland en verwanten, maar ook voor een
outcast-auteur als Arthur Rimbaud en quasivergeten schrijvers uit de sfeer van het
naturalisme zoals Johan de Meester en Frans Erens, schiepen een kader voor de
opgenomen verhalen. De kring van verwanten en gelijkgezinden werd overigens snel
uitgebreid met onder anderen Arjan Witte, Arnon Grunberg, Kees van Beijnum en
de Vlamingen Paul Mennes, Herman Brusselmans en J.H.M. Berckmans.
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Terwijl de betrokkenen in kranteninterviews polemische uitspraken niet schuwden,
kan de weigering om in het blad zelf een beginselverklaring op te nemen gezien
worden als die beginselverklaring zelf. In ‘Loopgraven? Welke loopgraven?’, een
redactioneel in de aflevering 3/4 van augustus 1995, verklaren zij met min of meer
gespeelde verwondering waarom zij afzien van polemieken en poëtica's:
Niet polemiseren is geen bewuste keuze, maar eerder een logisch gevolg
van de manier waarop wij in het leven staan, een vanzelfsprekend
voortbrengsel van onze visie op de wereld en de literatuur.
Voor ons is de polemiek een roestend, bijna ouderwets genre, een met
nostalgie omgeven overblijfsel van een literaire cultuur die achter ons ligt.
[...]
Maar dat was vroeger. En dit is nu. [...] Overtuigingen zijn flexibel,
definitief is maar tijdelijk, de waarheid een kaleidoscoop en morgen is
alles weer anders. Het is zinloos te proberen definitieve keuzes te maken
of je vast te leggen op één visie. Na korte tijd ben je toch weer genoodzaakt
hem in te ruilen voor zijn tegendeel. (REDACTIE 1995, 113-114)
Het is dezelfde houding van ‘non-commitment’ tegenover literaire standpunten die
spreekt uit de houding van de personages tegenover de wereld in de literaire teksten
zelf.
Ondanks het acute verlangen naar meer levendigheid en straatrumoer werden de
Nixers niet louter op gejuich onthaald. De bezwaren in de literaire kritiek golden in
de eerste plaats de manier waarop het idee van een nieuwe generatie of stroming was
gelanceerd en gemaakt door de media, en hoe het imago het daardoor had
overgenomen van de poëtica. Het is niet nieuw. Al sinds de opkomst van het
anekdotisch-realistisch proza in de eerste helft van de jaren zeventig werden vanuit
de hoek van de meer intellectuele, vormbewuste literatuur soortgelijke bezwaren
uitgesproken tegen alles wat lonkte naar actualiteit, vlotheid, het ongecompliceerde,
‘lekkere’ lezen. Een tweede vorm van kritiek gold de rauwe, realistische beschrijving
van een levenswijze die als nihilistisch werd ervaren, namelijk de eenzijdige
belangstelling voor verveling, seks, consumptie, geweld, drugs en de jacht naar kicks.
Kortom, de afwezigheid van intellectuele, filosofische of ideologische stellingnames.
Ook dat is niet nieuw en roept zelfs direct de kritische reacties in herinnering naar
aanleiding van naoorlogse romans als De avonden van Van het Reve of De tranen
der acacia's van Hermans.
Er valt inderdaad een historische lijn te trekken van Nix naar de realistische
zedenschetsen uit de jaren zeventig, en verder terug naar De avonden en zelfs het
naturalisme. Niet toevallig wees Giphart al meteen bij de eerste presentatie
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van de groep de roman Gimmick! (1989) van Joost Zwagerman aan als directe
voorloper, ‘een van de eerste boeken waarin een schrijver aan het woord was die
juist plezier had in het schrijven’ (Verkuijl 1994). En in datzelfde stuk noemt
Zwagerman zijn roman een remake van De avonden, ‘die liet zien hoe alles in
Nederland sindsdien is veranderd - alles, behalve het levensgevoel van de adolescent’
(ibidem).
Zoals gebruikelijk is bij de opkomst van een nieuwe generatie met een eigen
kunstopvatting en een eigen levensgevoel, haastten de betrokkenen zich tegelijk om
door middel van groepsvorming zichtbaarheid te krijgen en door het relativeren
daarvan de individuele eigenheid te beklemtonen. Dat verhindert niet dat de
geformuleerde gemeenschappelijke uitgangspunten een bruikbaar houvast bieden
om zicht te krijgen op wat er in de breedte leefde bij een groep jonge auteurs, ook
al zijn er inderdaad grote verschillen tussen bijvoorbeeld Van Erkelens, Giphart,
Landvreugd, Grunberg en Mennes.
Onverschilligheid en verveling, en hoe daarmee te leven, dat is wat vrijwel alle
jeugdige personages in deze boeken met elkaar gemeen hebben. De verschillen zitten
in de uitwerking. Terwijl het levensgevoel van de anonieme hoofdfiguur in Het uur
van lood (1993) van Rob van Erkelens gezien kan worden als een hedendaagse variant
van het ennui van de auteurs uit het fin de siècle, de décadence en de zwarte
romantiek, sluiten de verhalen van Hermine Landvreugd in Het zilveren theeëi (1993)
en Margaretha bleef het langst liggen (1996) veeleer aan bij het naturalisme. In beide
gevallen geven de personages zich over aan extreme ervaringen, maar bij Van
Erkelens is dat in een zoektocht naar ‘le dérèglement de tous les sens’ à la Rimbaud,
naar hallucinatie en roes, terwijl de personages van Landvreugd veel lethargischer
zijn en zich laten meeslepen in een gore wereld van geweld, kleine criminaliteit en
perverse seks.
Dat is tot op zekere hoogte ook het geval in Tox (1994) en Soap (1995) van Paul
Mennes, maar de nadruk ligt hier vooral op de cynische onverschilligheid van jongeren
in een wereld met een overaanbod aan consumptie en informatie, ‘mooie sterke rijke
kindervolwassenen die voortdobberen in blasé verveling en cynische levensmoeheid’
(Giphart 1994). Het centrale beeld daarvoor is in Tox dat van ‘De Grote Vrolijke
Supermarkt’, waar veel van de handelingen zich afspelen. Via beeldschermen en
luidsprekers wordt daar onophoudelijk de Grote Vrolijke Boodschap van het
onbegrensd consumeren verkondigd en van het geluk dat daardoor binnen ieders
handbereik ligt: ‘Koop onze Vrolijke Producten, Vrolijke Mensen kopen in de Grote
Vrolijke Supermarkt. Winkelen in de Grote Vrolijke Supermarkt is één Groot Feest.’
(Mennes 1994, 63) Tegelijk wordt de klant in die supermarkt voortdurend in de gaten
gehouden door bewakingscamera's en drijft het overaanbod het winkelende personage
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haast tot waanzin. Het gebruik van ‘sampling’, het strooien met citaten uit alle lagen
van de hoge en de populaire cultuur, dat Mennes meer nog dan de andere auteurs als
literaire methode hanteert, sluit naadloos aan bij de manier waarop zijn personages
in het leven staan.
De romans van Ronald Giphart en Arnon Grunberg ten slotte hebben nogal wat
affiniteiten met de genres van de schelmenroman en de bildungsroman. Zowel het
hoofdpersonage uit de debuutroman van Giphart, Ik ook van jou (1992), als dat uit
zijn tweede roman, Giph (1993), zijn aankomende schrijvers met als grootste probleem
dat zij niets hebben om over te schrijven: zij hebben geen oorlog meegemaakt en
hebben een gelukkige jeugd gehad. Er blijft hun niets over dan amusement,
voornamelijk in de vorm van een ongebreideld seksleven, en daarover dan maar te
schrijven. Leven en schrijven dienen in de eerste plaats leuk te zijn, vrolijk,
avontuurlijk en vol vaart.
Ook in Blauwe maandagen (1994), het debuut van Arnon Grunberg, en in zijn
tweede roman, Figuranten (1997), hebben de hoofdpersonages artistieke ambities.
Zij willen schrijver, respectievelijk Hollywoodsterren worden. Zoals bij Giphart het
artistieke ideaal gereduceerd is tot leukheid, stijl en zelfbevrediging, is het voor de
personages van Grunberg in de eerste plaats beroemdheid en glamour. Beide romans
zijn te lezen als bildungsroman. Vooral in Blauwe maandagen is dat duidelijk, waarin
de hoofdpersoon, Arnon Grunberg genaamd, gevolgd wordt van zijn zestiende tot
zijn tweeëntwintigste levensjaar. Het is een cruciale periode, waarin hij zich losmaakt
van thuis, school en zijn joodse achtergrond, om het volle leven te ontdekken. Dat
volle leven blijkt echter niets anders te bieden dan verveling, mislukking en
overbodigheid. Het is een inzicht dat meermalen expliciet wordt uitgesproken:
Ik wist dat het niemand iets kon schelen wat je deed en dat het zelfs
niemand iets uitmaakte of je zou verrekken of niet. Mensen zijn zo
vervangbaar als een plastic tas. [...] Van mezelf weet ik dat ik gemist kan
worden als de spreeuwen op het Centraal Station, die alleen maar de boel
onderschijten, en een paar mensen die ik graag mag, weten dat ook.
Uiteindelijk mis je ook niet de anderen, maar de tijd die je met ze hebt
doorgebracht en waarvan alleen een paar verhalen zijn overgebleven.
(GRUNBERG 1998, 254-255)
Het enige wat daar tegenover staat, is de hilarische manier waarop die bildung als
ontluistering beschreven wordt. Volgens de vrijwel unanieme mening van de literaire
kritiek slaagt Grunberg erin de absurditeit draaglijk te maken door een efficiënt
gebruik van het hele gamma van humor via ironie en slapstick tot cynisme. In zijn
essaybundel De troost van slapstick (1998) heeft Grunberg het onder meer over de
relatie tussen slapstick en het absurde. Nadat hij heeft
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Naar aanleiding van de 10de verjaardag van Arnon Grunbergs debuut Blauwe maandagen organiseerde
zijn uitgever Nijgh & Van Ditmar op 2 mei 2004 een exclusieve signeersessie. Johannes van Dam
zat voor de signeerbus en regisseerde het evenement middels een megafoon.

vastgesteld dat verstrooiing het enige doel is van alle menselijke activiteit, omdat
verstrooiing ons afleidt van het bewustzijn, de doodsangst en het besef van
zinloosheid, situeert hij het wezen van de slapstick in het spel tussen de onbereikbare
verlangens van de mens en de ontoereikende middelen die hij aanwendt om zijn
doelen te bereiken: ‘Alles is even belangrijk, omdat de slapstick erkent dat het doel
van onze activiteiten, buiten de verstrooiing, belachelijk is, een farce - een absurde
komedie.’ (Grunberg 1998, 21)
Behalve het levensgevoel hebben de meeste van deze boeken met elkaar gemeen dat
zij een episodische structuur vertonen, waarbij de actie niet gestuurd wordt door
dramatische spanning, maar verderloopt van scène naar scène. Ook daarin tonen zij
zich verwant aan de bildungsroman, de schelmenroman en de realistische zedenschets.
Ook wanneer zij zich als roman presenteren, zijn het in feite veeleer verzamelingen
van min of meer losse verhalen, anekdotes en fragmenten. In die zin herinneren zij
niet alleen aan de bloei van het verhaal bij de realisten uit de jaren zeventig, maar
ook aan de manier waarop De avonden van Van het Reve was opgebouwd en aan de
talrijke naturalistische en realistische zedenschetsen uit het begin van de twintigste
eeuw. Daarnaast is ook deze opbouw niet los te zien van de ‘zappende’ levenswijze
die erin uitgebeeld wordt.
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Literatuur en identiteit
Vlaanderen op zoek naar zichzelf aant.
Het nieuwe elan van de literatuur in Vlaanderen, beschreven aan het begin van dit
hoofdstuk, bracht onder meer een opvallende herleving mee van geschriften die op
een of andere manier blijk gaven van een Vlaams identiteitsbesef. Dat was niet
helemaal nieuw. Ook al in de periode 1975-1985 waren er verschillende auteurs,
zoals Hugo Claus, Walter van den Broeck, Leo Pleysier en Monika van Paemel, die
een uitermate kritisch beeld schetsten van de Vlaamse samenleving en de Vlaamse
cultuur. Maar in de jaren tachtig en negentig verschoof de houding tegenover
Vlaanderen van afrekening naar een mengsel van nostalgie, kritiek en besef van
eigenwaarde.
Al valt het moeilijk te bewijzen, men mag aannemen dat die verschuiving niet
losstaat van de snel veranderende positie van Vlaanderen en de Vlaming tegenover
enerzijds België en anderzijds Nederland. België was in 1970 begonnen aan een
staatshervorming, die het land zou veranderen van een unitaire in een federale staat.
Dat verliep in een viertal etappes. In 1970 werd het land verdeeld in drie
cultuurgemeenschappen (een Nederlandstalige, een Franstalige en een Duitstalige)
met beperkte bevoegdheden voor taal en cultuur, en drie gewesten (een Vlaams,
Waals en Brussels gewest), waarvan de bevoegdheden nog niet echt afgebakend
waren. In 1980 werden die bevoegdheden aanzienlijk uitgebreid, met als principe
dat aan de gemeenschappen (niet langer cultuurgemeenschappen) ‘persoonsgebonden’
aangelegenheden werden toegewezen, zoals taal en cultuur, maar ook
gezondheidszorg, en aan de gewesten ‘plaatsgebonden’ aangelegenheden, zoals
milieubeleid, ruimtelijke ordening en tewerkstelling. Na nog een uitbreiding van
bevoegdheden in 1988 werd België in 1993 definitief een federale staat met
rechtstreeks verkozen deelstaatparlementen. Die politieke ontwikkeling bracht ook
een groeiend Vlaams zelfbewustzijn met zich mee. Niet alleen werden nu de eisen
en verzuchtingen van twee eeuwen strijd van de Vlaamse beweging ingelost, maar
tevens beleefde Vlaanderen een economische bloei, terwijl het Franstalige
landsgedeelte, met zijn verouderde industriële infrastructuur, een economische en
sociale neergang kende. Het was een volledig nieuwe situatie in de Belgische
geschiedenis, waarbij de aloude machtsverhoudingen werden omgekeerd. Dat nieuwe
Vlaamse zelfbewustzijn werd door politici vertaald in leuzen die niet vrij waren van
enige arrogantie, zoals ‘Vlaanderen leeft!’ en ‘Wat we zelf doen, doen we beter’.
België werd voor heel wat Vlamingen steeds meer een abstract concept, hoogstens
geschikt voor buitenlands gebruik, en Wallonië een blok aan het been, of minstens
een soort buitenland. Daardoor verschoof ook de houding tegenover Nederland, zeker
voor de culturele, in het bijzonder de literaire wereld.
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Ook hier gingen Vlaamse schrijvers meer dan voorheen hun eigen identiteit
benadrukken, tegen hun traditionele minderwaardigheidscomplex in. Dat was mede
mogelijk doordat juist in dezelfde periode de belangstelling van de Nederlandse
literaire wereld voor Vlaanderen toenam.
Het hele samenspel van politieke, economische, sociale, culturele en
literairinstitutionele factoren bracht ook in het werk zelf van tal van Vlaamse auteurs
een veranderde houding teweeg tegenover België, Vlaanderen, Nederland, het
Nederlands en het besef wat het is een Vlaams (Nederlands, Nederlandstalig) schrijver
te zijn. Zij voelden zich verscheurd tussen hun keuze voor het brede Nederlandse
publiek en hun vrees voor identiteitsverlies in dat grotere geheel, tussen de
gehechtheid aan hun roots en de behoefte om zich daarvan te emanciperen. Het
gedicht ‘ABN 2’ uit de bundel Moedertaal (1994) van Charles Ducal geeft op een
treffende manier uiting aan die dubbelzinnigheid:
Gevoed aan Vlaanderen, een reuzin
een gulzig lichaam van melk voor liefde.
Ik krop haar op. Ik leef stiekem,
de handen schuldig, de mond dun.
Ik wil hier weg. Ik schrijf gedichten
om mij uit te rekken tot Amsterdam,
om uit te botten, ver van de stam,
in een taal die mij niet kan verplichten,
geen moedertaal, geen borst in de mond,
maar instrumenten, spraakkunst
en woordenboek, om een ik te enten,
liefdeloos, hoog boven de grond.
(DUCAL 1994, 34)

Vooral in het proza werd die nieuwe houding zichtbaar, zodanig zelfs dat men zou
kunnen gewagen van een revival van de streekliteratuur, zij het in sterk gewijzigde
vorm. Elementen ervan zijn te vinden in het werk van bijvoorbeeld Leo Pleysier,
Geertrui Daem, Joris Note, Tom Lanoye, Erik Vlaminck en Eriek Verpale. De
dubbelzinnige houding tegenover de traditie van de streekliteratuur is niet alleen te
vinden in de keuze van onderwerp, personages en setting, maar ook in de houding
van de verteller daartegenover en in het taalgebruik. Anders dan in de traditionele
streekroman behoren de ruimtelijke situering en de personages meestal niet langer
tot een landelijke, dorpse wereld. Deze verhalen en romans worden bevolkt door
omhooggevallen middenstanders,
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losgeslagen jongeren of jonge volwassenen die de eenvoudige wereld van hun ouders
zijn ontgroeid en burgerlijke welstand hebben verworven: het kleinburgerlijke
Vlaanderen, dat ook figureert in soaps en human-interestreportages. Samen tonen
deze boeken als het ware een sociologisch, vaak ontluisterend portret van Vlaanderen
in de laatste decennia van de twintigste eeuw. Het is het Vlaanderen van de banaliteit,
de keerzijde van het triomfalistische discours van de politiek, dat Tony Hanssen,
hoofdpersonage uit Alles moet weg (1988) van Tom Lanoye, doorkruist als would-be
verkoper na zijn mislukte rechtenstudies.
Interessanter is de houding van vertellers en personages tegenover die wereld. Hoe
karikaturaal Lanoye Vlaanderen ook tekent, die tekening is gekleurd met nostalgie
en liefde. In het autobiografisch geïnspireerde titelverhaal uit Een slagerszoon met
een brilletje (1985) is de ik-figuur, Tom Lanoye, aan het woord tijdens zijn geboorte
en de uren daarna. Het is 1958, het jaar van de Brusselse Expo, het hoogtepunt van
het naoorlogse welvaartsoptimisme. Maar de kleine Tom is al visionair:
Maar binnen vijf jaar, als Edith Piaf sterft, is de droom al lang voorbij.
Iedereen zal het Atomium belachelijk vinden, even kitscherig, banaal en
naïef als de hele Expo. [...] Het duurt niet lang meer of speculanten laten
in Brussel de mooiste huizen verkrotten, om ze te vervangen door de
karakterloze buildings van de NAVO en de EEG. [...] het wordt nooit meer
zoals nu! Binnenkort rijzen de grootwarenhuizen als paddestoelen uit de
grond. Veel slagers gaan failliet, de anderen krijgen het moeilijk. De
mensen houden niet meer van moppen met een baard of praatjes over het
weer. Ze staan liever urenlang en te midden van wildvreemden in de rij
in grootwarenhuizen, waar ze tenminste zéker zijn dat ze opgelicht worden.
(LANOYE 1985, 26)
Waarna een regelrechte liefdesverklaring volgt aan zijn vader, de hardwerkende
middenstander.
De spanning tussen de bekrompen maar veilige en overzichtelijke wereld van
vroeger, die van de ouders, en het geëmancipeerde en kritische heden van de verteller
komt op telkens andere manieren naar voren in het werk van Geertrui Daem, Joris
Note en Leo Pleysier. In het titelverhaal uit Boniface (1992), het debuut van Geertrui
Daem, vertelt het hoofdpersonage over haar jeugd in een Oost-Vlaams dorp. Het
lijkt te beginnen als een streekroman, maar de aanhef maakt er veeleer een sprookje
van: ‘Er was eens, niet echt lang geleden, een klein gehucht dat ingekneld lag tussen
de Dender en de ijzeren weg van Gent naar Brussel.’ (Daem 1992, 7) Door afwisselend
vanuit dat verleden en vanuit het heden te vertellen creëert zij een spanning tussen
de van-
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zelfsprekendheid waarmee het kind in die vergane wereld - niet ouder dan 1963 leefde, en de verwonderde blik van de volwassene, dertig jaar later.
Heel anders gaan Pol Hoste, Joris Note en Leo Pleysier te werk. In hun boeken
uit deze periode spelen taal en taalgebruik een veel grotere rol. Waar bij schrijvers
als Daem of Lanoye het sporadische gebruik van dialectisch gekleurd Vlaams vooral
dient om couleur locale aan te brengen en het effect van authenticiteit, herkenbaarheid
en realisme te verhogen, daar krijgt het bij Note en Pleysier een veel kritischer functie.
Het komt in het centrum te staan van het spanningsveld tussen heden en verleden,
gehechtheid en kritiek. Dat is ook niet verwonderlijk, aangezien beide auteurs in de
traditie staan van het experimentele proza van Daniël Robberechts. De tinnen soldaat
(1992) van Joris Note is grotendeels een becommentarieerde collage van
taalfragmenten uit het leven van een opgroeiende jongen in een typisch kleinburgerlijk
Vlaams gezin in de jaren vijftig en zestig: liederen, spreuken, voorschriften en
verboden, jongensboeken, gebeden, gedichten enzovoort. Uit de samenspraak van
al die teksten creëert Note een beeld van de verstikkende Vlaamse mentaliteit van
die periode. De dubbelzinnigheid zit in de tegenstelling tussen het kind dat in die
taalwereld leeft en er zich bijna obsessioneel aan wil conformeren, en de volwassen
verteller, die de hypocrisie ervan ontmaskert. In die wereld is taal het middel bij
uitstek om de eigen Vlaamse identiteit te handhaven, katholiek, burgerlijk en
deugdzaam:
‘De Vlaamse taal is wonderzoet voor wie haar geen geweld aandoet.’ Dat
decreteert moeder graag als ze krompraat terechtwijst, als een benaming
te plat of een zin te gewrongen klinkt. Haar ergernissen hebben minder
vandoen met een taalkundige standaard dan met humeur en met de deftigste
draai van de Vlaamse beweging. [...] Maar ik voeg me wel naar haar spraak.
[.] Ik vlij me tegen haar spraak. Onschuldige moeder. (NOTE 1992, 44-45)
Taalzuivering is meer dan een vormkwestie, het is een ideologische en uiteindelijk
morele actie van ‘taaltuiniers’, die erop wijzen dat de tuin van de taal ‘slordig
onderhouden’ is. Maar niet alleen die van de taal: ‘De tuin is als het lichaam. En als
de ziel. Zuivering van distel ende doorn, van vuil en ziekte, van zonde en kwaad.
Een puriteins park, geen morsige lusthof’ (45) De gelijktijdige gehechtheid aan die
wereld en de kritische afstandname ervan is sterk verwant aan wat spreekt uit het
eerder geciteerde gedicht ‘ABN 2’ van Ducal. Van nostalgie naar het geborgen
provincialistische Vlaanderen is hier geen sprake, wel van het besef dat er een kloof
is ontstaan tussen de eigen wortels en de latere ontwikkeling en dat die emancipatie
ook verlies van eigenheid heeft meegebracht, weg van de ‘onschuldige moeder’.

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

573
De moeder en haar taal staan ook centraal in Wit is altijd schoon (1989) van Leo
Pleysier. Daarin laat de ik-persoon zijn overleden moeder bijna het hele boek door
in een gestileerde spreektaal aan het woord. Zij praat en babbelt zonder ophouden,
op een manier die tegelijk irritant is en vol zorg en liefde. Daarbij beseft ze heel goed
dat de zoon die ze aanspreekt, de schrijver en intellectueel, haar ontgroeid is:
Maar ik weet ook wel dat ge dikwijls niet eens meer luisterde naar mij op
den duur. Of luisteren deed ge misschien nog wel maar antwoorden niet
meer. Ge liet mij maar praten. Antwoord gaaft ge op den duur nog maar
amper want ge zat ondertussen met andere dingen in uw hoofd, ik zag dat
genoeg. Of was het uit schaamte misschien over mijn taal dat ge dan
zweegt?
(PLEYSIER 1989, 47)
Alleen in de epiloog komt de verteller, de zoon, zelf aan het woord. Hij ziet een
vrouw uit het dorp langs zijn raam voorbijkomen en beeldt zich in dat het zijn moeder
is:
Daar loopt ze, kijk maar. Daar komt ze aangestapt. Meine liebe Mutter,
denk ik. Die mij onherroepelijk en veel meer dan ik altijd gedacht of willen
toegeven heb, gevoed en bemorst heeft met haar buitensporigheid, haar
overdaad, haar surplussen, haar taalteveel. (114)
In een gesprek met Gerard van Westerloo expliciteerde Pleysier de spanning tussen
liefde, vervreemding en schuld waaruit Wit is altijd schoon is ontstaan: ‘Aan de ene
kant heel hard willen wegrennen. En tegelijk die aantrekking die ook heel sterk is.
Het is altijd die twee samen en op hetzelfde moment. [...] De zoon die naar zijn
moeder luistert, die tegelijk zielsveel van haar houdt en koppijn van haar praat krijgt.’
(Van Westerloo 1994) Koppijn van de moeder, die tegelijk de moedertaal is en alles
waar die voor staat. De oplossing voor dat conflict bestaat er voor Pleysier in dat hij
die taal bewaart, maar haar meteen transcendeert in taalmuziek.
Een bijzondere plaats wordt in deze context ingenomen door Naar Merelbeke
(1994) van Stefan Hertmans, een roman die in de flaptekst wordt aangekondigd als
een ‘pastiche op een van de opvallendste thema's van de Vlaamse literatuur: dat van
de eigen roots’. Een pastiche is het boek in zoverre dat de auteur de clichés van het
genre perverteert door ze op een groteske manier te vertekenen. Maar evengoed blijft
het een roman waarin teruggeblikt wordt op de kindertijd in een Vlaams gezin, met
het typische mengsel van verwondering, nostalgie, afkeer en onbegrip. Tegelijk gaat
het over het ontstaan van het
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schrijverschap. De ik-verteller is in zijn gezin en omgeving van meet af aan een
buitenbeentje, begiftigd met een ongebreidelde fantasie, volgens zijn moeder een
leugenaar en een ‘aanstellerke’. Hij ontwikkelt zich gaandeweg tot iemand die door
het schrijven zijn omgeving anders beleeft en zo op het spoor komt van een andere
waarheid, een die de grenzen van afkomst, milieu en Vlaanderen ver overschrijdt.
Een sleutelmoment in die ontwikkeling is een bezoek aan zijn oom Doresta in Rouen.
Tijdens een bezoek aan de woning van de door zijn oom bewonderde Gustave Flaubert
vat de jongen het plan op om al schrijvende het onmogelijke te proberen:
Maar ik vatte het plan op in mijn cahier een verhaal neer te schrijven
waarin ik dingen zou vertellen, precies zoals ze me overkomen waren,
maar dat ik tegelijk die dingen ook zou vervalsen, versterken met verzinsels
van allerlei aard, opdat niemand zou weten waar de dingen stonden die
me echt pijn hadden gedaan. [...] Ik zou zo schrijven dat ik het zou vertellen
en zwijgen tegelijk. (HERTMANS 1994, 110)
In de trein, weer op weg naar huis, wordt hij bruusk geconfronteerd met de dubbelheid
van zijn verlangens, die tevens de dubbelheid vormen van de roman. Terwijl hij
mijmert over wat hij in zijn cahier zoal zal schrijven, valt hij in slaap. Daaruit wordt
hij gewekt door het in zijn oren weerzinwekkende getater van een koppel dat in plat
West-Vlaams commentaar op hem geeft. Maar wanneer zij in Kortrijk uitstappen,
voelt hij zich ‘absurd genoeg, eenzaam en triest’. Hij denkt aan een schoolversje, dat
juist het clichématige heimwee naar de roots bezingt:
En ik verlang zo erg naar al die kleine, verlaten wegjes in de polders dat
ik bijna stik. Ik pak mijn cahier en schrijf op:
Hoofdstuk 1. Hoe God mijn rechterbeen amputeerde. (118)
Dat is niets anders dan het eerste hoofdstuk van de roman Naar Merelbeke, die net
zoals deze passage heen en weer beweegt tussen liefde en afkeer, nabijheid en afstand,
vertellen en verzwijgen.
Tegelijk met de verschuivende bezinning op de Vlaamse identiteit, als het ware in
een tegenbeweging tegen de politieke desintegratie van België, kwam juist dat
specifiek Belgische op de voorgrond in het werk van enkele auteurs. Dat is onder
meer het geval in de autobiografische boeken van Eric de Kuyper, met name in De
hoed van tante Jeannot. Taferelen uit de kinderjaren in Brussel (1989), en in het
werk van Geert van Istendael en Koen Peeters. Zowel in zijn debuutbundel De
iguanodons van Bernissart. Een Belgisch gedicht (1983) als in
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Het Belgisch labyrint of De schoonheid der wanstaltigheid (1989) en in tal van andere
essays en columns heeft Van Istendael zijn haat-liefderelatie met Brussel en België
uitgesproken. In zijn debuutroman Conversaties met K. (1988) laat Peeters zijn
personages rondtoeren door of converseren over typisch Belgische ‘lieux de mémoire’,
zoals de Antwerpse Zoo, de vergane glorie van Oostende en het Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika van Tervuren. Of over de Brusselse Expo '58:
De Expo was een Belgische droom, en België is ons vaderland. Dit land
is klein, K., maar ook schoon en welvarend. Waar de bodem vruchtbaar
is en de ondergrond rijk, waar voortvarende industrieën gevestigd zijn,
daar wonen wij. [...]
Wij liggen hier ook uitstekend. De lucht is gematigd, onze temperaturen
zijn redelijk. Niet te warm in de zomer en in de winter niet te koud. [...]
België is gastvrij, zindelijk en bescheiden. Wij overheersten nooit, werden
steeds overheerst. En bevrijd achteraf. Wij hebben velen over de vloer
gehad. Wij glimlachten, iemand heeft ons verteld dat we dit moeten doen.
(PEETERS 1988, 93)
Het zijn de clichés uit de schoolboekjes van de jaren vijftig, over een land dat alleen
in dat idioom bestaat, dat hier gaat klinken als een afgewogen mengsel van nostalgie
en ironie. De glimlach in de laatste zin uit het citaat van Peeters is als het ware een
echo van een van de leidmotieven in Het verdriet van België van Claus. ‘Toujours
sourire’ is daar de lijfspreuk van het hoofdpersonage Louis Seynaeve, ontleend aan
de operette Het land van de glimlach van Franz Lehár.
Sommige van deze boeken kwamen eerder al ter sprake in de context van het
autobiografisch schrijven, maar ze vertegenwoordigen een vorm van autobiografie
die een veel ruimer veld bestrijkt dan alleen het persoonlijke. De focus op België en
vooral op Vlaanderen kan men zien als een - weliswaar indirecte - manier om literatuur
en wereld weer nauwer bij elkaar te laten aansluiten. Het is in die zin ook ten volle
proza tussen ik en wereld.

Postkoloniale literatuur
Indische letteren: de tweede generatie aant.
Ik vraag me af hoe het kan dat ik, nu ik dertig jaar ben, en op straat meer
Indischen tegenkom dan tien of twintig jaar geleden, ondanks of juist door
de toename van Indonesische eethuizen, Indische literatuur, Indische
reünies, voel, ruik, maar ook met de ratio vast kan stellen, dat het Indische
verdwijnt. (HAKKERT 1991)
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Deze vraag van Marion Bloem vat de positie van de tweede generatie Indische
schrijvers voortreffelijk samen. Het gaat dan zowel over hun individuele positie als
over de plaats van ‘het Indische’ in de Nederlandse samenleving. Als volwassene
zijn zij meer en meer verwijderd geraakt van het gezin waarin zij op een
vanzelfsprekende manier met Indische waarden, gebruiken en gewoonten vertrouwd
waren gemaakt. Het is een emancipatieproces dat in sommige opzichten vergelijkbaar
is met het proces van ontkerstening dat tal van autochtone Nederlandse en Vlaamse
schrijvers al enkele decennia eerder hadden doorgemaakt. Ook in de effecten ervan
is het vergelijkbaar. Voordat het verleden helemaal verdwijnt, moet er nog klaarheid
geschapen worden, rekenschap afgelegd worden. De ouders kunnen dat niet doen,
die zijn te zeer vergroeid met het verleden; het is de specifieke taak van de tweede
generatie. Dat scheppen van klaarheid kan verschillende richtingen uit gaan, meer
dan één tegelijkertijd: afrekening, nostalgie, verscheurdheid of een poging om heden
en verleden in hun samenhang te overzien.
De dubbelzinnigheid die Bloem hier vaststelt, lijkt typisch voor de voortschrijdende
integratie en assimilatie van een minderheidscultuur in die van de meerderheid:
naarmate sommige uiterlijkheden op een vanzelfsprekende manier worden opgenomen
in de dominante cultuur, verdwijnt de kern van de cultuur van de minderheid om nog
alleen voort te leven in geïsoleerde omgevingen. Tegenover die maatschappelijke
ontwikkeling kan de schrijver twee houdingen aannemen: de vlucht vooruit naar de
volledige assimilatie, met de ontkenning van iedere zingevende relatie met de eigen
afkomst, of een poging om het verdwijnende vast te leggen voordat het helemaal
verdwijnt.
Al die aspecten karakteriseren, in wisselende verhoudingen, het werk van de
generatie die vanaf halverwege de jaren tachtig aan het woord kwam in het spoor
van Marion Bloem en Adriaan van Dis: Alfred Birney, Jill Stolk, Ernst Jansz, Theodor
Holman, Frans Lopulalan. Als gevolg van wisselende verhoudingen en accenten
verschilden de afzonderlijke auteurs nogal eens van mening over de vraag of het
zinvol was om nog langer Indische literatuur als een aparte categorie binnen de
Nederlandse literatuur te zien. Theodor Holman bijvoorbeeld verzette zich daar
krachtig tegen en noemde het, in een gesprek met Vilan van de Loo, allemaal
‘Indië-kitsch’:
Als je je identiteit wil weten, zei mijn vader eens tijdens het kamperen in
Frankrijk, dan trek je je broek maar uit om te kijken of je lombok d'r nog
zit. Verder hoeft het niet te gaan met al dat gezeur over het zoeken naar
een eigen identiteit, hou op zeg, gooi weg al die boeken die daarover gaan.
[...] Mijn identiteit wordt meer bepaald door Wittgenstein of Schopenhauer
of Reve, dan door Henri van Wermeskerken. (VAN DE LOO 2003, 254)
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Al was vanzelfsprekend niemand onverdeeld gelukkig met een gereserveerd hoekje,
toch hadden de meeste andere schrijvers van de tweede generatie er minder moeite
mee om hun literaire identiteit er deels mee te verbinden, terwijl ze die band dan
toch weer relativeerden: ‘De een draagt een bril en de andere is Indisch’. Zij
thematiseren in hun werk dan ook uitvoerig hun bijzondere positie tussen heden en
verleden, tussen Nederland en hun Indische roots.
Het valt op hoe daarin enkele terugkerende motieven een rol spelen, zoals de
afrekening of verzoening met een dominante vaderfiguur, de confronterende reis
naar ‘het land van herkomst’ en de omgang met raciaal onbegrip en vooroordelen.
Afrekening met de vader is niet alleen het hoofdthema in Indische duinen (1994)
van Adriaan van Dis, maar speelt ook al een belangrijke rol in Vogels rond een vrouw
(1991) van Alfred Birney en enkele jaren later nog sterker in zijn roman De onschuld
van een vis (1995). In andere gevallen doet het motief zich voor als een zoektocht
naar de vader en diens wereld of zelfs als een hommage, bijvoorbeeld in Gideons
droom (1983) en De overkant (1985) van Ernst Jansz en in Onder de sneeuw een
Indisch graf (1985) van Frans Lopulalan, een van de weinige schrijvers uit de Molukse
gemeenschap. De vaak problematische vaderrelatie is overigens niet alleen het gevolg
van de combinatie van generatiekloof en toenemend cultuurverschil, maar meer dan
eens ook van de oorlogstrauma's van de vaders, opgelopen in de Japanse kampen of
als KNIL-militair tijdens de gevechten om de onafhankelijkheid van Indonesië. Zij
zijn vrijwel zonder uitzondering zwijgzame, gekwelde en strenge figuren.
In de zoektocht naar de wereld van de vader en tegelijk naar de eigen roots
ondernemen de personages vaak een reis naar Indonesië. In de meeste gevallen loopt
die uit op een ontgoocheling: het land waarin zij terechtkomen, is niet het paradijs
uit de geromantiseerde of met heroïek bijgekleurde verhalen van ouders en familie.
Veelal komen zij dan tot het inzicht dat zij daar minder thuishoren dan in Nederland.
Wat voor de personages geldt, is ook waar voor de meeste auteurs zelf. Alfred Birney:
Ik ben me het lazerus geschrokken van wat ik daar zag. De confrontatie
met Indonesië heeft bij mij veel Hollandse gevoelens losgemaakt. Ik moest
blijkbaar naar Indië om te ontdekken hoe Hollands ik was. In mijn hoofd
zat het Indië uit de verhalen van mijn vader. Maar wat ik daar aantrof was
iets geheel anders. (BAKKER 1991)
In het verhaal ‘De veertigste dag’ uit Onder de sneeuw een Indisch graf citeert
Lopulalan enkele verzen van Rutger Kopland. Zij doemen op in de herinnering van
de ik-figuur op de avond voor het overlijden van zijn vader:
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[...] voor mijn ogen zweefde die grote vergrijsde kop van hem, ondertiteld
met de dichtregels van Kopland, die hij me liet lezen toen ik hem wanhopig
vroeg: ‘Waarom eigenlijk, pa? Waarom?’
‘Niets bleef over van het oude/buiten, van tuinen, van gras/waar ooit iets
gebeurd moet zijn.// Wil het ooit weer iets worden//dan zal ik het zo moeten
opschrijven/dat ik niet meer hoef/te zoeken, maar kan huilen.’
(LOPULALAN 1995, 165)
Het verleden bewaren voordat het voorgoed verdwijnt, de geschiedenis te boek stellen
op zo'n manier dat men ermee in het reine komt, is een manier om met de dubbele
identiteit om te gaan die de problematiek van het verscheurde individu tussen twee
culturen ver overstijgt. Het is de catharsis. De meest ambitieuze poging daartoe is
de roman Vaders van betekenis (1989) van Marion Bloem. Babs Roos, een Indische
schrijfster, neemt zich voor om het levensverhaal te vertellen van haar overleden
oom Tjok. Van haar vader heeft zij een plastic tasje gekregen met daarin als het ware
het archief van de familie, een soort ‘pak van Sjaalman’ met brieven, foto's,
documenten, gedichten, liedjes, recepten, kampdagboeken en cassettebandjes met
gesprekken over vroeger tussen haar oom en haar vader. Met dat materiaal trekt zij
zich terug op Bali om aan haar roman te werken. Tijdens het schrijven ontstaat er
een caleidoscopisch en steeds verder uitwaaierend beeld van een generatie die
geconfronteerd werd met discriminatie, oorlog en ten slotte, na de emigratie naar
Nederland, onbegrip. Het is een beeld dat opdoemt uit de documenten zelf, aangevuld
met fantasieën, dromen, overwegingen. Door de inlassing van een personage met
mythische allures krijgt het nog een extra historische dimensie. De onsterfelijke
Boudewijn (Buddy) van Smeir, bastaardzoon van de achttiende-eeuwse
gouverneur-generaal Jeremias van Riemsdijk, loopt door de geschiedenis als een
archetypische ‘Wandelende Indischman’. Ten slotte is er ook nog een metaniveau,
waar de schrijfster reflecteert over de mogelijkheden en onmogelijkheden van haar
project en over haar eigen plaats in de geschiedenis. Zonder een definitieve afronding
te brengen verbindt Vaders van betekenis op die manier het individu met de
gemeenschap en het heden met de geschiedenis.

Schrijvers uit Suriname aant.
Aan het einde van de jaren tachtig kende de literatuur in Suriname een heropleving,
na de Decembermoorden van 1982 en de dictatuur die erop volgde. De meertaligheid,
zowel van de literaire productie in het algemeen als van het werk van afzonderlijke
schrijvers, zette zich door.
Een van de belangrijkste auteurs en ongetwijfeld de populairste van Nederlandstalig
werk in deze periode was Cynthia McLeod. Na De stille plantage
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(1931) van Albert Helman waren er in Suriname nauwelijks meer historische romans
verschenen, al had onder anderen Edgar Cairo voor zijn werk uit de geschiedenis
geput. In de prille fase van de onafhankelijkheid en het groeiend zelfbewustzijn leken
de actualiteit en de toekomst belangrijker dan een terugblik op een periode van
vernedering en slavernij. Het werk van McLeod bracht daarin verandering door
consequent verhalen te vertellen over de periode van de plantages en de slavernij.
Haar debuutroman Hoe duur was de suiker? (1987) vertelt de geschiedenis van een
joodse plantersfamilie en hun slaven in de periode 1765-1779, de bloeitijd van de
suikercultuur. Al blijft hier, net zoals in De stille plantage, het vertelperspectief dat
van de kolonisator, toch is het hele verhaal erop gericht de slaven in hun waarde te
herstellen door te laten zien hoe de rijkdom verworven werd door hun vaak
onmenselijke arbeid. Tegelijk ontkracht McLeod ook een aantal clichés over de
periode van de slavernij. Zij geeft een behoorlijk genuanceerd beeld van de
dubbelzinnige relaties tussen blank en zwart.
Hoe duur was de suiker? was in Suriname meteen een groot succes. In 1995 werd
het boek ook in Nederland uitgebracht en al kon het ook daar op een ruime
belangstelling rekenen, de ontvangst ervan laat ook zien hoezeer de normen met
betrekking tot goede literatuur in Suriname en Nederland uit elkaar waren gegroeid.
Waren de meeste critici in Suriname laaiend enthousiast, in Nederland was men
doorgaans gematigder en had men vooral waardering voor het documentaire aspect
van het boek. Ook met betrekking tot McLeods latere romans waren geregeld
bezwaren te horen als gebrek aan diepgaande uitwerking van karakters en emoties,
en een tekort aan stilistisch vermogen. Vooral een recensie van Michiel van Kempen,
die met westerse normen de roman in De Ware Tijd wel verdienstelijk, maar ‘geen
literatuur’ noemde, zette kwaad bloed en bracht McLeod ertoe in een open brief haar
standpunt omtrent literatuur als volksopvoeding te verdedigen. Juist de eenvoudige
verteltrant en het inspelen op de verwachtingen van haar publiek zag zij als haar
grootste kracht, namelijk als middelen om het volk van Suriname zijn eigen
geschiedenis terug te geven.
Heel anders evolueerde de literatuur van Surinaamse schrijvers in Nederland. Zij
paste zich zonder veel problemen aan de Nederlandse normen aan. Poëzie van Rabin
Gangadin en Antoine A.R. de Kom onderscheidt zich wat de vorm betreft nauwelijks
van die van andere dichters. Alleen motieven en sfeer verraden de Surinaamse
achtergrond. De Kom, in Nederland geboren en dus auteur van de tweede generatie,
bracht zijn adolescentenjaren door in Suriname. In zijn bundels Tropen (1991) en
De kilte in Brasilia (1995) verbeeldt hij de tropische natuur en verbindt hij die in een
aantal gedichten zowel met de koloniale geschiedenis als met de culturele traditie
van Europa. In de cyclus
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‘Epidauros’ bevindt de ik-persoon zich in het antieke theater, een versteende,
geometrisch geordende wereld. In zijn verbeelding lopen Griekse Oudheid en
tropische wereld door elkaar heen:
Ik zie marrons met de godin der jacht. Disjecta
Membra? Artemis tussen weggelopen negerslaven?
(DE KOM 1991, 29)

Zijn verbeelding voert hem naar de lessen Grieks in het klaslokaal in Paramaribo,
naar de dubbelzinnigheid van dat onderwijs, zoals waar de leraar zich uitput om de
kinderen ervan te overtuigen dat de Griekse helden ook de hunne zijn en dat de kennis
ervan nodig is voor hun toekomst. Maar intussen brandt buiten de tropische zon,
fladderen de vlinders en verbeeldt de jongen zich een andere synthese tussen beide
werelden dan die de leraar hem voorhoudt:
[...] ik stel
Mij voor: wij roeien langs de kust bij Troje,
Volgepakt 't schip met ons, zwetende negerslaven,
Wij, zoutwaternegers klaar om weg te lopen, hoe?

(32)
Wat rest wanneer de volwassen ik-persoon in Epidauros uit zijn gemijmer ontwaakt,
is geen synthese en evenmin bitterheid of verscheurdheid, maar gelijktijdigheid van
verschillen: heden en verleden, verbeelding en werkelijkheid, hier en ginder.
Ook de vertellers en personages die Ellen Ombre in Maalstroom (1992) en
Vrouwvreemd (1994) opvoert, gaan niet gebukt onder een identiteitscrisis. Heimwee,
ontheemding en gespletenheid wijken er voor een verwonderde en ironische observatie
van de werkelijkheid, die van Nederland én van Suriname.
De vraag naar de identiteit van de migrant staat wél centraal in het werk van Anil
Ramdas, zij het ook bij hem niet als kwelling. In zijn literair-journalistieke
essaybundel De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillea (1992) ontwierp
hij - in navolging van buitenlandse voorbeelden zoals V.S. Naipaul en Salman
Rushdie, en in de geest van de Amerikaanse filosoof Richard Rorty - een optimistische
visie, die hijzelf postmodern noemde en die helemaal aansluit bij de op dat moment
gangbare discussie over internationalisme en post-kolonialisme:
Het opwindende van de migrantenidentiteit is juist niet dat er ergens een
kern is die alle migranten gemeen hebben, maar dat de ruimtelijke
overschrijdingen een culturele chaos veroorzaken die ze nooit meer
kwijtraken. [...] De nieuwe
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gekleurde intellectueel weet niet wie hij is of wat hij zal worden. Het maakt
hem verward, maar ook kleurrijk. Een beetje principeloos, en heerlijk gek.
(RAMDAS 1992, 216)
Het is de migrant als nieuwe nomade, zonder vooraf gegeven identiteit. Die schept
hij zelf, telkens opnieuw, door zijn leven en door zijn schrijven. Maar enkele jaren
later, in De beroepsherinneraar en andere verhalen (1996), ontmaskert Ramdas die
visie als een literaire constructie, die van de migrant een karikatuur maakt, even
eenzijdig als het beeld van de migrant als beklagenswaardige sukkel:
Ik herformuleerde mijn staat, draaide de werkelijkheid een halve slag en
representeerde mezelf als het meest begerenswaardige type van deze tijd.
De ontwortelde reiziger, de vrolijke wereldburger, de tragische balling,
de verstotene, de verlatene, het aan heimwee ten onder gaande en
ontroostbare slachtoffer van het multiculturele leven. Ik charmeerde mijn
omgeving met dit moderne en kosmopolitisch aandoende zicht op de
lijdzame armzaligheid van de buitenlander; ik bevorderde de vreemdeling
met terugwerkende kracht tot het personage van de toekomst en gaf mezelf
daarmee een lucratieve positie in de wereld. (RAMDAS 1996, 30)

Ontwikkelingen in de jeugdliteratuur aant.
Op 30 januari 1990 hield Anne de Vries, hoofd van de dienst Boek en Jeugd van het
Nederlands Bibliotheek- en Lektuurcentrum, een SLAA-lezing onder de provocerende
titel ‘Het verdwijnende kinderboek’. Die lezing en de publicatie ervan in Leesgoed.
Tijdschrift voor kinderboeken vormden de aanzet van een polemiek over de normen
waaraan goede kinder- en jeugdliteratuur zou moeten beantwoorden en over de plaats
ervan naast, onder of binnen de literatuur.
De Vries reageerde met zijn lezing op een ontwikkeling die in de jaren tachtig
goed zichtbaar was geworden in de kinderliteratuur. Het was een ontwikkeling die
met voornamelijk literaire argumenten inging tegen de dominantie van de
maatschappijkritische ideologie op de literatuur voor kinderen. De eerste aanzet werd
al gegeven in 1974 door Kees Fens in zijn recensie van Het wereldje van Beer Ligthart
(1973) van Jaap ter Haar, een boek dat met de Gouden Griffel bekroond was. Fens
liet er vanaf de eerste regels geen misverstand over bestaan:
Aan veel auteurs van kinderboeken is een slecht schrijver verloren gegaan.
Daar kunnen de literatuurcritici blij mee zijn, maar de kinderen zitten er
mee. Later dan, als ze zullen pogen levend Nederlands te schrijven, maar
moeten bekennen helaas te veel kinderboeken te hebben gelezen. (FENS
1974)
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In één moeite liet hij ook weinig heel van het eveneens bekroonde Kruistocht in
spijkerbroek (1973) van Thea Beckman en van vrijwel de hele kinder- en
jeugdliteratuur. Die was volgens Fens, op enkele uitzonderingen na, stilistisch,
compositoriseh en inhoudelijk zwak en liep decennia achter op de literatuur voor
volwassenen.
Al was er misschien geen direct oorzakelijk verband met de uitval van Fens, in de
jaren die erop volgden ging de kritiek steeds meer literaire normen hanteren bij de
bespreking van kinderboeken en kwamen er ook meer kinderboeken met literaire
ambities op de markt, zodanig zelfs dat in de jaren tachtig het tij helemaal gekeerd
was:
Bij de beoordeling van kinderboeken zijn literaire argumenten inmiddels
vanzelfsprekend. Misschien is de ontwikkeling van het kinderboek daardoor
gestimuleerd. In ieder geval verschijnen er meer literaire kinderboeken:
beter van taal, hechter van compositie. Het komt ook steeds vaker voor
dat je een kinderboek op meer dan één niveau kunt lezen: het is niet alleen
een spannend verhaal [...]. (DE VRIES 1990b, 66)
De balans is volgens De Vries echter zodanig in de literaire richting doorgeslagen
dat er kinderboeken geprezen en bekroond worden die ‘eigenlijk geen kinderboeken
zijn, omdat ze te moeilijk zijn voor kinderen: te moeilijk van taal, te moeilijk van
compositie of te moeilijk van thematiek’ (ibidem). Als voorbeelden van dergelijke
boeken noemt hij Kleine Sofie en Lange Wapper (1984) van Els Pelgrom, Gouden
Griffel 1985, Annetje Lie in het holst van de nacht (1987) van Imme Dros, Zilveren
Griffel en Woutertje Pieterse Prijs 1988 en Lieveling, boterbloem (1988) van Margriet
Heymans, Zilveren Griffel en Woutertje Pieterse Prijs 1989. De drie boeken hebben
met elkaar gemeen dat zij zich richten op de emoties van het hoofdpersonage en dat
die emoties tot uiting worden gebracht door middel van dromen, fantasieën en
symbolen, die vaak associatief aan elkaar gekoppeld zijn. In Lieveling, boterbloem
komen daarbij nog wisselingen van perspectief, een veelvoud van stemmen en
ingelaste verhalen. Veel van wat van oudsher tot de vaste ingrediënten van
kinderboeken behoorde, ontbreekt: een spannend verhaal, humor en de mogelijkheid
tot directe identificatie. Hoe hoog gewaardeerd en hoe knap dergelijke boeken ook
mogen zijn, ze schieten volgens De Vries hun doel voorbij: de kinderen lusten ze
niet. Bij de Nederlandse Kinderjury kunnen ze op weinig waardering rekenen.
In de polemiek die daarna op gang kwam en ook in tal van andere beschouwingen
over kinder- en jeugdliteratuur stond dezelfde vraag centraal: ‘Moeten teksten voor
de jeugd beschouwd worden als volwaardige literaire produkten en ook als zodanig
besproken en becommentarieerd worden?’ (Bekkering
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Annie M.G. Schmidt (l.) en Astrid Lindgren (r.) delen een taartje bij de uitreiking van de Hans Christian
Andersenprijs, de belangrijkste internationale prijs voor kinderboeken, aan Schmidt in 1988.

1994b, 322) Bij het beantwoorden van die vraag ging men dan altijd vanzelfsprekend
uit van een eenrichtingverkeer, waarbij de literaire maatstaven ontleend werden aan
wat in literatuur voor volwassenen als kwaliteiten gold: stilistische rijkdom en
verfijning, gelaagdheid, symboliek, complexiteit en zelfs intertekstualiteit. Typische
kwaliteiten van het kinderboek, zoals spanning, humor en fantasie mochten, maar
moesten niet, laat staan dat de grens-overschrijding zover zou gaan dat die zouden
meegenomen worden naar de beoordeling van literatuur voor volwassenen.
Het heeft er alle schijn van dat hier een overheveling plaatsvond van de discussie
die in de ‘grote’ literatuur al sinds de jaren zeventig werd gevoerd tussen voorstanders
van een op de lezer gerichte, realistische of subjectivistische literatuur en de
verdedigers van een tekstgerichte literatuuropvatting, zoals voorgestaan in Raster,
De Revisor of door auteurs van min of meer postmodern proza. In het domein van
de kinderliteratuur werd die discussie met dezelfde inzet en grotendeels ook met
dezelfde argumenten gevoerd. Daar staat tegenover dat zowel de perceptie van het
probleem als de discussie zelf enigszins vertroebeld werden door het simpele feit dat
twee ongelijke gehelen met elkaar vergeleken en geconfronteerd werden. De literatuur
voor volwassenen is al sinds lang een min of meer afgebakend segment binnen het
grotere geheel van de fictie voor volwassenen, ook al verschuiven de grenzen ervan
en worden die
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steeds onscherper. Binnen de kinder- en jeugdliteratuur bestond de traditie niet of
nauwelijks om een onderscheid te maken tussen het populaire en het literaire boek.
De groeiende praktijk bij recensenten en juryleden om boeken voor kinderen op hun
literaire merites te beoordelen kan daarom in historisch perspectief nog het best
geïnterpreteerd worden als een symptoom van het ontstaan van eenzelfde tweedeling
binnen het geheel van de kinder- en jeugdliteratuur.
Feit is dat de kinder- en jeugdliteratuur zowel in Vlaanderen als in Nederland in
de jaren tachtig en negentig in toenemende mate de grens naar de volwaardige
literatuur doorbrak. Kan men de jaren zeventig zien als een periode van inhoudelijke
bevrijding uit de greep van opvoeders, dan is deze periode die van de literaire
emancipatie, hoezeer sommigen ook wantrouwig stonden tegenover die ontwikkeling.
De grensdoorbreking is op diverse terreinen zichtbaar. Op het institutionele vlak was
de instelling van de Woutertje Pieterse Prijs in 1988 een belangrijk moment, omdat
de initiatiefnemers ervan juist boeken met uitgesproken literaire kwaliteit wilden
bekronen, en dat ook deden, vaak tegen de mening van de lezers zelf in. Opmerkelijker
nog als signaal van die ontwikkeling waren de nominatie van het kinderboek Verse
bekken! (1990) van Anne Vegter voor de AKO Literatuurprijs 1991 en de bekroning
van Anderland (1990) van Paul Biegel, een boek dat niet uitdrukkelijk als kinderboek
was gepubliceerd, met de Woutertje Pieterse Prijs 1991. Beide jury's gaven daarmee
te kennen dat de onderscheiden tussen beide domeinen relatief waren geworden. Met
de woorden van het juryrapport over Anderland:
Voor het kinderboek bestaat geen bovengrens in leeftijd zomin als er voor
literatuur een ondergrens valt aan te wijzen. Wij zijn zo vrij Biegels
uitspraak dat hij niet bewust voor kinderen schrijft, als een uitdaging op
te vatten, als stelling dat jeugdigen boven de tien jaar veel meer aankunnen
dan veelal wordt verondersteld. [...] Wie weet, is het na deze bekroning
zelfs denkbaar dat er een volgende keer een literaire roman of
verhalenbundel geprezen wordt om de eenvoudige reden dat hij ook voor
jongere lezers geschikt is. Paul Biegel negeert met Anderland het
vermeende verschil tussen kinderboek en literatuur, wij vallen hem met
onze beoordeling van harte bij. (JANSEN e.a. 1991, 19)
In dezelfde lijn lag de oprichting van het Kinderboekenmuseum in 1994, als onderdeel
van het Letterkundig Museum in Den Haag, nadat daar al in 1989 tentoonstellingen
waren gehouden over Nienke van Hichtum en Willem Wilmink. In Vlaanderen was
vanaf de instelling van de Gouden Uil in 1995 de kinder- en jeugdliteratuur een
evenwaardige categorie naast literaire fictie en non-fictie.
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In de jeugdliteratuur zelf deden grensoverschrijding en -vervaging zich op twee
manieren voor. In boeken voor kinderen van alle leeftijden was er een bovenlaag
gegroeid die bewust literair wilde zijn en waarvan de literaire kwaliteiten ook door
volwassen lezers van literatuur werden erkend. Daarnaast was er een
adolescentenliteratuur ontstaan, boeken voor en vaak ook over adolescenten, waarvan
het steeds minder duidelijk was of zij tot de jeugdliteratuur of tot de literatuur voor
volwassenen gerekend werden.
Het eerste is onder meer het geval in de eerdergenoemde boeken Lieveling,
boterbloem (Heymans), Annetje Lie in het holst van de nacht (Dros) en Kleine Sofie
en Lange Wapper (Pelgrom), die volgens de uitgever bestemd zijn voor respectievelijk
vier tot acht jaar, tot en met negen jaar en ouder dan acht jaar. In de tweede helft van
de jaren tachtig was er een aanwassende stroom van dergelijke literaire kinderboeken.
Te denken valt aan het werk van onder meer Joke van Leeuwen, Anne Vegter en
Toon Tellegen. Wijd weg (1991) van Van Leeuwen is een raamvertelling over een
meisje dat een oud vrouwtje ontmoet, dat op haar beurt allerlei verhalen begint te
vertellen over haar eigen jeugd, vol symboliek in verband met initiatie en verwijzingen
naar antieke mythen. Verse bekken!, of Hoe Heel Kort zich in een kip vergiste, uit
het wc-raam hing, het op een sluipen zette en andere avonturen van de rat (1990)
van Anne Vegter bevat een reeks verhaaltjes over de bizarre avonturen van het
vreemde mannetje Heel Kort. Soms zijn het niet meer dan droomachtige fragmenten,
poëtische stukjes vol taalspel, absurde humor en vervreemdende fantasieën. Niets is
afgerond, zodat er in hoge mate een beroep gedaan wordt op de verbeelding en de
creativiteit van de jonge lezer. Door de onverwachte invalshoeken van waaruit in
het werk van Vegter naar levensvragen gekeken wordt, is het enigszins verwant aan
dat van Tellegen. De dierenverhalen van Tellegen, waarin de eekhoorn en de mier
tot de prominente personages behoren, zijn op vrijwel alle niveaus ontregelend. Op
een toon alsof het realistische verhaaltjes betrof, voeren zij dieren ten tonele die in
hun gedragingen evenmin beantwoorden aan hun beeld in traditionele dierenverhalen
als aan hun biologische eigenschappen. Hun rollen zijn als het ware verwisselbaar.
Zij zijn gesitueerd in een ruimte waarin al evenmin rekening wordt gehouden met
de vertrouwde ordening van ruimte en tijd. Daar beleven ze kleine voorvallen, een
bezoek, een feestje, een tochtje, het schrijven van een brief, die echter aanleiding
geven tot het stellen van diepzinnige vragen die nooit eenduidig beantwoord worden.
Dat alles wordt verteld in een eenvoudige taal, vol speelse en absurde wendingen:
De mier en de eekhoorn kregen les van de zwaan. [...] Het was de tweede
les, maar van de eerste les hadden zij niets onthouden.
‘Vandaag,’ zei de zwaan, ‘zal ik het hebben over voorbij.’
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Dat vonden de mier en de eekhoorn een goed idee, want daar wisten zij
weinig van.
De zwaan trok een ernstig gezicht en zei: ‘Alles gaat voorbij.’
(TELLEGEN 1991, 42)
Wanneer de leerlingen hun twijfel uitspreken over de juistheid van die les, zegt de
zwaan dat ze dan misschien beter naar de krekel kunnen gaan. Die ‘geeft een heel
ander soort les. Bij hem gaat niets voorbij.’ Of naar de krab: ‘Daar gaat alles door
elkaar.’ Waarna hij de eekhoorn en de mier in verbijstering achterlaat:
De mier dacht aan de tijd, de zon, de lucht, de zomer, potten honing,
verjaardagen, verdriet, mos, de geur van de den. Zou dat allemaal
voorbijgaan? dacht hij. Of niets daarvan?
‘En wij,’ vroeg de eekhoorn opeens, ‘zouden wij ook voorbijgaan?’
De mier dacht even na. Toen stond hij op, maakte een rare sprong in de
lucht boven het gras, kwam op zijn rug neer en zei, zwaaiend met al zijn
poten: ‘Nee, wij gaan nooit voorbij. Wij niet!’ (43)
Die grensvervaging door middel van technieken uit de literatuur voor volwassenen
is misschien nog het duidelijkst in sommige gedichten voor kinderen:

Ook een grootvader
Zolang ik leef, en nergens
op de wereld,
nooit mijn grootvader,
al lang voor ik op de
wereld belandde
dood en begraven
en meegenomen alle spelletjes,
alle lucht die opa's
voor kleinkinderen opsparen,
weg,
een foto van een man
tussen een heleboel,
de feestcommissie, zegt mijn moeder,
lang geleden, eeuwen
geleden
een zwak hart,
een boer in de feestcommissie,
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een orgel dat zingt en je hoort
het zuchten
uitblazen.
(WITVLIET 1994, 44)

Traditionele technieken uit de kinderpoëzie zoals rijm, taalspel en klankrijkdom zijn
hier bij Leendert Witvliet verdwenen of worden gebruikt op een manier die typisch
is voor poëzie voor volwassenen. Zo zorgt de klankecho op het eind van de eerste
strofe tussen ‘opa's’ en ‘opsparen’ voor een betekenissurplus, of ontstaan er
meerzinnigheden als gevolg van herhaling en enjambement, zoals in ‘lang geleden,
eeuwen/geleden/een zwak hart’. ‘Geleden’ verwijst daardoor niet alleen meer naar
het voorbije, maar ook naar lijden en verdriet. In het algemeen wijkt een gedicht als
dit, met zijn onregelmatige zins- en versbouw en de opeenstapeling van beelden die
meer oproepen dan meedelen, sterk af van het vertrouwde kindergedicht.
Leendert Witvliet was afkomstig uit de groep die schreef in de jeugdrubriek ‘De
blauw geruite kiel’ van Vrij Nederland, net als andere dichters die de poëzie voor
kinderen literair emancipeerden, zoals Remco Ekkers, Wiel Kusters en Ted van
Lieshout.
In Vlaanderen, waar de ontwikkeling van het literaire kinderboek iets later kwam
dan in Nederland, namelijk vanaf het eind van de jaren tachtig, werden dezelfde
discussies gevoerd tussen voorstanders van populaire en die van literaire
kinderboeken. Een van de eersten om uitdrukkelijk voor de literatuur te kiezen was
Bart Moeyaert met Suzanne Dantine (1989). Daarnaast kwamen als auteurs naar
voren Ed Franck, Gregie de Maeyer en Anne Provoost, en als dichters Daniël Billiet
en André Sollie. Een belangrijke impuls voor het literaire kinderboek in Vlaanderen
én voor de doorbraak ervan in Nederland werd gegeven door de oprichting van een
Vlaamse vestiging van uitgeverij Querido in Antwerpen in 1995. Dat schudde ook
de Vlaamse uitgeverswereld wakker: ‘Het Vlaamse “jeugduitgeversparallellepipidum”
muteerde in geen tijd naar een soort piramide met een smalle punt en een brede basis.’
(Leysen 2002, 158)
Het valt op hoeveel auteurs zowel kinderboeken als literatuur voor volwassenen
schrijven. Die zijn er natuurlijk altijd wel geweest, maar in deze nieuwe context
kunnen zij worden gezien als symptomatisch voor de grensvervaging. Dat geldt voor
de al genoemden Joke van Leeuwen, Anne Vegter, Toon Tellegen en Bart Moeyaert,
maar daarnaast is er een lange reeks van gevestigde literaire auteurs die soms of
geregeld boeken voor kinderen schrijven: Willem van Toorn, Mensje van Keulen,
Nicolaas Matsier, Wiel Kusters, J.F. Vogelaar, Cyrille Offermans en anderen. Het
is evident dat zij dan niet meteen al hun literaire bagage overboord gooien:
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[...] waarom zijn, bijvoorbeeld Nathan Sid en Zilver van Adriaan van Dis,
Kees de jongen van Theo Thijssen, Kinderjaren van Jona Oberski, Haroen
en de zee van verhalen van Salman Rushdie en The Catcher in the Rye
van J.D. Salinger, boeken voor volwassenen - en De dagen van Olim van
Miep Diekmann, Mooie dagen van Veronica Hazelhoff, Moenli en de
moeder van de wolven van Klaus Kordon, Rooie van Willem van Toorn,
Wijd weg van Joke van Leeuwen, en de Tillerman-cyclus van Cynthia
Voigt jeugdboeken? (VAN DEN HOVEN 1991, 154)
Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw neemt overigens het literaire tijdschrift
Tirade bijdragen van schrijvers voor de jeugd en voor volwassenen zonder enig
onderscheid naast elkaar op. Zelfs de uiterlijke tekenen van oriëntatie op een
specifieke doelgroep, die bij boekpublicatie meestal nog wel bestaan, verdwijnen
daardoor.

In Kweenie (2003) van Joke van Leeuwen is het hoofdpersonage, Kweenie, uit het verhaal gevallen
en samen met de ik hopeloos op zoek ernaar. Onderweg ontmoeten ze allerlei andere, vreemde
verhalen.
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De jeugdroman of adolescentenroman is niet nieuw. Een uiterst succesvol boek als
Schoolidyllen (1900) van Top Naeff was een van de eerste voorbeelden in het
Nederlandse taalgebied, tenzij men de geschiedenis zou laten teruggaan tot Sara
Burgerhart (1782), gericht aan de ‘Nederlandsche Juffers’, ‘in dien gevaarlyken
leeftyd, waar in de jeugd gevoelige harten ontwikkelt, en nog sluimerende driften
wakker maakt’. Zoals in beide voorbeelden is de adolescentenroman lang daarna een
genre gebleven voor opgroeiende meisjes, doorgaans gesitueerd in een burgerlijk
milieu of op kostschool. Pas in de jaren zeventig kwam daar verandering in door de
hausse van maatschappijkritische probleemromans, die zich vaak richtten op lezers
vanaf vijftien à zestien jaar. De echte doorbraak van literaire romans voor jongeren
kwam in de jaren tachtig, in het spoor van buitenlandse auteurs als Aidan Chambers
en Peter Pohl, met werk van onder anderen Jan de Zanger, Imme Dros, Wim Hofman
en Joke van Leeuwen.
De opvallendste auteur in het genre is Anne Provoost. Haar debuut, Mijn tante is
een grindelwal (1990), over incest, werd al meteen bekroond met de Boekenleeuw
voor de beste Vlaamse jeugdroman. De echte doorbraak kwam vijf jaar later met
Vallen (1994), dat in 1995 bekroond werd met de Woutertje Pieterse Prijs, de
Boekenleeuw, De Gouden Uil en een Zilveren Griffel. Vallen vertelt de lotgevallen
van de jongen Lucas tijdens een zomervakantie in het huis van zijn overleden
grootvader. Op zoek naar het duistere oorlogsverleden van grootvader wordt Lucas
ingepalmd door de extreem-rechtse Benoît, die hem betrekt bij zijn racistische acties.
Het loopt helemaal fout wanneer Lucas' vriendin Caitlin, die in het verhaal de
tegenpool is van Benoît, bij een ongeval bekneld raakt in een brandende auto en
Lucas in paniek haar voet afzaagt om haar te bevrijden. Het is een complexe roman,
waarin verschillende thema's samenkomen: vriendschap en liefde, schuld, de
onzekerheid van de puber, racisme. De kern ervan is de aantrekkingskracht die uitgaat
van sterke leiders, van de extreme denkbeelden die zij verkondigen en de valse
zekerheden die zij bieden. In de juryrapporten en in meerdere recensies werd de
nadruk juist gelegd op de volwaardige literaire status van deze jeugdroman:
Vallen kan bij uitstek als een voorbeeld gelden van het steeds toenemende
grensverkeer tussen jeugdliteratuur en literatuur: de in dit boek opgevoerde
problematiek en de literaire uitwerking daarvan geven de kwalificatie
‘roman’ zonder meer geldingskracht. Vallen ziet er niet alleen uit als een
‘volwassen’ roman, dat is het ook. (BEKKERING e.a. 1995)
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12
De literatuur in 1995
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Diversiteit in het proza aant.
Jaaroverzichten van het proza uit 1995 beklemtonen in hoofdzaak twee tendensen die al in het voorgaande hoofdstuk aandacht kregen - namelijk een voorkeur voor
realistische verhalen, en de hausse van autobiografische ‘waar gebeurd’-boeken. Er
verscheen inderdaad, en met veel succes, nogal wat in die sfeer, met als opvallendste
uitschieter De vriendschap van Connie Palmen, een boek dat meteen ook met de
AKO Literatuurprijs werd bekroond en als tweede eindigde in de Trouw-publieksprijs,
die het het jaar daarop won. In 1995 was het daarin voorafgegaan door het al even
autobiografische Indische duinen (1994) van Adriaan van Dis, dat in 1995 ook
winnaar was van De Gouden Uil. Er vielen in 1995 nog meer realistische of
autobiografische boeken in de prijzen. De Mekkaprijs en de F. Bordewijkprijs gingen
naar Gesloten huis (1994) van Nicolaas Matsier, een boek dat het jaar daarvoor
overigens net naast de AKO Literatuurprijs had gegrepen ten voordele van de alweer
autobiografische verhalenbundel Quarantaine (1994) van G.L. Durlacher. Het
autobiografische prozadebuut van Luuk Gruwez, Het bal van opa Bing (1994), kreeg
de Geertjan Lubberhuizenprijs, terwijl de zeer verschillende maar in algemene zin
‘realistische’ romans Het meesterstuk (1994) van Anna Enquist en Tox (1994) van
Paul Mennes bekroond werden met repectievelijk de Debutantenprijs en de ASLK-prijs
voor het beste Vlaamse debuut.
De indruk die dit zou kunnen wekken dat de literaire productie nogal homogeen
was, wordt al genuanceerd wanneer we naar enkele andere in 1995 toegekende prijzen
kijken. Zo bekroonde de Libris-jury de historische roman Gewassen vlees van Thomas
Rosenboom en ging de Multatuliprijs van de stad Amsterdam naar het romandebuut
van Tonnus Oosterhoff, Het dikke hart (1994), een boek dat een loopje neemt met
het onderscheid tussen werkelijkheid en verbeelding. Een beperkte greep uit de
prozaproductie van 1995 kan de diversiteit van het aanbod verder illustreren. Naast
realistische verhalen en autobiografische boeken verschenen er ook van diverse
auteurs romans en verhalen in de sfeer van het postmodernisme. Sommige daarvan
kwamen al eerder ter sprake, zoals High key van Pol Hoste en De god met de gouden
ballen van Marie Kessels. Ook in die lijn liggen de verhalen in Vis voor iedereen
van Gijs IJlander en de romans Een voortreffelijke ridder van Willem Brakman en
Het spierenalfabet van Peter Verhelst. Een voortreffelijke ridder kan gelezen worden
als een parodie op de ridderroman. Brakman laat er Don Quichot optreden in het
hedendaagse Den Haag en Scheveningen. In het spel van vermommingen en
verdubbelingen, verwijzingen en allusies dat hier opgevoerd wordt, lopen fictie en
werkelijkheid, verhevenheid en banaliteit ongehinderd door elkaar. Dat is tot op
zekere hoogte ook het geval in Het spierenalfabet. Ook in deze roman,
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die deels een parodie is op het detectivegenre, loopt herkenbare werkelijkheid over
in elementen die verwijzen naar sprookjes en mythen, maar evengoed naar
anatomische leerboeken. Maar de nadruk ligt hier toch in de eerste plaats op de
zoektocht naar een taal voor het lichaam, een manier van spreken die alle door de
rede en het gevestigde taalgebruik geïnstalleerde ordenings- en zingevingssystemen
opheft.
Ook Zonder wijzers van Russell Artus sluit daar nog enigszins bij aan. Het is een
woekerende, labyrintische tekst, die zich laat lezen als een puzzel. De uiterst
gecompliceerde familierelaties die in dit boek aan de orde zijn, worden vanuit
verschillende hoeken en perspectieven belicht. Maar zoals een labyrint bestaat bij
de gratie van een uitgang en een puzzel bij die van het volledige plaatje, zo is ook
deze roman te lezen als een poging om in het zinloze kluwen toch een zinvolle
structuur te vinden, een weigering om te berusten in de afwezigheid van ordenende
principes.
Vanzelfsprekend gaan lang niet alle romans zo ver in de manier waarop zij eigen
literaire werelden creëren. Wel doorbreekt een aanzienlijk aantal romans de illusie
van een loutere realiteitsweergave door op een vrije manier te putten uit de
verworvenheden van een halve eeuw prozaontwikkeling: verspringing van het
vertelperspectief, doorbreking van een lineaire chronologie, een ongebreidelde
vermenging van verhaal met sprookjes en fantasieën, essay, journalistiek of lyrisch
pathos, en een soms overmatig gebruik van verwijzingen en citaten. Het is te vinden
in voorts zo uiteenlopende romans als De heerlijkheid van Julia van Oscar van den
Boogaard, Nachtkwartier van Tomas Lieske, Het verlossende woord van Philip
Markus en De eeuwige jachtvelden van Nanne Tepper. Een zeer extreme vorm van
‘literaire’ literatuur biedt De ongeschreven leer. Een cijferroman in 499 bladzijden,
144.000 woorden en 499 voetnoten van Geerten Maria Meijsing. Enigszins in het
spoor van Umberto Eco's De naam van de roos gaat het ik-personage op zoek naar
de laatste, ongeschreven woorden van Plato. Het is volgens de bijgeleverde
‘Gebruiksaanwijzing’ een queeste naar de oplossing van het ultieme levensraadsel,
‘het licht van de waarheid, de steen der wijzen, verlossing van aardse smarten en
toegang tot het eeuwige leven’. Daartoe heeft Meijsing een al even esoterische
constructie opgezet, met ‘een structuur die de schepping van de wereld nabootst’.
Haast het tegendeel daarvan is een van de opmerkelijkste romans uit 1995, De
opdracht van Wessel te Gussinklo, een roman die wel een summum van psychologisch
realisme genoemd kan worden. In niet minder dan 550 bladzijden beschrijft Te
Gussinklo niet meer dan tien dagen die de veertienjarige Ewout Meyster doorbrengt
in een zomerkamp op de Veluwe. De jongen heeft zichzelf de opdracht gegeven om
door de grotere jongens geaccepteerd te worden en ziet daartoe geen ander middel
dan door manipulatie macht en aan-
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zien te verwerven. De hyperbewuste Ewout plant zorgvuldig al zijn woorden en
gedragingen, interpreteert en herinterpreteert voor, tijdens en na de feiten alles wat
hijzelf en de anderen hebben gezegd en gedaan, en wat de mogelijke effecten en
bedoelingen ervan zijn. Daardoor raakt hij steeds verder verstrikt in een wirwar van
illusie en werkelijkheid, macht en onmacht, masker en ontmaskering. Hoe nauwgezet
en detaillistisch de beschrijvingen en de psychologische analyses in deze roman ook
zijn, juist door die overmaat, door hernemingen, verschuivingen en tempowisselingen,
creëert Te Gussinklo een hypnotiserend, vervreemdend effect. Het is een realisme
dat als het ware zichzelf opheft, zoals dat soms het geval is met hyperrealistische
schilderijen.
Overigens was er ook georganiseerd polemisch protest tegen de golf van
media-aandacht voor een eenduidig realistische literatuur, zij het dat de pijlen van
de polemisten zich vooral richtten tegen de auteurs van de generatie Nix. Onder de
ironische titel Zoutelande (een omkering van de ook al ironische naam van het
Nix-tijdschrift Zoetermeer) zetten enkele generatiegenoten van Giphart en Van
Erkelens, met name Arie Storm, Hans Dekkers, René Huigen en Henri Sepers, zich
in een special van Maatstaf fel af tegen een literatuur die vooral leuk en vlot en
herkenbaar wilde zijn. Niet helemaal ten onrechte zagen zij in de auteurs daarvan de
erfgenamen van de realisten uit de jaren zeventig, de door onder anderen Jeroen
Brouwers in De nieuwe Revisor verketterde ‘jongetjesliteratuur’. Een niet ‘leuke’,
maar riskante en interessante literatuur, daar pleitten zij voor:
Niet leuk is:
Literatuur die rijp is voor literaire analyse.
Literatuur die ‘dieptelagen’ heeft.
Literatuur die ‘structuurtjes’ bezit.
Literatuur die verwijst naar andere literatuur.
Literatuur die ‘moeilijk’ of ‘serieus’ is.
Literatuur met dubbele bodems.
Literatuur van ‘metaforenbouwers’.
Literatuur die niet aansluit bij de ‘tijdgeest’.
Dus eigenlijk is ALLE literatuur niet leuk, behalve dan die van eh...
Juist. De jongetjesliteratuur van de jaren negentig. (DEKKERS 1995, 13)
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Diversiteit in de poëzie
Ook de poëzie vertoonde een grote diversiteit. Voor de VSB Poëzieprijs 1996, de
eerste grote gesponsorde prijs voor poëzie, ingesteld in 1994, werden 62 in 1995
verschenen bundels ingezonden. Van de meeste tendensen, strekkingen, stijlen en
poëtica's die zich in de afgelopen decennia hadden gemanifesteerd, zijn wel sporen
en resten terug te vinden, zij het dat er een in het oog springend overwicht is van een
tamelijk traditioneel poëzieconcept. Herkenbare beelden uit de herinnering, de
verbeelding of de geobserveerde werkelijkheid krijgen een symbolische betekenis,
die ze optilt uit het anekdotische en er een tegelijk persoonlijke én
algemeen-menselijke betekenis aan geeft. Die manier van schrijven is te vinden in
het werk van dichters van verschillende generaties. Er zijn dichters bij die al in de
jaren veertig debuteerden, zoals Guillaume van der Graft (De kiezels van Klein
Duimpje), Anton van Wilderode (Het oudste geluk) en Hubert van Herreweghen.
Diens bundel Karakol bevat belijdende natuurgedichten, waarin het waargenomene
verschijnt als uitbeelding van een levenshouding, van de geschiedenis of de menselijke
existentie. Bijvoorbeeld in het kwatrijn ‘Wolk (Opgravingen 11)’:
Er drijft een wolk waar eens een toren stond.
De tijd maakt opruiming op aarde.
Wat hij voor eeuwigheid bewaarde,
zit, tot zijn verrijzenis, in de grond.
(VAN HERREWEGHEN 1995, 32)

In gebonden of in vrije verzen, geserreerder of losser, meer beschouwelijk of beeldend,
is soortgelijke poëzie te vinden in onder meer de verzamelbundel Stenen en sterren.
Gedichten 1939-1994 van Pierre H. Dubois of in De jager heeft een zoon van Jozef
Deleu. In Dooltuin verbindt Willem van Toorn zo'n enigszins beschouwend
poëzieconcept met de problematiek van herinnering, werkelijkheid en afbeelding,
terwijl Neeltje Maria Min in Kindsbeen herinneringsbeelden gebruikt om op een
indirecte manier onnoembare emoties op te roepen.
Ook jonge dichters blijven in deze traditie schrijven. Met een emotioneel accent
is dat het geval in Al het aardsch geluk van L.F. Rosen, eerder afstandelijk en beeldend
in Landlopen van Herman Leenders en in het debuut van Bernard Dewulf, Waar de
egel gaat. Dat bevat onder meer korte portretten van demente bejaarden, die de
aanleiding vormen tot inzichten omtrent de onkenbaarheid van de menselijke geest
en de ontoereikendheid van taal:
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Breister
Laden vol warme halzen
breit zij en komt zo mensen
op het spoor die het jaar door
winter trotseren in haar.
Naalden zijn de laatste taal.
[...]
Hun alfabet is een perfect geheim,
het wordt omwonden, niet gezegd.
Wie spreekt kan er niet bij.
Hun gesprek tikt, tikt om mij.
(DEWULF 1995, 17)

Zowel formeel als inhoudelijk en wat levensvisie betreft is het een buitengewoon
breed gamma: de verwonderde vreugde om de kleinste dingen in Miniem gebaar van
Peter van Lier, de in sonnetvorm gegoten uithalen naar het Fonds voor de Letteren
in Het schrijvershuis van Jan Kal, de performerspoëzie van J.A. Deelder in
Transeuropa, de geëngageerde tijdsbeelden in Afstandsbediening van katoen van
Maarten Doorman, de losse, wat praterige taferelen in In duizend stukken van Peter
Nijmeijer, of de in een verhevener idioom gestelde en streng in disticha
gestructureerde belijdenissen van Elly de Waard in Het zij. Eenzang drie. Ondanks
grote verschillen hebben al deze dichters met elkaar gemeen dat hun poëzie niet in
de eerste plaats de taal, maar emoties, gedachten, beelden of observaties als
uitgangspunt heeft. Ook wanneer ze putten uit het experimentele stijlarsenaal, is dat
ondergeschikt aan de expressie, de evocatie, de sfeerschepping of de nuance, veeleer
dan dat zij eropuit zouden zijn om door ongewone taalcombinaties nieuwe
betekenissen te vinden. Toch zou het verkeerd zijn om de hele poëzie met dat beeld
te vereenzelvigen:
Het begin is er maar is het ik het
zich laten ontbieden? Dat is de misoogst
van het u, is: ik? De misoogst van het
u: het ik? Tegen je pleit ook dan dat
het schone: is: schoon: is: een -isme: is:
dit: is: dat: dood ga je toch: ruim voor de
dood een plaats in: begin alvast met omzien
(OUWENS 1995, 29)
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Aldus de eerste strofe van een van de cryptische gedichten uit Afdankingen van Kees
Ouwens. De ontregeling van de taal gaat hier zeer ver en is niet meer te herleiden
tot een techniek om de zeggingskracht te vergroten, bijvoorbeeld om de gedachte
weer te geven dat het ik van zichzelf vervreemdt en dat de tijd met zich meebrengt
dat we op ieder moment iemand anders zijn. Veeleer ontwikkelt een ervaring zich
in en door Ouwens' taalmanipulaties.
Op een soortgelijke manier werken de gedichten van Jacques Hamelink in Boheems
glas, met hun talrijke nieuwvormingen, vreemde en archaïsche woorden,
registerwisselingen en ontsporende vers- en zinsbouw. En zelfs de bij uitstek klassiek
ogende poëzie van Christine D'haen in Morgane werkt door de extreme concentratie
op de vorm en de klank van woorden, door de ritmes van zinnen en fragmenten,
gecombineerd met talrijke culturele en historische verwijzingen dermate onregelend,
dat zij halverwege tussen postmodern en klassiek gesitueerd kan worden.
Een jaarproductie heeft onvermijdelijk iets willekeurigs. Maar lezend in de poëzie
uit 1995 kan men niet anders dan vaststellen dat verregaande experimenten met taal
zeldzaam zijn en op weinig bijval kunnen rekenen. De samengebundelde Taalfiguren
3 en 4 van Sybren Polet werden zo goed als niet gerecenseerd, terwijl dichters met
een reputatie van hermetisme, zoals Stefan Hertmans en Huub Beurskens met
respectievelijk Francesco's paradox en Iets zo eenvoudigs, bundels lieten verschijnen
die een stuk toegankelijker zijn dan veel van hun vroegere werk. Zowel Iets zo
eenvoudigs van Beurskens als zijn voorgaande bundel, Aangod en de afmens, die in
1995 met de VSB Poëzieprijs werd bekroond, laten een omslag zien van taalexperiment
naar taalspel. Sommige van zijn woord- en klankrijke verzen roepen gedichten van
Gezelle of de natuurlyriek van Gorter in herinnering. Niet alleen zijn de verzen sterk
klankassociatief, maar het wemelt ook van nieuwvormingen als ‘zwabberzwemmen’,
‘maanboomtak’, ‘tuimelruitersterrefik’, ‘bloeisterstelsels’ of ‘vlinderomfladderzucht’.
Impressionisme is niet ver in ‘Witte seringen in een glazen vaas’, geïnspireerd op
een van de laatste schilderijen van Edouard Manet:
Als herinneringen zelfoverwinningen zijn van het gebeurende,
dan zijn witte seringen zelfherinneringen, zelfgeurende.
Al voor hun verleppen en het geelbruin verkleuren der nageltrossen zowel als het water in de vaas dat gaat staan
rieken, ver al voordat we door verse sneeuw weer stappen
met op onze wangen blosjes, of op een van onze handruggen, aan
een slaap in welk voorjaar de eerste levervlek ontdekken, flagelleren met hun aanblik en geurigheden we ons het verlangen.
O, dat voortijdig bloeden, witte seringen, van ons, bangen!
(BEURSKENS 1997, 323)
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Beurskens is niet de enige die zich met een zekere wellust overgeeft aan de taal.
Opvallend is het met name in het werk van enkele oudere dichters, zoals de al
genoemde Hubert van Herreweghen en Christine D'haen en in de Psalmen en andere
gedichten van Leo Vroman, de bundel die een jaar later met de VSB Poëzieprijs zou
worden bekroond. Kijkt men iets breder dan alleen maar naar het jaar 1995, dan
behoren misschien juist die wendbaarheid van geest en verbeelding en dat plezier in
het spel met de taal, waarvan de poëzie van Vroman van oudsher het voorbeeld bij
uitstek was, tot de belangrijkste trekken van de poëzie in de jaren negentig.

De Vlaamse literatuur en de uitgevers aant.
Uit de lijsten met inzendingen voor de VSB Poëzieprijs 1996 en de Libris
Literatuurprijs 1996, die samen het gros bevatten van de poëzie- en prozaproductie
uit 1995, komt nog iets heel anders naar voren: de bijna volstrekte dominantie van
de markt door - voornamelijk grote - Nederlandse uitgevers. Van de 170 prozatitels
verschenen er 152 bij Nederlandse uitgevers, en van de 62 poëziebundels 57, samen
209 van de 232, of bijna 90 procent. Ongeveer de helft van de boeken van Vlaamse
auteurs - in totaal 43 (of 18,5 procent van het aantal boeken) - verscheen bij
Nederlandse uitgevers. Deze cijfers gaan er bovendien van uit dat uitgeverijen als
Manteau en Houtekiet, die weliswaar in Vlaanderen gevestigd zijn maar tot een
Nederlands concern behoren, Vlaams zijn. Beperken we ons tot zelfstandige Vlaamse
uitgeverijen, dan zakken de aantallen drastisch tot vier dichtbundels en acht
prozawerken, waarvan zes bij Van Halewijck en twee bij Davidsfonds, samen slechts
5 procent van het totale aanbod.
Zelfs als men aanneemt dat niet alle boeken voor deze Nederlandse prijzen werden
ingezonden - er verschenen wel meer dichtbundels, vooral Vlaamse, in marginale,
pseudo-eigenbeheeruitgaven -, dan nog dringt de conclusie zich op dat er misschien
wel sprake was van een relatieve opleving van de literatuur in Vlaanderen, maar dat
die opleving geenszins een gevolg was van of zich doorzette in een dynamisch eigen
uitgeefbeleid. Zij was veeleer een kwestie van perceptie als gevolg van een
verschuiving van Vlaamse auteurs naar Nederlandse uitgevers en een toegenomen
aandacht voor boeken in de Vlaamse pers. Dat de toestand van de literaire uitgeverijen
in Vlaanderen zorgelijk bleef, komt ook naar voren uit het debat dat in oktober 1995
te Antwerpen werd gehouden tijdens de dag van De Vlaamse Gids: ‘Haalt de Vlaamse
uitgeverij 2002?’ Vat men de standpunten van de Nederlandse en Vlaamse uitgevers
die daar aan het woord kwamen samen, dan is de visie van de meeste dat zelfstandige
Vlaamse uitgevers vooral in de sector van politieke, historische en geïllus-
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treerde non-fictie, en in de sectoren van strips, jeugdliteratuur en schoolboeken stevig
verankerd zijn in de Vlaamse samenleving en ook zakelijk goed functioneren. Wat
het literaire boek betreft daarentegen is de afzetmarkt binnen Vlaanderen te beperkt
en kunnen de Vlaamse uitgevers, meestal Vlaamse bijkantoren van Nederlandse
concerns, alleen overleven door hun eigen uitgaven intern te subsidiëren via hun rol
als importeur en distributeur van boeken uit Nederland. Enkele cijfers zijn in dit
opzicht sprekend. Terwijl 50 procent (voor het algemene boek zelfs 70 procent) van
de omzet in Vlaanderen werd gerealiseerd door Nederlandse import, is dat slechts 4
procent in omgekeerde richting. Voegt men daarbij de historische verschillen in
leescultuur, de nog steeds niet goed functionerende overheidssteun en de achterstand
van de boekhandel in Vlaanderen, dan valt licht te begrijpen dat de algemene teneur
in het debat weinig hoopvol klonk en dat de onderneming van André van Halewyck,
die net met zijn eigen uitgeverij van wal gestoken was, als een geval van overmoed
werd gezien.

Toneel tussen taal en spektakel aant.
In november 1995 hield de Jan Campert-stichting in Den Haag haar jaarlijkse
symposium onder de titel ‘Toneel in Nederland - Taal of spektakel?’ De centrale
vraag die daar door diverse sprekers behandeld werd, was: ‘Waarom zijn er zo weinig
literaire auteurs die toneelstukken schrijven?’ De vraag was op dat moment bijzonder
actueel. Het traditionele toneelstuk, al of niet door een ‘literaire’ auteur geschreven,
was meer en meer verbannen naar de wereld van het amateurtoneel. Daarnaast had
zich in de laatste jaren in de wereld van het theater een andere manier van omgang
met teksten ontwikkeld. Dat de kwestie actueel was, blijkt ook uit het feit dat drie
literaire tijdschriften met interesse voor de marges van de literatuur er een speciale
aflevering aan wijdden: Dietsche Warande & Belfort in 1996, Parmentier en De
Brakke Hond in 1997.
Tot in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog vormden theaterteksten nog
een vanzelfsprekend, zij het doorgaans minder belangrijk geacht onderdeel van de
literatuur. Het toneeloeuvre van Hugo Claus kan daarvoor model staan. Zijn stukken
waren volledig uitgeschreven, compleet met regieaanwij-zingen, en dienden ook
woordelijk opgevoerd te worden. De auteur zag daar in de meeste gevallen ook zelf
op toe als regisseur of als begeleider van de regie. De kracht van zijn stukken lag
dan ook minstens evenzeer in taal en formulering als in de dramatische spanning, de
acteerprestaties en de enscenering. Claus' toneelstukken behoorden integraal tot het
literaire oeuvre van de auteur, zij werden in boekvorm uitgegeven bij zijn literaire
uitgever, behalve als opvoering ook als literatuur gerecenseerd, en in de klas en aan
de universiteiten
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bestudeerd en geanalyseerd. Voor Claus was de relatie tussen auteur en regisseur
enerzijds en acteurs anderzijds die tussen meester en knecht.
Vanaf de jaren zeventig waren literatuur en theater echter steeds verder uit elkaar
gegroeid en waren theatermakers zich gaan concentreren op de specifieke eisen en
mogelijkheden van hun medium. Een eenduidige verklaring voor die ontwikkeling
is er waarschijnlijk niet, maar twee factoren hebben ongetwijfeld meegespeeld. De
popularisering van de televisie en de opkomst van het televisiedrama brachten het
klassieke drama als opvoering van menselijke dramatiek met alle emoties van dien
bij een groot publiek. Het lag niet voor de hand dat het toneel in de schouwburg daar
nog veel aan kon toevoegen, behalve de collectieve ervaring. Maar minstens zo
belangrijk was de impact van het antiautoritaire klimaat in de jaren zestig. In de
wereld van het theater was de Aktie Tomaat van 1969 daarvan het symbool. Jonge
theatermakers en studenten theaterwetenschap protesteerden tegen het verstarde
theaterbestel, het subsidiesysteem dat alleen aan de gevestigde gezelschappen ten
goede kwam, en tegen het gebrek aan vernieuwende en maatschappelijk relevante
vormen van theater.
Achteraf bezien was de actie de katalysator van een ontwikkeling die in de meest
uiteenlopende aspecten van het theater de gevestigde autoriteit op de helling zou
zetten: die van de schouwburgdirectie, het klassieke repertoire, de auteur, de tekst
en uiteindelijk zelfs van de regisseur. In de jaren zeventig en in versneld tempo in
de jaren tachtig ontstonden er zowel in Vlaanderen als in Nederland allerlei vormen
van theater waarin regisseurs en acteurs zelf of samen teksten maakten, vaak op basis
van improvisatie. In andere gevallen werden er wel bestaande teksten als uitgangspunt
genomen, maar daar werd zeer vrij en creatief mee omgesprongen. Die teksten konden
uit willekeurig welke bron afkomstig zijn, zowel het bestaande theaterrepertoire als
de literatuur of zelfs ‘triviale’ bronnen als brieven, dagboeken, kranten of
televisiejournaals. In plaats van uit te voeren partituur werd de tekst gereduceerd tot
een van de materialen van de voorstelling, naast het lichaam en de stem van de
acteurs, beweging, muziek, enscenering, enzovoort. Daardoor verdwenen ook
grotendeels de traditionele structuurelementen van het toneelstuk: dramatische
spanning en conflicten, psychologie, en de uitbeelding van herkenbare situaties en
personages.
Deze ontwikkeling kan worden gezien als een emancipatie van het theater uit zijn
literaire dienstbaarheid, een ontdekking van de eigen aard en wetmatigheden. Maar
tegelijk was het een evolutie naar grensoverschrijding, nu niet zozeer in de richting
van de literatuur, als wel in de richting van andere podiumkunsten zoals dans, opera,
performance en video. Dit nieuwe regisseurs- en acteurstheater verzelfstandigde zich
ook naar buiten toe. Opleidingen en onder-zoeksinstituten voor theaterwetenschap
maakten zich los van de traditionele letterenopleidingen en er kwamen aparte
tijdschriften die de nieuwe ontwik-
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kelingen begeleidden en waarin de aandacht veeleer uitging naar opvoeringsanalyse
dan naar tekststudie. De teksten zelf werden overigens niet langer bij literaire uitgevers
gepubliceerd, maar bestonden alleen als uitgevoerde tekst, in ad-hocbrochures of als
publicatie bij specifiek daarvoor opgerichte uitgevers: Theatre Bookshop (International
Theatre & Film Books) in Nederland en Bebuquin in Vlaanderen.
Rond 1995 leek de scheiding tussen literatuur en theater compleet. Men kan ook
zeggen dat er een nieuwsoortige relatie was gegroeid, waarvoor de term ‘teksttheater’
werd gebruikt. Dramaturg, acteurs en regisseurs nemen daarbij bestaande teksten als
uitgangspunt, maar analyseren, interpreteren en transformeren die, zowel in
voorafgaande sessies als door en tijdens de repetities en het spel. Het gaat dan niet
langer om de auteurstekst die aan de opvoering voorafgaat, maar om de tekst die
eruit resulteert. Zo ontstaat er ook een nieuwe toenadering tussen literaire auteurs en
het theater. In vele gevallen gaat het daarbij om auteurs die zelf een literatuuropvatting
huldigen die aanleunt bij die van sommige theatermakers en waarin het onvoltooide,
het veranderlijke, het fragmentarische of het lichamelijke belangrijker zijn dan het
voltooide, het gepolijste en het rationele. Een typisch voorbeeld is Kopnaad (1992)
van Stefan Hertmans. De tekst daarvan was ontstaan op verzoek van het Gentse
Nieuwpoorttheater, dat aan enkele Vlaamse auteurs een korte theatertekst had
gevraagd. Hertmans had zijn tekst opgevat als een serie lyrische monologen,
uitgesproken door niet nader geïdentificeerde stemmen. Aangezien de tekst te lang
was voor het oorspronkelijke doel, werd hij door Meulenhoff, de uitgever van
Hertmans, als lang gedicht gepubliceerd. Uiteindelijk werd hij opnieuw theatertekst
door de opvoering ervan in 1995 in het Brusselse Kaaitheater in een regie van Jan
Ritsema, een van de belangrijkste regisseurs van teksttheater. Die opvoering werd
uiteindelijk zelfs genomineerd voor het theaterfestival 1995.
Literaire auteurs zijn altijd theaterteksten blijven schrijven, maar de jaren negentig
hebben wel een herleving ervan laten zien. Theaters gaven zelf opdrachten of trokken
auteurs aan als gastschrijver. De auteurs ontdekten op hun beurt de mogelijkheid om
in het theater de grenzen van het geschreven woord te overschrijden en een
gedeeltelijk ander publiek te bereiken. Men mag aannemen dat ook de lucratieve
kant van het theaterwerk een rol heeft gespeeld. Onderling zo verschillende auteurs
als Peter Verhelst, Eriek Verpale, Benno Barnard, Tom Lanoye, Gerrit Komrij, Judith
Herzberg en Willem Jan Otten schreven voor het theater, niet langer in de positie
van leveranciers van onaantastbare teksten, maar als gelijkwaardige gesprekspartners
van de regisseur. Tegelijk kwam er een generatie theatermakers naar voren van wie
de teksten meer en meer literaire erkenning krijgen: Josse de Pauw, Arne Sierens,
Paul
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Pourveur, Jan Fabre, Karst Woudstra, Jan Decorte, Koos Terpstra, Ramsey Nasr en
Peter de Graef. Alleen al het bestaan van de Nederlands-Vlaamse Toneelschrijfprijs
(sinds 1987), in 1993 omgevormd tot de Taalunie Toneelschrijfprijs, is een teken
van de nieuwe toenadering. Het mag voor de toekomst symbolisch heten dat die prijs
vanaf 2005, na het verdwijnen van het theaterfestival, door de Nederlandse Taalunie
wordt georganiseerd in samenwerking met het Theater Instituut Nederland en het
Vlaams Fonds voor de Letteren.

De terugkeer van de Afrikaanse literatuur aant.
In 1995 wijdden enkele tijdschriften een nummer geheel of gedeeltelijk aan
Zuid-Afrika en de Afrikaanse literatuur. Dat was het geval met het Nieuw
Wereldtijdschrift, Surplus en De Tweede Ronde, terwijl Concept een vaste rubriek
met Afrikaanse poëzie had. Het jaar daarvoor al had ook Kruispunt een speciaal
nummer aan Zuid-Afrika besteed en in 1996 sloot het christelijke tijdschrift
Woordwerk daarop aan. Aanleiding waren uiteraard de afschaffing van de apartheid
in het begin van de jaren negentig na jaren van politieke strijd, en vervolgens de
eerste democratische verkiezingen in 1994.
De relaties tussen de literatuur en cultuur (en politiek) uit de Nederlanden en die
van Zuid-Afrika kenden ook na 1945 een bewogen geschiedenis. Tot in het begin
van de jaren zestig reserveerden sommige schoolhandboeken Nederlands nog een
aparte sectie voor Afrikaanse literatuur, ook al werd daar in de praktijk weinig mee
gedaan. Ook een veel gebruikt literair-historisch overzicht als de Schets van de
Nederlandse letterkunde van De Vooys en Stuiveling had tot zijn eenendertigste druk
in 1971 een bijlage over ‘Zuid-Afrikaanse letterkunde’. Vooral bij ouderen bestond
nog een romantisch gekleurd beeld van Zuid-Afrika, dat vooral teerde op de heroïsche
mythe van de Grote Trek en de Boerenoorlog. Zeker in christelijke en
Vlaams-nationale kringen leefde die mythe van ‘stamverwantschap’ door.
Na de invoering van de apartheid in 1948 en vooral na de afscheuring van
Groot-Brittannië en de proclamatie van de onafhankelijke republiek Zuid-Afrika in
1961 veranderde dat beeld ‘van romantische dweperij en verontwaardiging over het
onrecht dat een groep stamgenoten werd aangedaan naar een steeds heftiger protest
tegen de verkrachting van elementaire mensenrechten van de meerderheid van de
autochtone inwoners van Zuid-Afrika’ (Jonckheere 1999, 153). Zowel internationaal
als in de Nederlanden waren er in de loop van de jaren zeventig en tachtig tal van
protestacties tegen het steeds gewelddadiger apartheidsregime en groeide er niet
alleen een politieke en economische, maar de facto ook een culturele boycot. In deze
nieuwe context werden de literaire relaties uiteraard minimaal. Dat werd nog versterkt
door het feit
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H.C. ten Berge (l.) en Breyten Breytenbach (r.) op Poetry International 1974.

dat de onderdrukking juist het werk was van de oude ‘stamverwanten’, waardoor de
Afrikaanse taal zelf als het ware symbool werd van de onderdrukking.
Tussen 1960 en 1994 vielen de relaties tussen de Nederlanden en Zuid-Afrika
grotendeels stil, met een absoluut dieptepunt in de jaren tachtig. Toch zijn er enkele
interessante gevallen van interactie te melden. In Nederland ontwikkelde Elisabeth
Eybers, die daar sinds 1961 woonde, zich tot een vooraanstaand auteur. Hoewel haar
werk in het Afrikaans geschreven is, werd het zonder veel reserve tot de Nederlandse
literatuur gerekend, zeker nadat de dichteres in 1985 de Nederlandse nationaliteit
had aangenomen. In 1978 al werd zij bekroond met de Constantijn Huygensprijs en
in 1991 met de P.C. Hooftprijs.
Van een heel andere orde is de belangstelling voor en de gedeeltelijke inlijving
van de poëzie van Breyten Breytenbach. Breytenbach had in 1959 zijn vaderland
verlaten en was getrouwd met een Vietnamese vrouw. Een visum voor gezamenlijk
bezoek aan Zuid-Afrika werd het echtpaar aanvankelijk geweigerd. De
verontwaardiging daarover bracht hem in contact met verzetsorganisaties in Europa.
Via het tijdschrift Raster raakte zijn werk ook in Nederland bekend. In 1972 werd
zijn bundel Lotus bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs en later werk
werd ook in Nederland uitgegeven. Toen hij in 1975 met een vals paspoort naar
Zuid-Afrika terugkeerde, werd hij gearresteerd en op beschuldiging van overtreding
van de Wet op het Terrorisme veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf, waarvan
hij er zeven uitzat. Meer nog dan daarvoor groeide hij vervolgens uit tot een symbool
van literair verzet tegen de apartheid. Zijn gevangenschap was meteen ook de
aanleiding tot meer georganiseerde vormen van protest onder Nederlandse schrijvers.
Op initiatief van Poetry International en de Rotterdamse Kunststichting verscheen
aan breyten
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breytenbach (1976), een bundel met onder meer gedichten van Campert, Van Vliet,
Komrij, Bernlef en Buddingh'. Enkele jaren daarna verscheen nog een verzameling
Vingermaan (1980), uitgegeven door Breytenbachs Nederlandse uitgever Meulenhoff
en Espace, de galerie die zijn beeldend werk vertegenwoordigde. Vingermaan bevatte
tekeningen van Breytenbach en gedichten van Lucebert, Kouwenaar, Schierbeek,
Ten Berge en Kopland. Het protest beleefde een hoogtepunt met de manifestatie
Schrijvers tegen apartheid in december 1979 in Leiden.
Ook los daarvan getuigden tal van schrijvers, min of meer incidenteel, van hun
afkeer van het apartheidsregime. Een van de eersten was de populaire Vlaamse
schrijver Aster Berkhof met zijn roman Het huis van Mama Pondo (1971). Deze
roman, die bij zijn verschijnen in Vlaanderen nogal omstreden was, is een radicale
aanklacht tegen de apartheid door de tragische gevolgen voor een zwart gezin te
tonen. Een van de laatsten voor de ommekeer was Adriaan van Dis. In zijn reisroman
Het beloofde land (1990) geeft hij een genuanceerd portret, tegelijk liefdevol en
kritisch, van voornamelijk blank Zuid-Afrika op een cruciaal moment van zijn
geschiedenis.
Vanaf 1995 keerde het tij grondig en snel. Schrijvers, journalisten en
literatuurwetenschappers hernieuwden de contacten, reisden in groten getale heen
en weer en leerden opnieuw elkaars cultuur en literatuur kennen. Dat bleek geen
overbodige luxe toen in ‘het nieuwe Zuid-Afrika’ de status en de cultureel-politieke
macht van het Afrikaans snel afbrokkelden. Hoogtepunt van de hernieuwde
belangstelling was de publicatie van De Afrikaanse poëzie in duizend en enige
gedichten (1999), zonder vertaling in het Nederlands, in de befaamde en populaire
reeks bloemlezingen van Gerrit Komrij.
Voor de Nederlandse literatuur was die nauwere band met de Afrikaanse letterkunde
een van de factoren die bijdroegen tot toenemende internationale openheid en
diversiteit. 1995 was immers ook het jaar waarin in Nederland de doorbraak van
schrijvers van allochtone afkomst goed zichtbaar werd. Eerder al waren er de debuten
geweest van Mustafa Stitou met de dichtbundel Mijn vormen (1994) en van de Iraanse
politieke vluchteling Kader Abdolah met zijn verhalenbundel De adelaars (1993).
En veel eerder al, in 1984, was Halil Gür met Gekke Mustafa en andere verhalen
begonnen aan een reeks van (weliswaar uit het Turks vertaalde) jeugdboeken. In
1995 debuteerden Naima El Bezaz met De weg naar het noorden en Hans Sahar met
Hoezo bloedmooi, een roman die zich afspeelt in het milieu van Marokkaanse jongeren
in Nederland. In hetzelfde jaar publiceerde Abdolah met De meisjes en de partizanen
zijn tweede verhalenbundel. Het was de aanzet van de steeds breder en verscheidener
wordende participatie van ‘nieuwe Nederlanders’ in de Nederlandse literatuur.
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13
Aspecten van de literatuur rond de millenniumwisseling
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Een hoofdstuk over de actuele stand van zaken in de Nederlandse literatuur moet
wel een wat eigen karakter hebben: voorlopiger, voorzichtiger, fragmentarischer,
geschreven met de wat bijziende blik die vergezichten wazig maakt en die niet altijd
een goed onderscheid kan maken tussen voor- en achtergrond, blijvend en efemeer.
Daarom: aspecten, die misschien toch, ondanks hun verscheidenheid, een samenhang
laten zien die tekenend is voor de situatie van de Nederlandse literatuur op de
overgang van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw.
Het heeft er alle schijn van dat de Nederlandse literatuur na 1995 op velerlei gebied
en op zeer uiteenlopende manieren wordt opengebroken. De traditionele
verschijningsvorm van de literatuur in boek en tijdschrift krijgt steeds grotere
concurrentie, zowel van allerlei manifestaties waar literatuur op straat, in huis en op
podia gebracht wordt, als van de digitale media. Soms in samenhang daarmee en
soms los daarvan doorbreekt de literaire praktijk zelf de grenzen waarbinnen ze
herkenbaar, gevestigd en gewaardeerd werd. Het onderscheid tussen literatuur en
populaire cultuur wordt vaag, zowel in de poëzie als in het proza. Deze ontwikkeling
is voor een aantal schrijvers en critici de aanleiding om in hun eigen werk en in
polemieken de eigenheid en de superioriteit van de literatuur juist sterker te
beklemtonen. Ten slotte blijkt in de multiculturele samenleving ook het concept
‘Nederlandse’ literatuur meer dan ooit aan herziening toe te zijn.
Dat is allemaal niet nieuw. Integendeel zelfs: uit de voorgaande hoofdstukken is
naar voren gekomen dat de dynamiek en de levenskracht van de literaire
ontwikkelingen juist voortkwamen uit het telkens opnieuw openbreken van gevestigde
opvattingen en praktijken. Wat literatuur is, welke rol zij speelt in de samenleving,
langs welke kanalen zij verspreid wordt, hoe zij zich verhoudt tot andere culturele
en maatschappelijke uitingen - telkens weer worden de gevestigde zekerheden
daaromtrent aangetast en doorbroken. En telkens weer wordt wat eerst een bedreiging
was, naderhand een bevrijding. Telkens weer ook hield de literatuur zich in stand
door het nieuwe in te lijven en zichzelf er mee te verrijken, alle cultuurpessimisme
ten spijt.
Toen rond 1950 Lucebert, Claus, Kouwenaar en Elburg alle geijkte poëtische
conventies overboord gooiden en meteen ook de ethische en esthetische normen van
hun tijd doorbraken, werden zij aanvankelijk door sommigen als barbaren en nihilisten
uit de literatuur gebannen. Maar juist de poëzie die in de decennia daarna als de meest
diepgaande en authentieke werd beschouwd, is zonder hen niet denkbaar. Evengoed
hebben De avonden van Van het Reve en De tranen der acacia's van Hermans,
romans die bij verschijnen werden beschouwd als producten van een losgeslagen en
nihilistische jeugd, het bereik van de literaire thematiek definitief verruimd. En
evenzo hebben De Kapellekensbaan van Boon,
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Het boek ik van Schierbeek of Het boek alfa van Michiels de mogelijkheden van het
proza vergroot door alle structuurwetten van de realistische roman te overtreden.
In de loop van de jaren zestig doorbraken prozaschrijvers en dichters zowel de
grenzen van de genres als die tussen literaire en niet-literaire teksten, of zelfs tussen
literatuur en andere kunsten en tussen literatuur en werkelijkheid. Het hele concept
‘literatuur’ werd opengebroken om fusies aan te gaan met reportage, dagboek,
gevonden tekst, pamflet, document en actie. Romans incorporeerden essayistische
fragmenten of gingen gebruikmaken van stilistische taalmanipulaties die tot dan toe
voorbehouden leken aan de poëzie. In een tijdschrift als Barbarber kwam het
onderscheid op de helling te staan tussen gedicht, readymade, tekening en foto.
Happenings brachten poëzie op straat in combinatie met grensdoorbrekende vormen
van plastische kunst en met politieke actie. In geen enkele periode gebeurde het
ondermijnen van literaire conventies zo spectaculair, op zo grote schaal en op zoveel
verschillende manieren. Sommigen vreesden voor het einde van de literatuur. Maar
de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de literatuur blijken keer op keer
groter dan doemdenkers verwachten. De zeer extreme vormen van grensdoorbreking
verdwijnen doorgaans na korte tijd of gaan een onopgemerkt bestaan in de marge
leiden. Maar resten ervan, beter gezegd de mogelijkheden die zij hebben gecreëerd,
gaan op een blijvende en vanzelfsprekende manier deel uitmaken van het arsenaal
van literaire middelen en mogelijkheden. Het einde van de roman, het einde van de
literatuur als een kostbaar cultuurgoed, het einde van het boek en het einde van de
beschaving zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw allemaal talloze malen
aangekondigd. Maar naderhand blijken het telkens weer momenten waarin de
literatuur nieuwe levenskracht vindt door in te spelen op de behoeften van een
veranderende cultuur en samenleving.
Soortgelijke verhalen kunnen worden verteld over het doorbreken van de seksuele
taboes in het werk van Reve, Geeraerts en Cremer, over de opkomst en het succes
van de columns, over het optreden van de performers in de jaren zeventig, over
Maximalen en de Generatie Nix, of over de postmoderne roman. Op een heel ander
gebied hebben pockets en paperbacks vanaf de jaren zestig het literaire circuit
verruimd om nieuwe publieksgroepen te bereiken. Maar het literaire boek is daaraan
niet ten onder gegaan, evenmin als het literaire tijdschrift is verdwenen door de komst
van literaire bijlagen in kranten en weekbladen in de jaren tachtig.
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De literatuur in het tijdperk van de digitale media
Digitale media als informatiebron en als drager van teksten aant.
In 1977 kwamen in de Verenigde Staten de eerste personal computers op de markt,
van Commodore en Apple. De doorbraak kwam in de jaren tachtig, en in de jaren
negentig nam het aantal pc's exponentieel toe. In 1995 waren er wereldwijd al meer
dan 208 miljoen apparaten, waarvan 3,1 miljoen in Nederland en 1,8 miljoen in
België. In 2001 waren die aantallen opgelopen tot respectievelijk 6,9 miljoen (43
per 100 inwoners) en 3,7 miljoen (36 per 100 inwoners).
Pas in combinatie met de ontwikkeling van het world wide web in 1992 ontketende
het gebruik van de pc op alle domeinen van samenleving en cultuur, inclusief het
boek en de literatuur, een ware revolutie. In 1997 waren er in Nederland een miljoen
internetgebruikers, in België vijfhonderdduizend. In 2001 waren dat er respectievelijk
al 5,3 miljoen (33 per 100 inwoners) en 2,88 miljoen (28 per 100 inwoners). Bijna
64 procent van de Nederlandse gezinnen en meer dan 36 procent van de Belgische
had in dat jaar een internetaansluiting.
Aanvankelijk was de impact van deze ontwikkelingen op de literatuur en het literaire
bedrijf zeer beperkt. Sommige auteurs schreven hun teksten op de pc en bezorgden
ze op diskette aan de uitgever. Begin jaren negentig lanceerde de Vlaamse
schrijver-performer Didi de Paris het eerste literaire tijdschrift op diskette, Braindrain.
Maar het bleef een curiosum. Verandering kwam er pas in de tweede helft van de
jaren negentig met de algemene toegang tot internet. Binnen enkele jaren ontstond
er een wildgroei van websites die direct of indirect met literatuur te maken hadden.
Het is niet doenlijk om daarvan een enigszins volledig overzicht te geven. Bovendien
gaan de ontwikkelingen op dit gebied zo snel en chaotisch dat alle informatie al snel
verouderd is. Anno 2005 hebben vrijwel alle uitgevers, overheidsdiensten, organisaties
of verenigingen, boekhandels, literaire tijdschriften, individuele auteurs en zelfs
lezers een eigen site. De kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid daarvan variëren
sterk. Sommige zijn louter commercieel, andere bieden heel wat achtergrondinformatie
of zelfs uittreksels uit boeken. Enkele portaalsites of linkverzamelingen, zoals
http://www.literatuurplein.nl, http://taalunieversum.org, http://literatuur.pagina.nl,
http://kinderboeken.pagina.nl, http://www.boekboek.nl, http://www.letteren.nl,
http://www.boek.be, http://meander.italics.net of http://www.dbnl.org, brengen enige
overzichtelijkheid aan in die wildgroei of stellen de gebruiker in staat om via links
de gezochte informatie te vinden. Maar ook deze informatie kan na korte tijd
achterhaald zijn.
De bereikbaarheid van informatie is ongetwijfeld tot nu toe de belangrijkste bijdrage
van de digitale media aan de literatuur. Die informatie, zoals de aan-
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Webpagina van het Fonds voor de Letteren met 36 links naar andere literaire sites.

biedingen van uitgevers, literaire evenementen, recensies, on-linecatalogi van
bibliotheken, auteursbiografieën, leesverslagen van scholieren en
literatuurgeschiedenis, is vooral te vinden op internet, maar in sommige gevallen
ook op cd-rom, zoals LiteRom, een databank met tienduizenden boekrecensies en
auteursinterviews uit de periode vanaf 1900. Dat die databank sinds begin 2005 niet
langer op cd-rom maar via internet te raadplegen is
(http//www.knipselkranten.nl/literom), toont aan hoe snel de ontwikkelingen hier
gaan.
Daarnaast zijn ook literaire teksten zelf op internet beschikbaar. Zeker vanuit een
literair-historisch standpunt bezien zijn de belangrijkste initiatieven in dit opzicht de
digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (www.dbnl.org), en het Project
Laurens Jz Coster (http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc), met naast literaire teksten ook
secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en
hyperlinks. Maar voor de levende literatuur is vooral de opkomst van literaire
internettijdschriften van belang. In 1995 verscheen als
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eerste De Opkamer, sindsdien gevolgd door onder meer Rottend Staal Online, De
Gekooide Roos, Meander, De Klos en Schrijfsels. Niet anders dan papieren
tijdschriften vergaat het deze nieuwe varianten van het jongeren- of amateurtijdschrift:
zij kennen vaak een kortstondig bestaan en bieden werk van zeer wisselende kwaliteit.
Samen met digitale dichtbundels en prozawerken die her en der op het net te vinden
zijn, vormen zij grotendeels een nieuwe variant van de eigen-beheerpublicaties of
‘vanity press’. Zowel voor auteurs als voor lezers bieden zij echter het bijkomende
voordeel van een gemakkelijke en kosteloze toegang.
Digitaal publiceren werd in de beginjaren van de internethype door sommigen
beschouwd als een revolutie die op korte termijn even ingrijpende gevolgen zou
hebben als de uitvinding van de boekdrukkunst. In tal van visionaire scenario's werd
voorspeld dat uitgeverij en boekhandel zouden verdwijnen of zich minstens totaal
zouden heroriënteren. De schrijver zou zijn eigen uitgever worden en de lezer zou
via het web onbeperkt toegang krijgen tot alle publicaties uit heden en verleden.
Zowel internetbedrijven als producenten van software en hardware, vaak in
samenwerking met grote internationale uitgeversconcerns, stortten zich op de
ontwikkeling van materialen en methoden om dat doel te bereiken. Commerciële
motieven gingen daarbij niet zelden hand in hand met ideologische: er zou een vrije
en democratische kennismaatschappij tot stand komen. In de praktijk leidde dat tot
de ontwikkeling van sites waarvan boeken, ook literaire, al dan niet tegen betaling
kunnen worden gedownload, en van bijhorende draagbare leesapparaten waarin tot
tientallen boeken kunnen worden opgeslagen, zoals Rocket-eBook, Softbook of
e-Bookman. Een stap verder is ‘printing on demand’ (POD), waarbij uit het aanbod
van een toeleveringsbedrijf boeken op verzoek gedrukt worden in zo veel exemplaren
als de klant bestelt. De voordelen springen in het oog: het risico van te hoge oplagen
verdwijnt, voorraadbeheer- en transportkosten ontbreken, boeken uit de backlist
kunnen een nieuw leven krijgen, boeken kunnen gepersonaliseerd worden, enzovoort.
Een van de grootste profeten van POD is Jason Epstein, die in de jaren vijftig van de
vorige eeuw bij het Amerikaanse Doubleday de paperback lanceerde. Tijdens een
lezing te Amsterdam in februari 2002 voor mensen uit het boekenvak presenteerde
hij de Perfect-Book-machine, die volgens zijn voorspelling over luttele jaren in alle
uithoeken van de wereld alle boeken die ooit zijn geschreven voor ‘virtually no cost’
in enkele minuten tijd als paperback zou produceren.
Vooralsnog hebben al deze ontwikkelingen relatief weinig impact op de markt
van het Nederlandstalige algemene boek en blijft de invloed grotendeels beperkt tot
educatieve en wetenschappelijke publicaties. Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals
www.bergboek.nl (februari 2005), waar men voor de som-
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ma van 235 euro zijn eigen werk kan laten publiceren en in de elektronische shop
kan laten opnemen, of de relatief succesvolle site www.ebook.nl (februari 2005),
waar zowel nieuwe publicaties als klassieken uit de Nederlandse letterkunde kunnen
worden gedownload. Multatuli's Max Havelaar werd bijvoorbeeld van 1 april 2000
tot 11 februari 2005 19.374 keer (gratis) gedownload. De belangrijkste POD-uitgever
in Nederland is Gopher Publishers, www.gopher.nl (februari 2005), met een ruim
assortiment van algemene boeken en een afdeling eigen beheer:
www.mijneigenboek.nl (februari 2005).
Enkele auteurs van naam hebben zich gewaagd aan publicatie van nieuw werk op
het net, maar zonder overdonderend succes en zonder dat zij veel navolging kregen.
De eerste was Renate Dorrestein, van wie Het geheim van de schrijver gedurende
de twee dagen voorafgaand aan de feitelijke publicatie van het boek op 3 februari
2000 gratis kon worden gedownload. Soortgelijke experimenten van Stephan Sanders
en Pauline Slot, die daaraan nog een interactieve dimensie toevoegden, komen later
ter sprake. Samenvattend moet gezegd worden dat digitale media als dragers van
literatuur vooral interessant blijken als middelen om literair erfgoed ter beschikking
te stellen, en als nieuwe vorm van uitgaven in eigen beheer, zowel van afzonderlijke
boeken en teksten als van literaire tijdschriften. Een interessante uitzondering is de
groep De Dichters uit Epibreren, in 1994 opgericht door Bart FM Droog, Tjitse
Hofman, Arend Niebuur, Kasper Peters en de muzikant Martijn Woldring, van wie
in 2005 alleen nog de eerste twee zijn overgebleven, aangevuld met de muzikant Jan
Klug. Hun rijkgestoffeerde website (www.epibreren.com, februari 2005) biedt naast
een geschiedenis van de groep onder meer ook een overzicht van hun optredens,
recensies en verslagen, talrijke links naar uitgeverijen, festivals en individuele dichters,
maar ook klank- en beeldfragmenten. Een bijzonder aspect van deze groep is nu juist
het multimediale. Het zijn in principe podiumdichters, die zich echter tegelijk
uitgebreid op het net presenteren en daar de facto gaan functioneren als het brandpunt
van een veel bredere groep van voornamelijk jonge dichters die actief zijn op festivals
en podia.
Misschien minder vernieuwend maar daarom niet minder verspreid, is het gebruik
van audio-cd's, video's, cd-roms en dvd's als dragers van literatuur. Al heel lang is
voorgelezen literatuur incidenteel op grammofoonplaat of cd beschikbaar: al in 1985
begon uitgeverij Rubinstein zich in audio-uitgaven te specialiseren. Met de doorbraak
van de performers kreeg dat medium een nieuwe impuls. En in de tweede helft van
de jaren negentig, toen podiumpoëzie en combinaties van poëzie en muziek, met
name hiphop, in de mode kwamen, beleefde de cd als vorm van poëzie-uitgave een
doorbraak, meestal in combinatie met een klassieke bundel. Een van de pioniers was
Serge van Duijnhoven, met bundels annex cd als obiit in orbit (1998) en Bloedtest
(2003). Maar ook
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‘klassieke’ performers als Deelder maken ruimschoots van de nieuwe media gebruik.
In 2001 bracht hij als eerste een dvd uit, DVDeelder, met onder meer fragmenten uit
zijn theatershows, een interview en een ‘slide show’. Ook hier valt te noteren hoe er
als het ware een natuurlijk verbond ontstaat tussen het oeroude medium van de orale
literatuur en het hypermoderne van de ICT. Dat is ook het geval in het domein van
de kinderliteratuur, waar het voorlezen vanouds een belangrijke plaats heeft, en waar
ook het aanbod van cd's buitengewoon groot is. Ten slotte mag vermeld worden dat
De avonden van Van het Reve, een roman die sinds zijn verschijnen in 1947 een
nauwelijks te onderschatten rol heeft gespeeld in de literaire ontwikkelingen, in 2001
op acht cd's als luisterboek is uitgebracht onder de titel Gerard Reve leest De avonden,
en in 2003 in de vorm van een stripverhaal, met tekeningen van Dick Matena en de
complete tekst. Al is het vooralsnog onzeker of we hier te maken hebben met een
blijvende ontwikkeling of met een kortstondige hype, zowel het luisterboek als de
‘verstripte’ literatuur schijnen aan een opmars bezig te zijn. Op de Frankfurter
Buchmesse van 2003 was de opmars van het ‘Hörbuch’ een van de centrale
aandachtspunten. In Nederland blijkt zowel De Bezige Bij als Atlas en ook de crimeen fantasyuitgevers De Boekerij en M zich meer en meer op de literaire strip te
concentreren.
Ook de verwachte spectaculaire doorbraak van internetboekhandels zoals Amazon,
Proxis, Bol, Boeknet of Belboek is er niet gekomen. Hun marktaandeel blijft
vooralsnog relatief beperkt tot ongeveer 2 procent van de totale boekenverkoop. Dat
de digitale media niet zo'n snelle en spectaculaire impact hebben gehad op het
boekenvak en op de literatuur als aanvankelijk door sommigen werd verwacht, is te
wijten aan een complex samenspel van factoren. De crash van de ICT-aandelen op
de beurzen in maart 2000 betekende het einde van het geloof in een onbeperkte groei,
maar specifiek voor literatuur blijft het fysieke contact met het boek kennelijk
belangrijker dan men had gedacht. Het boek blijft een medium dat gemakkelijk
hanteerbaar is en dat ook appelleert aan een irrationele zintuiglijke en emotionele
behoefte van veel lezers. Internet mag dan al een revolutie ontketend hebben op het
gebied van het beschikbaar stellen van informatie, het lezen van langere teksten op
een beeldscherm blijft een moeizame aangelegenheid. Op een soortgelijke manier
blijft het snuffelen in de boekhandel voor de meeste kopers te verkiezen boven de
neutrale aanschaf van een boek, gekocht of gedownload via het net. Daarin speelt
overigens ook het wantrouwen tegenover het elektronische betaalverkeer een
belangrijke rol. En in dichtbevolkte gebieden als Nederland en Vlaanderen, met
relatief veel boekwinkels, is er nog geen acute behoefte aan alternatieven.
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Digitale media en het creatieve proces aant.
Dat van alle literatuurgenres poëzie het meest geschikt lijkt te zijn om
door een computer te worden voortgebracht, komt omdat bij poëzie meer
dan bij enige andere vorm van literatuur de betekenis van de tekst een
functie is van de vorm waarin die betekenis gepresenteerd wordt. (KROL
1979, 56)
Aldus Gerrit Krol in een reflectie op zijn boekje uit 1971, APPI. Automatic Poetry by
Pointed Information. Poëzie met een computer. Het was in het Nederlandse taalgebied
een van de eerste pogingen om een computerprogramma te schrijven dat poëzie zou
genereren door de computer te voorzien van een input bestaande uit een woordenschat,
zinnen of andere taalelementen, en een serie selectieregels. De onderliggende
gedachte, die bijvoorbeeld ook tot uiting kwam in de bundel Compoëzie (1973) van
Greta Monach, is te beschrijven als een poëzieopvatting die het gedicht ziet als een
proces van selectie en combinatie van taalelementen, veeleer dan als expressie of
weergave, en die het proces van betekenistoekenning vrijwel helemaal bij de lezer
legt.
Anders dan in de muziek en de beeldende kunst bleef het gebruik van de computer
in het schrijven van literatuur echter een curiosum. Ook de komst van pc en internet
veranderde daar weinig aan. Experimenten met interactief schrijven, zoals Stephan
Sanders en Pauline Slot die in 2000 en 2001 opzetten en waarbij lezers via internet
de loop van een roman konden sturen, bleken niet voor herhaling vatbaar. Toch
komen er internationaal stilaan interessante experimenten van de grond die erop
gericht zijn schrijven en lezen een nieuwe dimensie te geven. Daarbij gaat het in de
meeste gevallen om wat ook wel ‘constrained writing’ wordt genoemd en waarvoor
dezelfde uitgangspunten gelden die ook al bij Krol en Monach golden, namelijk dat
literatuur en in het bijzonder poëzie niet berusten op inspiratie of boodschappen van
de auteur, maar op het toepassen van formele of semantische regels op taalmateriaal.
Daar komen echter nieuwe mogelijkheden bij: tekst kan met beeld en geluid
gecombineerd worden, en de tekst zelf kan geanimeerd worden: bewegen, van vorm
veranderen, oplichten en weer verdwijnen, er kan gewerkt worden met hyperlinks,
die de tekst schijnbaar oneindig uitbreiden, enzovoort. Maar ook hier geldt dat de
Nederlandse literatuur nog nauwelijks meespeelt.
Interessante uitzonderingen vormen het werk van Mark Boog en Tonnus Oosterhoff.
Als ‘hofleverancier’ van Poetry in Motion (http://www.poetryinmotion.nl, mei 2005)
brengt Boog poëzie in combinatie met beeld en geluid, poëtische videoclips als het
ware. Zowel op zijn website (www.tonnusoosterhoff.nl, februari 2005) als in zijn
bekroonde bundel Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen (2002),
maakt Oosterhoff volop van de elektronische
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mogelijkheden gebruik om met de tekst zelf te werken. De bundel omvat een
tekstgedeelte en een cd-rom, waarop het principe van de metamorfose verder wordt
uitgewerkt, dat ook al in de geschreven teksten centraal staat. Metamorfose is er al
in de titel van de bundel. Niet enkel in het woord ‘veranderen’, maar ook in het feit
dat de betekenis ervan met elk toegevoegd woord verandert zonder op het einde
definitief vast te liggen. De hele taalbehandeling in de gedichten is erop gericht
stabiliteit van de betekenissen tegen te gaan. Dat wordt nog versterkt door
handgeschreven toevoegingen in sommige gedichten, die soms dwars over de gedrukte
versie heen lopen. Daardoor ontstaat een effect van voorlopigheid, veranderlijkheid
en onbepaaldheid, alsof we als lezers getuige zijn van het ontstaansproces van de
gedichten. Op de cd-rom en de site verschijnen de gedichten plotseling of woord
voor woord, er treden veranderingen op, toevoegingen, weglatingen, omkeringen,
kortom: metamorfosen met soms verregaande consequenties wanneer de subjecten
van de handelingen of die handelingen zelf van identiteit en aard veranderen. Dat is
meer dan een spel. Het is het definitieve openbreken van het gedicht als ding, als
gesloten structuur, ten voordele van het proces. Maar tegelijk is het een proces dat
de analogie van in elkaar overlopende structuren demonstreert.

In Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen (2002) laat Tonnus Oosterhoff gedrukte
tekst en handgeschreven regels en varianten op elkaar inspelen.
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De traditionele media en instituties
Enkele tientallen boeken in grote oplagen en daarnaast duizenden boeken
die vrijwel door niemand gelezen worden: dat is het boekenlandschap na
de monopolisering. Het gevolg is dat heel veel onderwerpen eigenlijk
onbespreekbaar zijn, talloze misstanden worden gewoon ‘geen nieuws’
gevonden. (FRANSSEN 1988, 61)
Zelden zo'n oplaaiend gesundes Volksempfinden bij Nederlandse
intellectuelen inzake literatuur meegemaakt als op dit moment. Men keert
zich met name tegen het beleid en het bestaan van een unieke en voor een
democratie uitermate waardevolle culturele instelling, het Fonds voor de
Letteren. Zou het iets te maken hebben met de beweegredenen van het
fortuynisme? Met de wraak van de middelmaat? (BEURSKENS 2002)
Dergelijke klachten over de teloorgang van literatuur en haar diversiteit, hoge culturele
waarde en maatschappelijke belang zijn bij tientallen te lezen in kranten, weekbladen
en tijdschriften. Niet alleen de uitgeverswereld en de onder druk staande
subsidieregelingen zijn dan aan de orde of worden als schuldigen respectievelijk
slachtoffers aangewezen, maar evenzeer andere instituties uit het literaire bedrijf,
zoals de boekhandel, het literatuuronderwijs en de literaire tijdschriften.
Die klachten en de ontwikkelingen waarop ze betrekking hebben zijn niet nieuw
en evenmin specifiek voor de Nederlandse literatuur. In haar bundel Verboden te
lezen! (2001) schetst de naar Nederland gevluchte Kroatische essayiste Dubravka
Ugresič een apocalyptisch beeld van een samenleving waaruit de literatuur is
verdwenen ten voordele van het product boek en waarin marktwaarde nog de enige
maatstaf is voor kwaliteit. Voor afwijkende meningen en vormen, experimenten en
onpopulaire genres is nergens meer plaats.
Het lijkt een nieuwe variant van een gedachte die al sinds de jaren zestig van de
twintigste eeuw steeds terugkeert, en die inhoudt dat er als het ware een samenzwering
aan de gang is van de cultuurindustrie om via het boek en andere cultuurproducten
greep te krijgen op de geesten van de mensen en hen te reduceren tot slaafse
consumenten. Maar het heeft er toch de schijn van dat er meer aan de hand is dan de
opflakkering van een achterhaald ongenoegen. De polemieken erover zijn zo talrijk
en ze lopen zo parallel op zo veel domeinen van het literaire bedrijf dat er misschien
wel sprake kan zijn van een breukmoment. Bovendien, en vooral, vinden ze hun
weerspiegeling in de literaire ontwikkelingen zelf en in de poëticadiscussies rond de
eeuwwisseling.
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De literaire markt: uitgeverij en boekhandel aant.
De tendens tot concentratie en concernvorming die in de wereld van de uitgeverijen
al sinds de tweede helft van de jaren zestig aan de gang was, zette zich in de jaren
negentig onverminderd en zelfs versneld door. Anno 2005 beheersen drie
mediaholdings het grootste deel van de literaire en algemene boekenmarkt: PCM
Uitgevers, Veen, Bosch & Keuning en WPG.
PCM Uitgevers is het resultaat van het samengaan in 1994-1995 van Perscombinatie,
Meulenhoff & Co en Nederlandse Dagbladunie. Het omvat de literaire uitgeverijen
J.M. Meulenhoff (met inbegrip van de imprints Arena en Vassallucci), Standaard
Uitgeverij (met onder meer de imprint Manteau) en Prometheus/Bert Bakker, naast
uitgevers van populaire fictie en non-fictie als A.W. Bruna, De Boekerij en Unieboek.
Daarnaast is PCM ook eigenaar van de grote landelijke dagbladen NRC Handelsblad,
de Volkskrant, Trouw en Algemeen Dagblad, van regionale kranten,
huis-aan-huisbladen, de internetboekhandel BoekNet en andere multimediale
bedrijven. Veen, Bosch & Keuning is ontstaan in 2001 uit een fusie van Veen
Uitgevers Groep en Bosch & Keuning en omvat de literaire uitgeverijen Ambo,
Contact (met onder andere de tijdschriften Hollands Maandblad en Hard Gras en
de imprint Houtekiet), Atlas en Augustus, naast uitgeverijen van populaire lectuur
en boeken over spiritualiteit en zingeving, en educatieve uitgeverijen. WPG Uitgevers
(Weekbladpersgroep) omvat de uitgeverijen De Arbeiderspers, Em. Querido, Nijgh
& Van Ditmar, Leopold, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Ludion, De Bezige Bij,
Thomas Rap, Ploegsma en Balans. Daarnaast is het concern ook uitgever van Vrij
Nederland en enkele tijdschriften op het gebied van sport en vrije tijd.
Het is onvermijdelijk dat afzonderlijke uitgeverijen in dergelijke grootschalige
ondernemingen, ondanks alle voornemens over onafhankelijkheid, meer dan vroeger
rekening moeten houden met de eisen van het bedrijfsleven inzake omzet en
winstquota, en dat boeken, ook literaire boeken, steeds meer beschouwd worden als
producten; een devaluatie, volgens de perceptie van de literaire wereld. De noodzaak
om te scoren en de streefdoelen van de moedermaatschappij te halen maakt de
afzonderlijke uitgeverijen kwetsbaar en zorgt voor een heroriëntatie van de
bestedingen, ten voordele van publiciteit en promotie van een beperkt aantal goed
verkopende of beloftevolle boeken en ten nadele van posten als redactie en de
begeleiding van auteurs. Bestsellers en hypes, die het leeuwendeel van de inkomsten
moeten genereren, krijgen nog meer aandacht dan dat in het verleden al het geval
was. Bij de opening van de Frankfurter Buchmesse in oktober 2002 verklaarde
Hubertus Schenkel, voorzitter van de raad van toezicht van de beurs, dat veel
uitgeverijen 80 procent van hun omzet haalden uit 20 procent van hun titels; een jaar
later was er al sprake van 90 procent uit 10 procent van de titels. Sinds 1995 is ook
de prijs van
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Het schrijversechtpaar Herman de Coninck en Kristien Hemmerechts: allebei voorstanders van een
open en lezersvriendelijke literatuur.

het boek sterker gestegen dan de consumentenprijsindex (27,3 procent tegenover
24,1 procent voor de CPI). Wat het algemene boek betreft is vooral sinds 2002 die
discrepantie nog groter geworden, mede als gevolg van een dalende vraag, die
uitgevers compenseren door een prijsverhoging.
De gevolgen van deze ontwikkeling zijn velerlei: auteurs krijgen meer en meer
het gevoel dat zij nog louter leveranciers van producten zijn, zij dienen heel wat
energie en tijd te steken in allerlei promotiecampagnes, terwijl ze daarnaast soms de
indruk krijgen dat ze in de kou blijven staan wat het creatieve proces zelf betreft
en/of dat er met hun boeken over hun hoofden heen handel wordt gedreven. Een
symptoom daarvan was de leegloop bij uitgeverij Meulenhoff vanaf 2001. Daar
stapten zowel redacteurs op, als een hele schare van auteurs, onder wie kopstukken
als Adriaan van Dis, Marcel Möring en in 2005 ook Charlotte Mutsaers, om hun heil
te zoeken bij andere uitgevers.
Maar in geval van succes verwerven sommige auteurs de status van vedette en
bekende Nederlander respectievelijk bekende Vlaming, en worden ze buiten de
literatuur voor alles en nog wat in de media opgevoerd. Schrijvers als Joost
Zwagerman, Kristien Hemmerechts, Adriaan van Dis en Herman Brusselmans zijn
daar voorbeelden van. Bij velen bestaat de vrees dat minder commerciële boeken,
auteurs en genres, met name de poëzie en het literaire essay, in de verdrukking komen.
Misschien is hier inderdaad sprake van een breuk, een moment van discontinuïteit
in de ontwikkeling, die het einde inluidt van de esthetische autonomie van de literatuur
zoals die sinds de romantiek ge-
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meengoed was geworden. Zo interpreteert het alleszins Arnold Heumakers in zijn
Albert Verwey-lezing van maart 2002. Voor hem is het duidelijk wat hier teloor
dreigt te gaan, namelijk:
[...] de literatuur als iets autonooms dat enkel en alleen op zijn eigen merite
dient te worden beoordeeld. De bedreiging neemt nu alleen niet de vorm
aan van een bemoeizuchtige politiek, religie of moraal; zij manifesteert
zich eerder als de [...] economisering van het literaire bedrijf. Naarmate
die verder oprukt, komt de autonomie van de literatuur steeds meer in het
gedrang. (HEUMAKERS 2002)
Niet alleen schrijvers en critici verzetten zich tegen deze gang van zaken, ook binnen
de uitgeverswereld zelf komt er reactie. Al in 1991 verliet Emile Brugman, redacteur
bij De Arbeiderspers, het bedrijf uit protest tegen de aanstelling van de nieuwe, sterk
commercieeel ingestelde uitgever. Hij richtte zijn eigen uitgeverij Atlas op, met
medeneming van een aantal auteurs. In 2001 volgden Tilly Hermans, uitgeefster bij
Meulenhoff, en Eva Cossee, directeur bij Ambo/Anthos, zijn voorbeeld. Zij richtten
respectievelijk de uitgeverijen Augustus en Cossee op. De gemeenschappelijke
filosofie achter deze initiatieven is te omschrijven als een terugkeer naar relatieve
kleinschaligheid, de nadruk op literaire en inhoudelijke kwaliteit en op de begeleiding
van auteurs. Het blijkt niet de gemakkelijkste weg om op grond van deze idealen een
onafhankelijk bedrijf in stand te houden: Atlas en Augustus zijn meteen ondergebracht
bij Veen, Bosch & Keuning.
Toch zijn er nog ettelijke kleine of middelgrote zelfstandige uitgevers met een
belangrijk literair fonds, zoals De Geus, Lemniscaat, Conserve, De Harmonie, In de
Knipscheer, of in Vlaanderen Lannoo, Van Halewyck en Davidsfonds/Infodok en
Davidsfonds/Literair, of zelfs nieuwe, succesvolle initiatieven zoals dat van de
Nijmeegse uitgever Vantilt, sinds 1996 gespecialiseerd in de moeilijke genres van
het literaire essay en de literair-historische studie. Dat dergelijke uitgeverijen toch
in behoorlijke omstandigheden kunnen blijven bestaan, heeft te maken met de
toenemende voorkeur van individuele auteurs voor de kleinschaligheid en het
persoonlijk contact die daarmee samengaan, en met specialisatie in een nichemarkt.
Dat neemt niet weg dat ook zij, net als de grote uitgeverijen, om te overleven vaak
aangewezen zijn op de bestsellers in hun fonds, zoals het werk van de Zuid-Afrikaanse
Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee (Cossee), Marek van der Jagt (De Geus) of boeken
van Vlaamse politici en mediafiguren (Van Halewyck).
Soortgelijke ontwikkelingen doen zich voor in de boekhandel. In Nederland is een
groot aantal boekhandels verenigd in groepen als Boekhandelsgroep Neder-
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land, Bruna, AKO, Libris en de boekenafdelingen van de warenhuizen van De
Bijenkorf en V & D. Door die concentratie staan de aangesloten boekhandels sterker
in hun onderhandelingen met de uitgevers en kunnen ze, bij een vaste boekenprijs,
toch grotere winstmarges bedingen op de goed en snel verkopende titels. Die zijn
dan ook prominent in de boekhandel aanwezig.
Hoezeer ook daar dus het accent verschuift naar de bestseller van de dag, vergeleken
met de toestand in Vlaanderen is er nauwelijks een probleem. Daar wordt, mede als
gevolg van het ontbreken van een vaste boekenprijs, de onafhankelijke boekhandel
stilaan weggedrukt door de concurrentie van ketens als Standaard Boekhandel, FNAC
en Club, en van verkooppunten in warenhuizen en supermarkten, die juist de
bestsellers met vaak grote kortingen verkopen. De potentiële winstmarge op bestsellers
verdwijnt en daardoor ook het geld dat de onafhankelijke boekhandel zou kunnen
investeren in bestelservice, voorraad, personeel en informatisering. Die situatie wordt
nog verergerd doordat scholen steeds meer rechtstreeks aankopen bij de uitgever en
doordat de bibliotheken in aanbesteding kopen bij de goedkoopste leverancier. Een
tegenwicht wordt sinds 1998 geboden door de organisatie Co-Libro, die analoog met
Libris een twintigtal onafhankelijke boekhandels verenigt en zorg draagt voor centrale
inkoop, gezamenlijke promotie en professionalisering van zaakvoerders en personeel.
De ontwikkelingen in uitgeverij en boekhandel lopen niet alleen parallel, ze
versterken elkaar ook. Beide takken van het boekbedrijf halen een steeds groter
gedeelte van hun omzet en winst uit steeds minder titels van vlot consumeerbare
literatuur, die in toenemende mate gehypet worden en die ook het publieke imago
van de literatuur in de media gaan bepalen.

De literatuur en de overheid: subsidies, vaste boekenprijs en onderwijs
aant.

Een belangrijk tegenwicht wordt gevormd door de directe of indirecte tussenkomst
van de overheid via subsidies en vaste boekenprijs. Maar juist die komen nu onder
vuur te liggen. In maart 2002 zorgde Lisa Kuitert in Nederland voor een hoog
oplaaiende discussie door haar inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar in de boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, getiteld ‘De
waarde van woorden. Over schrijverschap’. Vooral een verkorte weergave, die als
essay in Vrij Nederland verscheen onder de uitdagende titel ‘Weg met het
subsidieproza’, zette kwaad bloed. Daarin stelt Kuitert dat de subsidieverlening door
het Fonds voor de Letteren sinds 1965 ‘de zelfreinigende werking van de commercie’
hindert en verantwoordelijk is voor een grote hoeveelheid boeken waar de lezer ‘geen
touw aan vastknopen kan’. Auteurs, uitgevers, adviseurs en recensenten behoren
allemaal tot hetzelfde ‘wereldje’:
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Zo ontstaat een gesloten circuit waarbinnen eigen regels gaan gelden. De
literatuur wordt tot een reservaat waar hekken omheen staan; waar de
gewone lezer niets te zoeken heeft. De autonomie van de literatuur is een
groot goed, maar het gevaar bestaat dat die autonomie doorslaat. Er
verschijnen vandaag de dag te veel boeken die niemand lust. Subsidieproza.
(KUITERT 2002b)
Het doorbreken van de autonomie van de literatuur wordt hier geïnterpreteerd als
een positieve ontwikkeling, die de literatuur zou laten aansluiten bij de wetten van
vraag en aanbod, die ook elders in de samenleving gelden. Hoewel de literaire wereld
overwegend furieus reageerde, kreeg Kuitert hier en daar ook bijval met de gedachte
dat een slecht verkopend boek juist daarom ook een slecht boek is of dat de ‘elitaire’
smaak van adviescommissies veeleer voor verstarring zorgt dan voor vernieuwing.
Kort voor die rel, in 2001, had het Fonds voor de Letteren al op eigen initiatief,
en zeer tot ongenoegen van een aantal auteurs - de door Kuitert bedoelde maar niet
met naam genoemde ‘subsidieschrijvers’ Polet, Vogelaar, Ten Berge, Hamelink en
Ferron - nieuwe subsidieregels ingevoerd, die deels in de door Kuitert aangegeven
richting gaan. Het systeem van gecontinueerde werkbeurzen, dat een basisinkomen
garandeerde aan minder commerciële maar voor de diversiteit en de weerbarstigheid
van de literatuur belangrijke auteurs, werd afgebouwd en vervangen door een subsidie
op basis van werkplannen. De intentie was om zo meer doorstroming te krijgen van
jonge en beginnende auteurs. Merkwaardig is wel dat Sylvia Dornseiffer, directeur
van het Fonds, daaraan toevoegde dat de auteurs zich nu meer dan vroeger ‘als
ondernemers’ moesten opstellen. Dat blijkt in het neoliberale klimaat van rond de
eeuwwisseling iets waar jonge auteurs, voor wie de jaren zestig en zeventig verre
geschiedenis zijn, geen probleem mee hebben, maar waarin Vogelaar het gevaar ziet
dat het Fonds juist naar de markt gaat luisteren in plaats van deze te corrigeren.
Het Vlaams Fonds voor de Letteren, dat in 1999 werd opgericht en dat de
overheidssteun aan de directe controle van de politiek onttrok, kwam overigens
algauw in een gelijkaardige controverse terecht. Al een halfjaar na de oprichting,
kort na de eerste toekenningen van werkbeurzen, publiceerde een twintigtal misnoegde
auteurs een open brief in de Vlaamse kranten De Morgen en De Standaard, waarin
zij het Fonds onder meer beschuldigden van belangenvermenging en van beloning
in plaats van steun:
In elke commissie zetelen slechts vier leden, waardoor de persoonlijke
‘literaire’ voorkeur van één lid al gauw van enorme invloed kan zijn. [...]
Van die leden zijn er dan ook nog die én recensent zijn voor een Vlaamse
krant én deel uitmaken
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van een jury van een literaire prijs. Dat maakt dat de belangenvermenging
wel erg groot is en een objectief beleid helemaal onmogelijk wordt.
(ADAM e.a. 2000)
Dat protest gaf aanleiding tot een kleine, maar bitse polemiek, die dezelfde
tegenstellingen blootlegde als in Nederland, tussen een beleid op grond van kwaliteit,
van populariteit of van milde verdelende rechtvaardigheid, van steun in de breedte
of in de diepte.
In de discussies over de vaste boekenprijs werden soortgelijke argumenten gehanteerd.
In Nederland gold al sinds het begin van de twintigste eeuw een vaste boekenprijs
(officieel ‘verticale prijsbinding’), die inhield dat een boek gedurende twee jaar
overal voor dezelfde prijs verkocht moest worden. Aangezien die regeling in 2005
afliep, maakten het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau in
opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen een rapport omtrent de mogelijke effecten van behoud of afschaffing.
Het rapport, dat in april 2002 werd gepresenteerd, concludeerde dat de bestaande
situatie niet langer het beste beleidsinstrument was, en formuleerde enkele
alternatieven, waaronder een beperking van de bescherming in reikwijdte en tijd. In
laatste instantie, aldus het rapport, gaat het om een cultuurpolitieke keuze. Vrijwel
de gehele literaire wereld, van schrijvers tot uitgevers en boekhandelaren, pleitte
voor het behoud van de vaste boekenprijs ter wille van de pluriformiteit van het
aanbod en de bescherming van de zelfstandige boekhandel. Daar staat echter tegenover
dat er in de bredere samenleving tal van stemmen opgingen om ook hier de markt
haar gang te laten gaan. De prijzen, in het bijzonder die van de populaire, goedlopende
titels, zouden immers dalen. Zowel consumentenorganisaties als sommige economen
zagen daarin alle heil. Al in 1998 wijdde Hollands Maandblad een special aan vaste
boekenprijs en subsidiëring. Het extreemste standpunt werd daar verdedigd door de
Leuvense hoogleraar economie en liberaal senator Paul de Grauwe. Zijn standpunt
kwam erop neer dat alle relevante informatie omtrent de waarde van een product,
ook een cultureel product als een boek, vervat zit in de prijs die de consument bereid
is ervoor te betalen. Subsidies aan auteurs hebben voor hem, net als voor Kuitert, als
voornaamste effect ‘dat de gesubsidieerde auteurs hun werk zullen conformeren naar
de kwaliteitscriteria die de deskundigen hanteren’, met als risico dat ‘de gesubsidieerde
literatuur maatschappelijk gemarginaliseerd wordt’ (De Grauwe 1998, 19). De vaste
boekenprijs is in deze optiek geen cultuurinstrument, maar een kortzichtige strategie
van de boekensector om door kartelvorming de eigen winstmarges te beschermen,
een strategie waarbij deze de culturele en literaire
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wereld voor zijn kar heeft gespannen. Uiteindelijk werd in Nederland met ingang
van 1 januari 2005 een nieuwe wet op de vaste boekenprijs van kracht, die onder
meer inhoudt dat de prijs van in Nederland uitgegeven boeken vast is voor een periode
van één jaar.
Het zou wellicht een overhaaste conclusie zijn om een direct oorzakelijk verband
te zien, maar feit is dat de situatie van de boekhandel in Vlaanderen, waar sinds lang
geen vaste boekenprijs meer is, dramatisch verschilt van die in Nederland. Zoals een
advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren in september 2002 het
formuleerde:
In Vlaanderen is het aantal zelfstandige boekhandels zeer sterk gedaald
sinds de afschaffing van de prijsbinding voor boeken. De afgelopen dertig
jaar is het aantal Vlaamse boekhandels teruggelopen van 750 naar 250. In
Nederland is het aantal boekhandels in die periode juist licht gestegen.
Nederland beschikt daarmee over een veel gespreider netwerk van
boekhandels. In Nederland is er één boekhandel op 10.000 inwoners, in
Vlaanderen is die verhouding één op 25.000. Statistisch mag men hieruit
niet de conclusie trekken dat er een verband is tussen het aantal
boekhandels en de vaste boekenprijs, maar deze gegevens vormen toch
een sterke indicatie dat er in Nederland een gunstiger klimaat bestaat voor
boekhandels, en daarmee voor een brede beschikbaarheid van boeken, dan
in Vlaanderen waar geen vaste boekenprijs is. (KROON 2002)
In Vlaanderen, waar vanwege die situatie juist gepleit wordt voor de herinvoering
van de vaste boekenprijs, wordt de discussie in aanzienlijke mate belemmerd door
bevoegdheidstwisten tussen het federale Belgische niveau en dat van de gewesten,
al leek er anno 2003 wel enige vooruitgang geboekt te zijn, ondanks populistische
uitspraken als die van de toenmalige voorzitter van de socialistische partij (SP.A),
Patrick Janssens:
Mijn moeder besloot na het zien van de film Daens om het gelijknamige
boek van Louis-Paul Boon aan te schaffen. Ze kon daarvoor terecht in een
supermarkt waar het boek veel goedkoper dan in de doorsnee boekhandel
werd aangeboden. [...] Waarom moet ze meer betalen als ze het boek Daens
wil kopen [...]? Om poëzie van Leonard Nolens te kunnen uitgeven? Dat
moet de minister van Cultuur subsidiëren en niet ons ma. (ALBERS 2003)
Dit verhaal wordt eentonig, maar juist daardoor des te significanter. Ook in het
onderwijs valt een tendens te signaleren om steeds vaker te kiezen voor het vlot
leesbare boek. In de niet-aflatende discussies tussen voorstanders van een
cultuurgerichte en die van een leerlinggerichte aanpak, schijnt het pleit stilaan
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beslecht te worden in het voordeel van de laatsten. In het schooljaar 1998-1999 werd
in Nederland in de tweede fase van het voortgezet onderwijs het zogenaamde
studiehuis geïntroduceerd. Dat bracht een ingrijpende verandering met zich mee in
het schoolvak Nederlands en daardoor ook in het literatuuronderwijs. Tot de
belangrijkste vernieuwingen behoren de verschuiving van klassikaal onderwijs naar
zelfstudie, het doorbreken, tot op zekere hoogte, van de schotten tussen Nederlandse
en buitenlandse literatuur, de inkrimping van de verplichte leeslijsten in de bovenbouw
tot acht boeken voor de havo en tot twaalf voor het vwo, en een accentverschuiving
in de doelstellingen van het literatuuronderwijs ten voordele van leesplezier en
leesbevordering. Dat in die omstandigheden de leesdossiers van de leerlingen
hoofdzakelijk gevuld zijn met vlot geschreven en spannende boeken, die het ook in
de bestsellerslijstjes goed doen, kan moeilijk verwonderen. Het ‘fun-lezen’ neemt
duidelijk de rol over van het verplichte kennismaken met de canon van de Nederlandse
letterkunde. Ook op Vlaamse scholen heeft, op een wat sluipender wijze, de
kennismaking met de canon moeten wijken voor een vrije keuze van de leerlingen,
die dan nauw aansluit bij de bestsellers van het moment.
Tegen die gang van zaken werd al bij al relatief weinig geprotesteerd. Een stem
als die van Cyrille Offermans klonk als die van een roepende in de woestijn, toen
hij stelde dat wie ‘werkelijk iets wil beleven aan literatuur, [...] haar niet als aanleiding
voor allerlei soorten vrije expressie [zal] moeten zien; wie iets van haar vrijheid en
diepgang wil ervaren, zal zich aan haar discipline moeten onderwerpen’ (Offermans
1998). Sinds uit een onderzoek naar het effect op lange termijn van verschillende
literatuurmethoden is gebleken dat volwassenen die in hun schooltijd leerlinggericht
onderwijs kregen, meer lezen dan degenen die cultuurgericht onderwijs kregen, vindt
een dergelijk protest steeds minder gehoor. De vraag kan daarbij natuurlijk gesteld
worden of meer lezen, ongeacht welke boeken, de hoofddoelstelling van het
literatuuronderwijs dient te zijn. Hoe dan ook sluit deze tendens perfect aan bij het
vooruitgangsoptimisme van de op leesbevordering gerichte Stichting Lezen. Op de
vaststelling van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de gemiddelde veertienjarige
in Nederland nog slechts vier minuten per dag besteedt aan lezen (tegenover circa
twintig minuten in 1990), reageerde Martijn Nicolaas van de Stichting Lezen:
Als je van de vier minuten per dag uitgaat, hanteer je een beperkte definitie
van lezen, waarbij je alleen fictie meerekent. [...] De totale hoeveelheid
tijd die jongeren lezen, dus in gedrukte media, maar ook op internet, blijkt
de afgelopen tien jaar juist te zijn toegenomen. (WIJNDELTS 2003a)
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De literaire tijdschriften aant.
In januari 1996 zorgde Jaap Goedegebuure voor enige commotie in de wereld van
de literaire tijdschriften met een opstel in HP/De Tijd, ‘De Gids verdwaald’. Volgens
hem hebben de literaire tijdschriften hun beste tijd gehad, aangezien de meeste
kernfuncties zijn overgenomen door andere media: recensies, polemieken en essays
door de literaire bijlagen van krant en weekblad, voorpublicaties van verhalen door
glossy's zoals Esquire, Viva of Playboy. Die betalen beter en bereiken een groter
publiek. Tegelijk en mede daardoor hebben de afzonderlijke literaire tijdschriften
hun profiel verloren en zijn ze onderling min of meer inwisselbaar geworden. Het is
een veelgehoorde redenering, waarvan de juistheid tot op zekere hoogte door de
feiten bewezen wordt: juist in deze periode hielden enkele literaire bladen die
gezichtsbepalend waren voor de literatuur in de voorbije decennia, op te bestaan: De
Vlaamse Gids in 1997, Maatstaf in 1999, Lust & Gratie en het Nieuw Wereldtijdschrift
in 2000. Opmerkelijk is de mededeling van de uitgever van Lust & Gratie naar
aanleiding van de stopzetting als gedrukt blad: ‘Vroeger, heel lang geleden, toen er
nog geen televisie, internet, Pokémon en Harry Potter bestonden, lazen mensen wel
eens een literair tijdschrift. Die tijd is voorbij, volgens ons. Het literair tijdschrift in
gedrukte vorm is een statisch, in zichzelf gekeerd en commercieel onverantwoord
produkt geworden dat niet meer aansluit op de behoeften van moderne lezers.’
Het literair tijdschrift als commercieel product - het is dezelfde gedachtegang die
eerder aan bod kwam in de context van uitgeverij en boekhandel. De impliciete
boodschap is dat ‘moderne lezers’ behoefte hebben aan snelle, vlotte consumptie
van commercieel aantrekkelijke literatuur. De abdicatie van de redacties en
commentaren als die van Goedegebuure kunnen daarom geïnterpreteerd worden als
toegevingen aan de trend om dé literatuur te identificeren met dat segment ervan dat
de media en de commercie welgevallig is.
De ‘crisis’ in de literaire tijdschriften wordt mede in de hand gewerkt door
veranderingen in de subsidiëringsvoorwaarden, zowel in Vlaanderen als in Nederland,
die vooral de kleinere en minder professioneel gerunde bladen treffen. Het aantal
literaire tijdschriften is wel gedaald, maar van een dramatische inkrimping van het
tijdschriftenbestand lijkt vooralsnog geen sprake. Eind 2004 liepen er volgens de
Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland
(http://bltvn.kb.nl) in Vlaanderen 19 en in Nederland 20 literaire tijdschriften,
tegenover respectievelijk 24 en 25 in 1990 en 30 en 30 in 1980. Telt men daar echter
de internettijdschriften bij die recent zijn opgekomen, dan is er niet echt een significant
verschil met vijftien jaar eerder. Van de in totaal 39 lopende tijdschriften zijn er
overigens niet minder dan 9 opgericht na 1995. Van een stagnatie kan dus moeilijk
sprake zijn.
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Wél hebben sommige tijdschriften zich geheroriënteerd, gespecialiseerd of zich
drastisch afgekeerd van het marktdenken. Zo is er bij de oudere tijdschriften de
opmerkelijke facelift van Dietsche Warande & Belfort, dat onder impuls van Hugo
Bousset een forum is geworden voor diverse experimenten met combinaties van
literatuur en andere kunstvormen. De redactiepolitiek van dat blad om veeleer te
werken met creatieve of thematische concepten waarvoor bijdragen gevraagd worden,
in plaats van met een selectie van ingezonden bijdragen, is overigens ook te vinden
in sommige andere succesvolle bladen zoals Raster, Yang en Revolver, en in de
toenemende trend van themanummers in de meeste tijdschriften. In de beste gevallen
ontstaat daardoor een meerwaarde, die in de concurrerende media moeilijk haalbaar
is. Andere tijdschriften richten zich op een ‘nichemarkt’ zoals die van poëzie Poëziekrant, Awater, Het Liegend Konijn - en slagen erin zich op die manier een
heel eigen positie te verwerven. Ook literaire tijdschriften die zich in de eerste plaats
op het lokale literaire leven richten, zij het vaak met landelijke uitstraling, blijven
kennelijk aan een behoefte beantwoorden, zoals Passionate in Rotterdam of Vrijstaat
Austerlitz in Utrecht. Helemaal in een niche, met meer of minder succes, zitten
thematische bladen zoals Hard Gras, een ‘voetbaltijdschrift voor lezers’, Zwart IJs,
voor schaatsers en lezers, en Payola, dat literatuur en popmuziek combineert.
Vooral waar de literatuur zich uitdrukkelijk manifesteert als de tegenpool van de
vlotte mainstream en de plaats waar kritische denkbeelden en nieuwe literaire vormen
als het ware in een laboratoriumsituatie kunnen ontstaan, vervult het literaire tijdschrift
nog een belangrijke rol. Dat is duidelijk het geval in Freespace Nieuwzuid en in
zekere mate in Parmentier en Yang. Waar het literaire tijdschrift zich toespitst op
die activiteiten en functies die door andere media minder goed kunnen worden
vervuld, blijft het noodzakelijk. En net zo goed blijft het voor aankomende schrijvers
die nog geen naam en reputatie hebben die hen voor de publieksmedia aantrekkelijk
maken, de manier bij uitstek om zich in de literatuur te manifesteren. Meer nog dan
vroeger speelt het literaire tijdschrift een rol binnen de literatuur, veeleer dan tussen
de literatuur en een ruimer publiek. Het is opmerkelijk dat juist gevestigde tijdschriften
als Maatstaf, De Vlaamse Gids en het Nieuw Wereldtijdschrift, die zich eerder richtten
naar de norm van de algemene media in plaats van zich ervan af te keren of een eigen
segment ernaast te zoeken, de ongelijke strijd hebben moeten opgeven.

Literatuur als evenement aant.
De literaire tijdschriften mogen dan al een aantal van hun traditionele functies als
bemiddelaar tussen de levende literatuur en het publiek hebben verloren, daar staat
tegenover dat die functies deels zijn overgenomen, gemoduleerd en
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geheroriënteerd door andere kanalen. Soms zijn dat de nieuwe digitale media, maar
soms ook de literaire en artistieke evenementen. Vanaf de jaren negentig zijn er in
dat domein zowel een stroomversnelling als een grote diversificatie merkbaar.
Een van de belangrijkste nieuwe trends is het samenbrengen van literatuur en
andere kunsten, of zelfs de integratie ervan tijdens groots opgezette artistieke festivals.
Typerend zijn organisaties als het Haagse Crossing Border Festival en de Nijmeegse
Wintertuin. Al sinds 1992 brengt Crossing Border jaarlijks de nieuwe internationale
en Nederlandse levende literatuur in combinatie met muziek, film, dans en beeldende
kunst. Wintertuin, oorspronkelijk sinds 1994 een Nijmeegs literatuurfestival, groeide
binnen enkele jaren uit tot een groots opgezette organisatie. Tijdens het jaarlijkse
festival in Arnhem en Nijmegen gaat literatuur er hand in hand met beeldende kunst,
video, theater, film, muziek, dans en performance. Daarnaast brengt Wintertuin ook
eigen producties op diverse locaties in Nederland en Vlaanderen. Een soortgelijke
organisatie is het Antwerpse festival De Nachten, of op kleinere schaal het
Eindhovense kunstenfestival Virus. Literatuur, in het bijzonder poëzie, maakt verder
ook deel uit van het aanbod van het omvattende artistieke festival Oerol op
Terschelling en van Lowlands in Flevoland, in de eerste plaats een festival van
popmuziek. Een aparte plaats nemen de jaarlijkse Poëziezomers in het West-Vlaamse
Watou in, waar de dichter Gwy Mandelinck sinds het begin van de jaren negentig
ieder jaar poëzie en plastische kunst met elkaar confronteert.

Dubbel ‘koplandschap’ in het West-Vlaamse dorp Watou. Door het uitgesneden silhouet van Hugo
Claus (een beeld van Roger Raveel) heen is een fragment zichtbaar uit een gedicht van Rutger Kopland.
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Onder de titel ‘Klap op de vuurpijl!’ had het Wintertuinfestival van december 2003
in Nijmegen die nieuwe ontwikkeling zelfs als thema gekozen. En de organisatoren
verbonden er meteen een programmatisch standpunt aan met betrekking tot het
functioneren van literatuur:
Wat is er aan de hand met onze literatuur? Die vraag staat centraal tijdens
het Wintertuinfestival 2003. De ramen en deuren van de letteren lijken
tegenwoordig wijd open te staan. De plotselinge populariteit van poetry
slammers die niet publiceren maar performen op poppodia, de
festivalisering van de voordracht-uit-eigenwerk, het experimenteren van
schrijvers, dichters en kunstenaars met confrontaties tussen poëzie,
beeldende kunst, video, dans en muziek; de poëziebordelen en andere
gimmicks: het heeft vaak weinig van doen met het klassieke beeld van de
letteren, en het kan rekenen op veel, zeer veel publiek. Maar het baart de
oprecht verontruste behoedzamen, de stichtende leesbevorderaars en de
schrapende pleitbezorgers van het literaire bedrijf grote zorgen. Hoe krijgen
we weer vat op de letteren? De gemiddelde lezer en boekkoper is een
vrouw van eind vijftig uit Arnhem en de gemiddelde bezoeker van poetry
slams is een twintiger uit Nijmegen. Hoe krijg je die van het podium naar
het schap? [...]
Het lijkt erop dat de literatuur zo langzamerhand een echt onderdeel
uitmaakt van onze hedendaagse cultuur: literatuur is een kunstdiscipline
die nu als alle andere, inclusief het gesubsidieerde modern ballet, zijn
bestaansrecht moet bevechten en zich niet langer kan beroepen op het
lidmaatschap van de Hoge Kunst. Hoe overleven onze letteren die nieuwe,
grillige werkelijkheid? Heeft alleen de standup poetry toekomst, de
mediagenieke schrijver, de dichtende rockster? Of is de huidige literatuur
zo vitaal en actueel dat ze niet beschermd en bevorderd, maar vrijuit en
volop genoten kan worden?
Het gaat niet alleen om een andere verschijningsvorm en zelfs niet alleen om het
ontstaan van een heel nieuw literair circuit buiten uitgeverij, boekhandel en literair
tijdschrift om. Er ontstaan ook nieuwe vormen van literatuur of van mixed media,
die door de officiële literatuur niet altijd ernstig worden genomen, maar die wel blijk
geven van een grote vitaliteit. Hiphoppoëzie en de daarbij aansluitende poetry slams,
waar dichters op het podium met elkaar in competitie gaan, zijn er extreme
voorbeelden van. Een van de traditionele functies van literaire tijdschriften, namelijk
kweekvijver te zijn van nieuw literair talent en broedplaatsen van nieuwe opvattingen
over literatuur, wordt door deze evenementen overgenomen.
Een ander oprukkend verschijnsel in de sector van de evenementen is het brengen
van literatuur op locatie. Een goed voorbeeld is het Haagse project Dichter aan Huis,
dat sinds 1991 een tweejaarlijks festival organiseert waarop

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

628

Ter gelegenheid van Antwerpen Boekenstad 2004 werd een jaar lang een gedicht van stadsdichter
Tom Lanoye opgehangen aan de Antwerpse ‘Boerentoren’.

Bart Chabot weet zijn publiek te imponeren tijdens het Haagse festival Dichter aan Huis, 2003.

vijftig Nederlandse en Vlaamse dichters optreden in evenveel Haagse woonkamers
en ateliers. Literair Paspoort, met buitenlandse dichters in de ambassade van hun
land, en Verhaal Halen, met optredens van prozaschrijvers en columnisten op diverse
locaties in Amsterdam, zijn er spin-offs van. Ook Vlaamse festivals als het Brusselse
Het Groot Beschrijf (sinds 1997) en het Antwerpse Zuiderzinnen (sinds 2000)
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programmeren literaire activiteiten, van lezingen over debatten tot poetryslams en
straattheater, op diverse locaties in de stad, zoals theaters, musea, kerken, scholen,
winkels, cafés en restaurants. Op initiatief van de Vlaamse minister voor Toerisme
werden de badgasten aan de Vlaamse kust tijdens de zomers van 2003 en 2004 in
het project Literaal geconfronteerd met poëzie die tijdelijk of permanent op diverse
plaatsen was aangebracht of die werd voorgelezen.
Hoogtepunt is ongetwijfeld de brede waaier van activiteiten tijdens de jaarlijkse
Gedichtendag, die sinds 2000 in Nederland en sinds 2001 ook in Vlaanderen eind
januari plaatsvindt. Een overzicht van de activiteiten in 2003 omvat niet minder dan
vijftig pagina's. Van Amsterdam tot Brussel, van Hengelo tot Hoeilaart en van Zelzate
tot Zevenbergen werden er activiteiten met en rond poëzie georganiseerd. Dichters
lezen voor uit hun werk op trams en in treinen, gedichten worden gedrukt op
ansichtkaarten en massaal verspreid, er zijn literaire rondvaarten, wandelroutes,
prijzen en quizzen, voordrachtwed-
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Gerrit Komrij wordt in 2000 de eerste Nederlandse ‘Dichter des Vaderlands’. Links een gedicht in
handschrift, zoals hij het gedurende een jaar wekelijks aan het Algemeen Dagblad bijdroeg.

strijden, dichtmarathons en workshops. Presentatoren en journalisten lezen poëzie
voor op radio en televisie, de verkozenen des volks in het parlement.
Deze evenementen en verschijnselen als de aanstelling in 2000 van Gerrit Komrij
tot Dichter des Vaderlands, de oprichting onder zijn leiding van de Poëzieclub, of
de aanstelling van stadsdichters in onder meer Groningen, Dordrecht, Tilburg,
Middelburg, Antwerpen, Brugge en Gent, hebben als gemeenschappelijk kenmerk
dat ook zij de literatuur uit het isolement halen. Aan de verkiezing van een nieuwe
Dichter des Vaderlands (Driek van Wissen) in januari 2005 ging een heuse
mediacampagne vooraf, en de aanstelling van Ramsey Nasr als Antwerps stadsdichter
eind 2004 veroorzaakte zelfs een kleine politieke rel ter plaatse. Maar het belangrijkst
is natuurlijk dat deze dichters in kranten en bij openbare gelegenheden gedichten
brengen waarin poëzie en actualiteit samengaan.
In de openbare ruimte, op plaatsen en momenten waar de literatuur doorgaans niet
verschijnt, uit de mond van sprekers die met een ander discours worden geassocieerd,
in de combinatie met andere kunstvormen en met minder prestigieuze cultuuruitingen
wordt de literatuur opengebroken. Er ontstaat een nieuw literatuurconcept, dat deels
samenvalt met de gevestigde literatuur, maar deels ook een eigen weg gaat. De
contouren ervan zijn vooralsnog nauwelijks te beschrijven, maar het lijkt erop dat
aspecten als entertainment,

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

630
lichtheid, nut, wisselwerking tussen individu en collectiviteit, vrije creativiteit en
expressiedrang, toeval en snelheid er deel van uitmaken: een literatuur die zich niet
keert tegen de dominante consumptiecultuur, maar zich er goed in voelt. Om een
fragment uit de aankondiging van het Wintertuinfestival 2003 te herhalen: ‘Het lijkt
erop dat de literatuur zo langzamerhand een echt onderdeel uitmaakt van onze
hedendaagse cultuur: literatuur is een kunstdiscipline die nu als alle andere [...] zijn
bestaansrecht moet bevechten en zich niet langer kan beroepen op het lidmaatschap
van de Hoge Kunst.’
Het kan dan ook geen verwondering wekken dat sommige critici, zoals Yves
T'Sjoen, in naam van de ware literatuur die ontwikkeling afwijzen:
Poëzie fungeert op gedichtendagen steeds meer als circusattractie en haar
betekenis wordt gereduceerd tot haar utilitaire waarde. [...] De stadsdichter
schakelt zich in een maatschappelijk systeem in, als larf of als reptiel.
(T'SJOEN 2003)

Polarisering en osmose in de literatuur en de literatuuropvattingen aant.
De belangrijkste literaire controverses rond de eeuwwisseling zijn verweven met
discussies over de toenemende commercialisering en mediatisering van het literaire
bedrijf. Zowel in verband met de literaire kritiek als met betrekking tot proza en
poëzie komt de tegenstelling naar voren tussen literatuur als een enigszins afgezonderd
en bijzonder verschijnsel - als Kunst - en literatuur als een cultureel verbruiksgoed.

De literaire kritiek
‘Want dat is de vraag die mij de laatste tijd steeds meer prangt: moeten we, nu alles
mag, ook alles goed vinden?’ (Joosten 2003, 13) Jos Joosten staat niet alleen met
zijn aanklacht tegen een gebrek aan visie, aan standpunten, aan grote debatten en
aan polemiek in de literaire kritiek. De criticus is volgens sommigen meer en meer
gedegradeerd tot een warendeskundige, die zich beperkt tot het beschrijven en
beoordelen van diverse producten op hun eigen merites:
Eigenlijk kun je binnen een dergelijke context alleen maar vaststellen dat
‘goede’ literatuur - net als dat voor goede ideeën in de politiek geldt zoiets wordt als ‘effectieve’ literatuur, waarbij de mate van effectiviteit
dan wordt afgemeten aan de als onbetwijfelbaar voorgestelde realiteiten
van de boekenmarkt.
(REUGEBRINK 2002, 64)
Schuldig daaraan is niet alleen de gecommercialiseerde boekenmarkt, maar het hele
culturele en maatschappelijke klimaat, door Marc Reugebrink een
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‘versteend postmodernisme’ genoemd, een klimaat waarin hiërarchische
onderscheiden zijn verdwenen, waarin het populaire ‘anything goes’ de toon aangeeft:
‘laat duizend bloemen bloeien’. In zijn pleidooi voor polemiek en debat in de poëzie
sluit Ilja Leonard Pfeijffer daarbij aan met de ironische uitroep: ‘Het is de hoogste
nood voor nieuwe normen en waarden.’ (Pfeijffer 2003, 13) Uitspraken als deze,
waarin betoogd wordt dat de criticus partijdig moet zijn, banvloeken moet uitspreken,
zich achter een literatuuropvatting moet scharen en die met verve moet uitdragen,
zijn legio: ‘Als ze dat niet doen, kan hun werk beter gedaan worden door
flaptekstschrijvers of reclamebureaus, voor wie de anything goes-mentaliteit een
economische noodzakelijkheid is.’ (Vaessens 2001b, 70)
Het zijn karikaturen van een opvatting over literaire kritiek zoals die geformuleerd
werd door Em. Kummer: ‘Recensies schrijven betekent zich in dienst stellen van de
lezer, de eventuele koper van het boek, maar de bespreker heeft ook verplichtingen
tegenover de auteur, zijn boek behoort zo behandeld te worden dat een ieder op grond
van inhoud en vooral van stijl, zich er een oordeel over kan vormen.’ (Kummer 1995,
36) Een dergelijke recensent stelt zich in de eerste plaats een informatieve taak, hij
bemiddelt tussen auteur en lezer, maar spreekt niet namens een overkoepelende
kunstopvatting of ideologie, die de belangen van de schrijver, de uitgever of de lezer
overstijgt. Men kan ook zeggen dat hij zich inschakelt in en identificeert met de
dominante cultuur zonder zich daarbij veel vragen te stellen. Scherper: dat hij
recenseert op grond van de ideologische vooronderstelling dat diversiteit een teken
is van vrijheid en niet van strijd, dat individuele auteurs, werken en lezers in gelijke
mate recht hebben op aandacht en waardering binnen hun eigen premissen. De
keerzijde daarvan is, volgens de formulering van René Boomkens, dat de literaire
kritiek ontaard is in ‘een onoverzichtelijke brij van persoonlijke vetes, ego-explosies
en familiair geroddel tussen ooms en nichten, vaders en tantes in de literatuur, waarvan
je er niet één in je familie zou dulden en die stuk voor stuk toch de leukste thuis
lijken te (willen) zijn’ (Boomkens 1998, 512).
De praktijk van de literaire kritiek in de bijlagen van de belangrijkste kranten en
weekbladen in Nederland en Vlaanderen is heel wat genuanceerder dan dit polemisch
gechargeerde beeld doet vermoeden. Toch kan men er niet onderuit vast te stellen
dat een kleine categorie van schrijvers die zijn uitgegroeid tot publieke personen,
ook daar meer aandacht krijgen dan anderen, eerder op grond van hun bekendheid
dan vanwege de literaire waarde van hun werk. In literaire programma's op radio en
televisie - voor zover die er nog zijn - en helemaal in algemene talkshows zijn zij
vrijwel de enigen die er nog toe doen, en dan niet zozeer door hun werk als wel
vanwege kwesties van human interest. Op 8 november 2003 vond in de uitzending
van het culturele praatpro-
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gramma Nachtwacht van de Vlaamse televisiezender Canvas een debat plaats rond
de stelling ‘Literatuur neemt zichzelf veel te serieus’. Toen de jonge auteur Yves
Petry opmerkte dat het heel moeilijk was voor jonge schrijvers om een plaats te
vinden naast de ‘grote drie’ in Vlaanderen, kwam het bij niemand op om te vragen
wie dat dan waren. Het betrof vanzelfsprekend de top van de literaire canon volgens
Vlaamse media: Brusselmans, Lanoye en Hemmerechts. Auteurs zoals Claus, Van
den Broeck, Pleysier, Hertmans en Van Paemel speelden in deze context duidelijk
geen enkele rol.
Het gaat hier niet meer over literaire kritiek in de strikte zin, maar er valt wel een
parallel waar te nemen van een voorval als dit met de werking van de literaire kritiek
in het algemeen. Wat schrijvers en critici als Joosten, Reugebrink, Vaessens, T'Sjoen,
Vullings en anderen wezenlijk verlangen van de literaire kritiek, is uit dat mechanisme
treden, weerwerk bieden tegen de tijdgeest, grenzen stellen die de Literatuur
beschermen tegen een vervlakkende wereld, maar haar daardoor ook afschermen
van de bewoners ervan.

Proza
Ook na 1995 bleef het genre van de autobiografische roman veel succes kennen,
maar tegelijk kwam het meer en meer onder vuur te liggen. De kritiek richtte zich
vooral op twee extreme uitingen van het genre, Het Bureau (1996-2000) van J.J.
Voskuil en I.M. (1998) van Connie Palmen. In Het Bureau vertelt

Cartoon van Siegfried Woldhek van de ‘Lichting '90’: v.l.n.r. Oscar van de Boogaard, Manon Uphoff,
Arnon Grunberg, Connie Palmen, Marcel Möring, Hafid Bouazza (met de Nederlandse vlag) en Ilja
Leonard Pfeijffer.
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Voskuil zeven boeken lang, samen ruim meer dan vijfduizend bladzijden, de
lotgevallen van Maarten Koning in ‘Het Bureau’, een wetenschappelijk
onderzoeksinstituut voor volkskunde, naamkunde en dialectologie, van 1957 tot
1989. Uiterst gedetailleerd en met gebruikmaking van veel dialogen beschrijft Voskuil
het dagelijks leven van zijn hoofdpersonage in zijn werkmilieu en deels ook thuis,
zijn moeizame omgang met collega's, zijn visie op het leven en op het werk dat hij
doet. De relatie met de historische werkelijkheid is dermate sterk dat de auteur er
geen enkel bezwaar tegen maakte met zijn hoofdpersonage geïdentificeerd te worden,
zodat de literaire journalistiek er algauw werk van maakte om van alle personages
uit de boeken de identiteit in de werkelijkheid te onthullen. Sommigen van de
geportretteerden protesteerden overigens met klem tegen de manier waarop Voskuil
hen voorgesteld had. Het Bureau is een autobiografische roman, in die zin dat vrijwel
alles wat erin beschreven wordt, ontleend is aan het leven van de auteur. Bovendien
is dat levensverhaal vrijwel helemaal gereduceerd tot zijn beroepsleven en wat
daarmee samenhangt, en is het verhaal thematisch gecomponeerd rond het
onvermogen van het hoofdpersonage om sociaal te functioneren. In die zin is het feit
dat alle personages en gebeurtenissen aan de werkelijkheid ontleend zijn, van geen
enkel belang. De status van de boeken is dan ook buitengewoon dubbelzinnig en
perfect te vergelijken met de steeds meer vervagende grens tussen de ‘klassieke’
soap en de realitysoap, waarin de personen zowel personages als personen zijn.
Ook het verbijsterende succes van deze extreem omvangrijke roman - tot eind
2000 kenden de zeven delen samen zestig drukken - ligt in de lijn van het succes van
dergelijke soaps, waarin men dag in dag uit de lotgevallen kan volgen van gewone
mensen met hun besognes, hun kleine kantjes, hun dromen en frustraties. De roman
is dan ook niet alleen een hoogtepunt in het autobiografische genre, maar ook een
extreem voorbeeld van realisme, van ‘kopieerlust des dagelijksen levens’, waardoor
hij een traditie voortzet die loopt van de Camera obscura via onder anderen Nescio,
Elsschot en De avonden tot de colums van Carmiggelt.
De lectuur van Het Bureau tegen de achtergrond van de eerdere roman van Voskuil,
Bij nader inzien (1963), levert echter nog een geheel ander beeld op. Bij nader inzien
vertelt op een even registrerende en minutieuze wijze als Het Bureau de lotgevallen
van Maarten Koning en enkele vrienden in hun studententijd en de eerste jaren daarna,
kort na de oorlog. En net zoals in Het Bureau gaat het de hele tijd over relaties tussen
mensen, vrienden of collega's, over de houding die men als individu aanneemt of
wil aanemen tegenover de medemens, de samenleving, de conventies en de regels.
In Het Bureau zijn dat die van de wetenschap, de academische wereld, de
omgangsvormen, in Bij nader
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inzien vooral die van het studentenmilieu en de naoorlogse burgerlijke maatschappij.
De strijd daartegen en de soms moeizame pogingen om er door middel van
compromissen mee te leven zonder de eigen persoonlijkheid prijs te geven, staat in
Bij nader inzien uitdrukkelijk in het teken van het persoonlijkheidsideaal van het
vooroorlogse Forum, van de antithese tussen dichterschap en burgerdom, verzet en
aanpassing. De misantropie, de onaangepastheid aan het sociale verkeer, de afkeer
van de wetenschap en de koppige vasthoudendheid van Maarten Koning - en nog
meer van zijn vrouw Nicolien - aan hun visie op het leven, zijn dan te lezen als de
doorwerking daarvan. En de romancyclus als het verslag van wat er gebeurt met dat
soort idealisme in een snel veranderende samenleving, met alle grappige, wrange en
tragische consequenties ervan.
I.M. van Connie Palmen past veeleer in een traditie van expressieve
belijdenisliteratuur. Met naam en toenaam vertelt Palmen de geschiedenis van haar
vierjarige liefdesrelatie met journalist en schrijver Ischa Meijer. Het boek, waarvan
de titel zowel verwijst naar beide delen van de roman, ‘In Margine’ en ‘In Memoriam’,
als naar de initialen van de geliefde, verscheen overigens exact drie jaar na diens
overlijden. De lancering van het boek in een eerste druk van meteen honderdduizend
exemplaren ging gepaard met een zelden geziene mediacampagne, met zorgvuldig
gedoseerde interviews en tientallen signeersessies in Nederland en Vlaanderen. De
hype had veel te maken met het feit dat zowel Palmen als Meijer bekende
mediafiguren waren. De eerdere boeken van Connie Palmen, De wetten (1991) en
De vriendschap (1995), allebei verhuld autobiografische romans, waren meteen
bestsellers geworden, en de schrijfster ervan een publieke figuur. Het is overigens
tekenend dat in I.M. de kennismaking tussen beide geliefden begint met een
radio-interview in Een uur Ischa naar aanleiding van het succes van haar debuutroman:
‘La Palmen,’ gilt hij me toe als ik de studioruimte van het café binnenkom.
‘We gaan het niet hebben over De wetten hoor,’ zegt hij, terwijl hij mijn
hand schudt, ‘we gaan het hebben over die hype rondom jou.’
‘Ik wil het hebben over het boek,’ zeg ik.
‘Daar hebben we al genoeg over gehoord, die mediahype is veel
interessanter.’
(PALMEN 1998, 8)
Het Bureau en I.M. riepen allebei tegenstrijdige reacties op. Met betrekking tot Het
Bureau sloegen die zowel op het autobiografische karakter als op het extreme realisme
van de roman. Naast de ethische vraag of het toelaatbaar is de reputatie van herkenbare
personen te schaden, was er het bezwaar dat de roman een eendimensionale
navertelling was van triviale gebeurtenissen. Tegenover
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overwegend lovende recensies, die gewaagden van een magistraal, subliem en
grandioos werk, stonden de zeldzamer stemmen die het vervelende lectuur vonden
of, zoals Xandra Schutte in De Groene Amsterdammer, zich ergerden aan de eindeloze
variaties op de belevenissen van ‘een kleurloze man met een kleurloze levenswandel
die op een kleurloos kantoor werkt te midden van kleurloze collega's’ (Schutte 1998a).
Verder denkend over de oorzaken van het buitengewone succes, de verslaving zelfs
van sommige lezers aan het boek, maakte ook Schutte de vergelijking met een soap,
waarin een onveranderlijke, voorspelbare en daardoor geruststellende wereld wordt
getoond. De toeschouwer dan wel lezer herkent zich, maar kan zich tegelijk
distantiëren. In het geval van Voskuil wordt die werking nog vergroot door de
verzekering dat alles niet alleen waar is, maar ook werkelijk: ‘Die onontkoombare
authenticiteit, de verzekering dat het allemaal echt is gebeurd [...], zorgt dat je anders,
meer betrokken leest.’ (Ibidem) Van soap naar reality-tv.
De reacties op I.M. waren minder eenstemmig positief. Wel waren er ook nu tal
van critici die net als de honderdduizenden lezers en lezeressen het boek
‘hartverscheurend’ vonden. Typerend is de recensie van Jaap Goedegebuure, die
zich helemaal had laten meeslepen: ‘“In memoriam” is door Connie Palmen van de
bodem van haar ziel geschraapt. Het resultaat is zo ontstellend en ontzagwekkend
dat alles wat ik zou kunnen op- of aanmerken naar aanleiding van “In margine” er
volledig bij in het niet zinkt.’ (Goedegebuure 1998) Daartegenover stonden andere
critici die de roman niet alleen aanvielen op zijn clichématige stijl en op de al even
clichématige filosofische levensinzichten, maar vooral ook op het
gevoelsexhibitionisme ervan, dat een beroep doet

Cartoon van Stefan Verwey voor de Volkskrant van 15 april 2005.
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op het gevoelsvoyeurisme van de lezer. De interessantste reactie in deze zin is die
van Hans Goedkoop. In ‘Connie Palmen en het sterrendom. Een boek dat niet geeft
maar neemt’ stelt hij van meet af aan: ‘Ze dankt haar naam aan boeken over vrouwen
die naam willen maken met boeken. Ze vervult haar eigen werk.’ (Goedkoop 1998)
I.M. is daarvan de bekroning: een reusachtige hype rond een autobiografisch boek
over een liefde met een van de meest publieke personen, als gevolg van Palmens
eigen geboorte als publiek persoon. Het boek kan dan ook gezien worden als een
celebratie van het sterrendom:
Het punt is alleen dat dat niets meer met literatuur te maken heeft. Het
heeft uitsluitend nog te maken met dat ene, uiterste verlangen in het
sterrendom om op de aandacht en bewondering van het publiek te kunnen
drijven. (IBIDEM)
Hoezeer de bezwaren tegen beide extreme voorbeelden van autobiografisch schrijven
ook mogen verschillen, gemeenschappelijk erin is het verzet tegen vormen van
literatuur die eenzijdig gericht zijn op herkenning, op een transparante doorverwijzing
naar gebeurtenissen uit de werkelijkheid of naar echt beleefde emoties. De afwezigheid
van vragen, zowel naar de mogelijkheid om die werkelijkheid überhaupt te
representeren, als naar de ambigue en onpeilbare betekenis ervan, wordt als een
gebrek ervaren. Een direct gevolg van dat beroep op herkenning en inleving is het
gebruik van een even toegankelijke stijl. Met verontwaardigde ironie schreef Thomése:
‘Een “echt” en “overtuigend” boek, een “toegankelijk” boek is gesteld in een taal
die “iedereen” ook zelf gebruikt, zodat de lezer niet raar hoeft op te kijken en meteen
kan doorlezen omdat hij meteen weet “wat er wordt bedoeld”.’ (Thomése 1998,31)
Hij heeft het dan overigens niet specifiek over autobiografische boeken, maar in het
algemeen over romans die met gebruikmaking van beproefde formules op directe
inleving mikken.
Opmerkingen over het taalgebruik van Voskuil, dat dan al even kleurloos gevonden
wordt als zijn personages en hun belevenissen, of over de clichématige stijl van
Palmen sluiten daar perfect bij aan: ‘“Ontzetting”, “wanhoop”, “angst”, “pijn”,
“woede” en “verbijstering”. Palmen laat zich gaan in alle grote woorden van de
wereld en het kan niet anders of je voelt ze allemaal met haar mee. Maar je ziet
tegelijk dat het de woorden zijn waar iedereen in zo'n geval op terugvalt. Ze hebben
Palmen niet nodig om gezegd te worden.’ (Goedkoop 1998)
In een wat breder perspectief komt het erop neer dat sommige critici hier een
ontoelaatbare overschrijding zien van de grens tussen enerzijds de hoge status van
literatuur en anderzijds de populaire consumptiecultuur. Vergelijkingen als die met
de soap naar aanleiding van Het Bureau en met het oprukkende verschijnsel van de
emotietelevisie en het sterrendom van Hollywood
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naar aanleiding van Connie Palmen wijzen daarop. Zoals Thomése het in zijn al
aangehaalde opstel schreef: ‘De literatuur is in deze benadering niet langer een
superieure uitdrukkingsvorm, zij conformeert zich aan datgene waartegen zij zich
voorheen verzette: de onnauwkeurige taal, de voor de hand liggende observatie, de
onbezielde visie, het idée reçue - kortom het valse, de technicolor en het tweedeklas
reizen op een derdeklas kaartje.’ (Thomése 1998, 31) Minstens zo heftig in zijn verzet
tegen het autobiografische schrijven was Herman Franke, die een van zijn romans
niet toevallig De verbeelding (1998) als titel gaf. In een essay na de bekroning van
de roman met de Generale Bank Literatuurprijs haalde hij fel uit naar het
autobiografische schrijven, dat de werkelijkheid verengt tot ‘voorgebakken
mediagevoelens, denkschema's en opvattingen’. Fictie en verbeelding daarentegen
begeven zich ‘met trillende benen in het grote donkere bos met alle angsten, gevaren
en chaos die daar heersen, en waar niets zeker is’ (Franke 1999).
De bezwaren tegen het autobiografische schrijven bij een deel van de kritiek slaan
dan ook niet in de eerste plaats op het genre als zodanig, dat sinds de romantiek en
nog meer in het modernisme tal van onbetwiste hoogtepunten in de literatuur heeft
opgeleverd. Zij richten zich tegen de manier waarop het wordt beoefend en tegen de
directe link ervan met de vraag van het publiek naar herkenbare verhalen.
Vooral in Vlaanderen werden er enkele opmerkelijke boeken geschreven waarin
het leven van de auteur veeleer literair materiaal is dan doel op zich. Voorbeelden
zijn De dieven zijn al gaan slapen (2003) van Leo Pleysier, Kindergezang (1999) en
Timmerwerk (2002) van Joris Note en Het hart van de schorpioen (2002) van Paul
Claes, stuk voor stuk werk van auteurs met een oeuvre dat allerminst aansluit bij een
realistische of expressieve traditie. Daarnaast was er de hele reeks autobiografische
boekjes die Christine D'haen sinds 1990 liet verschijnen, vanaf Zwarte sneeuw (1990)
tot Het huwelijk (2003). Zij hebben met elkaar en met de eerdergenoemde boeken
gemeen dat het schrijven zelf, de fragmentarische constructie en de reflectie op de
mogelijkheid van werkelijkheidsgetrouwe representatie er belangrijker zijn dan
belijdenis of beschrijving van feiten. Zij vermengen dan ook ongegeneerd anekdotiek
met zelfreflectie, essayistische beschouwingen en metacommentaar. Op die manier
streven zij ernaar om het eigen leven eerder open te breken dan het vast te leggen in
een logische en chronologische samenhang. Het is een vorm van autobiografisch
schrijven die de lijn doortrekt van de experimentele literatuur uit de jaren zestig en
zeventig van De Wispelaere, Robberechts en Brouwers.
Zelfs Thomése, die in 1998 in De Revisor het ‘autobiografiedebat’ op gang bracht
met zijn artikel ‘De narcistische samenzwering’, liet in 2003 Schaduwkind verschijnen,
de literaire verwerking van de dood van zijn dochtertje.
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Maar hoezeer dat boek ook appelleert aan herkenning en hoezeer het ook directe
ontroering opwekt, in wezen gaat het over de onmogelijkheid om literatuur en leven
te laten samenvallen en is het een poging om een taal te vinden voor onuitsprekelijke
ervaringen. Autobiografische belijdenis is hier verder weg dan de taalalchemie van
een dichter als Gerrit Achterberg:
Ergens in de taal is zij nog, ergens tussen een paar woorden in. Woorden
die elkaar nog niet kennen. En die haar nog niet kennen.
Schrijven is zinnen uitproberen om te zien wat ze kunnen betekenen.
Nieuwkomer zijn in het taaleigen, beginneling worden en vragen naar de
onbekende weg. Het is vinden wat niet kon worden gezocht, omdat het
pas bestond op het moment dat het gevonden werd.
Als ze er nog is, dan is het in de woorden waar ik 's nachts op wacht.
(THOMÉSE 2003, 76)
Het ‘autobiografiedebat’ ging overigens over veel meer dan alleen de golf van
autobiografisch schrijven. In het geding waren de mogelijkheid en de plaats van een
literatuur die inging tegen de eisen van de markt, van het grote publiek en van de
populaire media. Met telkens andere accenten klaagden Thomése, Schröder, Te
Gussinklo en Möring en een criticus als Vullings het heersende literaire klimaat aan.
Hoofdschuldige zou de commercialisering van de literaire markt zijn, met in het
verlengde daarvan de smaak van het grote publiek. Redacties van boekenbijlagen en
literatuurcritici die die smaak volgden, waren er de trawanten van. De smaak van
het grote publiek, ook wel ‘de mondige consument’ of ‘het lezend gepeupel’ (Thomése
2001, 21) genoemd, richtte zich op toegankelijkheid, vlotte leesbaarheid, herkenning
en echtheid, allemaal kwaliteiten die volop te vinden waren in autobiografisch en
realistisch proza. Wanneer literatuur gemaakt werd volgens voorgevormde ‘formats’,
kregen stijl, vormgeving, verbeelding en ontregeling steeds minder aandacht en
minder kans op erkenning als kwaliteiten die literatuur onderscheiden van
nietliteratuur:
Literaire criteria, dus criteria die de vorm betreffen, spelen hierbij
vanzelfsprekend niet of nauwelijks een rol. Een boek moet kunnen worden
samengevat, het kan pas succes hebben wanneer het in een andere vorm
niets van zijn betekenis verliest. Een boek dat zich gemakkelijk laat
navertellen door een ander, bijvoorbeeld door een criticus of een
tv-presentator, heeft meer kans om ‘goed over te komen’ dan een boek
dat niet in andermans woorden kan bestaan. Het literaire, de eigenheid
van de door de schrijver gekozen woorden, is in de huidige economische
structuur dus vooral een nadeel. (THOMÉSE 1998, 27)
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‘Workshopproza’ noemde Jeroen Vullings het in zijn essay ‘De triomf van
gemaksliteratuur’. En hij gaf er meteen enkele namen bij: Anna Enquist, Karel Glastra
van Loon, Pauline Slot en Kees van Beijnum, een reeks die volgens anderen kon
worden aangevuld met onder anderen Kristien Hemmerechts, Herman Brusselmans
en Ronald Giphart.
Dergelijke klachten zijn niet nieuw. Ze gaan terug op de discussies die rond 1980
gevoerd werden tussen auteurs en critici zoals Carel Peeters en Jeroen Brouwers aan
de ene kant en voorstanders van een vlotte realistische literatuur zoals Maarten 't
Hart aan de andere kant. Ook de beschuldigingen aan de uitgeverswereld, die het
literaire boek zou degraderen tot een ‘cultuurproduct’, dateren uit die periode. Ze
pasten toen in een marxistische benadering van de literatuur, maar keren sindsdien
onder andere gedaanten, minder ideologisch beladen, geregeld terug. In die context
is het antwoord van Anthony Mertens aan Thomése opmerkelijk. Mertens was immers
in de jaren zeventig in het tijdschrift Raster met onderen anderen Vogelaar een fervent
bestrijder van het ‘subjektivisties proza’ en van het kleinschalig realisme. Anno 1998
- hij was intussen redacteur geworden bij Querido - relativeerde hij enigszins
badinerend zijn vroegere visie, die geïnspireerd was door Horkheimer en Adorno
van de Frankfurter Schule. Hij neemt nu een veel genuanceerder standpunt in, dat
alle ideologieën schuwt en dat vanuit de praktijk de abstracties waar Thomése mee
werkt, afwijst: hét publiek, dé uitgever, dé literaire kritiek, dé literatuur. Hij pleit
voor een differentiërende visie, die ziet dat er nog plaats is, naast de hypes en de
lijstjes, voor een kwaliteitsliteratuur. Daarbij citeert hij met instemming Enzensberger,
die eenzelfde ontwikkeling naar een blijmoedige tolerantie van de verscheidenheid
heeft doorgemaakt:
De literatuur [...] is echter weer geworden wat ze vanaf het begin was: een
zaak voor een minderheid. Die reductie heeft ook iets ontlastends. De
schrijvers kunnen hun representatieve maskers die ze lange tijd droegen,
afschminken. Het ware, het werkelijke publiek, een minderheid van tien
tot twintig duizend mensen die zich niets wijs laten maken, dat publiek
heeft zich al lang losgekoppeld van de grote media. (MERTENS 1998, 83-84)
Daarmee zit Mertens op dezelfde golflengte als zijn vroegere medestanders Offermans,
Verdaasdonk en het tijdschrift Raster zelf. Vanuit een literatuursociologische
invalshoek stelt Verdaasdonk dat met de stijging van het opleidingsniveau ook het
publiek voor literaire boeken fors is uitgebreid, en daardoor ook de diversiteit van
smaken en voorkeuren. Er is voor iedereen een plaats onder de zon.
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Het publiek is inderdaad mondiger geworden, laat zich minder nog dan vroeger de
wet voorschrijven door de literaire smaakmakers, en in een ontzuilde en
anti-ideologische samenleving al evenmin door de normen van een gelijkgestemde
groep. Het mag dan waar zijn dat de rol van smaakmaker deels is overgenomen door
de reclame en de media, in werkelijkheid zijn er tal van deelpublieken ontstaan met
een wisselende samenstelling en een breed spectrum van voorkeuren. Daardoor is
er niet alleen een blijvende plaats voor een literatuur die het vooral moet hebben van
formele eigenschappen en inhoudelijke diepgang en complexiteit, maar is er ook
nauwelijks meer een verband tussen kwaliteit en succes bij een ruim publiek. En
misschien nog het typerendst: de polarisering waarvan Thomése en zijn medestanders
uitgaan, is in de werkelijkheid vervangen door een toenemende osmose tussen
literatuur en populaire lectuur. In de woorden van Verdaasdonk: ‘Al deze
ontwikkelingen - de pluriformiteit van smaken en het verlies aan geloof in de grens
tussen “kunst” en “commercie” - verkleinen het verschil in legitimiteit tussen de
auteurs met een grote literaire reputatie en de auteurs met een grote lezerskring.’
(Verdaasdonk 1999, 293) Het is daarom ook mogelijk, en misschien interessanter,
om de stand van zaken in de literatuur rond de eeuwwisseling te beschrijven als een
moment van doorbraak en van toenemende openheid, en niet als het nakende einde
van de literatuur. Het lijkt er veeleer op dat de literatuur zich, zoals zo vaak in het
verleden, aanpast aan een veranderende samenleving, waar gelijksoortige
ontwikkelingen merkbaar zijn op alle terreinen, van kunst en mode tot politiek. Ook
daar zijn hypes, ideologische onzekerheid en zwevende kiezers aan de orde van de
dag.
Kijkt men naar de romans die zijn bekroond met de grote commerciële prijzen
van na 1995, dan kan men inderdaad moeilijk volhouden dat de ‘literaire literatuur’
hier in de verdrukking is gekomen. Enkele van de frappantste voorbeelden uit een
hele reeks: bekroond met de AKO Literatuurprijs: in 1997 A.F.Th. van der Heijden,
Onder het plaveisel het moeras, in 2000 Arnon Grunberg, Fantoompijn, in 2001
Jeroen Brouwers, Geheime kamers, en in 2002 Allard Schröder, De hydrograaf; met
de Libris Literatuurprijs: in 1997 Hugo Claus, De geruchten, in 1999 Harry Mulisch,
De procedure, in 2000 Thomas Rosenboom, Publieke werken, in 2001 Tomas Lieske,
Franklin, in 2002 Robert Anker, Een soort Engeland, en in 2003 Abdelkader Benali,
De langverwachte; met de Gouden Uil: in 1997 A.F.Th. van der Heijden, Het Hof
van Barmhartigheid & Onder het plaveisel het moeras, in 1998 Marcel Möring, In
Babylon, in 1999 Geerten Meijsing, Tussen mes en keel, in 2000 Peter Verhelst,
Tongkat, in 2001 Jeroen Brouwers, Geheime kamers, en in 2003 Tom Lanoye, Boze
tongen.
Dergelijke lijstjes zeggen natuurlijk niet alles, maar ze zijn wel het resultaat van
een samengaan van commerciële motieven (de inrichters van de prijs),

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

641
literaire kritiek (de jury) en de totaliteit van de literaire productie. Een handvol romans
daaruit illustreert tegelijk de diversiteit van de productie en de ongeschonden artistieke
ambities van de auteurs.
Met In Babylon (1997) sluit Marcel Möring aan bij de eeuwenoude traditie waarin
het vertellen van verhalen zowel een middel is om vat te krijgen op de werkelijkheid,
als om te ontsnappen aan de fataliteit ervan. Zo functioneert het in
Duizend-en-één-nacht, in de Decamerone van Boccaccio en in de Canterbury Tales
van Chaucer. En zo ook in In Babylon. De ik-verteller, Nathan Hollander, van beroep
sprookjesschrijver, zit gedurende een vijftal dagen samen met zijn jongere nichtje
geïsoleerd in de villa van zijn overleden oom. Buiten raast de sneeuwstorm, binnen
doden zij de tijd met de verhalen die Nathan vertelt, terwijl zij het meubilair van de
villa opstoken om zich te verwarmen. De verhalen zijn niet alleen de sprookjes die
Nathan schrijft, maar gaan vooral over de geschiedenis van de familie Hollander,
die vroeger Levie heette, en die terugreikt tot de zeventiende eeuw in het grensgebied
tussen Polen en Litouwen. Zo springt de roman, binnen de eenheid van tijd en ruimte
van het kaderverhaal, hink-stap-sprongsgewijs door ruimte en tijd, van Litouwen
naar Nederland en van Italië naar Amerika, van de zeventiende eeuw naar de Tweede
Wereldoorlog en naar het recente verleden. Daarbij vervagen soms ook de grenzen
tussen de werkelijkheid van het hier en nu en de verhalen over vroeger en elders,
wanneer voorouders met Nathan converseren en zich in het huis onverklaarbare
gebeurtenissen voordoen. In die geschiedenis wordt een belangrijke rol toebedeeld
aan familieleden die elk op hun eigen manier proberen systeem in de chaos te brengen:
ze zijn vanouds klokkenmakers, maar enkelen ontpopten zich tot wetenschapper of
uitvinder, socioloog of profeet. Nathan, de verteller, is tegelijk buitenbeentje en
variant; ook zijn sprookjes en verhalen zijn manieren om de dingen te begrijpen, niet
door de rede of door het mystieke, niet door te ordenen, maar door te verbeelden, in
het volle besef dat de dingen altijd onduidelijk blijven:
‘Er was eens...’ en ‘Ze leefden nog lang en gelukkig’ geven weer hoe wij
de wereld zien: als een gebeurtenis met een onduidelijk begin en een,
voorlopig, onduidelijk einde. Daartussen bevindt zich ons verhaal en onze
beperking, en hoewel elk sprookje probeert verschillende gebeurtenissen
bij elkaar te brengen om zo het magische moment van de clou, de frappe
of de plot te bereiken, weten we altijd dat we alleen maar lazen, of zagen,
wat zichtbaar of leesbaar was, en dat is de representatie van iets
onduidelijks. (MÖRING 1997, 75)
Zo wordt de hele roman, met zijn kluwen van verhalen, zijn weefwerk van fictie,
geschiedenis, essayerende stukken over wetenschap, godsdienst en politiek,
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met zijn verwijzingen naar aloude thema's als dat van de Wandelende Jood en de
Vliegende Hollander en naar zo uiteenlopende genres als de fantastische vertelling,
de historische roman en de gothic novel, een illustratie van de raadselachtigheid van
het bestaan, eerder dan een oplossing van dat raadsel. Voortdurend haken
verhaaldraden, motieven en gedachten in elkaar, maar nooit vormen zij een definitief
patroon.
Dat ook Tongkat (1999) van Peter Verhelst een woekering van verhalen is, blijkt
al uit de ondertitel ‘Een verhalenbordeel’. Waar de verhalen van Möring toch nog
grotendeels passen in een mentaal, zelfs filosofisch discours over tijd, geschiedenis
en vergankelijkheid, verbondenheid en isolement, daar is Tongkat een explosie van
beelden en zintuiglijkheid. In acht hoofdstukken en een epiloog worden door een
zevental verschillende vertellers fragmenten verteld van een verhaal met mythische
allures. Het stramien is de geschiedenis van Prometheus, ‘de jongen die het vuur
achter zijn tanden bewaarde’ (Verhelst 1999, 85). Na diens dood treedt een periode
van absolute koude in. Daaraan komt een einde wanneer het vuur van de liefde en
van de revolutie de dooi inzetten, en tegelijk een periode van gruwel inluiden.
Dit ‘verhaal’ verschijnt in het boek niet alleen verbrokkeld, maar het wordt ook
overwoekerd door tal van andere verhalen, die op hun beurt weer bandeloos verwijzen
naar elkaar en naar sprookjes, mythen, beelden uit de geschiedenis en uit de actualiteit.
Droom en werkelijkheid, letterlijk en figuurlijk, lopen er moeiteloos in elkaar over;
personages uit verzonnen verhalen blijken in dezelfde wereld te leven als hun verteller,
en de materiële wereld en die van de droom, buitenkant en binnenkant, ook van
lichamen, lopen in elkaar over. Het is een wereld vol metamorfosen, waarin ook
beelden met motiefwaarde geen eenduidige symbolische betekenis dragen. Terwijl
zij de lezer ertoe schijnen uit te nodigen een samenhangende, overkoepelende zin te
vinden voor de roman, verzetten zij zich daar juist tegen: dromen zijn werkelijkheid
en werkelijkheid is een droom, gruwel is schoonheid en liefde is geweld, zoals geweld
liefde is. Er is geen boodschap of het moest de weigering zijn van de dualismen die
door het bewustzijn ingesteld zijn, en de overgave aan de betekenisloosheid van het
voorsymbolische:
Ik lig op een bed van aardbeien en rozen en voel hoe ze tussen mijn vingers
door groeien. Over me heen. Als ik opsta, zie ik hoe ze de vorm van mijn
lichaam vasthouden.
Dat is voldoende. (VERHELST 1999, 80)
En onmiddellijk daarna volgt het afscheid van taal en verhaal die de ambitie zouden
hebben wat dan ook vast te leggen of af te bakenen:
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Vandaag heb ik mijn kleren in repen gescheurd. Op elke reep schreef ik
zinnen die samen een verhaal vormen. Dit verhaal. Die kleurige linten heb
ik rond de poten van mijn vogels gebonden. Daarna heb ik als een gek op
mijn eiland rondgelopen om de vogels te verjagen. Maar ze bleven
terugkomen. Uit gewoonte. Na een tijd aarzelden ze. Ten slotte hingen ze
als een veelkleurige wolk boven mijn eiland. Toen begonnen ze uit te
zwermen.
[...]
Ik hou ervan te denken dat anderen die vogels zullen vangen, betoverd
door hun veelkleurigheid. Ze zullen de linten wegknippen en mijn woorden
lezen. Misschien zullen ze er hun eigen verhaal mee maken, geprikkeld
door die onaffe zinnen. Misschien ook niet. (80-81)
Daarmee vergeleken zijn Publieke werken (1999) van Thomas Rosenboom en vooral
De hydrograaf (2002) van Allard Schröder klassieke romans. In een grotendeels
realistische, historische setting roepen zij het leven op van herkenbare personages,
met wie de lezer kan sympathiseren of die hij meewarig of met walging kan afwijzen.
Publieke werken speelt op het eind van de negentiende eeuw, deels in Amsterdam,
deels in het Drentse dorp Hoogeveen. Daar volgt het boek de lotgevallen van twee
neven: de vioolbouwer Vedder, wiens huis moet wijken voor de bouw van het
Amsterdamse Victoriahotel, en de apotheker Anijs, die zich het lot aantrekt van de
berooide turfstekers in de veenkolonie bij Hoogeveen. Beiden worden gedreven door
een bizarre mengeling van edelmoedigheid, ambitie, ijdelheid, geldzucht en
hoogmoed. Zij zijn geobsedeerd door de vooruitgang zonder die echt te begrijpen.
En wanneer hun lotgevallen in elkaar beginnen te haken, zijn zij al dermate door hun
eigen wanen ingepalmd dat zij blindelings hun ondergang tegemoet gaan. Publieke
werken lijkt eerder op een klassieke tragedie, inclusief hybris, crisis, catastrofe en
catharsis, dan op een eigentijdse roman. Hij hoort meer thuis in de traditie van Flaubert
en Couperus dan in de tijd van Zwagerman. De handeling verloopt traag, de
personages, hun omgeving en hun karakter worden uitgebreid beschreven, de taal is
bewerkt, zelfs lichtjes archaïsch en buitengewoon rijk. De eerste ontmoeting tussen
beide neven wordt als volgt beschreven:
Onder luid geraas, terwijl de rook die zich in de hoogte zo sneeuwwit
ontvouwde van onderen nu dik en donkerbruin uit de pijp kwam, schoof
de locomotief voorbij, om iets verderop, piepend en omhuld door
afgewerkte stoom, tot stilstand te komen. Anijs vond het een zonderling
gezicht, zoals er na al die verspilde kracht maar één enkele reiziger naar
buiten kwam, een man van ongeveer zijn eigen leeftijd met een geruite
reispet op, en ook zonder enig beeld vooraf herkende hij zijn neef op slag.
(ROSENBOOM 1999, 94)
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Niet alleen de gedetailleerde beschrijving en de ietwat gewrongen syntaxis roepen
herinneringen op aan de traditie van de roman rond de vorige eeuwwisseling, dat
geldt ook voor de symboliek die erin vervat zit: de tegenstelling tussen het luid geraas
en de verspilde kracht, de sneeuwwite schijn en de troebele, donkerbruine oorsprong
ervan, en de dubbele eenzaamheid van de hoofdpersonages, die elkaars spiegelbeeld
zijn.
De hydrograaf is zo mogelijk nog klassieker, doordat het grootste deel van de
roman een eenheid van tijd, ruimte en handeling kent. Het hoofdpersonage, Franz
von Karsch-Kurwitz, privédocent aan een oceanografisch instituut, scheept zich in
1913 in voor een zeereis naar Valparaiso. Zijn doel is de golfslag en de stromingen
van de zee te bestuderen. Als gegeven is het bijna niets. En zo begint ook de roman:
In het leven van Franz von Karsch-Kurwitz is ogenschijnlijk weinig
voorgevallen dat nu, zesenvijftig jaar na zijn dood, misschien nog de moeite
van het vermelden waard zou zijn. (SCHRÖDER 2002, 7)
Toch onderneemt de verteller het om de stem van die wat kleurloze, eenzame man
te laten klinken. Door hem in een geïsoleerde positie te plaatsen en daar te
confronteren met de leegheid van de zee, de maatschappelijke en filosofische
denkbeelden van zijn medereizigers en de erotische aantrekkingskracht van de
mysterieuze Asta Maris, verbindt Schröder in De hydrograaf het persoonlijke met
het mythische en het maatschappelijke. Niet de bewegingen en de troebele diepten
van de zee, maar die van de ziel vormen de hoofdzaak.
Tussen 1997 en 2002 liet Tom Lanoye de ‘Monstertrilogie’ verschijnen: Het
goddelijke monster (1997), Zwarte tranen (1999) en Boze tongen (2002). De romans
vertellen het leven van Katrien Deschryver, telg uit een vooraanstaande Vlaamse
familie van zakenlieden en politici, vanaf het moment dat zij per ongeluk haar man
neerschiet en beschuldigd wordt van moord. Het is een geschiedenis vol bedrog,
geweld, verraad, fraude, seks en misdaad.
De trilogie is te lezen als een sleutelroman over België in de laatste decennia van
de twintigste eeuw. Alle grote en kleine schandalen uit de Belgische politiek, het
zakenleven en het gerecht worden rechtstreeks of zijdelings ter sprake gebracht: van
de zaak-Dutroux en de Witte Mars (1996) tot de frauduleuze praktijken van
tapijtfabrikant Beaulieu (1990), van de Bende van Nijvel (1982-1985) tot het
faillissement van het spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie (2001). Op die
manier ontvouwt zich rond het hoofdpersonage een grotesk uitvergroot panorama
van België. In die zin sluit de trilogie aan bij de belangrijke traditie van Vlaamse
romans die een liefde-haatrelatie tot het eigen land als onderwerp hebben. Toch ligt
niet daar de nadruk. Hoe opdringerig de ver-
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wijzingen ook zijn, ze functioneren vooral als kader, als de voorwaarde om tijdloze
menselijke tragiek in extreme omstandigheden uit te beelden. In die zin zijn de boeken
eerder varianten van de shakespeareaanse koningsdrama's die Lanoye kort daarvoor
bewerkte, dan geëngageerde politieke romans. Het zijn eigentijds en lokaal aangeklede
mythen over hoogmoed en val, over idealen en verraad, over waarheid en leugen.
Bekijkt men de prozaproductie sinds 1999 in de breedte, dan valt het moeilijk om
daarin op dit moment duidelijke lijnen te ontwaren. Wel kan men vaststellen dat
verregaande experimenten met de vorm van de roman nauwelijks meer voorkomen,
terwijl gematigder vormen van spel met structuur heel gewoon geworden zijn. Ook
van radicaal postmodernisme is er steeds minder sprake, al sluiten de romans van
Verhelst en tot op zekere hoogte die van Möring daar nog duidelijk bij aan. Zelfs
kan men vaststellen dat tal van romans die in wezen een realistisch uitgangspunt
hebben, aspecten van het postmodernisme als motief hebben opgenomen, zoals de
onbetrouwbaarheid van de taal, of de gedachte dat taal eerder werkelijkheidsbeelden
tot stand brengt dan werkelijkheid weergeeft, zonder daar evenwel veel consequenties
aan te verbinden. Realisme, autobiografie en aspecten van postmodernisme - ze
komen in alle mogelijke legeringen en verhoudingen voor.
Typerend voor de stuurloosheid van de actuele literatuur is de geheel vrijblijvende
en toevallige manier waarop de pers de ene efemere trend na de andere signaleert.
Alleen al in 2002 en 2003 was er sprake van een revival van de historische roman,
de opvallende terugkeer van familieromans, het opduiken van aandacht voor het kind
als personage of als verteller, en het merkwaardige verschijnsel dat journalisten zich
op het terrein van de literatuur wagen, van boeken van bekende mensen en van jonge
‘frisse vrouwen’. Maar misschien is het minder stuurloosheid van de literatuur dan
wel myopie van de beschouwer, van journalist tot literair historicus.
In Vlaanderen lijkt de prozaliteratuur na de heropleving vanaf de tweede helft van
de jaren tachtig op zoek naar een tweede adem. Tal van debutanten hebben zich
aangediend, maar weinigen daarvan zijn intussen al vaste waarden geworden, met
uitzondering van Erwin Mortier, die met zijn succesvolle debuut Marcel (1999)
aansloot bij de lange Vlaamse traditie van de beschrijving van een kind in een gezin
met een collaboratieverleden. Vergelijkt men de jonge Vlaamse literatuur met die in
Nederland, dan is het opvallendste verschil dat sociaal-politiek bewustzijn er een
grotere rol speelt. Dat is niet alleen het geval in de ‘Monstertrilogie’ van Tom Lanoye,
ook in het werk van auteurs als Kamiel Vanhole en zelfs in Tongkat van Verhelst
zijn verwijzingen naar de poli-
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tieke actualiteit aanwezig. Marc Reugebrink, een naar Vlaanderen uitgeweken
Nederlander, heeft alleszins voor een deel gelijk wanneer hij schrijft dat ‘de
“gezegende” Hollandse staat van algehele permissiviteit en daarmee algehele
tevredenheid in deze regio blijkbaar nog niet is bereikt. Literatuur is hier nog steeds
betrokken op de maatschappelijke werkelijkheid.’ (Reugebrink in Borré e.a. 2001,
634) Ook in het werk van sommige debutanten in deze periode blijft die betrokkenheid
een rol spelen. Dat is zelfs in extreme mate het geval in Omega minor (2004) van
Paul Verhaeghen, een buitengewoon ambitieus fresco van de Europese geschiedenis
van de twintigste eeuw, waarin de jodenvervolging, de eerste atoombom en de bouw
van de Berlijnse muur het decor vormen. En in De plaag. Het stille knagen van
schrijvers, termieten en Zuid-Afrika (2001) combineert David van Reybrouck
reisverhaal, essay, journalistiek en autobiografie. In zijn zoektocht naar de ware
toedracht van mogelijk plagiaat door Maurice Maeterlinck komt de verteller in
Zuid-Afrika terecht, waar hij van ontdekking naar ontdekking en van ontmoeting
naar ontmoeting steeds verder afwijkt van zijn oorspronkelijke doel, om meer en
meer ondergedompeld te raken in de actuele politieke werkelijkheid van het land.
Over het algemeen mag men wel stellen dat de dominante taboes in de literaire
milieus in Nederland, te weten experiment, theorie en engagement, in Vlaanderen
minder kracht van wet hebben. Als er naast het maatschappelijk bewustzijn nog een
constante te vinden is in het jongste Vlaamse proza, dan is dat wellicht vervreemding,
een gevoel voor het absurde, het groteske en het ontsporende. Enigszins in de sfeer
van het werk van Peter Verhelst schreef

Saskia de Coster en Peter Verhelst, 2000.
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Saskia de Coster met Vrije val (2002) en Jeuk (2004) grimmige sprookjes, waarin
geweld en wreedheid hand in hand gaan met tederheid en schoonheid. Realistische
personages of situaties zijn er nauwelijks, maar des te meer beelden, bizarre fantasieën,
verwijzingen naar en transformaties van mythen, sagen en historische gebeurtenissen.
Ook de debuutroman Slaap! (2003) van Annelies Verbeke schuwt het bevreemdende
niet. Maar het is ingebed in een psychologisch verhaal over de teloorgang van twee
aan slapeloosheid lijdende personages. De uitbeelding van hun verglijding in een
wereld van absurditeit, marginaliteit en horror doorbeekt weliswaar de grenzen van
het realisme, maar kan nog geïnterpreteerd worden als symbolische weergave van
de ontreddering van de personages.
De absurditeit in het werk van Yves Petry is van een andere orde. De
hoofdpersonages in zijn romans Het jaar van de man (1999), Gods eigen muziek
(2001) en De laatste woorden van Leo Wekeman (2003) komen in conflict met hun
geordende, burgerlijke omgeving doordat zij zich laten leiden door een min of meer
messianistisch verlangen om aan het leven een hogere zin te geven. Zo verneemt
Rijker West, hoofdpersoon in Gods eigen muziek, tijdens een wandeling in de natuur
een boodschap:
Toen overkwam Rijker iets dat sommige waarnemers zouden omschrijven
als een lokale, krachtige en ongerichte uitbarsting van neuronale activiteit
in de rechtertemporaalkwab met hyperstimulatie van de amygdalia tot
gevolg. Maar er waren geen waarnemers, er was alleen maar Rijker en die
was, meer dan een waarnemer, een met huid en ziel betrokkene. [...] Toen
ontving hij de Boodschap. Het was alsof het licht tot hem sprak.
De Boodschap luidde, kort en goed, dat de liefde een god was en dat je zo
moest lief hebben dat je god nabij kwam. (PETRY 2001, 11)
Petry stelt existentiële vragen over liefde, geluk, het hogere, God. Maar de botsing
tussen de soms extatische overgave van de personages aan hun missie, de
onhandigheid waarmee zij die proberen uit te voeren en de banale onverschilligheid
van hun omgeving resulteert in een constante verspringing van ernst naar ironie en
zelfspot: een reviaans aandoende absurditeit.

Poëzie
De vierdubbele marge van wat eens avant-garde was: marge van de poëzie,
die al marginaal is binnen de literatuur, die al in de marge staat van de
kunst, die al aan de rand staat van de cultuur, die zich in het
maatschappelijke leven aan de zijlijn ophoudt. (VANDEVOORDE 1996, 1)
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Zo opende criticus Hans Vandevoorde begin 1996 de special van het literaire
tijdschrift Parmentier, ‘De marges (van de poëzie)’. Die marginalisering, aldus
Vandevoorde, is definitief. De toekomst van het gedicht is niets anders dan de
manifestatie te zijn van die marge:
Het gedicht dat niet meespeelt op de buis, niet meesurft op het internet,
niet meeloopt in de grachtengordel. Het tegengedicht. Tegen de commercie,
tegen de cultuurkaternpausen, tegen het journaal. Het tegenzanggedicht
van de marge. (2-3)
Vier jaar later, op 27 januari 2000, werd in Nederland met veel succes de eerste
landelijke Gedichtendag georganiseerd. Rond diezelfde tijd overheerste bij tal van
critici de indruk dat de poëzie weer buitengewoon vitaal was, niet het minst doordat
zowel in kranten als in tijdschriften volop poëziedebatten werden gevoerd omtrent
de enig ware en legitieme poëzie, terwijl elders met vreugde de grote diversiteit van
poëzie werd geconstateerd. Dat verschil in perceptie was zowel een gevolg van de
ontwikkelingen die zich tussen 1995 en 2000 hadden voorgedaan, als van de plaats
van de sprekers in het literaire veld. Enerzijds iemand als Vandevoorde, die al geruime
tijd een pleitbezorger was van een formeel en ideologisch tegendraadse poëzie,
anderzijds bijvoorbeeld Frank Tazelaar, directeur van het literatuurfestival De
Wintertuin: ‘De poëzie, om alle continenten van het genre in één woord te vangen,
zou je weer vitaal kunnen noemen. Er is nu blijkbaar een groter publiek, zelfs voor
debuterende dichters. Mooi is dat.’ (Tazelaar 2000, 4)
Juist in een fenomeen als de Gedichtendag zagen Han van der Vegt en Peter
Holvoet-Hanssen dan weer een teken van de neergang van de poëzie: ‘Alles wat een
eigen dag krijgt, is zielig.’ Zo ook gedichten: ‘Ze worden geschreven door zielige,
eenzame mensen die zichzelf alleen maar zieliger maken door iets te schrijven dat
niemand wil lezen.’ (Van der Vegt en Holvoet-Hanssen 2000, 11) In de plaats daarvan
zou er een expansieve, beweeglijke, ongebreidelde, luidruchtige poëzie moeten
komen, weg uit die marge:
Onze poëzie heeft de bescheidenheid afgelegd. Niet de marge maar de
piste is haar speelterrein. Onbekommerd grabbelt zij in de
uitverkoopbakken van de goochelaar, de glamrocker, de
marketingconsulent, naar middelen om haar aanwezigheid glans en kracht
te geven. Onbeschaamd en trots toont zij zich in haar eigen virtuositeit,
haar overbodigheid, haar pathos. Onbezonnen concurreert zij met andere
vormen, met de roman, het schilderij, met de spektakelfilm, de kermis en
de computergame. (12)
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De geboorte van het dichterscollectief ‘De Sprooksprekers’ op de Utrechtse Nacht van de Poëzie in
1996. V.l.n.r. Serge van Duijnhoven, Olaf Zwetsloot en presentator Piet Piryns.

Podiumdichters aant.
Ook in de poëzie is het openbreken van gevestigde opvattingen en praktijken aan de
gang. Tijdens de Utrechtse Nacht van de Poëzie van 1996 beklommen Serge van
Duijnhoven en Olaf Zwetsloot onuitgenodigd het podium, met de kreet: ‘Waar zijn
vanavond de jonge dichters? De gemiddelde leeftijd van de dichters die hier vanavond
uitgenodigd zijn is 59 jaar. Wij zijn tegen de gerontocratie.’ Waarop zij hun gedichten
begonnen voor te lezen. Het was de eerste publieke manifestatie van iets wat al enkele
jaren aan het broeden was. Van Duijnhoven en Zwetsloot namen het op voor enkele
jongeren die buiten het gevestigde circuit aan het experimenteren waren met
combinaties tussen poëzie, performance en muziek. De eerste en belangrijkste concrete
realisatie daarvan, kort na hun interventie in Utrecht, was Eindhalte Fantoomstad
(1997), een project dat uitmondde in een boekje met cd, uitgegeven door Djax
Records. Het was een product van een groep die zich De Sprooksprekers noemde en
die bestond uit de dichters Van Duijnhoven en Zwetsloot, samen met onder meer
Def P., oprichter en rapper van de destijds bekendste hiphopgroep in Nederland,
Osdorp Posse, en daarnaast DJ The Prophet en DJ Dano, alias de Gabberkoning.
De naam De Sprooksprekers was geopperd door Sander Pleij in een artikel over
de jonge dichters in mei 1996 in De Groene Amsterdammer, waarin hij een parallel
trok tussen de hedendaagse rappers en de rondtrekkende sprooksprekers uit de
Middeleeuwen. Tegelijk creëerde hij een tegenstelling tussen de dichterselite van de
rederijkers en de door hen gesmade dichters van de straat, een tegenstelling die hij
meteen doortrok naar het heden:
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De parallel met de hedendaagse controverse tussen de geaccepteerde
dichtkunst en de nederhoppers is snel gelegd. Een doods stofnest van
elitedichters verheft zich boven een levenslustige troep lawaaimakers, die
zich geheel buiten de officiële dichtkunst om manifesteert, en daar trouwens
ook geen enkele boodschap aan heeft. (PLEIJ 1996)
Zoals al enkele keren in de recente geschiedenis was de tegenstander ook nu het
‘doodse stofnest’ van de officiële dichtkunst, de ‘sudderlappenpoëzie’ waartegen
eerder de Maximalen reageerden. Of, in de karikaturaal overtrokken woorden van
Def P., ‘stoffige woordkunst voor bejaarde heren in driedelig pak’:
Poëzie is vaak van dat vage gelul. Zo van: de maan glinstert in het water
bla bla bla rozegeur en maneschijn. Dat soort shit. Meestal komt het er
toch op neer dat de schrijvers van die onzin geil zijn en willen neuken.
Schrijf dat dan! Doe niet zo fucking moeilijk! (ROOS z.j.)
En in een kleine polemiek met Gerrit Komrij over de jonge dichters in NRC
Handelsblad stelde Van Duijnhoven dat de poëzie vervreemd is van een jong publiek,
dat mijlenver af staat ‘van het sacrale wereldje van kathedervoordrachten, rituele
festivals en dunne dure dichtbundels’. Alweer is de poëzie een bastion geworden,
met poortwachters die bepalen wat binnen mag en wat buiten moet blijven. De nieuwe,
levende, jonge poëzie kun je veeleer aantreffen ‘op muren, wc-deuren, op poppodia,
in discotheken, reclamezuilen, op bumperstickers, videoschermen, cd-hoezen’ (Van
Duijnhoven 1997).
De werkelijkheid is gecompliceerder en dubbelzinniger dan die leuzen doen
vermoeden, niet enkel vanwege het karikaturale beeld dat Def P. en Van Duijnhoven
van de bestaande poëzie schetsen. Vooral de eigenlijke rappers hebben een grote
weerstand tegen poëzie, juist omdat die door hen zozeer met een duf en elitair wereldje
wordt geassocieerd. Toch kan niet ontkend worden dat juist die literaire wereld,
ondanks grote tegenstand, de hiphop aanhaalt en soms zelfs opvrijt. Aansluitend bij
de internationale festivals van rappoëzie in 1997 en 1998 in Amsterdam verscheen
er telkens een bloemlezing, Double Talk en Double Talk Too. Die laatste werd ingeleid
door Gerrit Komrij, nauwelijks minder dan de incarnatie van het literaire
establishment. Hij gaat daarin ijverig op zoek naar de poëtische kenmerken van rap,
maar interessanter is zijn besluit:
Rappers hebben de poëzie door mond-op-mondbeademing op het nippertje
gered. De poëzie zal van binnenuit worden geëlectrificeerd en nooit meer
dezelfde zijn. (KOMRIJ 1998, 15)
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Komrij is niet de enige: gebiologeerd door het succes van muziekgenres als hiphop
en popmuziek in het algemeen zoekt een hele generatie jonge dichters aansluiting
bij en legitimatie via die wereld. In 1999 stelde Ruben van Gogh de bloemlezing
samen Sprong naar de sterren. De laatste generatie dichters van de twintigste eeuw.
Daarmee wilde hij, zo stelt hij in zijn inleiding, ‘laten zien dat de moderne poëzie er
een dimensie bij heeft gekregen, een dimensie die buiten de literaire wereld gezocht
moet worden’ (Van Gogh 1999, 5). Het is, zo meent hij, ‘gebeurende’, of beter nog
‘morfende’ poëzie, die haar referentiekader minder vindt in de literatuur dan in
computeranimaties, film, videoclips, hiphop en de straat. Dichters als Ruben van
Gogh zelf, Ingmar Heytze, Menno Wigman, Hagar Peeters, Arjan Witte en de al
vaak geciteerde Serge van Duijnhoven ziet hij als vertegenwoordigers daarvan. De
integratie van poëzie met vormen van populaire cultuur is stilaan ook een vertrouwd
verschijnsel, zowel op internet in sites als die van De Dichters uit Epibreren, als op
de talloze festivals waar de vermenging van kunsten centraal staat.
Strijd tegen de bestaande orde is daar nog nauwelijks bij, evenmin als schandaal
en verontwaardiging. Er loopt een onmiskenbare historische lijn, met oorsprong in
dada, van de Vijftigers over de happenings, via de performers uit de jaren zeventig
en de Maximalen, naar deze nieuwe generatie al dan niet rappende podiumdichters
en poetryslampoëten. Het is, ondanks grote onderlinge verschillen, een lijn die in
het teken staat van verzet tegen de verstilling en de inkapseling, tegen verstarring in
retoriek, tegen maniërisme en het verfijnde ambacht. Maar het is ook een lijn met
afnemende revolutionaire kracht. Ondanks ferme uitspraken als die van Frank
Tazelaar, die in Nederland de poetryslam introduceerde, dat dit de schop is ‘onder
de kont die de poëzie in Nederland nodig heeft’ (Schoorl 2003), lijkt de kracht van
die schop heel wat minder dan die van de oproep van Lucebert om ‘de blote kont
der kunst te kussen onder uw sonnetten en balladen’.
Anno 2005 valt de impact van die nieuwe podium- en performancepoëzie of van
het ruimere geheel van cross-overs tussen poëzie en andere kunsten nog niet in te
schatten. Enerzijds heeft het er, zoals eerder werd opgemerkt, alle schijn van dat
deze poëzie juist door de snelle en succesvolle inschakeling in het festivalcircuit een
nieuw publiek heeft aangeboord. Anderzijds blijkt dat het werk van dichters die in
dat circuit debuteerden, zoals Hagar Peeters, Tjitske Jansen en Erik Jan Harmens,
nauwelijks verschilt van wat er zoal gemiddeld aan poëzie verschijnt. Maar weer
anderzijds dient men de impact ervan misschien minder af te meten aan de
gepubliceerde teksten dan aan de optredens zelf, en zo beschouwd is de revolutionaire
kracht ervan misschien wel groter dan die van de Vijftigers. Maar het is dan een
revolutie die minder te maken heeft met interne poëtische veranderingen dan met
het functioneren van poëzie en het doorbreken van haar aura van elitarisme.
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De poëtenstrijd aant.
Onder de vlag ‘De poëtenstrijd’ bracht De Revisor in oktober 1999 een lang opstel
van Elly de Waard, ‘“De tijd der eenzijdige bewegingen is voorbij”’, geschreven
naar aanleiding van de poëziegeschiedenis van Redbad Fokkema, Aan de mond van
al die rivieren (1999). Daarin hernam zij de bezwaren tegen de Vijftigers en hun
autonomistische erfgenamen die zij al twintig jaar eerder naar voren had gebracht.
Het alternatief voor wat zij nu, deels in navolging van Fokkema, ‘modernistisch’
gaat noemen, ziet zij in een nogal populaire opvatting over postmodernisme. Met
grote instemming citeert zij daarover Fokkema: ‘“de anti-hermetische tendens, de
vermenging van verschillende culturen en taalregisters, de herwaardering van de
anekdote, de aandacht voor de werkelijkheid en het alledaagse en de ironische
ondermijning van het veld waarbinnen men werkt”’ (De Waard 1999, 12).
Het is de onbedoelde start van een poëticadiscussie die in tal van opzichten
gelijkenissen vertoont met het ‘autobiografiedebat’ in het domein van het proza. Ook
hier draait het om tegenstellingen tussen moeilijk en gemakkelijk, tekstgericht en
publieksgericht, commercieel en ideëel, populair en elitair, open en hermetisch. Het
lijkt dan ook een reprise van de al talloze malen met betrekking tot poëzie gevoerde
discussie tussen autonomisten en anekdotici, experimentelen en traditionelen.
Zoals eerder al opgemerkt is, blijkt immers niet iedereen gelukkig met de opkomst
van een publieksvriendelijke, op de wereld en de actualiteit gerichte poëzie. En
evenmin is iedereen het eens met de overheersende opinie in de literaire wereld in
Nederland dat er een staat van gelukkig stemmende diversiteit zou bereikt zijn:
Het was in Nederland ten tijde van het nieuwe millennium dat de poëzie
haar eeuwige jeugd verloor. De laatste debatten waren verstomd,
stromingen bestonden niet meer en dichters werden vriendelijk. Rijmelaars
en woordenrispers, rappers en rederijkers, rondborstigen en ritselaars van
wit, allen verdroegen elkaar, gunden elkaar het licht in de ogen en betaalden
elkaars bier. Zoals gewoonlijk werd de teloorgang geïnterpreteerd als
vooruitgang. Men beschouwde de zaak postmodern en probeerde zich
ervan te overtuigen dat het goed was dat poëzie van de meest diverse
pluimage vreedzaam zij aan zij kon kwetteren in de delta van de Rijn.
Maar intussen verloor de poëzie haar klauwen. (PFEIJFFER 2003, 12)
Met ‘De mythe van de verstaanbaarheid’, voor het eerst gepubliceerd in Bzzlletin
van oktober 2000, begon Ilja Leonard Pfeijffer een kruistocht tegen de vervlakking
van de literatuur. Hij ziet die in de eerste plaats bij de nieuwe generatie
podiumdichters, met name Bart FM Droog, Serge van Duijnhoven, Ingmar Heytze,
Tjitse Hofman, Hagar Peeters, Tommy Wieringa, Arjan Witte en Olaf
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Zwetsloot, kortom De Dichters uit Epibreren en de dichters uit de bloemlezing Sprong
naar de sterren. Wat hij bij hen bestrijdt, is de opvatting ‘dat verstaanbare poëzie
beter is dan moeilijke poëzie’. Integendeel: ‘Onbegrijpelijke poëzie is altijd beter
dan makkelijke poëzie.’ (21) De werkelijkheid zelf is immers complex en de poëzie
die haar uitspreekt moet dus even complex zijn. Daarbij komt dat de ontregeling van
de taal ook doel op zichzelf is en de lezer moet overweldigen:
Ik eis onweerstaanbaar bizarre poëzie. Poëzie die wil chicaneren en
vernieuwen. Poëzie waarin woord voor woord de taal zelve wordt
afgebroken, omgekeerd, gekaakt en gezouten en tot een ongehoorde
vernieuwende symfonie wordt samengeklonken, in nieuwe onbedachte
vormen. Ik wil dat voor elk gedicht de taal opnieuw wordt uitgevonden.
Ik wil dat de lezer voor elk gedicht opnieuw moet leren lezen. Gewone
spreektaal is er al genoeg. (31)
Overigens richtte Pfeijffer zijn pijlen niet alleen op de podiumdichters, maar net zo
goed op dichters die poëzie zien als een manier om diepe gedachten te uiten of als
emotionele belijdenis. Hij zet zichzelf in de traditie van Lucebert, van de ‘ongehoorde
taal, ongeziene beelden’ (78).
Met zijn polemische stukken bereikte Pfeijffer wel dat zijn naamsbekendheid snel
toenam, maar tot een brede discussie kwam het niet. Daarvoor was het allicht ook
te zeer een persoonlijke visie, die in die vorm niet gedragen werd door een groep
geestverwanten. Maar hij was niet de enige die weinig heil zag in het veelstemmige
en vreedzame gekwetter van de zogenaamd postmoderne tijden. Ook andere dichters
en critici zien in de afwezigheid van strijd geen openheid, maar een vorm van
repressieve tolerantie. Het is een verdraagzaamheid die een dieper liggende consensus
maskeert omtrent de grenzen van wat in poëzie ‘natuurlijk’, legitiem en acceptabel
is: ‘[...] onder het mom van totale vrijheid zien we hoe de strijd om het centrum van
het poëzieveld op dit moment beslecht wordt ten gunste van gearriveerde dichters
die excelleren in transparante eenduidige poëzie, waaraan vooral geen
literatuurbeschouwers met diepe denkrimpels en moeilijke woorden te pas komen.’
(Joosten 2003, 31) Als dichters die buiten dat consensusmodel vallen en die met hun
werk juist de ‘vaststaande leesgewoontes trachten te ontregelen’ (32), noemt Joosten
onder anderen Lucas Hüsgen, Arjen Duinker, Tonnus Oosterhoff, Nachoem Wijnberg,
Elma van Haren, Astrid Lampe, en uit Vlaanderen Dirk van Bastelaere, Erik Spinoy,
Peter Verhelst, Jan Lauwereyns, Paul Bogaert en Peter Holvoet-Hanssen.
In zijn essay ‘Arm interpreterend brein’ maakt Oosterhoff een onderscheid tussen
gedichten die zich lenen tot begrijpen, en andere die dat niet doen. Die ‘onbegrijpende’
manier van lezen doet zich voor bij gedichten zoals die van
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Ouwens, Faverey, Kregting, Starink en Van Dixhoorn. De weg naar interpretatie via
identificatie met de wereld buiten de tekst wordt er afgesneden. Die manier van lezen
noemt Oosterhoff ‘structuur ervaren’: ‘Als het begrip dat naar de wereld buiten het
gedicht leidt, gebroken is, en er door allerlei vormen en signaleringen [...] toch een
besef van coherentie is, wordt poëzie als muziek, een dans van samenhangen.’
(Oosterhoff 2000, 89) En in verband met zijn eigen werk heeft hij het over een vorm
van afwijkend taalgebruik die ingaat tegen de reducties die door wetenschap en
dagelijks taalgebruik op de wereld worden toegepast:
De taal dwingt ons in een denkschema; onbruikbare verschijnselen blijven
naamloos, mede daardoor worden ze niet opgemerkt of onmiddellijk
vergeten. Vaak zien we die gereduceerde wereld aan voor de echte. Maar
er valt duizelingwekkend veel meer te zien en te ervaren, en poëzie wijst
daarnaar. Elke dichter [...] heft zo, op zijn eigen manier, iets van die
reductie op. (47)
Het is eenzelfde voorkeur voor het vergetene, verstrooide en toevallige, die we eerder
zagen in het kader van postmoderne literatuur bij auteurs als Mutsaers en Van
Bastelaere. De door Joosten en anderen genoemde dichters die zich tegen de
gevestigde leesgewoonten kanten en onbepaaldheid en veelvormigheid verkiezen
boven herkenbaarheid, sluiten bij dat postmodernisme aan. Het heeft er inderdaad
soms de schijn van dat hun afwijkende stem door de vertegenwoordigers van de
toonaangevende literaire opinie in Nederland geneutraliseerd wordt als een restant
uit gelukkig voorgoed voorbije tijden, zoals dat eerder al met het afwijkende ‘andere
proza’ was gebeurd, al geldt dat zeker niet voor dichters zoals Oosterhoff, Duinker
en Lampe. Toch is het verschil met Vlaanderen opmerkelijk. Daar behoren juist
‘moeilijke’ dichters als Hertmans, Van Bastelaere, Verhelst en stilaan ook
Holvoet-Hanssen tot de onbetwiste top van de poëzie. In de kritische aandacht hebben
zij de traditionelere expressieve dichtkunst zelfs enigszins uit de aandacht verdreven,
een ontwikkeling die nog versterkt werd door het overlijden van twee van de
belangrijkste boegbeelden ervan, Herman de Coninck (1997) en Eddy van Vliet
(2002). Zij kunnen in Vlaanderen ook rekenen op de steun van gelijkgestemde critici
als Hans Vandevoorde, Erwin Jans, Patrick Peeters, Jean-Paul den Haerynck en van
Nederlandse sympathisanten als Jos Joosten, Marc Reugebrink en Marc Kregting,
die met enige regelmaat beschouwingen over hun werk laten verschijnen in Vlaamse
kranten of in de tijdschriften Yang en Dietsche Warande & Belfort. Volgens Pfeijffer
is er in de Vlaamse poëzie zelfs sprake van een regelrechte inzinking, juist als gevolg
van de druk die uitgaat van enkele academisch geschoolde postmoderne dichters en
critici. De Vlaamse poëzie van het begin
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Affiche van ‘Koningsblauw’, een dichterlijke hommage aan Herman de Coninck in 2002, vijf jaar
na zijn overlijden.

van de eenentwintigste eeuw mist volgens hem, met uitzondering van die van Verhelst
en Holvoet-Hanssen, ‘grandeur, lef, lol en avontuur’ (Pfeijffer 2004). Zij is het domein
geworden ‘van de academie, waar niemand van haar durft te genieten uit vrees voor
de heilige intifada van het postmodern deconstructivisme of postconstructivistisch
modernisme. De Vlaamse poëzie is verzand geraakt in de uitzichtloosheid van haar
verkrampte metadiscours.’ (Ibidem)
Neemt men afstand van deze discussies en kijkt men welke dichters na 1995 een
belangrijke literaire prijs voor hun werk mochten ontvangen, dan is er even weinig
te merken van een richtingenstrijd als van een uitgesproken voorkeur voor vlotte en
verstaanbare poëzie. Naast gevestigde waarden als Vroman, Kouwenaar en Kopland
werden met de VSB Poëzieprijs zowel een traditioneel dichteres bekroond als Esther
Jansma (1999) als moeilijker bundels van Kees Ouwens (2001), Anneke Brassinga
(2002) en Tonnus Oosterhoff (2003), of de weliswaar heldere maar verrassende
poëzie van K. Michel (2000). Ook in de Jan Campertprijzen domineerden oudere en
jonge dichters van het moeilijke type: Beurskens (1996), Van Haren (1997),
Oosterhoff (1998), Van Lier (1999), Michel (2000), Duinker (2001). Alleen Wigman
(2002) en Eijkelboom (2003) behoren tot het ‘andere kamp’. En in Vlaanderen ging
de Driejaarlijkse prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor poëzie in 1998 naar het
traditioneel-expressieve werk van Miriam Van hee en in 2001 naar de uitdrukkelijk
postmoderne bundel Hartswedervaren (2000) van Dirk van Bastelaere.
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Men kan zich daarom afvragen in hoeverre er inderdaad sprake is van
veronachtzaming of marginalisering van moeilijke, zoekende of taalkritische poëzie.
Misschien komen de klachten daarover minder voort uit de werkelijkheid dan wel
uit de historisch verankerde gewoonte van dichters van deze richting om zich tegen
de mainstream af te zetten en zich te profileren als de avant-garde. Alleen op die
manier immers kan zulke poëzie haar status van kritisch geweten of van artistieke
meerwaarde veiligstellen. Zelfs de postmoderne poëzie, die ervan uitgaat dat begrippen
als ‘vernieuwing’, ‘authenticiteit’ en ‘avant-garde’ achterhaald zijn, lijkt niet aan die
sociologische noodzaak te ontsnappen. Tegelijk is die strijdlust mede veroorzaakt
door de beschreven verandering in de manier waarop poëzie voor een publiek is gaan
functioneren. In de mate dat poëzie via gedichtendagen, posters en allerlei
manifestaties een groter publiek is gaan bereiken, is juist daar de mogelijkheid van
moeilijke poëzie om zich te manifesteren kleiner geworden, en de drang om zich
daar dan ook tegen af te zetten groter.
Bekijkt men de bekroonden met de C. Buddingh'-prijs voor nieuwe Nederlandse
poëzie, dan lijkt de ‘gewone’, verstaanbare poëzie inderdaad in opmars, met dichters
als Pem Sluijter (1997), André Verbart (2000), Mark Boog (2001), Erwin Mortier
(2002) en Jane Leusink (2003). Daartegenover staan dan toch ook Van der Waal
(1996) en Pfeijffer (1999).
Enkele bundels uit 2002 en 2003, van dichters die niet langer dan een vijftal jaren
eerder debuteerden, laten zien dat de schijnbare verscheidenheid zich toch grotendeels
binnen een globaal gelijk poëzieconcept voordoet. Hagar Peeters maakte aanvankelijk
vooral naam met haar optredens op poëziefestivals. Koffers zeelucht (2003) is een
verzameling belijdenis- en observatielyriek over de ouders, de liefde en het dagelijks
leven in een nogal teleurstellend bestaan. Poëzie heeft hier geen andere ambitie dan
particuliere emoties en anekdotes door een gevatte formulering zo direct mogelijk
herkenbaar en inleefbaar te maken:
Vannacht kwam ik mijn ouders tegen,
twee bleke schimmen die naar elkaar
toe negen in het witte licht van een lantaarn.
Aan hun geluk te zien kon ik nog niet
geboren zijn. Ze waren jong en heel verliefd.
Een groot verdriet bedroefde mij
omdat ik wist hoe het zou verdergaan.
[...]
(PEETERS 2003, 6)
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De meeste gedichten in Luid overigens de noodklok (2003) van Mark Boog doen
zich voor als beeldende meditaties over het leven, de vergankelijkheid, de
eenzaamheid, de liefde en de broze momenten van geluk. Verzen als ‘Men moet zijn
verworvenheden durven zien/voor wat ze zijn: obstakels, hindernissen,/en aan de
ander kant zich in het gevecht werpen’ (Boog 2003, 8), of: ‘De eenzaamheid komt
langzaam in een leven/maar onstuitbaar’ (35) laten aan duidelijkheid weinig te wensen
over. Ook wanneer die levenslessen in beelden verpakt zijn, blijft deze poëzie
helemaal binnen het patroon van herkenning en bevestiging.
Dat geldt ook voor Kat van sneeuw (2003) van Marjoleine de Vos. Ook voor haar
schijnen gedichten in de eerste plaats te dienen als middel om orde te scheppen in
een verward bestaan of ten minste helder inzicht in de raadselachtigheid ervan.
Bijvoorbeeld in ‘Onzekerheidsprincipe’:
Wie ziet dit landschap zo dat het bestaat
niet ongebeurd verdwijnt in golven licht
maar in een toekomst verder gaat
met onbekende vaart. Ik sta hier maar
begrijp zoals gewoonlijk niets en snak
naar vaste grond onder mijn voet.
Hoewel verplicht om te verstoren
wat ik weten wil wou ik toch lezen
wat hier niet geschreven staat.
(DE VOS 2003, 54)

Nuances, dubbelzinnigheden en een zeker mate van gelaagdheid worden hier
verkregen door kleine ingrepen in syntaxis, versbouw of door paradoxale
formuleringen zoals die in de slotverzen, maar in wezen functioneert poëzie hier op
dezelfde manier als in de eerdergenoemde bundels.
Afwijkender is Dat het zo hoorde (2003) van Tsead Bruinja. Toch debuteerde ook
hij, net als Hagar Peeters, in het festivalcircuit met multimediale optredens. Na enkele
bundels in het Fries was Dat het zo hoorde zijn debuut in het Nederlands. Al is ook
hierin veel anekdotisch materiaal herkenbaar, toch neemt de taal hier geregeld de
overhand en wordt doorverwijzing naar de werkelijkheid op diverse manieren
tegengegaan:
hoe er vanuit alle hoeken van de lege kamer
naar hem wordt geschreeuwd de wezel ziet
de stutten niet de ezel kent zijn stukken niet
hij rent ik val iemand liep door het huis
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om het licht uit te doen en het gebeurde
[...]
(BRUINJA 2003, 34)

Niet alleen loopt deze strofe verder via klankassociatieve stapstenen als ‘wezel’-‘ezel’
en ‘stutten’-‘stukken’, maar ook wordt de herkenbaarheid van een tafereel uit de
werkelijkheid grondig verstoord door de onmogelijkheid om de personages eenduidig
te identificeren: de hij/hem kan tegelijk of beurtelings een niet nader genoemd
personage zijn, de wezel, de ezel, de ik en iemand. Bovendien is het in de
werkelijkheid moeilijk voor te stellen dat er in een lege kamer wordt geschreeuwd,
en al evenmin dat er in die lege kamer toch diverse personages zoals de wezel, de
ezel, hij en iemand aanwezig zijn. En wat die stutten en die stukken zijn, is al evenmin
duidelijk.
Valt Dat het zo hoorde ondanks die ‘storende’ elementen toch nog te lezen als een
verhevigde vorm van lyrische expressie, in de bundel Circulaire systemen van Paul
Bogaert uit 2002 is daarvan geen sprake meer. Het zijn 26 gedichten, die allemaal
te maken hebben met een circulair systeem, zoals een draaideur, de centrale
verwarming of de bloedsomloop. Referentie naar de werkelijkheid is er dus wel
degelijk, maar de gedichten zijn allerminst beschrijvingen of weergaven van daarbij
horende emoties. Het zijn veeleer reflecties, door middel van taal, over de
ambivalenties van systeem en chaos, van herhaling en eenmaligheid. En tegelijk
demonstraties van dezelfde spanningen in de taal zelf en in de poëzie.
Dubbelzinnigheden die eigen zijn aan de woorden, of die ontstaan uit hun combinatie
of hun plaats in het vers, spelen daarin een belangrijke rol. Zo worden in het volgende
gedicht dualismen doorbroken, tussen systeem en leven, het ongeordende en het
mathematische, het cyclische van het uurwerk en het rechtlijnige van de levensloop:
Men is jong en krijgt de nadelen
van batterijen uitgelegd. Men spreekt dan
over opwinding. Alles tikt dan om
u heen. Men krijgt een kinetic watch,
vraagt wat als men niet beweegt.
Men beweegt altijd. Dat ziet men in.
Het minste polsbloed zorgt voor
tijdverdrijf, minutenlang.
In een la of aan een lijk:
los van de mens valt het stil.
(BOGAERT 2002, 17)
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Continuïteit of breuk? aant.
Meer dan eens was er in de voorgaande bladzijden sprake van een radicale breuk,
een nieuw literatuurconcept of van een drastische koerswijziging in de literatuur.
Maar even vaak werd erop gewezen dat de gesignaleerde veranderingen niet nieuw
waren, maar voortbouwden op of in zekere mate zelfs reprises waren van eerdere
ontwikkelingen. Beide visies zijn tegelijk waar. Hoe dan ook is uit dit overzicht van
de recentste Nederlandse literatuur toch vooral een beeld naar voren gekomen van
een literatuur die volop in beweging is, waarin andere manieren van schrijven, van
lezen, van verspreiden en uitgeven, zelfs van waarderen aan de orde zijn dan in de
decennia ervoor. Een literatuur in de greep of onder de bekoring van de digitale
revolutie, de media, de commercialisering, het podium en het evenement. Een
literatuur ook die verscheurd is tussen de keuzes voor het publiek en de openbaarheid,
of de stilte en de tekst.
Er is ook een ander beeld, dat van continuïteit, van een literatuur die ‘gewoon’
verdergaat, in een rustig tempo, zonder drastische breuken: schrijvers schrijven
boeken, die worden uitgegeven, gerecenseerd en gelezen. Dát beeld wordt het
duidelijkst zichtbaar in de productie van schrijvers en dichters uit de diverse generaties
die debuteerden sinds 1945.
Verschillende schrijvers die tijdens of kort na de Tweede Wereldoorlog debuteerden
en in de decennia daarna een belangrijk oeuvre uitbouwden, zijn intussen overleden:
Hans Andreus (1977), Louis-Paul Boon (1979), Jan G. Elburg (1992), Bertus Aafjes
(1993), Lucebert (1994), Willem Frederik Hermans (1995), Bert Schierbeek (1996),
Anton van Wilderode (1998), Adriaan Morriën (2002). Gerard Reve, die in 2001
bekroond werd met de Prijs der Nederlandse Letteren voor zijn gehele oeuvre, leed
toen al aan de ziekte van Alzheimer. Sinds 2004 is hij in een verpleegtehuis
opgenomen. De uitreiking van de prijs ging overigens niet onopgemerkt voorbij:
toch weer de impact van de media! Omdat tegen de levenspartner van Reve, Joop
Schafthuizen, een gerechtelijk onderzoek liep wegens aanranding van een minderjarige
- een kwestie die in België na de Dutroux-zaak bijzonder gevoelig lag - weigerden
zowel koning Albert als cultuurminister Anciaux de prijs te overhandigen. Ondanks
fel protest van collegaschrijvers werd de prijs uiteindelijk overhandigd door de
algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Enkele jaren daarvoor had Reve
nog nieuw werk laten verschijnen, met als opmerkelijkste Het Boek Van Violet En
Dood (1996). Het is een titel die al in 1963 (als ‘Het Boek Van Het Violet En De
Dood’) in het brievenboek Nader tot Uwerd aangekondigd als het boek dat alle andere
boeken overbodig zou maken. Dat was het natuurlijk niet, wél een boek in de
beproefde semiautobiografische trant, waarin een van de kernthema's uit Reves
oeuvre, de samenhang van liefde en dood, centraal staat. En tegelijk is het een boek
vol
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herinneringen, anekdotes, afrekeningen met vijanden, en overwegingen over kunst,
seks en religie. Maar bovenal is het een van de laatste demonstraties van zijn stilistisch
vermogen.
Andere auteurs die grosso modo tot dezelfde literaire generatie behoren, blijven
onverminderd aanwezig met belangrijk nieuw werk. De poëziebundels die onderling
extreem verschillende dichters zoals Vroman, Van Herreweghen, Kouwenaar en
Claus vanaf 1995 lieten verschijnen, moeten volgens de vrijwel unanieme mening
van de literaire kritiek in geen enkel opzicht onderdoen voor hun oudere werk.
In 1996 verscheen van de toen al eenentachtigjarige Vroman de bundel Psalmen
en andere gedichten en in de jaren daarna publiceerde hij de ene na de andere
omvangrijke bundel, waarin elementen uit het dagelijks leven, de wetenschap, de
literatuur en de wereldpolitiek met elkaar verbindingen aangaan. Ook in hun
verschijningsvorm springen de gedichten op een zeer onvoorspelbare manier om met
gebonden en vrije dichtvormen, met uiteenlopende talen en taalregisters en met
beelden die zowel uit een verheven sfeer als uit de populaire cultuur afkomstig zijn.
Het opmerkelijkst in deze gedichten is de serie ‘Psalmen’, die in de opeenvolgende
bundels wordt voortgezet. Zij zijn gericht aan een ‘Systeem’, een niet nader
omschreven levensprincipe met pantheïstische inslag. Het is als het ware de synthese
van wat de poëzie van Vroman al vanaf de aanvang stuurde: verwondering en liefde
voor al wat bestaat en leeft. Al in de ‘Psalm I’ krijgt dat Systeem tegelijk een religieuze
dimensie én wordt het onderscheiden van een naar de mens gemodelleerde God: ‘hij
die in U een man ontwaart/misvormt U naar zijn eigen aard’ (Vroman 1996, 7). Wat
het Systeem wel is of doet of hoe het minstens kan ervaren worden in zijn
onkenbaarheid, vertelt ‘Psalm III’:
Systeem! Dat ik in ieder dier
onze verliefdheid voel
en ik tot iedere muis of mier
fluister (‘Liefste, kom eens hier’)
is niet wat ik bedoel,
maar dat ik nu ook ieder blad
van iedere wilde plant
wil zoenen en wil aaien, dat
doet mij aan U vragen: wat
is er hier aan de Hand?
(9)
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Van Hugo Claus, van wie zowel de zeventigste als de vijfenzeventigste verjaardag
(in 2004) uitgebreid gevierd werd, verschenen onder meer de bundels Wreed geluk
(1999) en In geval van nood (2004). Het zijn heel heterogene verzamelingen van
gelegenheidsgedichten, rijmpjes, opdrachten, filosofische beschouwingen,
taalconstructies en liefdesgedichten. Zij laten het hele gamma zien van toonaarden,
technieken, stijlen en stemmingen die de dichter zich in zijn lange carrière eigen
heeft gemaakt. Daardoor slaagt Claus erin om op een schijnbaar achteloze,
nonchalante manier, die soms dicht tegen gratuite rijmelarij aanleunt én tegelijk
erudiet en bestudeerd is, zijn gedichten vol dubbele bodems te steken. Zo krijgt de
titel ‘Wreed geluk’ via een verwijzing naar Petrarca de betekenis van de zoete
bitterheid van de liefde, via de vertaling door Hooft van Petrarca die van ongeluk,
via het Vlaamse taaleigen de betekenis van ‘veel geluk’ en via andere contexten in
de bundel ook nog die van de wreedheid van het geluk, dat even de illusie van
onsterfelijkheid biedt en van de wreedheid van het menselijk tekort in het algemeen.
Typerend voor de werkwijze en de levensvisie van Claus is de reeks ‘Een aap in
Efese’, waarin de dichter een spel speelt met de gedachten en uitspraken van de
presocratische Griekse filosoof Heraclitus. Van hem neemt hij wel de idee van
voortdurende verandering over, maar niet die van evenwicht der tegengestelden en
van de volmaakte kennis als voorrecht der goden. Integendeel zelfs. Hij keert de
uitspraak van Heraclitus, ‘De wijste mens schijnt voor God een aap’, die als motto
fungeert, om. In het slotgedicht van de reeks, ‘(Bonobo)’, blijkt de aap, die helemaal
met zijn dierlijke natuur samenvalt, superieur aan de mens. Met in de laatste strofe
een allusie op de eeuwige op- en neergang van Heraclitus en op de transcendente
aspiraties van filosofie en godsdienst in het algemeen, luidt het over de aap die mens
wordt:
Hij kan treurigen troosten,
kwetsuren vergeven. Zijn gedachten
zijn in staat tot soelaas.
Maar dan vindt hij de ladder uit
en hij klimt de ladder op en af
en doodt zijn jongen.
(CLAUS 1999, 24)

Ook Mulisch, Haasse en Campert lieten in deze periode werk verschijnen dat als het
ware terugblikt op hun eigen literaire verleden of er een nieuwe wending aan geeft.
In Siegfried (2001) drijft Mulisch zijn fascinatie voor Hitler tot het paroxisme en
tegelijk berust de roman helemaal op de voor Mulisch even typi-

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

662
sche manier om kunst en verbeelding als middel in te zetten om tot een dieper begrip
van de werkelijkheid te komen. De beroemde oudere Nederlandse schrijver Rudolf
Herter, evenbeeld van Mulisch, verblijft in Wenen voor een lezing. Daar, in de stad
van Hitler én van zijn eigen vader, komt hij tot het inzicht dat Hitler alleen begrepen
kan worden via de verbeelding en dat het zijn levenstaak is om dat te doen. Maar
juist dan wordt hij als het ware verschalkt door de werkelijkheid, die zich binnen de
fictie van de roman voordoet. Een ouder echtpaar, vroeger huispersoneel van de
Führer in Berchtesgaden, vertelt het geheim van de zoon van Hitler en Eva Braun,
Siegfried. Parallel met hun verbijsterende verhaal gaan de gedachtespinsels en
fantasieën van Herter met hem op de loop. Hij komt terecht in een staat van halve
waanzin, die alleen te vergelijken is met een negatieve mystieke ervaring, namelijk
die van het absolute Niets:
We hebben het over het ergste van het ergste. En het enige dat ik kan
verzinnen, is dat we met Hitler te maken hebben met zoiets als een
meta-natuurverschijnsel, - te vergelijken met de inslag van die meteoriet
in het Krijt, die een eind maakte aan de dinosauriërs. Met dit verschil, dat
hij niet een buitenaards wezen was, maar een buitenzijns wezen: het Niets.
(MULISCH 2001, 176)
Wanneer hij ten slotte oog in oog staat met dat onbegrijpelijke mysterie, met de
negatieve god, maar ook wanneer werkelijkheid, mythe en literaire verbeelding te
dicht op elkaar zitten, schiet het personage er het leven bij in.
Ook Haasse en Campert reflecteren in nieuwe romans op hun eigen jeugd en hun
vroege werk. Campert doet dat in Een liefde in Parijs (2004). Ook hier keert een
oudere dichter, Richard Sanders, terug naar de plaats van zijn jeugd, Parijs, voor de
presentatie van de vertaling van een van zijn boeken. Een vluchtige ontmoeting met
een vrouw die hij vroeger heeft gekend, maar die hij niet meer kan plaatsen in zijn
geheugen, wordt de motor voor een bezinning op zijn eigen wilde, bohémienachtige
verleden in Parijs, Antwerpen en Amsterdam, op zijn ambities en dromen en het
verraad daarvan, op de herinnering, die de werkelijkheid vervormt en idealiseert, en
op de werkelijkheid, die de dromen ontmaskert.
Sleuteloog (2002) van Haasse is een verhaal waarin een semiautobiografisch
personage, de historica Herma Warner, door omstandigheden ertoe gebracht wordt
om via de herinnering en de verbeelding orde op zaken te stellen in haar verleden.
‘Een overkoepelend boek’ (Peters 2002) noemde Arjan Peters het in zijn recensie.
Een halve eeuw na Oeroeg herneemt Haasse hier de thematiek van een jeugd in
Nederlands-Indië en van de dubbelzinnige relaties tussen Nederlanders en de inheemse
bevolking, de illusies daarover, de verborgen
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bedoelingen, het verraad en de vertekening ervan door de tijd. Het centrale motief
in de zoektocht naar de waarheid omtrent het verleden is een kist met documenten
uit de Indische jeugd van Herma. Maar de sleutel is zoek. Wanneer op de laatste
bladzijden van de roman de kist eindelijk ‘met deskundige hulp’ wordt opengemaakt,
blijkt zij leeg te zijn. Maar intussen hebben herinnering en verbeelding samen hun
louterende werk gedaan. De onoplosbare spanning tussen feiten en hun betekenis,
tussen zekerheid en zelfverblinding, waar de roman om draait, blijkt ten slotte
verwoord in het ontcijferde letterornament in het sleuteloog van de kist: ‘AL WAT JE
OOIT ZAG OF HOORDE, AL WAT JE OOIT DACHT TE WETEN, IS NIET MEER DAN DAT,
MAAR ANDERS’ (Haasse 2002, 191-192).
Het is mogelijk om op deze manier te laten zien hoe de belangrijkste nog levende
schrijvers uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur sinds 1945 ook rond de
millenniumwisseling mede het gezicht van de levende literatuur bepalen. Nooteboom,
Krol, Michiels, Van Paemel, Gruwez, Nolens, Kopland, Ouwens, Herzberg en Gerlach
brengen er niet alleen de thema's van herinnering en bezinning, maar ook de echo's
van opvattingen uit de ontwikkeling van de literatuur in het verleden. Zij brengen
continuïteit en stabiliteit. Zoals in een overpeinzing van Arthur Daane, hoofdpersonage
uit Allerzielen (1998) van Cees Nooteboom, bij een bezoek aan de Staatsbibliotheek
in Berlijn:
Hij keek naar de mensen die daar zaten te werken, elk verbonden met een
voor hem onzichtbare, aan een plaats en een tijd gebonden werkelijkheid.
Bibliotheken waren er, dacht hij, om dingen te bewaren, natuurlijk hadden
ze met het heden te maken, dat trouwens per minuut in een verleden
veranderde, maar het bewaren was een uiting van iets anders, een verbeten
gevecht van zelfs de miniemste gebeurtenis om niet vergeten te worden,
en dat kon niets anders zijn dan overlevingsdrift, een weigering om te
sterven. (NOOTEBOOM 1998, 163-164)

Bestaat de Nederlandse literatuur?
De Nederlandse literatuur in een open wereld aant.
Van oudsher is het Nederlandse taalgebied een open taalgebied, waar de instroom
van literatuur uit het buitenland, zowel oorspronkelijk als in vertaling, zeer groot is.
Niet alleen het werk van afzonderlijke schrijvers, maar ook bredere ontwikkelingen
zijn moeilijk denkbaar zonder die invloed. Enkele willekeurige voorbeelden van
samenhangen kunnen dat illustreren: de poëzie van de Vijftigers en de Europese
avant-garde van de eerste helft van de twintigste eeuw, Lucebert en Hölderlin, de
romanvernieuwing in de jaren zestig en de Franse
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nouveau roman, de poëzie van Barbarber en de dichters Wallace Stevens en e.e.
cummings, het ‘andere proza’ en de hele traditie daarvan zoals beschreven door
Sybren Polet, Revisor-proza en het werk van auteurs als Borges en Nabokov, Mulisch
en Thomas Mann, Generatie Nix en Generation x van Douglas Coupland, et cetera.
Ook los van die specifieke verbanden en invloeden wordt de boekenmarkt in
Nederland en Vlaanderen gekenmerkt door een buitengewoon intense verstrengeling
van oorspronkelijk Nederlandstalige en vertaalde literatuur. En ook dat is niet nieuw.
Zo is het grote succes van de literaire paperbacks in de jaren zestig mede te danken
aan de interessante mix van Nederlandse en vertaalde literatuur die er werd
aangeboden. Toch lijkt het erop dat die tendens inmiddels nog versterkt is. Vanuit
het standpunt van de lezer schijnt het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse
literatuur steeds minder relevant. Verschillende tekenen wijzen in die richting.
Bijdragen over Nederlandstalige literatuur nemen in de boekenbijlagen van krant en
tijdschrift slechts een relatief kleine ruimte - zowat een vijfde van het totaal - in.
Hetzelfde geldt voor toptienlijstjes en voor wat er in de talrijke leeskringen op tafel
komt. Zo staan er op de lijst van aanbevolen boeken voor leeskringen van boek-delen
voor februari 2004 onder meer romans van Kader Abdolah, Adriaan van Dis, Carl
Friedman, Arnon Grunberg en Hella Haase, maar evengoed van Margaret Atwood,
J.M. Coetzee, Jonathan Franzen en Marianne Frederiksson. Biblionet Groningen,
dat meer dan honderd leeskringen in de provincie Groningen overkoepelt, biedt voor
het voorjaar 2004 romans aan van Milan Kundera, Allard Schröder, Simon Vestdijk
en Ian McEwan, terwijl de virtuele leeskring ‘Webgroep literatuur-leeskring’ door
zijn leden het ‘samenleesboek’ voor maart 2004 laat kiezen uit romans van Geerten
Meijsing, Hafid Bouazza, Bernlef, Arthur Japin en Rascha Peper, naast Zsuzsa Bank,
Donna Tartt, Louis de Bernières, Marie Hermanson, A.M. MacDonald en Zadie
Smith.
De boekentoptiens van fictie van eind januari en begin februari 2004 noemen
nauwelijks boeken die tot de Nederlandse literatuur in enge zin behoren. In Nederland
is dat De onzichtbaren van Karel Glastra van Loon, in Vlaanderen De droogte van
Herman Brusselmans. Daarnaast telkens ‘inheemse’ thrillers als Dertien van Pieter
Aspe en De zaak Alzheimer van Jef Geeraerts (Vlaanderen) en De Cock en geen
excuus voor moord van A.C. Baantjer (Nederland). Verder zijn ze vrij overeenkomstig
gevuld met werk van auteurs als J.K. Rowling, Stephen King, Patricia Cornwell,
Nicci French, J.R.R. Tolkien, DBC Pierre, J.M. Coetzee en Donna Tartt. Een blik
op dergelijke lijstjes op elk ander willekeurig moment leert dat er, in ieder geval in
het segment van de lectuur, geen onderscheid gemaakt wordt tussen Nederlandse en
buitenlandse literatuur, evenmin als tussen hoge en lage. Tegelijk komt daaruit naar
voren dat er als
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het ware een grensoverschrijdende consensus bestaat met betrekking tot de populaire
literatuur uit het buitenland, terwijl de veelgelezen Nederlandstalige literatuur
doorgaans nog sterk door de landsgrenzen wordt ingeperkt.
Het lijkt erop dat voor tal van lezers het concept zelf van Nederlandse literatuur
nauwelijks meer iets betekent, dat het als het ware is opgegaan in het grotere geheel
van literatuur of zelfs lectuur. Ook in het evenementen- en festivalcircuit loopt
Nederlandse literatuur over in andere kunsten en literatuur uit het buitenland. En het
literatuuronderwijs stapt meer en meer af van exclusieve aandacht voor Nederlandse
literatuur.
Die invasie en in zekere zin zelfs dominantie van buitenlandse literatuur betekent
daarom nog niet dat Nederlandse literatuur een fictieve constructie zou zijn geworden,
die alleen nog in stand gehouden wordt door subsidies, literaire prijzen, vakgroepen
Nederlands aan de universiteiten en een geschiedenis van de Nederlandse literatuur.
Al is dat misschien ten dele wel het geval, daar staat tegenover dat er ook in het begin
van de eenentwintigste eeuw wel degelijk nog een Nederlandse, c.q. Vlaamse literatuur
bestaat, die mede bepaald wordt door haar eigen geschiedenis en die inspeelt op de
cultuur en samenleving van Nederland en Vlaanderen. Literaire discussies,
stellingnames en literaire reacties op maatschappelijke kwesties blijven vrijwel
exclusief beperkt tot het eigen taalgebied of zelfs het eigen land. Ook al is er niet
alleen in boekenbijlagen maar ook in literaire tijdschriften veel aandacht voor het
buitenland, tot gesprekken of polemieken waaraan ook buitenlandse schrijvers zelf
deelnemen, komt het zelden of nooit. Soms lijkt het erop dat er als het ware twee
manieren zijn waarop de Nederlandse literatuur bestaat: van binnenuit bekeken als
een zelfstandig geheel, dat zijn relaties tot het buitenland beperkt tot receptieve
aandacht en selectieve verwerking, en van buitenaf als een relatief klein onderdeel
van het reservoir waaruit lezers naar believen kunnen putten.
Tegenover die toenemende rol van buitenlandse literatuur in het Nederlandse
taalgebied staat een andere ontwikkeling: de opvallende doorbraak van Nederlandse
literatuur in het buitenland. Belangrijke momenten daarin waren de oprichting van
het Nederlands Literair Productie- en Vertalingen Fonds (NLPVF) in 1991, als
voortzetting van onder meer de Stichting voor Vertalingen, en kort daarna de
gezamenlijke aanwezigheid van Nederland en Vlaanderen op de Frankfurter
Buchmesse van 1993. Ondanks wrijvingen tussen Nederland en Vlaanderen zorgde
die aanwezigheid voor een vrij massale doorbraak van Nederlandse literatuur in
Duitse vertaling, met als gangmakers het werk van Nooteboom, Mulisch en Claus.
Die gezamenlijke presentatie was het werk van de Stichting Frankfurter Buchmesse
1993, die er nadien ook voor zorgde dat de Nederlandse literatuur
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als geheel present was op Liber in Barcelona (1995), de Book Fair in Göteborg
(1997), het Festival of Literature en de London Bookfair (1999), de Fiera del Libro
in Turijn (2001) en de Salon du Livre in Parijs (2003).
Ook door tal van andere activiteiten en tussenkomsten stimuleert het NLPVF de
verspreiding van Nederlandse literatuur in het buitenland: workshops voor vertalers,
steun aan vertaalopleidingen aan buitenlandse universiteiten, het uitzenden van
schrijvers voor gastcolleges aan buitenlandse universiteiten, subsidies voor vertalingen
en de oprichting van een Vertalershuis in Amsterdam. Sinds de oprichting van het
Vlaams Fonds voor de Letteren in 1999 krijgt ook de samenwerking met Vlaanderen
in het promoten van Nederlandstalige literatuur in het buitenland geleidelijk aan
meer vorm. Samen geven zij driemaal per jaar de Nieuwsbrief Letteren uit, vooral
bestemd voor neerlandici en vertalers van Nederlandstalige literatuur, en om de drie
maanden Ten Books from Holland and Flanders, bedoeld om uitgevers warm te
maken voor vertaalde Nederlandse literatuur.
De resultaten zijn indrukwekkend, niet alleen in Duitsland, waar de Frankfurter
Buchmesse van 1993 een ware golf van vertalingen en van belangstelling voor de
Nederlandse literatuur met zich meebracht. In de categorieën taal- en letterkunde en
kinder- en jeugdlectuur verschenen er van 1993 tot 1997 respectievelijk 557 en 517
vertalingen in het Duits, 199 en 101 in het Engels, 134 en 148

Tijdens de Frankfurter Buchmesse van 1993 signeert Cees Nooteboom op straat zijn boeken.
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in het Frans, 53 en 77 in het Spaans en 62 en 34 in het Italiaans. In de 43 talen waarin
in die periode Nederlandse literatuur (in de ruime zin, maar zonder jeugdliteratuur)
werd vertaald, ging het in totaal om 1343 vertalingen, een gemiddelde van 268 per
jaar. In de volgende vijf jaar was dat al opgelopen tot een totaal van 1529. In de
decennia voor 1993 was het jaargemiddelde nooit hoger geweest dan 112.
Vanzelfsprekend dringen niet al die vertalingen ook door bij buitenlandse lezers,
en toch heeft juist die aanwezigheid in de breedte tot gevolg dat Nederlandse literatuur
gaandeweg een rechtmatige plaats krijgt in Europa en in de wereld.

De Nederlandse literatuur in een multiculturele samenleving
Er is een nieuwe literaire stroming ontstaan de afgelopen vijf jaar. Ze is
niet helemaal Marokkaans, ze is niet helemaal Nederlands. Ze is ook niet
iets daartussenin, dat zou te makkelijk zijn. Nee, ze is een handeling. Wat
bedoel ik daarmee? Voor het eerst in de Nederlandse literatuurgeschiedenis
grijpt een tweede generatie migranten massaal naar de pen en schrijft haar
verhaal op. Dit is geen wonder, het gebeurt overal op deze wereld. (BENALI
2000, 12)

De multiculturele samenleving aant.
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland meerdere immigratiestromen gekend,
afhankelijk van de politieke en economische situatie in Nederland en in de landen
van herkomst. Een eerste stroom hing samen met de dekolonisatie. In de jaren vijftig
was dat vooral immigratie uit Indonesië. In de jaren kort voor en na de
onafhankelijkheid van Suriname in 1975 immigreerden Surinamers - die sinds 1954
de Nederlandse nationaliteit hadden - in groten getale in Nederland: begin 1980
woonden er in Nederland meer dan tweehonderdduizend Surinamers. Los daarvan
kwam er in de jaren zestig en vroege jaren zeventig een migratiestroom op gang uit
landen rond de Middellandse Zee, voornamelijk Italië, Spanje, voormalig Joegoslavië,
Turkije en Marokko. Het ging hier om arbeidsmigratie. Waren dat aanvankelijk alleen
mannen, in de jaren tachtig kwam er in het kader van gezinshereniging en huwelijk
een aansluitende migratiegolf. Vanaf de jaren negentig ten slotte kwam daar de
asielmigratie bij uit landen als Irak, Iran, Afghanistan en Somalië. Het aantal
immigranten uit die ‘vluchtelingenlanden’ steeg van 82.000 in 1995 naar 179.000
in 2001.
Als gevolg daarvan is Nederland meer en meer een multiculturele samenleving
geworden. Woonden er in 1990 nog 831.000 niet-westerse allochtonen in Nederland,
in 1999 was dat aantal al opgelopen tot 1.346.000 en in 2003 tot
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1.622.000 (ongeveer een tiende van de totale bevolking), waarvan bijna 40 procent
tot de tweede generatie behoort. In steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
is meer dan 30 procent van de bevolking van allochtone afkomst. In 2003 wonen er
in Nederland circa 320.000 mensen van Surinaamse afkomst, 129.000 van de Antillen
en Aruba, 341.000 van Turkse en 295.000 van Marokkaanse origine.
Het is evident dat die ontwikkeling tal van aanpassingsmoeilijkheden heeft
meegebracht, zowel van de kant van de nieuwkomers als van die van de autochtonen.
Problemen met betrekking tot de taal, de culturele achtergond en de godsdienst, met
name de islam, leiden geregeld tot misverstanden en discussies. Niet alleen de
nieuwkomers, maar op den duur ook de autochtone Nederlandse bevolking, vertonen
de symptomen van een identiteitscrisis.

Multiculturele literatuur: opkomst en ontwikkeling aant.
In het laatste decennium van de twintigste eeuw begon ook de literatuur in Nederland
multicultureel te worden. Multicultureel, etnisch, allochtoon - het zijn stuk voor stuk
termen die afhankelijk van de context onbedoelde of zelfs ongewenste connotaties
kunnen dragen, waarvan de onschuldigste nog is dat zij een samenhangende groep
van schrijvers zouden kunnen suggereren. Hier wordt gekozen voor de term
‘multicultureel’, als aanduiding van het feit dat er binnen de Nederlandse literatuur
meer en meer auteurs actief worden met een culturele achtergrond, met roots die
verschillen van die van de inheemse Nederlandse schrijvers. Die schrijvers zelf, in
het buitenland geboren of kinderen van immigranten, worden hier aangeduid als
‘allochtoon’.
Al is het duidelijk dat allochtone schrijvers onderling evenzeer verschillen als
andere mogelijke groeperingen van schrijvers, toch is het zinvol om aan het fenomeen
zelf aandacht te besteden, juist omdat het resultaat van hun doorbraak erin bestaat
dat de Nederlandse literatuur er multicultureel door wordt, verscheidener, heterogener,
net zoals dat met de gehele samenleving het geval is.
Dat het fenomeen in de helft van de jaren negentig vrij snel veel aandacht en een
naam kreeg, is in de eerste plaats het gevolg van het feit dat juist toen kinderen van
Marokkaanse (en in mindere mate Turkse) gastarbeiders begonnen te publiceren:
Mustafa Stitou in 1994, Naima El Bezaz en Hans Sahar in 1995, Abdelkader Benali
en Hafid Bouazza in 1996. Maar al lang daarvoor waren er in de Nederlandse literatuur
met grote regelmaat auteurs doorgebroken van Surinaamse afkomst, zoals Bea Vianen,
Edgar Cairo, Astrid Roemer, Hugo Pos en Ellen Ombre, of Antilliaanse, zoals Tip
Marugg en Frank Martinus Arion. Ook tweedegeneratieauteurs van Indische afkomst
zoals Marion Bloem of Frans Lopulalan, of uit een Indisch milieu zoals Adriaan van
Dis, hadden er mede toe bijgedragen dat de Nederlandse literatuur een zekere mate
van openheid naar
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de wereld vertoonde. Literatuur over en uit Nederlands-Indië kende trouwens een
lange traditie.
Toch kan men zeggen dat de nieuwe generatie allochtone schrijvers een ander
perspectief brengt en dat het verschijnsel anders gepercipieerd wordt. Alleen al het
gebruik van de nieuwe termen ‘allochtoon’ en ‘multicultureel’ wijst daarop. Dat is
het gevolg van het samenspel van een aantal factoren. Om te beginnen is de
samenstelling van de groep allochtone schrijvers drastisch veranderd door de relatief
grote inbreng van auteurs van Marokkaanse en Turkse afkomst, en in toenemende
mate ook van politieke vluchtelingen. Niet alleen komen zij uit andere landen en zijn
zij van oorsprong anderstalig, zij zijn ook met andere motieven en andere
verwachtingen naar Nederland gekomen. De auteurs van Marokkaanse en Turkse
afkomst zijn als kind naar Nederland gekomen of er als tweedegeneratieallochtonen
geboren. Behalve door vakantiebezoeken hebben zij doorgaans weinig of geen
persoonlijke herinneringen aan hun land van herkomst. Maar zij leven wel in twee
culturen, die van het gezin en van de islamitische Turkse of Marokkaanse
gemeenschap en die van de westerse gelaïciseerde cultuur waarin zij zijn opgegroeid
en waarmee zij dagelijks in het publieke leven te maken hebben. Op die manier
worden zij geconfronteerd met tegenstrijdige verwachtingen. Enerzijds de verwachting
dat zij de tradities en de godsdienst van hun afkomst in ere zullen houden, anderzijds
die van integratie of zelfs assimilatie.
Voor de politieke vluchtelingen ligt de situatie nog anders. Niet zelden gaat het
hier om hoogopgeleiden, die als volwassenen naar Nederland zijn gekomen. Wat
beide groepen gemeenschappelijk hebben en waarin zij verschillen van de
immigranten uit Indonesië, Suriname en de Antillen, is dat er geen historische band
bestaat tussen hun moederland en Nederland, en dat er dus ook geen herinnering aan
kolonialisme is. Daardoor is de manier waarop zij met de cultuur van Nederland
omgaan ook enigszins verschillend. Van historisch gefundeerde rancune of nostalgie
is geen sprake, zeker niet bij politieke vluchtelingen, die Nederland veeleer zien als
een oord van vrijheid en democratie. Voor gastarbeiders uit mediterrane landen was
Nederland in de eerste plaats het land waar zij economische welstand zouden
verwerven en voor hun kinderen is Nederland zonder meer de plaats waar zij wonen
en waarvan zij op een vanzelfsprekende manier deel willen uitmaken, hetzij met
behoud van een maximum aan eigen cultuur, hetzij door integratie en assimilatie.
De andere kijk op allochtone literatuur wordt daarnaast nog in de hand gewerkt
door de groeiende hoeveelheid en diversiteit ervan, en niet het minst doordat de hele
samenleving door de gestage toename van allochtonen er anders is gaan uitzien. Aan
de ene kant is hun optreden er vanzelfsprekender door geworden, zoals ook het
straatbeeld is veranderd, maar aan de andere
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kant ontsnappen zij niet aan het feit dat in de politiek de aanwezigheid van migranten
vanaf de eeuwwisseling meer en meer is uitgegroeid tot een probleem of minstens
een kwestie. Ongewild delen ook allochtone schrijvers in die politieke aandacht en
worden zij geacht daarover standpunten in te nemen.
De golf van debuten van schrijvers van Marokkaanse afkomst rond 1995 is
vanzelfsprekend in de eerste plaats het gevolg van het feit dat de kinderen van
immigranten, die zelf Nederlands onderwijs hebben genoten, nu de leeftijd hebben
bereikt waarop zij aan schrijven en publiceren kunnen denken. Daarnaast werd een
niet onaanzienlijke rol gespeeld door El Hizjra, een in 1987 opgerichte vereniging
voor Arabische kunst en cultuur. Sinds 1992 organiseert die ook een jaarlijkse literaire
wedstrijd voor Marokkaanse en Arabische Nederlanders, met een literair en tegelijk
emanciperend doel: een positief beeld laten zien ‘van een bevolkingsgroep die in de
media vaak negatief overkomt’. Zo hebben meerdere jonge allochtonen hun eerste
literaire stappen gezet en werden zij gepubliceerd in bloemlezingen van bekroonde
verhalen en gedichten.
Vrij snel zagen ook uitgevers brood in deze nieuwe schrijvers. Al sinds de
oprichting in 1976 had In de Knipscheer zich gespecialiseerd in etnische en
derdewereldliteratuur in Nederlandse vertaling, met daarnaast Surinaamse literatuur
van onder anderen Astrid Roemer en Edgar Cairo en van Indische auteurs van de
tweede generatie. Maar In de Knipscheer was typisch een uitgeverij die met
politiek-idealistische motieven een stem wilde geven aan vreemde culturen en aan
bevrijdingsbewegingen uit de derde wereld. Wellicht mede door die historische
inbedding in een sfeer van wereldwinkels en solidariteitsbewegingen miste zij de
aansluiting met de nieuwe, tegelijk multiculturele en commerciële mentaliteit.
Die link was er juist wel bij uitgeverij Vassallucci, in 1995 opgericht door Lex
Spaans en Oscar van Gelderen na hun vertrek bij uitgeverij Arena. Daar hadden ze
al het debuut uitgegeven van Stitou, die met hen meeging naar de nieuwe uitgeverij,
die van meet af aan uitdrukkelijk én commercieel én multicultureel wilde zijn. In het
spoor van Stitou volgden Abdelkader Benali, Khalid Boudou, Said El Haji en Fouad
Laroui, maar ook schrijvers van andere origine zoals de succesauteur van Chinese
afkomst Lulu Wang en haar landgenote Yuhong Gong. Ook uitgeverij De Geus richt
zich vanaf de tweede helft van de jaren negentig uitdrukkelijk op een multicultureel
fonds, met werk van de Marokkaan Rashid Novaire, de Turkse Sevtap Baycili,
politieke vluchtelingen zoals de Iraniër Kader Abdolah, de Somalische Yasmine
Allas, de Liberiaan Vamba Sheriff, naast de Russische Veronica Toumanova en de
Estse Sana Valiulina. Dat dergelijke uitgeverijen met een specifieke interesse voor
multiculturaliteit belangrijk zijn voor het stimuleren van talent, blijkt onder meer
ook uit hun nauwe contac-
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ten met El Hizjra en uit het feit dat Vassallucci medeorganisator is van de Kwakoe
Literatuurprijs voor Surinamers en Nederlanders van Surinaamse afkomst, die jaarlijks
wordt uitgereikt tijdens het Kwakoe Zomer Festival in Amsterdam. Daarnaast heeft
uitgeverij Conserve een uitgebreid Surinaams en Antilliaans fonds en gingen ook
grotere uitgevers zoals De Arbeiderspers (Hans Sahar en Nilgün Yerli, naast Marion
Bloem en Astrid Roemer), Contact (Naima El Bezaz), Prometheus (Hafid Bouazza),
De Bezige Bij (Anil Ramdas en de in Nederland wonende maar in het Engels
schrijvende Oegandees Moses Isegawa) en Meulenhoff (de Roemeense Nausicaa
Marbe) af en toe auteurs van vreemde origine in hun fonds opnemen.
Een lijst als deze laat zien hoe de multiculturele literatuur zowel kwantitatief als
in diversiteit om zich heen grijpt. Die diversiteit zit overigens niet alleen in de landen
van herkomst, maar evengoed in de vaststelling dat zowel de hoge als de lage - de
uitdrukkelijk literaire en de populaire - literatuur vertegenwoordigd is, en uiteindelijk
zelfs verschillende talen.
Vooral wanneer men niet alleen kijkt naar de top van gepubliceerde boeken bij
literaire uitgevers, maar ook naar de basis, dan merkt men hoe er een bruisende
artistieke en literaire scene is, die de diversiteit van de multiculturele samenleving
weerspiegelt. Een typisch voorbeeld is de Rotterdamse stichting Dunya, die sinds
1996 actief is en jaarlijks een kunstenfestival organiseert. Er is ook speciale aandacht
voor poëzie, met een wedstrijd die openstaat voor iedereen, ‘mensen met een dubbel
paspoort, illegalen, asielzoekers, bolletjesslikkers, nette burgers, fraudeurs in nette
pakken, politici en nieuwe regenten, imams, bekroonde dichters, epibrerende dichters
en halal dichters’. Voor de prijs van 2002 waren er dan ook inzendingen van auteurs
met tweeëntwintig verschillende nationaliteiten, geschreven in zeventien talen.
‘Grenzeloos is de poëzie en ze is in alle talen thuis,’ concluderen de inrichters.
Vooralsnog is het effect tegenstrijdig: enerzijds wordt multiculturele literatuur, mede
door de concentratie bij enkele uitgevers, sterk zichtbaar als iets aparts, anderzijds
zijn er tekenen die erop wijzen dat de deelname van allochtone schrijvers een zekere
mate van vanzelfsprekendheid krijgt. Dat is merkbaar in de receptie. Aanvankelijk
werden de nieuwe auteurs van Marokkaanse afkomst met grote nieuwsgierigheid
verwelkomd en op zijn minst welwillend beoordeeld. Daarbij speelden niet louter
literaire motieven een rol. Politieke correctheid en het verlangen om in deze schrijvers
ook indirect cultureel-maatschappelijke werkers te zien, die bruggen zouden bouwen
tussen de culturen, bemoeilijkten soms het literaire oordeel. Typerend daarvoor was
de ontvangst van Hoezo bloedmooi (1995), het debuut van Hans Sahar. Al was vrijwel
iedereen het erover eens dat de roman oppervlakkig was en de taal vlak, toch was
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dat niet het laatste woord. Dat was voor een ethische reflectie: ‘Als document humain
daarentegen heeft dit ongemakkelijke inkijkje met al zijn tegenstrijdigheden en morele
verwarring beslist recht van bestaan, naast de verborgen schaamte van de oudere
generatie en tegenover de schijnheiligheid van de officiële belangenbehartiging.’
(Heumakers 1995)
Met de verdere doorbraak werd de kijk op allochtone auteurs kritischer en
verschilde deze nog nauwelijks van die op werk van autochtone Nederlanders. Waar
de aandacht in eerste instantie het ‘verschijnsel’ gold, is die binnen enkele jaren
verschoven naar de merites van afzonderlijke auteurs. In die zin verschilt de doorbraak
en acceptatie van allochtone schrijvers niet van die van andere groepen, zoals de
Vijftigers, de nieuw-realisten, de Revisor-auteurs, de Maximalen of Generatie Nix.
Het groepsetiket is een al dan niet bewust gehanteerde strategie om zichtbaar te
worden. Als dat doel eenmaal bereikt is, wordt het losgelaten.
Ook bij de schrijvers zelf is die ontwikkeling merkbaar. Al in 1996 maakte Ayfer
Ergün bezwaar tegen het etiket in haar inleiding bij de bloemlezing van de tweede
generatie schrijvers van Turkse, Marokkaanse en Libanese afkomst, Het land in mij:
Sinds deze tweede generatie van zich liet horen, hebben de media veel
aandacht aan hen besteed. Door hun Turkse of Marokkaanse afkomst, hun
gemeenschappelijk kenmerk, werd hun werk direct getypeerd als allochtone
literatuur. Een typering die algauw een stempel betekende. [...] Het begrip
allochtone literatuur zegt eigenlijk uitsluitend iets over de herkomst van
de auteurs en niets over de inhoud van hun verhalen. (ERGÜN 1996, 8)
En zij koppelde daaraan de verwachting dat de schrijvers zich zouden losmaken van
het etiket en hun eigen weg zouden vinden. Het is nogmaals dezelfde dubbelzinnigheid
als die van dichters die samen in een bloemlezing als Atonaal of Vijf 5 tigers staan
en tegelijk stellen dat zij absoluut geen groep vormen.
In 2001 was ‘Het land van herkomst. Schrijven tussen twee culturen’ het thema
van de Nederlandse Boekenweek. Voor die gelegenheid schreef Hafid Bouazza het
essay Een beer in bontjas. Daarin hield hij een gedreven pleidooi voor de verbeelding,
die zich net zo voedt met herinneringen en de eigen afkomst als met ervaringen van
later, met lectuur, met gedachten en gevoelens, waarvandaan die ook afkomstig zijn:
De gevleugelde transformatie, die van observatie via herinnering naar het
rijk van de verbeelding gaat, voltrekt zich in de geest van de schrijver en
deze is voor bezoek gesloten. De tijden en plaatsen voor een inkijk zijn
de boeken die hij aan het publiek presenteert. Alleen dan en daar is men
welkom. (BOUAZZA 2001a, 54)
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En dan en daar, het vaderland van de schrijver, is de taal: ‘De taal is zijn identiteit,
stijl zijn paspoort.’ (31)
Die ‘natuurlijke’ ontwikkeling, waarbij schrijvers ongeacht hun afkomst en hun
thematiek als Nederlandse schrijvers worden gezien en beoordeeld, heeft zich
inderdaad ten dele voorgedaan. Maar daar staat tegenover dat die ontwikkeling
afgeremd wordt door de poltieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland
en in de wereld. Sinds de aanslag op de WTC-torens in New York op 11 september
2001, en wat Nederland betreft de doorbraak van en de moord op Pim Fortuyn (2002),
die met zijn politieke partij LPF het migrantenvraagstuk en de rol van de islam in
Nederland bovenaan op de politieke agenda plaatste, zijn de debatten over de
multiculturele samenleving niet meer geluwd. Naar aanleiding van een toespraak
over integratie van Maxime Verhagen, fractievoorzitter van het CDA, op 13 januari
2004 en de presentatie, enkele dagen later, van het Eindrapport integratiebeleid van
de commissie-Blok, maakten Jeroen Vullings en Anne Versloot voor ‘De republiek
der letteren’ van Vrij Nederland een rondgang bij ‘transnationale schrijvers’ met de
vraag naar de relatie tussen hun schrijverschap en integratie. In zijn toespraak had
Verhagen gewezen op het belang van positieve rolmodellen: ‘Dus niet een Abou
Jahjah of rapgroepen die door het uitslaan van uitermate racistische en antisemitische
teksten populariteit onder allochtone jongeren schijnen te verwerven (De Nieuwe
Allochtonen Groep). Maar wel Hind uit Idols, of de schrijvers Kader Abdolah en
Abdelkader Benali die een vernuftige synthese tussen hun allochtone achtergrond
en de Nederlandse taal en cultuur tot stand weten te brengen.’ (Verhagen 2004) Ook
het rapport van de commissie-Blok beklemtoonde het belang van ‘geslaagde
allochtonen’ als rolmodellen om stigmatisering en negatieve beeldvorming te
voorkomen.
De schrijvers zelf reageerden nogal verschillend, maar meestal wel geïrriteerd
omdat ze alweer in het ‘nationaliteitshokje’ werden geduwd (Nilgün Yerli). Tegenover
sommigen die vonden dat een schrijver niets moet, zoals Benali, El Haji en Ibrahim
Selman, stonden anderen, zoals Fouad Laroui en Afshin Ellian, die ervan overtuigd
zijn dat politiek engagement tot de kern van het schrijverschap behoort. En al
geloofden de meesten wel dat ze de facto ook rolmodel waren, ze waren als de dood
om zo ingezet of gebruikt te worden. Wat de individuele meningen verder ook
mochten zijn, duidelijk was in ieder geval dat de allochtone schrijver onder druk van
de maatschappelijke situatie direct of indirect tegelijk ook meer en iets anders was
dan alleen een schrijver. Een typisch voorbeeld daarvan was Bouazza, die zich
volkomen geïntegreerd voelde, die alleen als schrijver en niet als allochtoon een
rolmodel wilde zijn, die ook als schrijver werd gewaardeerd, maar daarnaast in tal
van columns en ingezonden stukken op een zeer geëngageerde manier ten strijde
trok tegen vormen
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van isolement, extremisme en obscurantisme in de islamitische gemeenschap.
De hevige discussies over onderdrukking van vrouwen door de islam rond de film
Submission van politica Ayaan Hirsi Ali en cineast Theo van Gogh, en de moord op
Van Gogh op 2 november 2004 door een moslimfundamentalist, hebben die
problematische positie van de islamitische allochtoon tussen cultureel-religieuze
eigenheid en assimilatie nog versterkt.
In Vlaanderen zijn tot 2004 geen allochtone schrijvers naar voren gekomen. Een
verklaring daarvoor is moeilijk te vinden, al spelen enkele factoren ongetwijfeld een
rol. Zo is er het simpele feit dat het aantal Nederlandssprekende allochtonen in
Vlaanderen beduidend kleiner is dan in Nederland, deels omdat er geen of nauwelijks
immigranten zijn uit landen als Indonesië, Suriname en de Antillen, deels omdat de
talrijke allochtonen in Brussel Franstalig zijn. Begin 2002 woonden er in Vlaanderen
iets meer dan 275.000 mensen met een andere dan de Belgische nationaliteit op een
totaal van circa 5,7 miljoen inwoners, oftewel 4,6 procent, tegenover 9,3 procent in
het Waalse gewest en 26,6 procent in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Meer dan
de helft daarvan was afkomstig uit de vijftien EU-landen. Slechts 29.000 hadden de
Marokkaanse nationaliteit, en 21.000 de Turkse. Die aantallen zijn enigszins
misleidend, doordat de tot Belg genaturaliseerde buitenlanders niet zijn meegeteld;
in heel België werden van 1993 tot 2001 meer dan 110.000 Marokkanen en bijna
70.000 Turken genaturaliseerd. Toch blijven zowel het absolute als het procentuele
aandeel opvallend veel lager dan in Nederland.
Anders dan Nederland heeft Vlaanderen overigens nauwelijks een traditie van
koloniale en postkoloniale literatuur. Een andere factor is waarschijnlijk het ontbreken
van culturele migrantenorganisaties met aandacht voor literatuur en de minder actieve
acquisitie van Vlaamse uitgevers. Toch is die situatie verwonderlijk, omdat
allochtonen wel steeds meer aanwezig zijn in domeinen zoals de media, de muziek
en de politiek. Dat er ook ‘vraag’ is naar literatuur van de tweede generatie blijkt uit
speciale afleveringen van literaire tijdschriften als Dietsche Warande & Belfort in
1998 en Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift in 2002. Maar zij moesten zich behelpen
met bijdragen uit Nederland en uit Franstalig België. Ook de jaarlijkse manifestatie
Het Andere Boek besteedt aandacht aan schrijvers van vreemde origine, en op festivals
zoals Crossing Border en Het Groot Beschrijf in Brussel en De Nachten in Antwerpen
zijn allochtone auteurs graag geziene gasten.
In die situatie kan misschien geleidelijk verandering komen. In 2001 begonnen
enkele Vlaamse jeugdauteurs met schrijfcursussen voor jongeren en in datzelfde jaar
startte in Antwerpen de VZW Moussem met een jaarlijks kunstenfestival voor de
Marokkaanse gemeenschap, waarin ook literatuur een plaats
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had. Eind 2002 organiseerde ook Het Beschrijf in Brussel, in samenwerking met
onder meer het ‘Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding’,
een serie workshops, ‘Vreemd in het schrijven’, met de bedoeling jong (allochtoon)
talent te vinden en te stimuleren. Zij werden begeleid door Koen Peeters, Kristien
Hemmerechts en Peter Verhelst. Dat er helemaal niets zou zijn, is overigens niet
helemaal juist. Van Jamil Shakeley, een Koerdische politiek vluchteling uit Irak,
verschenen enkele jeugdboeken en de Antwerpse SP.A-politica Mimount Bousakla
publiceerde in 2002 Couscous met frieten, een semiautobiografisch essay over de
integratieproblematiek.

Allochtone schrijvers aant.
Sinds 1995 hebben enkele auteurs van niet-westerse afkomst naam gemaakt of hun
reputatie verstevigd. Tot de opmerkelijksten behoren Benali, Bouazza en Stitou, alle
drie van Marokkaanse afkomst, Kader Abdolah, die sinds 1988 als politiek vluchteling
uit Iran in Nederland woont, en de uit Suriname afkomstige Anil Ramdas en Astrid
Roemer.
Het carrièreverloop van deze auteurs is deels af te lezen uit de prijzen die hun te
beurt vielen. Zowel Stitou als Benali begonnen met de El Hizjra-literatuurprijs,
respectievelijk in 1992 en in 1994 en 1995. Een tweede (of voor sommigen de eerste)
stap is de E. du Perronprijs, ‘ter bekroning van mensen of instellingen die zich middels
een actieve bijdrage aan de cultuur verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering
van wederzijds begrip en een goede verstandhouding tussen de in Nederland
woonachtige bevolkingsgroepen’. Zowel Bouazza als Ramdas en Abdolah behoren
tot de laureaten, respectievelijk in 1996, 1997 en 2000. Ten slotte zijn er de gewone
literaire prijzen, die geen onderscheid maken tussen bevolkingsgroepen: in 2003
ging de Libris Literatuurprijs naar Benali voor zijn roman De langverwachte (2002)
en de Amsterdamprijs voor de kunsten naar Bouazza voor zijn gehele oeuvre. In
2004 werd Paravion (2003) van Bouazza bekroond met de Gouden Uil en de
dichtbundel Varkensroze ansichten (2003) van Stitou met de Jan Campertprijs en de
VSB Poëzieprijs.
Als eerste van de tweede generatie Marokkanen debuteerde Mustafa Stitou in 1994
met de gedichtenbundel Mijn vormen. In een aantal van zijn gedichten laat Stitou de
twee culturen waarin hij leeft tegen elkaar opbotsen. Typerend is ‘Zomaarcafé’:
Zomaarcafé op Rembrandtsplein:
concrete warmte, goddeloze gezelligheid
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vóór elk biertje roep ik
gewoontegetrouw gewichtslooslauw
binnensmonds bismillah
ik ben de jonge Marokkaan
en zijn anderstalige gedachten
(STITOU 1994, 44)

Al speelt die dubbele identiteit een rol, het lijkt meer iets waar met verwondering
naar gekeken wordt en wat aanleiding kan geven tot taalassociaties, dan dat het een
probleem is. Het is iets van de ouders, van vader, die zijn hele leven spaart om in
Marokko huizen te bouwen voor zijn zonen, die liever in het heidense ‘Hollanda’
blijven, en van moeder, die zich overgeeft aan het ‘geloof/van een bijna-dode’ (12).
Los daarvan geven de gedichten vooral het beeld van een opgroeiende jongen in de
grote stad, die met aandacht en zin voor ironie zijn omgeving en zichzelf observeert.
In zijn latere bundels, Mijn gedichten (1998) en Varkensroze ansichten (2003), lijken
verwijzingen naar de Marokkaanse achtergrond marginaal geworden. Stitou toont
er zich in de eerste plaats een dichter die gefascineerd is door taal. Door de kracht
van bevreemdende formuleringen, niet zelden als readymades ontleend aan bestaande
teksten, ontwricht hij enigszins de gebruikelijke kijk op de werkelijkheid. Een
‘gewoon’ dichter dus. In een aantal gedichten, vooral in Varkensroze ansichten,
wordt het probleem van de identiteit echter als het ware zijdelings benaderd. Het
gaat dan niet langer over verscheurdheid tussen twee culturen, maar over de keuze
voor een identiteit als mens én als individu boven die van de groep.
Meer dan dat van Stitou komen de debuten van Bouazza en Benali schijnbaar
tegemoet aan de verwachtingen van de lezer in verband met migrantenliteratuur: de
voorstelling van een andere, exotische wereld. Bruiloft aan zee (1996) van Benali
vertelt het verhaal van de twintigjarige Lamarat Minar, die met zijn ouders in
Nederland woont, maar voor het huwelijk van zijn zus met haar oom Mosa naar
Marokko terugkeert. Op een speelse en soms hilarische manier gebruikt Benali het
thema van de migratie: Lamarat droomt van een leven in Marokko, terwijl zijn oom
verlangt om naar het Noorden te trekken. Maar in beide gevallen wordt de droom
ontmaskerd. ‘Ontmaskering’ is een te groot woord voor het verhaal, waarin realisme,
droom, magie, feiten, praatjes en leugens ongeremd door elkaar heen lopen. Nostalgie
of verscheurdheid zijn daardoor ver weg en maken plaats voor een wonderlijke
vertelling over dromen en illusies, gestoffeerd met het materiaal uit het leven van
immigranten. Ook Bouazza situeert de verhalen uit zijn debuut De voeten van
Abdullah (1996) in een Marokkaans dorp en ook hij laat realisme en wonderlijke
voorvallen
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door elkaar heen lopen. En net als Benali ondermijnt hij de verwachtingen van de
lezer omtrent literatuur van allochtonen door zijn oneerbiedige, speelse en - meer
dan bij Benali - kritische omgang met de islam en de patriarchale Marokkaanse
cultuur. Vooral het machisme, de verdrukking van vrouwen en de hypocrisie zijn
voorwerp van spot.
In zijn latere romans, Momo (1998) en Salomon (2001), lijkt Bouazza zich helemaal
los te maken van het migrantenthema, terwijl hij zich als polemisch columnist fel
engageert in de strijd tegen moslimextremisme en tegen overdreven tolerantie in de
Nederlandse samenleving. Het zwaartepunt komt in beide boeken te liggen op
verbeelding en taal. Verliefdheid op de taal, die ook al in De voeten van Abdullah
prominent aanwezig was, neemt nu soms écriture-artisteachtige proporties aan, zoals
in deze beschrijving van het effect van de lente:
De veelstemmige lente roerde het handklavier en het fluitwerk van de
mannen ving aan, beantwoord door de vogelzang van de vrouwen. Wat
draaiden de heupen en wat dansten de hillebillen op de zachte turelu van
dijengewrijf!
(BOUAZZA 2001b, 106)
In Paravion (2003) keert het migrantenthema terug. De roman is immers tegelijk te
lezen als een oosters sprookje, compleet met luchtspiegelingen, vliegende tapijten
en allerlei magische voorvallen, als een loflied op de ontwakende sensualiteit én als
een politieke roman, die alle dubbelzinnigheden in de houding van de Marokkaan
tegenover Nederland, Marokko, godsdienst, opvoeding en seksualiteit op een tegelijk
poëtische en ironische manier te kijk stelt.
Op weer een heel andere manier staat het migrantenthema centraal in de tweede
roman van Benali, De langverwachte (2002). Deze keer speelt de roman zich vrijwel
helemaal af in Nederland, in het multiculturele Rotterdam, dat door middel van een
wirwar van verhalen, anekdotes, voorvallen en herinneringen van en rond de familie
Ajoeb wordt opgeroepen. En ook hier weer speelt het wonderlijke een bijzondere
rol, al was het maar omdat de hele roman verteld wordt door het nog ongeboren kind
van Mehdi Ajoeb en diens Nederlandse vriendin Diana Doorn, een kind met de gave
om in verleden en toekomst te kijken:
Ik heb een gave. Zo, nu heb ik het gezegd. Ze wachten op me, vlak voor
het begin van het nieuwe jaar, maar ik ga mijn geboorte nog even uitstellen:
ik kom pas naar buiten als iedereen hier aanwezig is. Ik heb niet een heel
verhaal lang met ze opgescheept gezeten, alles wat hen te binnen schoot,
wat hen bezighield moeten aanhoren, om er uiteindelijk achter te komen
dat ze er op het moment dat ik van binnen naar buiten ga, niet zijn. (BENALI
2002, 7)
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Al laten schrijvers van Marokkaanse of Turkse origine die in Nederland zijn geboren
of opgegroeid hun personages vaak met verwondering kijken naar de Nederlandse
samenleving, bij de schrijvers zelf is er van een echte cultuurshock geen sprake. Die
is er wel bij immigranten uit Suriname en a fortiori bij politieke vluchtelingen uit
Afrikaanse of Aziatische landen. Anders dan de Marokkanen of Turken leven zij in
Nederland niet, of veel minder, in twee culturen tegelijk, maar hebben zij er een
achtergelaten en moeten zij zich de nieuwe eigen maken. Juist die botsing of wrijving
of interactie van culturen is het centrale onderwerp van Anil Ramdas. Zijn interesse
voor menselijk gedrag in dergelijke situaties en voor het ondefinieerbare van zoiets
als culturele identiteit is niet alleen het gevolg van zijn persoonlijke wedervaren,
maar evenzeer van zijn sociologiestudie. In zijn talrijke columns en essays weeft hij
voortdurend het persoonlijk beleefde, het waargenomene en het algemeen-theoretische
door elkaar heen. Vrijwel alle stukken in De beroepsherinneraar en andere verhalen
(1996) werken zo. In ‘Betegelde tuinen’ bijvoorbeeld komt hij van zijn kennismaking
met W.F. Hermans, Annie M.G. Schmidt en Ischa Meijer, via beschouwingen over
de dubbelzinnige houding van die schrijvers tegenover burgerfatsoen en
non-conformisme, tot algemene beschouwingen daarover, om ten slotte weer bij zijn
eigen paradoxale situatie te belanden:
Als immigrant, als jonge bekeerling kan ik die dubbelhartigheid niet
navoelen. Ik hou van het Hollandse fatsoen, van de huiselijkheid en de
oprechtheid. In die zin ben ik een buitenlander. (RAMDAS 1996, 81)
Astrid Roemer, die al sinds de jaren zeventig het migrantenthema in haar werk
centraal stelde, gaf daaraan in haar drieluik Gewaagd leven (1996), Lijken op liefde
(1997) en Was getekend (1998) een nieuwe dimensie. In een gesprek met Joost
Niemöller naar aanleiding van het verschijnen van het tweede deel zei Roemer:
Suriname is een taalgebied geworden, getransformeerd tot verhalen,
verhalen, verhalen. Toestanden in de pers. Brieven van huis.
Telefoongesprekken. Af en toe daarheen gaan. Een aantal Surinamers die
hier wonen heeft tegen me gezegd: je geeft ons Suriname terug. Maar toen
dacht ik: ik geef jullie Suriname niet terug, ik voeg met deze twee boeken
nieuwe taalstukken toe aan het verhaal dat Suriname voor ons is geworden.
(NIEMÖLLER 1997)
Samen ontvouwen de drie romans een panorama van de geschiedenis van Suriname
van 1982, met terugblikken tot in de slaventijd, tot een imaginaire toekomst in 2000.
Geschiedenis, de politieke situatie, de verloedering van het
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land, haast onontwarbare familiebanden en erotische relaties lopen door elkaar heen
en spiegelen elkaar rond thema's als macht, geweld, wraak, leugen, schijn en
authenticiteit. Over verhalen gaat het, die proberen de waarheid over Suriname en
over de Surinaamse mens onder woorden te brengen, in het besef dat alle verhalen
tegelijk leugens zijn en fragmenten van waarheid bevatten. Daardoor wordt de trilogie
een even noodzakelijke als voorlopige poging om in het reine te komen met het
postkoloniale trauma: de verloren onschuld van de prille onafhankelijkheid na de
Decembermoorden van 1982 en de problemen van exodus en migratie. Tegelijk laat
Roemer zien hoe zich in de postkoloniale wereld een nieuw concept van identiteit
ontwikkelt, gespannen tussen enerzijds een verticale binding met afkomst, land en
volk, en anderzijds een horizontaal netwerk dat de beperkingen van ras, taal en
nationaliteit overstijgt. Het is nauw verwant met het concept van de ‘nomade’, dat
ook in het werk van Ramdas opduikt om de migrant te karakteriseren als de vrije én
tragische nieuwe mens.
Toen Kader Abdolah in 1988 in Nederland arriveerde, had hij in zijn geboorteland
Iran al een academische opleiding achter de rug, enkele literaire publicaties en jaren
van politiek verzet, eerst tegen het regime van de sjah, daarna tegen het
fundamentalistische Khomeiny-regime. Nederland deed zich aan hem dan ook voor
als het paradijs van vrijheid en democratie, maar tegelijk als een plaats waar hij
niemand meer was. Vanuit die positie schrijft hij zijn romans, later ook columns.
Zowel thematisch als formeel karakteriseert die dubbele houding van achteromkijken
en vooruit willen zijn werk. Zijn personages zitten geklemd tussen enerzijds
herinnering, heimwee en nostalgie, en anderzijds nieuwsgierigheid en verwondering.
Op een soortgelijke manier wortelt zijn werk in de Perzische literaire traditie én
gebruikt het juist de Nederlandse taal als vehikel om tot een nieuwe identiteit te
komen. Zijn stijl is uiterst eenvoudig, met gebruikmaking van quasi-elementair
Nederlands, maar tegelijk poëtisch en suggestief. En ook het referentiekader is
tweevoudig. In zijn roman Spijkerschrift. Notities van Aga Akbar (2000) citeert
Abdolah overvloedig uit de Perzische literatuur, van Omar Khayyam tot volksliedjes,
maar evengoed uit het werk van P.N. van Eyck, Slauerhoff, Bloem en Kopland. En
het pak van Sjaalman uit de Max Havelaar gebruikt hij zelfs als structuurelement.
Maar het leukste in deze context en op deze plaats in dit boek is deze passus:
Alle vogels waren al met hun nesten begonnen, behalve Aga Akbar. Voor
hem was er geen geliefde. Geen vrouw. (ABDOLAH 2000, 54)
Deze allusie op ‘hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu’, waarmee
de Nederlandse literatuur traditioneel aanvangt, is niet alleen leuk,
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maar ook interessant. Aga Akbar is immers in de roman de doofstomme vader van
de verteller, die zelf omwille van zijn politieke verzet in Nederland is beland. Beiden
zijn gemodelleerd naar de schrijver en diens vader. Om zich toch te uiten had de
vader van Aga Akbar zich een persoonlijke versie van het antieke spijkerschrift eigen
gemaakt. Het pak waarin hij op die manier het verhaal van zijn leven heeft
neergeschreven, komt later bij zijn zoon in Nederland terecht. Die ziet het als zijn
taak om die notities te ontcijferen en het verhaal van zijn vader aan de wereld te
vertellen. Via de allusie op ‘hebban olla vogala’ wordt de roman ook een parabel
over de schrijvende immigrant, die uit zijn taal is verbannen en die op eigen kracht
als het ware het Nederlands en de Nederlandse literatuur opnieuw moet uitvinden:
een Nederlandse literatuur waarin niet alleen plaats is voor vredige huiskamers, maar
ook voor dictatoriaal geweld, niet enkel voor dijken en weiden, maar ook voor de
bergen, theehuizen en vliegende tapijten uit het land van zijn vader. Een literatuur
waar altijd weer vogels, ook nieuwe soorten, hun nesten beginnen.

De multiculturele samenleving in een autochtone spiegel aant.
‘“Kijk nou toch eens. Zitten ze ook al in Telebingo, de zwarten.”’ (Zwagerman 1994,
50) Wanneer Theo Altena, hoofpersoon in De buitenvrouw (1994) van Joost
Zwagerman tijdens een televisieavondje zijn schoonvader zo hoort spreken, wordt
het hem te machtig. Het gesprek verloopt verder in een gespannen sfeer:
Mamma Houtman was opgestaan. Haastig duwde zij Theo de schaal met
zoutjes onder de neus. Hij weigerde beleefd en zei ijzig: ‘Zwarten op tv.
Alles in dit land gaat wel naar de verdoemenis, hè?’
Alsof hij erop had zitten wachten, draaide pa Houtman zich naar hem toe.
‘Dat hoor je mij niet zeggen! Ik heb het over...’
‘Marokkanen die een auto winnen, een tweede-generatie-turk in de
Showbizzkwis. Aan een huis en een uitkering hebben ze niet genoeg.
Pikken ze ook nog eens onze mooie prijzen op tv in.’ (51)
De buitenvrouw is een van de eerste romans van een ‘autochtone’ schrijver waarin
een glimp van de multiculturele samenleving zichtbaar wordt. Theo Altena, leraar
Nederlands op een school in Hoorn, heeft een buitenechtelijke relatie met de lerares
gymnastiek, Iris Pompier. Iris is een creoolse, in Paramaribo geboren en opgegroeid
in de Bijlmer. Door die relatie is Theo extra gevoelig geworden voor het ‘alledaags
racisme’, dat hij nu zowel op school als bij zijn familie en vrienden waarneemt. Dat
racisme en de aanklacht ertegen blijven hier nog grotendeels beperkt tot het decor
voor een hartstochtelijke liefdesgeschiedenis, waarin dan toch weer de uit de koloniale
literatuur be-
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kendeculturele stereotiepen omtrent zwart en blank gereproduceerd worden. Zwart
is vitale seks, sensualiteit (gymnastiek), leven en kleur; blank is vaalheid, dood,
cultuur (Nederlands):
Maar vaker werden geilheid en genot overstemd door de overtuiging dat
zijn lichaam het hare niet waard was; dat hij haar huidkleur onteerde en
witte dood bij haar naar binnen schoof. (29)
Ook tien jaar later weerspiegelt de literatuur van ‘autochtone’ schrijvers nog maar
sporadisch de multiculturele werkelijkheid. Tot de opmerkelijkste voorbeelden
behoren Donderdagmiddag. Halfvier (2002) van Kristien Hemmerechts en vooral
Hajar en Daan (2004) van Robert Anker. In Donderdagmiddag. Halfvier is het
centrale thema de relatie tussen ouders en kinderen, maar daarbinnen is een belangrijke
rol weggelegd voor de Marokkaanse jongen Hassan. Tegenover de tragische
gebeurtenis in de roman, de dood van zijn vriendinnetje, plaatst hij verhalen. Hij is
een verteller, in de traditie van de sprookjes uit Duizend-en-één-nacht, die door zijn
verhalen de dood op afstand houdt of ten minste draaglijk maakt. Hajar en Daan is
in zekere zin te lezen als een variant op De buitenvrouw, maar in een maatschappelijke
context van tien jaar later en met in de hoofdrollen alweer een leraar, geschiedenis
dit keer, die een passionele verhouding aangaat met een van zijn leerlingen, het
Marokkaanse moslimmeisje Hajar. Net als in De buitenvrouw zijn de verloedering
van het onderwijs en het alledaagse racisme belangrijke thema's. De complexiteit
ervan komt hier aanzienlijk ruimer in beeld en ook in de liefdesgeschiedenis wordt
de confrontatie tussen culturen verder uitgediept. Toch blijkt ook hier, net als in de
andere romans, hoe moeilijk het is voor een auteur van Nederlandse of Vlaamse
afkomst om stereotiepen te vermijden en om te balanceren tussen politieke correctheid,
inleving en het literaire cliché. Zoals Iris Pompier de incarnatie is van de vitale drift,
is het buitenbeentje Hassan de verteller met het intuïtief diepere inzicht en
vertegenwoordigt Hajar de hoge morele normen waaraan haar minnaar Daan nooit
kan beantwoorden. Alle drie staan ze op de een of andere manier voor het archetype
van ‘de vreemdeling’, die je ‘als mysterieuze verschijning een andere wereld inlokt’
(Benali 2004): een mogelijkheid tot bevrijding van de westerse mens uit de banaliteit,
de onverschilligheid en de emotionele armoede.
In maart 2005 verscheen Los, een roman van Tom Naegels, die door Daniëlle
Serdijn in Het Parool ‘het eerste echte overtuigende multi-cultiboek’ genoemd werd,
‘authentiek en eerlijk’ (Serdijn 2005). Het verhaal speelt in Antwerpen, meer bepaald
de deelgemeente Borgerhout:
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We rijden over de Turnhoutsebaan Borgerhout binnen. Ons hart gaat sneller
kloppen. Borgerhout! Tot in Nederland weten ze wat dat betekent:
somberheid, tastbare angst, vuil, dagelijkse relletjes tussen oude verbitterde
Vlamingen die hun gezellige gemeente hebben zien verkrotten en de
gespierde, jonge, balorige Maghrebijnen die in die krotten wonen. De wieg
van het Vlaams Blok! En daar rijden wij nu binnen! (NAEGELS 2005, 19)
Juist over dat ‘weten wat het betekent’ gaat de roman: zodra we met de realiteit zelf
in aanraking komen, weten we niet meer wat het betekent en blijken alle vooroordelen,
alle idealistische leuzen, alle clichés telkens weer waar en niet waar tegelijk. In korte
episodes vertelt de zeer autobiografische roman drie met elkaar vervlochten en elkaar
deels spiegelende verhalen. Het eerste gaat over de laatste maanden van de
negenentachtigjarige grootvader van het vertellende hoofdpersonage Tom Naegels.
De man, zijn hele leven lang overtuigd socialist, is een voorbeeld van de Antwerpse
volksmens, die uiteindelijk geëvolueerd is in de richting van het Vlaams Blok. De
tweede verhaallijn gaat over de relatie van Tom met Nadia, een Pakistaanse
immigrante, die hij heeft leren kennen tijdens een inburgeringscursus, die hij als
journalist bijwoonde. Ondanks wederzijdse goede wil loopt de relatie stuk, niet op
de grote thema's van ras, taal of godsdienst, maar op de onoverbrugbare kleine
cultuurverschillen:
‘Aan tafel!’ roep ik. Vol spanning en trots leid ik haar naar de tafel, waar
de struisvogel en de gestoofde tomaatjes zorgvuldig geschikt op mijn
mooiste borden liggen te dampen.
‘Hmmm, lekker’, zegt ze. ‘Heb je mayonaise?’
Mayonaise? Op paprikahapjes en struisvogel en rozemarijnaardappeltjes?
Goed: mayonaise. Ze gooit een enorme kwak op mijn stoofpotje en prakt
dat door elkaar met de aardappelen. Mijn hart bloedt.
‘Het is oké dat ik tv kijk?’
Zonder mijn antwoord af te wachten loopt ze naar mijn stereo en snoert
mijn kwaliteitsmuziek de mond. In de plaats zet ze de televisie op. Ze zapt
tot ze een wel heel erg foute komedie gevonden heeft [...]. (94)
De dubbelzinnigheden uit deze kleine verhalen - de socialist die Vlaams Blokker
blijkt maar toch niet helemaal ongelijk heeft, de zwarte Pakistaanse die Arabieren
uitschot vindt en die activisten van het Vlaams Blok in hun stamcafé weet te
charmeren door haar ontwapenende directheid, de welmenende integratiewerkers
die immigranten debiele spelletjes laten spelen - komen als het ware uitvergroot en
vermenigvuldigd terug in de hoofdstukken waar Tom als journalist te maken krijgt
met de Marokkaanse gemeenschap en getuige is van
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door Dyab Abou Jahjah geleide relletjes. Ook daar blijkt niets wat het lijkt. De idealen
van de linkse intellectueel over een multiculturele samenleving blijken even
onhoudbaar als zijn liefde voor de volksmens en zijn afkeer van het volk dat het
Vlaams Blok achternaholt. Nu eens hilarisch, dan weer ironisch of verscheurd worden
alle zekerheden, eigen zekerheden in de eerste plaats, afgebroken. Het resultaat is
geen relativisme, maar onzekerheid en wanhoop over de eindeloze gecompliceerdheid
van de werkelijkheid:
Ik denk de ergste dingen. Heel racistische dingen. Maar is het racisme?
Of gewoon een instinctieve afkeer van geweld, een diepe haat die opborrelt
als ik mannen zie die losgeslagen en brullend van auto tot auto springen
- ik kan het niet helpen, ik denk smerige makakken, boeren uit Marokko,
walgelijke primitieve achterlijke bananenschijters. Dat is wat ik denk,
maar is dat racisme? Het is emotie van het moment die zoekt naar het
ergste scheldwoord dat ze kan bedenken. Of is racisme altijd emotie van
het moment?
Ik ga naar de keuken om te huilen. (132-133)

Altijd weer vogels
Het is niet gemakkelijk om te zeggen hoe de groeiende stroom van boeken van
schrijvers uit andere landen en culturen de Nederlandse literatuur heeft beïnvloed of
veranderd. Tot op zekere hoogte is hun inbreng te vergelijken met die van andere
‘minderheidsgroepen’, wanneer die op een gegeven moment als groep naar voren
komen. Te denken valt aan vrouwen in de jaren zeventig of aan Vlamingen in de
jaren negentig. Al valt ook daar moeilijk de hand op het nieuwe of het andere te
leggen, zeker is dat zij andere vormen van taalgebruik, andere manieren van vertellen
en een andere manier om naar de literatuur en de wereld te kijken binnenbrengen.
Zo wordt het ook ervaren door lezers en critici, wanneer ze teksteigenschappen,
intuïtief of beredeneerd, met het geslacht of de nationaliteit in verband brengen, al
reikt dat meestal niet verder dan clichés.
Wat de allochtone literatuur betreft, is het nieuwe het gemakkelijkst te situeren in
de thematiek en in de setting. Andere landschappen, andere steden, andere
godsdiensten, andere gebruiken, smaken en geuren doen nog meer dan vroeger hun
intrede. De thematiek van botsing tussen culturen, van de spanning tussen een ver
verleden en een nabij heden, die in de Indische literatuur al een lange traditie had,
krijgt een nieuwe impuls. Het leven in Marokko, Turkije en andere ‘exotische’ landen
wordt beschreven, maar evengoed dat in het multiculturele Nederland. Belangrijker
nog dan die onderwerpen zelf is dat zij vanuit een andere blik, die van de deelnemer,
worden beschreven en niet alleen vanuit de blik van de Nederlandse of Vlaamse
reiziger.
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Hafid Bouazza wint De Gouden Uil 2004 voor zijn roman Paravion (2003). Hij wordt omhelsd door
zijn uitgever Mai Spijkers, die in 1990 uitgeverij Prometheus oprichtte.

Een stap verder is misschien een stap te ver. Maar toch: ondanks de soms
zwaarwegende problematiek die aan de orde is, vallen heel wat boeken van allochtone
schrijvers op door een grote mate van lichtheid, speelsheid en vrijheid. Werkelijkheid,
droom, fantasie en magische elementen lopen er geregeld door elkaar heen. Het
wonderlijke is even gewoon en vanzelfsprekend als het dagelijkse en banale. Die
grensdoorbreking komt ook naar voren in de manier waarop vaak verhalen in elkaar
overlopen, elkaar doorkruisen, afgebroken en weer opgenomen worden. Draden
hoeven niet noodzakelijk helemaal afgewikkeld te worden, personages doemen op
en vertrekken weer. En even vrij wordt er door sommigen omgesprongen met de
taal. Hoe onderling verschillend al deze auteurs ook zijn, zij schijnen in vele gevallen
minder scrupules te hebben om nieuwe woorden en nieuwe beelden te gebruiken dan
de meesten van hun autochtone landgenoten. Maar zoals de meeste veralgemeningen
is deze misschien wel juist, maar tegelijk misschien ook wel een ideologische
vertekening, een rest van het aloude verlangen naar het exotische.
En of daaruit ook de verdere conclusie moet worden getrokken dat ‘“de Nederlandse
literatuur” al lang niet meer bestaat’ (Heynders 1999) is twijfelachtig en alleen juist
wanneer men het bestaan daarvan afhankelijk maakt van een al even dubieus begrip
als ‘nationale identiteit’. Maar dat die Nederlandse literatuur er anders begint uit te
zien, staat wel vast:
Ook de hemel, de aarde, de straten, de ramen, de deuren, de mannen en
vrouwen, de bomen en de vogels van de Nederlandse literatuur zijn aan
het veranderen. Er rijzen bergen op in de polders en de dijk loopt door de
woestijn.
(ABDOLAH 2001, 14-15)
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Er is nog toekomst voor het boek.
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Aantekeningen
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1
Proloog: ‘Ge zoudt liever een ander boek schrijven’
Zondagspost, ‘Onafhankelijk weekblad voor politiek en cultuur’, was een initiatief
van uitgeverij Manteau. Het bedoelde nummer is het ‘Speciaal Kerstnummer’,
waarmee het blad van start ging. Over het ontstaan en de drukgeschiedenis van Mijn
kleine oorlog: Vanheste 1985 en vooral Humbeeck 2002. ‘Moeder, vertel eens wat
van Adolf Hitler’ is een verwijzing naar het gelijknamige boek van Johanna Haarer,
dat in 1942 in Nederlandse vertaling verscheen en als propagandamateriaal in
tienduizenden exemplaren werd verspreid. Voor de bespreking van Mijn kleine oorlog
is gebruikgemaakt van de teksteditie van de verschillende versies, L.P. Boon 2002.
Over Mijn kleine oorlog. De Braekeleer 1985, De Wispelaere 1987, Vanheste
1989 en Humbeeck 2002. Over de specifieke context van het citaat over ‘adrianus
schoonevorm’: Humbeeck 2002, 398; over de receptie: idem 395-412.
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2
De literatuur in 1945
Op de literaire verwerking van WOII wordt grondiger ingegaan in hoofdstuk 3.
Uitvoerig gedocumenteerde informatie over de wereld van de literaire tijdschriften
in Nederland tijdens en onmiddellijk na de oorlog is te vinden in Calis 1989, 1993,
1999 en 2001. Specifiek over Het Woord: Bakker 1980. Een inleiding tot de situatie
in Vlaanderen: Brems e.a. (red.) 1988. Veel informatie daarover is ook te vinden in
de eerste hoofdstukken van Joosten 1996a. Handige naslagwerken over de tijdschriften
zijn Bakker 1985 en Adams e.a. (red.) 1974. Over De Bezige Bij: Roegholt 1972.

Collaboratie en bestraffing
Over de collaboratie van Nederlandse schrijvers handelt de niet onomstreden
vierdelige studie van Adriaan Venema, Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie,
Venema 1988-1992. Over de zuivering na de oorlog handelt het derde hoofdstuk van
deel 3A, De kleine collaboratie, 1990. Als bijlage VI bevat dat deel ook de lijst van
door de Ereraad voor Letterkunde opgelegde uitsluitingen. Meer neutrale informatie
bij In 't Veld 1981. Aan beide boeken is veel van het feitenmateriaal ontleend.
De repressie in kringen van Vlaamse schrijvers is nog niet systematisch onderzocht.
Over de repressie in het algemeen: Huyse e.a. 1991 en Seberechts 1994. Summiere
gegevens over de zuivering in de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen in
Willekens e.a. 1982. Hoe vaag, dubbelzinnig en complex een begrip als culturele
collaboratie in Vlaanderen was, komt duidelijk naar voren uit De Geest e.a. 1997.

Verzuiling en doorbraak
Over het verzet tegen de verzuiling in de naoorlogse jaren: Ruiter e.a. 1996, hoofdstuk
11. Over verzuiling in de Vlaamse tijdschriftenwereld na de oorlog Joosten 1996a,
79-84 en H. Brems 1988. Vanaf de tweede jaargang veranderde het Nieuw Vlaamsch
Tijdschrift de spelling van zijn naam in Nieuw Vlaams Tijdschrift.

Behoud en vernieuwing
‘Wat willen de jongeren?’: Walschap 1945. De bundel Vuur en wind van Muus
Jacobse verscheen bij D.A. Daamen's Uitg. te 's-Gravenhage in 1945 en werd zowel
bekroond door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde als door het Departement
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Meer over de nuances in de
literatuuropvattingen van de Vlaamse tijdschriften: H. Brems 1988. Over de toestand
in Nederland: Calis 1989, 1993 en 1999 en in een meer synthetische vorm: Anbeek
1986. Gomperts over de cultus van Ter Braak: Gomperts 1946.
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Noord en Zuid
Bert Voeten noemt Vlaamse prozaschrijvers als voorbeeld in Voeten 1945. Het
volledige programma van de Faundagen is afgedrukt op de titelbladzijde van De
Faun, jrg. 1, nr. 20, october 1945; een verslag van de gebeurtenissen in nummer 21,
november 1945. Het artikel van Schuur over de Vlaamse literatuur verscheen in
Groninger Dagblad van 15 en 19 december 1945 en werd overgenomen in De Faun,
jrg. 2, nr. 1, januari 1946. Voor een goed begrip van deze kwestie dient men te weten
dat een groot aantal Faun-medewerkers mede aan de basis stond van de oprichting
van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.
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De Tweede Wereldoorlog als breukmoment
De literatuur als uiting van het naoorlogse levensgevoel
Ontluisterend proza in Nederland
De samenhang tussen het naoorlogse levensgevoel en de roman in Nederland is
uitstekend in beeld gebracht in Anbeek 1986. Dit onderdeel is dan ook zeer
schatplichtig aan die studie. Over het filosofische klimaat en de invloed daarvan op
de literatuur: Weijers 1991. Over De avonden als de uitdrukking van de mentaliteit
van de naoorlogse jongeren en over de receptie ervan: Slootweg e.a. 1980, Raat 1988
en Raat (red.) 1989. De recensies over De avonden worden geciteerd uit dat laatste
boek. Hoezeer binnen en buiten de literatuur de periode van 1945 tot ca. 1955 ervaren
werd als een periode van angst en ontgoocheling, blijkt o.m. uit een speciale aflevering
van De Gids, 115 (1952), nr.8-9, onder de titel ‘De tijd waarin wij leven’; vooral het
inleidende opstel van Fred L. Polak schetst een haast apocalyptisch beeld van de
heersende stemming. Over de (slechte) verkoop van literatuur in de jaren vijftig:
Engelen 1985.
Voor de alinea over De tranen der acacia's werd behalve van Anbeek 1986 ook
gebruikgemaakt van Janssen 1980. Over de ontvangst van Eenzaam avontuur en
over de ‘schandalen’ rond dat boek: Struyker Boudier 1973. Daarnaast ook Ross
1981.

Ontluisterend proza in Vlaanderen
Lampo 1953-1954 stelt naast De hondsdagen recent werk voor van Valeer van
Kerkhove, Ivo Michiels, Bert van Aerschot, Maurice D'haese, Piet van Aken en Louis
Paul Boon.

Existentialisme als referentiepunt
Het existentialisme in Nederland en Vlaanderen
Uiteenlopende meningen over de invloed van het existentialisme op de literatuur in
Nederland en Vlaanderen in Anbeek 1984 en 1986, Van Itterbeek 1971, Van Marissing
1974, Vanheste 1992a en b, Van Stralen 1992 en 1996 en Van Wijk 2003.
De getallen van artikelen in verband met het existentialisme slaan op algemeen
informatieve essays, recensies van het werk van buitenlandse existentialistische
auteurs en recensies over (hoofdzakelijk Nederlandstalige) boeken over het
existentialisme. De gegevens zijn ontleend aan Vanfraussen 1992. Een interessant
overzicht van de belangstelling voor het existentialisme in Nederland geeft Smeets
1997. Berkelaar 1994 reconstrueert het verloop van het bezoek van Sartre aan Utrecht.
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‘Existentialistische’ auteurs
Voor de existentialistische interpretatie van het werk van Rodenko wordt grotendeels
Heynders 1998 gevolgd. Over Walravens' proza en zijn banden met het
existentialisme: Van Itterbeek 1971, De Vos (red.) 1976 en Joosten 1996b. Over
Walravens en Sade schreef P. Peeters 1996. Over D'haese: Van Assche 1982, Van
Uffelen 1989 en Joosten 1990.
Over existentialisme bij Warmond: Van der Vegt 1981 en vooral Van Wijk 2003.
Ook waar niet letterlijk geciteerd wordt, volgt de gender-interpretatie van Warmond,
Vasalis, Michaelis e.a. in grote lijnen het betoog van M. Meijer 1988.

Boeken over de oorlog
Naar aanleiding van verjaardagen van het einde van de Tweede Wereldoorlog
verschenen sinds 1985 enkele belangrijke bundels met opstellen, die door hun
samenstelling alleen al de samenhang illustreren tussen literaire verwerking en die
op andere domeinen van cultuur en samenleving. Barnouw e.a. (red.) 1985, Schram
e.a. (red.) 1990, Ester e.a. (red.) 1994 en Ibsch e.a. (red.) 1996.

Ethische versus esthetische normen
De mogelijkheid of onmogelijkheid om de holocaust te representeren is in het
Nederlandse taalgebied het meest diepgaand behandeld door Dresden 1958 en in
comparatistisch perspectief Dresden 1991. Ook in de opstellen die verzameld zijn
in Ester e.a. (red.) 1994 en in Ibsch e.a. (red.) 1996 zijn daarover
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belangwekkende beschouwingen te vinden. Enkele van de interessantste publicaties
over Nederlandse oorlogsliteratuur zijn geschreven door neerlandici extra muros,
soms zelfs in het Engels, o.m. Van Galen Last e.a. 1996, Vanderwal Taylor 1997 en
Snapper 1999. De kwantitatieve gegevens omtrent oorlogsliteratuur zijn ontleend
aan Nord 1994.

De Tweede Wereldoorlog in de literatuur in Nederland
Proza
Over de oorlog in de literatuur in Nederland (in het algemeen): Anbeek 1985 en
1986, Schram 1990; over de jodenvervolging Boas 1997 en over het thema van de
collaboratie Wolfswinkel 1994. Veel van wat in dit overzicht aan de orde komt, is
daaraan ontleend. De reactie van Hermans op Doortocht van Voeten: Hermans 1946.
De ontmaskering van Voeten: Venema 1988, 285 e.v.
De verzadiging van het publiek m.b.t. oorlogsliteratuur zou ook kunnen blijken
uit de drukgeschiedenis van Het achterhuis van Anne Frank. Onmiddellijk na de
publicatie ervan in 1947 was de belangstelling matig te noemen. Pas in 1955, na het
succes van de Amerikaanse vertaling, begon het boek aan zijn zegetocht. In 1955
alleen al werden er 125.000 exemplaren van verkocht.
Over De donkere kamer van Damokles verschenen heel wat interpreterende essays
en studies. De belangrijkste zijn Janssen 1983, Smulders 1983 en Marres 1996.
Over Het stenen bruidsbed: Schmitz-Küller 1976, Kuipers 1988 en Dautzenberg
(red.) 1989. Over De zaak 40/61 en Mulisch' andere niet-fictionele werk uit de jaren
zestig schreef Buurlage 1999; over De aanslag vooral De Rover 1985, over De
ontdekking van de hemel Haan e.a. (red.) 1995 en De Rover 1995. Meer speciaal
over de betekenis van Auschwitz in die roman: Harskamp 1995.
Volgens gegevens in Moerbeek 1998 staat Het bittere kruid op de zesde plaats in
de frequentietabel van de meest gelezen teksten in het schooljaar 1992/1993 in
Nederland. Overigens staan er in de top tien van die lijst niet minder dan vijf boeken
over de oorlog: De aanslag van Mulisch (1) en De donkere kamer van Damokles
van W.F. Hermans (2), Bezonken rood van Jeroen Brouwers (4), Het bittere kruid
van Marga Minco (6) en Wierook en tranen van Ward Ruyslinck (7). Voor Vlaanderen
zijn er dat slechts twee, nl. De aanslag(2) en Wierook en tranen (3). Het bittere kruid
komt daar pas op de 21e plaats. Over egodocumenten en andere geschriften over de
jodenvervolging in de periode 1945-1955 en ook daarna: Boas 1997.
Over geweld en oorlog in het werk van Armando vnl. Van Alphen 1993 en Schram
1996, over De ss'ers Wolfswinkel 1994, 95-100. Over de affaire-Weinreb: Grüter
1997 en over de rol van Hermans daarin: Marres 1999. Daarnaast natuurlijk ook de
visie van Hermans zelf in Hermans 1970. Over Ferron vanuit deze optiek: L.
Wesseling 1987. Over de literatuur van de tweede generatie schreven voornamelijk
Vanderwal Taylor 1997, Boas 1997, 195-199 en Siertsema 1989-1990, over
geschriften van kinderen van collaborateurs Wolfswinkel 1994, 137 e.v.
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Poëzie en jeugdliteratuur
Uitzonderingen op de geringe belangstelling voor poëzie over de oorlog zijn enkele
opstellen van Rita Bonte over het werk van Gerhardt, Nijhoff, Achterberg en
Kouwenaar: Bonte 1993, 1995, 1997 en 1998. Over de manier waarop Lucebert de
oorlog in zijn poëzie verwerkt schreef De Feijter 1996. Over het gedicht ‘4 mei’ van
Herzberg schreef ook Meijer 1988, 91-94.
De Anne de Vries van wie in dit onderdeel sprake, is specialist jeugdliteratuur en
de zoon van de jeugdauteur Anne de Vries. Het onderdeel over de omgang met de
oorlog in de kinder- en jeugdliteratuur is zeer schatplichtig aan De Vries 1990a en
Bekkering 1994a. Winterijs van Peter van Gestel werd zowel bekroond met de Gouden
Griffel als met de Woutertje Pieterse Prijs 2002 en de Nienke van Hichtumprijs 2003.

De oorlog in Nederlands-Indië en de onafhankelijkheid van Indonesië
Een boeiend beeld van de samenhang tussen de Japanse bezetting van
Nederlands-Indië en de daaropvolgende dekolonisatie is te vinden in Fasseur 1985.
Over de literatuur in de breedste zin die getuigt van de bezetting, de kampen en de
periode van de politionele acties schreef Termorshuizen 1990 en 1993. De bredere
context en de verdere ontwikkeling van de litera-
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tuur over en in Nederlands-Indië/Indonesië wordt beschreven in R. Nieuwenhuys
1972; bondige schetsen daarvan zijn te vinden in Nieuwenhuys e.a. 1990 en Van
Zonneveld 1995. Recenter is E.M. Beekman 1996. De toename van de belangstelling
vanaf 1970 voor de periode 1942-1949 in Indië blijkt uit de (weliswaar onvolledige)
bibliografie van De Bruin. Van de 143 opgenomen titels verschenen er 28 tussen
1946 en 1949, slecht 8 in de jaren vijftig, en 16 in de jaren zestig. Daarna ging het
steil omhoog, met 38 titels in de jaren zeventig en 53 tussen 1980 en 1987. Deze
gegevens uit Arno de Bruin, Bibliografie van de Nederlands-Indische kampliteratuur
van 1946-1987. Leiden, 1988 (onuitgegeven doctoraalscriptie) zijn overgenomen uit
Termorshuizen 1990, 163.
Over de Indische jaren van Vroman, ook over het ontstaan van De adem van Mars:
Snoek 1990.
De stand van de discussies rond Bezonken rood werd in 1982 samengevat en
becommentarieerd door Jaap Goedegebuure, Marjoleine de Vos en Margaretha
Ferguson in een special van Bzzlletin, 1982, nr. 98. De standpunten van Brouwers
zelf en van zijn hardnekkigste tegenstander, Rudy Kousbroek, zijn na te lezen in
Brouwers 1991, 347-375 en Kousbroek 1992, 445-486.
De kritiek van Tjalie Robinson op Oeroeg: Robinson 1948.
De laatste tyfoon (1992) van Graa Boomsma is een herschrijving van zijn
romandebuut De idioot van de geschiedenis uit 1986. Het omstreden interview met
Boomsma verscheen in Het Nieuwsblad van het Noorden van 6-3-1992. Dat de
politionele acties in die tijd komen opspelen blijkt verder uit het feit dat daarover in
datzelfde jaar 1986 meerdere romans verschenen: Het verhaal van Koos van Zomeren,
De opstand van M. Jacob, Het peloton van Ben Laurens en De heren worden bedankt
van A.P. de Graaff.

De oorlog in de Vlaamse literatuur
‘Zwart’ en ‘wit’ zijn in Vlaanderen gebruikelijke aanduidingen van resp. collaboratie
en verzet.
De doorwerking van de oorlog in de Vlaamse literatuur is ook nauwelijks
bestudeerd. Behalve twee artikelen van Carola Henn, 1987 en 1989, en een opstel
van Laurence Mettewie, 1998, over de thematiek van de oorlog in ‘links Vlaanderen’
is er nauwelijks iets overzichtelijks verschenen.
Over de aanwezigheid en de rol van joden in Vlaanderen, meer in het bijzonder
in Antwerpen: Abicht 1994 en Saerens 2000. Raymond Herreman schreef een bittere
recensie over Zwart en wit van Walschap in de krant Vooruit van 13-1-1949, Van
Vriesland noemde het boek ‘verwerpelijk en gevaarlijk’ in zijn bespreking in het
Haags Dagblad van 31-12-1948. Eerder al had Johan van der Woude een negatieve
recensie geschreven in Vrij Nederland van 24-12-1949, waarop Walschap repliceerde
op 15-1-1949. Zie hierover Walschap 1998, 1249.
Van De heilige gramschap van D'haese verschenen eerst voorpublicaties in Tijd
en Mens, waar de concrete verwijzingen nog wel aanwezig waren. Een interessante
interpretatie daarvan is te vinden in Van Uffelen 1989.
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Over de oprichting en de verdere geschiedenis van De Clauwaert: Wittebols e.a.
1984. Bert Peleman publiceerde er onder het pseudoniem Dirk Dijckmans. Over het
marginale fenomeen van de Oostfrontroman is (nogal slordige) informatie te vinden
in Verstraete 1994. Over Het boek alfa van Michiels is zeer veel gepubliceerd. Een
grondige analyse geeft Bousset 1988b. Diverse opstellen, zowel over het vroege
werk als over de Alfa-cyclus, zijn verzameld in De Vos e.a. (red.) 1980.

De vernieuwing van de poëzie
De scherpe kritiek, juist op Bertus Aafjes, in ‘mama gedicht’ van Gerrit Kouwenaar
kan mede uitgelokt zijn door de aanval van Aafjes op de poëzie van de dichters uit
Atonaal in Elseviers Weekblad van juni van datzelfde jaar 1953: Aafjes 1953.

Doorwerking van de traditie
Informatie over literaire prijzen in Nederland is samengebracht in Michaël e.a. 1986
en op http://www.literaireprijzen.nl (april 2005); specifiek over de prijzen van de
Campertstichting: Luis 1997. Voor Vlaanderen: Heymans 2001.
‘Kleine katechismus der poëzie’ van Aafjes verscheen eerst in Criterium 1 (1940),
en in datzelfde jaar als afzonderlijke uitgave bij A.A. Balkema te Amsterdam.
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Over de poëzie van Achterberg is zeer veel, vooral interpreterend en biografisch
commentaar verschenen. Een goede introductie, met bibliogafie, is Fokkema 1983.
Over de visie van Rodenko op Achterberg en over de centrale plaats van die poëzie
in zijn poëtica, schreef Heynders 1998, 47-61. De bloemlezing van Rodenko, Voorbij
de laatste stad, verscheen in 1955 als Ooievaarpocket. De inleiding daarvan is, samen
met alle andere opstellen van Rodenko over Achterberg, opgenomen in Rodenko
1991b.
Een representatieve verzameling recensies en essays over de poëzie van Vasalis
is te vinden in D. Kroon 1983. Het opstel van Ter Braak waaruit geciteerd wordt,
verscheen eerst in Het Vaderland van 3-1-1937. Al in de contemporaine kritiek werd
meermaals de term mystiek gebruikt in verband met de poëzie van Vasalis; een
interpretatievoorstel in die zin is uitgewerkt door Meijer 1988, 21-45. De verklaring
van haar zwijgen heeft Vasalis gegeven in haar dankwoord bij de uitreiking van de
Constantijn Huygensprijs in 1974, gepubliceerd in Literama 11 (1976/1977), 492-493;
het citaat is overgenomen uit D. Kroon 1983.

De vernieuwing van de poëzie in Nederland
Vernieuwing op een breed front
Over de Nederlandse literaire tijdschriften na 1945: Calis 1989, 1993, 1999 en 2001
en, wat Het Woord betreft, Bakker 1980. Meer persoonlijke en anekdotische informatie
over de rol van Het woord in de poëzievernieuwing geeft Elburg 1987.
Het lijstje van Rodenko met namen van vernieuwende dichters is geciteerd uit
Rodenko 1991a. Het betreffende stuk verscheen eerst als ‘Poëziekroniek’ in Podium
6 (1950), 370-387. Tussen 1950 en 1972 verschenen er in ‘De Windroos’ negentig
bundels. Het concept ervan werd van 1973 tot 1984 door Den Besten voortgezet
onder de naam ‘Seismogram’ bij uitgeverij Bosch en Keuning. Over de
redactiepolitiek van Den Besten en over het belang van de reeks voor de doorbraak
van de nieuwe poëzie: E. Buelens 1992 en Fokkema 1979, 174-186.

De Vijftigers
Ontstaan en profilering van een beweging
Over de voorgeschiedenis, de ontwikkeling, de kunstopvattingen van de
‘experimentele groep’ en Cobra: Stokvis 1974. Over de rol van de dichters in de
Nederlandse Experimentele Groep en Cobra: Van de Watering 1988 en H. Brems
1993a. Verder over de samenhang tussen poëzie en kunst in die kring enkele opstellen
in Thomas (red.) 1980. Een (zo goed als) volledige bibliografie van gezamenlijke
publicaties is te vinden in Slagter (red.) 1986. De sfeer in de Parijse artistieke milieus
waar schilders en dichters elkaar ontmoetten, is op een anekdotische manier
beschreven in R. Meijer 1989. Foto's en dokumenten m.b.t. het optreden van de
experimentelen en ruimer de Vijftigers zijn te vinden in De beweging van vijftig
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1965. Heel wat feitelijke informatie over de persoonlijke contacten die bijdroegen
tot het ontstaan van ‘De beweging van Vijftig’ is ook te vinden in Elburg 1987 en
in de biografieën van Hans Andreus en Jan Hanlo, resp. Van der Vegt 1995, 149-187
en H. Renders 1998, 267-325. Over de ‘voorgeschiedenis’ van Lucebert schreef
Hofman 2004. Over de politieke achtergronden van de prille beweging van Vijftig:
Scholten 1989. Overeenkomst en verschil tussen het creatieve proces van de
experimentele kunstenaar en de experimentele dichter vormen een controversiële
kwestie. Zie daarover Van de Watering 1979b en H. Brems 1981a en 1992. Het
gedicht ‘ik tracht op poëtische wijze’ van Lucebert is rijker en gecompliceerder dan
wat hier gezegd wordt. Het speelt met name een belangrijke rol in de mystieke
Lucebert-interpretaties van Van de Watering 1979a, De Feyter 1994 en Oegema
1999.
Alles over Braak in H. Renders 2000. Daar-in is ook een facsimile-uitgave
opgenomen van het tijdschrift. Voor alle verwijzingen naar Braak is daarvan
gebruikgemaakt.
Behalve de acht nummers van Blurb verscheen in 1961 bij De Beuk een selectie
daaruit, aangevuld met een nawoord in de vorm van een negende nummer, onder de
titel Blurb 1 t & m 9: Vinkenoog (red.) 1961. De Elsevier-enquête is gereproduceerd
in De beweging van Vijftig 1965, 47. De eerste reactie erop was het zgn. manifest
van de dichter H.J. van Tienhoven uit de kring rond Ad den Besten, dat echter nooit
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gepubliceerd werd; zie daarover Fokkema 1979, 67-70. De tekst van dat manifest is
opgenomen in E. Buelens 1992, 282-285.
Dat De Windroos wel degelijk als alternatief voor Helikon was bedoeld, blijkt uit
de promotietekst ervan, zie E. Buelens 1992, 30. De ontstaansgeschiedenis van
Atonaal is grondig gedocumenteerd en beschreven in Fokkema 1979, 115 e.v. en
145 e.v. Ook de ontvangst van Atonaal is grondig beschreven in Fokkema 1979 en
in Fokkema 1998, dat ook een overzicht biedt van de latere controversen rond de
Vijftigers. Over de ontvangst in dag- en weekbladkritiek: De Jager 1992.
De artikelen van Aafjes tegen de ‘atonalen’ verschenen in drie opeenvolgende
nummers van Elseviers Weekblad, resp. ‘Poëzie van het schuifgat’ (6 juni 1953),
‘De god van Kloos is dood’ (13 juni 1953) en ‘Poëzie uit liefdeloosheid’ (20 juni
1953). Er wordt geciteerd uit de bundeling daarvan in Aafjes 1953. Over de
consequenties voor Aafjes zelf: Hazeu 1988, 26 en Oegema 1999, 79 e.v. Daar
analyseert Oegema ook de ‘open brief’ van Lucebert en meer in het bijzonder het
concept van ‘de analphabetische naam’ in het licht van de mystiek. De ‘open brief’
zelf verscheen in De Groene Amsterdammer van 4 juli 1953 en is gereproduceerd
in De beweging van Vijftig, 81.
Er wordt verwezen naar het opstel ‘Experimentele poëzie’ van Rodenko uit 1955
(Rodenko 1991b, 196-205), waarin hij die term probeert af te bakenen tegenover
verwante begrippen als ‘atonalen’, ‘Vijftigers’, avant-garde, pre-experimentelen.
De alinea over vrouwelijke dichters in de jaren vijftig is zeer schatplichtig aan M.
Meijer 1988, 295-299.

Doorbraak en canonisering
De open brief van Van Straten: Van Straten e.a. 1953-1954. Over de uitgaven van
Vijftigers bij De Bezige Bij: Roegholt 1972, 181 e.v. De Bezige Bij was begin jaren
vijftig overigens ook de uitgever van Podium.
Over de fusie van Podium en Tijd en Mens: Joosten 1996a, 401-413 en
Wildemeersch 1993. De strategie die erin bestaat Vlaamse bondgenoten ter hulp te
roepen in de strijd om legitimatie, is beschreven in H. Brems 1994, 73-77. De Van
Ostaijen-studie van Borgers waarnaar verwezen wordt is de uitgave van het verzameld
werk van Van Ostaijen en de latere studie Paul van Ostaijen: een documentatie
(1971). Over opzet en succes van de Ooievaarpockets en andere vergelijkbare reeksen:
Kuitert 1997, 125-132. Verschillende bundels van Vijftigers verschenen enkele jaren
later in de serie Literaire Pockets, die De Bezige Bij vanaf 1957 opzette. Het is heel
aannemelijk dat er een synergie werkte tussen het eigentijdse uiterlijk van het
pocket-boek en de vooruitstrevende reputatie van de dichters.

Poëtica en poëzie
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Een beknopt, maar overzichtelijk en goed geïllustreerd beeld van poëtica en
taalgebruik van de Vijftigers: De Vriend in Van Bork e.a. 1986, 253-262. Daarnaast:
Fokkema 1998, H. Brems 1976, 196-240 en De Geest 1989, 254-264.
Gelijkaardig commentaar bij het gedicht ‘waar ben ik’ van Lucebert en bij andere
van zijn gedichten is te vinden in Van de Watering 1979b, vnl. 53-54, bij ‘met
cactussen in het blauw’ uit Paal en perk van Claus in H. Brems 1981a en extreem
uitvoerig bij ‘terwijl zij waakt over het land’ uit dezelfde bundel van Claus, in De
Geest 1989, 90-230.
De gedachte dat duisterheid een essentiële component is van het experimentele
gedicht, wordt grondiger beargumenteerd in H. Brems 1992, 319-322, dat deels
voortbouwt op De Geest 1989.

De vernieuwing van de poëzie in Vlaanderen
Traditie en aanzetten tot vernieuwing
Over de situatie van de poëzie in Vlaanderen tussen 1945 en 1950: H. Brems 1988
en Joosten 1996a, 71-95.
Over de merkwaardige lotgevallen van Reninca: H. Brems 1986c. Een goede
introductie, mét bloemlezing, tot het werk van Van Herreweghen: De Geest (red.)
1999. Hensen debuteerde al in 1935.
H. Brems 1994, 43-57 behandelt de manier waarop de woordvoerders van diverse
poëtische stromingen in Vlaanderen na 1950 een beroep doen op de autoriteit van
resp. Van Ostaijen en 't Fonteintje. Een volledige geschiedenis van de doorwerking
van poëzie en poëtica van Van Ostaijen: G. Buelens 2001. Over de positie van de
katholieke literatuur in het naoorlogse Vlaanderen en over de houding van de
katholieken tegenover de poëzie-
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vernieuwing: H. Brems 1985, Brems e.a. 1990 en Laermans 1990.

Experimentele poëzie in Vlaanderen
Tijd en Mens
Over de plannen van Walravens om het tijdschrift Janus uit te geven: vooral Joosten
1996a, 165-175, maar ook Joosten 1994 en 1996b en Wildemeersch 1999.
De ‘Phenomenologie van de moderne poëzie’ van Walravens verscheen eerst in
Tijd en Mens nr. 8, november-december 1950, daarna als afzonderlijke Tijd en
Mens-uitgave en ten slotte in de tweede vermeerderde druk van zijn bloemlezing
Waar is de eerste morgen? (Walravens 1960).
Over de kortstondige fusie van Tijd en Mens en Podium schreef, behalve Joosten
1996a, 401-413 ook Wildemeersch 1993. Meer algemene informatie over de literaire
contacten tussen Vlaanderen en Nederland rond 1950: Wildemeersch 1985. De
uitspraak van Elburg over de Vlamingen komt uit een ongepubliceerde tekst, geciteerd
in Fokkema 1979 en Wildemeersch 1985 en 1998.

De massale doorbraak van het experiment in Vlaanderen
Over de tijdschriften Taptoe, De Meridiaan, De Tafelronde en Het Kahier is een en
ander te vinden in Brems e.a. (red.) 1988, 171-178 en Brems e.a. (red.) 1989, 47-58.
Het tijdschrift De Meridiaan veranderde vanaf jrg. 4, nr. 2, 1955 zijn naam in De
Kunst-Meridiaan. De polemiek tussen Van Ruysbeek en Jonckheere, die per brief
werd gevoerd, verscheen eerst in het Nieuw Vlaams Tijdschrift van 9-1-1953 tot
4-1-1954 en nadien in boekvorm: Jonckheere en Van Ruysbeek 1956. De neerslag
van het poëziedebat in De Tafelronde is te vinden in het nr. 9-10 van de eerste jrg.
van het blad. De tekst van de lezing van De Roover is later, samen met die van een
meer uitgewerkte lezing uit 1955, in boekvorm gepubliceerd: De Roover 1955.

De poëzievernieuwing als reactie op de oorlog
In Vinkenoog 1950b zijn enkele evidente typefouten verbeterd.

Poëzievernieuwing en literaire kritiek
Een analyse van de kritische praktijk van Rodenko, de achtergronden daarvan en
zijn positie tussen Forum en Merlyn: Heynders 1998, 63-82. Beide programmatische
opstellen van Rodenko verschenen eerst in Maatstaf, resp. 1 (1953-1954), nr. 12 en
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2 (1954-1955), nr. 12. Zij werden later opgenomen in Tussen de regels. Wandelen
en spoorzoeken in de moderne poëzie, 1956 en ten slotte in het eerste deel van zijn
Verzamelde essays en kritieken. Uit deze versie, Rodenko 1991a, wordt hier geciteerd.
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4
De literatuur in 1955
Literatuur en politiek
Het tijdschriftnummer ‘Nationale snipperdag’ was een gemeenschappelijk initiatief
van de redacties van Het Boek van Nu, Critisch Bulletin, De Gids, Kroniek van Kunst
en Kultuur, Maatstaf, De Nieuwe Stem, Ontmoeting, Podium en Roeping. Het
verscheen in plaats van de afzonderlijke aprilnummers 1954. De politieke context
van ‘Nationale snipperdag’ komt uitdrukkelijk aan bod in Donkersloot 1955, 12.
Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog verscheen
bij uitgeverij Van Oorschot en was bedoeld als eerste deeltje in een reeks
‘Mandarijnen op zwavelzuur’. Na de polemiek die rond het pamflet was ontstaan,
besloot Van Oorschot van verdere publicatie af te zien. Hermans publiceerde wel in
de loop van 1954 en 1955 onder dezelfde titel verschillende polemische stukken in
Podium. In 1963 werd het pamflet samen met tal van andere in eigen beheer gebundeld
en uitgegeven; in 1967 verscheen daarvan bij Thomas Rap een herziene en uitgebreide
druk. Deze versie, Hermans 1967, wordt hier gebruikt. Een reconstructie van de hele
affaire is te vinden in Van Straten 1999, 269-290. Het door Hermans gewraakte stuk
van Charles verscheen op 8-1-1955 onder de titel ‘Zullen wij tekenen of mogen wij
niet?’ in De Groene Amsterdammer. De uitvoerigste en scherpste reactie op Hermans
was die van Adriaan Morriën, 1955. ‘Salut en merci’ van Walschap verscheen in
Nieuw Vlaams Tijdschrift, 8 (1953-1954), nr. 7, 809-854; fragmenten van Menuet
verschenen in verschillende afleveringen van jrg. 9, 1954-1955. Beide teksten werden
in 1955 in boekvorm gepubliceerd in de ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift reeks’ van
uitgeverij Ontwikkeling. Het verslag van de viering van 100 jaar Dietsche Warande
& Belfort: Westerlinck 1955b, de toespraken van Teirlinck en Gilliams, samen met
het antwoord van Teirlinck op de ‘principiële beschouwing’ van Westerlinck:
Teirlinck e.a. 1955. Over de Arkprijs van het Vrije Woord. De Vos (red.) 2000, over
het ontstaan ervan: Galle 2000.

Poëzie en proza
De recensies van Wagener, Bulthuis en Greshoff over Philip en de anderen werden
geciteerd uit de verzameling in Cartens (red.) 1984. Een schets van het merkwaardige
leven van A.H. Nijhoff geeft Pruis 1994.
Een interessante passage over de complementariteit van de bloemlezingen van
Rodenko en Van der Plas in Komrij 1980, 181-187.
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5
De literatuur van 1955 tot 1965
Ontwikkelingen in het proza tot 1965
Een grote diversiteit
Een indeling van het proza uit de jaren vijftig en zestig op grond van de relatie tussen
realiteit en fictie biedt Vervaeck 2003.
De aangehaalde visie van Schierbeek is te vinden in de aanloop tot zijn bespreking
van De avonden van Simon van het Reve en Conserve van W.F. Hermans: Schierbeek
1948.
Over de merkwaardige tweespalt in de visie van Walravens op enerzijds proza en
anderzijds poëzie, en de achtergrond daarvan: De Wispelaere 1974, 15-19.
De literaire prijzen die de diversiteit van het proza-aanbod moeten illustreren, zijn
voor Nederland de P.C. Hooftprijs, de Prozaprijs van de gemeente Amsterdam, de
Vijverbergprijs van de Jan Campertstichting en de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, voor Vlaanderen de
Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza en de Prijs voor letterkunde van de Vlaamse
provincies. Exacte informatie is te vinden in Welsink en Tibergien (red.) 1981 en
Michaël e.a.(red.) 1986 en op http://www.literaireprijzen.nl (april 2005).

‘Magisch-realisme’
Over magisch-realisme, of meer algemeen surreële tendensen in het vooroorlogse
proza: Bergsma e.a. 1991. Het pleidooi van Jaap Mulder voor ‘panrealisme’: Mulder
1946. Het fragment uit De geboorte van Jan Klaassen verscheen onder de titel
‘Eenzaam’ in Criterium 1 (1945-1946), 370-381. De fragmenten uit Conserve in
dezelfde jaargang, 6-24. De bijdrage van Hermans aan De Nieuwe Standaard is
gereproduceerd en van een situerend commentaar voorzien in Janssen 1980, 9-16.
Over de relatie tussen leven en droom in de vroege literatuuropvattingen van Hermans:
Glaudemans 1990, vnl. 47-54 en 93-95. Een goed overzicht van wat hij
‘romantisch-realistische’ aspecten noemt in Eenzaam avontuur, geeft Struyker Boudier
1973, 178-186. Voor de rol en verschijningsvorm van het magisch-mythische in het
vroege werk van Mulisch: De Rover 1987. Verder ook over diens werk uit de jaren
vijftig de diepgravende studie van Kuipers, 1988.
Over het magisch-realisme van Daisne heeft hijzelf zich het duidelijkst uitgelaten;
niet enkel in de geciteerde ‘Narede’, maar het uitvoerigst in Daisne 1958, later
opgenomen in Daisne 1966. De belangrijkste essays van Lampo over
magisch-realisme zijn Lampo 1972 en 1993. Over zijn werk leze men vooral Paul
van Aken 1996. De informatie over Lampo en Daisne als schoollectuur: Moerbeek
1998, 275.
Een van de beste studies over magischrealisme in het algemeen, vanuit
comparatistisch, zowel als thematisch en narratologisch perspectief, is Van de Putte
1979.
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Vrouwelijke schrijvers
De studie van het verhalend proza van vrouwen is nog maar recent van start gegaan.
In dit onderdeel is ruim gebruikgemaakt van Veeger 1996 en Vogel 2001. Een
interessante bundeling van essays over afzonderlijke auteurs, met een bondig overzicht
van de diversiteit van wat er door vrouwen in de jaren vijftig geschreven werd, biedt
Prinssen e.a. (red.) 1991.
Een beknopte samenvatting van de ideeën van Buytendijk over de vrouw, in het
licht van de contemporaine literatuur, is te vinden in Vogel 2001, 45-50 en Veeger
1996, 34-36. De bespreking van Zelfportret als legkaart van Haasse is grotendeels
gebaseerd op Veeger 1996, 17-48. De term ‘grote melancholie’, die aan het einde
van die bespreking gebruikt wordt, is ontleend aan M. Meijer 1988.
De bespreking van de receptie van vrouwelijke auteurs is deels gebaseerd op de
bevindingen van Vogel 2001. Het essay van Blaman ‘Waar blijven de vrouwelijke
genieën?’ (Blaman 1977, 70-73) verscheen oorspronkelijk in Het Vrije Volk,
25-5-1956.
Niet alleen waren er in Vlaanderen minder schrijvende vrouwen dan in Nederland,
onderzoek daarnaar is er nog helemaal niet. Wel is er een bundel essays over enkele
afzonderlijke, voor 1940 geboren schrijfsters:
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Keustermans e.a. (red.) 1996. Over het werk van Maria Rosseels en haar betekenis
voor de emancipatie van de vrouw en van de leek in katholiek Vlaanderen: Durnez
1963, M. Janssens 1980, 247-263; 1981, 7-43 en 1984, 186-201 en Stuckens 1996.
Het boekje van Gaston Durnez verscheen in de reeks ‘Idolen en symbolen’ van
uitgeverij Lannoo, die portretten bevatte van zgn. idolen van de moderne tijd. Er
verschenen andere deeltjes over o.a. Hugo Claus, Harry Mulisch, Georges Brassens,
Ingmar Bergman, Marlon Brando, Edith Piaf en Brigitte Bardot. De cultstatus van
Maria Rosseels in (katholiek) Vlaanderen wordt daardoor extra in het licht gesteld.
De artikelenreeks ‘Voorlichting gevraagd’ verscheen tussen 22-10-1958 en 26-2-1959
in de vrouwenrubriek van De Standaard.

Koloniale en postkoloniale literatuur
Voor dit onderdeel is uitvoerig gebruikgemaakt van enkele standaardwerken: voor
Indonesië R. Nieuwenhuys 1972 en E.M. Beekman 1998, voor Suriname Van Kempen
2003 en voor de Antillen Rutgers 1996.
Over het tijdschrift Oriëntatie: Dolk 1993 en Veenkamp 1997.
Over Nederlandstalige Kongoliteratuur is nog weinig onderzoek gedaan. Verouderd
maar nog informatief over de tijd tot aan de onafhankelijkheid. Verthé e.a. 1961.
Van latere datum, maar fragmentair en schematisch, zijn Vermeulen 1986, Artois
1993, L. Renders 1994 en Anbeek 1995. In 1989 verscheen er een interessant
themanummer van het tijdschrift Vlaanderen over ‘De Afrika-roman in Vlaanderen’:
Vermeulen (red.) 1989.

Een crisis van de roman?
De belangrijkste stellingnames tegen de realistisch-psychologische roman zijn:
Schierbeek 1947a en b en Rodenko 1946. Hermans heeft voor 1960 zijn visie op de
roman in tal van verspreide recensies en gelegenheidsopstellen geformuleerd. Een
lijst daarvan en een beschrijving van de ontwikkeling van die opvattingen geeft
Glaudemans 1990. De neerslag van die ontwikkeling is te vinden in Hermans 1972a,
106-110. Dat opstel, ‘Experimentele romans’, is blijkens de datering onder aan de
tekst geschreven in 1958, maar voor het eerst gepubliceerd in Het Vaderland,
29-3-1961. Over de ontwikkeling van de opvattingen en de prozapraktijk van
Schierbeek schreven Bakker e.a. 1980.
Qu'est-ce que la littérature verscheen voor het eerst in 1948, maar werd pas in
1968 in het Nederlands vertaald als Wat is literatuur? (Sartre 1968). Men mag wel
aannemen dat de visie van Sartre, die zo opmerkelijk spoort met wat men in
Vlaanderen en Nederland dacht, ook al voor 1968 in het literaire milieu bekend was.
De redactieleden van het Nieuw Vlaams Tijdschrift die in Teirlinck e.a. 1959 op de
vraag van Books Abroad reageerden, waren Gerard Walschap, Karel Jonckheere,
Johan Daisne, Piet van Aken, Hubert Lampo, Bert Decorte, Ivo Michiels en Teirlinck
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zelf. Voor de verschijning in boekvorm waren dezelfde teksten al gepubliceerd in
het tijdschrift, 12 (1958), 624-661.
Wisselingen van vertelperspectief en zelfs het gebruik van meervoudige
ik-vertellers komen in de Nederlandse literatuur vanzelfsprekend al langer voor,
bijvoorbeeld in De wereld een dansfeest (1938) van Arthur van Schendel, maar na
de oorlog, toen de Amerikaanse literatuur hier massaal doordrong, is de invloed van
W. Faulkner en zijn roman As I Lay Dying (1930) wellicht van doorslaggevend belang
geweest. Cf. M. Janssens 1985c en 1986.

Experimenten met de roman
Over de structuur van Boons Menuet schreef Postma-Nelemans 1971 een uitgewerkte
narratologische analyse, zij het met weinig aandacht voor de ‘newsreel’. Over het
tweeluik van Boon is al zeer veel gepubliceerd. Wij beperken ons hier tot enkele van
de belangrijkste, meest overzichtelijke en meest recente publicaties. Een goed
algemeen beeld geeft Van Bork 1977, een beknopte maar zeer heldere introductie
tot de procedés die Boon hanteert, geeft Van den Oever 1992; Muyres 2000
reconstrueert de ontstaansgeschiedenis van beide romans en biedt een interessante,
op structuurelementen gebaseerde interpretatie. Daarnaast zijn er de voortreffelijke
nawoorden in de tekstedities naar de eerste druk: Humbeeck e.a. 1994 en 1995. Ouder
maar nog altijd zeer lezenswaardig is De Wispelaere 1966a.
Overzichten van zgn. ‘experimenteel proza’ tot het begin van de jaren zestig,
vooral in Vlaanderen, zijn te vinden in Van Vlierden 1964 en Weisgerber 1968,
51-61 en 277-283.
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Pockets en paperbacks
Over de materiële boekproductie en de opkomst van pockets en paperbacks raadplege
men vooral Kuitert 1997, Roegholt 1972, Anbeek 1993, Engelen 1985 en voor
Vlaanderen Simons 1987. Erik van Bomans verscheen aanvankelijk nog als
ongenummerde proefuitgave van de Prismapockets. Het kreeg later het nummer 32.
Voor een overzicht van Nederlandse pocketreeksen consultere men naast Kuitert
1997 ook Hubregtse 1982. Naast de ‘Literaire Reuzenpockets’ ontstonden er in het
begin van de jaren zestig o.m. de ‘Grote ABC’ van De Arbeiderspers, met werk van
Boon, de ‘Meulenhoff Editie’ met het werk van o.m. Jan Wolkers en de ‘Nieuwe
Nijgh Boeken’ van Nijgh & Van Ditmar, die een belangrijk forum zouden worden
van de nieuw-realistische generatie rond Gard Sivik.
Over de omslagontwerpen van Karel Beunis voor De Bezige Bij en de belangrijke
rol daarin van de schilder Cursto (ps. van Jaap Jungcurt), die veel van het
beeldmateriaal leverde: Jansen e.a. 2004.

De poëzie: van taal naar werkelijkheid
Het beeld van ‘de schielijke oplichter’ van Lucebert komt uit het gedicht ‘school der
poëzie’.

De experimentele poëzie na 1955
In Nederland
Over de mystieke dimensie van de poëzie van Lucebert schreven Van de Watering
1979a, De Feijter 1994 en Oegema 1999. Over andere intertekstuele aspecten van
zijn werk, zoals jazz en de verwantschap met Hans Arp: Dorleijn 1999, Hüsgen 1999
en J. Janssens 1999. Een treffende karakteristiek van de combinatie van primitivisme
en eruditie, toegepast op zijn plastisch werk, is Stokvis 1991. Over de nauwe relatie
tussen leven en werk bij Andreus: Van der Vegt 1995.
In het losse bijblad ‘Onder 1 hoedje’ van Gard Sivik 12, november 1958, reageerden
Andreus, Buddingh', Vinkenoog, Gysen, Sleutelaar, Vaandrager, Gils en Pernath om
het felst tegen Dichters van morgen (Den Besten 1958). Den Besten verdedigde zich
uitvoerig in dezelfde rubriek, nu in het blad zelf opgenomen, jrg. 3, eind 1958, nr. 3
(=nr. 12). Hetzelfde verweer verscheen ook in Ontmoeting, jrg. 12, januari 1959, nr.
4.
De enquêtes over de stand van zaken in de poëzie verschenen resp. als
‘Experimenteel perspectief’ in Maatstaf 6 (1958-1959), 9-10, ‘Terugblik en
perspectief. Enquête over de nieuwe en nieuwste poëzie’ in De Gids, 125 (1962),
353-376 en onder de titel ‘Nederlandse poëzie nu’ als speciale aflevering van Dietsche
Warande & Belfort 108 (1963), 7.
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In Vlaanderen
Een gedetailleerde geschiedenis van de uiterst verwarde lotgevallen van de Vlaamse
experimentele poëzie tot ca. 1965 geven Brems e.a. (red.) 1989, 42-70. Een goed
beeld van het woelige artistieke en literaire leven in Antwerpen in de jaren zestig
geven de opstellen van Willem Houbrechts, Bobb Bern, Tony Rombouts en Jean
Buyck in Bern e.a. 1988. Over ‘G58-Hessenhuis’ is de belangrijkste informatie te
vinden in de catalogus van een retrospectieve tentoonstelling in 1985, Hessenhuis
1985.

Concrete en visuele poëzie
De alinea's over concrete poëzie gaan grotendeels voorbij aan de vaak topzware
theorievorming rond het genre en aan de daarmee samenhangende onderscheiden
tussen concrete, visuele, auditieve, sonore, mechanische, audiovisuele, visieve,
kinetische, optische, ideogrammatische, spatiële en andere verschijningsvormen
ervan. Goede introducties tot de concrete (c.q. visuele) poëzie, met bloemlezing, zijn
De Vree 1968 en Slagter 1977. Interessante verzamelingen, die een goed beeld geven
van de diversiteit van de productie van de belangrijkste Nederlandse en Vlaamse
beoefenaars van het genre: Damen 1973, Clavin e.a. (red.) 1976, en de catalogus van
de tentoonstelling van werk van Paul de Vree, Paul de Vree, 1981. Een overzicht
van de internationale concrete poëzie geeft de catalogus van de tentoonstelling
‘Konkrete poëzie?’ in 1970-1971 in het Stedelijk Museum van Amsterdam en het
icc in Antwerpen: Konkrete poëzie? 1970.
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Vormen van neorealisme
Barbarber
Barbarber. Tijdschrift voor teksten
De eerste nummers van Barbarber verschenen onder de redactie van G. Bron, G.
Stigter, F. Jacobsen en H.J. Marsman. Vanaf nummer 3 verdwijnt Jacobsen uit de
redactie en verschijnen de overblijvende redacteuren onder hun pseudoniem, resp.
G. Brands, K. Schippers en J. Bernlef. Vanaf het tweede nummer verscheen Barbarber
in de karakteristieke langwerpige vorm van een in de lengte gevouwen foliovel. Over
ontstaan, opvattingen, proza en poëzie in het blad en de receptie ervan: H. Renders
1986. Proefschrift verscheen van 1955 tot 1957, met als belangrijkste redacteurs
Esteban López, Hans Sleutelaar, Oscar Timmers en C.B. Vaandrager, Hoos van 1958
tot 1961, met o.a. Thea Doelwijt in de redactie en Spiraal van 1957 tot 1959, met in
de redactie o.a. Wim Zaal.
Het ‘behangstalennummer’ van Barbarber was nr. 59 van april 1968.
Uit Barbarber verschenen meerdere bloemlezingen: Bernlef e.a. (red.) 1964,
Barbarber 1968, Fens (red.) 1976 en Bernlef e.a. (red.) 1990. Over de invloed van
de Barbarber-mentaliteit en de tot procedé verworden navolging ervan: H. Renders
1986, 69-73. De Barbarber-tentoonstellingen vonden plaats in april 1964 in de
‘Moderne Boekhandel K.J. Bas’ in de Leidsestraat in Amsterdam (de
Wereldtentoonstelling), in juni/juli 1965 in ‘De Drommedaris’ in Enkhuizen (de
Algemene Tentoonstelling) en in 1966 bij uitgeverij Querido (de expositie ‘Lijnen’).
Zie daarover H. Renders 1986, 19-20. Een interessant document is
‘Wereldtentoonstelling herbezocht (1964-1976)’ in Schippers 1976, 64-72.

Poëtica en poëzie
Het commentaar van Schippers op de munten-accumulaties van Jan Henderikse
verscheen eerst in de catalogus Jan Henderikse uses common cents. Tentoonstelling
in het Stedelijk Museum van Amsterdam, 1968. Het wordt hier overgenomen uit J.
Wesseling 1989. De brief waarin Vroman ‘Over de dichtkunst. Een lezing met
demonstraties’ toelicht, was gericht aan Bert Voeten, die eerder bezwaren had geuit
tegen de losse structuur ervan. Hij is later bij alle publicaties van het gedicht mee
opgenomen. Alles daarover en over de kortstondige contacten tussen Vroman en
Barbarber in Peperkamp 1990. Over de medewerking van Hanlo aan Barbarber: H.
Renders 1998, vnl. 374-407. De vermelde bijdragen van Hanlo, ‘Ierse appeltjes
ruiken lekkerder’ en ‘Regels en intuïtie’, zijn resp. te vinden in de nummers 52 en
53. Over de contacten van Buddingh' met Barbarber en Gard Sivik: Koopman 1988.
De bedoelde essays van Buddingh' over de Vijftigers zijn ‘Aandacht voor de
avant-garde’ uit 1954 en ‘Eenvouds verlichte waters’ uit 1960, beide opgenomen in
Buddingh' 1969. Uit de jaargangen van De Schone Zakdoek verscheen in 1981 een
bloemlezing: Van Baaren e.a. (red.) 1981. Over het blad en over de rol van Buddingh'
daarin: Calis 1989, 55-103 en H. Renders 1989. Het werk van Duchamp, waaraan
het gedicht ‘Kooitje’ refereert, is ‘Why not sneeze’ uit 1921.
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De bredere context: ‘andere kostuums andere emoties’
Nieuw-realistische tendensen als hier beschreven zijn door sommigen geïnterpreteerd
als uitingen van een specifiek postmodernisme. Dat is onder meer het geval in Ruiter
e.a. 1996, 288 e.v., vnl. 310-313, in Fokkema 1999, 122 e.v., vnl. 126-132 en in
Mourits 2001. Dat laatste boek situeert de poëzie van Barbarber en Gard Sivik/De
Nieuwe Stijl tegen de achtergrond van o.m. de populaire cultuur uit de jaren zestig.
Over de reportages van Mulisch in de jaren zestig en zeventig schreef Buurlage 1999.

Gard Sivik/De Nieuwe Stijl
Een goed gedocumenteerde kijk op de aanloopfase van de de vernieuwing geeft
Rooijackers 2000. De meest volledige documentatie over Gard Sivik/De Nieuwe Stijl
is Van Faassen e.a. (red.) 1989. Dat boek bevat niet enkel een herdruk van de
belangrijkste teksten van en omtrent de nieuwe poëzie en Nul, maar ook interviews
met de betrokkenen, beschouwingen en een tijdtafel. De standpunten van Gard Sivik
tegenover het experiment zijn te vinden in de eerder vermelde speciale aflevering
‘Experimenteel perspectief’, Maatstaf 6 (1958-1959), 9-10. Informatie over de
Nulbeweging, de geschiedenis en voorgeschiedenis ervan, de kunstopvattingen en
de relaties met Zero: J. Wesseling 1989. Over informele schilderkunst: Peeters (red.)
1983. Over Armando als schilder-schrijver: Ferron e.a. 1985. De felste reactie tegen
de poëzie van Gard Sivik is Berger e.a. 1964.
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6
De literatuur in 1965
Merlyn en de literaire kritiek
Over geschiedenis, opvattingen en impact van Merlyn: Mertens 1993a. Over de
invloed van het blad op de dagbladkritiek en de academische literatuurstudie: Van
Rees 1989, over de doorwerking van de tekstgerichte literatuurkritiek: Van Deel
1986. Anbeek 2001 laat zien dat de tekstgerichte literatuurstudie ook vóór Merlyn
al was ingeburgerd aan de universiteiten. M. Meijer 1988, 177-201 geeft kritiek op
het masculiene normenstelsel van Merlyn. In een overzicht van de naoorlogse literaire
kritiek belicht De Wispelaere het belang van Merlyn, maar relativeert hij ook de
unieke positie ervan: De Wispelaere 1969. Oversteegen zelf blikte terug op zijn
Merlyn-tijd, op de opvattingen van en de polemieken rond het blad in een gefingeerd
interview met Rita Blooy [=Oversteegen]: Blooy 1982. Een groot aantal van zijn
bijdragen aan Merlyn bundelde hij in Oversteegen 1983.
De reacties van Oversteegen en Jessurun d'Oliveira op ‘De twee wegen van de
kritiek’ van Gomperts zijn resp. Oversteegen 1966 en Jessurun d'Oliveira 1966. De
opvattingen van Gomperts zelf zijn het duidelijkst te vinden in Gomperts 1981.
Daarin zijn ook zijn oratie opgenomen en een ‘Antwoord aan Oversteegen’.

Proza en poëzie
De reacties van Fens en De Roey op de lezing van Ruyslinck verschenen resp. in De
Tijd-De Maasbode van 20-9-1965 en De Standaard van 23-9-1965.
Over Tirade in het algemeen en over de poëzie in het blad: Velthuysen 1986.
Een documentair boek over Poëzie in Carré met de programmatekst, een
bloemlezing van de voorgelezen gedichten, foto's en de belangrijkste reacties in de
pers, werd na afloop gepubliceerd door de organisatoren: Vinkenoog e.a. (red.) 1966.
Over Poëzie in Carré en wat daar verder aan nachten, middagen en andere lezingen
uit is voortgekomen schreef Goedegebuure 1993a. Vergeer 2000b behandelt de
geschiedenis van de Utrechtse Nacht van de Poëzie vanaf 1980 en staat ook kort stil
bij de voorgeschiedenis daarvan.

En ten slotte
Over Annie M.G. Schmidt: Linders 1999. Over het belang van haar werk: Fens 1987.
Over de ontwikkeling van de jeugdliteratuur tot een volwaardige vorm van literatuur
raadplege men Bekkering 1993, Bekkering e.a. (red.) 1990 en Ghesquière 2000.
Over de oprichting en de werking tot 1980 van het Fonds voor de Letteren en de
daaraan voorafgaande schrijversacties: Schierbeek 1980 en vooral Borgers 1980.
Het pamflet van Charles tegen het voorgenomen huwelijk van prinses Beatrix
verscheen eerst in Vrij Nederland van 28-8-1965 onder de titel ‘Bloed en tranen’,
kort daarna ook in boekvorm: Charles 1965. Een zakelijk verslag van de commotie

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

rond de verloving is te vinden onder het lemma ‘Beatrix’ in het Winkler Prins Boek
van het jaar 1966, 68-75.
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7
De literatuur van 1965 tot 1975
De ‘jaren zestig’ in de literatuur
De jaren zestig
De belangrijkste studies over de jaren zestig in Nederland zijn Righart 1995 en
Kennedy 1995. Veel van de historische informatie in dit onderdeel is aan beide
boeken ontleend. Voor Vlaanderen bestaat er vooralsnog geen globale historische
studie over deze periode. Wel verschenen er, vooral naar aanleiding van de twintigste
verjaardag van ‘1968’, enkele interessante bundels met essays. Ceuleers e.a. (red.)
1988 bevat opstellen over diverse aspecten van de periode 1958-1968, van muziek
tot literatuur en van design en mode tot theater. Een vergelijkbare bundeling over de
periode 1968-1988 geeft Binnemans (red.) 1988.
Specifiek over Antwerpen in de jaren zestig gaan de opstellen in Nauwelaerts e.a.
(red.) 1988, terwijl Vos e.a. 1988 een overzicht geeft van het studentenprotest, zowel
in Vlaanderen als internationaal. Over de kunst in België in de jaren zestig gaan de
bijdragen in Lenaerts (red.) 1979. Beeren e.a. (red.) 1979 geeft een overzicht van
grensverleggende artistieke acties in Nederland in de jaren zestig. Een interpretatie
van de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en literatuur biedt het hoofdstuk
‘De grabbelton van de literaire popart’ in Ruiter e.a. 1996, 288-338. Een globaal
beeld van de samenhang tussen literatuur en het politiek-maatschappelijk klimaat:
Mertens 1993b. Een boeiend beeld van de (cultureel georiënteerde) jeugdcultuur
rond 1960 geeft de integrale herduk van Twen/Taboe, 1981.

Happenings en provo
Een gedetailleerde beschrijving van de ‘Open het graf’- happening is te vinden in
Beeren e.a. (red.) 1979, 54-58. Over artistieke en poëtische happenings in Vlaanderen:
Rombouts 1988.

De seksuele revolutie
Het lsd-nummer van Maatstafverscheen als nr. 10/11 van jrg. 14, januari-februari
1967.
R. Schouten 1989 en Schutte 1998b geven een goed beeld van de heisa rond de
publicatie van Ik Jan Cremer. Over de uitgave van het boek en de acties tegen de
uitgever schrijft Roegholt 1972, 218-225. De aangehaalde recensie van J. van Doorne,
‘De smerige Bij bezig’, verscheen in Trouw van 23-5-1964. Over de
promotiecampagne: Van Dijk 1999; over de betekenis van het boek in de ontwikkeling
van de literatuur: Mourits 2004.
Een volledig overzicht van allerlei gevallen waarbij kunstenaars, schrijvers en
journalisten tussen 1962 en 1981 in Nederland geconfronteerd werden met verboden,
censuur en justitie: Hazeu 1982. Fekkes 1968 biedt een volledige documentatie
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omtrent het proces dat in 1966 wegens godslastering werd aangespannen tegen Van
het Reve. Zie ook De Rover 1993a.
Een beeld van de spanningen tussen literatuur en de ethische norm, vnl. naar
aanleiding van incidenten rond Claus en Geeraerts, geeft Bousset 1993. ‘De
penisgroet’ van Claeys werd gepubliceerd in Daele, nr. 10 (1967), 57-58. Het
‘Manifest’ n.a.v. deze zaak bevindt zich in het AMVC te Antwerpen. Een enigszins
amusante reactie op de affaire rond de Belgische staatsprijs voor Geeraerts is de
‘politiek-erotische satire’ In beslaggenomen (1972) van Waltervan den Broeck.

Studentenprotest, politieke actie en engagement
Over linkse uitgeverijen als Epo, Kritak, De Galge en Sonneville in Vlaanderen:
Simons 1987, 198-202.

Literatuur en politiek engagement
‘Schrijven of schieten’
Een overzicht van de belangrijkste raakpunten tussen de literatuur en de
cultureel-politieke gebeurtenissen in de jaren zestig is te vinden bij Bervoets e.a.
1989. Over de reportageboeken van Mulisch: Buurlage 1999. De politieke gedichten
uit verschillende bundels van Van den Bremt werden verzameld in Van den Bremt
1982, die van Van de Waarsenburg in Van de Waarsenburg e.a. (red.) 1978. De
standpunten van het tijdschrift Impuls waarnaar verwezen wordt, zijn te vinden in
het manifest van dat blad: Adams en Bartosik 1975. De ver-
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melde speciale nummers van Kentering zijn ‘Politieke poëzie’, 12 (1972) nr. 4-5 en
‘Toneel van de daad’ nr., 12 (1972) 2.
Over de opera Reconstructie en de context daarvan: Mertens 1993b.

De emancipatie van de jeugdliteratuur
Over de emancipatie van de kinder- en jeugdliteratuur in de jaren zeventig schreven
vooral Bekkering 1993 en Holtrop 1986 en 1990. De meeste gegevens in dit onderdeel
zijn daaraan ontleend. Veel informatie over jeugdliteratuur is ook te vinden in het
losbladige Lexicon van de jeugdliteratuur, Linders e.a. 1982-. Behalve over
afzonderlijke auteurs bevat het ook lemma's over o.m. prijzen, werkgroepen, Vlaamse
jeugdliteratuur enzovoort. Het citaat uit de brochure van MVM is ontleend aan Holtrop
1986. Diverse aspecten van het ‘Schrijverscollectief’ komen aan bod in de aflevering
daarover van Bzzlletin, 20 (1990) 178. Het citaat omtrent de doelstellingen van de
kritische werkgroepen is overgenomen uit Verschuren 1982, 1.
Een geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur in Vlaanderen bestaat vooralsnog
niet. Het meest uitgebreid is Willekens 1990. De belangrijkste kritieken en essays
van Hulsens uit De Groene Amsterdammer, De Nieuwe, Kultuurleven, Streven en
Heibelwerden naderhand gebundeld in Hulsens 1980.

Postkoloniaal bewustzijn in Suriname en op de Antillen
Complete informatie over de literaire ontwikkelingen in Suriname is te vinden in
Van Kempen 2003. Voor deze periode vnl. 743-930. Voor de literatuur op de
Nederlandse Antillen: Rutgers 1993 en vooral Rutgers 1996, 319-369.

Vormen van literair experiment en grensoverschrijding
Er zijn al heel wat pogingen ondernomen om het vernieuwende proza van de jaren
zestig en zeventig te inventariseren, te benoemen en in te delen. Een van de vroegste
én interessantste is te vinden in De Wispelaere 1973. Een aanzet tot beschrijving van
de samenhang tussen functie en vorm geeft K. Beekman 1975. Polet (red.) 1978
bloemleest experimenterend proza van Van Doesburg tot Van Marissing en situeert
het in een internationaal historisch perspectief. Offermans 1986 beschrijft de
ontwikkeling na 1970 en de rol van de bloemlezing van Polet. Een globale visie en
evaluatie geeft Offermans 1993. De meest uitgewerkte beschrijving van experimenteel
proza, toegespitst op de samenhang van literatuuropvatting en vormelijke procedés,
geeft Mertens 1986. In Vlaanderen heeft vooral Bousset zich ingespannen om het
vernieuwende proza in beeld te brengen, te verhelderen en te categoriseren: Bousset
1973, 1977, 1982 en 1988. Ook Wesselo heeft het vernieuwende proza in Vlaanderen
tussen 1960 en 1980 in kaart gebracht en gepromoot: Wesselo 1983.
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Een korte geschiedenis
‘Een lezer voor Robbe-Grillet gevraagd’ van De Wispelaere verscheen eerst in twee
opeenvolgende afleveringen van Diagram: 1 (1964), nr. 4, 1-19 en 2 (1964), nr. 1,
1-19. Samen met andere essays over romanvernieuwing werd het gebundeld in De
Wispelaere 1967b. Het speciale nummer 5 geloofsbrieven verscheen als
boekaflevering van Komma, 2 (1967) en als apart boek: Dubois e.a. 1967. De
geschiedenis van het tijdschrift Raster is nog vrijwel onontgonnen terrein. Een
betrokken balans n.a.v. het vijfentwintigjarig bestaan geeft Offermans 1992. Het
gesprek over literatuur in de eerste reeks van Raster verscheen onder de titel
‘Literatuur in diskussie’ in Raster 4 (1970), nr. 1, 110-134. De discussie over
Nederlands proza en avant- garde in 1977 werd gepubliceerd in de tweede reeks van
Raster, dat na een onderbreking van bijna vier jaar in 1977 weer van start ging. Er
werd aan deelgenomen door de redacteurs H.C. ten Berge, J. Bernlef en Jacq Firmin
Vogelaar, en verder Rein Bloem, Remco Heite, Anthony Mertens, Sybren Polet en
Hugo Verdaasdonk.

Het ik als tekst
De grote schaamlippen van Robberechts kreeg vanaf de tweede druk de titel Open
boek. Van die tweede druk is hier gebruikgemaakt. Tot de interessantste publicaties
over Robberechts behoort de speciale aflevering van De Nieuwe Maand, naar
aanleiding van zijn dood in 1992: Schaevers (red.) 1993.

De tekst als taal
Een interessante aanzet tot een retorische analyse van Kaleidiafragmenten van
Vogelaar is te vinden in K. Beekman 1975. Mertens 1991 is
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een diepgravende studie van het werk en de poëtica van Vogelaar. Bijdragen over
diverse aspecten van het werk van Polet werden verzameld in Heite e.a. (red.) 1980.
Een veelzijdig beeld van het oeuvre van Michiels biedt de verzamelbundel Ivo
Michiels: een letterwerker aan het woord: De Vos e.a. (red.) 1980. Bousset 1988b
demonstreert een uitermate grondige lectuur van Het boek alfa. In H. Brems 1984
zijn enige overwegingen te vinden omtrent de relatie van Michiels' werk met de
schilderkunst.
Polet maakt het onderscheid tussen ‘absoluut-’ en ‘totaalproza’ in de inleiding bij
zijn bloemlezing Ander proza, Polet 1978, 17-22. Bousset 1988a, 53-54 stelt de
termen ‘taalkritiek’ en ‘taalcreatie’ voor.
Een inleiding tot het werk van Roggeman biedt Wildemeersch 1979.

De literatuur tussen taal, werkelijkheid en verbeelding
De poëzie De poëzie in Nederland
Belijdenis, observatie en symboliek
Een contemporain overzicht van poëzietendensen in de periode 1966-1971 geeft
Fens 1973.
Over het tijdschrift Tirade en de poëzie daarin raadplege men Velthuysen 1986.
Evenepoel 2000 geeft een grondige analyse van de relatie tussen anekdote,
subjectiviteit en communicatie in de vroege bundels van Kopland en van het
taalgebruik dat daarmee samengaat.

Neoromantiek: belijdenis, vorm, mythe
Over neoromantische tendensen in de poëzie: H. Brems 1981c en Van der Vegt 1982.
Informatie over de literatuur in Propria Cures is te vinden in Ligtenberg e.a. 1990,
vnl. 289-295 en 306-309.
De receptie van het werk van Komrij valt na te lezen in Diepstraten (red.) 1982.
In het nawoord bij de vijfde druk van Geachte Muizenpoot schetst Fontijn 1985
een beeld van de eigenheid van het werk van Harmsen van Beek en van de receptie
ervan. Een analyse van haar poëtica geeft Van den Oever 1993. Balk-Smit
Duyzentkunst 1996 leest de teksten met veel aandacht voor de autobiografische
dimensie. Een anekdotische reconstructie van het bohèmeleven op het landgoed
Jagtlust, waarvan Fritzi Harmsen van Beek de spil was, biedt Van der Zijl 1998. De
geciteeerde uitspraak omtrent haar latere literaire zwijgen, geciteerd uit Van der Zijl
1998, komt uit een gesprek met Harry Huizing in Nieuwsblad van het Noorden,
13-9-1986.
Een interpretatie van de poëzie van Min als incestverbeelding geeft M. Meijer
1988, 107-172.
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Taal, constructie en intellect
Diverse benaderingen van het werk van Faverey zijn te vinden in Groenewegen (red.)
1997. De citaten uit het interview met Heite zijn afkomstig uit Heite 1971. Over de
verwantschap tussen Faverey en Van Ostaijen: Spinoy 1997.

De poëzie in Vlaanderen: nieuw realisme
De geschiedenis en de theorie
Een uiterst gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van de nieuw-realistische
poëzie in Vlaanderen geven De Geest e.a. 1992; een beknoptere variant daarvan met
meer aandacht voor poëzieopvattingen, is te vinden in Brems e.a. (red.) 1991, 15-43.
Meer historische informatie over de soms woelige geschiedenis van Yang is te
vinden in Daele 1974 en in het jubileumnummer n.a.v. het twintigjarig bestaan van
het blad: 20 jaar Yang, 1984. Het pleidooi van Wenseleers voor een Vlaamse pop
art-poëzie: Wenseleers 1966. Over De nieuwe visie, het project in Beervelde en
andere groepsprojecten met Raveel, is zeer veel geschreven. Tot de belangrijste
publicaties behoren Jooris 1979 en 1980 en De Wolf 1991. Het dossiernummer van
Kreatief, Nieuwrealistische poëzie in Vlaanderen, verscheen als nr. 3 van de vierde
jrg., oktober 1970. In 1972 verscheen een uitgebreide versie ervan in boekvorm,
Deflo 1972. Vooral naar deze uitgave wordt verder in de tekst verwezen. De groep
werd daar uitgebreid met de dichter Hedwig Verlinde en de essayist Eugène van
Itterbeek. Over democratisering en de plaats van de lezer in naoorlogse poëtica's: H.
Brems 1993b.

De praktijk
Een goede introductie tot het werk van Jooris én een ruime bloemlezing uit zijn werk
biedt Evenepoel (red.) 1997. Jooris zelf beklemtoont heel sterk het mentaliteitsverschil
tussen Nederlandse en Vlaamse nieuw-realisten in Jooris 1972, 27.
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Succes en reacties
Een overzicht van de belangrijkste Revolver-uitgaven: Segers 1998; verspreide
informatie daarover ook in Brems e.a. 1987. Een overzicht van alle randactiviteiten
die de NRP hebben ondersteund in De Geest e.a. 1992. Daar, en in Brems e.a. (red.)
1991, wordt ook ingegaan op de receptie en de polemische reacties tegen de NRP.
Het bedoelde ‘fotoalbum over de nieuwrealistische poëzie in Vlaanderen’ werd
samengesteld door Jan Vanriet en verscheen als speciale aflevering van Kreatief,
met een omslag van Raoul de Keyser: Vanriet (red.) 1974.

Het proza
Werkelijkheid, verbeelding, vorm en taal
Over De tuinen van Bomarzo van Haasse: Oversteegen 1973.
Beschouwingen over het werk van Brakman, naar aanleiding van zijn bekroning
met de P.C. Hooftprijs, zijn verzameld in Diepstraten (red.) 1981. Een goede
introductie tot zijn vroege werk geeft Van Deel 1979, naar aanleiding van zijn
bekroning met de F. Bordewijkprijs. Over de intertekstuele relatie tussen Het zwart
uit de mond van Madame Bovary en de roman van Flaubert: Tans 1981, Verstraeten
1981 en Bulte 1983.
Een goede introductie tot het werk van Koolhaas tot 1975 is Kruithof 1976.
Over het werk van Gerrit Krol, toegespitst op de roman De chauffeur verveelt zich,
schreef Zuiderent een veelomvattende studie, Zuiderent 1989. Behalve een analyse
van de roman bevat het boek ook een onderzoek naar de receptie van Krol tot 1973
(17-136) en een overzicht van de plaats(en) die binnen de Nederlandse literatuur aan
Krol worden toegekend (429-449). De recensie van Vogelaar over De chauffeur
verveelt zich verscheen eerst in De Groene Amsterdammer, 27-6-1973. De titel
‘Knutseldoos van Gerrit Krol’ kreeg zij bij opname in J.F. Vogelaar 1974, 57-59.

‘Leesbare teksten’ in de jaren zeventig
De ‘elastiekjes, dirigentenkledij en tafels’ alluderen op de bekende gedichten ‘Geen
schaartje’ en ‘Geen brilmontuurtje’ van Buddingh' en de bundels De schoenen van
de dirigent (1966) van Bernlef en Verplaatste tafels (1969) van Schippers.
Een goed overzicht van de prozatendensen in Nederland in de jaren zeventig geeft
De Rover 1982; specifiek over het realisme in het spoor van het Manifest voor de
jaren zeventig en de polemische reactie van Jeroen Brouwers daartegen in 1980: De
Rover 1993b. K. Beekman 1978 brengt de literatuuropvattingen in kaart van
debutanten uit de periode 1972-1976. In de inleiding geeft Nuis 1977 een treffende
karakteristiek van het realistische proza uit die jaren. Kritische visies erop vindt men
bij Goedegebuure 1976a en vooral Mertens 1979. Een vergelijking van De avonden
van Reve met Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp van Heeresma: Reurslag 1986.
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De opkomst van de boekenbijlagen
Over de relatie tussen literatuur en media in de jaren zeventig en tachtig:
Goedegebuure 1993b. Enkele gegevens en citaten in dit onderdeel zijn daaraan
ontleend. De belangrijkste opstellen waarin Vogelaar een verband legt tussen de
opkomst van realistisch en subjectivistisch proza in de jaren zeventig en anderzijds
ontwikkelingen in de samenleving, het uitgeversbedrijf, de media en de literaire
kritiek, zijn ‘Restauratie van de Nederlandse literatuur’ (1972) en ‘Pleidooi voor een
tegendraadse literatuurkritiek’ (1973), beide opgenomen in J.F. Vogelaar 1974, resp.
86-90 en 183-188.
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8
De literatuur in 1975
Schoonheidscultus en decadentisme
De formulering ‘literatuur als literatuur’ is ook de titel die T. van Deel gaf aan zijn
recensie van Erwin (Van Deel 1975). Devertaling van A Rebours van Huysmans
door Siebelink verscheen in 1977 onder de titel Tegen de keer. Het motto van Verlaine
in Uit het dagboek van een pink poet luidt in Nederlandse vertaling: ‘Ik hou van het
woord decadentie, dat helemaal fonkelt in purper en goud. [...] Het woord
veronderstelt verfijnde, uiterst beschaafde gedachten, een hoge literaire cultuur, een
ziel die in staat is tot intense wellust... het is de kunst van in schoonheid te sterven.’

Realisme en maatschappelijk bewustzijn
Over de Derde Spreker Serie, Mandala en over In de Knipscheer: Kuitert 2001, 8-14;
over In de Knipscheer n.a.v. het tienjarig bestaan: Adelaar e.a. 1986.

Diversiteit in de poëzie
Over de poëzie in Vlaanderen rond 1975 is uitvoeriger te lezen in Brems e.a. (red.)
1991, passim, en wat de hernieuwde belangstelling voor de traditie betreft: 72-76.
Meer informatie over de Nachten van de Poëzie in Kortrijk en Amsterdam in Vergeer
2000b, 18-20. Over de literaire reacties op de arrestatie en de veroordeling van
Breytenbach: Jonckheere 1999, 171-179.
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9
De literatuur van 1975 tot 1985
Alles moet anders: vier polemieken rond 1980
‘De taak van de schrijver’
Aan de discussie ‘De taak van de schrijver’ werd deelgenomen door Carel Peeters,
Dirk Ayelt Kooiman, J.F. Vogelaar, Jacob Groot en Willem Jan Otten. De bijdragen
eraan zijn te vinden in De Revisor 6 (1979), 2, 46-55; 6 (1979), 4, 56-77 en 7 (1980),
2, 48-59. De oorspronkelijke teksten van Peeters, die eerder verschenen in Vrij
Nederland, resp. ‘De ontbrekende dimensie’ en ‘Het literaire ongenoegen’, zijn
opgenomen in C. Peeters 1979b, 129-142 onder de titel ‘De ontbrekende dimensie’.
Ook voor ‘Panoptikum’ van Anthony Mertens was de aanleiding het verschijnen van
de interviewbundel Het nieuwe proza van Diepstraten en Kuyper.
Het verzet van Peeters tegen het postmodernisme is het meest uitvoerig verwoord
in C. Peeters 1987.

‘De nieuwe Revisor’
De nieuwe Revisor verscheen als aflevering 250 van Tirade, jrg. 23, 1979. De tekst
werd naderhand opgenomen in Brouwers 1980, 107-196. Een aantal van de reacties
verscheen in brochure onder de titel De valse Revisor, Spaan e.a. 1980.

‘Het raadsel der onleesbaarheid’
De Huizinga-lezing van K. van het Reve werd als brochure gepubliceerd: Van het
Reve 1979. Samen met antwoorden op de argumenten van zijn tegenstanders heeft
hij ze nadien ook opgenomen in de essaybundel Een dag uit het leven van de
reuzenkoeskoes, 1979. Tot de belangrijkste sympathiebetuigingen in dag- en
weekbladen behoren die van Maarten 't Hart in NRC Handelsblad van 22-12-1978 en
van Tamar [Renate Rubinstein] in Vrij Nederland van 3-3-1979. Weerwerk van
literatuurwetenschappers als J. Lechner, Jan M. Meijer, D.W. Fokkema en Elrud
Ibsch was te lezen in NRC Handelsblad van 15-12-1978, van J.J. Oversteegen in De
Tijd van 26-1-1979 en van W.J. van der Paardt in Het Parool van 28-12-1978 en
zeer uitvoerig in De Revisor, Van der Paardt 1979. H.A. Gomperts reageerde grondig
en uitvoerig met een heel boek, Grandeur en misère van de literatuurwetenschap,
Gomperts 1979.
Een standpunt in het debat over literaire kritiek met reacties op de stellingen van
C. Peeters 1976 en Hamelink 1980 is te vinden in Van Deel 1986, 155-165.
Een trefzekere analyse van de verschuivende plaats van literatuur in de jaren zestig
en zeventig is te lezen in Ruiter e.a. 1992, wat de hier behandelde kwestie betreft
vnl. 9-10.
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‘Meer straatrumoer’
Niet minder dan 22 respondenten lieten hun licht schijnen over Anbeeks oproep voor
meer straatrumoer in de Nederlandse letteren. De redactie van De Gids vulde er een
hele aflevering mee: 144 (1981), 2.

Het proza: vertellers en columnisten
Vertellers
In de hier behandelde periode werden verschillende pogingen ondernomen om het
proza in Nederland te rubriceren. De belangrijkste daarvan zijn K. Beekman 1978
en De Rover 1982. R. Schouten 1986 geeft een overzicht van die pogingen, laat zien
hoe de ingeburgerde etiketten tot stand zijn gekomen en onderneemt zelf een nieuwe
poging.
De gegevens over het succes van Maarten 't Hart bij scholieren zijn ontleend aan
Moerbeek 1998, 279-280. Over het werk van 't Hart: De Moor 1994.

De column
Algemene informatie over de columnisten in de jaren zeventig en tachtig: Matsier
1986 en Nuis 1993. Een interessant tijdsdocument is het dossier over ‘De columnisten’
in Haagse Post, 27-10-1979. Over de voorgeschiedenis: Gijselhart 1986. Een beknopte
inleiding tot het cursiefje in de jaren vijftig en zestig, met oog voor de
voorgeschiedenis, geeft De Ceulaer 1968.
Over Carmiggelt: De Ruiter 1979 en Witteman
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e.a. 1998. Van Verre (red.) 1978 bundelt de radiogesprekken die de samensteller in
1977 met Carmiggelt had, samen met een groot aantal documenten en bijdragen van
derden.
Een lijstje met gebundelde columns die in de prijzen vielen, geeft Matsier 1986,
132. De uitspraak ‘Literatuur moet in de eerste plaats mensen niet vervelen’ doet
Rubinstein in een gesprek van Jan Brokken en Ischa Meijer met de columnisten
Carmiggelt, Van Kooten en Rubinstein in het hierboven genoemde
columnistennummer van HP.
De kritiek in Raster 10 op de columnisten is niet ondertekend, maar meer dan
waarschijnlijk van de hand van Vogelaar.

Raster en het ‘andere proza’
Over het experimentele proza in deze periode: Offermans 1986 en 1993, specifiek
over Vlaanderen: Bousset 1982, 11-39 en 1986, vnl. 53-84 en Wesselo 1983. Over
het kritische gebruik van taal en dialect in het werk van Pleysier en Hoste: Vervaeck
1993.

‘Academisme’
De creatie van een literaire stroming
Op het ‘academisme-artikel’ van Brokken reageerden Nuis in Haagse Post van
17-9-1977 en Carel Peeters in Vrij Nederland van dezelfde dag. Brokken antwoordde
de week daarop in Haagse Post.
Aan het al dan niet bestaan van academisch proza of Revisor-proza en aan de
eventuele kenmerken ervan werden tal van beschouwingen gewijd, zowel in
essayistische of zelfs polemische zin als in meer afstandelijk beschouwelijke. De
belangrijkste van de eerste soort zijn: C. Peeters 1979b en 1984 en Zwier 1993. Van
de tweede soort: R. Schouten 1986, Goedegebuure 1990a, Van Kessel 1992, over
de visie van Peeters op het Revisor-proza, Melissen 1993 en Bax 2001. Smulders
1994 beschrijft het Revisor-proza als een van de laatste stadia in het verdwijnen van
de literatuur als aparte culturele uiting. Over het poëticale karakter van de
omslagillustraties van het blad: Zuiderent 1991. Bij de aanvang van de 25e jaargang
(1998) bracht De Revisor zelf een terugblik, met een essay van Bas Heijne en een
interview van Kees 't Hart en Anthony Mertens met Dirk Ayelt Kooiman. Interessant
m.b.t. de literatuuropvatting van auteurs in De Revisor is ten slotte ook het dispuut
tussen Frans Kellendonk en Maarten 't Hart (1980). Dat is ook opgenomen in de
bloemlezing uit de eerste tien jaargangen van De Revisor, die als Bulkboek verscheen,
met een inleiding van Kooiman en Matsier (1984).

‘Revisor-proza’
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Over het werk en de literatuuropvattingen van Kellendonk: Bosboom 1994, T. Boon
1998 en, toegespitst op Mystiek lichaam, met een uitgebreide primaire en secundaire
bibliografie: Raat 1987. Ook het ‘Schrijversprentenboek’ over de auteur bevat
interessante essays over zijn werk en beeldmateriaal: De Cloet e.a. (red.) 1998.
Overzichten van de controverse rond Mystiek lichaam geven Anbeek 1987 en Van
den Bergh 1987.

Rond De Revisor: verbeelding, vorm en het volle leven
Over Opwaaiende zomerjurken werden meerdere studies gepubliceerd. Een
psychoanalytische interpretatie gaf Hiddema 1981, een eerder filosofische Van
Oudvorst 1984 en een algemene introductie tot de roman Kraayeveld 1985.
Over Rituelen van Nooteboom: Van Belle 1997.

Met een andere bril
Over de reputaties van Hermans, Mulisch, Reve en Wolkers in de periode 1970-1985:
Fens e.a. 1986.
De omslagillustratie met de wolkenfoto's op De Revisor 2 (1975), 2 is van Geert
Kooiman. Samen met de omslagen van andere afleveringen komt zij ter sprake in
Zuiderent 1991, 111-112.

Literatuur en feminisme
Feminisme en literatuuropvatting
Over opkomst en geschiedenis van de feministische literatuur in Nederland in de
jaren zeventig en tachtig is tot nu toe weinig systematisch gepubliceerd. De
belangrijkste overzichten zijn D. Schouten 1986 en M. Meijer 1993. Een grondig
historisch overzicht van de ‘feministische bewustwording in Nederland 1965-1980’
is Costera Meijer 1996. Tot de belangrijkste publicaties die het feminisme en de
daarmee - samenhangende visies op literatuur bestrijden, behoren Rubinstein 1979
en M. 't Hart 1982.
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Een eigen circuit met eigen normen
Over het tijdschrift Chrysallis: Snetselaar 1987. Annie Romein-Verschoor maakte
in de jaren dertig naam met haar studie over Nederlandse romanschrijfsters uit de
periode 1880-1935, onder de titel Vrouwenspiegel herdrukt in 1977. Haar recensie
van De schaamte voorbij verscheen onder de titel ‘Een feministisch boek?’ in Opzij
4 (1977), 24.

Het proza in Vlaanderen: eigen accenten
De Vlaamse literatuur in crisis
‘J. Weverbergh en ergher’ verscheen voor het eerst in Maatstaf 24 (1976), 12. In
verkorte versie ook in Vrij Nederland van 25-12-1976. Van de talrijke Vlaamse
reacties op Brouwers is de meest uitvoerige Lissens 1977. Het antwoord van Brouwers
op de Vlaamse reacties verscheen eveneens in Maatstaf onder de titel ‘Vlaanderen
op zijn erghst’, 25 (1977), 10. Beide stukken zijn opgenomen in Brouwers 1982, en
nadien, samen met alle tot dan verschenen opstellen van Brouwers over Vlaanderen,
in Brouwers 1994. Over de Brusselse tijd van Brouwers: Debergh 2000. Overzichten
en analyses, in de meeste gevallen tegelijk een bijdrage aan de debatten, van de
twisten tussen Noord en Zuid in de jaren zeventig en tachtig zijn onder meer te vinden
in Reynebeau 1980, De Wispelaere 1986, Janssens e.a. (red.) 1989 en H. Brems
1994. De uitspraak van Van Vliet over de Vlaamse debuten na 1970 is geciteerd in
een anoniem interview/recensie, ‘Drinken op de Vlaamse volksaard’, in de Volkskrant
van 15-9-1979. Het speciale nummer van Kreatief over de ‘stille generatie’ verscheen
als nr. 2/3 van jrg. 14 (1980). De reportage over Vlaanderen van Nuis en Rothuizen
verscheen onder de titel ‘De literatuur na Boon en Claus: het leed van de nieuwe
Vlamingen’ in de Haagse Post van 15-11-1980. Zij spraken met Eddy van Vliet,
Alstein, Hugo Bousset en Leo Geerts, bezochten enkele boekhandels en lazen enkele
boeken. Informatie over de lotgevallen van Vlaamse uitgeverijen tot halverwege de
jaren tachtig is te vinden in Simons 1987. Cijfermateriaal over Vlaamse uitgaven in
de jaren zeventig en tachtig en over de doorstroming van Vlaamse literatuur naar
Nederland geven Servaes 1978, Decoster 1979, Van den Heuvel 1981 en Van Baelen
1989. Over het verdwijnen van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Adé 1984.
Gerits 1986b biedt een overzicht van het Vlaamse proza in die periode. Veel
uitvoeriger, maar ook partijdiger is Bousset 1988a.

‘Het verdriet van België’
Het drieluik van Pleysier, Waar was ik weer?, bestaat uit de romans De razernij der
winderige dagen (1978), De weg naar Kralingen (1981) en Kop in kas (1983).
Een omvattende studie over Het verdriet van België van Claus is tot nu toe niet
verschenen. Tot de interessantste publicaties over de roman behoren: Weisgerber
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1995 over intertekstualiteit, Geerts 1986 en 1987 over het taalgebruik en Claes 1984
over diverse aspecten. Een eenvoudige introductie is Boomsma 1986.
Informatie over autobiografische realia is te vinden in Nooteboom en Claus 2004.

Postkoloniale literatuur
Suriname en de Nederlandse Antillen
Over de literatuur in en uit Suriname: Van Kempen 2003; over de Antillen: Rutgers
1996. Er verschenen vanaf de jaren tachtig ook interessante themanummers van
literaire tijdschriften over de literatuur van Suriname en/of de Antillen: ‘De grote
overtocht. Proza en poëzie uit het Karaïbische gebied’ (Restant 11 (1983), 2), Deus
ex machina 11 (1987), 2, ‘De Caraïbische verbeelding aan de macht’ (Bzzlletin 16
(1987), 143), ‘Antiyas, Aruba, Boneiru, Korsou, Sranan’ (Kruispunt 36 (1995), 161),
‘Nederlandstalige literatuur in Suriname & de Nederlandse Antillen’ (Bzzlletin 27
(1998), 255), ‘De Nederlandse Antillen’ (De Gids 153 (1990), 7-8) en ‘Suriname’
(De Gids, 153 (1990), 10-11).
Over de columns van Cairo: Van Kempen 2004; over Astrid Roemer: Hoving
2004.

Indisch-Nederlandse auteurs van de tweede generatie
Over de tweede generatie Indisch-Nederlandse schrijvers: het themanummer De
tweede generatie van Indische Letteren, 18 (2003), 4.
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De poëzie
De poëzie-enquête van Maatstaf, georganiseerd door Rob Schouten en Peter de Boer,
verscheen als dubbelnummer 6-7 van jrg. 31 (1983).
Voor Nederland bestaan er nauwelijks historische of systematische overzichten
van de poëzie in deze periode. Aanzetten zijn te vinden in R. Schouten 1986 en
Kuyper 1986. Veel verspreide informatie, los van de chronologie, is te vinden in
Fokkema 1999.

Afrekening met Vijftig
Over de bloemlezing van Komrij, de discussies daaromheen en het belang ervan:
Zuiderent 1993. Enkele van de belangrijkste recensies van die bloemlezing zijn
opgenomen in Diepstraten (red.) 1982. De recensie van Bernlef waaruit geciteerd
wordt, verscheen oorspronkelijk in Haagse Post, 19-1-1980.

De poëzie in Nederland
Kouwenaar en de erfgenamen van Vijftig
Over Kouwenaar: Sötemann 1985, 39-55 en Kusters 1986. Het hier besproken gedicht
‘het meesterwerk: lichtrose maan, vol’ was voor Tymen Trolsky het aanknopingspunt
voor een felle aanval op de poëzie van Kouwenaar: Trolsky 1980.
Het geciteerde gedicht van Kusters, ‘Carbone notata’ verwijst, net als de titel van
zijn verzamelbundel uit 1998, naar de ‘zegelboom’, volgens Van Dale ‘een geslacht
van fossiele bomen waarvan de buitenste laag als met zegelafdrukken bedekt is’.
Over Faverey vnl. Groenewegen (red.) 1997. Daarin onder meer bijdragen van Erik
Spinoy over poëticale verwantschap tussen Faverey en Van Ostaijen, en G.J. Dorleijn
over Faverey en de muziek; daarnaast ook Fokkema 1999, 269-285 en Van Bastelaere
2001, 43-58. De geciteerde brief van Faverey is opgenomen in Groenewegen (red.)
1997, 138-141. De bespreking van 100 gedichten van Kouwenaar door Kopland
verscheen oorspronkelijk in Algemeen Handelsblad, 12-4-1969.

Mainstreampoëzie van Anker tot Zuiderent
Een enigszins polemisch beeld van de hier behandelde poëzie geeft H. Brems 1989,
gevolgd door een antwoord van Van Deel, 1989.

Woede, passie, engagement en avontuur
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Zuiderent 1986 over het gedicht ‘'t Huis Tijdverblijf’ van Jellema was zelf al een
reactie op uitlatingen van Bernlef in een gesprek over de stand van de poëzie en de
poëziekritiek in Raster 32 (1984), 78-101, vnl. 87-88.
Het Tirade-nummer over Vroman is nr. 205-206 van jrg. 16 (1975).

De performers
Het fenomeen van de dichter als performer is tot nu toe niet in kaart gebracht. Een
aanzet daartoe, weliswaar met klemtoon op de jaren negentig, geeft K. Vogelaar
2001. Een eigentijds beeld van de performers geeft het Bulkboek De popdichters,
11 (1982), 122. Over de Nacht van de Poëzie in Utrecht: Vergeer 2000b. Over ontstaan
en ontwikkeling van Poetry International, met een bloemlezing van de
Nederlandstalige dichters: Mooij (red.) 1990. De recensies van Deelders Moderne
gedichten waarnaar verwezen wordt, zijn Bernlef 1979 en Bloem 1979.

Nederland en Vlaanderen
Over de tegenstellingen tussen poëzie in Vlaanderen en Nederland: H. Brems 1986b
en 1994. De cijfers in verband met de poëzieproductie en -receptie in Vlaanderen in
de jaren 1975-1976 zijn ontleend aan Deruytter 1984.

De poëzie in Vlaanderen
De herleving van het poëtisch experiment
Een gedetailleerd overzicht van de poëzie in Vlaanderen in deze periode geven Brems
e.a. (red.) 1991, 38-84. Veel informatie ook, bekeken vanuit de invloed van Van
Ostaijen, in G. Buelens 2001, 955-1006. Rond 1985 verschenen meerdere overzichten
van de Vlaamse poëzie in de voorbije periode. Tot de belangrijkste daarvan behoren
Van de Perre 1982, De Smet 1985 en Mysjkin e.a. (red.) 1988.
Over het verband tussen het Impuls-manifest, de poëziepraktijk van de betrokkenen,
Nolens en anderzijds Van Ostaijen: G. Buelens 2001, 995-1006. De polemieken van
Speliers tegen neorealisme en neoromantiek werden opgenomen in Speliers 1984.

Pink Poet
Het citaat uit de tafelrede van Conrad is geciteerd naar het handschrift van die
toespraak,
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gereproduceerd in Van der Pas 1987, bijlage 2A. Ook het citaat uit de persmededeling
waarin het genootschap wordt opgeheven, is daar gereproduceerd als bijlage 83.
Over Pink Poet: Brems e.a. (red.) 1991, 43-54. Een zeer inlevende karakterisering
geeft Pay 1977. Een goed beeld van de sfeer in het genootschap geven Van Bruggen
1975 en Jespers 1999. Een gedocumenteerde inventaris van de Contramine-uitgaven
in Rombouts 1983.
Van Bastelaere 2001 wijdt een bewonderende analyse aan het oeuvre van Pernath,
145-166. Verder: De Geest e.a. 1995.

Nieuwe romantiek
Een contemporain overzicht van deze poëzie geven H. Brems 1981c en Van Hoof
1981, 17-77. De interessantste teksten waarin afzonderlijke dichters poëticale
uitspraken doen, zijn Gruwez 1980 en 1982, Verpale 1982 en Van hee 1982, de
laatste drie in het speciale nummer van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, ‘Kunst in de
jaren zeventig’, 35 (1982), 3.
In het gedicht ‘Sourdine’ van Gruwez is de spelling van ‘Mendelsohn’ en ‘wijdser’
stilzwijgend gecorrigeerd.
Over het werk van Jotie T'Hooft werd veel geschreven. Een aantal interessante
opstellen van onder anderen Speliers, De Vos, Evenepoel en Hertmans werd
gebundeld in een speciale aflevering van het tijdschrift Restant, De Vos (red.) 1981,
dat in 1984 in een beknoptere versie ook als boekuitgave verscheen. Daarnaast H.
Brems 1981b, 165-181. Een biografie: Mulders e.a. 1997.

Naar een Vlaamse mainstreampoëzie
Over de Vlaamse poëzie rond 1980, het tijdschrift RIP en de opkomst van een
postmoderne poëzie in Vlaanderen: Brems e.a. (red.) 1991, 76-87. Over Tom Lanoye
en de performers: ibidem 92-96. Zie ook de interessante website van Lanoye:
www.lanoye.be (april 2005).
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De literatuur in 1985
Literatuur en de overheid
Het bedoelde laatste nummer van Heibel was nr. 4 van jrg. 19, winter 1985-1986.
Voor het citaat van Schaevers over het einde van Heibel: Schaevers 1991.
Het juryrapport van de P.C. Hooftprijs 1984 verscheen in NRC Handelsblad van
13-2-1985. Een overzicht van de polemieken rond de P.C. Hooftprijs 1984, inclusief
de schokgolven ervan in de Vlaamse politiek, en met aansluitend enkele reacties van
Vlaamse auteurs, geeft Jespers 1985. Een aantal reacties in de pers is gereproduceerd
in Aarts' letterkundige almanak voor het J. Slauerhoffjaar 1986, 123-132,
voorafgegaan door de tekst van een toespraak van jurylid Offermans (Offermans
1985). Over zijn eigen reactie, in het licht van zijn engagement in de Arkprijs van
het Vrije Woord: Galle 1987. Verder ook Oosterbaan Martinius 1990, 97-101. Over
eerdere door Brandt Corstius veroorzaakte rellen: Gijselhart 1986, 141-184.
De toespraken van Luk de Vos en Walter Debrock (geschreven door Marc
Reynebeau) bij de uitreiking van de Arkprijs 1985 aan Daniel Buyle, zijn gebundeld
in De Vos (red.) 1985.
De toespraak van Janssens over het Vlaamse subsidiebeleid werd gehouden op
19-12-1984 en naderhand gepubliceerd in Dietsche Warande & Belfort: M. Janssens
1985a. De door Janssens genoemde bedragen zijn uiteraard allemaal in toenmalige
Belgische frank. Over het falende letterenbeleid en het rampzalige culturele klimaat
in Vlaanderen rond 1985 werd heel wat geschreven. Tot de interessantste stukken
daarover behoren Robberechts 1985, Brusselmans e.a. 1985, Van Paemel 1986, Deleu
1987 en Note 1986. Informatief is ook de speciale aflevering van Dietsche Warande
& Belfort, onder de titel ‘Hoe bestaat het. Literatuur in Vlaanderen’, jrg. 131 (1986),
8-9, met bijdragen over onderwerpen van letterenbeleid tot uitgeverijen, van
literatuuronderwijs tot literaire kritiek.

Een breukmoment in de Vlaamse literatuur
Informatie over geschiedenis, doelstellingen en werking van de Nederlandse Taalunie
is te vinden op de website van de instelling, http://taalunieversum.org/taalunie (april
2005).

Proza en poëzie
Contemporaine overzichten van de literaire productie in en rond 1985 geven Nuis
1985b en 1986, Reynebeau 1985a, en specifiek voor Vlaanderen Durnez 1985, Van
Hulle 1986, Billiet 1986 en Gerits 1986a.
De aanleiding van Vriend van verdienste van Rosenboom was de ‘Baarnse
moordzaak’ uit 1961.
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Het citaat over de Nieuwe Wilden is ontleend aan de achterkaft van hun
gezamenlijke bloemlezing, De Waard (red.) 1987.
Over De Neef als numineus dichter: De Geest 1987. Voor de belangrijkste protesten
tegen de bekroning van De vertelkunst van de bloemen: De Boeck 1986 en H. Brems
1987.
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De literatuur van 1985 tot 1995
De literatuur in de openbaarheid
De herleving van de literatuur in Vlaanderen
Informatie over de Vlaamse literaire uitgevers in de tweede helft van de jaren tachtig
in Simons 1987, 90-93 en 178-186, Van Hulle 1990, 25-29, Borré 1991, 31-33 en
Reynebeau 1994, 27-30. De geciteerde cijfers met betrekking tot de receptie van
Vlaamse literatuur in Nederland zijn ontleend aan H. Brems 1999. Meer in het
algemeen over de situatie en de transformatie van de Vlaamse literatuur na 1985: H.
Brems 1991, 1993c en 1994, Borré 1991, L. de Haes 1991 en Reynebeau 1994.
Over de oprichting, de doelstellingen en de effecten van het Nieuw
Wereldtijdschrift. De Coninck 1991, Piryns 1997 en H. Brems 1997. De doelstellingen
van De Brakke Hond werden geformuleerd in het proefnummer van het tijdschrift,
1 (1983), nr. 1. Het nummer ‘Hoe bestaat het? Literatuur in Vlaanderen’ verscheen
als nr. 8-9 van jrg. 131 (1986) van Dietsche Warande & Belfort. Het was samengesteld
door Hugo Brems en Hugo Bousset. De special over ‘Literatuur in Nederland en
Vlaanderen’, samengesteld door Marcel Janssens en Philip Vermoortel, verscheen
als nr. 6 van jrg. 134 (1989). Naast de Leuvense uitgeverij Peeters was De Bezige
Bij co-uitgever vanaf jrg. 140 (1995) tot en met jrg. 145 (2000). Over de
ontstaansgeschiedenis van Twist met ons, het ‘Woord vooraf’ van Benno Barnard
en de reacties daarop: Barnard 1991. Informatie over Behoud de Begeerte:
http://www.begeerte.be/start.htm (januari 2005), over Het Beschrijf:
http://www.beschrijf.be (januari 2005).
Informatie over het letterenbeleid in Vlaanderen en de acties van vav is te vinden
in de bundel Het beroep van dichter. Vlaanderen en zijn letterenbeleid, met bijdragen
van o.a. De Wispelaere, Van Bastelaere, Hoste,
Van Heulendonk, Spinoy, Reynebeau, De Coninck en Deleu: De Wispelaere e.a.
1993. NCR is een multinational, voornamelijk gespecialiseerd in hardware en software
voor geldtransacties.

De mediatisering van de literatuur
De lezing van Robert Anker, ‘De literatuurmachine’, is opgenomen in Anker e.a.
1985 samen met de bijdragen van T. van Deel, Kees Fens, Jaap Goedegebuure, Kees
van Rees, Rob Schouten en Hugo Verdaasdonk aan het symposium ‘De regels van
de smaak’. De lezingen van Henk Kraima en Ronald Dietz op het syposium ‘Kan
het geluid wat zachter?’ van de Jan Campertstichting werden opgenomen in afl. 14,
1994 van het jaarlijkse Bericht aan de vrienden van de Jan Campert-stichting, samen
met lezingen van Rob Schouten en Jean Pierre Rawie. Over dezelfde kwesties ook
Nijssen 1994.
Informatie over de sss: http://www.sss.nl (januari 2005) over de SLAA:
http://www.slaa.nl (januari 2005).
Over de nieuwe pocketreeksen: Kuitert 1997, 178-188. Verder over de problematiek
van boeken en uitgeverijen: Adriaansens e.a. (red.) 1983. Veel feitelijke gegevens
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en cijfermateriaal over concernvorming in de Nederlandse uitgeverswereld in de
periode 1965-1975 is te vinden in Heinsman en Van Teeffelen 1975; de ontwikkeling
van uitgeverijen tussen 1938 en 1985 is grondig gedocumenteerd in Van den Brink
1987. Interessante informatie ook in Brandt en Schutte 1996, waaraan ook de
geciteerde aantallen literaire titels tussen 1950 en 1995 zijn ontleend. Interessante
bronnen in verband met uitgeverij en boekbedrijf zijn voorts te vinden op het internet,
onder meer via www.speurwerk.nl, www.boekblad.nlen www.nuv.nl (april 2005).
Over het beleid van Dietz bij De Arbeiderspers schreef Jeroen Brouwers een fel
pamflet, Brouwers 1996, 17-140.

Postmodernisme
De introductie: scheldwoord en toverwoord
Over de introductie van postmodernisme in de Nederlandse literatuur: Ruiter 1993.
Tot de vroegste publicaties die de term postmodernisme toepassen op de Nederlandse
literatuur behoren o.m. Bertens 1985, Bertens e.a. 1988, Bousset 1988a, Ibsch 1989,
Mertens 1988 en
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Musschoot 1994a (oorspronkelijk 1991). Een beknopte, eenvoudige en heldere
introductie tot postmodernisme geeft Harbers 1997.
Een herinterpretatie van literatuur uit de jaren zestig en zeventig als postmoderne,
‘literaire popart’ komt in de literatuurstudie pas aan bod in de jaren negentig: Ruiter
e.a. 1996, 310-324. Fokkema 1999, 122-150 sluit daarbij aan. Die visie op
postmodernisme wordt hier niet gevolgd.

Postmodern proza
Postmodern proza na 1985
Dit onderdeel is in hoge mate schatplichtig aan Vervaeck 1999.
Het citaat van Van Bastelaere over ‘onorde’ is afkomstig uit zijn poëticale tekst
‘Rifbouw (een klein abc)’, aanvankelijk gepubliceerd in Yang 25 (1989-1990), nr.
144, later opgenomen in Van Bastelaere 2001.

Postmodern proza in retrospectief
Over Boon en het postmodernisme: vnl. D'haen 1994; over Michiels als postmodern
auteur: Musschoot 1994b; Ibsch 1989 onderzoekt postmoderne aspecten in werk van
Vogelaar, Ferron, Brakman, Nooteboom en Krol; Mertens 1988 bij Hermans, Mulisch,
Schierbeek, Krol, Polet en Vogelaar. Over Een weekend in Oostende van Brakman
als postmoderne roman: Van Alphen 1985. De link tussen Revisor-proza en
postmodernisme werd voor het eerst gelegd in Anbeek 1989 en als het ware
gecanoniseerd in zijn literatuurgeschiedenis, Anbeek 1990b. Verder over het verband
tussen beide: Bax 2001.

Verhaal en essay
Over het essay in de context van het postmodernisme: Vervaeck 2001. Over
ontwikkelingen in de essayistiek na 1985, met name in het werk van Mutsaers,
Brassinga en Beurskens: Vogel 2001. Verder ook M. van Buuren 1993 en K. Beekman
1998.

Postmoderne poëzie
Postmoderne poëzie in Vlaanderen
Voor een meer gedetailleerde feitengeschiedenis van de opkomst, de doorbraak en
de polemieken rond postmoderne poëzie in Vlaanderen: Brems e.a. (red.) 1991,
85-92. Over postmoderne poëzie in de hier gehanteerde betekenis is nog maar weinig
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onderzoek gepubliceerd. Een aanzet geven Joosten en Vaessens 2002. Zie ook G.
Buelens 2001, 1019-1064 en Van Dyck 2002.
Over de redactiewisseling in Yang en de nieuwe koers van het tijdschrift: Hertmans
1991 en Vandevoorde 1991. Het poëticanummer van Yang verscheen als nr. 144 van
jrg. 25 (1989-1990). De bijdrage eraan van Hertmans, ‘Vitale melancholie’, is ook
opgenomen in Hertmans 1989, die van Van Bastelaere in Van Bastelaere 2001.
Omwille van de samenhang wordt in de tekst ook voor hen uit de tijdschriftpublicatie
geciteerd. In het citaat van Van Bastelaere is tussen vierkante haken de * uit het
origineel vervangen door het trefwoord waarnaar zij verwijst. Verderop is de afgekorte
naam vervolledigd.
Over de polemieken rond ‘Antwerpen '93’ en de manier waarop die ingebed waren
in institutionele en poëticale tegenstellingen: H. Brems 1994, 9-32. Het gesprek van
Van Bastelaere met Lanoye over o.m. ‘Antwerpen '93’: Van Bastelaere 1993, waarin
de aangehaalde passage op p. 20.

Postmoderne poëzie in Nederland?
Een van de eerste artikelen over postmodernisme in de Nederlandse poëzie is Van
den Akker 1993. Op dezelfde lijn zit de poëziegeschiedenis van Fokkema, 1999,
waarvan voorpublicaties verschenen vanaf 1966. Over postmoderne dichters in
Nederland: Joosten e.a. 2002.
Het citaat van T.S. Eliot is afkomstig uit zijn opstel ‘The Metaphysical Poets’. In
Nederlandse vertaling luidt het: ‘Wanneer de geest van de dichter perfect is uitgerust
voor zijn taak, maakt hij voortdurend verbindingen tussen uiteenlopende ervaringen;
de ervaring van de gewone man is chaotisch, onregelmatig en fragmentarisch. Hij
wordt verliefd, of leest Spinoza, en die twee ervaringen hebben niets te maken met
elkaar of met het lawaai van de schrijfmachine of de geur van de keuken; in de geest
van de dichter vormen die ervaringen altijd weer nieuwe gehelen.’
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Literatuur en leven: de poëzie
Maximalen en De Nieuwe Wilden
Maximaal
Een overzicht van ontstaan, opvattingen en receptie van de Maximalen geeft Wauters
1995. In Zwagerman 1993 zijn de belangrijkste teksten m.b.t. de Maximalen
opgenomen, waaronder het pamflet ‘Het juk van het grote Niets’ (oorspronkelijk
verschenen in de Volkskrant van 06-11-1987) en ‘Maximale jaren’, waarin hij zijn
kijk geeft op de geschiedenis en de betekenis van de beweging. Zie verder ook R.
Schouten 1998, 11-42 en Reugebrink 1999. Over Maximaal en de poëziedebatten
daarna: Vaessens 2002.

De Nieuwe Wilden
Over de Nieuwe Wilden: Andeweg 1998.
Uiteenlopende verslagen van de poëzieavond met Maximalen en Nieuwe Wilden
in Zwagerman 1993, M. Meijer 1989 en H. Klinkert 2000.

Het ambacht en het volle leven
De aanval van Beurskens op de poëzie van Enquist: Beurskens 1994. Er verscheen
zelfs een heus pamflet tegen de poëzie van Enquist: Bindervoet e.a. 1994. Het
interview van Jan Brokken met Eva Gerlach waarnaar verwezen wordt, verscheen
in de Haagse Post, Brokken 1985.

Vlaamse dichters en de discussies in Nederland
De visie van Gruwez op het verschil tussen Vlaamse en Nederlandse dichters (Gruwez
1986) was een antwoord op een recensie van Benno Barnard van zijn bundel De
feestelijke verliezer (1985) in het Nieuw Wereldtijdschrift 3 (1986), 3, daarna
opgenomen in Barnard 1987b, 111-126.
Positieve aandacht voor Nolens was er ook al voor 1986 in R. Schouten 1982 en
Zuiderent 1982.

Het proza tussen ik en wereld
Autobiografische literatuur
Reacties op de golf van autobiografische geschriften zijn verzameld in de special
van Bzzlletin 29 (2000), 271.
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Verhalen over de wereld
Straatrumoer
Het oorspronkelijke opstel van Anbeek, ‘Aanval en afstandelijkheid’, is Anbeek
1981, zijn terugblik daarop Anbeek 1990a.
Brands e.a. 1996 biedt een index op alle personages in De tandeloze tijd, een
topografie en een chronologisch geordend overzicht van de belangrijkste
gebeurtenissen. Over de dubbelzinnigheid van (de eerste delen van) De tandeloze
tijd als kroniek van een generatie en anderzijds als psychologische en symbolische
roman: Goedegebuure 1990b en J. Brands 1990, beiden in de speciale aflevering van
Bzzlletin over Van der Heijden, 20 (1990), 179.

Reisverhalen en historische romans
Over het hedendaagse reisverhaal is nauwelijks iets substantieels gepubliceerd. Over
de reisverhalen van Nooteboom vnl. Van den Brink 1997.
De serie ‘Op Schrijvers Voeten’ verscheen vanaf 1983 bij Veen, vanaf 1992 bij
Contact, de ‘Bibliotheek voor de literaire reiziger’ werd stopgezet in 1988. Een van
de meest succesvolle afleveringen van Granta was precies het nr. 10, ‘Travel Writing’
van december 1983, met werk van o.m. Gabriel García Márquez, James Fenton,
Bruce Chatwin, Saul Bellow en Paul Theroux.
Over de revival van de historische roman vanaf de jaren tachtig: Pelckmans 1988,
Fenoulhet 1996, Kroesbergen 1999, en het themanummer van Spiegel Historiael
over de historische roman, jrg. 31 (1996), 11-12, metondermeer bijdragen van Jaap
Goedegebuure, Jo Tollebeek en Lies Wesseling. Over de latere historische romans
van Hella S. Haasse: Noordervliet 1993. Over Turkenvespers van Ferron als
postmoderne historische roman: L. Wesseling 1991.

Generatie Nix
Algemeen over opkomst, opvattingen en betekenis: Overstijns 1996 en De Nijs 1996.
Onder de titel ‘Zoutelande’ bundelde Maatstaf aanvallen op de generatie Nix van
Arie Storm, Hans Dekkers, René Huigen en Henry Sepers, 43 (1995), 4.
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Literatuur en identiteit
Vlaanderen op zoek naar zichzelf
Over de veranderde houding van Vlaamse schrijvers tegenover Vlaanderen: Vervaeck
1993 en H. Brems 1996. Over de constructie van het concept ‘genealogisch proza’:
E. Brems 2004.

Postkoloniale literatuur
Indische letteren: de tweede generatie
Over Indische schrijvers van de tweede generatie gaat de speciale aflevering van
Indische letteren 18 (2003), 4. Over de figuur van de vader in romans van de tweede
generatie: Suprihatin 1996. Over Marion Bloem en Vaders van betekenis: Van
Rijnswou 1993 en Loriaux 2000, met variant 2003.

Schrijvers uit Suriname
Over de ontwikkeling van de Surinaamse literatuur: Van Kempen 2003,931 e.v., vnl.
1029-1064 en 1083-1150. Daarnaast, over McLeod: Rutgers 1999.
De recensie van Van Kempen over Hoe duur was de suiker? verscheen in De Ware
Tijd, 19-3-1988.

Ontwikkelingen in de jeugdliteratuur
De polemiek n.a.v. de SLAA-lezing van De Vries werd in eerste instantie gevoerd in
Leesgoed, met een reactie van Peter van den Hoven (1990) en een antwoord van De
Vries (1990b). De Vries 1992 komt er nog eens op terug. Maar daarnaast zijn er ook
echo's in tal van artikelen en recensies te vinden. Dat is o.m. het geval in meerdere
bijdragen aan de special over kinderliteratuur van Raster, (1991) nr. 56, in Linders
1993 en in Bekkering 1994b, dat de kwestie oprakelt in de context van een algemenere
visie op de grensvervaging tussen literatuur voor kinderen en voor volwassenen.
Toegespitst op de kritiek: Bekkering 2004. Tot de interessantste beschouwingen over
de literaire status van jeugdliteratuur behoren daarnaast Van den Hoven 1991 en
1994, Dros 1991 en De Vos 1998. Sjoerd Kuyper bundelde zijn opstellen tegen een
eenzijdig literaire benadering van jeugdliteratuur: Kuyper 2004. Over dezelfde
discussie in Vlaanderen: A. Leysen 2002.
De Woutertje Pieterse Prijs is vernoemd naar het boek Woutertje Pieterse van
Multatuli, omdat het, wat betreft taal en inhoud, de kwaliteit representeert waarnaar
de Stichting Woutertje Pieterse Prijs streeft. De in aanmerking komende werken
worden beoordeeld op zowel taal en inhoud als op illustraties en vormgeving. De
prijs werd aanvankelijk gesponsord door Libris, sinds 1998 door de Stichting LIRA
(Stichting Literaire Rechten Auteurs).
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Over de adolescentenroman handelt een special van Literatuur zonder Leeftijd,
14 (2000), 53. Verder ook De Sterck 1997.
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12
De literatuur in 1995
Diversiteit in het proza
Jaaroverzichten van 1995 geven Hellemans 1996 en Van Eeden 1996, beiden in
Mekka 1996 en Van Hulle 1996 en Storm 1996, beiden in Snoecks 96.
Het polemische dossier Zoutelande verscheen in Maatstaf 43 (1995), 4.

De Vlaamse literatuur en de uitgevers
Aan het debat van De Vlaamse Gids, ‘Haalt de Vlaamse uitgeverij 2002?’ werd
deelgenomen door André van Halewyck (uitg. Van Halewyck), Wim Verheije (uitg.
Manteau), Vic van de Reijt (uitg. Nijgh & Van Ditmar), Emile Brugman (uitg. Atlas)
en Luc Demeester (uitg. Lannoo en voorzitter van de Vereniging ter Bevordering
van het Vlaamse Boekwezen). De weergave van hun standpunten is te vinden in De
Vlaamse Gids 79 (1995), 4.

Toneel tussen taal en spektakel
De bijdragen (van Hans van den Bergh, Gerben Hellinga en Kester Freriks) aan het
symposium ‘Toneel in Nederland - Taal of spektakel?’ van de Jan Campertstichting
werden afgedrukt in het Bericht aan de vrienden van de Jan Campert-stichting, mei
1996, nr. 12. De speciale tijdschriftafleveringen waarnaar verwezen wordt zijn
Dietsche Warande & Belfort 141 (1996), 2 (‘Teksttheater’), Parmentiers, 8 (1997),
2 (‘Theater van de tekst’) en De Brakke Hond, 1997, 55. Over deze kwestie: Van
den Dries 1996, Van Paassen 1996, T. van den Bergh 1996 en Hertmans 1997.
Verder ook, ingebed in een overzicht van tendensen in het Vlaamse theater: Jans
1996 en Deputter 1996. Specifiek over de ‘Aktie Tomaat’: Deddes (red.) 1969,
Erenstein 1977 en Van Engen 1996.

De terugkeer van de Afrikaanse literatuur
De genoemde dossiers over Zuid-Afrika zijn Nieuw Wereldtijdschrift 12 (1995), 3
(‘Zuid-Afrikanummer’), Surplus 9 (1995), 2 (‘Zuid-Afrika’), Kruispunt 35 (1994),
157 (‘Een wankele wereld. De (Zuid-)Afrikaanse literatuur op de drempel van een
nieuwe tijd’, samengesteld door Luc Renders) en Woordwerk 14 (1996), 55 (‘Ons
knoop mekaar se veters vas. Literatuur in Zuid-Afrika’, samengesteld door Hans
Werkman). Informatie over de relaties tussen Nederland en de Afrikaanse literatuur:
Jonckheere 1996 en 1999 en Francken 1995. Berkhof 1991, een terugblik op zijn
roman Het huis van Mama Pondo, geeft een goed beeld van de houding van katholiek
Vlaanderen tegenover Zuid-Afrika voor 1970.
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13
Aspecten van de literatuur rond de millenniumwisseling
De literatuur in het tijdperk van de digitale media
Digitale media als informatiebron en als drager van teksten
De cijfergegevens omtrent pc's en internet zijn afkomstig van het Belgische Nationaal
Instituut voor de Statistiek, gepubliceerd op
http://www.statbel.fgov.be/figures/dj5_nl.asp (januari 2004). Een goed overzicht van
ontwikkelingen van de digitale media en hun impact op boek, boekhandel, uitgeverij
en bibliotheek, biedt Van Gool 2002. Verder ook veel informatie in L. de Haes 1999
en 2000. Een overzicht van de relaties tussen literatuur en internet en van de
belangrijkste literaire sites anno 2003 bieden Flamend 2003a en 2003b. Verslagen
van het optreden van Jason Epstein in Amsterdam: Fortuin 2002a en Asscher 2002.
Vanzelfsprekend is veel informatie over deze kwesties ook verspreid te vinden op
het internet. Over de opmars van de literaire strip: De Weyer 2003.
Al in 1991 bracht de VPRO De avonden, gelezen door Reve, uit op cd. Die opname
kwam echter niet in het gewone commerciële circuit.

Digitale media en het creatieve proces
Over de rol van digitale media bij het creatieve proces is in het Nederlandse taalgebied
nog nauwelijks gepubliceerd. De belangrijkste publicatie is de speciale aflevering
van Dietsche Warande & Belfort, ‘Elektronische literatuur’, met bijgeleverde cd-rom,
samengesteld door Jan Baetens en Eric Vos, 144 (1999), 4. Zie ook Baetens 2000.
Over de digitale poëzie van Oosterhoff: Groenewegen 2002.

De traditionele media en instituties
De literaire markt: uitgeverij en boekhandel
Van Krevelen 2003 geeft in beknopte vorm een overzicht van de ontwikkeling van
de uitgeverijen in Nederland.
Informatie over de structuur van de uitgeversconcerns is onder meer te vinden op
de websites van de bedrijven:
http://www.pcmuitgevers.nl
http://www.veenboschenkeuning.nl
http://www.wpg.nl (februari 2005). Over de concentratie op bestsellers en de
dreigende overproductie: Depondt 2003. Verder ook Bockma e.a. 2003. Over de
leegloop bij Meulenhoff o.m. Ramaer 2004. Kregting 2004 is een fel pamflet tegen
de gang van zaken bij literaire uitgevers, geschreven vanuit zijn ervaring als redacteur
bij Meulenhoff in de crisisperiode 2001-2003.
Voor een vergelijking tussen de situatie van de boekhandel in Nederland en
Vlaanderen:
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Van Baelen 2000. Over de concurrentie tussen ketens en de onafhankelijke
boekhandel in Vlaanderen: De Preter 2003. Algemeen over de recente ontwikkeling
in uitgeverij en boekhandel: Stevens 2005.

De literatuur en de overheid: subsidies, vaste boekenprijs en onderwijs
Tot de belangrijkste reacties op de inaugurele rede van Kuitert behoren Fortuin 2002b,
Beurskens 2002, en Buwalda 2002, waarin een groot aantal betrokkenen aan het
woord komt. Over de subsidieregeling van het Fonds voor de Letteren na 2001 en
een aantal reacties daarop: Windelts [=Wijndelts] 2003b. De geldende regeling is te
vinden op de website van het Fonds: http://www.fondsvoordeletteren.nl (februari
2005), voor Vlaanderen:
http://www.fonds voordeletteren.be (februari 2005). De belangrijkste reacties op
de open brief van misnoegde auteurs in Vlaanderen waren: De Preter 2000,
Vandevoorde 2000, Bernauw 2000 en De Wispelaere e.a. 2000.
Het CPB/SCB- rapport over de vaste boekenprijs: Appelmans e.a. 2002. Een
vergelijkend overzicht van de situatie in Nederland en andere Europese landen:
Wijndelts e.a. 2002. Behalve het geciteerde stuk van De Grauwe bevat de special
van Hollands Maandblad ook nuancerende tegenstemmen: Klamer 1998 en Pen
1998. Het advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren is te vinden op
http://www.taalunie.org/_/publicaties/rntl/02rntlverticaleprijsbindingboeken.html
(februari 2005). Alle informatie over de nieuwe wet op de vaste boekenprijs:
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http://www.vasteboekenprijs.nl (februari 2005). Over de discussies over de vaste
boekenprijs in Vlaanderen: o.m. Van Baelen 1993, De Grauwe 1996, T'sjoen 1996
en Albers 2003.
Over literatuur in het onderwijs stelde Literatuur een interessant themanummer
samen: ‘Literatuur & onderwijs’, (14 (1997), 5). Daarin onder meer: De Vriend 1997,
Agterberg 1997, Slings en Agterberg 1997. De invloed van literatuuronderwijs op
het latere leesgedrag: Verboord 2003. Een van de meest fervente tegenstanders van
de onderwijshervorming was en is Cyrille Offermans, o.m. 1996, 1998 en 2003. Over
het literatuuronderwijs en de canon in Vlaanderen: De Preter 2002 en De Preter e.a.
2003.

De literaire tijdschriften
De geciteerde mededeling van Lust & Gratie is overgenomen uit de site van het blad,
http://www.nulnul.nl/lustengratie/statementlustengratie.htm (januari 2004). Reacties
op Goedegebuure: o.m. Mertens 1996 en Beurskens 1996. De bron van de aantallen
lopende tijdschriften is de Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen
en Nederland, voor 1980 en 1990 de boekuitgaven, voor 2005 de website
http://bltvn.kb.nl

Literatuur als evenement
Informatie over de verschillende (literaire) festivals die in dit onderdeel ter sprake
komen, is in de eerste plaats te vinden op de websites van de organisatoren, alle
volgens raadpleging in januari 2004:
http://www.crossingborder.nl
http://www.wintertuin.nl
http://www.denachten.be
http://www.virus.nl
http://users.pandora.be/poeziezomers.watou
http://www.lowlands.nl
http://www.oerol.nl
http://www. dichteraanhuis.nl
http://www.hetgrootbe schrijf.be
http://www.zuiderzinnen.be
http://www.gedichtendag.nl
http://www.literaal.be
Links naar tal van andere festivals en de organisatoren ervan zijn te vinden via
http://literatuurlinks.net
Daarnaast ook: http://www.poezieclub.nl Het statement in verband met literatuur
en festivals is overgenomen uit de website van Wintertuin.
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Over de politieke rel rond de aanstelling van Ramsey Nasr als Antwerps
stadsdichter o.m.: Verhoeven 2004, Plottier 2004, Nasr 2004, Knoop 2004 en Van
Campenhout 2004.

Polarisering en osmose in de literatuur en de literatuuropvattingen
Proza
Over Het Bureau van Voskuil: de interviews van J. Heymans, 2000. De informatie
over de herdrukken is daaraan ontleend. Verder biedt Voskuil 2000 een ‘verkorte
inhoud en compleet personenregister’. Identificatie van alle personages is te vinden
op www.neder-l.nl (januari 2004). Over Voskuil (Bij nader inzien) en Forum:
Bekkering 1986.
Een overzicht van het autobiografisch schrijven aan het eind van de twintigste
eeuw geeft Musschoot 1999. Reacties - hoofdzakelijk negatieve - op de golf van
autobiografische geschriften zijn verzameld in de special van Bzzlletin, 29 (2000),
nr. 271. De scherpste reactie daarin is Vervaeck 2000. Het zgn. ‘autobiografiedebat’
omvat de bijdragen van Thomése 1998, Schröder 1998 en 1999, Möring 1999,
Mertens 1998 en 1999, Te Gussinklo 1999 en Franke 1999. Daarnaast als belangrijkste
reflecties daarop: Verdaasdonk 1999, Elshout 1999 en Vullings 2003, 37-47 en
82-100. De standpunten van Mertens in de jaren zeventig zijn vooral verwoord in
Mertens 1979. Over de evolutie van Raster. Zuiderent 2002.
Over Tongkat van Verhelst als postmoderne roman: Vaessens 2001a.
Een eigenzinnige kijk op de relatieve bloei van het proza in Nederland in de jaren
negentig geeft Vervaeck 2004.

Poëzie
Podiumdichters
Over de podiumpoëzie in historisch perspectief: Vergeer 2000a en b, K. Vogelaar
2001, Mourits 2002 en Vaessens 2002.

De poëtenstrijd
Over poëticadiscussies in Nederland sinds Maximaal: Vaessens 2002.
‘De mythe van de verstaanbaarheid’ van Pfeijffer verscheen oorspronkelijk in
Bzzlletin 30 (2000), 274, 74-87. Over postmoderne poëzie: Vaessens e.a. 2003. Over
poëziediscussies in Vlaanderen: Van Dyck 2002 en 2003.
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Een totaalbeeld in cijfers en tabellen van de poëzieproductie 1993-2002: Dorleijn
2002.

Continuïteit of breuk?
Over de commotie rond de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren aan Reve:
o.m. S. van den Broeck 2002 en Fransen 2002, dat een algemeen beeld geeft van het
leven van Reve in het jaar 2001. Het Boek Van Het Violet en De Dood wordt
aangekondigd in Nader tot U, Reve 1999, 194 en 216.

Bestaat de Nederlandse literatuur?
De Nederlandse literatuur in een open wereld
Het cijfer van 20% Nederlandse literatuur in de boekenbijlagen berust op een eigen
telling in de maanden januari en februari 2004 in de boekenbijlagen van NRC
Handelsblad, de Volkskrant, Vrij Nederland, De Standaard en De Morgen. De
informatie over leeskringen en boekentoptiens is afkomstig van diverse internetsites
in februari 2004, waaronder
www.boekentoptien.nl
www.humo.be
www.fnac.be
www.vitaal.nl/literaircafe/leeskringen.xml
www.ob-hoogezand.nl
en http://literatuur-leeskring.wereld.nl
Over de werking van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingen Fonds en
het vertaalbeleid: Blom 2000. Daarnaast ook Wester 1998, 2001 en specifiek voor
Frankrijk: Wester 2003. Cijfers m.b.t. vertalingen uit het Nederlands zijn afkomstig
uit het Beleidsplan 2005-2008 van het NLPVF, uit T. van den Bergh 2003 en Het
Nederlandse boek in vertaling 1999.

De Nederlandse literatuur in een multiculturele samenleving
De multiculturele samenleving
Over immigratie in Nederland: De Valk e.a. 2001, Esveldt e.a. 1995 en WWR 2001.
De meest recente gegevens zijn afkomstig uit het het ‘Eindrapport integratiebeleid’,
Blok e.a. 2004. Dat rapport geeft ook een helder overzicht van de ontwikkeling van
de houding van de Nederlandse overheid tegenover de problematiek van immigratie
en integratie.

Multiculturele literatuur: opkomsten ontwikkeling
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Een goede introductie tot Nederlandse literatuur en multiculturaliteit geeft de special
van het tijdschrift Literatuur, 16 (1999), 9. Over de ruimere context o.m. ook Leijnse
e.a. (red.) 1998 en D'haen (red.) 2002, met een reeks bijdragen over de
Nederlandstalige literatuur. Over Surinamers in de Nederlandse literatuur: Van
Kempen 2003, vnl. 960-962, 967-968, 993-995 en 1085-1138.
De informatie over de doelstellingen van de literaire prijs van El Hizjra is
overgenomen uit http://www.elhizjra.nl (februari 2005). Over uitgevers van
multiculturele literatuur: Kuitert 1999. Informatie over de stichting Dunya:
www.dunya.nl (februari 2005).
Over de receptie van het werk van allochtone schrijvers: Anbeek 1999a en de
geactualiseerde versie daarvan, 2002. Abou Jahjah richtte in 2000 in Vlaanderen de
politieke partij ‘Arabisch Europese Liga’ op, die vanaf 2003 ook in Nederland actief
werd. Hind, van Marokkaanse afkomst, was in 2003 finaliste van de populaire
talentenjacht op tv, Idols.
Van het essay Een beer in bontjas van Bouazza verscheen in 2004 een herziene
en uitgebreide versie. De cijfers over allochtonen in Vlaanderen zijn afkomstig van
het Nationaal Instituut voor de Statistiek, http://aps.vlaanderen.be (februari 2004)
en http://ecodata.mineco. fgov.be (februari 2004), die over naturalisaties uit het
‘Rapport 2001. De immigratie in België: aantallen, stromen en arbeidsmarkt’, 2003,
op http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldg08. pdf (februari 2004).

Allochtone schrijvers
Interessante beschouwingen over taalgebruik, thematiek, receptie en de ideologische
achtergrond van immigrantenliteratuur: Louwerse 1997, 1999, 2000 en 2001 en De
Graef e.a. 2000. Over Varkensroze ansichten van Stitou en de kwestie van identiteit:
Joosten e.a. 1994.
Over de trilogie van Roemer, vanuit postkoloniaal perspectief: Hoving 2004.

De multiculturele samenleving in een autochtone spiegel
‘Buitenvrouw’ is Surinaams-Nederlands voor bijvrouw, minnares.
De aanleiding tot de relletjes die beschreven worden in Los was de moord op
Mohamed Achrak op 26 november 2002 in Borgerhout.
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Om de literatuurlijst niet te overladen zijn de talrijke bijdragen uit het Kritisch lexicon
van de moderne Nederlandstalige literatuur (Zuiderent, Brems en Van Deel (red.),
1980-) en uit het Lexicon van literaire werken (Anbeek van der Meijden,
Goedegebuure en Janssens (red.), 1989-) niet afzonderlijk opgenomen. Om dezelfde
reden zijn sommige teksten die in de aantekeningen worden aangehaald en daar met
de exacte vindplaats vermeld, hier niet opgenomen.
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• Aafjes, Bertus, Drie essays over experimentele poëzie. Z.p. 1953.
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• A[brahams], F[rits], ‘Gedachten op dinsdagochtend. B. Chabot: nu en later’,
in: Vrij Nederland, 9-10-1982.
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23-6-2000.
• Adams, W. en R. Breugelmans (red.), Reizende bladen. Literaire tijdschriften
van Noord en Zuid na 1945. Eindhoven 1974.
• Adams, Wilfried en Michel Bartosik, ‘Proeve tot een Impuls-manifest’, in:
Impuls 6 (1975), nr. 1, z.p.
• Adé, Georges, De dood van het NVT. Brussel 1984.
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Literatuur 14 (1997), nr. 5, 268-275.
• Aken, P[iet] van, ‘Van boeken en schrijvers. Tegen het personage’, in: De
Werker, 2-11-1968.
• Aken, Paul van, Hubert Lampo. De schrijver van het onzichtbare.
Amsterdam/Antwerpen 1996.
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Tendencies in American and Dutch Poetry’, in: Johan P. Snapper en Thomas
F. Shannon (red.), The Berkeley Conference on Dutch Literature 1991. Europe
1992: Dutch Literature in an International Context. Lanham/New York/Londen
1993.
• Albers, Frank, ‘De Patrick zijn ma haren boek. Of hoe de SP. A een studie over
de vaste boekenprijs manipuleerde’, in: De Morgen, 16-1-2003.
• Alphen, E.J. van, ‘Een kind droomt zich af. Postmodernistische aspecten in
“Een weekend in Oostende”’, in: Forum der Letteren 26 (1985), nr. 1, 20-32.
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Nederlandse literatuur. Amsterdam 1993.
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• Alstein, Het uitzicht op de wereld. Antwerpen 1984.
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• Anbeek, T., ‘Developments in Post-War Dutch Fiction’, in: Snapper, J.P. en
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• Anbeek, Ton, ‘Terugblik “Straatrumoer”’, in: Dietsche Warande & Belfort 135
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nr. 1, 1-12.
• Anbeek, Ton, ‘Doodknuffelen. Over Marokkaans-Nederlandse auteurs en hun
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Beets, Nicolaas 318, 438
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Camera obscura 633
Beijnum, Kees van 564, 639
Bekkering, Harry 582-583, 589, 691, 701, 703, 716, 719
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Belcampo 47, 165, 558
Beider, J.L. de 367
Belle, Hilde van 708
Bellow, Saul 715
Benali, Abdelkader 640, 667-668, 670, 673, 675-677, 681
Bruiloft aan zee 676
De langverwachte 640, 675, 677
Benjamin, Walter 270, 526
Benn, Gottfried 442, 526
Benoit, Pierre 170
Berckmans, J.H.M. 564
Berg, Arie van den 291
Berg, Joop van den 89
De keerzijde van de medaille. Verhalen van Nederlandse en Indonesische auteurs
1945-1950 89
Berge, Claude van de 364
De oever 364
Berge, H.C. ten 248, 290-291, 325-326, 328, 368, 384, 387, 437, 441-442, 466,
603-604, 620, 703
De beren van Churchill 387
Het geheim van een opgewekt humeur 387
Personages 328
Berger, Peter 276, 700
Bergh, Hans van den 708, 717
Bergh, Herman van den 118, 240
Bergh, Thomas van den 717, 720
Bergman, Ingmar 364-365, 698
Bergsma, A. 697
Bericht aan de Vrienden van de Jan Campertstichting 713
Berkelaar, Wim 690
Berkhof, Aster 197, 604, 717
Het huis van Mama Pondo 604, 717
Bern, Bobb 209, 258, 699
Bernauw, Patrick 718
Bernières, Louis de 664
Bernlef, J. 201-202, 205, 214-216, 219-224, 228, 236, 243, 291, 307, 311, 324,
332, 334, 364-365, 369, 384, 405-406, 408, 437-438, 445, 462, 540-541, 604,
664, 700, 703, 705, 710
Ben even weg 222
Boy 221
Een cheque voor de tandarts 215
Hersenschimmen 221, 406-408
Kokkels 201
Meeuwen 364
De schoenen van de dirigent 705
Wat zij bedoelen 243
Winterwegen 221
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Bert Bakker (u) 198, 437, 480
Bertens, Hans 713
Bervoets, Jan 702
Besten, Ad den 105, 107-108, 114, 120, 204, 693, 699
Dichters van morgen 204, 699
Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie
105, 108, 120
De Beuk (u) 693
Beunis, Karel 198-199, 699
Beurskens, Huub 328, 441-442, 466, 511, 520, 524, 532, 534, 545, 548, 597-598,
615, 655, 714-715, 718-719
Aangod en de afmens 597
Iets zo eenvoudigs 597
Beversluis, Martien 31
De beweging van vijftig 205-206, 693-694
Bezaz, Naima El 604, 668, 671
De weg naar het noorden 604
De Bezige Bij (u) 30-31, 48, 118, 184, 197-200, 207, 234, 260, 285, 338, 430,
463, 497, 505, 612, 616, 671, 689, 694, 699, 713
Bibeb 243
Bibeb & Vips 243
Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland 719
Biegel, Paul 250, 277, 584
Anderland 584
Het sleutelkruid 250
Bierkens, Jef 210
Biesheuvel, J.M.A. zie Biesheuvel, Maarten
Biesheuvel, Maarten 350-351, 364, 373, 404
Het nut van de wereld 364
Biezen, Jan 474
Bijkaart, Age zie Hermans, Willem Frederik
Billiet, Daniël 420-421, 475, 478, 587, 712
Nog even flink zijn 478
Bindervoet, Erik 715
Binnemans, R. 702
Binnendijk, D.A.M. 240
Binnerts, C. 84
Alles in orde, heeren...! 84
Birney, Alfred 576-577
De onschuld van een vis 577
Vogels rond een vrouw 577
De Bladen voor de Poëzie (u, p) 463
Blaman, Anna 25, 49, 51-53, 61, 63, 139, 142, 155, 163, 165-167, 170, 174-175,
190, 245, 293, 697
Eenzaam avontuur 51-53, 63, 163, 165, 167, 293, 690
Op leven en dood 63
Vrouw en vriend 52, 63, 190
Blijstra, Rein 152
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Blinder, Oda 183
Bloem, J.C. 30, 79, 98-99, 104, 248, 312, 474
Sintels 30
Verzamelde gedichten 99
Bloem, Marion 84, 419, 435, 576-578, 668, 671, 679, 716
Geen gewoon Indisch meisje 435
Vaders van betekenis 578, 716
Bloem, Rein 291, 325-326, 328, 462, 703, 710
De bomen en het bos 328
Bloom, Harold 510, 528
Bloom, Phil 258
Blok, S.A. 720
Blokker, Jan 53, 258, 382-383, 447
Bloknoot 212
Blom, Onno 720
Blooy, Rita zie Oversteegen, J.J.
Blurb 21, 113-114, 116-117, 132, 134, 137
Blurb 1 t&m 9 693
Boas, Henriëtte 691
Boccaccio, Giovanni 641
Decamerone 641
Bock, Walter de 270
Bockma, Harmen 718
Boeck, Lieve de 712
Boeckaert, Remi 127, 130
Boekengilde (u) 93
Boekengilde De Clauwaert (u) 93, 422
De Boekerij (u) 612, 616
Boek in Vlaanderen 159
Het Boek van Nu 696
Boekvink (u) 215
Boelens, Jan 276
Boer, Jo 163
Boer, Peter de 436, 710
Bogaards, Carla 542
Bogaert, Paul 653, 658
Circulaire systemen 658
Bogart, Bram 232
Bois, Karel du 136-137
Bok 243-245, 271, 277, 467
Böll, Heinrich 55, 66
Bomans, Godfried 47, 158, 198, 226, 699
Erik of Het klein insectenboek 198
Nieuwe buitelingen 158
Pa Pinkelman omnibus 158
Bonset, I.K. zie Doesburg, Theo van
Bonte, Rita 691
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De Bonte Was (u) 272, 417
Bontridder, Albert 131-132, 137, 141, 143, 153, 277
Dood hout 153
Boog, Mark 613, 657
Luid overigens de noodklok 657
Boogaard, Oscar van den 593, 632
De heerlijkheid van Julia 593
Books Abroad 188, 698
Boom, A.L. zie Fens, Kees
Boomgaard, Jeroen 509
Van het postmodernisme 509
Boomkens, René 631
Boomsma, Graa 88-90, 692, 709
De idioot van de geschiedenis 692
De laatste tyfoon 88, 692
Westerling 88
De witte berg 88
Boon, Jan 88-89, 179, 692
Boon, Louis Paul 15, 19-27, 41, 54-55, 58, 90, 93, 129-130, 132, 135, 151, 154,
156, 190-194, 196, 199-200, 245, 264, 272, 288, 382, 387, 424-425, 427, 429,
487, 511, 520-521, 606, 622, 659, 688, 690, 698-699, 709, 714
Het geuzenboek 425
Het jaar 1901 425
De Kapellekensbaan 24-25, 191-193, 339, 511, 520, 606
Menuet 55, 151, 154, 156, 190-191, 696, 698
Mijn kleine oorlog 15, 18-20, 22-23, 25-27, 90, 93, 190, 688
Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten
tegen armoede en onrecht 425
Zomer te Ter-Muren 191-193, 520
De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het
industriestadje Aalst 425
Boon, Tijn 708
Bordewijk, Ferdinand 31, 245, 154-155, 157, 162-164, 245-246, 398
Bloesemtak 154
De Golbertons 245-246
Borgers, Gerrit 117, 135, 164, 250, 694, 697, 701
Paul van Ostaijen: een documentatie 694
Borges, Jorge Luis 390, 402, 523, 664
Bork, G.J. van 694, 698
Borré, Jos 496, 646, 713
Bosboom, Rolf 708
Bosch & Keuning (u) 197, 616, 693
Boskma, Pieter 539-542
Bouazza, Hafid 632, 664, 668, 671-672, 675-677, 684, 720
Een beer in bontjas 672, 720
Momo 677
Paravion 675, 677
Salomon 677
De voeten van Abdullah 676-677
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Boudewijn, koning 427
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Boudier-Bakker, Ina 197
Boudou, Khalid 670
Bouhuys, Mies 117
Bourbon, Louis de 367
Bourgogne, Fleur 489
Bousakla, Mimount 675
Couscous met frieten 675
Bousset, Hugo 387-388, 497, 511, 625, 692, 702-704, 708-709, 713
Bouterse, Desi 431
Braak 104, 113, 117, 132, 137, 693
Braak, Menno ter 37, 41, 46, 101-102, 106, 113, 132, 144, 166, 173, 187, 240,
272, 483, 689, 693
Brabander, Gerard den 100, 107
Braekeleer, Magda de 688
Braindrain 608
De Brakke Hond 424, 497, 599, 713, 717
Brakman, Willem 340, 342-343, 349, 383, 392, 399, 401, 404-405, 487, 511,
521, 562, 592, 705, 714
De bekentenis van de heer K. 401, 487
Comeback 401
Een voortreffelijke ridder 592
Water als water 342
Een weekend in Oostende 714
Een winterreis 342
Het zwart uit de mond van Madame Bovary 342-343, 705
Brande, Leopold M. van den 336, 465
Brando, Marlon 698
Brands, G. 214, 225, 700
Brands, Jan 715
Brandt, Eveline 713
Brandt, Willem 83
De gele terreur 83
Brandt Corstius, Hugo 382, 480-484, 524, 712
Brassens, Georges 227, 698
Brassinga, Anneke 416, 523-525, 534-536, 542, 655, 714
Hartsvanger 523
Landgoed 543
Brauns, Marcel 130
Brecht, Bertolt 93, 329
Brederode, Désanne van 93, 515, 536
Ave verum corpus 515
Breekveldt, Arno zie Jongstra, Atte
Brel, Jacques 227
Brems, Hugo 337, 436, 530, 549, 689, 693-695, 699, 704-706, 709-714, 716
Bremt, Stefaan van den 274-275, 330, 332, 335-336, 702
Breton de Nijs, E. zie Nieuwenhuys, Rob
Brey, Bart 539
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Breytenbach, Breyten 369, 603-604, 706
Lotus 603
Brink, H.M. van den 715
Brink, R.E.M. van den 713
Brinkman, Elco 480-483
Broeck, Stefan van den 720
Broeck, Walter van den 244, 277, 290, 424, 426, 524-527, 480, 487, 495, 569,
632, 702
364.880 x Jef Geys 290
Aantekeningen van een stambewaarder 424
Het beleg van Laken 487
Brief aan Boudewijn 426-427
Groenten uit Balen 277
In beslag genomen 702
Broekhuis, Henk zie Reve, Karel van het
Brokken, Jan 390, 392, 396, 506, 545, 559, 708, 715
Bron, G. zie Brands, G.
Brouwers, Jeroen 26, 85-86, 150, 290, 295, 372, 374, 377-378, 383-384, 392,
405-406, 408-409, 412, 419-421, 487, 492, 498, 502, 506, 551-553, 594, 637,
639-640, 691-692, 705, 707, 709, 713
Bezonken rood 85-86, 691-692
Geheime kamers 640
Winterlicht 406, 408
Zonder trommels en trompetten 295
De zondvloed 551
Zonsopgangen boven zee 295
Brouwers, Marja 419, 489
Bruggen, Jan 131
Bruggen, Nic van 210, 361-362, 462, 469-474, 477, 479, 711
Tussen feestend volk 362, 471
Uit het dagboek van een pink poet 706
Brugman, Emile 505-506, 618, 717
Bruin, Arno de 692
Bibliografie van de Nederlands-Indische kampliteratuur van 1946-1987 692
Bruinja, Tsead 657-658
Dat et zo hoorde 657-658
Brulez, Raymond 163
Brulin, Tone 131-132, 230
Bruna, A.W. (u) 616, 619
Bruning, Gerard 118
Bruning, Henri 31
Brusselmans, Herman 380, 430, 480, 487, 495, 498, 548, 564, 632, 639, 664,
712
De droogte 664
De man die werk vond 487
Het zinneloze zeilen 430-431
Büch, Boudewijn 506, 560
Buck, Pearl S. 197
Buckinx, P.G. 98, 105, 479
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Buddingh', C. 222, 224-225, 230-231, 233, 311, 332-334, 369, 420, 463, 604,
699-700, 705
Poëzie is een daad van bevestiging. Noorden Zuidnederlandse poëzie van 1945
tot heden 420
Budé, Frans 441, 541
Buelens, Elly 693, 694
Buelens, Geert 710, 714
Bulkboek (u) 460, 505
Bulkboek 708, 710
Bulte, Ineke 705
Bulthuis, Rico 156, 165, 696
De schim van Joyce Herfst 165
Burnier, Andreas 196, 246-247, 267, 375, 405, 410, 412, 414-415, 419
Poëzie, jongens en het gezelschap van geleerde vrouwen 410, 415
Een tevreden lach 196, 246-247, 267, 414
Burssens, Gaston 98, 135-136, 154, 332
Busken Huet, Conrad 240
Buuren, Hanneke van 410, 413-414, 416
Buuren, Maarten van 714
Buurlage, Jos 691, 700, 702
Buwalda, Peter 718
Buyck, Jean 699
Buyl, Bertien 176
Glanzend was mijn haarwrong 176
Buyle, Daniël 484, 712
Buysse, Cyriel 26, 197, 245, 277, 382, 387, 487
Het gezin Van Paemel 277
Buytendijk, F.J.J. 171-173, 697
De vrouw. Haar natuur, verschijning en bestaan 171
Byatt, A.S. 560
Possession 560
Bzzlletin 652, 692, 703, 709, 715, 719

C
Cairo, Edgar 432-433, 579, 668, 670, 709
Als je hoofd is geboord 432
Kollektieve schuld of wel Famir'man-sani 432
Calis, Piet 107, 122, 689, 693, 700
Callenbach (u) 197
Cami, Ben 58, 131-132, 135, 137, 141, 143
Het land Nod 58
Camp, Gaston van 281
Campenhout, Luc van 719
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Campert, Jan 80
Campert, Remco 79, 111, 113-114, 116-117, 120, 126, 143, 153, 196, 203-204,
222, 332, 369, 382, 437-438, 446, 534, 603, 661-662
Dit gebeurde overal 203
Hoera, hoera 204
Het leven is vurrukkulluk 196
Een liefde in Parijs 662
Liefdes schijnbewegingen 196
Met man en muis 153
Scènes in Hotel Morandi 446
Theater 446
Camus, Albert 20, 47, 49, 55-56, 63, 200
L'étranger 56
Canaponi, Patrizio zie Heijden, A.F.Th. Van der
Carette, Hendrik 211
Carmiggelt, Simon 47, 158, 214, 269, 308, 350, 356, 381-383, 633, 707, 708
Vliegen vangen 158
Carrell, Rudi 243
Cartens, Daan 696
Cassuto, Rob 233
Castro, Fidel 270, 273, 557
Cavani, Liliana 515
Cervantes, Miguel de 521, 523
Don Quichot 521
Ceulaer, J. de 707
Ceuleers, Jan 702
Chabot, Bart 459, 461, 627
Popcorn 461
Chambers, Aidan 589 Charles, J.B. 74, 107, 113-114, 116, 148-149, 199, 696,
701
Hoe bereidt men een ketter 74
Van het kleine koude front 74
Volg het spoor terug 74, 148
Chatwin, Bruce 559, 715
Chaucer, Geoffrey 641
Canterbury Tales 641
Chili, metaal en hemel 369
Chopin, Henri 211
Christiaens, Dirk 466-467
Christiaens, Jan 230
Chrysallis 417, 709
Cixous, Hélène 536
Claes, Ernest 33, 42, 163, 197
Claes, Paul 480, 495, 538, 709
Het hart van de schorpioen 637
Claeys, Herman J. 243, 264, 271-272, 702
Wat is links? 272
Claus, Dirk 209
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Claus, Hugo 25, 54-55, 70, 94, 107, 111, 113-114, 116, 118, 126, 130-131,
135-136, 143-144, 152, 154, 166, 190, 194-196, 199-200, 205, 209, 243, 245,
248, 260, 264-265, 273-274, 277, 288, 293, 339-340, 354, 380, 424, 428-430,
463, 470, 472, 480, 487-487, 492, 521, 554, 569, 575, 599-600,
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606, 627, 632, 640, 660-661, 665, 694, 698, 702, 709
De geruchten 640
De hondsdagen 54-55, 690
In geval van nood 632
Het jaar van de kreeft 339-340
Masscheroen 265
De Metsiers 190, 521
De Oostakkerse gedichten 152
Paal en perk 694
Van horen zeggen 277
Het verdriet van België 94-95, 428, 430, 487, 554, 575, 709
De verwondering 195, 243, 293, 387
Wreed geluk 661
De Clauwaert (u) 93, 177, 422, 494, 692
Clavin, Hans 212-213, 699
Cloet, Charlotte de 708
Cobra 103, 110, 112-113, 125-126, 135, 217, 254, 257, 693
Coetzee, J.M. 618, 664
Cohn-Bendit, Daniel 271
Colibrant (p, u) 207, 463
Columbus 30, 38-39, 43, 106
Coninck, Herman de 211, 330-336, 366, 436, 463, 479, 486, 491-492, 495-496,
499, 530-531, 549, 619, 656, 654, 713
De hectaren van het geheugen 479, 491
De lenige liefde 211, 333
Onbegonnen werk 463
Zolang er sneeuw ligt 334, 366
Conrad, Patrick 210-211, 362, 367, 371, 469-474, 477, 710
Continental Hotel 362, 367
Mercantile marine engineering 469
Conscience, Hendrik 387
Conserve (u) 618, 671
Constant zie Nieuwenhuys, Constant
Contact (u) 506, 616, 671, 715
Contramine (u) 463, 492, 711
Coole, Marcel 98, 130
Coolen, Antoon 197
Le Corbusier 131
Corneille 108, 111
Cornwell, Patricia 664
Corsari, Willy 30, 67, 170, 197
Die van ons 30, 67
Willy Corsari omnibus 197
Corsen, Charles 183
Cossee (u) 618
Cossee, Eva 618
Coster, Saskia de 647
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Jeuk 647
Vrije val 647
Cottenjé, Mireille 281
Couperus, Louis 382, 643
Coupland, Douglas 564, 664
Generation X 564, 664
Cranshoff, Werner 211
Pijn en puin verdwenen 211
Cremer, Jan 200, 245, 256, 258, 260-261, 265, 267, 607
Ik Jan Cremer 26, 196, 258, 260, 262, 430, 702
Ik Jan Cremer. Tweede boek 260-261
Criterium 30, 35, 38, 41, 43, 67, 100, 107, 115, 164-165, 183, 187, 692, 697
Critisch Bulletin 696
Croiset, Max 79
6.000.000 79
Crone, C.C.S. 164
cummings, e.e. 664
Cursto zie Jungcurt, Jaap

D
Daele S.J., A. van den 37
Daalen, Maria van 442
D.A. Daamen's Uitg. (u) 689
Daele 257, 264, 271, 277, 290, 702, 704
Daele, A. van den 130
Daele, Jan Emiel 94, 264, 271, 290, 297, 364
Je onbekende vader 94
Lieve oma, materiaal van en voor onze maatschappij 297
De moedergodinnen 364
Strijd in de wielersport 297
Daem, Geertrui 96, 498, 570-571
Boniface 571
Een vader voor Elizabeth 96
Daisne, Johan 25, 54, 98, 113, 129, 138, 163-164, 167-169, 190, 194, 200, 293,
697-698
De man die zijn haar kortliet knippen 167-168, 293
De neusvleugel der muze 163
De trap van steen en wolken 164, 167, 169, 190
De trein der traagheid 169
Dalí, Salvador 341
Dalstar zie Dalstra, Koos
Dalstra, Koos 539-540
Damen, Herman 212-213, 699
Dano 649
Eindhalte Fantoomstad 649
Dante 320
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La divina commedia 320
Danthe (p) 463
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DAP-Reinaert

(u) 197
Dautzenberg, J.A. 691
Davidsfonds (u) 197, 422, 494, 590
Davidsfonds/Infodok (u) 618
Davidsfonds/Literair (u) 618
Debergh, Gwennie 709
Debrock, Walter 712
Debrot, Cola 100, 183-184, 434
Mijn zuster de negerin 183
De vervolgden 434
Decorte, Bert 41, 99, 130, 367, 698
Decorte, Jan 602
Decoster, Francis 709
Dedalus (u) 494
Deddes, Ingrid 717
Deel, T. van 66, 242, 312, 315-316, 349, 376, 392-393, 396, 444-447, 449, 453,
458, 540-541, 549, 701, 705-707, 710, 713
Achter de waterval 315, 316
Klein diorama 315
Deelder, Jules A. 237, 249, 447, 460-462, 489, 596, 612, 710
Deelder spreekt 461
DVDeelder 612
Moderne gedichten 462, 710
Portret van Olivia de Havilland 489
Transeuropa 596
Deflo, Lionel 330-332, 335-336, 421, 427, 475, 704
Defoe, Daniel 396
Robinson Crusoe 396
Def P. 649-650
Eindhalte Fantoomstad 649
Dekker, Maurits 30
De laars op de nek 30
Dekkers, Hans 594, 715
Deleu, Jozef 367, 595, 712-713
Groot gezinsverzenboek 367
De jager heeft een zoon 595
Deleuze, Gilles 511
Delfgaauw, B. 56
Demedts, André 91, 93, 163, 244, 367
De levenden en de doden 93, 163
Demeester, Luc 717
Demeester, Rita 498
Denissen 210
Denk ik aan Duitsland 369
Denoo, Joris 421
Depeuter, Frans 244, 267, 473, 480
Depondt, Paul 718
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Deputter, Mark 717
De Derde Ruiter 135
Dermoût, Maria 170, 175, 178-179
De tienduizend dingen 179
Derrida, Jacques 373, 510-511, 560
Deruytter, Sabine 710
Deschoemaeker, Frans 439, 478
Stroomafwaarts 478
Deus ex machina 709
Develing, Enno 229-230, 290, 297, 522
Het einde van de roman 229
Het kantoor 229
Voor de soldaten 229
Dewulf, Bernard 498, 525, 595-596
Twist met ons 498, 525
Waar de egel gaat 595
Deyssel, Lodewijk van 150, 245, 374
D'haen, Christine 127, 248, 597-598, 637
Het huwelijk 637
Morgane 597
Zwarte sneeuw 637
D'haen, Theo 714, 720
D'haese, Maurice 55, 58-59, 93, 131-132, 690, 692
De heilige gramschap 59, 93, 692
De witte muur 55, 59
Dhondt, Michel 247
God in Vlaanderen 247
Diagram 196, 244, 289, 291, 703
Dialoog. Tijdschrift voor homofilie en maatschappij 262
Dibbets, Jan 213
De Dichters uit Epibreren 611, 651, 653
Dickens, Charles 380
Diekmann, Miep 158, 277-279, 588
De dagen van Olim 588
Total Loss, weetjewel 278
Diels, Gerard 105-107, 114, 116, 143
Diepstraten, Johan 372, 704-705, 707
Het nieuwe proza 372, 707
Dietbrand 98
Dietsche Warande & Belfort 36, 55, 99, 134, 151, 153, 205, 282, 484, 486, 497,
549, 554, 599, 625, 654, 674, 696, 699, 712-713, 717-718
Dietz, Ronald 504-506, 713
Dijckmans, Dirk zie Peleman, Bert
Dijk, Nel van 702
Diogenes 36
Dis, Adriaan van 84, 87, 430, 435-436, 506, 553-554, 559, 576-577, 588, 592,
604, 617, 664, 668
Het beloofde land 604
Indische duinen 87, 553-554, 577, 592
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Nathan Sid 435-436, 588
Zilver 588
Dis, C.N. van 262
Dixhoorn, F. van 654
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Dobru, R. 182, 282-284
Doelwijt, Thea 182, 283, 700
Doesburg, Theo van 118, 212, 235, 703
Dolk, Liesbeth 698
Domselaar, Kees van 545
Donker, Anthonie 152
Donkers, Jan 350, 362, 379, 393, 559
Ouders van nu 362
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450, 457, 541, 577, 604, 627, 655, 663, 679, 704, 710
Het bolwerk van de beterweters. Over de medische ethiek en de status quo 271
Dit uitzicht 445
Een lege plek om te blijven 314, 368
Onder het vee 310
Kordon, Klaus 588
Moenli en de moeder van de wolven 588
Korteweg, Anton 317-318, 325, 328, 447, 450
Eeuwig heimwee drijft hem voort 317
Niks geen Romantic Agony 317

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

776
Kortooms, Toon 197
Koran, Walter 137, 141
Kosmos (u) 559
Kossmann, Alfred 51, 152, 558
De moord op Arend Zwigt 51
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534, 541, 604, 606, 651, 653, 659, 663, 691, 693-694, 699
Alfabel 153
Apocrief 118
De moerasruiter uit het paradijs 446
Oogsten in de dwaaltuin 446
Luctor (u) 93
Ludion (u) 616
Luijters, Guus 350, 374
Lust en Gratie 417, 624, 719
Lyotard, Jean-François 509, 511, 530

M
Maatje, F.C. 376
Literatuurwetenschap. Grondslagen van een theorie van het literaire werk 376
Maatstaf 148, 153, 205, 231, 259, 394, 418, 420, 436, 447, 449-450, 462, 594,
624-625, 695-696, 699-700, 702, 709-710, 715, 717
MacDonald, A.M. 664
McEwan, Ian 664
McInerney, Jay 564
McLeod, Cynthia 578-579, 716
Hoe duur was de suiker? 579, 716
Maele, Marcel van 210, 468
Maeyer, Gregie de 587
Magritte, René 165
Mahieu, Vincent 179
Mak, Geert 563
Malaparte, Curzio 129
Malevitsj, Kasimir 230, 237
Mallarmé, Stéphane 133, 212, 465-466
Un coup de dés jamais n'abolira le hasard 212
Malraux, André 129
Man, Herman de 197
Man, Paul de 510-511, 528, 531
Mandala. Tijdschrift voor internationale avantgarde en etno-literatuur 363,
706
Mandelinck, Gwy 479, 496, 626
Manet, Edouard 597
Manifest voor de jaren zeventig 349, 374, 705, 717
Mann, Thomas 664
Manteau (u) 26, 150, 198-200, 207, 210, 276, 290, 388, 419, 421-422, 463, 470,
494, 598, 616, 688

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

Manzoni 302
Mao Zedong 270
Mara, Pol 208, 521
Marain, Elisabeth 421
Marbe, Nausicaa 671
Marcel, Gabriel 55
Marcuse, Herbert 269
De eendimensionale mens 269
Margriet 197
Mariken van Nieumeghen 265
Marinetti, Filippo Tommaso 119
Marissing, Lidy van 42, 271, 286, 291, 300, 348, 364, 386-387, 407, 412, 418,
510, 690, 703
De omgekeerde wereld. Leesboek voor de middengroepen 364
Reis door de loopgraven 386
Markus, Philip 593
Het verlossende woord 593
Marlee, Paul 283
Marres, René 691
Marsman, H. 99, 104, 106, 118
Marsman, H.J. zie Bernlef, J.
Martelaere, Patricia de, 419, 495, 498, 524
Martens, Hedda 392
Martens, Wilfried 484
Marugg, Tip 183-184, 434, 668
Weekendpelgrimage 184
Marx, Karl 270
Matsier, Nicolaas 382, 390-392, 395, 408, 427, 552-554, 587, 592, 707-708
Gesloten huis. Zelfportret met ouders 552-554, 592
Het literair klimaat 1970-1985 382, 420
Onbepaald vertraagd 395
Matthijs, Marcel 33, 93
May, Lizzy Sara 62
Meander 608, 610
Meer, Vonne van der 488-489
Het limonadegevoel en andere verhalen 488
Meester, Johan de 564
Meeuwesse, Karel 114
Meijer, Ischa 76-77, 634, 678, 708
Brief aan mijn moeder 77
Meijer, Jan M. 707
Meijer, Maaike 61-63, 542-543, 690-691, 693-694, 697, 701, 704, 708, 715
Meijer, P.W.M. de 384
Meijer, R. 692
Meijsing, Doeschka 372, 390-392, 395-396, 404, 412, 418
De hanen en andere verhalen 395
De kat achterna 395-396
Robinson 396
Utopia of de geschiedenissen van Thomas 395-396

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

Meijsing, Geerten Maria 358, 360, 373, 404-405, 593, 640, 664

Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005

779
Erwin, 5 october 1972 358, 360
De ongeschreven leer. Een cijferroman in 499 bladzijden, 146.000 woorden en
499 voetnoten 593
Tussen mes en keel 640
Meinkema, Hannes 362, 412, 417-418, 457, 698
Het persoonlijke is poëzie 457
Het wil nog maar niet zomeren 362
Mekka 1992 558
Melle (Melle Oldeboerrigter) 164
Melville, Herman 380, 396
Moby Dick 396
Mendels, Josepha 163, 170, 175-176, 417
Als wind en rook 175
Mennes, Paul 564, 566-567, 592
Soap 566
Tox 566
Mens, Jan 197
Mep 244, 271, 277, 290, 467
De Meridiaan 134, 136, 138, 209, 695
Merleau-Ponty, Maurice 20, 56
Merlyn 145-146, 196, 240-242, 244-245, 248, 290, 325, 376, 695, 701
Mertens, A.M.J.A. (Anthony) 372-373, 377, 513, 639, 701-705, 707-708,
713-714, 719
Mesker, Stefan 199
Mettewie, Laurence 691
Meulenbelt, Anja 378, 405, 410, 412, 415-419, 457, 489
De schaamte voorbij 378, 410, 412, 415-418, 709
Wie weegt de woorden. De auteur en haar werk 410, 419, 489
Meulenhoff (u) 494, 505, 559, 601, 604, 616-618, 671, 699, 718
Meyland, Frank 41
Michaël, Hubert 692, 697
Michaëlis, Hanny 117, 312-313
Michaux, Henry 323
Michel, K. 533-535, 539, 655
Ja! Naakt als de stenen 533
Michiels, Ivo 25, 92-94, 138, 189, 194-195, 290, 292, 296, 302-304, 307, 354,
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Nijgh & Van Ditmar (u) 234, 290, 494, 567, 616, 699, 717
Nijhoff, A.H. 154, 156-157, 170, 696
Twee meisjes en ik 157
Venus in ballingschap 154, 157
Nijhoff, Martinus 28, 30, 39, 79, 98, 104, 199, 240, 245, 312, 325, 332, 452,
454, 525, 691
Lees maar, er staat niet wat er staat 199
Nijlen, Jan van 98, 105, 312, 332
De dauwtrapper 98
Nijmeijer, Peter 328, 441, 532, 541, 596
In duizend stukken 596
Nijs, Pieter de 715
Nijssen, Peter 713
Noiret, Joseph 110
Nolens, Leonard 210, 367, 462, 468, 470, 472, 479, 492, 495, 544, 548-550,
554, 622, 663, 710, 715
Alle tijd van de wereld. Een poëtica 468
De gedroomde figuur 479
Hart tegen hart 549
Twee vormen van zwijgen 367
Vertigo 549
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Nolthenius, Hélène 170
Noorderlicht (p) 463
Noordervliet, Nelleke 419, 558, 562, 715
De naam van de vader 558
Het oog van de engel 562
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Noordstar, J.C. 214, 323
Noordzij, Nel 53, 117, 154, 156, 170
Het kan me niet schelen 53, 154, 156
Nooteboom, Cees 154-156, 194, 196, 204, 297, 399, 402, 404-405, 427, 506,
511, 520, 558-560, 663, 666, 708-709, 714-715
Allerzielen 663
In Nederland 402
Een lied van schijn en wezen 402, 520
Een middag in Bruay 297, 558
Een nacht in Tunesië 297
Een ochtend in Bahia 297
De Parijse beroerte 297
Philip en de anderen 154-155, 696
De ridder is gestorven 196
Rituelen 402, 558, 708
Nord, Max 691
Norel, K. 81
Engelandvaarders 81
Note, Joris 482, 552-553, 570-572, 637, 712
Kindergezang 637
Timmerwerk 637
De tinnen soldaat 552, 572
Het uur van ongehoorzaamheid 552
Novaire, Rashid 670
NRC Handelsblad 354, 436, 535, 616, 650, 659, 707, 712, 720
Nuis, Aad 75, 180, 350, 374, 382, 390, 422, 487, 705, 707-709, 712
De balenkraai 180
Nieuwe verhalen en andere mededelingen
uit de jaren zeventig 382
Nul 209
Nusantara 178

O
Oberski, Jona 66, 74, 82, 588
Kinderjaren 66, 588
Oegema, Jan 693-694, 699
Oever, A.M.A. van den 704
Oever, Annie van den 698, 704
Oever, Karel van den 118
Offermans, Cyrille 385-386, 524, 587, 623, 639, 703, 708, 712, 719
Ombre, Ellen 580
Maalstroom 580, 668
Vrouwvreemd 580
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Ontmoeting 35, 36, 696-699
Ontwikkeling (u) 37, 207, 696
Oorschot, Van (u) 338, 463, 696
Oorschot, G.A. van 30, 338, 375, 505
Oorschot, Wouter van 503
Oosterbaan Martinius, Warna 712
Oosterhoff, Tonnus 534, 538, 592, 613, 653-654, 665, 718
Het dikke hart 592
Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen 613
Oosterhuis, Huub 369
De Opkamer 610
Opwaartsche Wegen 107
Opzij 412, 417, 709
Oriëntatie 88, 178-179, 270, 698
Orion (u) 367, 422, 463, 494, 496
Osdorp Posse 649
Ostaijen, Paul van 107, 118-119, 129-130, 135-136, 139, 154, 198, 212, 323,
328-329, 336, 465-466, 527, 694, 704, 710
Music hall 198
Otten, Willem Jan 446-447, 449-451, 488-489, 503, 524, 601, 707, 315-316
Denken is een lust 488
Ik zoek het hier 451
Het keurslijf 315
Specht en zoon 503
Oudshoorn, J. van 32
Oudvorst, A.F. van 708
Ouwens, Kees 308-309, 316-319, 325, 596-597, 654, 655, 663
Afdankingen 597
Arcadia 308, 316
Overeem, Jan-Willem 276
Oversteegen, J.J. 240-241, 701, 705, 707
Overstijns, Jeroen 715
Ozon, Diana 460, 540
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Paaltjens, Piet 214, 318, 438, 474
Paardt, W.J. van der 707
Paassen, Daphne van 717
Paemel, Monika van 94-95, 412-414, 419, 424, 428, 487, 569, 632, 663, 712
Amazone met het blauwe voorhoofd 414
Confrontatie 414
De vermaledijde vaders 94-95, 487
Palliser, Charles 560
The Quincunx 560
Palmen, Connie 506, 554, 592, 632-637
I.M. 632-636
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De vriendschap 545, 592, 634
De wetten 634
Panamarenko 258
Paris, Didi de 548, 608
Parmentier 599, 625, 648, 717
Het Parool 240, 356, 374, 381, 681, 707
Pas, Katelijne van der 711
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Passionate 625
Passos, John Dos 560
Pauw, Josse de 601
Pay, Luc 711
Payola 625
PCM Uitgevers (u) 616, 718
Peel, Adriaan 258
Peeters (u) 700, 713
Peeters, Bart 431
Peeters, Carel 372-378, 384, 390, 392-393, 396, 412, 454-455, 487, 508-509,
639, 707-708
Het avontuurlijk uitzicht 376
Het hart in het hoofd. Verhalen uit De Revisor 392
Postmodernisme 508
Peeters, Hagar 651-652, 656-657
Koffers zeelucht 656
Peeters, Henk 216, 232
Peeters, Koen 498, 515-516, 519, 523, 560, 575, 675
Bellevue/Schoonzicht of de nieuwe kunst van het wandelen 560
Bezoek onze kelders 515
Conversaties met K. 575
De postbode 515-516, 523
Peeters, Patrick 654
Pelckmans, P. 715
Peleman, Bert 33, 93, 692
Pelgrom, Els 82, 582, 585
De kinderen van het Achtste Woud 82
Kleine Sofie en lange Wapper 582, 584
Pen, Jan 718
Penck, A.R. 540
Pennink, S. 69
Het Boek van Nu 69
Peper, Rascha 664
Peperkamp, Ben 700
Pernath, Hugues C. 139, 205-208, 230-231, 208, 249, 265, 275, 469-470,
472-473, 479, 699, 711
Mijn tegenstem 472
Nagelaten gedichten 472
Perre, Rudolf van de 710
Perron, E. du 37, 104, 132, 162, 164, 166, 178, 187, 244, 272
Het land van herkomst 162
Perscombinatie (u) 616
Peskens, R.J. 362, 379
Twee vorstinnen en een vorst 362
Pessoa 402
Peter Pan 281
Peters, Arjan 524-525, 662
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Peters, Kasper 611
Petrarca, Francesco 661
Petry, Yves 632, 647
Gods eigen muziek 647
Het jaar van de man 647
De laatste woorden van Leo Wekeman 647
Peursen, C.A. van 56
Peypers, Ankie 116-117, 489
Pfeijffer, Ilja Leonard 446, 631-632, 652-653, 657-656, 719
Piaf, Edith 227, 571, 698
Pierre, DBC 664
Pijlman, Fetze 278
Pillecyn, Filip de 33, 93
Pink Editions & Productions (u, p) 463, 470, 473
Pinkster, Truus 410, 418
Pirandello, Luigi 42
Piryns, Piet 496, 650, 713
Pisuisse, Jenny 84
Plas, Michel van der 114, 152, 157, 696
Ongerijmde rijmen. Een blik in de speelkamer van muzen en poëten 157
Plato 167-168, 520, 593
Platteau, Pierre 552
School nummer 1 552
Playboy 430, 624
Pleij, Herman 378, 649-650
Pleij, Sander 649-650
Pleysier, Leo 96, 291, 301, 388-389, 404, 407, 419, 421, 425-429, 521, 552-554,
569-573, 632, 637, 708-709
De dieven zijn al gaan slapen 637
De kast 553
Kop in kas 388, 709
De razernij der winderige dagen 388-389, 709
Waar was ik weer? 425, 521, 709
De weg naar Kralingen 388, 709
Wit is altijd schoon 552, 573
Ploegsma (u) 616
Plomp, Hans 349, 379
Manifest voor de jaren zeventig 349, 374, 705, 717
Plottier, Armand 719
Plus-Min Boek 281
Podium 30, 35, 38-39, 50, 106-107, 117-118, 135, 144, 149-150, 152, 164,
693-696
Poëziekrant 625
Pohl, Peter 589
Pointl, Frans 76-77, 552-554
De aanraking 77
De kip die over de soep vloog 77
Polak, Chaja 76
Polak, Fred. L. 690
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Polet, Sybren 25, 107, 117, 126, 143, 195-196, 228-229, 242, 286, 288, 290-291,
300-302, 305, 348, 384-386, 404, 407, 511, 520, 597, 620, 664, 703-704, 714
Ander proza 25, 291, 348, 384-385, 704
Breekwater 196, 228, 291, 301
Konkrete poëzie 228, 699
Literatuur als werkelijkheid. Maar welke? 290, 301
Taalfiguren 3 en 4 597
Verboden tijd 196
Xpertise of De experts en het rode lampje 385
Poll, K.L. 490-491
Anna. Een tragisch gedicht in drie bedrijven 490
Polman, Linda 559
Poma, Karel 485, 492
Ponge, Francis 442, 518
Poort, Coert 107
De popdichters 710
Portocarero, Herman 430, 560
Het anagram van de wereld 430
Door de naamloze vlakte 560
Pos, Hugo 668
Postma, Hannemieke zie Meinkema, Hannes
Postma-Nelemans, Hannemieke
zie Meinkema, Hannes
Postma Stamperius zie Meinkema, Hannes
Potgieter, E.J. 438
Potok, Chaim 66
Pound, Ezra 119, 325
Cantos 325
Pourveur, Paul 601-602
Praz, Mario 317
The Romantic Agony 317
Presley, Elvis 227
Presser, Jacques 73-75, 251
De nacht der Girondijnen 73
Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom
1940-1945 73, 251
Preter, Jeroen de 718-719
Princen, Poncke 88
Prins, Sonja 116-117, 199
Prinssen, Margriet 697
Proefschrift 214, 700
Projekt Jeugdliteratuur 282
Proloog 30, 35, 39, 41, 400
Prometheus (u) 671
Prometheus/Bert Bakker (u) 616
The Prophet 649
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Eindhalte Fantoomstad 649
Propria Cures 318, 350, 704
Proust, Marcel 293, 378, 560
A la recherche du temps perdu 293
Provoost, Anne 587, 589
Mijn tante is een grindelwal 589
Vallen 589
Pruis, Marja 696
Putman, Willem 33
Putte, Christiane van de 697
Pynchon, Thomas 560
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Querido (u) 26, 30, 118, 215, 252, 284, 549, 587, 616, 639, 699
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Raam 251, 267
Raat, G.F.H. 49, 690, 708
Rabelais, François 189
Rademakers, Fons 405
Raes, Hugo 136, 195, 200, 245, 259, 264, 337, 339, 354, 420
Een faun met kille horentjes 337
Hemel en dier 195
De vadsige koningen 195
Ramaer, Joost 718
Ramdas, Anil 580-581, 671, 675, 678-679
De beroepsherinneraar en andere verhalen 581, 678
De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillea 580
Randwijk, H.M. van 148
Rap, Thomas (u) 350, 616, 696
Raphael, Frederic 78
Raskin, Brigitte 498
Raspoet, Hugo 227
Raster 290, 325, 328, 349, 372, 375-376, 383-385, 394, 408, 419, 440, 445,
449-450, 466, 511, 541, 583, 603, 625, 639, 703, 708, 710, 716, 719
Rauschenberg, Robert 216
Raveel, Roger 330-331, 334-335, 627, 703
Rawie, Jean Pierre 318, 713
Ray, Jean 170
Malpertuis 170
Redeker, Hans 56
Rees, C.J. van 701
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Rees, Kees van 713
Refleks 282
Reflex 108-109, 112, 116, 120, 132, 141-142
Regensberg, Chris 86-87
Reijt, Vic van de 717
Reints, Martin 457
Renders, Hans 104, 214-215, 693, 700
Renders, Luc 698, 717
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Reninca 41, 127, 130, 694
Resink, G.J. 178-179
Restant 467, 709, 711
Reugebrink, Marc 441, 495, 526, 545-546, 630-632, 646, 657, 715
Reurslag, Henk 705
Reve, Gerard zie Reve, Gerard K. van het
Reve, Gerard K. van het 44, 47-49, 51, 53, 62, 67, 78, 115, 139, 142, 156, 163,
165, 196, 200, 217, 242, 245, 258, 260, 262-263, 265, 267, 323, 350, 354, 366,
383, 405-406, 508, 551, 565, 568, 576, 606-607, 612, 659, 702, 705, 708, 718,
720
De avonden 44, 47-50, 165, 200, 214, 217, 260, 262, 351, 508, 565, 568, 576,
606, 612, 633, 690, 697, 705, 718
Het Boek Van Violet En Dood 659, 720
Een circusjongen 366
Gerard Reve leest De avonden 612
Ik had hem lief 366
Moeder en zoon 406
Nader tot U 262-263, 406, 659, 720
Op weg naar het einde 258, 262, 406
Oud en eenzaam 406
Reve, Karel van het 375, 377, 382, 384, 707
Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes 707
Reve, Simon van het zie Reve, Gerard K. van het
De Revisor 316, 346, 349, 372-373, 376, 390, 392-394, 396, 399, 400-404, 407,
409-410, 419-420, 449-450, 452, 454-455, 458, 462, 489, 511, 521-522, 541,
583, 637, 652, 664, 672, 707-708, 714
Revolver 335, 625, 705
Reybrouck, David van 646
De plaag. Het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika 646
Reynebeau, Marc 484, 501, 709, 712-713
Riem, Jan 278
Righart, Hans 702
Rilke, Rainer Maria 299, 527
Rimbaud, Arthur 119, 133, 466, 560, 564, 566
RIP. Driemaandelijks tijdschrift voor literatuur en stijl 479, 525, 711
Ritsema, Jan 601
Ritter jr., P.H. 49, 114
Robbe-Grillet, Alain 289, 703
La jalousie 289
Robberechts, Daniël 25, 271, 286, 290-291, 294-296, 299-301, 364, 384-386,
388-389, 407, 419-420, 482, 485, 511, 522, 551, 572, 637, 703, 712
Aankomen in Avignon 299
De grote schaamlippen. Een dynamische
zelfbeschrijving 292-295, 299, 703
De labiele stilte 295
Open boek 703
Praag schrijven 299, 364, 385
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Tegen het personage 290, 295
tijdSCHRIFT 385
Robbers, H. 56
Robinson, Tjalie zie Boon, Jan
Oriëntatie 88, 178-179, 270, 698
Rodenko, Paul 43, 49-51, 57-58, 101-102, 106-107, 113-114, 116-119, 133,
136, 144-146, 152-153, 186-187, 198, 205, 331, 368, 438, 690, 693-696, 698
‘Het einde van de psychologische roman’ 43
Nieuwe griffels schone leien 118, 120-121, 136, 152-153, 157, 198, 205, 438
Orensnijder tulpensnijder 57
Tussen de regels. Wandelen en spoorzoeken in de moderne poëzie 695
Verzamelde essays en kritieken 695
Voorbij de laatste stad 102, 153, 198, 693
Roegholt, Richter 689, 694, 699, 702
Roek, Jan de 470
Roelants, Maurice 98, 105, 138, 244
Roemer, Astrid 432-433, 668, 670-671, 675, 678-679, 709, 720
Gewaagd leven 678
Lijken op liefde 678
Over de gekte van een vrouw. Een fragmentarische biografie 433
Was getekend 678
Roeping 30, 35, 41-42, 153, 696
De Roerdomp (u) 93
Roey, Johan de 245, 701
Roggeman, Willy 136, 195, 289, 306-307, 364, 704
Blues voor glazen blazers 195
Gnomon 364
Roland Holst, Adriaan 79, 98-99, 104, 153, 249
Verzamelde werken 99
Roland Holst, Henriëtte 272, 453
Rombouts, Tony 210-211, 258, 470, 699, 702, 711
Romein-Verschoor, Annie 163, 412, 418, 709
Vaderland in de verte 163
Vrouwenspiegel 709
Romijn Meijer, Henk 247
Duivels oorkussen en andere verhalen 247
Naakt twaalfuurtje 247
Rooijackers, Patrick 700
Rook, Gerrit Jan de 212
Rooskens, Anton 108
Roover, Adriaan de 40, 42, 136, 138-139, 207, 695
Rorty, Richard 580
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Rosen, L.F. 595
Al het aardsch geluk 595
Rosenboom, Thomas 488, 562, 592, 640, 643, 712
Gewassen vlees 562-563, 592
Publieke werken 640, 643
Vriend van verdienste 488, 712
Ross, Thomas 690
Rosseels, Maria 176-177, 698
Dood van een non 176
Roth, Philip 78
Rothuizen, William 422, 709
Rottend Staal Online 610
Rottiers, A.-K. 26
Rousseau, J.J. 560
Rover, Frans C. de 374, 691, 697, 702, 705, 707
Aarts' letterkundige almanak 374, 487, 712
Rowling, J.K. 664
Rubinstein, Renate 75, 382-383, 412, 707-708
Ruimten 274, 329-330
Ruiter, C. de 707
Ruiter, Frans 689, 700, 702, 707, 713-714
Ruku 285
Rushdie, Salman 560, 580, 588
Haroen en de zee van verhalen 588
Rutgers van der Loeff-Basenau, An 158
Lawines razen 158, 277
Rutgers, Wim 184, 285, 698, 703, 709, 716
Rutten, M. 154
Ruys, Manu 40
Ruysbeek, Erik van 130, 136, 138, 141, 695
Ruyslinck, Ward 55, 93, 163, 199-200, 245, 339, 380, 494, 691, 701
De ontaarde slapers 55
Het reservaat 339
Wierook en tranen 93, 691
Ryssel, Daniël van 330, 335

S
Sabbe, Maurits 36
Sade, D.A.F. de 58-59, 690
Saerens, Lieven 692
Sagan, Françoise 200
Sahar, Hans 604, 668, 671
Hoezo bloedmooi 604, 671
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Salinger, J.D. 588
The Catcher in the Rye 588
Sanders, Martijn 503
Sanders, Stephan 611, 613
Santen, Sal 379
Sara (u) 272, 417, 457
Sara Burgerhart 589
Sarenco 213
Sartre, Jean-Paul 47, 49, 55-59, 63, 113, 129, 188, 466, 690, 698
Het existentialisme is een humanisme 56
La nausée 55-56
Qu'est-ce que la littérature? 188, 698
Wat is literatuur? 698
Schaevers, Mark 482, 703, 712
Schafthuizen, Joop 659
Schagen, J.C. van 118
Schaik-Willing, Jeanne van 152
Scharten, C. 32
Scharten-Antink, M. 32
Schat, Peter 277
Reconstructie 277
Scheepmaker, H.J. 39
Scheepmaker, Nico 157
Poëtisch fietsen 157
Scheer, Lieve 266
Schendel, Arthur van 698
De wereld een dansfeest 162-163, 698
Schenkel, Hubertus 616
Schenkeveld-van der Dussen, M.A. 13
Nederlandse literatuur, een geschiedenis 13
Schierbeek, Bert 25, 51, 106, 110, 113, 118, 120, 126, 150, 162, 186-188, 196,
199, 288, 386, 407, 437, 604, 607, 659, 697-698, 701, 714
De andere namen 187
Betrekkingen 386
Binnenwerk 386
Het boek ik 51, 187-188, 607
De derde persoon 187
De gestalte der stem 187
Weerwerk 386
Schippers, K. 213-219, 223-224, 243, 249, 311-312, 332, 334, 405-407, 437,
700, 705
Een cheque voor de tandarts 215
Eerste indrukken. Memoires van een driejarige 219, 406-407
Een klok en profil 217
Museo sentimental 219
Verplaatste tafels 218, 705
Een vis zwemt uit zijn taalgebied 213, 407
Wat zij bedoelen 243
Schmidt, Annie M.G. 158, 170, 250, 277, 279, 323, 583, 678, 701
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De A van Abeltje 158
Dit is de spin Sebastiaan 158
Hop maar Jip en Janneke 158
Ik ben lekker stout 158
In Holland staat mijn huis 158
Jip en Janneke 158, 250
Het schaap Veronica 158
Schmitz-Küller, Helbertijn 691
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Scholte, Rob 540
Scholten, Harry 693
De Schone Zakdoek 157, 225, 700
De Schoolmeester 214
Schoonhoven, Jan J. 216, 232, 234-235
Schopenhauer, Arthur 165, 402, 576
Schouten, Diny 708
Schouten, Rob 436, 457-458, 462-464, 490, 702, 707-708, 710, 713, 715
Schouwenaars, Clem 199, 292-295
De seizoenen 295
Schram, D.H. (Dick) 690-691
Schrijfsels 610
Schröder, Allard 638, 640, 643-644, 664, 719
De hydrograaf 640, 643-644
Schulte Nordholt, J.W. 107
Schutte, Xandra 635, 702, 713
Schuur, Koos 39, 42, 49, 105-107, 114, 116, 689
Schwitters, Kurt 212, 215
Seberechts, Frank 689
Segal, Erich 340
Love Story 340
Segers, Gerd 258, 330, 335, 705
Seghers, Greta 421, 496
Seismogram (p) 693
SelfKicker, Johnny the zie Doorn, Johnny van
Selman, Ibrahim 673
Sepers, Henry 594, 715
Serdijn, Daniëlle 681
Servaes, Jan 709
Severen, Dan van 208
Shakeley, Jamil 675
Shakespeare, William 42, 133, 186, 396
Hamlet 396
Shaw, G.B. 429
Sheriff, Vamba 670
Shrinivasi 182, 432
Siebelink, Jan 359-360, 373, 404-405, 706
Nachtschade 359, 362
Tegen de keer 706
Sierens, Arne 601
Sierksma, Fokke 38-39, 65, 101-102, 150
Commentaar op Achterberg 101
Siertsema, Bettine 691
De Sikkel (u) 135, 207
Sillitoe, Alan 66
Simadán. Revista Literario-cultural 183
Simons, Ida 170
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Simons, Ludo 699, 702, 709, 713
Sinatra, Frank 233
Singel 264 (u) 495, 505
Singer, Isaac Bashevis 66
Sinteze 210
Slagter, Erik 693, 699
Slauerhoff, J.J. 99, 104, 679, 712
Sleutelaar, Hans 74, 78, 204-205, 228, 230-232, 235-237, 297, 699-700
Met andere woorden 205, 231
De ss'ers. Nederlandse vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog 74-75, 237,
297, 691
Slings, Hubert 719
Slootweg, Dick 690
Slory, Michaël 283
Slot, Pauline 611, 613, 639
Sluijter, Pem 656
Smeets, S. 56, 690
Smet, Marc de 710
Smit, Gabriël 32, 53, 114
Smith, Zadie 664
Smulders, W.H.M. 394, 691, 708
Snapper, Johan P. 691
Snetselaar, Marion 709
Snoecks 717
Snoek, Kees 692
Snoek, Paul 136, 139, 153, 205-208, 230-231, 469, 472, 479
Noodbrug 153
Soekarno 83
Soela 182, 282
Soethoudt (p, u) 463, 470
Sollie, André 587
Soma 235, 393-394
Sonneville (p, u) 272, 463, 702
Sonneville, Johan 272
Sontrop, Theo 505
Sötemann, A.L. 376, 710
De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie
en evaluatie van de roman 376
Spaan, Henk 707
Spaans, Lex 670
Het Spectrum (u) 197-198
Speliers, Hedwig 176, 243, 336, 465, 467, 710-711
Wij, galspuwers 243
Spiegel Historiael 715
Spierdijk, Jan 245-246
Spijkers, Mai 684
Spillebeen, Willy 293-294, 496
Steen des aanstoots 293
Spillemaeckers, Werner 469-470
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Spinoy, Erik 479, 497-498, 525-529, 531, 535, 653, 704, 710, 713
Golden boys 525
De jagers in de sneeuw 525
Twist met ons 498, 525
Spinoza, B. de 534-536, 714
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Spiraal 214, 700
Spoerri, Daniël 216, 234
Springer, F. 86, 180, 488
Bandoeng-Bandung 86
Quissama 488
Zaken overzee 180
De Sprooksprekers 649-650
Stamperius, Hannemieke zie Meinkema, Hannes
De Standaard 177, 245, 422, 486, 498, 620, 698, 701, 720
Standaard Boekhandel (u) 500, 619
Standaard Uitgeverij (u) 422, 616
Starik, Frank 539-540
Starink, Gertrude 654
Stassaert, Lucienne 468
Stefan, Verana 412
Häutungen 412
Sterck, Marita de 716
Stevens, Jan 718
Stevens, Wallace 664
Stevenson, R.L. 167
Stigter, G. zie Schippers, K.
Stip, Kees 490
Stitou, Mustafa 604, 668, 670, 675-676, 720
Mijn gedichten 676
Mijn vormen 604, 675
Varkensroze ansichten 675-676, 720
De Stoep 183
Stokvis, Willemijn 693, 699
Stolk, Jill 84, 435, 576
Scherven van smaragd 435
Stols (u) 115, 118
Stols, A.A.M. 115
Storm, Arie 594, 715, 717
Stoute, René 539
Stralen, Hans van 690
Strand, Mea 116
Straten, Hans van 117, 694, 696
Streuvels, Stijn 42
Streven 703
Stroman, Ben 156, 163, 170-171
Struyker Boudier, Henk 52-53, 690, 697
Stuiveling, G. 46-48, 152, 602
Schets van de Nederlandse letterkunde 602
Sub-vers 212
Sue, Eugène 170
SUN (u) 271-272
The Sunday Times 455
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Suprihatin, Christina 716
Suriname wie ben je 369
Surplus 416, 602, 717
Süskind, Patrick 560
Das Parfum 560
Svevo, Italo 378
Swift, Graham 560
Waterland 560
Szukalski, Albert 473

T
De Tafelronde 136, 138, 141, 206, 209, 211, 470, 695
Tamar zie Rubinstein, Renate
Tans, J.A.G. 705
Taptoe 136, 695
Tartt, Donna 664
Taylor, Vince 233, 691
Tazelaar, Frank 648, 651
Teeffelen, Walter van 713
Te Elfder Ure 410
Teirlinck, Herman 151, 154, 156-157, 188, 193, 484, 696, 698
Zelfportret of het galgemaal 154, 157
De Telegraaf 340
Tellegen, Toon 457-459, 490-491, 585-587
Beroemde scherven 459
Ik en ik 490
De zin van een liguster 458
Tel Quel 291
Tempus fugit. Flemish-international magazine of the ar(t)s(e) 210
Ten Books From Holland and Flanders 666
Tentije, Hans 328, 368, 441, 446, 541
Alles is er 368
Tepper, Nanne 593
De eeuwige jachtvelden 593
Tergast, Nes 107, 116
Terlouw, Jan 82, 280
Briefgeheim 280
Koning van Katoren 280
Oorlogswinter 82
Termorshuizen, Gerard 84, 691-692
Terpstra, Koos 602
Theatre Bookshop (International Theatre & Film Books) (u) 601
Theroux, Paul 559, 715
Thijssen, Theo 280, 588
Kees de jongen 588
Thomas, Piet 693
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Thomése, P.F. 520, 562, 636-640, 719
Schaduwkind 637
Zuidland 562
T'Hooft, Jotie 336, 366, 476-477, 479-480, 711
Schreeuwlandschap 366, 477
Tibergien, Willy 697
Tienhoven, H.J. van 114, 693
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De Tijd 51, 701, 707
De Tijd-De Maasbode 245, 701
Tijd en Mens. Tijdschrift van de nieuwe generatie 54-55, 58-59, 117-118,
131-132, 134-137, 139-140, 142, 152, 188, 206, 208-209, 272, 330, 369, 465,
692
De Tijdstroom 98
Timmermans, Felix 33, 42
Timmers, Oscar 245, 700
Tineke (e.v. Leo Vroman) 85, 455
Tirade 104, 229, 248, 251, 312, 334, 374, 449-450, 455, 457, 588, 700, 704,
707, 710
Tmuzet 494
Toer, Pramoedya Ananta 178
Tolkien, J.R.R. 664
Tollebeek, Jo 715
Tongoni 282
Toorn, Willem van 308-309, 312, 314, 436, 440, 446, 449-451, 490, 587-588,
595
Dooltuin 595
Landschap voor een dode meneer 308
Rooie 588
Tophoff, Michaël 195-196, 246
De falende stad 196, 246
Totems 271, 277, 290
Toumanova, Veronica 670
Tournier, Luc 183
Toussaint van Boelaere, F.V. 33
Trakl, Georg 526
Trefossa 182
Trotji 182
Trenet, Charles 227
Trollope, Anthony 380, 402
Trolsky, Tymen 316-317, 710
Liederen van weemoed, wanhoop en waanzin, gevolgd door liefdes-, klaag- en
politieke liederen 316-317
Trotski, Leon 270
Trouw 260, 592, 616, 702
T'Sjoen, Yves 630, 632, 719
Tulkens, Julia 98
Tuyll, Caroline van 417
De Tweede Ronde 490, 602
Twen/Taboe 252, 256, 702

U
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Uffelen, Herbert van 690, 692
Ugresič, Dubravka 615
Verboden te lezen! 615
Unieboek (u) 616
Uphoff, Manon 632
Urbanus 431
Utrechts Nieuwsblad 545
Uyl, Bob den 308, 350-351, 353
De ontwikkeling van een woede 353
Een zachte fluittoon 308

V
Vaandrager, Cornelis Bastiaan 228, 230-237, 245, 256, 437, 699-700
Gedichten 236
Het Vaderland 260, 693, 698
Vaessens, Thomas 631-632, 714-715, 719
Valiulina, Sana 670
Valk, Helga A.G. de 720
Vancampenhout, Luc 421
Vandeloo, Jos 55, 93, 199, 380, 420, 494
De muur 55
De vijand 55, 93
Vanderwal Taylor, Jolanda 691
Vandevoorde, Hans 497, 526, 647-648, 657, 714, 718
Vanfraussen, Eveline 690
Vanheste, Bert 688, 690
Vanhole, Kamiel 498, 560, 645
Bellevue/Schoonzicht of de nieuwe kunst van het wandelen 560
Vanity Fair 496
Vanriet, Jan 330, 335, 362, 471, 705
Vansina, Dirk 33
Vantilt (u) 618
Vanvugt, Ewald 249
Vasalis, M. 59-61, 64, 100, 102-104, 115, 117, 312, 438, 690, 693
De oude kustlijn 102
Parken en woestijnen 102
Vergezichten en gezichten 59, 102-103
De vogel Phoenix 59, 102
Vassallucci (u) 616, 670-671
Vautier, Ben 213
Veeger, Petra 697
Veen (u) 616, 715
Veen, Adriaan van der 163, 165, 340
In liefdesnaam 340
Veen, Bosch & Keuning (u) 616, 618, 718
Veen Uitgeversgroep (u) 505, 616
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Veenkamp, Cathelijne 698
Vegt, Han van der 648
Vegt, Jan van der 61, 690, 693, 699, 704
Vegter, Anne 584-585, 587
Verse bekken! 584-585
Veld, N.K.C.A. in 't 689
Velde, Jacoba van 170
Velthuysen, Ton 701, 704
Venema, Adriaan 31-32, 78, 689, 691
Lemmingen 78
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789
Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie 689
Venetiaan, Ronald 431
Verbart, André 656
Verbeeck, Louis 382
Verbeeck, René 33, 98, 105, 248, 367
Verbeke, Annelies 647
Slaap! 647
Verboord, Marcus Nicolaas Martinus 719
Vercammen, Jan 98, 367
Verdaasdonk, Hugo 639-640, 703, 713, 719
Vergeer, Koen 701, 706, 710, 719
Verhaeghen, Paul 646
Omega minor 646
Verhaert, Jan 272
Verhagen, Hans 228, 231-232, 234-235, 237, 249, 321
Verhagen, Maxime 673
Verheije, Wim 717
Verhelst, Peter 472, 495, 498, 507, 515, 519, 526, 529, 538, 592, 601, 641-643,
645-647, 653, 657, 675, 719
Otto. De juwelen het geweld het geweld de juwelen 529
Het spierenalfabet 592
Tongkat 641-642, 645, 719
Vloeibaar harnas 515
Verheyen, Jef 208, 211, 302
Verhoeven, Cornelis 382
Verhoeven, Karel 719
Verhoeven, Nico 107
Verkenningen op het Gebied van de Jeugd-literatuur 282
Verkuijl, Frank 564, 566
Verlaine, Paul 361, 706
Verlinde, Hedwig 704
Verlooghe, Corly 182, 283
Vermeulen, Julien 698
Vermeylen, August 36-37, 40, 151, 484, 492
Vermoortel, Philip 713
Verne, Jules 197
Verpale, Eriek 421, 475, 552-553, 570, 601, 711
Alles in het klein 552
Verre, Tony van 708
Verschaeve, Cyriel 33, 130
Verschaffel, Bart 530
Verschuren, Herman 703
Versloot, Anne 673
Verstegen, Peter 393
Verstraete, Johnnie 362
Maria, een vrouw van deze tijd 362
Verstraete, Pieter Jan 692
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Verstraeten, Jos 705
Vers Univers 211
Vervaeck, Bart 497, 697, 708, 714, 716, 719
Vervoort, Hans 66, 350, 379
Verwey, Albert 240, 618
Vestdijk, Simon 47, 55, 68-69, 72, 76, 78, 81, 100, 162-165, 242, 308, 339,
380, 391, 404, 664
De glanzende kiemcel 100
Ierse nachten 47
De kellner en de levenden 165
Pastorale 1943 68, 72, 78
Terug tot Ina Damman 404
Veydt, Laurent 246
Het lichamelijk onderscheid 246
Vian, Boris 56
Vianen, Bea 284, 668
Het paradijs van Oranje 284
Sarnami, hai 284
Strafhok 284
Villon, François 133
Vingermaan 604
Vink (u) 93
Vinkenoog, Simon 21, 53, 101, 111, 113-116, 118-119, 126, 134-136, 142, 196,
205, 230, 232, 242, 249, 256, 259, 446, 460, 693, 695, 699, 701
Atonaal 114-120, 126, 134, 136, 541, 672, 692, 694
Hoogseizoen 196
Virus 540, 719
Visser, Carolijn 559-560
Viva 624
De Vlaams(ch)e Gids 36, 55, 99, 128, 132, 134, 151, 153-154, 486, 550, 552,
598, 624-625, 717
De Vlaamsche Vlagge 429
Vlaanderen 698
Vlaminck, Erik 96, 570
Wolven huilen 96
Vlek, Hans 237, 248-249
Anatomie voor moordenaars 248
Vlierden, B.F. van zie Kemp, Bernard
Vliet, Eddy van 276, 369, 420-421, 463, 479, 492, 530, 603, 657, 709, 715
Jaren na maart 479
Poëzie is een daad van bevestiging. Noorden Zuidnederlandse poëzie van 1945
tot heden 420, 463
Vloemans, A. 20
Voeten, Bert 41, 67, 107, 163, 222, 689, 691, 700, 715
Doortocht. Een oorlogsdagboek 67, 691
Vogel, Marianne 697, 703-704
Vogelaar, Jacq Firmin 25, 196, 247, 270-271, 286, 291, 300-301, 348, 356, 373,
377, 384, 389, 511, 587, 620-620, 639, 704-705, 707-708, 714
Kaleidiafragmenten 301, 704
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790
De komende en gaande man 196, 247
Konfrontaties 270-271
Kunst als kritiek 271
Oriëntaties 270
Vogelaar, K. 291, 710, 719
Vogels, Frida 554
De harde kern 554
Voigt, Cynthia 588
Tillerman 588
Volk 98
de Volkskrant 421, 432, 482, 534, 541, 558, 616, 635, 709, 715, 720
Voltaire 93
Vonnegut, Kurt 377
Jailbird 377
Voorde, Urbain van de 138
Vooruit 692
Vooys, C.G.N. 603
Schets van de Nederlandse letterkunde 603
Vormen 40, 98, 127, 138
Vos, Eric 718
Vos, Ida 82
Dansen op de brug van Avignon 82
Wie niet weg is wordt gezien 82
Vos, Louis 702
Vos, Luk(as) de 690, 692, 696, 704, 711-712, 716
Vos, Marjoleine de 657, 692
Kat van sneeuw 657
Voskuil, J.J. 554, 632-633, 635-636, 719
Bij nader inzien 633-634, 719
Het bureau 554, 632-634, 636, 719
Vree, Freddy de 265
Vree, Paul de 138-139, 206, 208, 211-213, 463, 470, 699
Paul de Vree 699
Vlaamse avant-garde (1921-1964) 206
Vreede, Mischa de 62, 117, 204
Vriend, Gerard de 694, 719
Vries, Anne de (vader) 81, 197, 691
Reis door de nacht 81
Vries, Anne de (zoon) 81, 581-582, 691, 716
Vries, Hendrik de 99, 105, 114, 153, 164
Gitaarfantasieën 153
Vries, Herman de 212
Vries, Theun de 47, 163, 339
Sla de wolven, herder! 47
Vriesland, Victor E. van 92, 226, 692
Het Vrije Volk 697-698
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Vrij Nederland 28, 243, 280, 354-355, 372, 420, 447, 459, 496, 509, 587, 619,
673, 701, 706-709, 720
Vrijstaat Austerlitz 625
Vroman, Leo 80, 84, 107, 114, 116, 126, 143, 153, 222-224, 228, 242, 248,
323, 332, 344, 438, 455-456, 598, 657, 660, 692, 700, 710
262 gedichten 455
De adem van Mars 84-85, 692
Huis en tuin 455
Inleiding tot een leegte 153
Liefde, sterk vergroot 455
Psalmen en andere gedichten 598, 660
Vroom, Ivo 210-211
Vrouwenkrant 412
Vullings, Jeroen 632, 638, 640, 673, 719
Vuyk, Beb 84, 88, 175, 178-179
Gerucht en geweld 88
Kampdagboeken 84

W
Waal, Henk van der 656
Waard, Elly de 417, 438-440, 457, 489, 542-543, 596, 652, 712
Afstand 457
Furie 457
Strofen 457
Het zij. Eenzang drie 596
De Waarheid 340
Waarsenburg, Hans van de 275-276, 447, 702
Wagener, W. 156, 696
Walravens, Jan 20, 58-59, 129-140, 152, 162, 188, 194, 209, 331, 690, 695,
697
Negatief 59
Roerloos aan zee 58-59
Waar is de eerste morgen? De jonge experimentele poëzie in Vlaanderen 136,
152, 209, 695
Walschap, Gerard 26, 33-34, 38, 90, 92, 151, 162-163, 185, 194, 243, 245, 339,
487, 689, 692, 696, 698
Het avondmaal 339
Het gastmaal 339
Oproer in Kongo 185
Zwart en wit 90, 92, 692
Wang, Lulu 670
De Ware Tijd 579, 716
Warhol, Andy 216, 262, 560
Warmond, Ellen 59-61, 116-117, 126, 143, 148, 153, 204, 230, 312, 690
Naar men zegt 153
Niemandsland 60
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Proeftuin 60
Warren, Austin 242. 246
Theory of Literature 242
Warren, Hans 117, 126, 153, 246, 368, 549-550, 554
Pastorale 368
't Zelve anders 368
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Waskowsky, Riekus 248, 325
Watering, C.W. van de 693-694, 699
Waterman, Jacques 317
Album 317
Wauters, Koen 715
Wauters, Marce 131, 137, 143
Weekbladpers Groep (u) 505, 616
Weelden, Dirk van 520
Weemoedt, Lévi 318
Weghe, Jan van den 134
Weijers, Ido 690
Weinreb, Friedrich 75, 691
Weisgerber, Jean 55, 194, 709
Wellek, René 242
Theory of Literature 242
Welsink, Dick 697
Wenseleers, Luc 274, 329-330, 704
Adam & Eva & de stad 329
Het Wereldvenster (u) 363
Werfhorst, Aar van de 197
Weringh, Koos van 559
Werkman, Hans 717
Wermeskerken, Henri van 576
Werumeus Buning, J.W.F. 32
Wesseling, Lies 219, 691, 700, 715
Wesselo, J.J. 388, 703, 708
Wester, Rudi 558-559, 720
Westerlinck, Albert 36, 41, 134, 151-152, 696
Westerling, Raimond 88
Westerloo, Gerard 573
Westland (u) 93
Weverbergh, Julien 243-244, 247, 271, 276-277, 289-290, 297, 419-421, 423,
494, 709
BokBoek 243
Een dag als een ander 247, 297
Het dossier Jan 297
Weyer, Geert de 718
Weyts, Staf 91
Sneeuw en zonde 91
Wieringa, Tommy 652
Wigman, Menno 651, 657
Wijk, Trudy van 690
Wijnberg, Nachoem 653
Wijndelts, Ward 623, 718
Wilde, Oscar 361-362, 396
The Picture of Dorian Gray 396
Wildemeersch, Georges 694-695, 704
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Wilderode, Anton van 127, 130, 367, 479, 496, 498, 595, 659
Het oudste geluk 595
Wilhelmina, koningin 180
Willekens, Emiel 689, 703
Willems, Eldert 41
Williams, William Carlos 216, 442
Willink, A.C. 341
Willink, Carel 164
Wilmink, Willem 248, 278-279
De Windroos (p) 107-108, 114, 693-694
De Windroos (u) 118
Winkler, Kees 318, 701
Winkler Prins Boek van het jaar 701
Winter, Leon de 76-77, 392, 399-401, 712
Hoffman's honger 401
Kaplan 401
La Place de la Bastille 77
Wispelaere, Paul de 25, 195-196, 244-246, 266-267, 273, 289, 291, 294-296,
307, 386-388, 424-428, 495-496, 522, 551-553, 637, 688, 697-698, 701, 703,
709, 713, 718
Het beroep van dichter. Vlaanderen en zijn letterenbeleid 713
Brieven uit Nergenshuizen 387
Een eiland worden 195
Mijn huis is nergens meer 387, 425
Mijn levende schaduw 195, 246
Paul-tegenpaul 1969-1970 296
Tussen tuin en wereld 386, 425
Het verkoolde alfabet 387, 551
Wissen, Driek van 629, 318
Wit, Jan 107
Witte, Arjan 564, 651, 652
Witte, Dirk de 199
Wittebols, Gust 692
Witteman 707
Wittgenstein, Ludwig 577
Witvliet, Leendert 280, 586-587
Woestijne, Karel van de 105, 154, 476
Woldhek, Siegfried 347, 632
Woldring, Martijn 611
Wolf, Koenraad de 704
Wolf-Catz, Helma 170
Wolfswinkel, Rolf 691
Wolkers, Jan 88, 196, 200, 245-247, 258-259, 294, 339, 354, 380-381, 405,
699, 708
De kus 88
Terug naar Oegstgeest 246, 294
Turks fruit 339-340
De walgvogel 88
Werkkleding 294
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Wolters-Kluwer (u) 506
Wolters-Noordhoff (u) 505
Wolvecamp, Theo 108
Woolf, Virginia 372
Het Woord 30, 39, 41-42, 106, 108, 187, 689, 693
Woordwerk 717
Woude, Johan van der 692
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Woudstra, Karst 602
WPG Uitgevers (Weekbladpersgroep) (u) 616, 718
Wright, Frank Lloyd 131

Y
Yang 329-330, 335-336, 475, 497-498, 526, 529, 532, 535, 625, 657, 704, 714
Yang Poëzie Reeks (p) 463
Yerli, Nilgün 671, 673
Yperman, Chris 62, 176, 199
Een heel klein scheepje 176

Z
Zaal, Wim 700
Zanger, Jan de 589
Zečkovic, Lela 443
Zee, Sytze van der 79
Potgieterlaan 7. Een herinnering 79
Zielens, Lode 19, 389
Zijl, Annejet van der 324, 704
Zikken, Aya 170, 175, 190, 434, 559
Als wij groot zijn, dàn misschien 190
Zoetermeer 564, 594
Zola, Emile 246
Zomer & Keuning (u) 197
Zomeren, Koos van 692
Het verhaal 692
Zondagspost 18-20, 56, 688
Zonderland, Peter 441
Zonneveld, Peter van 692
Zoutelande 594, 715-716
Zuiderent, Ad 291, 308, 325, 376, 446, 448-449, 454, 545, 705, 708, 710, 715,
719
Geheugen voor landschap 449
Met de apocalyptische mocassins van Michel de Nostredame op reis door
Nederland 308
Natuurlijk evenwicht 448
Zuiderkruis. Tijdschrift voor Vlaams-Afrikaanse letterkunde 185
Zvonik, Loekie 421
Zwagerman, Joost 506-507, 539-543, 545, 564, 566, 617, 643, 680, 715
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De buitenvrouw 680-681
Gimmick! 539, 566
Zwart IJs 625
Zwetsloot, Olaf 649-650, 652-653
Eindhalte Fantoomstad 649
Zwier, Gerrit-Jan 708
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